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55252928: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : การบริหารระบบสารสนเทศ 
            วรรณศร ขอสกุลไพศาล :  การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ที่ ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก ร อ บ ส า ม ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ , ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ และ                  
ผศ. ว่าที่ พ.ต. ดร.นพดล เจนอักษร.  212 หน้า 
 

 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศ              
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก   รอบสาม
ในระดับดีมาก และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ประชากร คือ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใน
ระดับดีมาก จ านวน 2,642 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ ทาโร ยามาเน Taro Yamane) คือ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใน
ระดับดีมาก จ านวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 3 คน ดังนี้  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ 2) รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ และ 3) หัวหน้างานสารสนเทศของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การสังเคราะห์เอกสาร ความถี่  ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก เป็นพหุองค์ประกอบ  มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้าน
กระบวนการของระบบสารสนเทศ  2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน  3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  4) ด้านการกระจายอ านาจตามโครงสร้าง
สถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดระบบสารสนเทศ และ 6) ด้านแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
 2.  ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
สอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ 
และเป็นประโยชน์ 
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 The purposes of this research were: 1) to identify the components of Information 

Systems Management of Excellent Level Schools in the Third External Quality Assurance Under 
Primary Educational Service Area Office, and 2) to confirm the Information Systems 
Management of Excellent Level Schools in the Third External Quality Assurance Under Primary 
Educational Service Area Office. The population were 2,642 Schools under Primary Educational 
Service Area Office, which excellent level in the third external quality assurance. The samples 
were 96 schools and the respondents were administrative staff and school stakeholders with 
the total of 261 respondents form 87 schools. The instruments for collecting the data were 
semi-structured interview and opinionnaires. The data were analyzed by content analysis, 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis.  

 The findings of this study were as follows: 
 1.  The Components of Information Systems Management of Excellent Level 

Schools in the Third External Quality Assurance Being Under Primary Educational Service Area 
Office were 6 components: 1) the process of information systems, 2) controlling and evaluation 
of information system, 3) good governance administration, 4) decentralization according to school 
structure, 5) the usage of technology in the information system, and 6) sources of Information. 

 2.  The experts confirmed that the components were accurate, appropriate, 
possible and useful. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก               
ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจ าวัน ชีวิตการท างาน รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ ที่จะต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการส่งผลให้ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อ
ระบบการศึกษาไทยในทุกระดับการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากยุค โลกปัจจุบันเป็นยุคข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งการจะใช้งานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควรจะต้องมีการศึกษา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การกลั่นกรอง การแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่า ตลอดจน                   
การน าสารสนเทศที่ทันสมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
ต่อไป1 จะต้องมีส่วนประกอบเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะสามารถท าให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างสมบูรณ์แบบ คือ ข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กรการมีข้อมูลที่จะสามารถน ามาใช้งานได้อย่างเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรที่จะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ท าให้ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์ สะดวกต่อการน าไปใช้งานและเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่
จะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้วยังน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ การมีระบบ
สารสนเทศที่ดีจะท าให้ผู้บริหารสามารถด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตาม
วัตถุประสงค์ ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นองค์กรหนึ่ง
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยเฉพาะข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ 
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ   
 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันทุกด้าน ส่งผลให้การศึกษาจ าเป็นต้องก้าวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสาร ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2545) ได้ บัญญัติในเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ทางการศึกษา ในหมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีเพ่ือ

                                           
1ส านักข่าวพิมพ์ไทย, ศธ.วางแผนแม่บทไอซีทีเพื่อการศึกษา เน้นให้ทุกคนเข้าถึง , 

เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/webpr/pr/pongpol-
new12.html 
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การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ2 มีความส าคัญต่อการบริหารและการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะงานด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวใจของงานด้านการศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ความสนใจและต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ดังนั้นการจัดระบบงานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นระบบทันสมัยครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีมาตรฐานการบริหารงานที่ประสบ ผลส าเร็จได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริหารจ าเป็นต้องน าการบริหารเชิงระบบมาใช้ การจัดระบบสารสนเทศถือเป็นกุญแจน าไปสู่
ความส าเร็จอย่างหนึ่ง   
 นอกจากที่ได้ให้ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ               
ของผู้บริหารแล้ว การจัดระบบสารสนเทศท่ีดีก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย เพราะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป  
การศึกษารอบสอง มีความต้องการเน้น 2 เรื่องหลัก คือ คุณภาพการศึกษาและโอกาสทางการศึกษา 
ซึ่งมีแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา            
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้  การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน           
การจัดการศึกษา 4 ประการ ดังนี้ 
 ประการที่ 1  คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคตให้
เป็น คนเก่ง ดี มีความสุข ด ารงรักษาความเป็นไทย และรู้เท่าทันกับสถานการณ์โลก 

ประการที่ 2  คือ การพัฒนาครูยุคใหม่ในโครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิต      
การอบรม ครูประจ าการให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง 

ประการที่ 3  คือ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่โดยสถานศึกษา     
ทุกระดับ และทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์  อุทยานวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี เป็นต้น  ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ ส าหรับเด็กและประชาชนทั่วไป 
 ประการที่ 4  คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอ านาจ
เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุด ควบคู่ไปกับการเน้นธรรมภิบาล

                                           
2กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.), 2545), 18. 
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จากแนวคิดและหลักการที่กล่าวมา สถานศึกษาต้องตระหนักถึงการจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบ  
สอดรับกับการจัดการศึกษาท่ีส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุด 
 นอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการน า
ข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของการบริหารจัดการ ในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการวางระบบ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ ซึ่งมีกฎหมาย กฎกระทรวง และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการ เช่น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2553 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 14 ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย โดยมีการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ส าหรับมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอกที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ. 2554-2558)  ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพโรงเรียนนั้น  มีระบบสารสนเทศ
เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณา คือ  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา ข้อที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารทั่วไป และด้านบริหารงานบุคคล  ซึ่งการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงถึง
ข้อมูลในภาพรวมของการบริหารจัดการในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้าน
บริหารทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการพิจารณาความสอดคล้องของระบบบริหารและ
สารสนเทศกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษามักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคส่งผลกระทบต่อการบริหารงานหลาย ๆ ด้าน 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 
 ในการด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน  
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา  การบริหาร
จัดการดังกล่าวจะมีคุณภาพประสิทธิภาพได้ต้องเป็นการบริหารโดยมีข้อมูล ข่าวสารเป็นองค์ประกอบ 
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การด าเนินการของสถานศึกษา จึงต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
เพราะข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร ช่วยวางแผน การตัดสินใจ และการ
ด าเนินงาน ระบบสารสนเทศจึงมีบทบาทต่อการศึกษามาก สถานศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูล     
ปฐมภูมิ หรือแหล่งข้อมูลเบื้องต้น เป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาที่ส าคัญของหน่วยงานที่ต้องน า
ข้อมูลไปใช้วางแผนบริหารงานการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ทุก ๆ ด้าน หากแหล่งข้อมูลดังกล่าวถ้าไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูล
สารสนเทศถ้าขาดประสิทธิภาพ ย่อมมีผลกระทบกับการบริหารงานท าให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ทันกับ
เหตุการณ์ และไม่เพียงพอต่อการใช้งานจะส่งผลให้การบริหาร การปฏิบัติงานของหน่วยงานเหล่านี้  
ลดประสิทธิภาพไปด้วย ดังนั้น การบริหารงานในโรงเรียนจะบรรลุตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนเป็นพ้ืนฐานในการตั ดสินใจ
ด าเนินงาน ข้อมูลของโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบสภาพการท างานของ
ผู้บริหาร เป็นเครื่องมือ ช่วยปรับทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ และการวางแผนบริหารโรงเรียน 
ซึ่งในการบริหารงานดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาทั้งการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ทั้งงาน 
วิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ 
อีกทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานที่ประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ผู้บริหารจ าเป็นต้องน าการบริหารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายการพัฒนาบริหารจัดการ มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกระดับ ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในฝ่ายงาน
ต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  หากไม่มี
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบสารสนเทศที่มีความแน่นอน ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน     
มีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา อีกทั้งยังไม่มีความเป็นระเบียบแล้วจะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการ
น าไปใช้หรือมีข้อมูล3 ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 

                                           
 3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2553), 16. 
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ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2554-2556 กล่าวถึงปัจจัยเกื้อหนุนต่อความส าเร็จในการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษาผู้บริหาร/ผู้มี
อ านาจตัดสินใจของกระทรวง ต้องให้ความส าคัญและความร่วมมือการพัฒนาระบบ ICT ให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจตัดสินใจของกระทรวงศึกษาธิการ สมควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
คือ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของระบบสารสนเทศว่าสามารถช่วยในการบริหารงานได้ ให้ความ
ร่วมมือกับทีมงานผู้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่ ผลักดันให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศอย่าง
จริงจัง เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ในการประยุกต์ใช้ระบบ  สารสนเทศ กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักในความส าคัญของระบบสารสนเทศ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและ   
ใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพัฒนาระบบและการใช้งานประสบความส าเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ4 
 การที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว การบริหารงานโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร     
ย่อมท าให้การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานในปัจจุบันมีความยุ่งยาก
มากกว่าในอดีต เพราะขนาดขององค์กรใหญ่และซับซ้อนขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
และการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  มีการท างานอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนควบคุมการท างาน  และ
ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว ยังน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิด และการสร้าง
ทางเลือกใหม่ ๆ อีกด้วย 
 

ปญญหาของการวิจัย 
 สถานศึกษาในปัจจุบันมีข้อมูลมากมายกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่    
ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นระบบสารสนเทศที่มีความแน่นอน ข้อมูลที่มีจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

                                           
 4ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, และส านักบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2550–2554, เข้าถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.sea12.go.th/ict/ict.plan 
/ict.moe.pdf 
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ผู้ใช้ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอีกทั้งยังไม่มีความเป็นระเบียบแล้ว    
จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้หรือมีข้อมูล การบริหารงานในโรงเรียน    
จะบรรลุตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจด าเนินงานข้อมูลของโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วย
ตรวจสอบสภาพการท างานของผู้บริหาร เป็นเครื่องมือช่วยปรับทิศทางและแนวทางในการตัดสินใจ 
และการวางแผนบริหารโรงเรียน ซึ่งในการบริหารงานดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการบริหารและการจัดการศึกษาแบบเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารในรูปแบบใหม่ 
และต้องรองรับการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป จากกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องท าหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานศึกษาและต้อง
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสานส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชน ประสาน และส่งเสริมองค์กรส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรเอกชน สถาบันของศาสนา สถานประกอบการ และสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย รวมทั้งประสานงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา การที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นย า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
จัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ5 
 จากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้สรุปปัญหาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พบว่า มีปัญหาการด าเนินการเนื่องมาจากขาดการพัฒนา
เนื้อหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพรวมทั้งการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอน ครูและนักเรียนน าความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย 
สถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอล้าสมัย6 
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education Information System: EIS) เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบาย การวางแผน และพัฒนาการศึกษา  เพราะ
กระบวนการตัดสินใจในการบริหาร ย่อมอาศัยระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่จะน ามาใช้ในการ

                                           
 5ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา    
แหงชาติ 2542 (กรุงเทพฯ: ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา (สปศ) องค์กรมหาชนเฉพาะกิจ, 2544), 
20. 
 6กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-
2561 (กรุงเทพฯ: สกศ., 2552), 45. 
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พัฒนานโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา จึงต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทันสมัยและ
ตรงต่อการน าไปใช้ การที่สถานศึกษาขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตาม
ความต้องการและไม่สามารถเรียกใช้ได้ทันเหตุการณ์ ย่อมท าให้ผู้บริหารขาดความศรัทธาในคุณภาพ
ของข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีอยู่ เป็นสาเหตุน าไปสู่การบริหารงานหรือการตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจ 
ประสบการณ์และเจตคติส่วนตัวของผู้บริหาร โดยไม่มีการน าข้อมูลมาสนับสนุนท าให้การบริหาร   
ขาดประสิทธิภาพหรือเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร         
ก็เช่นกัน จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารการศึกษา
เนื่องจากกระบวนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารย่อมต้องใช้ระบบสารสนเทศเป็นหลักส าคัญ
ของการบริหารทุกข้ันตอน การพัฒนาการศึกษาจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ระบบสารสนเทศที่ดีเป็นส าคัญ โดยระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารน าไปใช้ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
ทันต่อเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตรงต่อความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการมีระบบสารสนเทศใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหาร  โดยข้อมูลและสารสนเทศต้องมีความ
สอดคล้องกับความต้องการมีความถูกต้อง มีความทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด7  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
ข้างต้น การบริหารจัดการระบบสารสนเทศจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทุกคน
ในหน่วยงาน เพ่ือจะได้มีข้อมูลประกอบการพัฒนางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทั้งในระดับสูงและ
ระดับหัวหน้า มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนการตัดสินใจ ก าหนด
นโยบาย และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้ส่งผลไปถึงเรื่องของการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา แต่เนื่องจากปัญหาของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่พบท าให้
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกของสถานศึกษายังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน           
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใน
ระดับดีมากเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช้ให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในอนาคตต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

                                           
 7กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2551), 12. 
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 1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
 2. เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 

 

ค าถามในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน      

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  โดยมี
ค าถามการวิจัยดังนี้ 

 1. องค์ประกอบการการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก          
เป็นอย่างไร 

 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก                  
เป็นอย่างไร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมากเป็นพหุองค์ประกอบ 
2.  องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีความเหมาะสม 
เป็นไปได้ ถูกต้อง และมีประโยชน์ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศและยืนยันการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยน า
แนวคิด ข้อค้นพบ ทฤษฎีงานวิจัยของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศ รวมถึง     
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ
ดีมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ทักษิณา สวนานนท์ กล่าวถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนควรครอบคลุมด้วย 1) บุคลากร 
ทุกโรงเรียนต้องมีสารสนเทศเก่ียวกับครู อาจารย์ พนักงาน ตั้งแต่ประวัติ สถานภาพครอบครัว รายได้ 
วุฒิ กิจกรรมภายในหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษ และอ่ืน ๆ  2) นักเรียนทุกโรงเรียนต้องมีสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียนทุกคน ทั้งที่จบแล้วและก าลังเรียนอยู่ นอกจากประวัติแล้ วควรมีเรื่องเกี่ยวกับการ
เรียน โปรแกรมการเรียน คะแนนที่ได้รับ รายวิชา รายภาคและอ่ืน ๆ  3) รายวิชา หมายถึง รายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมดเนื้อหาของแต่ละวิชาที่ครอบคลุมจัดเป็นวิชาภาคบังคับหรือวิชาเลือก ระดับที่สอน
จัดเป็นวิชาในหมวดใด มีใครบ้างที่สอนได้  4) อาคารสถานที่ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนย่อมต้องดูแล
รับผิดชอบอาคารสถานที่ซึ่งจะมีมากบ้าง น้อยบ้าง  เริ่มตั้งแต่ตัวเด็ก ห้องเรียน หอประชุม โรงอาหาร 
การจัดตารางสอน ตารางเรียน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูลตัวนี้   และ 5) การเงิน หน่วยงาน    
ทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมีบัญชีในและนอกงบประมาณมีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีแยก
ประเภท เราจ าเป็นต้องรู้ว่ามีเงินเหลือในงบใดเท่าใด ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศ
เหล่านี้ไว้เพ่ือบริหารจัดการภายในสถานศึกษา8 
 เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก ได้กล่าวว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศทุกคนได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนใหญ่ได้
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดรายการของ
ข้อมูลที่ต้อง จัดเก็บและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งภายในโรงเรียนและแหล่งภายนอกโรงเรี ยน   
ส่วนการตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ   ส่วนใหญ่ได้
ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการ

                                           
 8ทักษิณา สวนานนท์, คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 

2550), 24. 
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ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล และได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ส าหรับ
การประมวลผลข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ ส่วนใหญ่ได้แก้ไข
ปรับปรุง เมื่อมีความผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูล    
มีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบความถูกต้องด้านการจัดหน่วยหรือ
คลังข้อมูล พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทุกคนได้จัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ตู้เก็บเอกสาร นอกจากนี้ส่วนใหญ่
ได้จัดสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ นอกนั้นจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แฟ้มข้อมูล มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ และใช้อุปกรณ์บันทึก เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหาร
โรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
มีการแก้ไขปรับปรุงผลการวิเคราะห์งานที่ผิดพลาด และได้วิเคราะห์ข้อมูลตาม ขอบเขตของงาน9 
 วิจิตร อุ่นสกล ได้กล่าวว่าในการจัดระบบสารสนเทศมีคณะกรรมการจัดระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศ มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ให้มี
ความเพียงพอ มีห้องปฏิบัติงานสารสนเทศ ผู้ท าหน้าที่จัดระบบสารสนเทศมีความรู้ความสามารถใน
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสถิติ และจะต้องมีคุณลักษณะในการจัดระบบสารสนเทศที่ดี ในการเก็บ
รวบรวมใช้แบบส ารวจของทางโรงเรียนโดยมีการขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูล  
มาให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขในการประมวลผลข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย เก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศมีลักษณะเป็น
เอกสารรูปความเรียง แสดงตารางตัวเลขค่าสถิติ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของเอสาร 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องตรงตามความต้องการของเหตุการณ์ และมีความเพียงพอเหมาะสม
และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับโรงเรียน10 
 วีระ สุภากิจ ได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information 
System)  เป็นระบบที่เกี่ยวกับการน าข้อมูลที่ได้จากการเกิดจากฐานข้อมูลที่น ามาประมวลให้เป็นระบบ

                                           
 9เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก, “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), บทคัดย่อ. 
 10วิจิตร อุ่นสกล, “การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตร  มหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), บทคัดย่อ. 
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สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อผู้รับใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจขององค์กรขึ้นไป เพ่ือน ามาใช้สนับสนุน
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร11  
 เศรณี มรกตคันโธ ได้กล่าวถึงการรวบรวมข้อมูลได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือดูแลระบบเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการจัดระบบเครือข่ายแบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ส่วนการตรวจสอบข้อมูล มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในการใช้งานตรวจสอบจ านวนคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้จริง มีการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบเครือข่าย ด้านการประมวลผลมีการประมวลผลข้อมูล สารสนเทศ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนน าไปใช้ ส่วนการจัดการด้านจัดระเบียบข้อมูลมีห้อง Server 
เพ่ือเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับเสนอผลงานของโรงเรียนและ
มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล มีขั้นตอนการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตรงกับลักษณะงาน น าข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการน าข้อมูลไปใช้ 
มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านค านวณผลการเรียน เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานจัดท าเอกสารประกอบการสอน ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการใช้
ผลิตสื่อการสอน เก็บรวบรวมคะแนนหรือผลการสอบของนักเรียน12 
 เบิร์ช และกรุดนิตสกี (Burch and Grudnitski) ได้เสนอรูปแบบการบริหารการจัดระบบ
สารสนเทศออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ข้อมูลป้อนเข้า (Input Block) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
ข้อความ เสียง และภาพ  2) การประมวลผล (Models Block) เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลแต่ละรายการ แล้วจัดกระท าข้อมูลเหล่านั้นตามที่ก าหนดไว้ 3) ผลผลิต (Output Block) เป็นสิ่งที่
ได้จากระบบมีผลกระทบต่อส่วนประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมด 4) เทคโนโลยี (Technology Block) เป็นส่วนที่
ท าหน้าที่ประมวลผลให้เกิดผลผลิตของระบบตามที่ต้องการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์การสื่อสารและ
ระบบเครือข่าย 5) ฐานข้อมูล (Database) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการเรียกใช้ 
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ใช้ข้อมูลได้ครั้งละหลายคน และสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าถึงข้อมูลได้      
และ 6) การควบคุม (Controls) เป็นส่วนที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยที่ไม่ถูก

                                           
 11วีระ สุภากิจ. “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตร  

มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสารมิตร, 2542), บทคัดย่อ. 
 12เศรณี มรกตคันโธ, “การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, 2550), บทคัดย่อ. 
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ท าลาย รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการด้านระบบสารสนเทศเพ่ือให้สารสนเทศ   
มีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้ตามต้องการ13  
 เบิรนบอม และโมเสส (Bernbaum and Moses) ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกันผ่าน
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา  (United States Agency for International 
Development-usaid) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ gdg-a-00-03-00008-00 ตามโครงการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา 2 (Educational Quality Improvement Program-Equip และ 2) ท าการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา (Education Management Information Systems-emis) 
พบว่าประกอบด้วยสามองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ คือ คน (People) กระบวนการ (Process) และ
เทคโนโลยี (Technology) ด้านคน หมายรวมถึง การเป็นผู้น า การบริหารจัดการ และเทคนิค      
ด้านกระบวนการ หมายรวมถึง ความต้องการเชิงการบริหาร กรอบระยะเวลา ทักษะในการท างาน 
และการระดมทุน ด้านเทคโนโลยีที่จะท าให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถเข้าถึงได้ จึงมีความต้องการ
ที่ส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการตีความและการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง การท าให้ข้อมูลเข้าถึง
ได้โดยผู้ใช้ที่กว้างขวางหลากหลาย สามารถจัดแบ่งได้อย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์การปรับปรุง
ข้อมูลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการด าเนินการตามนโยบายการศึกษา
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนและสามารถวัดได้โดยผลในเชิงบวกที่มีต่อ
นักเรียน การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ของนักเรียน และการเป็นพ้ืนฐานเบื้ องต้น ส าหรับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา14 
 ลอว์ดอน และลอว์ดอน (Laudon and Laudon) สองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ได้ให้แนวคิดส าหรับการบริหารระบบสารสนเทศยุคใหม่ที่จะมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานของบุคคลในหน่วยงานหรือผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ  โดย
ก าหนดภารกิจของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุ่มของความสัมพันธ์ที่ประกอบ 
ไปด้วยการรวบรวม (Collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (Retrieve) กระบวนการประมวลผล (Process) 
คลังข้อมูลหรือการเก็บส ารองข้อมูล (Store) และการน าสารสนเทศไปใช้ส าหรับการตัดสินใจและ       
การควบคุมในองค์การ (Distribute Information to Support Decision Making and Control in 

                                           
 13John G. Burch, and Gary Grudnistski, Information Systems Theory and 
Practice, 5th ed. (New York: John Wiley & Son, Inc., 1989), 40-44. 

14Marcia Bernbaum and Kurt Moses, Education Management Information 
Systems (New Jersey: Prentice-Hall, 2000), 11. 
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Organization) ซึ่งระบบสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหา จินตนาการ 
(Visualize) ความซับซ้อนของประเด็นปัญหา และสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่15 
 สถาบันอัลเบอร์ต้า (Alberta Education) ได้เสนอรูปแบบของการบริหารสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและค านึงถึงผู้ร่วมงานและผู้ใช้งานเป็นหลัก มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นสืบค้น
ข้อมูล (Information Retrieval) 3) กระบวกการประมวลผล (Information Processing) และ      
4) ขั้นประเมินผล (Evaluation)16  
 อิมเธียส และคณะ (Imtiaz) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของโครงการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Critical Success Factors of Information Technology Projects) 
ในการศึกษานี้ท าการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ตรวจสอบและวิเคราะห์
พบว่ามี จ านวน 15 ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors-csf) ที่สามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์
และตรวจสอบโครงการด้านไอทีและสามารถจัดการกับระบบสารสนเทศในองค์กรได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)  
2) ภาวะผู้น า (Leadership) 3) การท างานเป็นทีม team work 4) เป้าหมายที่ชัดเจน (Clear Goals) 
5) ความสามารถในทีม (Team Capability) 6) งบประมาณ/ความช่วยเหลือทางการเงิน (Budget/ 
Financial Support) 7) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 8) คุณภาพ
กระบวนการ (Process Quality) 9) การอบรม (Training) 10) ตารางความคืบหน้า (Project 
Progress Schedule) 11) ลูกค้า/การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (Customer/user Involvement) 12) การ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) 13) การตรวจสอบและการควบคุม (Effective Monitoring 
and Control) 14) ความต้องการที่ครอบคลุมเพียงพอ (Adequate Requirement) และ 15) เลือก
ทีมท่ีเหมาะสม (Select Right Team)17 

                                           
15Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information 

Systems Organization and Technology in the Networked Enterprise, 6th ed. (New 
Jersey: Prentice-Hall, 2000), 7-8. 
 16Alberta Education, Research Model from Alberta Education, accessed 
February 19, 2016, available from https://www.education.alberta.ca.  
 17Athar Imtiaz, and others, “Critical Success Factors of Information 
Technology Projects, World Academy of Science, Engineering and Technology,” 
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and 
Industrial Engineering,  7, 12 (January 2013): 10. 
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 โอเบรน และมารากัส (O’ Brain and Marakas) กล่าวถึง ส่วนส าคัญของการบริหาร
ระบบสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้าของข้อมูล (Input of Data 
Resources) 2) การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ (Processing Data into Information)        
3) ผลลัพธ์ของสารสนเทศ (Output of Information Products) 4) การเก็บส ารองข้อมูล (Storage of 
Data Resources) 5) การควบคุมระบบปฏิบัติการ (Control of System Performance) 6) ทรัพยากร
สารสนเทศ (Information System Resource) ได้แก่ บุคลากร (People Resource) เครื่องมือ 
อุปกรณ ์(Hardware Resource) ซอฟทแ์วร์ (Software Resource) และข้อมูล (Data Resource)18  
 จากขอบข่ายทฤษฎีดังกล่าว สามารถเขียนเป็นแผนภูมิที่แสดงถึงกรอบแนวคิด         
การวิจัยครั้งนี้ ดังรายละเอียดในภาพที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

                                           
18O’Brain, Jame A., and Marakas M., Management Information Systems, 

7th ed. (Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2006), 45. 

สัมภาษณ์ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

การบริหารระบบสารสนเทศ
ตามแนวคิดของ 

ทักษิณา สวนานนท์ 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ตามแนวคิดของ 

Bernbaum and Moses 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ตามแนวคิดของ 

Burch and Grudnitski 
 

 การบริหารระบบสารสนเทศ 
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เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก 
 

 



 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย   
ที่มา: ทักษิณา สวนานนท์, คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 24. 
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     : เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก, “การด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), บทคัดย่อ. 
     : วิจิตร อุ่นสกล. “การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญ 
ศึกษา เขตการศึกษา 9” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), บทคัดย่อ. 
     : วีระ สุภากิจ, “ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร.” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสารมิตร, 2542), บทคัดย่อ. 
     : เศรณี มรกตคันโธ, “การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด  
เชียงใหม่” (การค้นคว้าอิสระ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2550), บทคัดย่อ. 
     : Alberta Education, Research Model from Alberta Education, accessed  
February 19, 2016, available from https://www.education.alberta.ca.  
     : Athar Imtiaz, and others, “Critical Success Factors of Information Technology  
Projects, World Academy of Science, Engineering and Technology,” International 
Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 
Engineering  7, 12 (January 2013): 10. 
     : John G. Burch, and Gary Grudnistski, Information Systems Theory and Practice,  
5th ed. (New York: John Wiley & Son, Inc., 1989), 40-44. 
     : Kenneth C. Laudon, and Jane P.Laudon, Management Information Systems  
Organization and Technology in the Networked Enterprise, 6th ed. (New Jersey: 
Prentice Hall, 2000), 7-8. 
     : Marcia Bernbaum, and Kurt Moses, Education Management Information  
Systems (New Jersey: Prentice Hall, 2000), 7-8.  
     : O’Brain, Jame A., and Marakas M., Management Information Systems, 7th ed. 
(Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2006), 11. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

การบริหารระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพ่ือ สะดวกต่อการ
น าไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้สนับสนุนการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารสถานศึกษา เช่น โครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) 
ด้านการบริหารงานทั่วไป  

โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก หมายถึง 
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน มีจ านวน 2,642 แห่ง 

 



 
 

 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมากและผลการยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม          
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) การบริหารระบบสารสนเทศ 2) การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
 

ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์) กระบวนการและบุคลากร มาทางานร่วมกันเพ่ือจัดการสารสนเทศให้บรรลุเป้าหมาย              
ที่วางไว้หรือระบบสารสนเทศ คือ การประมวลผลที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลให้ได้  
สารสนเทศที่ต้องการ19  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮิคส์ (Hicks) ที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล
และระบบสารสนเทศไว้ว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง สิ่งที่แสดงความจริงแนวความคิดที่ถูกรวบรวมไว้ 
ส าหรับการตัดสินใจโดยปราศจากกระบวนการ ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการเชิงระบบและน าไปใช้ตัดสินใจได้ข้อมูลของคนหนึ่งอาจจะเป็นสารสนเทศของอีกคนหนึ่ง  

อย่างกับต าแหน่งและความต้องการใช้สารสนเทศนั้น20   แมคล็อดจูเนียร์ (Mcleod Jr.) และสเคล
(Schell) ให้ความหมายว่า ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง (Fact) และตัวเลข (fFgures) ต่าง ๆ ที่มี

                                           
 19วิสูตร วรสง่าศิลป์, คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2552), 238. 
 20Jame O. Hicks, Jr., Management Information Systems (Singapore: West 

Publishing Company, 2007), 36. 

16 
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ความหมายส าหรับผู้ใช้ เช่น จ านวนชั่วโมงของการท างาน พนักงานแต่ละคนในบริษัท เมื่อน าข้อมูล
นั้นไปประมวลผลข้อมูลนั้นจะกลายเป็นสารสนเทศ เช่น ยอดเงินเดือนของแต่ละคนที่ได้รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับเวลาท างานดังนั้น สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและเป็นข้อมูลที่มี
ความหมาย21 ส่วน ลูดอน และลูดอน (Laudon and Laudon) กล่าวว่าข้อมูล คือ ความเป็นจริงที่ยัง
ไม่ปรุงแต่งที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นในองค์การ หรือเป็นสภาพแวดล้อมขององค์การ ก่อนที่
น ามาเก็บเรียบเรียงให้บุคคลอื่นเข้าใจ ส่วนสารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ผ่านการด าเนินการให้มีความหมาย 
ส าหรับให้บุคลากรน าไปใช้ประโยชน์ด้านนักวิชาการของประเทศไทย  ส่วน ส านักงานคณะกรรมการ        
การประถมศึกษาแห่งชาติให้ความหมายของข้อมูล (Data) ไว้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นจริงที่ใช้
พ้ืนฐานของการค านวณ การวัดและการประเมิน หรือบางสิ่งบางอย่างที่รู้หรือสรุปและเป็นที่ยอมรับ 
ว่ารู้ เป็นความจริงที่ได้มาจากการสรุปอย่างมีเหตุผลส่วนสารสนเทศเป็นผลผลิตจากการประมวลผล
และการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าให้อยู่ในรูปแบบพร้อมที่จะน าไปใช้โดยอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม22  ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล ให้ความหมายของข้อมูลและ
สารสนเทศไว้ว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การโดยที่ข้อมูลดิบยังไม่มีความหมายในการใช้งาน ส่วนสารสนเทศ 
(Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นระบบสามารถ
น าไปประกอบการใช้งาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเมื่อพิจารณาค าจ ากัดความ       
และความหมายของค าว่าข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) จากนักวิชาการทั้งชาว
ต่างประเทศและชาวไทยแล้ว พบว่ามีความหมายใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันเพียงข้อปลีกย่อยเล็กน้อย
เท่านั้น ส่วนด้านหลักการ (Principal) และแนวความคิด (Concept) นั้นมีลักษณะเดียวกันพอสรุปได้ 
คือ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ตัวหนังสือ เสียงรูปภาพ สัญลักษณ์ แทนปริมาณ 
หรือการกระท าต่างๆ ซึ่งยังไม่ผ่านการประมวลผล จึงท าให้ฐานข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความหมายสัมพันธ์
และความหมายที่ขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้ และ
ข้อมูลกับสารสนเทศของผู้บริหาร อาจเปลี่ยนแปลงแทนที่กันได้ เมื่อถูกใช้ในระดับที่ต่างกัน เช่น 
สารสนเทศของผู้บริหารระดับต้น เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารระดับกลางหรือสูง สารสนเทศอาจใช้    
ค าว่า “ข่าวสาร” แทนก็ได ้

 
 

                                           
 21Raymond McLeod, Jr., and George, Management Information System,               
8th ed. (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 2010), 12. 
 22ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา: 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 4. 
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ภาพที่ 2   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ที่มา: Jame O’ Brain, Management Information System: Managing Information  
Technology in the Network Enterprise, 4th ed. (Chicago: The McGraw-Hill Company 
Inc., 2010), 33. 
 ระบบ (System) หมายถึง สิ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีความหมายสัมพันธ์กัน
และท าหน้าที่ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  อาจแบ่งเป็น ระบบย่อย (Subsystem) 
หลายระบบรวมกัน มีองค์ประกอบที่ส าคัญสมบูรณ์ในตัวเอง และระบบประกอบด้วยส่วนส าคัญสี่ส่วน 
คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) และสิ่งป้อนกลับ (Feedback)  
 ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นทรัพยากรหรือสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ และก่อให้เกิด  
การท างาน หรือกระบวนการซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กัน กระบวนการ (Process) เป็นส่วนที่       
ท าหน้าที่แปรสภาพทรัพยากรให้กลายเป็นผลลัพธ์ (Output) ตามต้องการส่วนผลลัพธ์ (Output) 
เป็นสิ่ งที่ เราต้องการจากกระบวนการโดยการป้อนทรัพยากรเข้าไป ส าหรับส่ว นป้อนกลับ 
(Feedback)   จะเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการท างานของกระบวนการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ 
อาจจะท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการท างานของระบบในส่วนของปัจจัยน าเข้า ( Input) หรือ

 

Process 
 

Input 

 

Feedback 

 

Output 
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กระบวนการ (Process) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ตามความต้องการส่วนป้อนกลับนี้อาจจะอยู่ใน
รูปแบบของสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบอื่น ๆ ก็ได้23  
 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบการรวบรวมข้อมูล (Data) 
กระท าให้เป็นสารสนเทศ (Information) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ การวางแผน หรือการ
น าไปใช้ในการสื่อสารความหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจ24  ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
ได้ก าหนดการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศไว้ 5 ประการ คือ 1) การจัดเก็บข้อมูล (Data Collection) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพบริบทของหน่วยงาน ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือด าเนินงาน การใช้
เครื่องมือเก็บข้อมูลที่ เหมาะสม การจัดท าเครื่องมือ เช่น   แบบกรอกข้อมูล  แบบสอบถาม            
แบบตรวจสอบ เป็นต้น 2) ข้อมูล (Data) เป็นสภาพความจริงที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือ
ต่าง ๆ  อาจจะอยู่ในรูปตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผล       
3) กระประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Processing) เป็นการน าข้อมูลที่จัดเก็บได้ไปท าการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นที่ชัดเจน การประมวลสามารถใช้เครื่องมือได้หลายอย่าง    
แต่ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ และ 4) สารสนเทศ (Information) เป็นผลผลิตที่ได้จาก
การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าให้เป็นรูปแบบและคุณสมบัติพร้อมที่จะน าไปใช้ตามความ
ต้องการ และ 5) การน าไปใช้ตัดสินใจ (Application) เป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้ใช้น าข้อมูลสารสนเทศ 
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจ วางแผนและการพัฒนา25 ส าหรับสารสนเทศของลอนดอน และ
ลอนดอน (Landon and Landon) สองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค 
ได้ก าหนดรูปแบบระบบสารสนเทศ เรียกว่า ภารกิจของระบบสารสนเทศ (Functions of an 
Information System) ไว้ 4 ประการ ได้แก่  1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย ข้อมูลและกลุ่ม
ของความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ประกอบไปด้วย การรวบรวม (Collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (Retrieve) 
2) กระบวนการประมวลผล (Process) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ     
3) ผลลัพธ์ (Output) เป็นผลผลิตที่ได้จากการจัดกระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือการน าไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมในองค์การ (Distribute Information to Support Decision 

                                           
 23James O’Brain, Management Information System: Managing Information 
Technology in the Network Enterprise, 3rd ed. (Chicago: The McGraw-hill Company 
Inc., 2006), 33. 

 24กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, รายงานการวิจัยแนวทางการด าเนินงานสร้าง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2549), 5. 
 25ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 3. 



 20 

Making and Control in Organization) และ 4) ปัจจัยป้อนกลับ (Feedback) เป็นการน า
สารสนเทศที่ได้มาตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข26 ส่วนระบบสารสนเทศของโอเบรน (O’Brain) 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน  คือ  1) ปัจจัยน าเข้าของข้อมูลและทรัพยากร (Input of Data 
Resources) 2) การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ (Processing Data into Information) 3) ผลผลิต 
(Output of Information Products)  4) การเก็บส ารองข้อมูล (Storage of Data Resources)       
5) การควบคุมระบบปฏิบัติการ (Control of System Performance) และ 6) ทรัพยากร (Resource) 
ได้แก่ บุคลากร (People Resource) เครื่องมือ-อุปกรณ์ (Hardware Resource) ซอฟท์แวร์ 
(Software Resource) และข้อมูล (Data Resource Resource)27  ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 26Kenneth C. Landon, and Jane P. Iaudon, Management Information 

System Organization and Technology in the Networked Enterprise, 6th ed. (New 
Jersey: Prentice-Hall, 2009), 8. 

 27Jame A. O’Brain, Management Information System, 3rd ed. (Chicago: 
McGraw-Hill Book Company, 2006), 26. 
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ภาพที่ 3   การจัดระบบสารสนเทศ 
ที่มา: James A. O’Brain, Management Information System, 3rd ed. (Chicago: McGraw- 
Hill Book Company, 2006), 26. 
 

คุณสมบัติท่ีส าคัญของสารสนเทศ 
 สารสนเทศที่ดีจะเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจ การวางแผน   
การแก้ไขปัญหา การควบคุมการปฏิบัติงานในองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความไม่
แน่นอน (Uncertainly) และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ คุณค่าของสารสนเทศมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติ (Attributes) ของสารสนเทศนั้น ในการจัดการเพ่ือให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพที่องค์การตั้งไว้นั้น  ดังที่กล่าวมาแล้วว่าข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างมากต่อทุกองค์การ ทั้งนี้สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ความเที่ยงตรง 
(Accuracy) สารสนเทศขององค์การที่ดีจะต้องมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยไม่ให้มีความ
คลาดเคลื่อนหรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังนั้น ประสิทธิผลของการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความ
ถูกต้องหรือความเท่ียงตรง ย่อมส่งผลกระทบท าให้การตัดสินใจมีความผิดพลาดตามไปด้วย 2) ทันต่อ
ความต้องการใช้ (Timeliness) นอกเหนือจากสารสนเทศขององค์การจะต้องมีความเที่ยงตรงหรือ
ความถูกต้องแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติของการที่สามารถน าสารสนเทศมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้
ข้อมูล หรือเพ่ือการตัดสินใจ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งภายในและภายนอก
องค์การมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสารสนเทศด้านการขาย การผลิต 
ตลอดจนด้านการเงิน ถ้าผู้บริหารได้รับมาล่าช้า ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการตัดสินใจ  หรือการด าเนินงานของผู้บริหารที่จะลดลงตามไปด้วย  3) ความสมบูรณ์ 
(Completeness) สารสนเทศขององค์การที่ดี จะต้องมีความสมบูรณ์ที่จะช่วยท าให้การตัดสินใจ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง การมีสารสนเทศที่มีปริมาณมาก ไม่ได้หมายถึงการที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน สารสนเทศที่มีมากเกินไปอาจเป็นสารสนเทศที่ไม่มีความส าคัญเช่นเดียวกับการมี
สารสนเทศที่มีปริมาณน้อยเกินไป ก็อาจท าให้ไม่ได้สารสนเทศที่ส าคัญครบเพียงพอทุกด้านที่จะ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะต้องรอให้มีสารสนเทศ
ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจึงจะท าการตัดสินใจได้ เช่น จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราการใช้สินค้า 
ปริมาณสินค้าคงเหลือ ราคาต่อหน่วย แหล่งผู้ผลิตค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
ระยะเวลารอคอยของสินค้าแต่ละชนิด ดังนั้นจะตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงเหลือให้มี
ประสิทธิภาพ ก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับสารสนเทศในทุกเรื่อง การขาดไปเพียงบางเรื่องจะส่งผลกระทบ

Software Resource Data Resource 
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ต่อการตัดสินใจอย่างมากเป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ไม่ได้หมายความว่ามีสารสนเทศมากเฉพาะ
ในบางด้าน ขณะที่สารสนเทศในบางด้านไม่มีหรือมีไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ แต่จะต้องได้รั บ
สารสนเทศที่ส าคัญครบในทุกด้านที่ท าการตัดสินใจ 4) การสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
(Relevance) สารสนเทศขององค์การที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจได้ ดังนั้นในการที่องค์การจะออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การนั้น การสอบถามความต้องการของสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก เช่น สนเทศในการบริหารการผลิต การตลาด และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น และ 5) ตรวจสอบได้ (Verifiability) สารสนเทศที่ดีควรมีคุณลักษณะที่
สามารถจะตรวจสอบได้โดยเฉพาะแหล่งที่มา การจัดรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ตัดสินใจได้เกิดความรอบครอบ การที่ผู้บริหารมองเห็นสารสนเทศบางเรื่องแล้วพบว่า  ท าไมจึงมีค่า     
ที่ต่ าเกินไปหรือสูงเกินไป อาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศที่ ได้มา ทั้งนี้ก็เพ่ือมิให้     
การตดัสินใจเกิดความผิดพลาด 
 คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องพยายาม
จัดระบบให้มีความพร้อมครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งานได้ ปัญหาส าคัญที่องค์การส่วนมากมักจะ  
ต้องเผชิญ คือ การไม่สามารถสนองข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลให้ทันกับความจ าเป็นใช้ในการที่จะต้อง
ด าเนินการหรือตัดสินปัญหาบางประการ ดังเช่น ถ้าหากมีเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องการบุคคลที่มี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งในการบรรจุเข้าต าแหน่งหนึ่งอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น ซึ่งหากผู้จัดเตรียมข้อมูล
จะต้องใช้เวลาประมวลขึ้นมานานเป็นเดือนก็ย่อมถือได้ว่า ข้อมูลที่สนองให้นั้นช้ากว่าเหตุการณ์ หรือ
ในอีกทางหนึ่ง บางครั้งแม้จะเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นข้อมูลที่เป็นรายละเอียดมากเกินไป   
ที่ไม่อาจพิจารณาแยกแยะคุณสมบัติที่ส าคัญ หรือข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างเด่นชัด     
ก็ยอ่มท าให้การใช้ข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก นอกจากลักษณะที่ดีของสารสนเทศดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่แอบแฝงของสารสนเทศอีกบางลักษณะที่สัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ 
และวิธีการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะมีความส าคัญแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน  
เฉพาะอย่าง ซึ่งได้แก่ 1) ความละเอียดแม่นย า คือ สารสนเทศจะต้องมีความละเอียดแม่นย าในการวัด
ข้อมูลให้ความเชื่อถือได้สูง มีรายละเอียดของข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง  2) คุณสมบัติ
เชิงปริมาณ คือ ความสามารถที่จะแสดงออกมาในรูปของตัวเลขได้ และสามารถเปรียบเทียบใน      
เชิงปริมาณได้ 3) ความยอมรับได้ คือ ระดับความยอมรับได้ของกลุ่มผู้ใช้สารสนเทศอย่างเดียวกัน 
สารสนเทศควรมีลักษณะเดียวกันในกลุ่มผู้ใช้งาน หรือใกล้เคียงกันโดยสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น     
การใช้เครื่องมือเพ่ือวัดคุณภาพการผลิตสินค้า เครื่องมือดังกล่าวจะต้องเป็นที่ยอมรับได้ว่าสามารถวัด
ค่าของคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 4) การใช้ได้ง่าย คือ ความสามารถน าไปใช้งานได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 5) ความไม่ล าเอียง ซึ่งหมายถึง ไม่เป็นสารสนเทศที่มี



 23 

จุดประสงค์ที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง ซึ่งท าให้ผู้ใช้เข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง หรือแสดง
ข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง  และ 6) ชัดเจน  ซึ่งหมายถึง  สารสนเทศจะต้องมีความคลุมเครือ      
น้อยที่สุด สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
 จากคุณสมบัติของสารสนเทศท่ีกล่าวมา อาจสรุปคุณสมบัติที่ดีของสารสนเทศได้ดังนี้ 
 1.  มีความเที่ยงตรง ปราศจากความเอนเอียง บอกลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ชี้น า
ไปทางใดทางหนึ่ง 
 2. ครอบคลุมมีความสมบูรณ์ใช้ในการตัดสินใจได้ ไม่ผิดพลาด ความสมบูรณ์ของ
สารสนเทศได้มาจากการประมวลผลข้อมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมขว้างขวาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
กระจัดกระจายจะต้องได้รับการรวบรวมอย่างเพียงพอ เพ่ือผลิตสารสนเทศที่ต้องการ 
 3. ทันเวลา ข้อมูลจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
จะต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้สารสนเทศทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 4.  ความกะทัดรัด สารสนเทศที่น าไปใช้ควรแสดงสาระส าคัญ สรุปเฉพาะสิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องการเท่านั้น แต่ต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเองได้ใจความ สามารถน าไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว        
ถ้าสารสนเทศมีความละเอียดมากเกินไปจะเสียเวลาค้นหาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการใช้งาน 
 5.  ตรงความต้องการ สารสนเทศที่ดีจะต้องมีเมื้อหาตรงกับเรื่อง หรือสถานที่ต้องการ  
จะใช้ของผู้ใช้สารสนเทศแต่ละคน และแต่ละหน่วยงาน28  
 

คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี 
 1. มีความเที่ยง จะต้องไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด (Mistake) และมีข้อผิดพลาดต้อง
ชัดเจน และเท่ียงตรงซึ่งจะสะท้อนถึงความหมายของข้อมูลที่เป็นรากฐานสารสนเทศจะต้อง ถ่ายทอด
เป็นภาพที่ถูกต้องให้กับผู้รับ เช่น การน าเสนอด้วยกราฟมากกว่าเป็นตาราง  
 2. ทันต่อการใช้งาน ผู้ใช้ต้องได้รับสารสนเทศเมื่อต้องการในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น การ 
รายงานค่าความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานหลังจากท่ีได้มีการแก้ไข  
 3. ตรงตามความต้องการ ต้องสามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้เช่น อะไร ท าไม เมื่อไร ที่
ไหน อย่างไร ซึ่งต้องสามารถตอบได้ตรงประเด็น  
 4. สมบูรณ์ครบถ้วน ต้องแสดงถึงข้อมูลที่ส าคัญ ๆ เช่น รายการที่แสดงถึงการลงทุน 
จะต้องม ีรายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบถ้วน  
 5. ความเชื่อถือได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บและรวบรวม หรือขึ้นอยู่กับแหล่งที่
เชื่อถือ ได้ของสารสนเทศนั้น ๆ  

                                           
 28โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ:               
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554), 20-21. 
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 6. สะดวกต่อการเรียกใช้สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามรูปแบบที่
ก าหนด  
 7. ความปลอดภัย ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถดึงสารสนเทศมาใช้ได้  
 8. ความคุ้มค่า การจัดหาสารสนเทศมาใช้ประโยชน์จะต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไป เช่น 
เวลา เงิน  
 9. เพียงพอต่อความต้องการ ถ้าสารสนเทศยุ่งยากซับซ้อนมีมากเกินไปท าให้การตัดสินใจ
ไม ่สามารถชี้ชัดได้ว่า สารสนเทศอะไรที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  
 10. ความยืดหยุ่น ต้องสามารถน าสารสนเทศมาใช้ได้หลายวัตถุประสงค์  
 11. ตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบได้ว่าสารสนเทศนั้นถูกต้องเพ่ือให้เกิดความมั่นใจที่
จะ น าไปในการตัดสินใจ 
 แม้จะยอมรับว่าข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
ด าเนินงานทางการศึกษาได้แต่นั่นหมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศ เหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพทั้งในด้าน
ความถูกต้อง เชื่อถือได้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทันเหตุการณ์ดังนั้นการที่จะสร้าง
ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพได้นั้น จึงควรที่จะต้องค านึงถึง ปัจจัยต่อไปน ี้ 
 1. มีการตรวจสอบความถูกต้อง (Verifiability)  
 2. มีความถูกต้องแม่นย า (Accuracy)  
 3. มีความสมบูรณ์และครอบคลุม (Comprehensiveness)  
 4. มีความชัดเจน (Clarity) ไม่ต้องตีความ แต่มีความกะทัดรัดได้ใจความ  
 5. มีความเก่ียวข้องตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)  
 6. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับใช้ได้หลายสถานการณ์  
 7. ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว (Accessibility)  
 8. มีการจัดระบบตั้งแต่การเตรียมข้อมูลน าเข้า มีการประมวลผลและสามารถน าผล 
รายงานได้ในเวลาที่ทันต่อเหตุการณ์ (Timeliness)29

 

 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 ประโยชน์และ ความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการไว้ดังนี้  
 1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  
เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ  

                                           
29กรมวิชาการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 

2545, 9. 
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 2. ช่วยผู้ใช้ในการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารจะ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและการก าหนด เป้าหมายในการ 
ด าเนินการ  
 3. ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินการ เมื่อแผนงานถูกน าไปปฏิบัติในช่วงระยะ 
เวลาหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินการ โดยน าข้อมูลบางส่วนมาประเมินผลเพ่ือ
ประกอบการประเมินสารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับ เป้าหมาย ที่
ต้องการเพียงไร  
 4. ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้บริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศ ประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ถ้า
การ ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยอาจเรียกน าข้อมูลเพ่ิมเติมออกจากระบบ เพ่ือให้ทราบ
ว่า ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เกิดขึ้นจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศในการวิเคราะห์  
ปัญหาใหม่  
 5. ช่วยให้ผู้ใช้วิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
สารสนเทศที่เกิดจากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าในการด า เนินการใน แต่ละ
ทางเลือกจะช่วยแก้ไขหรือควบคุมปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างไร  
 6. ช่วยลดค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน
และ ค่าใช้จ่ายในการท างาน30 
 

ระดับการใช้สารสนเทศในองค์การ 
 ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ จึงต้องประกอบด้วย
ข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับงานของผู้บริหารทุกระดับในองค์การ และการใช้ข้อมูลของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ จะแตกต่างกันตามบทบาทภาระหน้าที่และระดับการบริหาร หรือระดับการตัดสินใจเป็นส าคัญ 
โอเบรน (O’Brain) ให้ความเห็นว่าในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างกันก็มีความต้องการข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีความแตกต่างกันไปตามขอบเขตความรับผิดชอบในระดับนั้นและยังได้แบ่งระดับการใช้
สารสนเทศออกเป็นสี่ระดับ คือ 1) ผู้บริหารระดับกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผน การตัดสินใจและการจัดองค์การ 2) ผู้บริหารระดับกลาง (Tactical Management) 
เป็นสารสนเทศส าหรับการควบคุมสั่งการตามที่ได้รับมอบหมาย  3) ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ

                                           
30

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์และไพบูลย์ เกียรติโกมล. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ.  
กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส, 2547, 40 – 41. 
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(Operational Management) และ 4) ผู้ปฏิบัติ (Business Operations) เป็นผู้ใช้สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   ระดับการใช้สารสนเทศในองค์การของโอเบรน (O’Brain) 

                                           
 31O’Brain, Management Information Systems, 108. 

Business Operations 
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ที่มา: O’Brain, Management Information Systems (Chicago: McGraw-Hill Companies  
Inc, 2006), 108. 
 ซ่ึงสอดคล้องกับเดวิส และโอลสัน (Davis and Oldson) ที่ให้ความเห็นว่าระบบสารสนเทศ 
จะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจแตกต่างกันในระดับของการบริหาร  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่ระดับ คือ          
1) ระดับธุรการ (Transaction Process) เป็นการบริหารงานประจ า ท างานเฉพาะเรื่อง เช่น       
การตรวจสอบและการติดตามผลงานประจ าวัน มีระดับการตัดสินใจน้อยต้องการใช้ระบบสารสนเทศ
ที่มีความละเอียดมาก 2) ระดับปฏิบัติการ (Operation Control) ในระดับการจัดการนี้มีการตัดสินใจ
สูงขึ้น ผู้บริหารระดับนี้จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากระบบสารสนเทศสูงขึ้นและค่อนข้างละเอียด 
3) ระดับการจัดการ (Management Control) เป็นการบริหารงานที่เกี่ยวกับการวางแผนระยะสั้น 
จ าเป็นต้องใช้การตัดสินใจอย่างรอบคอบ และต้องการข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการกลั่นกรองหรือ
เรียบเรียงสรุปจากสารสนเทศพ้ืนฐาน 4) ระดับกุศโลบาย (Strategic Planning) เป็นการบริหาร
ระดับสูงสุดขององค์การ  จะเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนขององค์การในระยะยาวประมาณ 3-5 ปี        
การตัดสินในระดับนี้จะมีความส าคัญมากที่สุด ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้มีความจ าเป็นสูงสุดและส าคัญ
มากจะต้องเรียบเรียง กลั่นกรอง และวิเคราะห์จนกลายเป็นสารสนเทศที่ส าคัญที่สุดยอดขององค์การ 
และจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับที่สุดขององค์การนั้น32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 32Davis and Olson, Management Information System, 48-50. 

Transaction Processing 
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ภาพที่ 5   ระดับสารสนเทศของเดวิส และโอลสัน (Davis and Olson) 
ที่มา: Davis and Olson, Management Information Systems (Conceptual  
Foundations, Structure and Development, 2nd ed. (Singapore: McGraw-Hill, 1998), 
48-50. 
 1. สารสนเทศระดับปฏิบัติการ (Operational Level Systems) เป็นระบบที่ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานและงานประจ าของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational Managers) 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  2) ระบบสารสนเทศระดับ
ผู้เชี่ยวชาญ (Knowledge Level System) เป็นระดับสารสนเทศที่ให้การสนับสนุนด้านความรู้แก่
นักวิชาการและผู้ปฏิบัติการด้านข้อมูลฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ เป้าประสงค์
หลักของสารสนเทศในระดับนี้ก็ คือ รวบรวมผสมผสานความรู้ใหม่ๆ ในการที่จะท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จทันสมัยและมีความก้าวหน้า 3) ระบบสารสนเทศระดับบริหาร (Management Level 
Systems) เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องสนับสนุนงานของผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) 
และตอบสนองการควบคุม การนิเทศ การตัดสินใจ และภารกิจให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ขององค์การ 4)ระบบสารสนเทศระดับนโยบาย (Strategic Level Systems) เป็นระบบสารสนเทศที่
ให้การสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Senior Managers) และมุ่งตอบสนองการวางแผนระยะยาวของ
ผู้บริหารระดับสูงที่จะก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 

 
 
 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา  
 แนวคิดในการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
พัฒนาคุณภาพแต่ละระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัตินั้น  สถานศึกษาอาจจัดระบบ
สารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้โดยจ าแนกเป็นระบบย่อย ๆ ดังนี้  
 1. ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง กับภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการของชุมชน
สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ เช่น  ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
กิจกรรมประจ าวันของสถานศึกษา ระบบเอกสารที่จ าเป็นในสถานศึกษา เป็นต้น  
 2. ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
ทั้งหมด สารสนเทศส่วนนี้เกิดจากผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
จ าแนกเป็นรายชั้น รายปีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน รายงานผลความก้าวหน้าของ ผู้เรียน 
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รายงานความประพฤติหรือพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนผลงานของผู้เรียน เทคนิคการเรียนรู้  
ของผู้เรียน เป็นต้น  
 3. ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
และ การเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการจัดกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียน เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียน การ
สอน ความหลากหลายในวิธีการและการใช้เครื่องมือประเมิน สภาพการจัดบริการแนะแนว ผลการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น  
 4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สารสนเทศประเภทนี้ต้องมีการประมวล
ผลรวมมี การเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัย จึงมีความหมายต่อการจัดการและการ
บริหารงาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวอย่างสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา เช่น งาน
ธุรการ การเงิน งานบุคลากร งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทรัพยากร สิ่งอ 
านวย ความสะดวกและงานอาคารสถานที่ เป็นต้น  
 5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน สืบเนื่องจากการที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้อง 
รายงาน คุณภาพการศึกษาประจ าปีเพ่ือรายงานต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผู้ปกครอง ชุมชนและสาธารณชนให้รับทราบ สารสนเทศส่วนนี้จึงเป็น การ
น าข้อมูล และสารสนเทศทั้ง 4 ส่วนนอกจากนี้การจัดข้อมูลหรือการมีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ของสถานศกึษาขึ้นอยู่กับ ลักษณะความต้องการและการเลือกสรรใช้ข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและควรจะครอบคลุมองค์ประกอบพ้ืนฐานของการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาและชุมชน อาคารเรียน อาคาร  
ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน ห้องสมุด ตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้น  
 2. ผู้เรียนหรือนักเรียน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสถานศึกษา การเก็บรวบรวม 
ข้อมูลนอกจากตัวผู้เรียนแล้ว ยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิหลังทางครอบครัวและ
ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่  
 3. อาจารย์การเก็บข้อมูลครูอาจารย์ในสถานศึกษา ได้แก่ จ านวนครูคุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ วิชาที่สอนผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของครูและรวมถึงบุคคลภายนอก 
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ สามารถเป็นวิทยากร ครูภูมิปัญญาไทย  
 4. หลักสูตร ได้แก่ ตัวหลักสูตร แผนการสอน คู่มือ การพัฒนาหลักสูตร การส ารวจความ 
ต้องการของชุมชนและการใช้ต าราเรียนของครูและนักเรียน เป็นต้น  
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 5. กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ลักษณะของวิธีการสอน ตารางสอน การมีส่วนร่วม
ของ นักเรียน การใช้ต าราเรียนสื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงาน ผลการ
เรียน การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา เป็นการ
จัดสารสนเทศที่มีจ านวนมาก มาน าเสนอเป็นภาพรวมที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด ระบุผลส าเร็จตามสภาพ
และผลการพัฒนาที่ เกิดขึ้น อันได้แก่ คุณภาพด้านผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยรวมเมื่อเทียบกับสถานศึกษาแห่งอ่ืน หรือเทียบกับกลุ่ม
สถานศึกษา หรือเกณฑ์เฉลี่ย ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ฯลฯ) คุณภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน (การจัดท าและพัฒนา หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอน การสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้
การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ) คุณภาพด้านการบริหารจัดการ (การพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน-
บัญชีพัสดุครุภัณฑ์การจัด สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ การให้บริการ
และจัดสวัสดิการรวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฯลฯ) คุณภาพด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับชุมชน (การจัดและพัฒนากิจกรรมร่วมกัน การให้บริการและ
การรับบริการระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชน ผลการด าเนินการที่เกิดประโยชน์กับชุมชน เจตคติที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฯลฯ) การรายงานควรใช้ภาษา ภาพ หรือตารางที่เข้าใจง่าย 
 

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน 
 ระบบสารสนเทศที่น าไปใช้กันอย่างแพร่หลายระบบสารสนเทศที่น าไปใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหน่วยงานนั้นแบ่งเป็นหลายประเภทแต่โดยทั่วไปแล้วจะจัดแบ่งตามระบบที่จัดท าขึ้น
ส าหรับการใช้งานเฉพาะด้าน คือ 
 1.  ระบบสารสนเทศปฏิบัติการ (Transaction Processing Systems) เป็นระบบ    
การประมวลผลข้อมูลที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้ประกอบการท างาน  การตัดสินใจ จัดท ารายงาน 
ตามความต้องการของหน่วยงานเป็นสารสนเทศข้ันพื้นฐานทั่วไป มีทั้งข้อมูลเก่าและใหม่ 
 2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information Systems) เป็น
ระบบที่มีการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ ประมวลผล และจัดจ าแนกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เกิดเป็น
สารสนเทศที่ดีส าหรับใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจ 
 3.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) เป็นระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บริหารใช้ในการทดสอบการตัดสินใจของตนว่าจะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรในการตัดสินใจครั้งนี้
โดยระบบจะเป็นตัวสร้างทางเลือกและแบบจ าลองต่าง ๆ ในการตัดสินใจ และจะบอกผลลัพธ์ท าให้
ผู้บริหารทราบว่าในทางเลือกนั้นจะเกิดผลลัพธ์อย่างไร 
 4.  ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) เป็นระบบสารสนเทศอีกแบบหนึ่งที่ใช้ในการ
บันทึกเก็บประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญส าหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญน้อย       
ได้ศึกษา เช่น การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของเครื่องจักรในด้านวิศวกรรม เป็นต้น 
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 5. ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (Executive Information Systems) เป็นระบบ
สารสนเทศที่ช่วยให้ผู้บริหารค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญต่อการบริหารมาใช้งาน เมื่อมี    
ความจ าเป็นและอ านวยความสะดวกในการติดตามหารายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้น33 
 6.  ระบบสารสนเทศส านักงาน (Office Information Systems) บางครั้งเรียกว่าระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems) เป็นระบบที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อัตโนมัติเข้ามาช่วยงานต่าง ๆ ในส านักงาน เช่น งานสารบรรณ และงานรับ-ส่งเอกสาร 
ซึ่งงานเหล่านี้มีความหมายซับซ้อนมากต้องศึกษางานให้ดีและถี่ถ้วนจึงจะคุ้มค่า34 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 ผู้บริหารที่พึงประสงค์ยุคใหม่นั้นมิใช่เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งเท่านั้น
หากแต่ยังต้องเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าอีกด้วยเพราะความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานใด
ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานนั้น  เมอร์คิด และรอส (Murdick and Ross) กล่าวว่า
ผู้บริหารในทุกระดับต้องวางแผนที่จะสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ พัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าต้องรู้
ว่าสิ่งใดควรท า ท าเมื่อไร ใครเป็นผู้ท า และจะต้องบริหารทรัพยากรองค์การให้เหมาะสม35 การใช้
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) และคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผลข้อมูลจะท าให้ได้
สารสนเทศที่ดี  ฮิคส์ (Hicks) ให้ความเห็นว่าระบบสารสนเทศที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจะมีส่วนช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ  และวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง   องค์การต่าง ๆ  จึงใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการแข่งขันและถือเป็น     
ข้อได้เปรียบของตน36 สารสนเทศดังกล่าวเมื่อการผ่านกระบวนการจัดระบบที่แน่นอนถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นและถูกน ามาใช้ในการตัดสินใจสั่งการ การวางแผนการบริหาร ระบบ
สารสนเทศนั้นเรียกว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: MIS) 
ซึ่ง ลูดอน (Loudon) ได้ให้แนวคิดว่าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจะช่วยผู้บริหารในด้านของการ
รายงาน การเชื่อมโยงการเข้าถึงการกระท าขององค์การตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยผู้บริหาร

                                           
 33Stair, Principles of Information Systems, 47-49. 

34ครรชิตมาลัยวงศ,์ ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549), 122-123. 

35Robert G. Murdeck, and Joel E. Ross, Information Systems for Modem 
Management, 2rd ed. (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limitec, 2005), 108. 

36Hicks, Jr., Management Information Systems, 47. 
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ในการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม ทุกระดับการบริหารในองค์การนั้น37 จะเห็นได้ว่าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System: MIS) เป็นระบบที่ผู้บริหารและ  
ผู้ปฏิบัติการต้องการให้มีในหน่วยงานของตน  เพราะมีส่วนช่วยสนับสนุนงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านการวางแผน การจัดงบประมาณ การติดตามผล การควบคุมงานและที่ส าคัญที่สุด 
คือ การตัดสินใจระบบ MIS จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งด้านภาพรวมและแบบเจาะลึก 
การมีระบบ MIS ท าให้ข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนกลายเป็นง่าย ชัดเจนสามารถผลิตรายงานได้หลาย
รูปแบบตามต้องการนักบริหารที่มีความสามารถคือผู้ที่ท างานให้ส าเร็จได้โดยลงทุนพอสม ควรใช้
ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ให้ประโยชน์แก่องค์การของตนและส่วนรวมมากท่ีสุด38  
 การจัดระบบสารสนเทศในประเทศไทยโดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาล้วนประสบ
กับปัญหา อุปสรรคที่คล้ายคลึงกันหลายด้าน เช่น การขาดบุคลากร นโยบายไม่ชัดเจน มีความยุ่งยาก
ซ้ าซ้อนในการเก็บรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล ปัญหาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล39                
ลูดอน และลูดอน (Laudon and Laudon) ได้กล่าวถึงระบบสารสนเทศไว้ว่าเป็นกระบวนการที่
รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และกระจายสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจควบคุม และ
วิเคราะห์ปัญหาในองค์การ โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญสามส่วน 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลดิบจากทั้งภายในองค์การ และสิ่งแวดล้อมภายนอก 2) กระบวนการ (Processing) 
เป็นการแปลงข้อมูลดิบให้มีความหมายตามต้องการ และ 3) ผลผลิต (Output) ส่งผลลัพธ์ที่ได้จาก
กระบวนการไปยังผู้ใช้ ซึ่งในระบบสารสนเทศจะมีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ผู้ใช้จะต้องน ามา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป40 ดังภาพที่ 6 
 
 
 

                                           
 37Laudon and Laudon, Management Information Systems: Organization 
and Technology in the Network Enterprise, 38. 

 38วิจิตรา วราสุนทร, “ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์,” จุลสารการบริหาร
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา, 2551. 

 39ไพโรจน์ คชชา, “ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี .”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), บทคัดย่อ. 

 40Laudon and Laudon, Management Information Systems: Organization 
and Technology in the Networked Enterprise, 7. 
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ภาพที่ 6  Functions of an Information Systems 
ทีม่า: Laudon and Laudon, Management Information Systems Organization and  
Technology in the Networked Enterprise, 6th ed. (New Jersey: Prentice-Hell, 2009), 
7. 
 

 ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโครเอนเก้ และแฮทซ์ (Kroenke and Hatch)   
ซึ่งมีอยู่สิบขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูล (Capturing) 2) การตรวจสอบข้อมูล (Verifying)        
3) การจัดหมวดหมู่ (Classifying) 4) การเรียงล าดับข้อมูล (Arranging or Sorting) 5) การสรุปข้อมูล
(Summarizing) 6) การค านวณ (Calculation) 7) การจัดเก็บข้อมูล (Storing) 8) การค้นหาข้อมูล
(Retrieving) 9) การสร้างข้อมูลผสมหรือท ารายงาน (Reproducing) และ 10) การกระจายหรือ
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สื่อสารข้อมูล (Disseminating Communicating)41 จากทัศนะของนักวิชาการทั้งต่างประเทศและ
ของไทยรวมทั้งทัศนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านระบบสารสนเทศพอสรุปได้ว่า  การด าเนินการ
จัดระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญต่อไปนี้ 
 1.  ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
  1.1 นโยบายด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินการ ก าหนด
ขอบเขต แนวปฏิบัติ และระดับเป้าหมายของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนตาม
นโยบาย 
  1.2 ขอบเขตข้อมูล เป็นการก าหนดประเภทและรายละเอียดของข้อมูลที่จะจัดเก็บว่า
จะน าข้อมูลจากแหล่งใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูม ิ
  1.3 แหล่งข้อมูล เป็นการก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะจัดเก็บว่าจะน าข้อมูลจาก
แหล่งใด เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลทุติยภูมิ 
  1.4 ทรัพยากร เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ท าให้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
สามารถด าเนินการไปได้ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ (Tools) และอุปกรณ์ (Hardware) 
ซอฟท์แวร์ (Software) และการจัดการ  
  1.5 ข้อมูล เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ
เสียงรูปภาพ สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนปริมาณที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผล ยังไม่มีความหมายใน
การน าไปใช้งาน ไม่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทุติยภูมิซึ่งถือว่าเป็น
ข้อมูลส าเร็จรูปที่ถูกเก็บรวบรวมไว้แล้วจากแหล่งอ่ืน ซึ่งอาจมีการจัดหมวดหมู่ หรือเรียงล าดับไว้แล้ว 
แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้  
 2.  การประมวลผล (Process) เป็นกระบวนการจัดกระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
ได้แก่ 
  2.1  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ดิบมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่สะดวกต่อการด าเนินการ เช่น การทดสอบ วิธีการสัมภาษณ์          
การสังเกตแบบสอบถาม  รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการบันทึกข้อมูลเพ่ือการประมวลผลข้อมูล
เหล่านั้นด้วย 
  2.2  การประมวลผล/การวิเคราะห์ (Process/Analysis) เป็นการจัดกระท าข้อมูล
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และอ่ืน ๆ เช่น       
การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ เป็นต้น การประมวลผลปัจจุบันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

                                           
 41วชิระ ปัญญาวรากร, ระบบสารสนเทศกับงานธุรกิจ ไมโครคอมพิวเตอร์, 2551. 
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  2.3  การตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับกับต้นฉบับของข้อมูลว่า
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ หรือเป็นการคัดข้อมูลข้อมูลเก่าท่ีไม่มีความส าคัญและไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไปและ
ยังเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดในช่วงกระบวนการประมวลผลข้อมูล เช่น ลงรหัสผิดชาย เป็นหญิง 
หรือลงข้อมูลตัวเลขผิด 
  2.4 การสืบค้น (Retrieving) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ กัน เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาท าการประมวลผล เป็นกิจกรรมในการค้าหาข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน
ตามที่ต้องการ เช่น ต้องการทราบว่านักเรียนเรียนอยู่ห้องใด ก าลังเรียนวิชาใด เกรดเฉลี่ยในห้า     
ภาคเรียน เป็นเท่าใดสามารถกระท าได้ในทันที 
  2.5 การเรียกใช้ การน าเสนอ เป็นกิจกรรมที่เนินไปหลังจากมีข้อมูล สารสนเทศแล้ว
น ามาใช้ในกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.6 การเชื่อมต่อ เป็นการใช้งานร่วมกันโดยการจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
แล้วน าระบบเครือข่ายมาใช้เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ในเวลาเดียวกันได้ ระบบเครือข่ายที่ใช้
ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ เครือข่ายภายใน (LAN) เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็น    
การน าคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารมาใช้ในการประสานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2.7 การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) เป็นการจัดกระท าข้อมูล สารสนเทศ
เมื่อถูกใช้ในระยะเวลาหนึ่ง เป็นการท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ 
  2.8 การจัดระบบฐานข้อมูล เป็นระบบที่ใช้การจัดฐานข้อมูล ดูแลการจัดการบันทึก
การจัดเก็บ การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยอมให้
ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตามที่ก าหนดเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลอย่างมีขอบเขตและเงื่อนไข 
  2.9 การจัดหน่วยงานสารสนเทศ เป็นการจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากรมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลงานข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถด าเนินการตามนโยบาย แผน และเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ 
  2.10 การควบคุม เป็นการก าหนดระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ถูกท าลายทั้งโดย
เจตนาและไม่เจตนา อีกท้ังเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 3. ผลผลิตสารสนเทศ เป็นผลที่ได้จากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการน าไปใช้
ได้แก่  
  สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารหรือการตัดสินใจได้ สารสนเทศที่ดีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  3.1 มีความถูกต้อง เหมาะสม เที่ยงตรงไม่ล าเอียงต่อความจริงที่เกิดข้ึน 
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  3.2 ตรงความต้องการของผู้ใช้ สื่อความหมายได้ตรง ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องมีเนื้อหาตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
  3.3 มีความสมบรูณ์ สารสนเทศที่ต้องการ สามารถเรียกใช้ได้สะดวกครบถ้วนตรงกับ
วัตถุประสงค์ 
  3.4 เป็นปัจจุบัน ทันสมัย คือ ความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศที่เราใช้งานมีความ
ทันสมัย ตรงเหตุการณ์ ถูกต้องตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในขณะใช้งาน 
  3.5 เรียกใช้ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก สามารถใช้ได้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  3.6 ดึงดูดความสนใจ ให้ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องต้องการน าไปใช้ในงานของตน 
  3.7 เป็นระบบ เป็นการจัดสารสนเทศให้เป็นระบบตั้งแต่การเตรียมการการจัดเก็บ 
การประมวลผล การวิเคราะห ์การน าไปใช้ และการปรับแก้ 
  3.8 มีความครอบคลุม ข้อมูลสารสนเทศจะต้องมีความสมบรูณ์มีรายละเอียดมากพอ 
ปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 4.  การน าไปใช้ หมายถึง การน าข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการจัดระบบและตรวจสอบแล้ว
ไปใช้ในหน่วยงานเพ่ือการบริหาร การวงแผน การตัดสินใจ การพัฒนา ความร่วมมือ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เป็นการเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศในลักษณะที่ผู้ใช้
ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอยู่คนละสถานทีใกล้กันหรือห่างไกลกัน เช่น โทรสาร โทรศัพท์ ระบบเครือข่าย
ทางด่วนข้อมูล หรือดาวเทียม เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงานเพราะครอบคลุมถึงงานข้อมูล
ด้านต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลนั้นมาจัดท าเป็นสารสนเทศส าหรับให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน มีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
กระบวนการจัดท าสารสนเทศ ปรับปรุงการท างานให้รวดเร็ว แก้ไขงานที่ซ้ าซ้อนจะท าให้ ระบบงาน
สารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงตามที่เราต้องการ 
 

ความส าคัญและความจ าเป็นของสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 ปัจจุบันทางการศึกษามองเห็นความส าคัญของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศมากขึ้น 
เพราะว่าระบบนี้มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ช่วยการตัดสินใจให้ถูกต้อง 
วางแผนการด าเนินการได้เหมาะสมเกิดผลที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศมี
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและมีภารกิจในการบริหารข้อมูลและสารสนเทศหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง ระบบด าเนินงานในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จัดเก็บการใช้ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์ผู้บริหาร ผู้เรียน
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ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีขั้นตอนในการด าเนินงาน เช่นเดียวกับงานอ่ืน ๆ ได้แก่มีการ
วางแผนการด าเนินงาน และการประเมินผล 
 2. ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ จะต้องมีความถูกต้องทันต่อสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน และตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด า เนินงาน ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ จึงต้องค านึงถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้การรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ าเสมอในช่วงที่เหมาะสม
ที่จะน าไปประมวลผลจัดเก็บและน าไปใช้และต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันมี
ผลให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป 
 3. ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการที่มีความต้องการสูง ได้แก่ ข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนและการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
  3.1 ด้านหลักสูตร ต้องการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เช่น  
   3.1.1 สภาพแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ระบบนิเวศวิทยา มลภาวะ  
   3.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ อาชีพ รายได้(ฐานะ) ความเป็นอยู่ 
ศาสนา การด าเนินชีวิต บริษัท ห้างร้าน เขื่อน แหล่งพลังงาน  
   3.1.3 สภาพทางสังคมของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานด้านประชากร การศึกษา 
ความสัมพันธ์และบุคคลในชุมชน ฐานะทางสังคม ประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม  
ต่าง ๆ สถานที่ส าคัญ ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว 
   3.1.4 หลักสูตรแกนกลาง สาระของหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าและหลักสูตร
ของ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   3.1.5 สาระส าคัญอ่ืน ๆ ในเอกสารประกอบหลักสูตร  
   3.1.6 โครงการส าคัญท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  
   3.1.7 ผลการใช้หลักสูตร  
 3.2 ด้านการเรียนการสอน ต้องการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เช่น 
   3.2.1 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  
   3.2.2 ปรัชญาชาวบ้านผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชน  
   3.2.3 สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
   3.2.4 สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่สถานศึกษายังไม่มี  
   3.2.5 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพิเศษ  
   3.2.6 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
   3.2.7 ระบบห้องสมุด (จ าแนกหนังสือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น) 
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   3.2.8 ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
  3.3 ด้านการประเมินผลการเรียน ต้องการจัดเก็บประมวลผลข้อมูล  
   3.3.1 ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ละระดับชั้น ช่วงชั้น ปลาย
ภาค ปลายปีด้วยเครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ  
   3.3.2 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.3 เครื่องมือ วิธีการ เทคนิค เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน  
  3.4 ด้านพัฒนาบุคลากรต้องการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เช่น  
   3.4.1 วุฒิการศึกษาของบุคลากร  
   3.4.2 ความถนัด ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   3.4.3 ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
 
 กล่าวโดยสรุป สารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าองค์การนั้นจะ
เป็น องค์การที่เล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องการระบบสารสนเทศท่ีดีเหมาะสมต่อลักษณะการปฏิบัติงานของ
องค์การนั้นโดยเฉพาะสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องใช้ สารสนเทศที่
ดีมาประกอบการบริหารจัดการด้านการศึกษา ให้บรรลุถึงหลักการและวัตถุประสงค์ทุก  ด้านของ
สถานศึกษานั้น42 
 ขอมูลขาวสารเปนหัวใจของการด าเนินงานธุรกิจในยุคการแขงขันเสรีการจัดเก็บารสน
เทศจะตองมีคาใชจายเราจะตองใชประโยชนของสารสนเทศดานการตัดสินใจเราจึงตองลงทุนฉะนั้น
คุณสมบัติของสารสนเทศมีดังน ี้ 
 1. ความถูกตองเปนเรื่องส าคัญ หมายถึงขอมูลที่มีการจัดเก็บรวบรวมจะตองมี 
ความเชื่อถือไดถาผูใชไมเชื่อถือก็จะท าใหเกิดการเสียหายไดผูใชไมกลาอางอิงและน าไปใชประโยชนท า
ใหการตัดสินใจของผูบริหารไมแมนย าอาจเกิดความผิดพลาดได 
 2. ตองทันตอการใชงาน การไดมาของสารสนเทศตองทันตอความตองการของผู 
ใชคือระบบตองตอบสนองผูใชอยางรวดเร็ว 
 3. ความสมบูรณตอการใชงาน ตองมีความสมบูรณอยูในระดับหนึ่งที่ยอมรับได 
ความสมบูรณขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการทางปฏิบัติดวย 

                                           
42กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ปกรณ์ศิลป์ 

พริ้นติ้ง, 2547), 77-80. 



 39 

 4. กระทัดรัดชัดเจน การจัดเก็บตองใหเหมาะสมกับหนวยความจ าของระบบ
คอมพิวเตอรจะตองมีการออกแบบโครงสรางของระบบตรงกับความตตองการของผู้ใชเพ่ือตอบสนอง
การด าเนินงานขององคการไดจะตองค านึงถึงเรื่องตอไปนี้ 
  4.1 ใชงานไดงาย 
  4.2 มีความชัดเจนตรงกับความตองการ 
  4.3 มีความถูกตองเชื่อถือได้ 
  4.4 ทันตอการใชงาน 
  4.5 มีคุณสมบัติเชิงปริมาณเพียงพอกับการใช้ 
  4.6 ยอมรับไดในทุกระดับ 
  4.7 ขยายระบบตอไปในอนาคต 
  4.8 เปนระบบที่มีความเปนอิสระไมผูกพันเทคโนโลยี 
 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศก็เหมือนกับเทคโนโลยีประเภทตางๆ จะตองมีการจัดการที่ดีจึงมี
ประโยชนสูงสุด ประเด็นส าคัญที่จะตองพิจราณาการจัดการเทคโนโลยีที่น ามาใชกับระบบสารสนเทศ
ใหบรรลุเปาหมายขององคกรมีประเด็นส าคัญดังตอไปนี้ 
 1. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานใดบาง ที่มีประโยชนตอองคการมีแนวทาง
ในการประยุกตใชหลายดานคือ เทคโนโลยีส านักงานอัตโนมัติ ระบบประมวลผลภาพ การประชุม
ระยะไกล ฉะนั้นผูบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองเขาใจถึงการประยุกตใชเปนอย่างดี 
 2. การวางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานขนาดใหญจะตองมีการวาง
แผนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 3. การก าหนดมาตราฐาน การใชรวมกันระหวางหนวยงานจะตองมีการก าหนด 
มาตราฐานใหเปนในแนวทางเดียวกัน 
 4. การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะมีการยอมรับในดานการลงทุนมาก 
นอยเพียงใด เพราะปจจุบันนี้เราถือวา สารสนเทศเปนอาวุธในการแขงขัน ท าใหผูบริหารตัดสินใจได
อยางรวดเร็ว 
 5. ตองมีการจัดองคการใหตอบสนองการบริหารงานยุคใหม เชนมีองคกรดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเข็มแข็งขึ้น 
 6. การรักษาความปลอดภัยของระบบ การใช เทคโนโลยีโทรคมนาคมรวมกับ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกท างานรวมกันได 
 7. การจัดการระบบขอมูล จะตองมีการจัดการที่ดีในการใชขอมูลที่เปนประโยชน 
รวมกัน 
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 8. การจัดการผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการท าใหผูใชสามารถชวยเหลือตนเอง 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ว่าอาจเรียกว่า สารสนเทศศาสตร์ (Management 
Information Science) ยึดหลักการที่เน้นการออกแบบและการ น าเอาระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหาร โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer based Information System, CBISs) 
ผลิตข้อมูลและสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทุกระดับอย่าง กว้างขวางและหลากหลายวิธีดัง
กรณีตัวอย่าง เช่น ระบบฐานข้อมูลในองค์การทางการศึกษาซึ่งมักจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูล
ทางด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านนักเรียนนักศึกษา  ด้านการเงินและ
งบประมาณ ด้านชุมชน ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น ผู้บริหารที่มีความสามารถต้ องจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลในทุกด้านอย่างครอบคลุม ทันสมัยและสะดวกต่อการน ามาใช้ประกอบการ ตัดสินใจ
ทางการบริหารทุกเวลาขอบเขตข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่จ า เป็นของหน่วยงานระดับ
สถานศึกษา ขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่จ าเป็นของหน่วยงานระดับสถานศึกษานั้น 
มีความจ าเป็นเบื้องต้นที่หน่วยงานจะต้องยึด คือ หน่วยงานต้องตอบค าถามให้ได้ว่าจ านวนข้อมูลและ 
สารสนเทศที่หน่วยงานจะต้องมีและใช้อย่างเพียงพอในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ใน 1 ปีการศึกษานั้น 
มีข้อมูลสารสนเทศจ านวนเท่าใดและอะไรบ้างที่จะต้องจัดเก็บ ก าหนดเป้าหมายการใช้ต้องการให้เกิด 
คุณภาพการศึกษาด้านใด น าข้อมูลสารสนเทศมาจัดไว้ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนและ 
เลือกข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับภารกิจงานนั้น ๆ เนื่องจากระบบสารสนเทศเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบ และสามารถน าเสนอ ข้อมูลได้ รวดเร็วมีคุณภาพ  
 ระบบข้อมูลสารสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษาว่าระบบข้อมูลสารสนเทศ
นับเป็นเรื่องส าคัญยิ่งเรื่องหนึ่งที่จ าเป็นต่อการ ด าเนินงานการรวบรวมและการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาการจัดท าแผนแม่บท หรือธรรมนูญโรงเรียน จนถึงการท าแผนพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐาน 
 

การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  
 การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการ ประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้  
 1. การน าเสนอไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการวางแผนให้สามารถ 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจะต้องจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานที่ครบถ้วนหน้าเชื่อถือตาม 
องค์ประกอบส าคัญ จึงจะท าให้การวางแผนหรือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพมีประสิทธิภาพ  
 2. การน าสารสนเทศไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การ
ด าเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้
มาตรฐานด้าน ผลผลิต ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยที่ 2 การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาเป็น
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การด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดให้  
 3. การน าสารสนเทศไปใช้ในการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ การศึกษา 
ประกอบด้วย การด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต้นสังกัด) ขั้นตอน 
ที่ 3 การก าหนดมาตรการปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษา  
 4. การน าสารสนเทศไปใช้เพื่อการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถอธิบาย 
 

แนวทางในการจัดระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 แนวทางในการจัดระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจ าแนก
ภารกิจของสถานศึกษาได้ดังนี้ 
 1. สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ได้แก่  
  1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
  1.2 สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ  
  1.3 ศักยภาพของสถานศึกษา  
  1.4 แนวทางการจัดการศึกษา  
  1.5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการนักเรียน  
 2. สารสนเทศที่เก่ียวกับผู้เรียน ได้แก่  
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
  2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  2.3 ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน  
 3. สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ได้แก่  
  3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
  3.2 การวัดและการประเมินผลการเรียน  
  3.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนากิจกรรมแนะแนว  
 4. การสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ได้แก่  
  4.1 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก  
  4.2 การพัฒนาบุคลากร  
  4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
 5. สารสนเทศเพ่ือการรายงาน ได้แก่  



 42 

  5.1 คุณภาพผู้เรียน  
  5.2 คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  
  5.3 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 
 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมที่จะ น ามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่ง
ข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่  
 1. ข้อมูลการบริหารสถานศึกษาเชิงกายภาพ เช่น ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร การจัดหา
และ บริการ วัสดุครุภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ เป็นต้น และข้อมูลเชิง คุณภาพ เช่น 
การ ใช้แผนในการบริหาร การสนับสนุนบุคลากรให้มุ่งมั่นพัฒนางาน การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
การ เรียน การประสานความร่วมมือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 2. ข้อมูลครูงานบุคลากรโดยภาพรวมเก่ียวกับพ้ืนฐานทั่วไปและข้อมูลเชิงคุณภาพของครู
ที่มีผลต่อการเรียนการสอน ความสามารถของนักเรียนในการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ การจัด 
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ การเรียนรู้การผลิตและ 
การใช้สื่อ การวัดและการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง ความสามารถพิเศษ เป็นต้น  
 3. ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล รายห้อง เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลด้านการ
เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหรือรายกลุ่มประสบการณ์จุดเด่นหรือความสามารถ
พิเศษัญหาการเรียนการสอน และระดับความร้ายแรงของปัญหา การได้รับความช่วยเหลือ 
ความก้าวหน้า ของนักเรียนเป็นระยะๆ พัฒนาการด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย เป็นต้น43 
 จากทุกภารกิจของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท้ังนั้น เพ่ือให้เกิด 
ความคล่องตัวในการพัฒนาคุณภาพแต่ละระดับ ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติกรมวิชาการเสนอการ
จัดระบบสารสนเทศ44 รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                           
43นิตยา  ทับพุ่ม. “ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี .” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 2544, 36. 

44กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545, 15-16. 
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ภาพที่ 7 ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
ที่มา : กรมวิชาการ. ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 15. 
 

ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
 ในการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษานั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบของกระบวนการใน
การด าเนินงานในหลายขั้นตอน โดยมีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนวทางในการ
ด าเนินงาน การจัดระบบสารสนเทศไว้ดังนี้ 
 แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2. การตรวจสอบข้อมูล  
 3. การจัดประมวลข้อมูล  
 4. การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
 5. การเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ  
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดระบบสารสนเทศ  สามารถ
สรุป กระบวนการในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดตามแนวปฏิบัติของส านักทดสอบทางการศึกษากรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหลัก ๆ ของการจัดระบบสารสนเทศ
ไว้ 5 ขั้นตอน45 ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) การเก็บรวบรวมข้อมูล นับว่ามี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกของการจัดท าระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีนักวิชาการสรุปเป็น แนวคิดไว้หลายประการ ดังนี้  

                                           
 

45ส านักทดสอบทางการศึกษากรมวิชาการ. การประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : กรอบและ
แนวทางการด าเนินงาน. กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 22 – 31. 
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 ในการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้น จะต้องก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ
ก าหนดวิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้ สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและ
แหล่งข้อมูล เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม แบบบันทึก การสังเกต เป็นต้น 
นอกจากนั้น ควรก าหนดเวลาในการจัดเก็บและหน่วยงานหรือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดเก็บให้
ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงตามความ ต้องการที่ก าหนดไว้และมีความเชื่อถือ
ได้การที่จะรวบรวมข้อมูลได้เท่ียงตรงและเชื่อถือได้นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบบางประการ ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่จ า เป็น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลาย ๆ ด้าน จากแหล่งข้อมูลเดียวกันในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ดังนั้นก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาควร
วิเคราะห์ สารสนเทศที่ต้องการ ประกอบด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล มีความเที่ยงตรง ชัดเจนเข้าใจง่าย กระบวนการเก็บ  รวบรวมข้อมูลที่ดีเครื่องมือที่ใช้ต้องมี
คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเที่ยงตรง กล่าวคือ สามารถ รวบรวมข้อมูลได้ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการทราบ รวมทั้งครอบคลุมสิ่งที่ต้องการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่ได้เป็นจริง เชื่อถือได้ข้อค าถาม
ชัดเจน ไม่ก ากวมจ านวนข้อไม่มาก สะดวกต่อการน าไปใช้ ประการส าคัญ คือ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต้องมีความซื่อตรงยึดมั่นว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ใน
หน่วยงานและนอก หน่วยงานจึงควรก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการก าหนดรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศที่ สถานศึกษาจะต้องจัดเก็บโดยสถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ า เป็น 
นอกจากนั้นแล้วควรมี การก าหนดวิธีการจัดเก็บและสร้างเครื่องมือเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูลและแหล่ง ของข้อมูลและที่ส าคัญสถานศึกษาควรมีการก าหนดระยะเวลาหรือปฏิทินในการ
จัดเกบ็ข้อมูล ให้ชัดเจน สรุปได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาจากแหล่งทั้ง
ที่มีอยู่ภายใน หน่วยงานและนอกหน่วยงาน ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจน การก าหนดรายการ
ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการน าไปใช้การก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือหรือ
แบบฟอร์ม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
 2. การตรวจสอบข้อมูล (Checking Data) การตรวจสอบข้อมูล เป็นขั้นตอนส าคัญใน
ระบบการผลิตสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมและการบันทึกเอาไว้อย่างถูก
ต้องการตรวจสอบข้อมูลเป็นการค้นหา รายการข้อมูลที่ยังมีความผิดพลาด (Error) ลักษณะคล้ายกับ
การท าความสะอาดวัตถุดิบก่อนน าเข้าสู่ระบบการผลิต ในการตรวจสอบข้อมูลจะกระท าในลักษณะ
เป็นไปตามล าดับการด าเนินงานข้อมูลเริ่มตั้งแต่ผู้กรอกข้อมูลของสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ข้อมูลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น วิธีการ ตรวจสอบข้อมูลนี้ได้มีนักวิชาการสรุปเป็นแนวคิดไว้
หลายประการ ดังนี้ 
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 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะน าไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อน เนื่องจากในระบบของการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
เสมอ การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระท าได้ใน 3 ลักษณะ คือ  
 1. ความถูกต้องของข้อมูล อาจพิจารณาได้จากความสอดคล้องระหว่างข้อมูล ใน
ส่วนย่อย และส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเกี่ยวข้องของข้อมูลตาม ความ
ต้องการ  
 2. ความสมบูรณ์ของข้อมูล อาจพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล และความเพียงพอ
ของข้อมูลตามความต้องการ  
 3. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลอาจพิจารณาจากวัน เวลาที่ระบุในเอกสารหรือ
แหล่งข้อมูลนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน ๆ เป็น
ผู้จัดเก็บต้อง พิจารณาว่าช่วงเวลาของการเกิด หรือการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นตรงกับความต้องการใช่
หรือไม่ จากแนวความคิดในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า การตรวจสอบข้อมูล หมายถึง  
การตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดีซึ่งประกอบด้วยความถูกต้อง 
ครบถ้วน แม่นย า ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ความตรงตามเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการ และ 
ผ่านกระบวนการในการจัดเก็บด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
 การจัดประมวลผลข้อมูล (Processing Data) การจัดกระท าข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 
เพราะเป็นวิธีการด าเนินการกระท าข้อมูลดิบให้ เป็นสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการในการน าไปใช้
การกระท าดังกล่าว การน าข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้วก็น ามาจัดกลุ่มแยกแยะตาม
ลักษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ 
การแจงนับ ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์การด าเนินการอาจใช้ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่า 
ท าด้วยมือใช้เครื่องค านวณเล็ก ๆ มาช่วยจนกระทั่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ คอมพิวเตอร์ ใน
การประมวลผลข้อมูลต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 1. ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจนในตนเอง ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใครเมื่อใด 
ผลที ่ได้ย่อมได้ตรงกันเสมอ เช่น การค านวณเก่ียวกับค่าสถิติต่าง ๆ  
 2. ข้อมูลที่เป็นนามธรรม ต้องอธิบายด้วยความเรียง เช่น ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน ต้องวิเคราะห์โดยอาศัยดุลพินิจของคณะบุคคลความเห็นที่ได้ควรเป็นเอกฉันท์หรือเป็น
เสียง ส่วนใหญ่จริง  
 3. ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติที่ง่ายและตรงที่สุดค่าสถิติที่นิยมใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลที่มีหลายค่า เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ
แม้กระท่ัง การแจกแจงความถี่ท่ีเป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด ในการค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ควรศึกษา
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ให้เข้าใจชัดเจนถึงวิธีการค านวณ ตลอดจนข้อตกลง เบื้องต้น จากตารางทางสถิติที่มีอยู่มากมายจาก
แนวความคิดในการประมวลผลข้อมูลที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การน า
ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์และประมวลผล ให้เป็นสารสนเทศตาม  ความต้องการและ
จุดมุ่งหมายของผู้ใช้การมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติ  เป็นผู้ด าเนินการ
ประมวลผล การน าเทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการประมวลผล การเตรียมดัชนี ทางการศึกษา
ไว้เพ่ือแสดงให้เห็นภาพของข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนการ สรุปผลข้อมูล
สารสนเทศที่จ าเป็นในภาพรวมไว้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อการน าไปใช้  
 4.การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การน าข้อมูลไปใช้ถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายของ
การด าเนินงานด้านสารสนเทศหรือการ เผยแพร่ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบรายงาน หรือการ
แสดงบนจอภาพ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังรวมถึงการน าข้อมูลไปใช้ตลอดจนการ
ประเมินการน าระบบสารสนเทศไปใช้ซึ่งได้มีนักวิชาการสรุปแนวคิดไว้ดังนี้ 
 ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดท าจนเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจน มีความ
กะทัดรัด ตรงต่อความต้องการและสะดวกต่อการ น าไปใช้อาจน าเสนอสู่ผู้ใช้ในรูปของตาราง 
แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ ความเหมาะสมของการน าไปใช้และลักษณะของ
สารสนเทศนั้นๆ 
 5. การเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ จะต้องเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศที่ผ่าน
การจัดกระท าเรียบร้อยแล้ว โดยการเก็บไว้ ในสื่อต่าง ๆ แล้วแต่ว่าจะเป็นระบบการจัดกระท าด้วยมือ
หรือใช้คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นระบบการจัด กระท าด้วยมือการจัดเก็บจะเป็นระบบแฟ้ม ซึ่งเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศไว้ในสื่อที่เป็นเอกสารหรือ บัตร ถ้าเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บให้เป็นระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้ดังนี้ 
 1. แฟ้มข้อมูลหลัก เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้าง  
 2. แฟ้มข้อมูลย่อยเป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับให้เป็น 
ปัจจุบัน  
 3. แฟ้มดัชนีเป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลัก  
 4. แฟ้มข้อมูลสรุปเป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล  
 5. แฟ้มข้อมูลส ารองเป็นการสร้างแฟ้มส ารองข้อมูลส าคัญ ๆ เพ่ือประโยชน์ในกรณีที่ 
ข้อมูลเดิมสูญหาย 
 
 
 
หนาที่หลักของผบูริหารในจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
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 1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการก าหนดวัตถุประสงคขององคกรทั้งระยะ 
สั้นและระยะยาวในการวางแผนพัฒนาองคกร หรือเปนการวางแผนกลยุทธใหกับองคกร 
 2. โครงสราง (Organizing) การก าหนดโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมกับลักษณะ
งานขององคกรเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ 
 3. การจัดสรรบุคลากร (Staffing) เปนการจัดสรร การคัดเลือก และการพัฒนาบุคลากร 
 4. การอ านวยการ (Supervising) เปนการสั่งการโดยตรงไปยังพนักงานเพ่ือปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย 
 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึงการควบคุม การตรวจสอบกระบวนการท างาน
ขององคกรเพ่ือใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
 
 บทสรุป ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการของตัวประมวลผลข้อมูล หลากหลายระดับ 
ตั้งแต่ระดับ ส่วนบุคคลจนถึงระดับโลก ท าให้ระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้น ถูกประมวลผลมาจากจาก
ข้อเท็จจริง เพ่ือการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้โดยระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ จัดการจะช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานขององค์กร ท าให้
สามารถควบคุม, จัดการและวางแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบ
สารสนเทศของ องค์กรอาจประกอบด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการด้านต่าง ๆ ในองค์กร เช่น 
ด้านการเงิน การตลาด, การผลิต ฯลฯ โดยแต่ละระบบต้องการข้อมูลเข้าที่แตกต่างกัน , ประกอบด้วย
ระบบย่อย ๆ ที่สนับสนุนการท างานด้านนั้น ๆ ที่แตกต่างกันและยังให้ผลลัพธ์ของระบบที่แตกต่างกัน
อีกด้วย การประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและผลักดัน ศักยภาพ
ต่าง ๆ ของประเทศ ลักษณะการประยุกต์ใช้และพัฒนาสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
 ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันมากขึ้น ในระดับสถาบันการศึกษามีการ
พัฒนา ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดย
มุ่งหวังให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของ
การปฏิรูป การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนา
ระบบ สารสนเทศเป็นกระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดหาการติดตั้ง การ
ประเมินระบบ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพ่ือให้สามารถ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพ่ือให้สามารถด า เนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในสถานศึกษาทั้งการบริหาร การเรียนการ  
สอนและการบริการจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ เพ่ือให้การด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด   
เพ่ือสร้างความม่ันใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา   
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

แนวคิดและทฤษฎเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 
 การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง ระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือบุคคลหรือหนวยงานที่ส านักงาน ดังกล่าว
รับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถาน46 
 ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มีหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายนอก มี 5 ประการ ดังนี้  
  1.1 เป็นการประเมินมุ่งให้มีการพัฒนาการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการ
จับผิดหรือการใหคุณใหโทษ 
  1.2 ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเป็น
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
  1.3 มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลัก 
การศึกษาของชาติ โดยให มีเอกภาพเชิงนโยบายแตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่

                                           
46ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ปฏิรูป

การศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545), 6. 
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สถานศึกษาสามารถกก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ 
ของสถานศึกษาและผูเรียน 
  1.4 มุงเน้นในเรื่องการสงเสริมและประมาณงานในลักษณะกัลยาณมตรมากกว่าการ
การก ากับ และควบคุม 
  1.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษา
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง47 
 2. กระบวนการประเมินคณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่คณะผู้ประเมินภายนอกจะ 
รวบรวม และศึกษาขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเสนอตอส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) แลวเขาไปตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งให้ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินเพ่ือใหสถานศึกษาใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และจัดทารายงานผล
การประเมินเผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกอบด้วยขั้นตอนใหญๆ 3 ขั้นตอน คือ 
  2.1 กอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คณะผูประเมินจะศึกษาวิเคราะห์รายงานการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษาและเอกสารขอมูลอ่ืนๆ ประกอบแลวก าหนดประเด็นและรายการข
อมูลที่จะตรวจสอบ เตรียมแบบบันทึกข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ที่ตองใชระหว่างการตรวจเยี่ยมรวมกัน
วางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมินก าหนดตารางการปฏิบัติงานและประสานงานกับ
สถานศึกษาเพ่ือแจงก าหนดการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
  2.2 ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา มีเวลาประมาณ 3 วันท าการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ตามรายมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือประเมินคุณภาพภายนอก คณะผู้ประเมินจะเขาไปยังสถานศึกษาในลักษณะผูร่วมงาน
สร้างความเข้าใจในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใหกับผูเกี่ยวข้องทุกกลุมในสถานศึกษา และตรวจสอบ
หลักฐานเพ่ือยืนยันสภาพความเป็นจริงในการพัฒนาตามที่สถานศึกษาได้รายงานในรายงานการ
ประเมินตนเอง ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาแล
วประมวลผลและสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้ขอเสนอแนะแกสถานศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนาการจัด
การศึกษาใหมี้คุณภาพมากขึ้น 

                                           
47ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : 
พิมพ์ดี, 2546), 3. 
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  2.3 หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อเสร็จภารกิจในการไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
แลว คณะผูประเมินภายนอกจะตองรวมกันจัดท าร่างรายงานผลการประเมินสถานศึกษาแล้วจัดสงให
สถานศึกษาโตแยงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับรายงาน 
 แลวพิจารณาขอโตแยงของสถานศึกษา ซึ่งคณะผูประเมินสามารถใช้วิจารณญาณในการ
ปรับปรุง แกไขหรือยืนยันตามรายงานแล้วแตกรณี จากนั้นน าเสนอรายงานตอส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือแตงตั้งผทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความถูกตอง ชัดเจนและความเชื่อถือได แลวจึงใหการรับรองรายงานและเผยแพรตอไปภายหลังการ
ตรวจเยี่ยมและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแลวจะมีการติดตามผลการ
พัฒนาของสถานศึกษาซึ่งอาจด าเนินการโดยใหสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาและรายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาใหส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ทราบ แลวส านักงานดังกล่าวท าการวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและผลการพัฒนาการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ในรอบปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ รวมทั้งน าไปก าหนดนโยบายและวางแผน
การศึกษาของชาติตอไป 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีมาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เนื่องจากรัฐบาลไดเล็งเห็นความส าคัญของการประเมินคุณภาพ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งคือการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่เปนกลาง เพราะจะท าให้เกิดกลไกในการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางเปนระบบ48  
 1. องคกรที่รบัผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 
สมศ. ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ป 2542 หมวด 6 มาตรา 49 มีฐานะเปนองคกร
มหาชน ท าหนาที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ 
ตลอดจนแนวการจัดการศึกษาไทยที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก

                                           
48

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : 
พิมพ์ดี, 2546), 12. 
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ของสถานศึกษาทุกแห่งอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหน่วยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 มาตรา 8 ก าหนดให้ส านักงานมีอานาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และ
หนว่ยงานต้นสังกัด 
 2. พัฒนามาตรฐาน และเกณฑส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3. ใหการรับรองผูประเมิน 
 4. ก ากับดูแล และก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพนอกที่ด าเนินการโดยผูประเมิน
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานฯ อาจด าเนนการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 
 5. พัฒนา และฝกอบรมผูประเมิน จัดท าหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนุนใหองคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการเขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปตอคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการด าเนินการก าหนดนโยบายทางการ
ศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 
 การท าหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 
มาตราที ่47 – 50 โดยมีนโยบายการด าเนินงานดังนี้ 
 1. มีการบริหารงานที่คลองตัว อิสระ เที่ยงตรงเป็นธรรมมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ถ่วงดุลไดอยางจริงจัง 
 2. มุงเนนคุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. สงเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 4. จัดวางระบบขอมูลเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของหนวยงานที่เก่ียวข้อง 
 5. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคณุภาพไมไดมุงเนนการตัดสินใหคุณใหโทษ 
 6. สมศ. ไมท าการประเมนิคณุภาพภายนอกเองยกเว้นเพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการ 
 7. การประเมนิคุณภาพภายนอกจะตองท างานโปรงใสมีหลักฐาน 
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 8. สนับสนุนองค์กรเอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการใหมีสวนรวมในการอบรมผู
ประเมินภายนอก 
 9. สมศ. คัดเลือกผูประเมินตามเกณฑความสามารถ เพ่ือใหการรับรอง และขึ้น 
ทะเบียนผูประเมินภายนอก พรอมทั้งตรวจสอบผูประเมนภายนอกเป็นระยะ ๆ 
 10. ท างานในลักษณะ "เครือขาย" กับฝายตาง ๆ เพ่ือสรางจิตส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทยให มีมาตรฐานเปนเลิศนั้น
กระทรวงศึกษาธิการไดก าหนดหลักการส าคัญไว 3 ขอ คือ 
 1. รัฐกระจายอ านาจในการก าหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและทรัพยากรใหจงัหวัด และสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
 2. รัฐสนับสนนให้ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นได้มีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษา 
 3. โรงเรียนต้องแสดงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครอง มาตรฐานที่
ก าหนด และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและ 
ทางการบริหารการจัดการที่มีการวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบเพ่ือ
สร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว าผู เรียนจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดก าหนดไว การออกแบบและการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการตอไปนี้ 
 
 
 
 
 1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเน้นการสรางความพึงพอใจ 
ใหกับผูบริโภคท้ังภายในและภายนอก 
 คุณภาพภายใน หมายถึง ความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
หรือทุกระดับชั้นเรียน 
 คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับมหัพภาค 
(Macro Socio – Economic Level) ซึ่งหมายถึงความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่
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จ าเป็นต่อความอยู รอด และการสร างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของ 
ประเทศชาติในการแขงขนัทางธุรกิจ การคาและทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษา 
และเปนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เนนการวางแผนและการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าก่อนที่ปญหาจะ
เกิดข้ึน ไมใช่การแก้สถานการณเฉพาะหนาเพ่ือตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นแลว 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลัก
วิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เป็น 
วิทยาศาสตร หลักตรรกและความสมเหตุสมผล 
 4. การตรวจสอบ การวัดและการประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพ มี 
จุดประสงคส าคัญเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลย้อนกลับส าหรับใช้ในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 
 5. คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรและแผนการสอน) และ
กระบวนการทางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสู ตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
เปนองคประกอบส าคัญท่ีน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 6. การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความส าคัญของการสรางความรูทักษะและ 
ความมั่นใจแก่บุคลากรทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการมี
ส่วนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. การประกันคุณภาพการศึกษาใหความส าคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ และความรวมมือของหนวยงานและองค์กรต่างๆ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัด 
 8. ภาวะความเปนผูน าและความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผูบริหารการศึกษา 
และการกระจายอ านาจความรับผิดชอบที่ เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา49  
 
 
 
 
 หลักการและเงื่อนไขส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีคือ 

                                           
49กรมวิชาการ, แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ :2544), 13-16.  
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 1. การมีสวนรวม (Participation) โดยเปดโอกาสใหผู้มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
กับผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมคิด รวมวางแผน รวมด าเนินการรวมประเมิน 
และรวมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 2. การเสริมพลัง (Empowerment) โดยการสรางความรู ทักษะและความมั่นใจ 
แกผูมีสวนไดส้่วนเสียเพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเต็มที่ตอเมื่อสถานศึกษาเองตองมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะ
คิดและตัดสินใจทั้งดา้นการบริหาร วิชาการ และการใชจายงบประมาณ 
 4. การสรางจิตส านึกความรับผิดชอบในพันธภาระ (Accountability) การศึกษามิใช่
เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือฝายหนึ่งฝ่ายใด แตเปนเรื่องของทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษานั้นจึงตองสร างให้ทุกคนมีส านึกในหน้าที่ของตนที่มีตอการศึกษา 
นอกจากนี้กระบวนการท างานและผลงานของสถานศึกษาแห่งนั้นต้องสามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อโดย
สังคมและประชาชน 
 5. การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือใหได้
ข้อมูลยอนกลับส าหรับใชในการวางแผน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องมิใช่การจับผิด 
หรือการตัดสินใหรางวัลใหโทษ50  
 

องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการด าเนินงานที่ เปลี่ยนกลไกส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาที่ส าคัญ 3 สวนที่สัมพันธ์ตอเนื่องกัน คือ การควบคุมคุณภาพ
การศึกษาการตรวจสอบและทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพ 
การศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปไดดังนี้51  
 1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) หมายถงึ กระบวนการหรือแนว 
ปฏิบัติเพื่อน าการศึกษาเขาสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยกิจกรรมท่ีส าคัญคือ 
  1.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป็นการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐาน 
การศึกษาหรือสภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้น เช่น มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐาน

                                           
50วันทยา วงศศิลปภิรมย และคณะ, การประกันคุณภาพการศึกษา, ชุดฝึกอบรม

ผู้บริหาร: ประมวลสาระบทท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์,2545), 9-10. 
51

 วันทยา วงศศิลปภิรมย และคณะ, การประกันคุณภาพการศึกษา, ชุดฝึกอบรม
ผู้บริหาร: ประมวลสาระบทท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์,2545), 10-18. 
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ด้านการเรียนการสอน และมาตรฐานดานการบริหาร เปนตน มาตรฐานมีหลายระดับตั้งแตระดับชาติ 
ระดับทองถิ่นและมาตรฐานที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนก าหนดขึน้ 
  1.2 การพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐานเปนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเกี่ยวกับปจจยัทางการศกึษาดานตางๆ ไดแก่ 
   1.2.1 การเตรียมบุคลากร โดยพัฒนาบุคลากรฝายต่าง ๆ และผูเกี่ยวของทั้งใน 
และนอกสถานศึกษาใหมีความรูความเขา้ใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการขั้นตอนของระบบ
การประกันคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
   1.2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ สารสนเทศเปนเครื่องมือส าคัญในการบริหาร
และการตัดสินใจส าหรับผูบริหาร “มืออาชีพ” หรือการบริหารงานตามแนวปฏิรูปที่เนนการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – base Management : SBM) สถานศึกษาจึงต้องมีสารสนเทศ
อย่างเพียงพอตอการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนการติดตามความกวหนาของ
พัฒนาการของนักเรียนในทุกดา้น การนิเทศติดตามประเมินผลและการพัฒนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะต่อการ
ด าเนินการก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
   1.2.3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งแผนระยะสั้นแผนปฏิบัติการ
ประจ าป และระยะยาว (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 3 - 5ป ) โดยเน้นการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของและการพัฒนาแผนบนพื้นฐานขอมูลเชิงประจักษ์ 
 2. การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Quality Audit and 
Intervention) หมายถึง กระบวนการพัฒนาหรือแนวปฏิบัติเพ่ือใหไดสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ประกอบดวยกิจกรรมท่ีส าคัญ คือ 
  2.1 การตรวจสอบภายใน/การประเมินความก้าวหนาของโรงเรียน (Internal Audit)
เปนกระบวนการก ากับ ติดตาม ประเมนผลภายในสถานศึกษาโดยคณะบุคคลภายในสถานศึกษา 
หรือคณะบุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้ง มีลักษณะเปนการประเมินตนเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหมในการ
ท างานของทุกวงการ เพราะการประเมิ นตนเองจะช วยลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด 
ต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นในระหวางการด าเนินงานและยิ่งมขีอไดเปรียบอีกหลายประการ 
 กระบวนการประเมินตนเองมิไดมีความหมายเพียงการส ารวจตนเองของบุคลากรเทานั้น
แตเปนการประเมินระหว่างผู้เกี่ยวของดวย เชน นักเรียนประเมินครู ครูประเมินนักเรียน/เพ่ือนครู/ผู 
บริหาร กรรมการสถานศึกษาประเมินครู/ผูบริหาร เป็นตน ผู รับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องก าหนด
โครงสร้างกลุ่มบุคคล ขอบเขตการประเมนิของแตละกลุมบุคคล เครื่องมือที่ใช วิธีการประเมิน 
 นอกจากนี้ การเลือกใชเครื่องมือและชนิดเครื่องมือ ตลอดจนวิธีเก็บขอมูลที่หลากหลาย
จากแหล่งข้อมูลมากแหลงจะชวยใหไดขอมูลที่ตรงตามสภาพจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตามเปนความ
สามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่จะสร้างบรรยากาศในเรื่องนี้ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพ่ือให้ทุกคนมี
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โอกาสเป็นผู้ประเมินและถูกประเมินโดยผูประเมินและผูถูกประเมินมีความจริงใจยอมรับซึ่งกันและกัน 
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลแกกันท าใหเกิดการพัฒนาทั้งตอตนเองและสวนรวม ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพ
ของนักเรียนในที่สุด นอกจากนี้สถานศึกษาตองจัดท ารายงานประจ าปน าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน      
ตนสังกัด หนว่ยงานที่เก่ียวข้องและเปดเผยตอสาธารณชน 
  2.2 การนิเทศ ก ากับ ติดตามเพ่ือสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาหรือการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานต้นสังกัด (External Audit) เพ่ือใหการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ หนวยงานตนสังกัด 
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสวนกลางควรจัดให้มีกระบวนยุทธในการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนิ นงานและความก้าวหน้า 
ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือประเทศ และก าหนดมาตรการขยายผลการด าเนินงานที่เน้น
การพัฒนาคุณภาพโดยใชโรงรียนเป็นฐานเพ่ือการพ่ึงตนเองได้และการเป็นอิสระทางความคิด 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพแบบยัง่ยืน ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนการ
ยั่งยืนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามเอกสารการประเมินตนเอง และใหข้อเสนอแนะกับ 
สถานศกึษาเพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.3 มาตรการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑ มาตรฐานของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ (Quality Intervention) หรือการก าหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นการด าเนินงานของสถานศึกษาเมื่อทราบผลการตรวจสอบและประเมินตนเองทั้ง 
สองระดับแล วน าสารสนเทศที่ได จากการประเมิน ข อเสนอแนะจากหน วยงานต นสังกัดมา
ประกอบการพิจารณาตัดสนใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพแผนปฏิบัติการประจ าปหรือแผนการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
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 ภาพรวมของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กลาวมาทั้งหมด
ข้างตน แสดงไดดังภาพที่ 7 ดังนี้ 
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ภาพที่ 8 แสดงวงจรการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ที่มา : วันทยา วงศศิลปภิรมย และคณะ, การประกันคุณภาพการศึกษา, ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : 
ประมวลสาระบทท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์,2545), 15. 
 
 
 
 
 3. การประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการหรือ
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด ประกอบดวยกิจกรรม 
ที่ส าคัญ คือ 
  3.1 การทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (External School 
Review) เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขตพ้ืนที่ซึ่งจะ
ด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ เพ่ือใหความชวยเหลือและสงเสริม 
สนับสนนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  3.2 การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Accreditation) 
เป็นการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมีฐานะเปนองคการมหาชน สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี ตั้งแตการประเมินครั้งสุดท้าย ซึ่งสถานศึกษา 
ทุกแห่งและทุกระดับการศึกษาตองไดรับการประเมินครั้งแรกภายในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
โดยขอบเขตการประเมินครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรั บ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ แบ่งออกเปน 3 ดาน คือ มาตรฐานดานผู
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เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัยส าหรับการประเมินในรอบแรก 
ใหครอบคลุมเพียง 14 มาตรฐาน 53 ตัวบงชี้ วัตถุประสงคของการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงชี้จุด
เดน จุดดอย ปญหา เงื่อนไขความส าเร็จพรอมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง ผลการประเมินที่มุ่ง
น าไปใช้เพ่ือการพัฒนามากกวาการจับผิด ตัดสินให้คุณใหโทษกลาวคือ การประเมินคุณภาพจะแสดง
ใหเห็นความเกีย่วข้องของความสัมพันธ์ของการปฏิรูป และระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  3.3 การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม หรือการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (Total Quality Education) เปนการด าเนินงานของหน่วยงานสวนกลางเพ่ือ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาหรือผลการจัดการศึกษาภาพรวมของประเทศ เชน การประเมิน
คุณภาพผูเรียนทั่วประเทศของส านักทดสอบทางการศึกษา  
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 48 ใหหนวยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวข้องและเปดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องคการมหาชนท าหนา้ที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ 
และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่ก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้.หมีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยางนอยหน  ่ึงครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้ง
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มี 
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู  
ปกครองและผู ที่มีส วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให ข อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ พิจารณาเห็นว า 
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 
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 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่ 
ก าหนด ใหส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าขอเสนอแนะการปรับปรุง
แกไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิไดด าเนินการดังกลาว ใหส านักงานรับรองมาตรฐานและประ
เมินุณภาพการศึกษา รายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก
ไข52 
 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)  
    สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดในหลักสูตรกา รศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   โดยให้
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม สนับสนุนและ
ก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 
 1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยการท าจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้
เอ้ือต่อการด าเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลท าการ
ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา 
 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรก าหนด 
 3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดท าแผนอย่างเป็นระบบพ้ืนฐาน
ของข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์               
คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนด
อย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                           
52ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : พิมพดี, 
2546), 29-31. 
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 4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ก าหนดไว้  โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  
 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วยการตรวจสอบและ
ทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่ วยงาน   
ต้นสังกัด 
 6. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
ระดับชั้นที่เป็นตัวประโยค ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับ      
ต้นสังกัดเขตพ้ืนที่ ด าเนินการ 
 7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็นการน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา ซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ             
การด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ 
 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบกระกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                   2.2 ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  2.3 เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาจะต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 5. สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงหลักการ
และครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้              
  5.1  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็น
อย่างเป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 
  5.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้
อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
  5.3  ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่    
อ้างถึงให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม     
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย    
ที่ก าหนดไว้ 
  5.4  ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
  5.5  ก าหนดบทบาทหน้าที่ ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้ งผู้ เรียน 
รับผิดชอบ และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.6  ก าหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากร     
ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  5.7  ก าหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. สถานศึกษาจะต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 7. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบ 
ทบทวนและรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส าหรับในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  
(การสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการท างาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม     
การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน 
(แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบวัดมาตรฐาน)  การตรวจสอบและทบทวนคูณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8. สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่ส าคัญด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน  
 9. สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยระบุความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและ  
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อ (8) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
               10. หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และ    
ร่วมด าเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 
  10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  10.2 จัดให้มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ใน
วิชาแกนหลักของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปี/รายภาค 
  10.3 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่ส าคัญด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน         
               11. หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและทบทวนให้เป็นไปตามข้อ (7) โดยอนุโลม 
               12. หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาด้วย  
 

ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  

 1. ศึกษาและเตรียมการ 
  1.1  ตั้งคณะท างานประกัน  
  1.2  ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกมนุษย์  
  1.3  ตั้งคระท างานฝ่ายต่าง ๆ 

 2.  วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2  สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
  2.3  จัดท าสารสนเทศสภาพปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) 
  2.4  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามแผนยุทธศาสตร์ในธรรมนูญสถานศึกษา 
  2.5  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  2.6  ประเมินสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
  2.7  จัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 3.  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน 
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3.1  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา 

3.2  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 

 การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit) 
 1. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
 1.2 ก าหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ 

  1.3 ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจาก
ปฏิบัติงานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
  1.4 จัดท าสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.1 ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
  2.2 ติดตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
  2.3 สรุปผลการตรวจสอบ จัดท าสารสนเทศ (ข้อมูลพ้ืนฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงาน
การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.4 พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  การประเมิน (Quality Assessment) และรับรองคณุภาพ  (Quality Accreditation) 

 เตรียมการเพ่ือรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดย 
 1. จัดเตรียมหลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับการ
ประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. ถ้าได้รับการรับรอง และได้ใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพให้คงไว้และ
รายงานผลการประเมิน 
 3. ถ้ายังไม่ได้รับการรับรอง สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข และขอรับการประเมินใหม่ตาม
เวลาที่ก าหนด 
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  แนวการด าเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การควบคุมคุณภาพ
การศึกษา (Quality Control) ได้แก่ 

 1.  การศึกษา และเตรียมการ มีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ตั้งคณะท างาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

 1.1.1 ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.1.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนด
รูปแบบที่สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.1.3 จัดท าสื่อ เอกสาร คู่มือ และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  1.2 ให้การศึกษาแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
   1.2.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทุกมนุษย์จะได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.2.2 ให้ช่วยกันสร้างแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
    1.2.3 ตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรม ในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาดังนี ้

  1.2.3.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่สถานศึกษา
ต้องจัดท าเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.2.3.2 การสร้างทีมงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  1.2.3.3 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางแผนการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นการก าหนดจาก
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด มีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ตั้งคณะท างานยกร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.1.2 ประชุมพิจารณา ความเหมาะสมของร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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  2.1.3 ปรับปรุง และจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
มาให้ทุกมนุษย์ของสถานศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ให้เข้าสู่มาตรฐานของ
สถานศึกษาต่อไป 
  2.2 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือควบคุมให้ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ก าหนดปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอ
ตลอดเวลา มีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.2.1 ตั้งคณะท างานยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับงานต่าง ๆ ที่
วิเคราะห์มาจากมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.2.2 จัดประชุมพิจารณาทบทวน และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เขียน
ขึ้น พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
   2.2.3 จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและประกาศให้ทุกคน
น าไปปฏิบัติ 
  2.3 สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดท าเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ที่จะใช้ในการหาจุดที่จะพัฒนาสถานศึกษาต่อไป มีข้ันตอนดังนี้ 
   2.3.1 ตั้งกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.3.4 จัดเก็บเครื่องมือเพ่ือการน าไปใช้ต่อไป 
  2.4 ประเมินสภาพปัจจุบัน หรือเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยใช้
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้นในข้อ 1.2 มีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.4.1 วางแผนก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอด 
ปีการศึกษา 
   2.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็น
คณะเล็ก ๆ คณะละ 2-3 คน โดยให้มีการประเมินข้ามฝ่าย เพ่ือป้องกันการประเมินที่เข้าข้างฝ่ายของ
ตน จะได้ช่วยกันหากข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยกันแก้ไข ให้งานนั้น ๆ มีคุณภาพ และ
ป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้น ๆ เกิดข้ึนอีก 
   2.4.3 เตรียมเครื่องมือประเมิน โดยรวบรวมเครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับนักเรียน 
หรือครู หรือ ผู้ปกครอง ฯลฯ ให้เป็นฉบับเดียวกันส าหรับแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้การประเมินเพียงครั้งเดียว 
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แล้วท าให้ได้ข้อมูลทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษย์นั้น ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เ พ่ือ
ไม่ให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ให้ข้อมูล  
   2.4.4 ด าเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
  2.5 จัดท าสารสนเทศ หรือข้อมูลพ้ืนฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานแสดงผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา โดยจัดกลุ่มของข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.6 จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา มีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.6.1 ตั้งคณะท างานร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
   2.6.2 ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตรวจสอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเจตพ้ืนที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 2 สภาพขีดความสามารถของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาส าหรับมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพที่ยังต้องปรับปรุง มาเป็นข้อมูลหนึ่ งในการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   2.6.3 ร่างแผนกลยุทธ์สถานศึกษาระยะ 3 ปี 
   2.6.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
   2.6.5 ปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา 
   2.6.6 ส่งให้ผู้เกีย่วข้องให้ความเห็นชอบและลงนาม 
   2.6.7 ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
  2.7 จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยการน ากลยุทธ์
และกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์สถานศึกษา ไปวางแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งอาจจะมีข้ันตอนการด าเนินงานต่อไปนี้ 
   2.7.1 ตั้งคณะท างาน ยกร่างก าหนดกรอบแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
   2.7.2 ประชุมพิจารณากรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
   2.7.3 ให้ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการของตน 
   2.7.4 ประชุมชี้แจง พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ 
   2.7.5 ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการการที่สมบูรณ์ 
   2.7.6 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.7.7 จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 
 3. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
  3.1  ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงานต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้
ท าการวางแผนไว้ให้ทุกคนเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ 
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  3.2  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสถานศึกษาโดยด าเนินการดังนี้ 
   3.2.1 ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ที่รับผิดชอบให้เต็มความสามารถ     
พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ที่ค้นหาง่าย รวดเร็ว 
   3.2.2 ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  และติดตามการ
ท างานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
   3.3.3 แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามการปฏิบัติงาน 
  3.3  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ระหว่างที่ทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้ด าเนินงานไป ขณะเดียวกัน ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา    
ที่เกิดขึ้นให้ส าเร็จลุล่วงไป เพ่ือให้คุณภาพของสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้เร็วขึ้น 
 การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ 
 1. การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของถานศึกษา โดย 
  1.2 ก าหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ หรือวางแผนการตรวจสอบ     
ซึ่งการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรท าการตรวจสอบ 
ทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (มาตรฐานและตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาด้วย 
  1.3 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ ส าหรับการประเมินสภาพของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสาถานศึกษา ครั้งที่ 2 หลังจากได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยน าเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้น
มาแล้วในข้อ 1.3 ของขั้นตอนที่ 2 (การวางแผนฯ) และท าการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังข้อ 1.4 
และจัดท าสารสนเทศหรือข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ตามข้อ 1.5 ของขั้นตอนที่ 2 (การ
วางแผนฯ) ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่บกพร่อง
ที่พบจากการประเมินครั้งที่ 1 และเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 2. การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย 
  2.1 ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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  2.2 ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน     
การปฏิบัติงานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติได้ก าหนด
ไว้ว่าจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อบกพร่องที่พบ ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
  2.3 สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
  2.4 ส าหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ให้พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
 การประเมินและรับรองคุณภาพ 
 1. การเตรียมการเพ่ือรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมหลักฐานการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานการประเมินตนเองไว้ล่วงหน้าให้พร้อม เพ่ือรับการประเมิน
จากองค์กรภายนอก ที่เป็นผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลาที่องค์กรภายนอกจะมาประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
  1.2 รับการประเมินจากองค์กรภายนอก โดยองค์กรภายนอก จะท าการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 14 มาตรฐาน ซึ่งเมื่อองค์กร
ภายนอกจึงส่งรายงานข้อเท็จริงดังกล่าวให้กับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
  1.3 ถ้าส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณารายงาน
ข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบถ้วนทั้ง 
14 มาตรฐาน ก็จะให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งหมายความว่า
สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษาแล้ว ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี คือ เมื่อครบ 5 ปี สถานศึกษาจะต้องถูกประเมิน
คุณภาพาใหม่ทั้งหมด 14 มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่สถานศึกษาได้รับใบรับรองคุณภาพ
การศึกษา องค์กรภายนอกจะมาท าการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดเวลา 
  1.4 ถ้าสถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการประเมินก าหนดแล้วข้อรับการประเมินใหม่ แต่ถ้าถึงระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว
สถานศึกษายังมีการพัฒนายังไม่ถึงเกณฑ์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรา 51 
ของหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
การประเมินภายในสถานศึกษา 
 2. การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นประบวนการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการประเมินภายใน
นี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง (Self-evaluation) สถานศึกษา ควรก าหนดให้
การประเมินภายใน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา และถ้าโรงเรียนจัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึ กษาของโรงเรียนควร
ด าเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.2 ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน 

เพ่ือให้โรงเรียนมีการด าเนินงานมีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  เพ่ือน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3.  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน 
 4.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพ่ือน าไปสู่การ
รับรองคุณภาพการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาที่ดี 
 1.  มีทักษะในการพูด การเขียน ที่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างชัดเจน 

2.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  มีความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบ และการประเมินภายในเป็นอย่างดี 
4.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะท าการตรวจประเมินพอสมควร (ที่เหลืออาจจะ

ศึกษาเพ่ิมเติมอีก ก่อนท าการตรวจประเมิน) 
5.  มีความเป็นกันเอง และบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่พอสมควร 
6.  มีหลักการแน่นอน ไม่เอนเอียงไปตามค าพูดของผู้รับการตรวจประเมิน 
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7.  สามารถวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ตาง ๆ อย่างมีเหตุผล 
8.  เข้าใจสถานการณ์ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับโรงเรียน 
9.  ควรผ่านการฝึกอบรมวิธีการตรวจประเมินภายในสถานศึกษา 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ 
1.  การให้การสนับสนุนของฝ่ายบริหารของสถานศึกษา ระหว่างที่ท าการตรวจประเมิน 
2.  ความพร้อมของบุคลากร และหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือรับการตรวจ ตลอดจนสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมิน 
3.  ความชัดเจนของอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งความเป็นอิสระของคณะ

ผู้ตรวจประเมิน 
4.  ความร่วมมือของผู้รับการตรวจประเมิน 
5.  ความถูกต้อง ชัดเจนของการรายงานผลการตรวจประเมิน ซึ่งต้องรายงานผลการ

ตรวจประเมินให้ผู้บริหาร และผู้รับการตรวจประเมินทราบ 
6.  การดูแลของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มีการแก้ไข้ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานที่พบระหว่างการตรวจประเมิน 
7.  มีวิธีการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องที่เหมาะสม 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา มแีนวทางในการด าเนินการประเมิน 2 วิธี ได้แก่ 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการน าผลการปฏิบัติงาน
พัฒนาโรงเรียนเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเครื่องมือวัด
ส าหรับตัวบ่งชี้ทุกตัว แล้วประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน แล้วสรุปเขียนรายงาน     
การประเมินตนเอง 
 วิธีที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการน าผลการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาโรงเรียนเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการศึกษาวิธีนี้ โรงเรียนไม่ต้องสร้างเครื่องมือวัด แต่ครูทุกคนในโรงเรียนต้อง
ช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานที่โรงเรียนมอบหมายเป็นปกติ ให้สอดคล้องกับ      
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ตัวบ่งชี้ แล้วมาสรุปรวมกันเป็นหมวดวิชา/งาน/ฝ่าย โดยให้สรุปจากความถี่มากที่สุด ส าหรับข้อมูล   
ตัวบ่งชี้เดียวกัน แต่ได้มาจากหลายวิชา/หลายงาน แล้วสรุปเขียนรายงาน กระบวนการด าเนินงาน 
อาจจะมีลักษณะดังนี้ 
 1.  แต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มการบริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ให้มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้/งาน ตามตัวบ่งชี้ รายงานข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามระดับคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ ให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือการด าเนินการแก้ไขต่อไป แล้วสรุปเขียน
เป็นรายงานการประเมินตนเอง 
 2.  แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน หรือ     
ผลการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายอย่างเป็นปกติ (อาจจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ถ้าโรงเรียนได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานไว้แล้ว พร้อมกับเก็บข้อมูลที่เป็นผลการปฏิบัติงานเป็น
ปกติ แยกเป็นมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ได้วิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยเก็บข้อมูลเป็นระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ พร้อมเก็บหลักฐาน       
การประเมินไว้ส าหรับการตรวจสอบ 

4.  แต่ละกลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน
ในฝ่าย/หมวด/งานเดียวกันมาสรุปเป็นคุณภาพการพัฒนาโรงเรียน โดยน าข้อมูลของผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นตัวบ่งชี้เดียวกันจากผู้ปฏิบัติงาน มาสรุปให้เป็นผลสุดท้ายส าหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ โดยสรุปจาก
ความถึงของระดับคุณภาพของตัวตัวบ่งชี้นั้น ถ้าความถี่ของระดับคุณภาพใดมีมากที่สุดให้สรุปว่า 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามตัวบ่งชี้นั้น เป็นไปตามระดับคุณภาพที่มีความถี่มากที่สุด 
บางตัวบ่งชี้ อาจจะต้องสรุปรวมจากหลายหมวดเพื่อตอบตัวบ่งชี้ ซึ่งแล้วแต่ดุลพินิจของโรงเรียน 

5.  สรุปคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ 
6.  แก้ไข้ข้อบกพร่องของผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
7.  สรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 วิธีที่ 2  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเครื่องมือวัด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา วิธีนี้โรงเรียนต้องสร้างเครื่องมือ
วัดคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกตัวบ่งชี้ แล้วน ามาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ในระยะเวลาที่ต้องการทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน วิธีนี้ โรงเรียนอาจจะต้อง
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ท างานมาก คือ ต้องสร้างเครื่องมือประเมินทุกตัวบ่งชี้ แล้วท าการประเมินคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งต้อง
ใช้เวลา และต้องจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือประเมินให้เป็นระบบ เช่น เครื่องมือประเมินที่เกี่ยวกับ    
การประเมินคุณภาพของนักเรียน ต้องน ามาเข้ากลุ่มรวมกันไว้หมด แล้วน ามาประเมินนักเรียน      
เมื่อได้ผลการประเมินแล้ว ต้องน าค าตอบของนักเรียนมาแยกออกตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ เพ่ือการ
สรุปรายงาน เป็นต้น กระบวนการด าเนินงานอาจจะเป็นดังนี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.  สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ทุกมาตรฐาน 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประกอบด้วย

บุคลากรจากทุกฝ่ายของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ท าการตรวจประเมินข้ามฝ่ ายกัน เพ่ือจะได้
พบข้อบกพร่องของการท างานง่ายขึ้น ซึ่งจะได้ช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อไป 

4. อบรม/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินภายใน และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนการสรุปผลการประเมิน 

5. โรงเรียนวางแผนก าหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตลอดปี 
6.  กรรมการตรวจประเมินวางแผนก าหนดระยะเวลาในการท าการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในแต่ละครั้ง แล้วแจ้งให้ผู้รับการตรวจประเมินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
7.  คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร และเครื่องมือประเมินหลาย ๆ ตัวบ่งชี้

เข้าด้วยกัน ส าหรับการถามบุคลากรแต่ละประเภท เช่น ควรตรวจสอบเครื่องมือประเมินที่ใช้กับ
นักเรียนทั้งหมด แล้วออกแบบว่าจะจัดท ากี่ฉบับ จะจัดพิมพ์อย่างไร จะด าเนินการอย่างไร เป็นต้น 
เพ่ือไม่ให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม/ผู้รับการประเมิน ซึ่งถ้าท าการสอบถามบ่อย หรือ
สอบถามทุกวัน จะท าให้เกิดความร าคาญและความเบื่อหน่ายของผู้ตอบ อันจะท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรง
กับความเป็นจริง 

8.  ด าเนินการตรวจประเมิน โดยใช้เครื่องมือประเมินที่สร้างขึ้นและเก็บรวบรวม
ข้อเทจ็จริงที่พบตามเครื่องมือประเมิน 

9.  สรุปผลการตรวจประเมิน 
             10. เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 
             11. ส่งรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนตามความเหมาะสม 
 

แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก  
 การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เปนการประเมินโดยใช้รูปแบบ “กัลยาณมิตร
ประเมิน” โดยมีวัตถุประสงคส าคัญเพ่ือกระตุนใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง             
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ดีรวมทั้งมีการประเมินสภาพ การด าเนินการ
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ของสถานศึกษาเพ่ือสะทอนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา เงื่อนไขของความส าเร็จ ของสถานศึกษานั้นๆ 
พรอมเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาและรายงานผลให
หน่วยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทราบตอไปด้วย  
 ดังนั้น สมศ.จึงไดก าหนดรูปแบบกัลยาณมิตรประเมินขึ้น เพ่ือใหการประเมิน คุณภาพ
ภายนอกเปนการประเมินที่มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุด พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมตามนัยของ
ความเกื้อกูลกันสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) รูปแบบ “กัลยาณมิตรประเมินคุณภาพภายนอก” การประกันเมินคุณภาพภาพนอก
โดยใชรูปแบบกัลป์ยาณมิตร มีข้ันตอนใน การด าเนินงานดังนี้  
  ขั้นที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคือการสรางเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ การศึกษา
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งเสริมพัฒนาใหสถานศึกษาพรอมพัฒนาสู คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันและพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
  ขั้นที่ 2 สรางศรัทธาต่อ โรงเรียน คือการสรางศรัทธามีความไว้วางใจตอผูประเมิน
ภายนอกและมีความเปนมิตรตอกัน ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาคัดสรรผูประเมินภายนอกที่มีความ              
เปนกัลยาณมิตรเพ่ือให้สถานศึกษาเกิดศรัทธาและไว วางใจตอผูประเมินภายนอกและมีความ                  
เปนมิตรตอกันในการปฏิบัติภารกิจการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
ของสถานศึกษา 
  ขั้นที่ 3 เพียรประเมินอยางกัลยาณมิตรคือการประเมินสภาพจริงเพ่ือยืนยันผล
ประเมินจากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสูมาตรฐานโดยการบูรณาการ การ
ประเมินตนเองการประเมินเชิงประจักษการประเมินเสริมพลังการประเมินเชิงคุณภาพและการ
ประเมินเทียบมาตรฐาน  
  ขั้นที่ 4 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนาคือการชวยเหลืออยางจริงใจและให้แรงเสริมซึ่งเป็น
รูปแบบการรายงานผลการประเมินอยางตรงไปตรงมา โดยการชื่นชมความส าเร็จของสถานศึกษาชี้จุด
พัฒนาและใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสูมาตรฐานการศึกษาที่พึงประสงค (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 51) พรอมทั้งรวมมือกับตนสังกัดในการให้แรงเสริมเพ่ือใหสถานศึกษาที่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยให้หนังสือรับรองคุณภาพจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคตดวย 
 2) แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึงการบริหารและการด าเนินกิจกรรม ตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องสรางความมั่นใจให้ผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง
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ได้แก่ผูเรียน และผู้ปกครองและผูรับบริการ ทางออม ไดแกสถานประกอบการ ประชาชน และสังคม
โดยรวม53  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  
ที่มา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : สมศ., 2545) 
 ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีวิธีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  1) การพัฒนาคุภาพ  
  2) การตรวจติดตามคุณภาพ  
  3) การประเมินคุณภาพ 
 
 
 
 
 

                                           
53ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : สมศ., 
2545), 10-20.  
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ภาพที่ 10 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่มา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : สมศ., 2545) 
 
 3) กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนการด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การประเมินภายนอกซึ่งอาจเปนนิติบุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่ง สมศ. ไดเริ่มกระบวนการคัดเลือกผูประเมิน
ภายนอกโดยวิธีการจัดใหมีการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 
  3.1 ผูประเมินภายนอก  
   3.1.1 ประเภทของผู้ประเมินภายนอก โดยผู้ประเมินภายนอกในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มี 3 ประเภทดวยกัน คือ  
   ประเภทที่ 1 นิติบุคคล กระบวนการในการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก 
   ประเภทที่ 1 สมศ. มีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นแลว 
ด าเนินการสอบคัดเลือกเขารับการฝกอบรม ผูที่จะผานการอบรมและไดรับการรับรองจาก สมศ.              
ตองผานเกณฑในการพิจารณา 5 ขอดวยกันคือ 
    1. เวลาในการเขารับการอบรมเต็มเวลา  
    2. สอบไดคะแนนตามหลักสูตรการอบรมไมต่ ากว่ารอยละ 60  
    3. มีความสามารถในการน าเสนอผลประเมินและใหขอมูลปอนกลับแก
สถานศึกษาอยางเหมาะสม  
    4. มีความสามารถในการท างานเปนทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
    5. เปนผูมีความสามารถประเมินสถานศึกษาไดตรงสภาพจริงและจัดท า
รายงานการประเมินผลตามรูปแบบที่ก าหนดและมีคุณภาพไมต่ ากว่าระดับดี 
   ประเภทที่ 2 คณะบุคคลอยูในระหวางการพิจารณาระบบ คุณสมบัติและเกณฑ
ใน การคัดเลือก  
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   ประเภทที่ 3 สถาบันอุดมศึกษา ผูประเมินที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปน            
ผูทรงคุณวุฒจากคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรทั่วประเทศ ทั้งนี้ตองผานการอบรม และไดรับการ
รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 ทั้งนี้การด าเนินการคัดเลือกผูประเมินภายนอกทั้ง 3 ประเภทดังกลาวยังไมเพียงพอต
อการรับรองการประเมินภายนอก ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะตองมีความรูความสามารถ ทางดานการ
ประกันคุณภาพ การวิจัยการวัดและการประเมินผลรวมไปถึงการพัฒนาตัวบงชี้และความรูทางดาน
การศึกษาในปจจุบัน ส านักงานฯ จึงเห็นควรใหมีการรับรองผูประเมินภายนอกระดับ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เรียนจบหลักสูตรตามขอก าหนดของส านักงาน (ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2546) 
 ซึ่งส าหรับผูที่ประสงคจะเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2546) 
   3.1.2 คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอก  
    1. มีอายุไมต่ ากวา 30 ปบริบูรณ มติกรรมการบริหารใหอายุเกิน 65 ปได  
    2. มีสัญชาติไทย  
    3. เปนผูส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแผน ก. ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไปที่
ต้องไปท าวิทยานิพนธ์ 
    4. ตองเรียนวิชาที่วาด้วยการประกันคุณภาพไมนอยกวา 2 หนวยกิจ หรือ 
เทียบเทาและวิชาที่วาดวยการวิจัยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้ พัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมกับวิชาที่ว าด้วยการประกันคุณภาพแลว             
ไมนอยกวา 6 หน่วยกิจหรือเทียบเทา 
    5. ตองมีการฝกงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาไมนอยกวา 60 ชั่วโมง 
โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหนาภาคหรือประธานหลักสูตร/ หรือผูอ านวยการ โครงการ  
   3.1.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เมินภายนอก  
    1. ผานเกณฑการคัดเลือกของ สมศ. คือ  
     - เขารับการปฐมนิเทศเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
ระบบของ สมศ. โดยครบถวน  
     - มีความสามารถในการท างานเปนทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีโดยมี
หนังสือรับรองจากหัวหนาภาค/หรือประธานหลักสูตร หรือผูอ านวยการโครงการ 
   3.1.4 ลักษณะตองหามของผูประเมิน มีดังนี้  
    1. เปนผูมีกายพิการหรือจิตรบกพรองอับเปนเหตุให้เป็นผูหยอนสมรรถภาพ
ในการเปนผูประเมินภายนอก  
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    2. เปนบุคคลลมละลายคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
    3. อยูในระหว่างลงโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุก  
    4. เคยไดรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ าคุกเวนแตเปนโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    5. ในกรณีของผูที่เคยรับราชการตองไมเคยไดรับโทษทางวินัยอยางรายแรง  
   3.1.5 ขั้นตอนการเปนผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    1. กรอกแบบฟอรมใบสมัครพรอมแนวเอกสารหลักฐานการรับสมัครมายัง 
สมศ. (ใบแสดงวุฒิการศึกษา / Transcript / หนังสือรับรองการฝกงานการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา / หนังสือรับรองในการท างานเปนทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี / และเอกสารอ่ืนๆที่ สมศ. 
ก าหนด)  
    2. สมศ. เสนอใหคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑที่ สมศ. 
ก าหนด  
    3. ไดรับการปฐมนิเทศเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายนอกตามระบบของ
สมศ.  
    4. สมศ. พิจารณาและเสนอใหคณะกรรมการบริหาร สมศ. รับรองเปนผู
ประเมิน ภายนอกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.2 การบวนการจัดสรรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
สถานศึกษาส าหรับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนี้ สมศ. มีการจัดสรรสถานศึกษา ใหหน่วยประเมิน
ภายนอกเป็นระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดสรรสถานศึกษา และมีคณะอนุกรรมการจัดสรร
สถานศึกษาพิจารณาแผนการประเมินของหนวยประเมินอยางเปนระบบกอนที่จะด าเนินการจัดสรร
สถานศึกษาใหกับหน่วยประเมินในแตละแหงอย่างโปร่งใสและยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและ
สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเก็บขอมูลหน่วยประเมินขอมูลผู้ประเมินภายนอก ใหสามารถสืบ 
คน และประมวลผลขอมูลไดอยางเปนระบบ 
  3.3 การติดตามประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สมศ. มีการควบคุมคุณภาพของผูประเมินหลายกระบวนการดวยกันนับตั้งแต่การ ใหใบอนุญาตเปนผู
ประเมินภายนอก สมศ. มีมาตรการควบคุมโดยก าหนดระยะเวลาการเปนผูประเมินภายนอก 3 ปหาก
ผู้ประเมินภายนอกมีความประพฤติหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณตามที่ สม ศ. ก าหนดในขั้นแรกจะเป
นกลาวตักเตือนในเบื้องตน ขั้นตอมาเปนการถอดถอนใบอนุญาต ซึ่งไมสามารถเปนผูประเมินภายนอก
ไดอีก แนวทางในการควบคุมซึ่งเปนแนวทางคูขนานมาดวยกันก็คือการควบคุมโดยการประเมินจาก
สถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกแลว รวมทั้งการ ควบคุมที่ไดรับความรวมมือจากวุฒิอาสา
จากคณะกรรการตรวจสอบประเมินผลเปนผูรวมติดตามผู ประเมินภายนอก นอกจากนี้ในการควบคุม
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คุณภาพของผูประเมินภายนอก สมศ. ไดให้การสนับสนุนหน่วยประเมินภายนอกใหมีระบบการ
ติดตามของหนวยประเมินภายนอกเองดวยเพ่ือใหมีมาตรฐานสมดังเจตนารมณที่หนวยประเมิน
ภายนอกตองมีระบบการพัฒนาผูประเมินภายนอกของหนวยประเมินเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 กระบวนการการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : สมศ., 2545) 
 

  3.4 วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมศ. ใชวิธีการ
ประเมินภายนอกที่เรียกว่า “การประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริง” หรือ Conformity Assessment ซึ่ง
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มีขั้นตอนในการประเมินตามสภาพจริงนับตั้งแต่กอนการตรวจเยี่ยมระหวางการตรวจเยี่ยมและหลัง
การตรวจเยี่ยม โดยมรายละเอียด ดังนี้  
   3.4.1 กอนการตรวจเยี่ยม กอนที่จะมีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาต้องมีการแจงค
วามจ านงเพ่ือขอรับการประเมินภายนอกโดยสถานศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองแลว 
สามารถจัดสงรายงานการ ประเมินตนเองไปยังหนวยงานตนสังกัด และส าเนาสง สมศ. จ านวน 2 ชุด
เพ่ือแจงความจ านง ขอรับการประเมินภายนอกจากสมศ. ไดทันที หลังจากนั้น สมศ. จะจัดสรร
สถานศึกษาใหหนวยประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือจัดเตรียม คณะผูประเมินภายนอกที่ไดรับการ
รับรอง จากนั้น ทีมผูประเมินภายนอกท าการรวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูลจากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดของเขตการประเมินก าหนดประเด็นและรายการข้อมูลที่ต
องการจะตรวจสอบ วาตองการข้อมูลจากแหลงใดและก าหนดวิธีการรวบรวมขอมูล แลวจึงวางแผน
การตรวจเยี่ยมและแผนการประเมินสถานศึกษา ก าหนดตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระ
งานในทีมผูประเมิน หลังจากนั้น จึงนัดวนตรวจเยี่ยมกับสถานศึกษาโดยทีมผูประเมินภายนอกจะแจ
งก าหนดวันตรวจเยี่ยมและรายชื่อผูประเมนภายนอกต่อ สมศ. ซึ่ง สมศ. จะแจงรายละเอียดดังกล
าวใหสถาบันทราบอยางนอยล่วงหน้า 2 สัปดาห  
   3.4.2 ระหวางการตรวจเยี่ยมกระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจะใชเวลา 3 
วัน โดยในวันแรก (ชวงเชา) ทีมผูประเมินจะชี้แจงหลักการและวิธีการในการประเมินภายนอกแกครู
และผูบริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ ใหเกิดความเขาใจถึง
วัตถุประสงค หลักการ และวิธีการของการประเมินภายนอกรวมกัน และแจงให้ทราบเกี่ยวกับแผน
และตารางการ ปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายนอกผูประเมินภายนอกจะเก็บขอมูลโดยการสังเกต 
สัมภาษณนักเรียน ผูสอน ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ และการศึกษา
เอกสารหลักฐานตามที่สถานศึกษาท าขึ้นในการปฏิบัติงานจริง เมื่อได้ขอมูลครบถวน จึงวิเคราะหสรุป
รายงานผลการ ประเมิน และรายงานใหสถานศึกษารับทราบดวยวาจา พรอมทั้งใหค าแนะน าและข
อเสนอแนะเพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพแกสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาไดแสดง
ความ คิดเห็น และตรวจสอบความถูกต้องของขอมูลได้  
   6.4.3 หลังการตรวจเยี่ยมหลังจากที่ได้ประเมินสถานศึกษาแลว ทีมผูประเมิน
ภายนอกจะรวมกันเขียนรายงานการประเมินสถานศึกษาแลวสงสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบทักทวง 
จากนั้นผู้ประเมินภายนอกพิจารณาขอทักท้วง ของสถานศึกษาและสงรายงานตอ สมศ. เพ่ือใหผู
ทรงคุณวุฒิพิจารณา รับรองรายงานผลการประเมิน และจึงจะจัดสงรายงานใหกับสถานศึกษาและ
เผยแพร่ผลการ ประเมินตอสาธารณชน 
  ทั้งนี้ สมศ. จะจัดท าขอเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนารายงานตอหนวยงานตนสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา จากนั้น สมศ.  จะ
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สังเคราะห์ผลการประเมินในรอบป เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ และ หนวยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายการศึกษาและจดสรรงบประมาณทางการศึกษา         
ตอไป ซึ่งขั้นตอนในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ทั้ง 3 ขั้นตอนดังที่กล่าวมาขางตนสามารถ สรุปเปน 
แผนภาพไดดังนี้  
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ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั้ง 3 ขั้นตอน 
ที่มา : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : สมศ., 2545) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก            
มีผู้ท าการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 กิตติศักดิ์ เจริญศรี ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
อัญสัมชัญล าปาง มีการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัญสัมชัญล าปางทุกด้าน       
เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ โดย
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดท าโปรแกรมทางธุรการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูล        
ที่เก่ียวข้อง จ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงาน เตรียมวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้
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ในการจัดเรียงข้อมูล ค านวณผลข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก าหนดเวลารายงานการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับการใช้งาน54 
 ปาริชาติ การกระสัง  ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กิ่งอ าเภอศิลาลาด จังหวดศรีสะเกษ พบวา กอนด าเนินการพัฒนา ระบบ
สารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนไมมีแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการที่ชัดเจน 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียนไมมีความรูในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ และไมมี
ความรู ในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช ในการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล       
การตรวจสอบขอมูล การจัดหนวยขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการน าขอมูล
ไปใช  บุคลากรไม ให ความส าคัญ และไม ตระหนักถึงการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ              
การปฏิบัติงานไมมีการประสานงานกันเทาที่ควรและการบริหารงานภายในโรงเรียน ไมสามารถน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ ในการตัดสินใจไดทันความตองการสงผลใหการบริหารงานวิชาการไม มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เมื่อด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน ตามขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ การประชุม การประชุม เชิงปฏิบัติการ 
และการนิเทศแบบสอนแนะ และการก ากับ ติดตามผล แลวท าใหระบบสารสนเทศ งานวิชาการของ
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ผูใชสามารถสืบคนขอมูลเรียกใชไดทัน ตามสถานการณ์ รวดเร็ว 
ทันเวลา การน าเสนอขอมูล การรายงานขอมูล และการพิมพขอมูลลดปญหาการซ้ าซ้อนของขอมูล 
บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับที่นาพอใจ สามารถ
กรอกขอมูล และเรียกข้อมูลใชไดตามความตองการ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใช
งาน โดยภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว55  
 ประมูล แสวงผล  ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ  
โรงเรียนสายธารวิทยา อ าเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการพัฒนาพบวา ครูที่ปรึกษาสามารถ
น าขอมูลเขาระบบสารสนเทศไดตามระบบและสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 
น าเสนอรายงานขอมูลได ทั้งในรูปการพิมพและรายงานทางจอคอมพิวเตอร ซึ่งเปนประโยชน์ตอผู
บริหารในการตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตมีข้อจ ากัดใน
ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล ขอมูลมีรายละเอียดมากและจ านวนนักเรียนมีมากไมสามารถด าเนินการ   

                                           
 54กิตติศักดิ์ เจริญศรี, “การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ล าปาง” (การค้นคว้าแบบอิสระ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), บทคัดย่อ. 
 55ปาริชาติ การกระสัง, “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบานศิลา    
ลาดวิทยา กิ่งอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ” (การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษาศาสตร   
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), 112-116. 
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ไดทัน และมีบางคนไมสามารถกรอกขอมูลไดครบถวน จึงด าเนินการพัฒนาในรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลพัฒนาพบวา ครูที่ปรึกษามีความรูความเข้าใจไดรับการพัฒนาทักษะใน
การจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ สามารถน าขอมูลเขาระบบโปรแกรมไดดี วิเคราะห ประมวลผล
และแสดงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการยกระดับการจัดสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียน   
ดีขึ้น เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น56  
 ไพฑูรย์ คงทอง ได้ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนาบุคลากร การกระจายโครงสร้าง อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพบว่า การปฏิบัติงานของผู้บริหารมีสภาพและ
ปัญหาการปฏิบัติงาน น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน พบว่า จากคะแนนค่าเฉลี่ยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพ
และปัญหาการปฏิบัติงานสูงสุด และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยไม่พบความแตกต่างกัน57 
 วิโรจน์ นามบุรี ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารที่     
ดูแลแผนงาน หัวหน้างานฝ่ายแผนงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 102 คน
ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลโดยการก าหนด
แบบรายงานต่าง ๆ จัดเก็บตามลักษณะแผนงานของโรงเรียนใช้เวลายืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือที่ใช้ส านวนภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้นมีการชี้แจงเครื่องมือที่ใช้
ส านวนภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้น มีการชี้แจงเครื่องมือและแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บให้แก่ผู้ให้ข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลใช้การจัดกลุ่มข้อมูลและน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน ามาท าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลใช้การจัดกลุ่มข้อมูลและน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน าเสนอในรูปแบบที่
ชัดเจนในลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นตารางรวมร้อย กราฟ และแผนภูมิ เป็นต้น มีการใช้ข้อมูล

                                           
 56ประมูล แสวงผล, “การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนสายธาร
วิทยา อ าเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ” (การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 92-94. 
 57ไพฑูรย ์คงทอง, “ประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหาร 
งานวิชาการ” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552), บทคัดย่อ. 
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สารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากที่สุด มีปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้58 
 วรรณชัย มาตยวิเศษ ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาครูดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ                
โรงเรียนบานน้ าใสเทียมแข อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร อยเอ็ด ผลการวิจัยดังนี้ ผลการ
ด าเนินการพัฒนาครูดานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนที่ท าให้ ครูในโรงเรียนมีความรู้         
มีความเขาใจ มีทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานการจัดระบบการจัดเก็บ ขอมูลสารสนเทศใน
โรงเรียน ครูทุกคนที่รวมศึกษามีความกระตือรือรนในการด าเนินงานพัฒนางาน ดานขอมูลสารสนเทศ
ที่ตนเองรับผิดชอบใหเปนไปตามกระบวนการบริหารการจัดระบบขอมูล สารสนเทศในโรงเรียนทั้ง     
6 ขั้นตอน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีการวางแผน การด าเนินงาน ครูมีสวนรวม
ในการด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็น มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล    
โดยมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีการตรวจสอบขอมูลใหมีความ ถูกตองเปนความจริงเปนปัจจุบัน 
สามารถน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล สารสนเทศ การประมวลผลขอมูล 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว มีการจัดเก็บขอมูลที่เป็นแฟ้มขอมูล สารสนเทศเปนหมวดหมู มีชื่อบอก
ประเภทของขอมูล จัดเก็บที่ตูเอกสารมีดัชนีบอกรายละเอยดี ที่หนาตูอยางชัดเจน ขอมูลบางสวน
น าไปเก็บลงในคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการแกไขและรวดเร็ว ในการใชงาน การวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
น าไปใชในการก าหนดวิสัยทัศน การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน สงผลใหการจัดการ
บริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพจะสงผลตอการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ไปดวยสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพไปด้วยเช่นกันนั่นคือเปาหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษาจาก วิธีการด าเนินงานพัฒนาครูดานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศใน
โรงเรียนบ้านน้ าใสเทียมแขเปนกระบวนการที่ส าเร็จ และโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืนสามารถน าไป  
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรของตนเองไดเช่นเดียวกัน59   
 วิไลวรรณ เสริมรัมย์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า 1) ในโรงเรียน

                                           
 58วิโรจน์ นามบุรี, “การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), บทคัดย่อ. 
 59วรรณชัย มาตยวิเศษ, “การพัฒนาครูดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศโรงเรียนบานน้ า
ใสเทียมแข อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” (การศึกษาคนควาอิสระ การศึกษาศาสตร      
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 102-103. 
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ประถมศึกษา มีการบริหารการจัดการระบบสนเทศ โดยจัดรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง    
มีฝ่ายงานต่าง ๆ จัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ ไม่มีห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วน แต่ใช้มุมในห้องสมุด
หรือห้องพักครูเป็นสถานที่ปฏิบัติการ บุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้จัดระบบสารสนเทศมีความรู้
ความสามารถในขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลได้ และได้รับการพัฒนาความรู้จากการศึกษา
เอกสาร การหาความรู้เพ่ิมเติม ส่วนใหญ่แล้วไม่มีงบประมาณสนับสนุน มีแฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
เครื่องคิดเลขเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดระบบสารสนเทศ และ 2) ความสมบรูณ์ของข้อมูล
ในการจัดระบบสารสนเทศโดยภาพรวมพบว่ามีความสมบรูณ์ในระดับน้อย งานธุรการและการเงิน
และงานกิจกรรมนักเรียนมีความสมบรูณ์ของข้อมูลระดับมาก ส่วนงานอาคารสถานที่งานวิชาการ  
งานบุคลากรและงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความสมบรูณ์ของข้อมูลระดับน้อย 
เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนข้อมูลมีความสมบรูณ์น้อยในโรงเรียนทุกขนาด60 
 ศิริดา แย้มกลิ่น  ได้ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพทั่วไป โรงเรียน
ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานมากกว่า 5 ปี  ครูผู้สอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนเป็น
บุคลากรประจ าภายในโรงเรียนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว  มีความสามารถใช้
คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การสอน ด้านการบริหารผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่วางแผนโดยศึกษาสภาพปัจจุบัน  ความต้องการ
และความพร้อมของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานบริหารรวดเร็ว ทันสมัย และประหยัดเวลา
จัดเตรียมบุคลากรโดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดซื้อโดยได้งบประมาณประจ าปี ของโรงเรียน เตรียมสื่อและอุปกรณ์โดยส ารวจรายการ
สื่อและอุปกรณ์ที่มีอยู่และที่จะใช้ปรับปรุงสถานที่ น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบริหารวิชาการ  งาน
บริหารบุคคล งานบริหารกิจการนักเรียน งานบริหารธุรการและการเงิน การบริหารการบริการ และ
งานบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัญหาที่พบคือขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ/เกณฑ์มาตรฐาน/ขาดความร่วมมือจากบุคลากร และขาด
งบประมาณ ด้านการเตรียมบุคลากรพบว่า บุคลากรในรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือ ด้านการบริหาร
บุคลากร ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขาดโปรแกรมที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ด้าน      
การเรียนการสอนผู้บริหารโรงเรียน  ส่วนใหญ่วางแผนโดยจัดตั้งผู้รับผิดชอบการใช้คอมพิวเตอร์ใน  
การเรียนการสอนมีการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้ทั้งผู้ เรียน/ครูผู้สอน มีการ

                                           
 60วิไลวรรณ เสริมรัมย์. “การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), บทคัดย่อ. 
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จัดท าก าหนดการสอน/แผนการสอน มีการศึกษา/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อและอุปกรณ์      
จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรตามความพร้อมและสถานการณ์  มีการจัดแข่งขันและประกวด
ความสามารถของนักเรียนมีหัวหน้าหมวดวิชาและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการท าการนิเทศ
และติดตามผลการใช้โดยการสังเกตการสอน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครอง ปัญหาที่
ผู้บริหารโรงเรียนพบคือ ครูที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน61 
 ศิริรัตน์ จันมะณี ได้ท าการวิจัยเรื่องกรอบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้  ผลการวิจัยสามารถ
แบ่งสมรรถภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร  อยู่ในระดับมากที่สุด        
ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ แบ่งได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านความรู้ทางภาษาทั่วไปภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี 1.2) ด้านความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมประมวลค า (MS-Word) โปรแกรมการท าตาราง/ค านวณ (MS-Excel) โปรแกรม
เพ่ือการน าเสนอ (MS-PowerPoint) การสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์                 
(E-Mail) 1.3) ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ                
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และการติดตามข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้านทักษะปฏิบัติ
แบ่งได้ 4 ด้าน ได้แก่ 2.1) ทักษะปฏิบัติด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.2) ทักษะปฏิบัติ
ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดการเกี่ยวกับระบบ 
ปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่าง ๆ 2.3) ทักษะปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรม
ประมวลค า (MS-Word) โปรแกรมการท าตาราง/ค านวณ (MS-Excel) โปรแกรมเพ่ือการน าเสนอ 
(MS-PowerPoint) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2.4) ทักษะปฏิบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน 
ได้แก่ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน การสืบค้น ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
และใช้โปรแกรมในการติดต่อสื่อสาร และ 3) ด้านเจตคติ ได้แก่ ผู้บริหารเห็นประโยชน์ในการใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ  มีความสนใจในด้านการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการใช้คอมพิวเตอร์ มีวินัยในตนเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มาใช้ รวมถึงการไม่ละเมิด

                                           
 61ศิริดา แย้มกลิ่น, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 
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ลิขสิทธิ์ต่างๆ มีความตระหนักถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
ไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย62 
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้ส ารวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศพบว่า 
สถานภาพและความพร้อมในภาพรวม ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ คือ  
การติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้จากสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครู 
ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือจัดเก็บประมวลผล ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเรียน
คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือโรงเรียนไทย (School Net) โดยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมูล ส่วน
นักเรียนจะใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้านการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เชื่อมต่อของโรงเรียน คือ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ช ารุด ส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยติดต่อร้านซ่อม       
ส่วนด้านความพร้อมของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด้านความพร้อมของครูผู้สอน 
พบว่า ครูส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ใน
ชั้นส่วนใหญ่สอนไมโครซอฟท์ออฟฟิต นอกจากวิชาคอมพิวเตอร์แล้ว วิชาที่ก าหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์
มากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ63 
 โสภา ตุ้มช้าง ได้ท าการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สารสนเทศเป็นส่วนส าคัญ  
ในการบริหารของผู้บริหารหากสถานศึกษามีคุณภาพ เช่น ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และตรงกับ  
ความต้องการ และมีความพร้อมในการน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้    
การบริหารงานการตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะมีการตัดสินใจอยู่บนข้อมูลของ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ดีมีข้อมูลของสถานศึกษาทุกด้านที่เป็นปัจจุบัน   สอดคล้องกับศรีศักดิ์   
จามรมาน กล่าวว่า สารสนเทศที่ดี คือ มีความถูกต้องเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือได้ ทันสมัยอยู่เสมอ 

                                           
 62ศิริรัตน์ จันทร์มะณี,  “การศึกษากรอบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้” (วิทยานิพนธ์       
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2552), บทคัดย่อ. 
 63ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , รายงานส ารวจสถานภาพและ      
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550), 41. 
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สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัย คุ้มค่าและประหยัด มีความยืดหยุ่น เกี่ยวข้องกับงานที่ท าและ
ง่ายต่อการน ามาใช้งาน64 
 สมพิศ จ าปาทิพย์ ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากร
สายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานต่าง  ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านงานธุรการ ใช้ในการพิมพ์เอกสาร เจ้าหน้าที่ใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์โดยการศึกษา      
ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่างานทางด้านการบริหารมีงานอ่ืน ๆ  เช่น  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ     
งานแผนงานและโครงการ ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่านี้มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาส่งเสริมให้มีการใช้คอมพิวเตอร์กับ
งานที่ส าคัญอ่ืน ๆ ด้วย โดยการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสามารถ
น ามาใช้ปฏิบัติงานได้ทุกด้าน การที่ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดบุคลากรที่สามารถให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการน าคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มาใช้กับงาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา ใน
เรื่องของบุคลากรที่มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องและโปรแกรมให้เพียงพอตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องควรกระตุ้นบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ โดย
การส่งเข้าอบรมและน ามาใช้กับงานปัจจุบันซึ่งบุคลากรที่มีอายุมากส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่มีกระตือรือร้น 
ควรพัฒนาบุคลากรให้มาสนใจคอมพิวเตอร์โดยการปฏิบัติงานจริงและส่งเข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง65  
 สุริยา ทับน้อย ได้ท าการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี จ านวน 186 คน ผลการวิจัยพบว่า     
1) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงาน

                                           
 64โสภา ตุ้มช้าง, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ. 

 65สมพิศ จ าปาทิพย์, “สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), บทคัดย่อ. 
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การจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง  2) ผู้บริหารโรงเรียนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่    
มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ผู้บริหาร
ที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัด 
ระบบสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ66 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 กวันท์เนย์ (Gwaltney) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารและการวางแผนระยะยาว ซึ่งการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
ประยุกต์การจัดระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมและการวางแผนดี  
ยิ่งขึ้น การรวบรวม การน าเสนอข้อมูลใช้เวลาน้อยลง และให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้งาน  
สารสนเทศได้ทันเวลา ถูกต้อง  และสมบูรณ์  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศใน 
สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล 5 แฟ้ม คือ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนิสิตนักศึกษา ข้อมูล 
ศิษย์เก่า ข้อมูลงบประมาณและอาคารสถานที่ รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน
ตามองค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนั้นการจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้า งของ 
สถาบัน และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย 67   
 กรมสามัญศึกษาและทักษะ (Department of Education and Skills) ของประเทศ   
ไอแลนด์ ได้ท าการวิจัยเรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมและการเรียนรู้ได้
เสนอรายงานวิจัยกลยุทธ์โรงเรียนดิจิตอลแห่งชาติ (2013)  ในการบูรณาการไอซีทีในโรงเรียนไอริช
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีดิจิตอลเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้เยาวชน
ของไอร์แลนด์กลายเป็นนักคิดที่มีส่วนร่วม (Engage Thinker) ผู้เรียนโดยตรง (Active Learner) 
ผู้สร้างความรู้ (Knowledge Constructor) และพลโลก (Global Citizen) ที่จะเข้ามามีบทบาท  
อย่างเต็มที่ ในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและโลกในอนาคต กลยุทธ์โรงเรียนดิจิตอล           
เป็นหลักการวางแผนการด าเนินการของรัฐบาลส าหรับการบูรณาการไอซีทีเข้าไปในการเรียนการสอน
และการประเมินผล ในโรงเรียนในห้าปีถัดไป กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่โรงเรียนและออกแบบเพ่ือวางระบบ
ไอซีที ที่ครอบคลุมทั่วทั้งระบบและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพโดยรวมของการศึกษาของชาวไอริช สอดคล้องกัน
และเสริมกลยุทธ์และความคิดริเริ่มในการสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิตอลในการศึกษาต่อและภาค

                                           
 66สุริยา ทับน้อย, “การปฏิบัติการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2552), บทคัดย่อ. 
 67Gawltney, Robert Alan, “Management Information System,” A Administrative 
Behavior 3rd ed. (New York: Educational Administration, 2005), 58. 
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การศึกษาที่สูงขึ้น พบว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญมี 4 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียนการสอนและการประเมินการ
โดยใช้ไอซีที (Teaching, Learning and Assessment Using ICT) 2) ด้านการเรียนรู้วิชาชีพครู 
Teacher Professional Learning 3) ด้านความเป็นผู้น าการวิจัยและนโยบาย (Leadership, 
Research and Policy) และ 4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ICT Infrastructure) 68 
 แคสซิดี (Cassidy) ได้ท าการวิจัยเรื่องข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการพัฒนาระบบการศึกษา
วิเคราะห์ระบบการบริหารข้อมูลทางการศึกษาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลให้ข้อมูล
เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เป็นผลประโยชน์และถึงมือผู้บริหารผู้ เกี่ยวข้องทุกระดับการศึกษา  พบว่า         
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลนั้น ต้องก าหนดเกณฑ์เพ่ือการประเมิน
และการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลการศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาได้69 
 คู (Ku) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จของ
หัวหน้างานที่รับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผลจากการน าไมโครคอมพิวเตอร์    
มาช่วยในการจัดระบบ ประสบผลส าเร็จในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ       
ในระบบงานของหน่วยงาน การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การบริการด้านเครือข่าย ท าให้ผู้ใช้
ทราบข้อมูลและสถิติจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมีประสิทธิภาพ70 

เชน (Chan, Foong-Mae) ได้ท าการวิจัยเรื่องการน า ICT ไปใช้ในโรงเรียนของมาเลเซีย 
ในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (ICT in Malaysian Schools: Policy and Strategies) เสนอว่าการ
น าไอซีทีไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมดในประเทศเป็นกิจการที่ส าคัญ แสดงให้เห็นถึงการลงทุนในการผลิต
แรงงานของมาเลเซียในอนาคตของและการลงทุนเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของประเทศ ถือว่า
มีความมุ่งมั่นที่ส าคัญในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งประเทศจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง     
แม้ใช้เวลาหลายปี  การที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก

                                           
 68Digital Strategy for Schools 2015-2020; ENHANCING TEACHING, LEARNING 

AND ASSESSMENT, The Department of Education and Skills, Cornamaddy, Athlone, 
Co. Westmeath, 2015. 

 69Thomas James Cassidy, Jr. “Data for Decisions in Developing Education 
System: Analysis of a Computer-based Education Management Information Systems 
in the Area Republic of Egypt,” Dissertation Abstract International  51, 9 (March 
2000): 2936-A. 
 70Catheina Yi-Fang Ku, “A Critical Success Factors Study of Management 
Information Systems Downsizing: From Management Information Systems Managers 
Perspectives,” Dissertation Abstract International  55, 10 (April, 2007): 3022-A. 
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รวมทั้งทุกหน่วยงานในระบบการศึกษาและเงินทุนเพียงพอที่จะสร้างและรักษาไอซีทีในโรงเรียน 
บรรทัดฐานเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการการใช้ ICT 
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการพัฒนาครูผู้สอนถือเป็นหัวใจของโรงเรียนรวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ในการน า ICT ไปใช้ในโรงเรียนต้องมีการจัดการดังนี้ 1) ท าการเตรียมความ
พร้อม โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีท่ีเพียงพอและ ทันสมัย ในทุกสถาบันการศึกษา 2) จัดท าหลักสูตร
ไอซีทีและการประเมินผล เน้นการบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 3) ยกระดับ
ความรู้ด้านไอซีทีและทักษะให้นักเรียนและครูผู้สอน 4) เพ่ิมการใช้ไอซีทีในการจัดการศึกษา และ     
5) ยกระดับการจัดการและการบ ารุงรักษาของอุปกรณ์ไอซีทีในทุกสถาบันการศึกษา71 
 ทอนเดียร์ (Tondeur) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน: ความ
ท้าทายศักยภาพนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของโรงเรียนมีส่วน
ส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน การวางแผน การให้การสนับสนุน 
และการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในห้องเรียน 
ข้อเสนอแนะการวิจัยพบว่า ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน    
ควรมีการพัฒนาหรือปรับแผนนโยบายอย่างต่อเนื่องจะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้อย่างงมีประสิทธิภาพ72 
 เบิรนบอม และโมเสส (Bernbaum and Moses) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสนับสนุนจาก
อเมริกันผ่านองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(United States Agency for 
International Development-USAID) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ GDG-A-00-03-00008-00 
ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2 (Educational Quality Improvement Program-
EQUIP2) ท าการศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา (Education Management Information 
Systems- EMIS) พบว่าประกอบด้วยสามองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญ คือ คน (People) กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยี (Technology)  ด้านคน หมายรวมถึง การเป็นผู้น า การบริหารจัดการ 
และเทคนิค ด้านกระบวนการหมายรวมถึงความต้องการเชิงการบริหาร กรอบระยะเวลา ทักษะใน
การท างาน และการระดมทุน  ด้านเทคโนโลยี ที่จะท าให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถเข้าถึงได้จึงมี
ความต้องการที่ส าคัญในการพัฒนาความสามารถในการตีความและการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง การท า
ให้ข้อมูลเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่กว้างขวางหลากหลาย สามารถจัดแบ่งได้อย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์

                                           
 71Chan, Foong-Mae. ICT in Malaysian Schools: Policy and Strategies, 

Educational Technology Division, Ministry of Education, Malaysia, 2002 
 72Jo Tondeur, “ICT Integration in the Classroom: Challenging the Potential 
of a School Policy,” Ghent University Belgium, 2006. 
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การปรับปรุงข้อมูลการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการด าเนินการตามนโยบาย
การศึกษาตั้งแต่การศึกษาข้ันพื้นฐานที่เกิดข้ึนในระดับโรงเรียนและสามารถวัดได้โดยผลในเชิงบวกที่มี
ต่อนักเรียน การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ของนักเรียน และการเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ศึกษา73 
 เบลลัม (Bellum) ได้ท าการวิจัยเรื่องกรณีศึกษาเชิงตีความเกี่ยวกับกลุมโรงเรียน 2 กลุม 
ที่น าหลักสูตรและระบบสารสนเทศการบริหารแบบบูรณาการไปใช้ วิธีด าเนินการศึกษาใช  
กระบวนการนวัตกรรมในองคกรของโรเจอรส เปนรูปแบบแนวคิดเพ่ือความเขาใจในการน าระบบ 
สารสนเทศไปใชในระยะขั้นตอนการใหนิยามใหม การปรับโครงสรางกระบวนการนวัตกรรมนั้น        
ไดระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อกลุ มโรงเรียนพยายามสรางความเหมาะสมระหว างระบบ
สารสนเทศใหมกับองคกรของตน ผลการศึกษาที่ส าคัญปรากฏดังนี้ 1) มีความสัมพันธที่ไมดีระหวาง
ความสามารถของระบบสารสนเทศกับความต้องการของกลุ่มโรงเรียน 2) การทับซอนกันของระบบ
สารสนเทศที่อาศัยเว็บ เปนฐานไมไดถูกทดสอบดีพอกอนโรงเรียนน าไปใช และ 3) โครงสรางของ    
องคกรของการน าไปใชท าใหการสร้างความเหมาะสมเกิดความยุ่งยาก จากผลการคนพบไดน าเสนอ
รูปแบบแนวคิดท่ีระบุระบบสารสนเทศและความตองการของโรงเรียนไว  2 แกน คือ การบริหารและ
หลักสูตร รูปแบบนี้จะท าใหโรงเรียนตอบสนองความตองการการใชระบบสารสนเทศในอนาคตได้
อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น74   

โรบิน อิลิสัน (Robin Ellison) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดท าคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา A Practical Guide to Working with Education 
Management Information Systems (EMISs) โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนโยบายของกรม
พัฒนาระหว่างประเทศ (DFID) ของสหราชอาณาจักรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการบริหาร
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในประเทศก าลังพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ค าแนะน าและเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของพวกเขา พบว่าหลักการปฏิบัติที่ดีส าหรับการสนับสนุน   
การพัฒนา EMIS คือ 1) เน้นการบริหารจัดการและประเด็นส าคัญของสถาบัน (ไม่ใช่เทคโนโลยี

                                           
 73Marcia Bernbaum, and Kurt Moses, Education Management Information 

Systems, 2005. 
 74Bellum, Jon Michael, “Rogers’ Innovation Process in Organizations: 
Information System Implementation in Educational Organizations,” Dissertation 
Abstracts International  64, 1 (April 2003): 31-A. 
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สารสนเทศ) 2) มุ่งเน้นไปที่การใช้งานข้อมูล (ไม่ใช่การผลิต) 3) มุ่งเน้นความเร็ว (ไม่ไช่กว้างขวาง
ครอบคลุม) และ 4) เน้นวิวัฒนาการ (ไม่ใช่การปฏิวัติ)75 
 วูส์ (Wu) ได้ท าการวิจัยเรื่องการประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบต่อเนื่องเพ่ือ
กลาวถึงการท างานอยางเปนระบบ การศึกษาครั้งนี้จึงไดรวมปริทัศนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
กรณีศึกษา 2 กรณี เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมิน การอางอิงดั้งเดิมรูปแบบการ ประเมินประกอบ          
ดวย 3 ดาน คือ เปาหมายขององคกรองคประกอบของของระบบ และขั้นตอนการพัฒนาแต่ละด้าน 
ใหครบองคประกอบของการประเมินแบบประสมประสานในดานอ่ืน ๆ ดวย คือ เพ่ือรวมกันพัฒนาใน 
ดานตาง ๆ เหลานี้ก็จะประกอบเปนกลไกหรือระบุประโยชนในทุก ๆ ดาน ระเบียบวิธีการก็ไดยกการ
พัฒนาขึ้นเพ่ือชวยองคกรในการอางอิงกลุมผูวิจัยไดพิสูจนยืนยันรูปแบบด้วยโครงการพัฒนาระบบที่
ศูนย์ TAFA โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม รูปแบบนี้ไดพิจาณาวา สามารถน ามาประเมิน                
ตอตนเองและผลในกระบวนการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และราคาถูกผลดังกลาว
ไดท าการทดลองซ้ าอีก 3 ครั้ง ที่สถาบัน RPI ที่เวสตปอยต์ และสถาบัน ROT ถึงขอบเขตการศึกษา
โดยใช้การสัมภาษณ์ ท าใหพอสรุปไดวา การจัดระบบสารสนเทศ คือ การด าเนินงานสารสนเทศที่ตอง
ออกแบบระบบใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความจ าเปน ความตองการ และลักษณะของ               
หนวยงาน หนวยงานในตางประเทศเนนการใชคอมพิวเตอร เพราะมีความถูกต้อง กะทัดรัด และ
รวดเร็วทันเวลาที่ตองการใช้76  
 อิมเธียส และคณะ (Imtiaz and others) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ
ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Critical Success Factors of Information Technology 
Projects) ในการศึกษานี้ท าการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยความส าเร็จของโครงการ ตรวจสอบและ
วิเคราะห์พบว่า มีจ านวน 15 ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors-CSF) ที่สามารถน าไปใช้
เป็นเกณฑ์และตรวจสอบโครงการด้านไอที ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top 
Management Support) 2) ภาวะผู้น า (Leadership) 3) การท างานเป็นทีม (Team Work)         
4) เป้าหมายที่ชัดเจน (Clear Goals) 5) ความสามารถในทีม (Team Capability) 6) งบประมาณ/ 
ความช่วยเหลือทางการเงิน (Budget/Financial Support) 7) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective 

                                           
 75Robin Ellison, “A Practical Guide to Working with Education Management 

Information Systems, Guidance for DFID Advisers,” Department for International 
Development  4, 10 (February 2004): 120. 
 76Wu, Ming-Chuan, “Continuous Evaluation of Information System Development: 
A Reference Model,” Dissertation Abstracts International 64, 7 (January 2004): 
2569-A. 
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Communication) 8) คุณภาพกระบวนการ (Process Quality) 9) การอบรม (Training) 10) ตาราง
ความคืบหน้า (Project Progress Schedule)  11) ลูกค้า/การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (Customer/    
User Involvement) 12) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 13) การตรวจสอบและการ
ควบคุม (Effective Monitoring and Control) 14) ความต้องการที่ครอบคลุมเพียงพอ (Adequate 
Requirement) และ 15) เลือกทีมท่ีเหมาะสม (Select Right Team)77 
 ฮีคส์ (Heeks) ได้ท าการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ 
พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็นพ้ืนฐานขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและ
สนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ซึ่งบางครั้งจะละเลยการน าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยฉบับนี้เป็น   
การจัดระบบสารสนเทศในส่วนของการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง  ประการแรกระบบสารสนเทศ  
เพ่ือการบริหารใช้ในการติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน  สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับสาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการประมวลผล ผลผลิต และ
ผลกระทบซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบต้องใช้ในการตัดสินใจและได้
คุณประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่สามารถท าได้ ประการสุดท้ายคือการใช้สารสนเทศ  ในการติดต่อเป็น
การภายในกับหน่วยงานบริหารภาครัฐ และหน่วยงานบริการสาธารณะ ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงใน
อเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกา และเอเชีย78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 77Athar Imtiaz, and others, “Critical Success Factors of Information 

Technology Projects, World Academy of Science, Engineering and Technology 
International Journal of Social, Behavioral,” Educational, Economic, Business and 
Industrial Engineering  7, 12 (April 2013): 101. 
 78Richard Heeks, “Public Sector Management Information Systems,” 
Dissertation Abstract International  55, 10 (April 2010): 3073-A. 
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สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยได้
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต ารา เอกสาร
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือทราบองค์ประกอบของการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินประเมินภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะส่งผลให้การประกันคุณภาพทั้งภายในและและนอกมีคุณภาพได้รับการ
รับรองมาตรฐาน โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น การบริหารระบบสารสนเทศ การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาระบบ         
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

  การวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก เป็นการวิจัย     
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก และเพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขัน้ตอน คือ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการ
วิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  
จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต าราทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก รวมทั้งศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าการ
รวบรวมข้อมูล จัดท าเป็นโครงร่างการวิจัยน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อภาควิชาการบริหาร
การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ สอบและแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบโครงร่างการวิจัย และด าเนินการขออนุมัติหัวข้อวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนที่ท าการก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย สร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และยืนยันแนวทางที่เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบ่งออกเป็น              
3 ขั้น ดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 การก าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ต้องการแล้ว จึงน าผลที่ได้ไปพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) อาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามค าแนะน า หลังจาก
นั้นน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ จ านวน 3 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ จ านวน 3 คน 
หัวหน้างานสารสนเทศของโรงเรียน จ านวน 3 คน โดยวิธีเลือกแบบ Snowball Technique และมี
หลักเกณฑ์การเลือก คือ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีประสบการณ์ในการ
ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี ท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
 ขั้นที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนนี้น าผลที่ได้จากขั้นที่ 1 มาพัฒนา
แบบสอบถามและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยดัชนีความ
สอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item Objective Congruence) เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถาม หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมากที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย น าผลที่ได้มาหาค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
79 ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต่อไป  
 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการน าแบบสอบถาม
จากขั้นที่ 2 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปองค์ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก และยืนยันการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
 

                                                           
79Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : 

Harper & Row, 1984), 126. 
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ขั้นที่ 1 
การก าหนดกรอบแนวคิด                       

ในการวิจัยรูปแบบการบริหาร
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาที่ผ่านการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสาม 

ในระดับดีมาก 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสารบทความและงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้วธิี

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ขั้นการวจิัย ขั้นด าเนินการวจิัย ผลลัพธ์ 

จัดท าเครื่องมือการวิจยัโดยสร้างแบบสอบถาม 
ความคิดเห็น (Opinionnaire) การบริหารระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
- Content Validity โดยวิธี IOC 
- Try out และหาค่า Reliability 

สอบถามความคิดเห็นจากกลุม่ตัวอย่าง 

ตัวแปรการบรหิารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่
ผ่านการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม 
ในระดับดีมาก 

 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) 

รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) 

องค์ประกอบการบริหาร 
ระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามในระดับดีมาก 

 

ขั้นที่ 2 
การวิเคราะห์
องค์ประกอบ 
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ภาพที่ 13   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย น าเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จัดท ารายงานผลการวิจัยฉบับสัมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรว บรวมข้อมูล การสัมภาษณ์             
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non 
experimental case study) ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
         

                                           O 
 
 
 
           R                          X 
 
 

   เมื่อ  R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
     X หมายถึง ตัวแปรต่าง ๆ ที่น ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
     O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยโรงเรียนที่อยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก จ านวน 2,642 โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนโดยการเลือก
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีวิธีการเลือกดังนี้ 
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 1.  แบ่งโรงเรียนที่อยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก โดยแยกจ านวนโรงเรียนตามภาคทั้งหมด 6 ภาค (ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้)  
 2.  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ทั้ง 6 ภาค 
จ านวน 2,642 โรงเรียน   
 3.  จ านวนประชากร 2,642 โรงเรียน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางประมาณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน Taro Yamane)80  ที่ระดับความเชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์     
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 โรงเรียน  
 4.  ผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้เป็นบุคลากรในโรงเรียน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/รักษาการ รองผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ  หัวหน้างานสารสนเทศของโรงเรียนรวมทั้งสิ้น
จ านวน 288 คน ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 
  

ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างของจ านวนโรงเรียนและจ านวนผู้ให้ข้อมูล 
 

 
ภาค 

จ านวน
จังหวัด 

โรงเรียนทีผ่่านการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 
โรงเรียนละ 3 คน 

ภาคเหนือ 9 214 8 24 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20 1334 48 144 
ภาคกลาง 22 629 22 66 
ภาคตะวันตก  5 96 4 12 
ภาคตะวันออก 7 124 5 15 
ภาคใต ้ 14 245 9 27 

รวม 77 2,642 96 288 

 
 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา    
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                           

 80Taro ,Yamane, Statistics: An Introductory Analysis, Third Edition (New 
York: Harper and Row Publication, 1973), 15. 
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 1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์
ท างานด้านสารสนเทศ 
 2.  ตัวแปรที่จะศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ
ดีมาก ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 3 ชุด ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
หัวข้อที่จะท าการศึกษาไว้ล่วงหน้า (Interview Guideline) เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดที่ผู้วิจัย
ต้องใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การตั้งค าถามในการสัมภาษณ์มีการก าหนดข้อค าถามกว้าง ๆ ไว้
ตามองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะซักถามรายละเ อียดจากผู้ให้
สัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบตามนิยามขององค์ประกอบที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน โดย
ประมวลองค์ประกอบการบริหารสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ที่ได้มาจากการด าเนินการ
วิจัยในขั้นที่ 1 เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) พัฒนามาจากเอกสารงานวิจัย 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 เป็นเครื่องมือที่ใช้สอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก จ านวน 96 โรงเรียน รวมมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 288 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) การศึกษา 
4) ต าแหน่งในการท างาน 5) ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน และ 6) ประสบการณ์
ท างานด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยก าหนดการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
  ตอนที่ 2  การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      
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ในระดับดีมาก ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าจัดอันดับ 5 ระดับ ลิเคิร์ท (Likert’s 

Five Rating Scale)81  มีรายละเอียดดังนี้  
   ระดับ  5 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็นการบริหารระบบสารสนเทศ  
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
   ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็นการบริหารระบบสารสนเทศ  
ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
   ระดับ  3 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็นการบริหารระบบสารสนเทศ  
ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
   ระดับ  2 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็นการบริหารระบบสารสนเทศ  
ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
   ระดับ  1 หมายถึง เห็นด้วยว่าข้อความนั้นเป็นการบริหารระบบสารสนเทศ 
ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1.  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ใช้เก็บข้อมูลโดยผู้ให้
ข้อมูลจากการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 เพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
  1.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาท าการสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้
ตัวแปรการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
  1.2 น าตัวแปรที่ได้มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ปรึกษาอาจารย์       
ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามค าแนะน า 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ใช้เก็บข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลจากการ
ด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใน
ระดับดีมาก มีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 

                                                           
81

 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์,                       
พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 107-108. 
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  2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย และข้อมูลที่ ได้จากการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลจากการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 มาประมวลเพ่ือก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตของ
แบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างของขอบเขตของเนื้อหา ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
และปรับแก้ตามค าแนะน า 
  2.2  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย จากการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้
น าแบบสอบถาม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบด้วยดัชนีความสอดคล้อง 
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไข ส านวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
และนิยามตัวแปร ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.6-1.0 
  2.3  ทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ าน วน                
30 ฉบับ 
  2.4 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยรวบรวม
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด น ามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ปรับแก้และได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มีค่าความเชื่อมั่น
ที่ 0.953 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน คือ  
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีการด าเนินงาน ดังนี้  
  1.1  ผู้วิจัยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือขอ
อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ และนัดหมายวัน-เวลา-สถานที่ ที่จะเข้าสัมภาษณ์ 
  1.2  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในการเข้าสัมภาษณ์ 
  1.3  ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย แนะน าตัวและมอบหนังสือจาก       
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
  1.4  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2  ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามของผู้วิจัย และจัดส่งและรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง 
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ส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการได้ แต่ส าหรับโรงเรียนที่ติดขัดด้วยข้อจ ากัดด้านความพร้อมและ
เวลาได้ใช้วิธีการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียน 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัยดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น มีวิธีการดังนี้ 
  2.1 ตรวจนับแบบสอบถาม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
  2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
  2.3  น าข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ซึ่งเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มาตรวจนับคะแนนแต่ละข้อหาค่ามัชฌิมาเลขคณิต (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อในภาพรวมและวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ ฃเบสท์ (Best)82 ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง ความเหมาะสมขององค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับ 
มากที่สุด 
 

    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับ 
มากค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   หมายถึง ความเหมาะสมขององค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับ 
 น้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ความเหมาะสมขององค์ประกอบนั้นอยู่ในระดับ 
น้อยที่สุด 

                                                           

 
82Best, John W., Research in Education, 2nd ed. (New Jersey: Prentice-

Hall, 1970), 204-208. 
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 3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก โดยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis)  
 4.  น าองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศที่ได้มาท าแบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7-9 คน เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 

สรุป 
 

 การวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม        
ในระดับดีมาก และเพ่ือทราบผลการยืนยันการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ      
ดีมาก ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน การด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 3) ยืนยันองค์ประกอบ ประชากร ได้แก่ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึก ษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม        
ในระดับดีมาก จ านวน 2,642 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ       
รองผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ หัวหน้างานสารสนเทศ จ านวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม (Opinionnaire) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ แบบสัมภาษณ์แบบ  
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Aritmatic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด



 98 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระดับ     
ดีมาก ด้วยแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 



 
 

 บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก และ 2) เพ่ือยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ      
ดีมาก โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน จากกรอบแนวคิดของการวิจัย  

2. การวิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน ทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ  

3.  การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก จ านวน 7 ท่าน 

4.  สรุปตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก
จากเอกสารจากแนวคิด และทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5.  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  5.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และประสบการณ์
การท างานด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
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  5.2 การวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ เป็นตัวประกอบของ                
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
  5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) เพ่ือสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบส าคัญด้วยการสกัด
องค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก   
รอบสามในระดับดีมาก ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก    
รอบสามในระดับดีมาก ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ ค่าความถี่        
ค่ามัชฌิมเลขคณิต และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือยืนยัน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความสามารถใน
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 2.  การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก                    
รอบสามในระดับดีมาก โดยผู้วิจัยได้น าแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ                      
มาพิจารณาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม การน าไปใช้ประโยชน์ ความเป็นไปได้และ
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 
 

ตอนที ่1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
 รอบสามในระดับดีมาก 

 1.  ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากกรอบแนวคิด และทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
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 2.  เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลในตาราง         
โดยก าหนดรหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 2 และเสนอตัวแปรที่เกี่ยวข้องใน
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2  รหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ 
 

ชื่อเอกสาร/นักวิชาการ รหัส 
Laudon and Laudon (2001) A 

Wisconsin Association of Academic (2006) B 
APCICT (2010) C 
Martin O’Connor (2011) D 
Susan Moore (2015)   E 
ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (2548) F 
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ตารางที่ 2  รหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ  (ต่อ) 
 

ชื่อเอกสาร/นักวิชาการ รหัส 
กฎระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศึกษา 
(2550) 

G 

กิตติศักดิ์ เจริญศรี (2550) H 
เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก (2550) I 
นันทนา บริรักษณ์ (2550) J 
สุชีรา จินดาวงศ์ (2550) K 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) L 
ปิยรัตน์ วงศ์เติง (2551) M 
ส านักทดสอบทางการศึกษา (2553) N 
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ (2554) O 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมเฉลยทรัพย์ (2555) P 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (2557) Q 
คณะกรรมการบรหิารข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา (2557) R 
ไพโรจน์ ปิยวงศ์วัฒนา (2557) S 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2558) T 

 
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
1. มีการกระจาย  

อ านาจการ   
บริหารงาน 
ระบบ
สารสนเทศ 
ตามโครงสรา้ง  
ของโรงเรียน 
ละ 4 ฝ่าย 

√ √  √   √    √     √   √ √ 

2. จัดระบบก ากับ 
ดูแล ตดิตาม  
ตรวจสอบและ  

√ √     √    √ √    √   √ √ 
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ประเมินผล 
ข้อมูล 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
3. จัดระบบ 

คลังข้อมูล 
สารสนเทศใน
การบริหาร 
จัดการ 

√ √     √ √  √ √ √       √  

4. มีการพัฒนา 
ระบบ ICT 
เพื่อสนบัสนุน
การบริหาร
จัดการ 
ข้อมูล 
สารสนเทศ 

 √ √ √        √  √ √  √  √  

5. มีกระบวนการ 
หรือข้ันตอน 
ที่ม ี
คุณภาพ 

√ √  √      √  √         

6. มีการรวบรวม
ข้อมูลอย่าง
เป็นหมวดหมู ่

√ √  √   √ √  √    √     √  

7. ก าหนรายการ
ข้อมูล
ครอบคลมุ 
และชัดเจน 

√ √  √          √     √  

8. มีวิธีการ
จัดเก็บข้อมลู
อย่างเป็น
ระบบ 

√ √  √      √           

9. สร้างหรือ
จัดหา
เครื่องมือใน

√ √  √   √              
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การจัดเก็บ
ข้อมูลให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะของ
ข้อมูลและ 
แหล่งข้อมูล 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
 เช่น แบบ

สัมภาษณ์  
แบบส ารวจ  
แบบสอบถาม  
แบบบันทึก  
แบบสังเกต 

                √    

10. เครื่องมือท่ีใช้
จัดเก็บข้อมลู 
มีความ
เที่ยงตรง 
ชัดเจน และ 
เข้าใจง่าย 

√ √  √      √       √    

11. ก าหนดและ 
แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

√ √  √    √             

12. ก าหนดระยะ 
เวลาในการ  
จัดเก็บข้อมลู 

√ √  √   √   √    √       

13. ตรวจสอบ  
ข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง
และเป็น
ปัจจุบัน 

√ √  √          √       

14. ใช้สถิติอย่าง 
ง่ายในการการ 
ประมวลผล 
ข้อมูล 

√                 √   

15. ข้อมูล   √                 √   
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สารสนเทศ 
มีความหมาย
ชัดเจน 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
16. ข้อมูล

สารสนเทศ 
มีความ
กะทัดรัด 

√   √        √         

17. ข้อมูล
สารสนเทศ
ตรงกับความ
ต้องการของ
การน าไปใช้ 

√ √  √        √         

18. ข้อมูลและ 
สารสนเทศ 
สะดวกต่อ 
การน าไปใช้ 

√ √  √         √        

19. สถานศึกษาม ี
การวิเคราะห ์
สารสนเทศ 
ที่ต้องการ 

 √           √  √  √   √ 

20. สะดวกต่อ 
การค้นหา 

√ √                   

21. จัดเก็บข้อมลู  
สารสนเทศ
เป็นแฟ้ม
เอกสาร 

√ √  √      √       √    

22. จัดเก็บข้อมลู 
สารสนเทศ
เป็นแฟ้ม 
อิเล็กทรอนิกส ์

√   √   √        √  √    

23. สะดวกต่อการ 
เปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลให้เป็น 

√ √         √    √      
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ปัจจุบัน 
24. สะดวกต่อการ 

น าข้อมูลไป 
ประมวลผล
ใหม ่

√   √       √          

 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
25. ข้อมูล

สารสนเทศ
น าไปใช้ได้
ทันเวลา 

 √ √           √  √ √    

26. บริหารงาน
ด้วยระบบการ 
จัดการข้อมลู 
สารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

 √ √ √         √ √  √ √  √  

27. รายงานข้อมูล 
ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและ 
หน่วยงาน 
อืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  √       √   √      √  

28. การมีส่วนร่วม   
(Participation) 

   √      √   √      √  

29. ความเป็น  
เจ้าของใน 
ภาระงาน 

   √      √           

30. การพัฒนา 
ตนเองให้ม ี
ความสามารถ 

   √              √   

31. การประสาน 
งานและ 

   √              √   
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ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 

32. เกิดผล 
ประโยชน์ต่อ  
องค์กร 

   √              √ √  

33. ภาวะผู้น า  √  √              √ √  
34. องค์กรมี 

ความพร้อม 
   √              √   
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
35. มีสภาพ 

แวดล้อม 
ที่อ านวย  
ความสะดวก 

   √         √        

36. จัดสรร  
งบประมาณ 
เพียงพอ 

 √  √   √      √        

37. มีการพิจารณา 
ความเสีย่งและ 
ศึกษาความ 
เป็นไปได ้

   √            √     

38. มีการประชุม 
การวางแผน 
การจัดเก็บ 
ระบบข้อมลู 

   √   √ √  √      √     

39. ระดม 
ทรัพยากร 
ทุกภาคส่วน 

   √            √     

40. ข้อมูลและ 
สารสนเทศ 
มีความ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

√ √           √ √  √     

41. การใช้   
ทรัพยากรที่ม ี
ให้เกิด
ประโยชน์และ 
มีประสิทธิภาพ   
สูงสุด 

 √           √ √ √ √     

42. เรียกใช้   √             √      
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สารสนเทศได ้
สะดวกและ 
รวดเร็ว 

43. ข้อมูลจะต้อง 
ตรวจสอบได ้

 √                   
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
44. ใช้กระบวน 

การวิเคราะห์
และประมวล 
ผลที่เป็น
วิทยาศาสตร ์

 √        √          √ 

45. ใช้หลักตรรกะ 
และความ 
สมเหตุสมผล 

 √        √          √ 

46. สร้างทางเลือก 
ใหม่ในการ 
ด าเนินการ 

 √               √   √ 

47. การบริหาร 
จัดการระบบ 
สารสนเทศ
เป็นสัญญาณ
เตือนภัยของ
องค์กร    

√ 

 √  

         √    

48. การบริหาร  
จัดการระบบ  
สารสนเทศใช้  
ตรวจสอบ 
สถานภาพของ 
องค์กร    

√ 

 √  

      √      √ 

49. ผู้บริหาร 
มีความ
เชี่ยวชาญใน
การใช้
สารสนเทศ      √  

    √  √      √ 

50. สารสนเทศ
เป็นปัจจัยใน      √  

    √         



 

 

112 

การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

51. ผู้บริหารต้อง
ทราบ
แหล่งที่มาของ
สารสนเทศ      √  
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
52.  ผู้บริหารน า 

สารสนเทศไป
ใช้งานอย่าง
ถูกต้อง      √  

         √    

53. ผู้บริหาร 
คัดกรอง
สารสนเทศ 
ที่มีความ 
ส าคัญ      √  

         √    

54. ผู้บริหาร  
ปรับปรุง 
สารสนเทศ 
ให้มีความ
ทันสมัย      √  

       √      

55. ผู้บริหารทราบ 
ว่าองค์กรมี 
ความต้องการ  
สารสนเทศ 
แบบใด      √  

       √      

56. แต่งตั้ง
บุคลากร 
ที่มีความรู ้
ความสามารถ 
ดูแลระบบ 
เครือข่ายใน
การเก็บข้อมูล       √ 

             

57. ก าหนดขอบ 
เขตในการเก็บ
ข้อมูล 

      √              

58. ผู้บริหาร        √  √ √          
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ก าหนด 
วัตถุประสงค์
ของการ
จัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศ 
ที่ชัดเจน 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
59. ก าหนด

รายการ 
เก็บข้อมูล 
ที่ต้องการ
จัดเก็บจาก
แหล่งข้อมูล 
ภายใน
โรงเรียน 
และภายนอก 
โรงเรียน 

√ √     √ √     √        

60. แต่งตั้ง 
คณะท างานใน
การวางแผน
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

        √ √ √  √     √   

61. เตรียม
เครื่องมือท่ีใช้
ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

√ √        √   √     √   

62. ผู้บริหารม ี
ความรู ้
ความเข้าใจ
หลักการ 
บริหารและใช้ 

           √         
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ข้อมูล  
สารสนเทศ 

63. ผู้บริหาร 
มีทักษะ 
การเข้าถึง
ข้อมูล 
ด้วยตนเอง 

           √         

 
 
 
 
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
64. ผู้บริหาร

คัดเลือก 
บุคลากร 
เพื่อเข้ารับการ
อบรมใน
โปรแกรม 
ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

   √     √   √         

65. ผู้บริหารคัด 
เลือกบุคลากร  
โดยยดึผู้ที่ม ี
ความสามารถ 
และมีความ 
รับผิดชอบ 

   √     √   √         

66. ผู้บริหาร 
สนับสนุน  
บุคลากรให ้
เข้ารับการ

√   √        √         
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อบรมพัฒนา
ทักษะการใช้
นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

67. ผู้บริหาร 
มีบทบาทใน
การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของ
ข้อมูล  
สารสนเทศ
ก่อนน าไปใช้
เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อองค์กร 

√      √     √         

 
 
ตารางที ่3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
68. ผู้บริหาร 

สนับสนุนให ้
บุคลากรมี  
ความรู้ และ 
สืบค้นข้อมูล 
สารสนเทศท่ี 
ได้ด้วยตนเอง 

    √       √         

69. ผู้บริหารจัดท า 
ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์
ไว้ให้บริการ 

           √    √    √ 

70. ผู้บริหาร
แต่งตั้ง 

√      √     √  √       
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เจ้าหน้าท่ี 
ในการให ้
ค าแนะน า 
การสืบค้น
ข้อมูล 
สารสนเทศ
เพื่อน าไป 
ใช้ประโยชน ์

71. การประเมิน 
ผลการเรยีนรู้
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 
ส่งผลใหม้ี
ข้อมูล 
สารสนเทศท่ีด ี

√    √    √   √         

72. การด าเนินการ 
ตามแผน 
ปฏิบัติการท า 
ให้มีข้อมูล 
สารสนเทศ 
ที่สมบูรณ ์

           √         
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
73. ผู้บริหาร 

ตระหนักและ 
ให้ความส าคญั 
ของระบบ   
สารสนเทศ 

           √         

74. ผู้บริหารร่วม 
วางแผนการ 
จัดท าระบบ   
ข้อมูล  
สารสนเทศ 

    √       √       √  

75. ผู้บริหาร 
ด าเนินการ
ตามแผนอยา่ง 
ต่อเนื่องและ   
ปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว ้

√    √       √       √  

76. ผู้บริหารศึกษา  
วิเคราะห์
สภาพภารกิจ
ขององค์การ 

√    √       √         

77. มีการศึกษา  
วิเคราะห์
สภาพภารกิจ
ขององค์การ 

    √       √         

78. ระบบ  
สารสนเทศท่ีดี
ส่งผลการ  
บริหารงานม ี
ประสิทธิภาพ 

    √       √     √    

79. ผู้บริหาร     √        √    √    
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มีความรู้ที ่
ทันสมัยจาก
ข้อมูล 
สารสนเทศ 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
80. มีระบบการ  

น าเข้าข้อมูล 
     √       √        

81. มีการประมวล 
ผลข้อมลู 

            √        

82. มีการแสดง 
ผลลัพธ์ของ
ข้อมูล 

            √        

83. ผู้บริหาร 
มีความเข้าใจ
องค์กร 

  √          √        

84. ผู้บริหารต้อง  
บริหารจดัการ 
อย่างมี
คุณภาพ 

  √          √        

85. ผู้บริหารน า 
เทคโนโลยีมา  
ใช้จัดระบบ 

  √           √ √  √ √  √ 

86. ใช้เทคโนโลย ี
เข้าไปใน 
ทุกกิจกรรม
ขององค์กร 

   √      √    √ √  √ √  √ 

87. ให้ความส าคญั 
ของเทคโนโลย ี

   √      √    √ √  √ √ √ √ 

88. ก าหนด 
กลยุทธ์ 
เทคโนโลย ี

   √           √   √   

89. เปลี่ยนวิธีการ 
ของกระบวน 
การผลิตเพื่อ 
ลดต้นทุนเพิม่ 

√             √ √  √    
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คุณภาพ  
90. ใช้ ICT  

ที่ เหมาะสม
กับองค์กร 

√             √ √     √ 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
91. บุคลากรต้องม ี

ความรู ้ความ 
สามารถพอ  

              √  √    

92. ลงทุนต่ าลด 
ความซับซ้อน 
ของ 
กระบวนการ 

             √ √  √   √ 

93. โครงสร้างจาก 
สภาพแวดล้อม 
ภายนอก 
สนับสนุน 

    √ √   √ √    √ √  √   √ 

94. ปรับโครงสร้าง 
องค์กรเพื่อ 
รองรับ IT 

     √         √     √ 

95. จัดการ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ
ด้วยการ
วางแผน 
จัดองค์กร  
จัดก าลังคน  
จูงใจและ  
ควบคุม 

  √   √         √  √   √ 

96. จัดการ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
เกี่ยวข้องกับ 
การวางแผน 
และการ
ด าเนิน

  √   √         √     √ 
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นโยบาย 
97. การบริหาร 

เปลี่ยนแปลง 
ตามช่วงเวลา 

  √            √  √   √ 

 
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
98. มีกลยุทธ์ 

เพื่อจัดการ 
กับความ 
เปลี่ยนแปลง 
ของ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

√         √     √  √   √ 

99. มีการท างาน 
ที่เป็นระบบ 

√         √     √    √ √ 

100. มีการ
ก าหนด 
ตัวช้ีวัดการ 
ด าเนินงาน
และ 
กรอบเวลา 
ที่ชัดเจน 

              √  √    

101. ผู้บริหารมอง 
ภาพอนาคต 

    √ √   √ √     √    √  

102. มีการระดม 
สมอง 

     √         √  √   √ 

103. วิเคราะห ์
สภาพ
ปัจจุบัน 

              √  √  √ √ 

104. ก าหนด 
กิจกรรม 

  √     √       √    √ √ 
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ทีต้องท า
อย่างเป็น
ระบบ 

105. ก าหนด 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

  √     √       √ √ √  √ √ 

 
 
 
 
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
106. ก าหนด 

กลยุทธ์ให้
สอดคล้อง 
กับนโยบาย 
ICT 

        √  √    √    √  

107. ส ารวจ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
ที่ต้องใช้ 

        √  √    √  √    

108. ส ารวจความ 
จ าเป็นของ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

  √           √  √   √  

109. ทุกฝ่ายใน
องค์กร
ร่วมกัน 
วางแผนงาน 

  √           √     √  

110. วิเคราะห์
ความ 

         √    √       
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จ าเป็นใน
การใช้และ
แนวโน้ม 
การ 
เปลี่ยนแปลง 

111. วิเคราะห ์
องค์กร 

         √ √   √ √      

112. ติดตามการ 
เปลี่ยนแปลง 

√         √ √   √ √      

113. วิเคราะห์  
การวางแผน  
ก าหนด 
ขอบเขต  
และรูปแบบ 
วิธีการ  
ด าเนนิงาน 

√         √ √   √ √      
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 
 

ที ่ รายการ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
114. พัฒนา

บุคลากร 
ผู้มีหน้าที ่
เกี่ยวข้อง 

√   √       √   √       

115
. 

มีการ
วางแผน 
กลยุทธ์ด้าน  
ICT 

√   √      √ √   √       

116
. 

ผู้มีส่วนร่วม 
เห็นความ 
ส าคัญของ 
ICT 

         √ √   √ √      

117
. 

ผู้บริหาร 
สนับสนุน
อย่างจริงจัง 

         √ √   √       

118
. 

วิเคราะห์  
นโยบาย 
ระดับ 
ประเทศ 

        √ √   √ √       

119
. 

ก าหนด 
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ    
ยุทธศาสตร์  
และตัวช้ีวัด 

√             √ √   √ √  

120
. 

ปรับ
โครงสร้าง 
พื้นฐาน
องค์กร 

√              √      
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 จากตารางที่ 3 สรุปไดว้่า ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ของแนวคิดทั้ง 20 แนวคิด มีตัวแปรการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก จ านวน 120 ตัวแปร โดยเรียงล าดับจากการศึกษาแนวคิด   
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก โดยเริ่มจากเอกสารแนวคิด
ของของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ตามปีปฏิทิน ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
กระบวนการของระบบสารสนเทศ 2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้านภาวะผู้น าในการการกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และ         
6) ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 1.  การวิเคราะห์เอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลในตารางที่ 5 โดยก าหนดรหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ                 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 รหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ 
 
 

ชื่อผู้วิจัย รหัส 
จันทร์พร เสง่ียมพักตร์ (2549) A 
รยากร รอดระรัง (2549) B 
สมศักดิ์ สมบัติอักษร (2549 C 
สริต วิจติรโชติ (2550) D 
สริ สันแดง (2551) E 
เพชราภรณ์ อาจศิริ (2553) F 
ยอดชาย และสนั่น (2556) G 
ฤทัยรัตน์ ศุทธางกูร (2556) H 
วราภรณ์ เทพสมัฤทธ์ิพร (2551) I 
สุรินทร์ สว่างอารมณ์ (2551) J 
สุพรรณี เมนะเนตร (2552) K 
ประคอง จิตรตัน์ (2552) L 
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รัชน ีศุภพงษ์ (2552) M 
ก าจจร อุทัยจนพันธ์ (2554) N 
ธนา จินดาวัฒนะ (2554) O 
วิจิตร อุ่นสกล (2554) P 
สมบูรณ์ สตัยารักษ์วิทย์ (2554) Q 
S.L. Hunsara (1995) R 
James A. Senn (1998) S 
Gurr (2000) T 
Warren (2000) U 
Athar Imtiaz (2013) V 
Barrett (2001) W 
Chan, Foong-Mae (2002) X 
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ตารางที่ 4 รหัสแทนชื่อเอกสารและชื่อนักวิชาการ  (ต่อ) 
 
 

ชื่อผู้วิจัย รหัส 
Thompson (2002) Y 
Robin Ellison (2004) Z 
Wu (2004) A1 
The Department of Education and Skills, Cornamaddy, Athlone A2 
Marcia Bernbaum and Kurt Moses (2011) A3 
Olatundun, S.A. (2013) A4 
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ตารางที่ 5 หน้า 119 – 127 
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 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม    
30 งานวิจัย จ านวน 120 ตัวแปร เพ่ือน าไปประกอบการอภิปรายผล ที่ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดจาก
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 6 ด้าน 
คือ 1) ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ 2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน 3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้านภาวะผู้น าในการ
กระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ 
และ6) ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และมีความสอดคล้องด้านเนื้อหาเพ่ือน าไปใช้ในการ
อธิบายในกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไป 
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 3.  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก จ านวน 7 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ที ่ รายการ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

1. แบ่งภาระหน้าทีต่ามโครงสร้างของการ
บริหารงาน 4 ฝ่าย 

√ √  √ √  √ √ √ 

2. สร้างภาวะผู้น าให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบ √ √ √ √   √ √  
3. ประชุมฝา่ยบริหารเพื่อจดัระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนใหเ้ป็นหมวดหมู ่
√ √  √ √ √ √ √ √ 

4. จัดระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถน ามาใช้งาน
ได้สะดวก 

√ √ √ √  √ √ √ √ 

5. ปรับปรุงสารสนเทศของโรงเรยีนให้เป็นปัจจุบัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6. ตรวจสอบข้อมลูสารสนเทศของโรงเรียนให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบรูณ ์
√ √ √ √ √  √  √ 

7. สร้างกระบวนการที่มีคณุภาพ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. แต่งตั้งคณะท างานในการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศของโรงเรียน 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. แต่งตั้งคณะท างานในการตรวจสอบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

  √ √   √ √ √ 

11. แต่งตั้งคณะท างานในการประมวลผลข้อมลู
สารสนเทศเพื่อรายงาน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. มีการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยการสรุป
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ และสถิต ิ

 √ √  √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที ่
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

13. น าเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโดยการ
จัดประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน 

√     √   √ 

14. กระจายการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตาม
โครงสร้างของโรงเรียน 4 ฝ่าย 

√   √   √   

15. มีการแยกหมวดหมู่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน   √ √    √ √ 
16. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัเก็บ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17. พัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18. จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อมาใช้การ

บริหารจดัการสารสนเทศท่ีด ี
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

19. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
อย่างสม่ าเสมอ 

√ √ √ √ √  √ √ √ 

20. ให้การยอมรับในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของ
บุคลากร 

√ √ √ √  √ √  √ 

21. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง √ √      √ √ 
22. สร้างภาวะผู้น าให้กับบุคลากรในการเป็น 

หัวหน้างาน 
√   √   √ √  

23. ปลูกฝังความรับผดิชอบและเห็นคณุค่าของงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย 

√ √ √ √  √  √ √ 

24. จัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานใหก้ับบุคลากร √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25. เสนอแนวคิดในการจัดระบบงานเมื่อพบว่า 

งานเกิดปัญหา 
 √ √   √ √   

26. เป็นที่ปรึกษาให้กับหัวหน้างานท้ัง 4 ฝ่าย  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
27. ผู้บริหารก าหนดนโยบายการบริงานงานระบบ

สารสนเทศอย่างชัดเจน 
√    √   √ √ 

28. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาจัดระบบสารสนเทศ 

√ √  √   √  √ 

29. เห็นความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศในการ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการให้โรงเรียนมี
คุณภาพ 

√    √   √ √ 

30. มีการตรวจสอบ ตดิตาม อย่างสม่ าเสมอ √ √  √ √  √ √ √ 
31. ประชุมหัวหน้างานเพื่อระดมความคิดในการจดั

ระบบงาน 
√ √  √  √  √  
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32. สร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการ √   √  √ √  √ 
33. ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34. ระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35. สร้างโอกาสในการรับผิดชอบงานของบุคลากร √   √   √  √ 
36. บุคลากรมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี √ √  √ √  √ √ √ 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

37. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

  √ √ √ √   √ 

38. บุคลากรมีการประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ √ √ √   √ √ √  
39. การท างานเป็นทีม √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40. มีการเปลี่ยนแปลงตามยคุสมยั √ √  √ √  √ √ √ 
41. ยอมรับการเปลีย่นแปลง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
42. การบริหารงานมีความยืดหยุ่น √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
43. ก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้องค์กรรับรู้รว่มกัน √ √     √  √ 
44. สร้างฐานข้อมลูในการบรหิารจดัการ   √ √    √ √ 
45. ควบคุมระบบสารสนเทศโดยกระจายอ านาจ

ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

46. สนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ 

√ √   √ √   √ 

47. มีเครือข่ายอินเตอร์เนต็ครอบคลุมทุกพื้นที่และ 
มีความเสถียร 

√  √ √ √     

48. มีระบบส ารองในการแก้ปญัหาสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 

  √ √      

49. ใช้การบริหารเชิงรุก √      √   
50. มีการประชุมเพื่อวางแผนอย่างสม่ าเสมอ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
51. วางแผนการจัดตั้งงบประมาณ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
52. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ท่ีกว้างไกล √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
53. จัดโครงการพัฒนาและอบรมครูในการใช้ ICT √ √  √    √ √ 
54. จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง       √   
55. สร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียน   √     √ √ 
56. สร้างเครือข่ายทั้งภายนอกโรงเรียน   √     √ √ 
57. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ด้าน ICT √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
58. ผู้บริหารมีความรู้ดา้น ICT √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
59. ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ ICT √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
60. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ 

การฝึกอบรมการใช้ ICT 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

61. ผู้บริหารมอบหมายภาระหนา้ที่ตาม   √ √     √ 
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ความสามารถของบุคลากร 
62. สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการรับ

มอบหมายงานท่ีมีความท้าทาย 
√    √    √ 

63. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากร √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
64. กระจายภาระงานอย่างท่ัวถึงและมีความ

เหมาะสม 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ คนที่ 
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

65. ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
66. ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น    √ √ √    
67. สร้างการยอมรับและให้เกยีรตซิึ่งกันและกันใน

องค์กร 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

68. ข้อมูลสารสนเทศสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้ง 
4 ฝ่าย 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

69. ระดมสมองโดยวิธีการวิเคราะห์ SWOT    √ √ √    
70. ก าหนดกฎเกณฑ์ทีส่ร้างร่วมกัน √ √  √   √ √  
71. สร้างความมีวินัย เสยีสละ อดทน ให้กับ

บุคลากรในการท างานร่วมกัน 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

72. ข้อมูลสารสนเทศจะต้องมคีวามชัดเจน ถูกต้อง  √ √ √ √  √ √ √ √ 
73. ข้อมูลสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้ √ √  √ √ √ √ √  
74. โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศออกสู่

สาธารณชน 
√ √  √   √   

75. มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

76. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วม และ
เสนอข้อคิดเห็น 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

77. ผู้บริหารให้การอ านวยความสะดวก √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
78. ผู้บริหารรับฟังปัญหาและร่วมแกไ้ขปัญหาได้

ทันท่วงที 
√  √ √  √  √ √ 

79. ผู้บริหารยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่าในการ
บริหารจดัการ 

√ √   √ √ √  √ 

80. ผู้บริหารตั้งก าหนดเป้าหมายชัดเจน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ตามทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีจ านวน 80 ตัวแปร   
ที่กล่าวถึงแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มแนวคิดไว้   
6 ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ 2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการ
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ประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน 3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้าน
ภาวะผู้น าในการการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ระบบสารสนเทศ และ 6) ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ   
 
 4.  สรุปตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
จากตารางที่ 5-8 พบว่า การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีจ านวนมาก 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าประเด็นที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกันและปรับรายละเอียดของตัวแปรหรือ
ประเด็นที่เหมือนกันให้เป็นตัวแปรหรือประเด็นเดียวกัน ซึ่งยังคงได้น ามาเป็นตัวแปรทุกรายการ แล้ว
น ามาสังเคราะห์ใหม่เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ซึ่งได้    
ตัวแปรที่เก่ียวข้องจ านวน 120 ตัวแปร ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ ตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
             ในระดับดีมาก 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ผู้บริหารร่วมวางแผนการจดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. ให้การยอมรับในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของบุคลากร 
3. จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้กับบุคลากร 
4. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
5. กระบวนการบริหารงานมีความโปร่งใส 
6. ผู้บริหารเปดิโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจ าปี 
7. จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิการมสี่วนร่วม (Participation) ทุกฝ่าย   
10. จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
11. ผู้บริหารมภีาวะผู้น าเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
12. ยอมรับการเปลีย่นแปลงและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย    
13. ผู้บริหารสร้างความยดืหยุ่นในการบริหารจดัการในองค์กร 
14. ผู้ร่วมงานยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 
15. ใช้หลักการมสี่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 
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16. ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานองค์กร โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน 

17. ผู้บริหารเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 
18. ปลูกฝังความรับผดิชอบและเห็นคณุค่าของงานท่ีได้รับมอบหมาย 
19. มีการเก็บข้อมลูจากหน่วยราชการอื่นหรือภาคเอกชนเพื่อใช้ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศ 
20. สารสนเทศเป็นปจัจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
21. ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑห์รือมาตรฐานในการใช้ตรวจสอบและประเมินผล 
22. ผู้บริหารมีกระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) 
23. มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน 
24. มีการเก็บข้อมลูจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะหร์่วมกัน 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ ตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
             ในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
25. ผู้บริหารตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจดัการ 
26. ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ 
27. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
28. มีการส ารวจ ศึกษาค้นคว้าและวิจยัข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการด าเนินงาน 
29. มีการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู ่
30. ผู้บริหารยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 
31. ผู้บริหารก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมลูเมื่อกระบวนการประสบปัญหา 
32. ผู้บริหารตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในองค์กร 
33. มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอกข้อมูลและปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
34. ผู้บริหารตรวจสอบคณุภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
35. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการตดัสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบ 

การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
36. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์อนาคตของโรงเรียนได้   
37. ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาดา้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
38. มีระบบของการค้นหาที่สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ 
39. การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกดิประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
40. ผู้บริหารมีการก าหนดกรอบหัวข้อของสารสนเทศท่ีต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
41. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพท าให้สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น 

ได้เป็นอยา่งด ี
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42. ผู้บริหารมีการปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อได้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ขององค์กรในการน ามาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศ 

43. ระบบสารสนเทศท่ีดสี่งผลการบรหิารงานมีประสิทธิภาพ 
44. มีระบบของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุันอยู่เสมอ 
45. สถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจ เปา้หมายวิธีด าเนินการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
46. มีการบรหิารงานด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีความคดิริเริ่มในการพัฒนา

กระบวนการ 
47. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
48. ผู้บริหารก าหนดความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ให้กับบุคลากร 
49. ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based Management: RBM) 
50. สร้างภาวะผู้น าให้กับหัวหน้างาน   
51. ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อวางแผนอย่างสม่ าเสมอ 
52. สถานศึกษามีการวิเคราะหส์ารสนเทศท่ีต้องการ 
53. ผู้บริหารด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและจริงจังตามแผนท่ีวางไว้ 
54. ผู้บริหารมีการตรวจสอบความเหมาะสมของภาระงานกับบุคลากร 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ ตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
             ในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
55. ผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์ สภาพภารกิจขององค์การ 
56. มีการน าข้อมลูสารสนเทศให้บริการแก่ชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
57. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและให้การยอมรับจาก

หน่วยงานภายนอก 
58. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมลูที่รวบรวมเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
59. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศออกสู่สาธารณชนได้อย่างถูกตอ้งและเกิดประโยชน์ 
60. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศใช้ในการตรวจสอบสถานภาพขององค์กร 
61. ผู้บริหารมีกระบวนการท างานเชิงระบบ 
62. แต่งตั้งคณะบคุลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม 
63. ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาให้กับบุคลากรที่รับต าแหน่งหัวหนา้งาน 
64. ผู้บริหารมีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
65. ผู้บริหารปฏิบตัิตามขั้นตอนท่ีได้วางแผน 
66. มีข้อมูลสารสนเทศแยกเป็นสัดส่วน 
67. แต่งตั้งบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการเกบ็ข้อมูล 
68. สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูส้ามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา
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จัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 
69. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
70. บุคลากรเข้ารับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อจัดท าข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ 
71. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างเหมาะสม 
72. จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อมาใช้การบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี 
73. จัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไว้ให้บริการและให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศในด้าน

ต่าง ๆ เป็นผู้แนะน าขั้นตอนการสบืค้นข้อมูลสารสนเทศ 
74. สถานศึกษามีการวิเคราะหส์ารสนเทศท่ีต้องการ 
75. ผู้บริหารมีการวางแผน (Planning) ในการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารระบบสารสนเทศไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
76. ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
77. มีการสอบถามข้อมูลจากหลากหลายช่องทาง 
78. มีการจัดเก็บข้อมูลแบบเรยีงล าดับ 
79. เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล ้
80. จัดเก็บข้อมลูโดยค านึงถึงการน าไปใช้ 
81. มีการกระจายอ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา 
82. สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรบัผิดชอบงาน    
83. มีการก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
             ในระดับดีมาก  (ต่อ) 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
84. ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
85. ก าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวก 

ต่อการเข้าถึงและการให้บริการ     
86. สนับสนุนโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
87. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจดัซื้ออุปกรณ์ทีม่ีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
88. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษาโดยมรีะบบสารสนเทศท่ีทนัสมัยและสื่อสารไดห้ลายทาง   
89. มีการจัดเก็บข้อมูลแบบเรยีงล าดับก่อนหลังการใช้งาน 
90. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานใหชั้ดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และ

จ านวนบุคลากร 
91. ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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92. ก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบรหิารสารสนเทศกับระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
93. จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
94. บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการรับรู้หรอืร่วมงานอย่างทั่วถึง 
95. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
96. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 
97. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานงบประมาณ 
98. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานวิชาการ 
99. จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ 
100. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตามภารกจิการบรหิารและการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาและบุคลากร 
101. จัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าท าด้วยมือ 
102. มีการก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บข้อมูล 
103. มีการก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมลูด้วยการสอบถาม 
104. มีการก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน 
105. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
106. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
107. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป 
108. ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน 
109. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูล 
110. น าโปรแกรมประยุกต์มาใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
111. มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส ์
112. ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 



 

 

152 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์ ตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
             ในระดบัดีมาก  (ต่อ) 
 

ล าดับ ตัวแปรที่ศึกษา 
113. มีการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน 
114. มีการก าหนดภารกจิเกี่ยวกับข้อมลูสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 
115. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานบุคคล 
116. มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
117. จัดเก็บข้อมลูไดต้รงตามความต้องการ 
118. มีการประชุมการวางแผนการจดัเก็บระบบข้อมลู 
119. ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลูสารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาไดจ้ัดท าขึ้น

ก่อนน าไปใช้ 
120. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เอกสารจากผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ    
ดีมาก และได้น าข้อมูลมาบูรณาการเข้าด้วยกันน ามาจัดสร้างเป็นข้อค าถามได้ 120 ข้อ และเมื่อน ามา
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of Item- 
Objective Congruence: IOC) ของเครื่องมือและน าไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .953 เพ่ือน าไปใช้สอบถามความ
คิดเห็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 5.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

 การวิจัยนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ 
จ านวน 1 คน  รองผู้บริหารสถานศึกษา/รักษาการ หรือผู้รับผิดชอบที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จ านวน 1 คน   และหัวหน้างานสารสนเทศของโรงเรียน จ านวน 1 คน   ทั้งหมด            
96 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 288 คน ส่งแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มา 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.63 และเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งหมด ผู้วิจัย               
น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผล ดังนี้ 

  5.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็นกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้มี        

ส่วนเกี่ยวข้องการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก จ านวน 288 คน จาก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก   
รอบสามในระดับดีมาก จ านวน 96 โรงเรียน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน สาขาท่ีจบการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์การท างานด้านระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)    
ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

         - ชาย 
         - หญิง 

 
111 
150 

 
42.53 
57.47 

รวม 261 100.00 
2 อายุ 

         - ต่ ากว่า 30 ปี 
         - 30-40 ปี 
         - 41-50 ปี 
         - มากกว่า 50 ปี 

 
28 
94 
60 
79 

 
10.73 
36.02 
22.99 
30.27 

รวม 261 100.00 
3 การศึกษา 

         - ปริญญาตร ี 
         - ปริญญาโท  
         - ปริญญาเอก  
         - อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................... 

 
175 
77 
9 
- 

 
67.05 
29.50 
3.45 

- 
รวม 261 100.00 

4 ต าแหน่งในการท างาน 
         - ผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ 
         - รองผู้อ านวยการโรงเรียน/รักษาการ 
         - หัวหน้างานสารสนเทศ 

 
87 
87 
87 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 261 100.00 
5 ประสบการณ์ในต าแหน่งการท างานในข้อ 4 

          - 1-5 ปี  
          - 6-10 ปี 
          - 11-15 ปี  
          - มากกว่า 15 ปี 

 
34 
42 
68 
117 

 
13.03 
16.09 
26.05 
44.83 

รวม 261 100.00 
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6 ประสบการณ์การท างานด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
           - 1-5 ปี  
           - 6-10 ปี  
           - 11-15 ปี  
           - มากกว่า 15 ปี 

 
93 
69 
52 
47 

 
35.63 
26.44 
19.92 
18.01 

รวม 261 100.00 

 
 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 261 คน เป็นเพศชาย 111 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.53 เป็นเพศหญิง 150 คน คิดเป็นร้อยละ 57.47 และด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่      
มีอายุมากกว่า 50 ปี มีมากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.27 น้อยที่สุด มีอายุต่ ากว่า 30 ปี 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 67.05 น้อยที่สุด คือ ปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
ด้านต าแหน่งในการท างาน พบว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการ  มีจ านวน 87 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 100.00 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการ  มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ต าแหน่งหัวหน้างาน มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านประสบการณ์การท างาน 
พบว่า มีประสบการณ์ท างานช่วงระหว่าง 15 ปี มีมากที่สุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 
น้อยที่สุด มีช่วงประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ประสบการณ์ 
ด้านการท างานระบบสารสนเทศของโรงเรียน พบว่า มีประสบการณ์ด้านการท างานระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน ช่วงระหว่าง 1-5 ปี มีมากที่สุด จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 35.63 น้อยที่สุด มีช่วง
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.01 
  5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก    
รอบสามในระดับดีมาก ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ 
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน  

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียด ในตารางที่ 9  
 

ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
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 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
1. ผู้บริหารร่วมวางแผนการจดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 3.89 0.70 มาก 
2. ให้การยอมรับในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของบุคลากร 3.97 0.66 มาก 
3. จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้กับบุคลากร 3.93 0.73 มาก 
4. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 4.00 0.77 มาก 
5. กระบวนการบริหารงานมีความโปร่งใส 3.84 0.78 มาก 
6. 
 

ผู้บริหารเปดิโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนา
ระยะยาวและแผนประจ าป ี 3.89 0.70 มาก 
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ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 

(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
7. จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 3.97 0.69 มาก 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม 3.95 0.74 มาก 
9. 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิการมสี่วนร่วม (Participation)  
ทุกฝ่าย 3.75 0.92 มาก 

10. จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 3.90 0.76 มาก 
11. 

 
ผู้บริหารมภีาวะผู้น าเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 3.88 0.77 มาก 

12. 
 

ยอมรับการเปลีย่นแปลงและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงตาม 
ยุคสมยั 3.86 0.73 มาก 

13. ผู้บริหารสร้างความยดืหยุ่นในการบริหารจดัการในองค์กร 3.71 0.81 มาก 
14. ผู้ร่วมงานยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 3.67 0.93 มาก 
15. 

 
ใช้หลักการมสี่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน
ในท้องถิ่น 3.95 0.67 มาก 

16. 
 

ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ในการบริหารงานองค์กร โดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน 3.89 0.74 มาก 

17. 
 

ผู้บริหารเปดิโอกาสใหผู้้ปกครองหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

 
3.45 

 
1.27 

ปาน
กลาง 

18. ปลูกฝังความรับผดิชอบและเห็นคณุค่าของงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.83 0.75 มาก 
19. 

 
มีการเก็บข้อมลูจากหน่วยราชการอื่นหรือภาคเอกชนเพื่อใช้
ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศ 

 
3.49 

 
1.09 มาก 

20. สารสนเทศเป็นปจัจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร 3.93 0.75 มาก 
21. 

 
ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑห์รือมาตรฐานในการใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 
3.97 

 
0.70 มาก 

22. ผู้บริหารมีกระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) 4.01 0.71 มาก 
23. มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน 3.19 1.19 ปาน
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  กลาง 
24. 

 
มีการเก็บข้อมลูจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะห์
ร่วมกัน 

 
3.31 

 
1.14 

ปาน
กลาง 

25. ผู้บริหารตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจดัการ 3.78 0.87 มาก 
26. ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ 3.88 0.80 มาก 
27 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 3.86 0.75 มาก 

ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 

(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
28. 

 
มีการส ารวจ ศึกษาค้นคว้าและวิจยัข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน 

 
3.61 

 
0.89 มาก 

29. มีการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู ่ 4.02 0.66 มาก 
30. ผู้บริหารยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 3.85 0.62 มาก 
31. 

 
ผู้บริหารก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
เมื่อกระบวนการประสบปญัหา 

 
3.99 

 
0.71 มาก 

32. ผู้บริหารตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในองค์กร 3.90 0.75 มาก 
33. 

 
มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งให้
ด าเนินการกรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน 

 
3.97 

 
0.72 มาก 

34. ผู้บริหารตรวจสอบคณุภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.03 0.65 มาก 
35. 

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

3.80 

 
 

0.80 มาก 
36. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์

อนาคตของโรงเรียนได้   
 

3.58 
 

0.97 มาก 
37. ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาดา้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   3.21 1.08 มาก 
38. มีระบบของการค้นหาที่สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ 3.47 0.86 มาก 
39. การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกดิประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสดุ 3.81 0.67 มาก 
40. ผู้บริหารมีการก าหนดกรอบหัวข้อของสารสนเทศทีต่้องการ 3.75 0.85 มาก 
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 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
41. 

 
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพท าให้สามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนไดเ้ปน็อย่างดี 

 
3.60 

 
0.91 มาก 

42. 
 
 

ผู้บริหารมีการปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรเพื่อได้ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับข้อเท็จจริงต่างๆ ของ
องค์กรในการน ามาใช้ในการบริหารระบบสารสนเทศ 

 
 

3.39 

 
 

1.07 มาก 
43. ระบบสารสนเทศท่ีดสี่งผลการบรหิารงานมีประสิทธิภาพ 3.61 0.86 มาก 
44. 

 
มีระบบของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
2.72 

 
1.39 

ปาน
กลาง 

45. 
 

สถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจ เปา้หมาย
วิธีด าเนินการของสถานศึกษาอยา่งชัดเจน 3.80 0.56 มาก 
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ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 

(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
46. 

 
มีการบรหิารงานด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย
และมีความคิดริเริม่ในการพัฒนากระบวนการ 

 
3.15 

 
1.17 

ปาน
กลาง 

47. 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหาร
จัดการข้อมลูสารสนเทศ 

 
3.91 

 
0.76 มาก 

48. 
 

ผู้บริหารก าหนดความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) ให้กับบุคลากร 

 
3.88 

 
0.67 มาก 

49. 
 

ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Based 
Management: RBM) 

 
3.92 

 
0.61 มาก 

50. สร้างภาวะผู้น าให้กับหัวหน้างาน 3.96 0.70 มาก 
51. ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อวางแผนอย่างสม่ าเสมอ 4.04 0.69 มาก 
52. สถานศึกษามีการวิเคราะหส์ารสนเทศท่ีต้องการ 3.92 0.76 มาก 
53. ผู้บริหารด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและจริงจังตามแผน 

ที่วางไว้ 
 

3.87 
 

0.71 มาก 
54. ผู้บริหารมีการตรวจสอบความเหมาะสมของภาระงานกับบุคลากร 3.86 0.67 มาก 
55. ผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์ สภาพภารกิจขององค์การ 3.94 0.69 มาก 
56. มีการน าข้อมลูสารสนเทศให้บริการแก่ชุมชนน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม   
 

3.97 
 

0.69 มาก 
57. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสร้าง 

ความเชื่อมั่นและให้การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
 

3.82 
 

0.77 มาก 
58. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมลูที่รวบรวมเพื่อน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
 

3.85 
 

0.75 มาก 
59. สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศออกสู่สาธารณชนได้อย่าง

ถูกต้องและเกิดประโยชน์ 
 

3.80 
 

0.81 มาก 
60. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศใช้ในการตรวจสอบสถานภาพ

ขององค์กร 
 

3.55 
 

0.87 มาก 
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61. ผู้บริหารมีกระบวนการท างานเชิงระบบ 3.26 0.96 มาก 
62. แต่งตั้งคณะบคุลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม 3.94 0.69 มาก 
63. ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาให้กับบุคลากรที่รับต าแหน่งหัวหนา้งาน 3.80 0.76 มาก 
64. ผู้บริหารมีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    

2.63 
 

1.30 
ปาน
กลาง 

65. ผู้บริหารปฏิบตัิตามขั้นตอนท่ีได้วางแผน 3.75 0.68 มาก 

ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 

(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
66. มีข้อมูลสารสนเทศแยกเป็นสัดส่วน 4.08 0.80 มาก 
67. แต่งตั้งบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการ

เก็บข้อมูล 
 

4.14 
 

0.78 มาก 
68. สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูส้ามารถสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 
 

3.14 
 

1.20 
ปาน
กลาง 

69. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายภายใน
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 
3.64 

 
0.89 มาก 

70. บุคลากรเข้ารับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อจัดท าข้อมูลตาม
ระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ 

 
3.73 

 
0.84 มาก 

71. คัดเลือกบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

 
2.39 

 
1.21 

ปาน
กลาง 

72. จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อมาใช้การบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีด ี

 
3.13 

 
0.97 มาก 

73. จัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ไว้ให้บริการและใหผู้้ที่เป็น
เจ้าหน้าท่ีจัดท าข้อมลูสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะน า
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ 

 
 

3.55 

 
 

0.80 มาก 
74. สถานศึกษามีการวิเคราะหส์ารสนเทศท่ีต้องการ 3.84 0.77 มาก 
75. ผู้บริหารมีการวางแผน (Planning) ในการก าหนดวัตถุ  ประสงค์

การบริหารระบบสารสนเทศไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3.83 
 

0.70 มาก 
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76. ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนา
ทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
 

2.85 

 
 

1.15 
ปาน
กลาง 

77. มีการสอบถามข้อมูลจากหลากหลายช่องทาง 3.98 0.79 มาก 
78. มีการจัดเก็บข้อมูลแบบเรยีงล าดับ 3.58 0.78 มาก 
79. เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล ้ 3.83 0.72 มาก 
80. จัดเก็บข้อมลูโดยค านึงถึงการน าไปใช้ 3.84 0.75 มาก 
81. มีการกระจายอ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา 3.87 0.71 มาก 
82. สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรบัผิดชอบงาน    3.80 0.63 มาก 
83. มีการก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานและกรอบเวลาที่ชัดเจน 3.75 0.61 มาก 
84. ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 3.87 0.71 มาก 
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ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 

(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
85. 

 
ก าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลมุ เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ     3.89 0.60 มาก 

86. สนับสนุนโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ 3.45 0.84 มาก 
87. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจดัซื้ออุปกรณ์ทีม่ีความจ าเป็นใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

3.35 
 

0.95 มาก 
88. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษาโดยมรีะบบสารสนเทศท่ี

ทันสมัยและสื่อสารได้หลายทาง   
 

2.66 
 

1.31 
ปาน
กลาง 

89. มีการจัดเก็บข้อมูลแบบเรยีงล าดับก่อนหลังการใช้งาน 3.85 0.86 มาก 
90. มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานใหชั้ดเจน ให้เป็นไปตามความ

เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และจ านวนบุคลากร 
 

3.80 
 

0.83 มาก 
91. ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้

ประกอบการตัดสินใจ 
 

3.93 
 

0.76 มาก 
92. ก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบรหิารสารสนเทศกับระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

3.94 
 

0.73 มาก 
93. จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 4.00 0.69 มาก 
94. บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการรับรู้หรอืร่วมงานอย่างทั่วถึง 4.10 0.72 มาก 
95. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตาม

ลักษณะข้อมลูสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

4.08 

 
 

0.71 มาก 
96. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบเพื่อ

เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

3.83 
 

0.76 มาก 
97. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานงบประมาณ 4.03 0.73 มาก 
98. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานวิชาการ 4.02 0.69 มาก 
99. จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ 3.91 0.77 มาก 
100. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตาม   มาก 



 

 

164 

ภารกิจการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร 3.95 0.69 
101. จัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ  

ที่เรียกว่าท าด้วยมือ 
 

4.01 
 

0.66 มาก 
102. มีการก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บข้อมูล 3.95 0.69 มาก 
103. มีการก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมลูด้วยการสอบถาม 3.95 0.70 มาก 
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ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรที่เป็นการบริหารระบบ 
 สารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  (ต่อ) 

(n = 261) 

ข้อ 
 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

รอบสามในระดับดีมาก 

ค่า 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ) 
 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 

 
104. มีการก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน  

3.92 
 

0.68 มาก 
105. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบของ

คณะกรรมการ 
 

4.03 
 

0.68 มาก 
106. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 3.98 0.68 มาก 
107. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป 3.91 0.70 มาก 
108. ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน 3.92 0.73 มาก 
109. มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตาม

ลักษณะข้อมลู 
 

3.97 
 

0.72 มาก 
110. น าโปรแกรมประยุกตม์าใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษา 
 

3.58 
 

0.93 มาก 
111. มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส ์ 4.06 0.70 มาก 
112. ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 3.77 0.78 มาก 
113. มีการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน 3.86 0.79 มาก 
114. มีการก าหนดภารกจิเกี่ยวกับข้อมลูสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 3.92 0.73 มาก 
115. มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานบุคคล 3.94 0.76 มาก 
116. มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 3.93 0.69 มาก 
117. จัดเก็บข้อมลูไดต้รงตามความต้องการ 3.83 0.75 มาก 
118. มีการประชุมการวางแผนการจดัเก็บระบบข้อมลู 3.89 0.72 มาก 
119. ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลู

สารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาได้จดัท าข้ึนก่อนน าไปใช้ 
 

3.97 
 

0.69 มาก 
120. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4.26 0.63 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า โดยภาพรวมข้อค าถามทั้ง 120 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) อยู่
ระหว่าง 2.39-4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.60-1.31 แสดงว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมาก โดยมี 

ตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ตัวแปรที่ 120 มีค่ามัชฌิมเลขคณิต               

( ) 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.62 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวแปรที่ 67 

มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.78 แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล ตัวแปรที่ 111 มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) 4.06  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.70 มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมาก  
  5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบโดยสถิติ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากค่า 
KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(MSA) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตัวแปร    
ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ผลดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test 
 

 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Masure of Samping 
Adequace) ของข้อมูลที่เก็บได้จากงานวิจัย ได้เท่ากับ .833 และถ้าค่า KMO › 0.5 แสดงว่าข้อมูลชุด
นั้น สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้การวิเคราะห์  
องค์ประกอบได้  การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Barlett’s 
SphericittTest มีนัยส าคัญทางสถิติ (sig 0.00 > 0.05) แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไปการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ



 

 

167 

สามในระดับดีมาก  หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านองค์ประกอบ
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก จ านวน 261 ฉบับ จากทั้งสิ้น 288 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 90.63 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal ComponentAnalysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Extraction) 
โดยข้อตกลงเบื้องต้นในการศึกษาครั้งนี้ใช้ เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังนี้ 1) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ตามที่แฮร์ และคณะ (Hair et.al.) กล่าวว่า น้ าหนักองค์ประกอบที่ 
0.50 ขึ้นไป เป็นค่าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (Practically Significant) 2) มีค่าไอเกน 
(Eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser’s Criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบาย
องค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้จ านวนองค์ประกอบและค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้ จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 องค์ประกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ 
 แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ในระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากตารางที่ 11 แสดงจ านวนองค์ประกอบ และค่าความแปรปรวนของตัวแปร         
การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่า ที่มีค่าความแปรปรวน (Eigenvalues) 
มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึ้นไป พบว่า มีเพียง 6 องค์ประกอบที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-6 เมื่อหมุนแกนแล้วองค์ประกอบที่ 1 มีค่า  
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ความแปรปรวน สูงสุดเท่ากับ 18.365 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 15.304 
องค์ประกอบที่ 2 มีค่าความแปรปรวน 12.353 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 
10.294 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความแปรปรวน 10.843 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้
ร้อยละ 9.035 และองค์ประกอบอ่ืน ๆ มีค่าไอเกนและความสามารถในการอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดค่อย ๆ ลดลงตามล าดับ และองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ คือ องค์ประกอบ    
ที่ 1-6 พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด 51.056 ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นองค์ประกอบ
และตัวแปร ได้ดังรายละเอียด ในตารางที่ 12 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 12  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

องค์ประกอบ
ที่ 3 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

องค์ประกอบ
ที่ 6 

ตัวแปรที่ 104 .826      
ตัวแปรที่ 102 .803      
ตัวแปรที่ 105 .788      
ตัวแปรที ่103 .777      
ตวัแปรที่ 120 .771      
ตัวแปรที่ 116 .763      
ตัวแปรที่ 117 .752      
ตัวแปรที ่106 .728      
ตัวแปรที ่101 .725      
ตัวแปรที่ 108 .719      
ตัวแปรที่ 113 .708      
ตัวแปรที่ 99 .702      
ตัวแปรที ่111 .701      
ตัวแปรที่ 118 .687      
ตัวแปรที ่114 .684      
ตัวแปรที่ 98 .671      
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ตัวแปรที่ 97 .654      
ตัวแปรที ่115 .648      
ตัวแปรที่ 107 .642      
ตัวแปรที่ 112 .632      
ตัวแปรที่ 119 .619      
ตัวแปรที่ 93 .600      
ตัวแปรที่ 109 .582      
ตัวแปรที่ 96 .558      
ตัวแปรที่ 95 .521      
ตัวแปรที่ 100 .502      
ตัวแปรที่ 35  .696     
ตัวแปรที่ 33  .651     
ตัวแปรที่ 36  .649     
ตัวแปรที่ 27  .638     
ตัวแปรที่ 20  .614     
ตัวแปรที่ 39  .600     
ตัวแปรที่ 75  .587     
ตัวแปรที่ 57  .574     
ตัวแปรที่ 45  .557     
ตัวแปรที่ 40  .548     
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ตารางที่ 12  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ  (ต่อ) 
 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

องค์ประกอบ
ที่ 3 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

องค์ประกอบที่ 
6 

ตัวแปรที่ 58  .542     
ตัวแปรที่ 31  .532     
ตัวแปรที่ 59  .532     
ตัวแปรที่ 26  .524     
ตัวแปรที่ 21  516     
ตัวแปรที่ 30  507     
ตัวแปรที่ 32  .507     
ตัวแปรที่ 25  .506     
ตัวแปรที่ 34  .501     
ตัวแปรที ่92   .727    
ตัวแปรที่ 91   .701    
ตัวแปรที่ 81   .614    
ตัวแปรที่ 94   .592    
ตัวแปรที่ 90   .589    
ตัวแปรที่ 82   .588    
ตัวแปรที่ 52   .578    
ตัวแปรที่ 67   .573    
ตัวแปรที่ 47   .539    
ตัวแปรที่ 62   .530    
ตัวแปรที่ 48   .521    
ตัวแปรที่ 85   .518    
ตัวแปรที ่56   .514    
ตัวแปรที่ 15    .741   
ตัวแปรที ่8    .741   
ตัวแปรที่ 10    .718   
ตัวแปรที่ 7    .702   
ตัวแปรที่ 16    .686   
ตัวแปรที่ 5    .667   
ตัวแปรที่ 11    .665   
ตัวแปรที่ 6    .647   
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ตัวแปรที่ 12    .642   
ตัวแปรที่ 1     .631   
ตัวแปรที่ 4    .627   
ตัวแปรที่ 2    .625   
ตัวแปรที ่18    .624   
ตัวแปรที่ 3    .596   
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ตารางที่ 12  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ และจ านวนกลุ่มองค์ประกอบ  (ต่อ) 
 

 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 

องค์ประกอบ
ที่ 2 

องค์ประกอบ
ที่ 3 

องค์ประกอบ
ที่ 4 

องค์ประกอบ
ที่ 5 

องค์ประกอบที่ 
6 

ตัวแปรที่ 58  .542     
ตัวแปรที่ 13    .546   
ตัวแปรที่ 14    .532   
ตัวแปรที่ 44     .797  
ตัวแปรที่ 64     .772  
ตัวแปรที ่71     .749  
ตัวแปรที่ 88     .741  
ตัวแปรที่ 76     .714  
ตัวแปรที่ 68     .710  
ตัวแปรที่ 87     .597  
ตัวแปรที่ 37     .569  
ตัวแปรที่ 46     .527  
ตัวแปรที่ 72     .511  
ตัวแปรที่ 23      .699 
ตัวแปรที่ 42      .598 
ตัวแปรที่ 24      .548 
ตัวแปรที่ 19      .523 
ตัวแปรที่ 28      .503 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบมี 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 26 ตัวแปร 
องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 19 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 13 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 
16 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 10 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 6 จ านวน 5 ตัวแปร โดยผู้วิจัย
ได้สรุปองค์ประกอบ ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
  

ล าดับที่ องค์ประกอบ จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

1 องค์ประกอบท่ี 1 26 .502 - .826 
2 องค์ประกอบท่ี 2 19 .501 - .696 
3 องค์ประกอบท่ี 3 13 .514 - .727 
4 องค์ประกอบท่ี 4 16 .532 - .741 
5 องค์ประกอบท่ี 5 10 .511 - .797 
6 องค์ประกอบท่ี 6 5 .503 - .699 

รวม 89 .501 - .826 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน                
6 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 26 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
อยู่ระหว่าง .502 - .826 องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 19 ตัวแปร มีค่า 
น้ าหนักอยู่ระหว่าง .501 - .696 องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวแปร 
มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .514 - .727 องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ จ านวน 16  
ตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .532 - .741 องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 
จ านวน 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .511 - .797 และองค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบจ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่.503 - .699 รวมตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบทั้งสิ้น  
จ านวน 89 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง .501 - .826 
 นอกจากนี้น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน 
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14  องค์ประกอบที่ 1 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
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องค์ประกอบ 
ตัวแปรที่ 104 มีการก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน .826 
ตัวแปรที่ 102 มีการก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บข้อมูล .803 
ตัวแปรที่ 105 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ .788 
ตัวแปรที ่103 มีการก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมลูด้วยการสอบถาม .777 
ตัวแปรที่ 120 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล .771 
ตัวแปรที่ 116 มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล .763 
ตัวแปรที่ 117 จัดเก็บข้อมลูไดต้รงตามความต้องการ .752 
ตัวแปรที ่106 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ .728 
ตัวแปรที ่101 จัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่า 

ท าด้วยมือ 
.725 
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ตารางที่ 14  องค์ประกอบที่ 1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

ตัวแปรที่ 108 ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน .719 
ตัวแปรที่ 113 มีการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน .708 
ตัวแปรที่ 99 จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ .702 
ตัวแปรที ่111 มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส ์ .701 
ตัวแปรที่ 118 มีการประชุมการวางแผนการจดัเก็บระบบข้อมลู .687 
ตัวแปรที่ 114 มีการก าหนดภารกจิเกี่ยวกับข้อมลูสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน .684 
ตัวแปรที่ 98 มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานวิชาการ .671 
ตัวแปรที่ 97 มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานงบประมาณ .654 
ตัวแปรที ่115 มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานบุคคล .648 
ตัวแปรที่ 107 มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป .642 
ตัวแปรที่ 112 ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้ .632 
ตัวแปรที่ 119 ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลูสารสนเทศท่ี

ทางสถานศึกษาได้จดัท าขึ้นก่อนน าไปใช้ 
.619 

ตัวแปรที่ 93 จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี .600 
ตัวแปรที่ 109 มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะ

ข้อมูล 
.582 

ตัวแปรที่ 96 มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบเพื่อเตรียมพร้อม
รับการประเมินภายนอก 

.558 

ตัวแปรที่ 95 มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

.521 

ตัวแปรที่ 100 มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมลูสารสนเทศโดยจัดระบบตามภารกจิการ
บริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและบคุลากร 

.502 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (Eigenvalues) 18.365 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 15.304 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative Percent) 15.304 

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 26 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .502 - .826 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 18.365 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 15.304 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ เป็น
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อันดับ 1 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและ 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “ด้านกระบวนการของ
ระบบสารสนเทศ” 
ตารางที่ 15  องค์ประกอบที่ 2 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

ตัวแปรที่ 35 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ในการตดัสินใจ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

.696 

ตัวแปรที่ 33 มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งให้ด าเนินการ
กรอกข้อมูลและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 

.651 

ตัวแปรที่ 36 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์อนาคต
ของโรงเรียนได้   

.649 

ตัวแปรที่ 27 น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรยีนการสอน .638 
ตัวแปรที่ 20 สารสนเทศเป็นปจัจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร .614 
ตัวแปรที่ 39 การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกดิประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสดุ .600 
ตัวแปรที่ 75 ผู้บริหารมีการวางแผน (Planning) ในการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหาร

ระบบสารสนเทศไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
.587 

ตัวแปรที่ 57 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและ
ให้การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

.574 

ตัวแปรที่ 45 สถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจ เปา้หมายวิธีด าเนินการของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

.557 

ตัวแปรที่ 40 ผู้บริหารมีการก าหนดกรอบหัวข้อของสารสนเทศท่ีต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 

.548 

ตัวแปรที่ 58 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมลูที่รวบรวมเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ .542 
ตัวแปรที่ 31 ผู้บริหารก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมลู 

เมื่อกระบวนการประสบปญัหา 
.532 

ตัวแปรที่ 59 สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศออกสู่สาธารณชนได้อย่างถูกตอ้งและ
เกิดประโยชน์ 

.532 

ตัวแปรที่ 26 ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ .524 
ตัวแปรที่ 21 ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑห์รือมาตรฐานในการใช้ตรวจสอบและ .516 
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ประเมินผล 
ตัวแปรที่ 30 ผู้บริหารยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่าในการบริหารจัดการ .507 
ตัวแปรที่ 32 ผู้บริหารตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในองค์กร .507 
ตัวแปรที่ 25 ผู้บริหารตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจดัการ .506 
ตัวแปรที่ 34 ผู้บริหารตรวจสอบคณุภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร .501 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (Eigenvalues) 12.353 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 10.294 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative Percent) 25.598 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 19 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .501 - .696 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 12.353 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 10.294 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ เป็น
อันดับ 2 กล่าว คือ ตัวแปรทั้ง 19 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและ
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาแหล่งข้อมูล
สารสนเทศของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 2 นี้ว่า “ด้าน
การศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ” 
 

ตารางที่ 16  องค์ประกอบที่ 3 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

ตัวแปรที ่92 ก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบรหิารสารสนเทศกับระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

.727 

ตัวแปรที่ 91 ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ 

.701 

ตัวแปรที่ 81 มีการกระจายอ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา .614 
ตัวแปรที่ 94 บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการรับรู้หรอืร่วมงานอย่างทั่วถึง .592 
ตัวแปรที่ 90 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานใหชั้ดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับ

บริบท สภาพแวดล้อม และจ านวนบุคลากร 
.589 

ตัวแปรที ่82 สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรบัผิดชอบงาน    .588 
ตัวแปรที่ 52 สถานศึกษามีการวิเคราะหส์ารสนเทศท่ีต้องการ .578 
ตัวแปรที่ 67 แต่งตั้งบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการเกบ็ข้อมูล .573 
ตัวแปรที่ 47 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการข้อมูล .539 
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สารสนเทศ 
ตัวแปรที่ 62 แต่งตั้งคณะบคุลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม .530 
ตัวแปรที่ 48 ผู้บริหารก าหนดความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 

ให้กับบุคลากร 
.521 

ตัวแปรที่ 85 ก าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลมุ เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ     

.518 

ตัวแปรที ่56 มีการน าข้อมลูสารสนเทศให้บริการแก่ชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม   

.514 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (Eigenvalues) 10.843 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 9.035 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative Percent) 34.634 
 

  

 จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 13 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .514 - .727 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 10.843 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 9.035 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ เป็น
อันดับ 3 กล่าว คือ ตัวแปรทั้ง 13 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและ
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ 
องค์ประกอบที่ 3 นี้ว่า “ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล” 
 

ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 4 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

ตัวแปรที่ 15 ใช้หลักการมสี่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานใน
ท้องถิ่น 

.741 

ตัวแปรที่ 8 ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม .741 
ตัวแปรที่ 10 จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน .718 
ตัวแปรที่ 7 จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า .702 
ตัวแปรที่ 16 ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการ

บริหารงานองค์กร โดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน 
.686 

ตัวแปรที่ 5 กระบวนการบริหารงานมีความโปร่งใส .667 
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ตัวแปรที่ 11 ผู้บริหารมภีาวะผู้น าเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร .665 
ตัวแปรที่ 6 ผู้บริหารเปดิโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนาระยะยาว

และแผนประจ าป ี
.647 

ตัวแปรที่ 12 ยอมรับการเปลีย่นแปลงและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย    .642 
ตัวแปรที่ 1  ผู้บริหารร่วมวางแผนการจดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศ .631 
ตัวแปรที่ 4 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ .627 
ตัวแปรที่ 2 ให้การยอมรับในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของบุคลากร .625 
ตัวแปรที่ 18 ปลูกฝังความรับผดิชอบและเห็นคณุค่าของงานท่ีได้รับมอบหมาย .624 
ตัวแปรที่ 3 จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้กับบุคลากร .596 
ตัวแปรที่ 13 ผู้บริหารสร้างความยดืหยุ่นในการบริหารจดัการในองค์กร .546 
ตัวแปรที่ 14 ผู้ร่วมงานยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน .532 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (Eigenvalues) 8.324 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 6.937 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative Percent) 41.571 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 16 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .532 - .741 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 8.324 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.937 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ เป็น
อันดับ 4 กล่าว คือ ตัวแปรทั้ง 16 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและ
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านภาวะผู้น าในการกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา ในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัย        
จึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า “ด้านการการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา” 
 

 

ตารางที่ 18  องค์ประกอบที่ 5 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

ตัวแปรที่ 44 มีระบบของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุัน 
อยู่เสมอ 

.797 

ตัวแปรที่ 64 ผู้บริหารมีความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   .772 
ตัวแปรที ่71 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
.749 
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ตัวแปรที่ 88 พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษาโดยมรีะบบสารสนเทศท่ีทนัสมัย
และสื่อสารไดห้ลายทาง   

.741 

ตัวแปรที่ 76 ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ 
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านตา่ง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

.714 

ตัวแปรที่ 68 สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูส้ามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 

.710 

ตัวแปรที่ 87 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจดัซื้ออุปกรณ์ทีม่ีความจ าเป็นในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

.597 

ตัวแปรที่ 37 ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาดา้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   .569 
ตัวแปรที่ 46 มีการบรหิารงานด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี

ความคิดรเิริม่ในการพัฒนากระบวนการ 
.527 

ตัวแปรที่ 72 จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อมาใช้การบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี .511 
ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (Eigenvalues) 7.212 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 6.010 
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative Percent) 47.581 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 10 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .511 - .797 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 7.212 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 47.581 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ เป็น
อันดับ 5 กล่าว คือ ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและ
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการระบบสารสนเทศการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อ
องค์ประกอบที่ 5 นี้ว่า “ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ” 
 
ตารางที่ 19  องค์ประกอบที่ 6 
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 

ตัวแปรที่ 23 มีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน .699 
ตัวแปรที่ 42 ผู้บริหารมีการปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

เพื่อได้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่างๆ ขององค์กรในการน ามาใช้ใน
.598 
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การบริหารระบบสารสนเทศ 
ตัวแปรที่ 24 มีการเก็บข้อมลูจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะหร์่วมกัน .548 
ตัวแปรที่ 19 มีการเก็บข้อมลูจากหน่วยราชการอื่นหรือภาคเอกชนเพื่อใช้ประกอบการ

บริหารระบบสารสนเทศ 
.523 

ตัวแปรที่ 28 มีการส ารวจ ศึกษาค้นคว้าและวิจยัข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายใน 
การด าเนินงาน 

.503 

ค่าแปรปรวนองค์ประกอบ (Eigenvalues) 4.170 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 3.475 

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative Percent) 51.056 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร 
หลังหมุนแกน มีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .503 - .699 มีค่า 
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ 4.170 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 51.056 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ พบว่า องค์ประกอบมีความส าคัญ เป็น
อันดับ 6 กล่าว คือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุดและ   
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการควบคุม ติดตาม และ
การประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 6 นี้ว่า “ด้าน
การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน” 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor Analysis) เพ่ือสกัดตัว
แปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ ซึ่งปรากฏว่าได้องค์ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้สรุปองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1  ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ  
 องค์ประกอบที่ 2  ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของ

โรงเรียน 
 องค์ประกอบที่ 3  ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  
 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา  
 องค์ประกอบที่ 5  ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ  
 องค์ประกอบที่ 6  ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
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 ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบ 6 การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก
ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14   สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
             ในระดับดีมาก 
 

1. ด้านกระบวนการ 
ของระบบสารสนเทศ  
 

องค์ประกอบ 
การบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนสังกดัส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาทีผ่่านการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดมีาก 

1.  ด้านกระบวนการ 
   ของระบบสารสนเทศ  
 

2.  ด้านการควบคุม ตดิตาม  
    และการประเมินผลระบบ 
    สารสนเทศของโรงเรียน 
 

3. ด้านการ 
  บริหารงานโดยใช้     
  หลักธรรมมา 
  ภิบาล 

4. ด้านภาวะผู้น าในการ
กระจายอ านาจตาม
โครงสร้างสถานศึกษา 

5. ด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการระบบสารสนเทศ 

6. ด้านการศึกษา  
   แหล่งข้อมูล    
   สารสนเทศ 
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จากภาพที่ 13 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ในระดับดีมาก จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีองค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1.  องค์ประกอบที่ 1 “ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ” 26 ตัวแปร คือ 1) มีการ
ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน 2) มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ 4) มีการก าหนดวิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม 5) มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6) มีการตรวจสอบความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล 7) จัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ 8) มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 9) จัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่า  
ท าด้วยมือ 10) ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน 11) มีการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน 
12) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ 13) มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ 14) มีการประชุมการวางแผนการจัดเก็บระบบข้อมูล 15) มีการก าหนดภารกิจ
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 16) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการ 17) มี
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานงบประมาณ 18) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงาน
บุคคล 19) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป 20) ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 21) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทาง
สถานศึกษาได้จัดท าขึ้นก่อนน าไปใช้ 22) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 23) มี
รูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูล 24) มีรูปแบบการจัดเก็บ
ระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก  25) มีรูปแบบการ
จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และ 26) มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามภารกิจ    
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร 
 2.  องค์ประกอบที่ 2 “ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน” 19 ตัวแปร คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
2) มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอกข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์
อนาคตของโรงเรียนได้   4) น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน        
5) สารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร 6) การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 7) ผู้บริหารมีการวางแผน (Planning) ในการก าหนดวัตถุประสงค์การ
บริหารระบบสารสนเทศไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มี
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ประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและให้การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  9) สถานศึกษาพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจ เป้าหมายวิธีด าเนินการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  10) ผู้บริหารมีการ
ก าหนดกรอบหัวข้อของสารสนเทศท่ีต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 11) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่รวบรวมเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ 12) ผู้บริหารก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเมื่อกระบวนการประสบปัญหา 13) สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศออกสู่สาธารณชนได้
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ 14) ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ 15) ผู้บริหารมีการ
ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการใช้ตรวจสอบและประเมินผล 16) ผู้บริหารยึดหลักความประหยัด
และคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 17) ผู้บริหารตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในองค์กร          
18) ผู้บริหารตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจัดการ และ 19) ผู้บริหารตรวจสอบ
คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3.  องค์ประกอบที่ 3 “ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล” 13 ตัวแปร  คือ 
1) ก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบริหารสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2) ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  3) มีการ
กระจายอ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา 4) บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการรับรู้หรือร่วมงาน      
อย่างทั่วถึง 5) มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับ         
บริบทสภาพแวดล้อม และจ านวนบุคลากร 6) สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบงาน               
7) สถานศึกษามีการวิเคราะห์สารสนเทศที่ต้องการ 8) แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดูแล
ระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล 9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ 10) แต่งตั้งคณะบุคลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม 11) ผู้บริหาร
ก าหนดความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ให้กับบุคลากร 12) ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึง
และการให้บริการ และ 13) มีการน าข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่ชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม   
 4. องค์ประกอบที่ 4 “ด้านภาวะผู้น าในการการกระจายอ านาจตามโครงสร้าง
สถานศึกษา” 16 ตัวแปร คือ 1) ใช้หลักการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานใน
ท้องถิ่น 2) ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม 3) จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 4) จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 5) ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ในการบริหารงานองค์กร โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 6) กระบวนการบริหารงาน
มีความโปร่งใส 7) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร           
8) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจ าปี           
9) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 10) ผู้บริหารร่วม         
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วางแผนการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 11) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
12) ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร 13) ปลูกฝังความรับผิดชอบและเห็นคุณค่า
ของงานที่ได้รับมอบหมาย 14) จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้กับบุคลากร  15) ผู้บริหารสร้าง
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในองค์กร  และ 16) ผู้ร่วมงานยอมรับฟังข้อเสนอแนะจาก      
หัวหน้างาน 
 5.  องค์ประกอบที่ 5 “ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ” 10 ตัวแปร 
คือ 1) มีระบบของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2) ผู้บริหารมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 4) พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษาโดยมีระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัยและสื่อสารได้หลายทาง  5) ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการ
อบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
6) สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา
จัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 7) ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 8) ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  9) มีการบริหารงาน
ด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการ  และ
10) จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือมาใช้การบริหารจัดการสารสนเทศท่ีดี 
 6.  องค์ประกอบที่ 6 “ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ” 5 ตัวแปร คือ 1) มีการ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน 2) ผู้บริหารมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขององค์กรในการน ามาใช้ใน
การบริหารระบบสารสนเทศ 3) มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะห์
ร่วมกัน 4) มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนเพ่ือใช้ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศ และ 5) มีการส ารวจ ศึกษาค้นคว้า และวิจัยข้อมูล เพ่ือตอบสนองเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน 
 

ตอนที่ 2  การยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ 
 ดีมาก 

ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ขององค์ประกอบการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบยืนยันในด้าน
ความถูกต้องคลอบคลุมเชิงทฤษฎี ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดย      
วิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards)     
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ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) และความเป็น
ประโยชน์ (Utility Standards) ขององค์ประกอบ (G.F. Madaus, M.S. Scrivien, and D.I. 
Stufflebeam)  
 การวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือยืนยันความความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ขององค์ประกอบการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก และนักวิชาการด้านระบบสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย
บุคคล ดังนี้ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญแสนราช รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2.  นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
คึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 3.  ดร.อุรชา สกุลธนกฤช ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การคึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 4. ดร.บุณรดา กรรณสูต ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การคึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 5.  นายอภิชา โสดา รองผู้อ านวยการฝ่ายประถม โรงเรียนมารีย์วิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารคึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 ผลสรุปการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
มีดังนี ้

1. ผลสรุปการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ
ดีมาก แสดงค่าความถ่ี และร้อยละของข้อมูลของความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
ความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ของการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ในระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 20 

 

ตารางที่ 20  ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
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 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ 
 ดีมาก 
 

องค์ประกอบการ
บริหารระบบ

สารสนเทศของ
โรงเรียน สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม

ในระดับดีมาก 

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์

เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็
น 
ด้
วย 

% เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็น 
ด้วย 

% เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็น 
ด้วย 

% เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็น 
ด้วย 

% 

องค์ประกอบที่ 1  
กระบวนการของ 
ระบบสารสนเทศ 

5 100 - 
 

- 
 

5 100 - 
 

- 
 

4 80 1 20 4 80 1 20 

องค์ประกอบที่ 2 
การศึกษาหล่ง
ข้อมูลสารสนเทศ 

5 100 - - 5 100 - - 4 80 1 20 4 80 1 20 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมมา 
ภิบาล 

5 100 - - 5 100 - - 4 80 1 20 4 80 1 20 

องค์ประกอบที่ 4 
ภาวะผู้น าในการ 
การกระจายอ านาจ 
ตามโครงสร้าง 
สถานศึกษา 

5 100 - 
 

- 
 

5 100 - 
 

- 
 

4 80 1 20 4 80 1 20 

ตารางที่ 20  ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ 
 ดีมาก  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
การบริหาร 

ระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

สังกัด ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
ที่ผ่านการประเมิน

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์

เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็
น 
ด้
วย 

% เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็น 
ด้วย 

% เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็น 
ด้วย 

% เห็น 
ด้วย 

% ไม่
เห็น 
ด้วย 

% 
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คุณภาพภายนอก 
รอบสามในระดับ 

ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 
การใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการระบบ
สารสนเทศ 

5 100 - - 5 100 - - 4 80 1 20 4 80 1 20 

องค์ประกอบที่ 6 
การควบคุม ติดตาม 
และการประเมินผล
ระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

5 100 - - 5 100 - - 4 80 1 20 4 80 1 20 

 
 จากตารางที่ 20 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกัน 
ว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีความชัดเจนมีความถูกต้อง 
เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก แล้ว พบว่า ในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ควรให้
ความส าคัญในด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้านการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ด้านภาวะผู้น าในการการกระจายอ านาจตามโครงสร้าง
สถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และด้านการควบคุม ติดตาม และ
การประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ในด้านความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความถูกต้อง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในด้าน
ความเหมาะสมมีผู้ที่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในด้านความ
เป็นไปได้มีผู้ที่มีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมี 1 คน ที่เห็นว่า
ไม่มีความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 20 ในด้านความเป็นประโยชน์มีผู้ที่มีความเห็นว่าเป็นประโยชน์ได้
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมี 1 คนที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 20 
 2. ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ในระดับดีมาก  
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 การสังเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ทรง 
คุณวุฒิที่มีต่อองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย    
ใช้วิธีการประเมินในรูปแบบการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ท าการพิจารณาเกี่ยวกับความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ดังรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ด้านความถูกต้อง 
  จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ

ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ทุกองค์ประกอบมีความถูกต้อง มีเพียงบาง
องค์ประกอบที่ควรปรับการใช้ค่าให้มีความรัดกุมและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

  2.2 ด้านความเหมาะสม 
  จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ

ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม 
   2.3 ด้านความเป็นไปได้ 

  จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบมีความเป็นไปได้เนื่องจากการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ให้ประสบความส าเร็จได้ต้องค านึงถึง ในการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน ควรให้ความส าคัญในด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ  ด้านการศึกษา
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  ด้านภาวะผู้น าในการการ
กระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และ
ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

  2.4 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
  จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ

ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่ า 
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ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทุกองค์ประกอบเป็นประโยชน์ต่อการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ  
ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ด้านภาวะผู้น าใน
การการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบ
สารสนเทศ และด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  2.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องขององค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า บางประเด็นข้อคาถามในองค์ประกอบสามารถ      
จัดกลุ่มหรือรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือความชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ ขององค์ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามในระดับดีมาก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก มีความถูกต้อง ความ
เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ เนื่องจากเมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ แล้วพบว่า มีความ

ครอบคลุมทั้งในด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ  ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ด้านภาวะผู้น าในการการกระจายอ านาจตามโครงสร้าง
สถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และด้านการควบคุม ติดตาม และ
การประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ว่า องค์ประกอบ  

การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน     
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก เป็นพหุองค์ประกอบ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในการ

บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ผู้วิจัยสามารถ  
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ 2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการ
ประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน  3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้าน
การกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ 
และ 6) ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  โดยแต่ละองค์ประกอบจัดเรียงล าดับความส าคัญตาม
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบดังนี้ 
 1.  องค์ประกอบที่ 1 “ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ” 26 ตัวแปร คือ 1) มีการ
ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน 2) มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ 4) มีการก าหนดวิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม 5) มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6) มีการตรวจสอบความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล 7) จัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ 8) มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  9) จัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ  การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่า  
ท าด้วยมือ 10) ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน 11) มีการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน 
12) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ 13) มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ 14) มีการประชุมการวางแผนการจัดเก็บระบบข้อมูล 15) มีการก าหนดภารกิจ
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน 16) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานวิชาการ 17) มี
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานงบประมาณ 18) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงาน
บุคคล 19) มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป 20) ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 21) ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทาง
สถานศึกษาได้จัดท าขึ้นก่อนน าไปใช้ 22) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 23) มี
รูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูล  24) มีรูปแบบการจัดเก็บ
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ระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 25) มีรูปแบบ       
การจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ 26) มีรูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามภารกิจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร 
 2.  องค์ประกอบที่ 2 “ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน” 19 ตัวแปร คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอกข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์
อนาคตของโรงเรียนได้   4) น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน       
5) สารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร 6) การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 7) ผู้บริหารมีการวางแผน (Planning) ในการก าหนดวัตถุประสงค์        
การบริหารระบบสารสนเทศไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและให้การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 9) สถานศึกษาพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจ เป้าหมายวิธีด าเนินการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 10) ผู้บริหารมีการก าหนด
กรอบหัวข้อของสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 11) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม
เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ 12) ผู้บริหารก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล            
เมื่อกระบวนการประสบปัญหา 13) สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศออกสู่สาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ 14) ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ 15) ผู้บริหารมีการ
ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานในการใช้ตรวจสอบและประเมินผล 16) ผู้บริหารยึดหลักความประหยัด
และคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 17) ผู้บริหารตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในองค์กร          
18) ผู้บริหารตรวจสอบงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจัดการ และ 19) ผู้บริหารตรวจสอบ
คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. องค์ประกอบที่ 3 “ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล”  13 ตัวแปร  คือ       
1) ก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบริหารสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
2) ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 3) มีการกระจาย
อ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา 4) บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการรับรู้หรือร่วมงานอย่างทั่วถึง 5) มี
การจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และ
จ านวนบุคลากร 6) สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบงาน 7) สถานศึกษามีการวิเคราะห์
สารสนเทศที่ต้องการ 8) แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  10) แต่งตั้ง
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คณะบุคลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม 11) ผู้บริหารก าหนดความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) ให้กับบุคลากร 12) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ
ให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ และ 13) มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่ชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
 4.  องค์ประกอบที่ 4 “ด้านการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา” 16 ตัวแปร คือ 
1) ใช้หลักการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น 2) ส่งเสริมให้บุคลากร
ท างานเป็นทีม 3) จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 4) จัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอและคุ้มค่า 5) ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงาน
องค์กร โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 6) กระบวนการบริหารงานมีความโปร่งใส 7) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 8) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจ าปี 9) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย 10) ผู้บริหารร่วมวางแผนการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 11) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 12) ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร 13) ปลูกฝังความ
รับผิดชอบและเห็นคุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย 14) จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้กับ
บุคลากร 15) ผู้บริหารสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในองค์กร และ 16) ผู้ร่วมงานยอมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 
 5.  องค์ประกอบที่ 5 “ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ” 10 ตัวแปร 
คือ 1) มีระบบของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2) ผู้บริหาร       
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 4) พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษาโดยมีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อสารได้หลายทาง   5) ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับ       
การอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง     
6) สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา
จัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 7) ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 8) ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  9) มีการบริหารงาน
ด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการ และ    
10) จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือมาใช้การบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี 
 6.  องค์ประกอบที่ 6 “ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ” 5 ตัวแปร คือ 1) มีการ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน 2) ผู้บริหารมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขององค์กรในการน ามาใช้ใน
การบริหารระบบสารสนเทศ 3) มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะห์
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ร่วมกัน 4) มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนเพ่ือใช้ประกอบการบริหารระบบ
สารสนเทศ และ 5) มีการส ารวจ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการด าเนินงาน 
 ผลการตรวจสอบการยืนยันองค์ประกอบองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก โดยวิธีอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน ผลการตรวจสอบยืนยัน
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนมากมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก เป็นพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ ได้แก่  1) ด้านกระบวนการของระบบ
สารสนเทศ 2) ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน 3) ด้าน
การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้านการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา        
5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และ 6) ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยครั้ งนี้   สามารถน ามาอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น  คือ                
1) องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก และ 2) ผลการยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ดังนี้  
 1.  องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
  ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ท าให้ได้องค์ประกอบ
ที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบซึ่งพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักมากต่อบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ 2)  ด้านการศึกษา
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล () ด้านภาวะผู้น าในการกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และ 6) ด้าน



 169 

การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ว่า องค์ประกอบที่มีผลมากต่อบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมากเป็นพหุองค์ประกอบ 
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมากซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์การใน
ระดับปฏิบัติการ ที่ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถจัดการระบบ
สารสนเทศให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากข้อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นและเป็นความต้องการ
ของทั้งบุคลากรและผู้เรียนในโรงเรียนที่จะน าไปใช้งานให้เกิดประโยชน์จึงต้องให้ความส าคัญ และระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอน มีการปฏิรูป          
การท างานภายในโรงเรียนเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศเข้ามาแทนที่กระบวนการท างานแบบเดิม และเพ่ือให้
การท างานเหมาะสม รวมถึงการบูรณาระบบสารสนเทศเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนท าให้ต้องมีการ
ออกแบบและพัฒนา เพ่ือการน าไปใช้ในงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารระบบสารสนเทศ
จึงกลายเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อม
ของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องให้ความส าคัญกับคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือหลักในการใช้งานและจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนและอาศัยระบบ
การติดต่อสื่อสาร เพ่ือจะเชื่อมต่อกันโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือรับ-ส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากการท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนจะต้อง
ค านึงถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือจะสามารถน าข้อมูลต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในเรื่องต่างของของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนจะบรรลุผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่ง 6 องค์ประกอบที่ค้นพบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหาร ดังที่ ลอดอน และลอดอน (Landon and Landon) สองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจาก
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ได้ก าหนดรูปแบบระบบสารสนเทศ เรียกว่า ภารกิจของระบบสารสนเทศ 
(Functions of an Information System) ไว้ 4 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย
ข้อมูลและกลุ่มของความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ประกอบไปด้วย การรวบรวม (Collect) หรือการจัดเก็บ
ข้อมูล (Retrieve) 2) กระบวนการประมวลผล (Process) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็น
สารสนเทศ 3) ผลลัพธ์ (Output) เป็นผลผลิตที่ได้จากการจัดกระท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการ
น าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการควบคุมในองค์การ (Distribute Information to Support 
Decision Making and Control in Organization)  และ 4) ปัจจัยป้อนกลับ (Feedback) เป็นการน า
สารสนเทศที่ได้มาตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และสอดคล้องกับระบบสารสนเทศของโอเบรน 
(O’Brain) ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้าของข้อมูลและทรัพยากร (Input of Data 
Resources) 2) การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ (Processing Data into Information) 3) ผลผลิต 
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(Output of Information Products) 4) การเก็บส ารองข้อมูล (Storage of Data Resources) 5) การ
ควบคุมระบบปฏิบัติการ (Control of System Performance) และ 6) ทรัพยากร (Resource) 
ได้แก่ บุคลากร (People Resource) เครื่องมือ-อุปกรณ์ (Hardware Resource) ซอฟท์แวร์ 
(Software Resource) และข้อมูล (Data Resource Resource) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนา จินดาวัฒนะ, ประคอง จิตรัตน์, วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร, วิจิตร อุ่นสกล, วีระ สุภากิจ,     
ศรีศักดิ์ จามรมาน และโสภา ตุ้มช้าง กล่าวไว้ว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของโรงเรียน พบว่า  สารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร          
หากสถานศึกษามีคุณภาพ เช่น ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ และมีความพร้อม
ในการน าไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้การบริหารงานการตัดสินใจของ
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะมีการตัดสินใจอยู่บนข้อมูลของสารสนเทศทางการศึกษาที่ดี         
มีข้อมูลของสถานศึกษาทุกด้านที่เป็นปัจจุบัน สารสนเทศที่ดี คือ มีความถูกต้องเที่ยงตรง มีความ
น่าเชื่อถือได้ ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัย คุ้มค่าและประหยัด มีความยืดหยุ่น 
เกี่ยวข้องกับงานที่ท าและง่ายต่อการน ามาใช้งาน 
  องค์ประกอบที่ ได้จากการสังเคราะห์นี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่ า 
องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ผ่ านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก  ประกอบด้วย               
พหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ หน่วยงานและ
องค์การ รวมทั้งสถาบันทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถอภิปรายผลในแต่ละ
องค์ประกอบได้ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ 
  ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนนับเป็นความส าคัญเนื่องจากข้อมูลสารสนเทศที่ดี
จะต้องมีกระบวนการในการจัดการของระบบสารสนเทศที่ดี ควรมีการก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้
สอดคล้องกับลักษณะของงาน มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ควรค านึงถึง
วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบที่หลากหลายมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลควรมี
ความเป็นปัจจุบันโดยจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล      
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ รวมไปถึงมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ จัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ  การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าท าด้วยมือ  ซึ่งจะท าให้ 
ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน ในการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน ท าให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ ทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการ
จัดการระบบสารสนเทศที่ดีควรมีการประชุมการวางแผนการจัดเก็บระบบข้อมูลเพ่ือก าหนดภารกิจ
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เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทาง
สถานศึกษาได้จัดท าขึ้นก่อนน าไปใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี มีรูปแบบการ
จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูลโดยจัดระบบเพ่ือเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินภายนอก การจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่
จ าเป็นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดระบบตามภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิไลวรรณ เสริมรัมย์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ใน
โรงเรียนประถมศึกษา มีการบริหารการจัดการระบบสนเทศ โดยจัดรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง มีฝ่ายงานต่าง ๆ จัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ ไม่มีห้องปฏิบัติการเป็นสัดส่วน แต่ใช้มุมใน
ห้องสมุดหรือห้องพักครูเป็นสถานที่ปฏิบัติการ บุคลากรทั้งผู้บริหารและผู้จัดระบบสารสนเทศมีความรู้
ความสามารถในขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลได้ และได้รับการพัฒนาความรู้จากการศึกษา
เอกสาร การหาความรู้เพ่ิมเติม ส่วนใหญ่แล้วไม่มีงบประมาณสนับสนุน มีแฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
เครื่องคิดเลขเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดระบบสารสนเทศ และ 2) ความสมบรูณ์ของข้อมูล
ในการจัดระบบสารสนเทศโดยภาพรวมพบว่ามีความสมบรูณ์ในระดับน้อย งานธุรการและการเงิน
และงานกิจกรรมนักเรียนมีความสมบรูณ์ของข้อมูลระดับมาก ส่วนงานอาคารสถานที่งานวิชาการ        
งานบุคลากรและงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีความสมบรูณ์ของข้อมูลระดับน้อย 
เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนข้อมูลมีความสมบรูณ์น้อยในโรงเรียนทุกขนาด  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิโรจน์ นามบุรี ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารที่ดูแล
แผนงาน หัวหน้างานฝ่ายแผนงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 102 คน
ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลโดยการก าหนด
แบบรายงานต่างๆ จัดเก็บตามลักษณะแผนงานของโรงเรียนใช้เวลายืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลด้วย
เครื่องมือที่ใช้ส านวนภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้นมีการชี้แจงเครื่ องมือที่ใช้
ส านวนภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้น มีการชี้แจงเครื่องมือและแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บให้แก่ผู้ให้ข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลใช้การจัดกลุ่มข้อมูลและน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ ายและน ามาท าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลใช้การจัดกลุ่มข้อมูลและน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน าเสนอในรูปแบบที่
ชัดเจนในลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นตารางรวมร้อย กราฟ และแผนภูมิ เป็นต้น มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารมากที่สุด มีปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
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การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้  สอดคล้องกับวรรณชัย มาตยวิเศษ 
ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการจัดเก็บขอมูล สารสนเทศ โรงเรียนบานน้ าใสเทียมแข อ าเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยดังนี้ ผลการด าเนินการพัฒนาครูดานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ในโรงเรียนที่ท าให้ครู ในโรงเรียนมีความรู้ มีความเขาใจ มีทักษะ เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน 
การจัดระบบการจัดเก็บ ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียน ครูทุกคนที่รวมศึกษามีความกระตือรือรน      
ในการด าเนินงานพัฒนางาน ดานขอมูลสารสนเทศที่ตนเองรับผิดชอบใหเปนไปตามกระบวนการ
บริหารการจัดระบบขอมูล สารสนเทศในโรงเรียนทั้ง 6 ขั้นตอน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น มีการวางแผน การด าเนินงาน ครูมีสวนรวมในการด าเนินงาน การแสดงความคิดเห็น    
มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีการ
ตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกต้องเปนความจริงเปนปัจจุบัน สามารถน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มาใชในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว มีการ
จัดเก็บขอมูลที่เป็นแฟ้มขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมู มีชื่อบอกประเภทของขอมูล จัดเก็บที่ตู
เอกสารมีดัชนีบอกรายละเอยดี ที่หนาตูอยางชัดเจน ขอมูลบางสวนน าไปเก็บลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สะดวกในการแกไขและรวดเร็ว ในการใชงาน การวิเคราะหขอมูลเพ่ือน าไปใชในการก าหนดวิสัยทัศน์
การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน สงผลใหการจัดการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเมื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพจะสงผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
ไปดวย สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพไปด้วยเช่นกันนั่นคือเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาจากวิธีการ
ด าเนินงานพัฒนาครูดานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนบ้านน้ าใสเทียมแขเปนกระบวนการที่
ส าเร็จ และโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืนสามารถน าไปประยุกต์ใชในการพัฒนา บุคลากรของตนเองได
เช่นเดียวกัน  สอดคล้องกับ ปาริชาติ การกระสัง  ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน วิชาการ
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา พบวา กอนด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนไม มี
แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการที่ชัดเจน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบสารสนเทศ
โรงเรียนไมมีความรูในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ และไมมีความรูในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาใชในการจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลการตรวจสอบขอมูล การจัดหนวยขอมูล         
การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการน าขอมูลไปใชบุคลากรไมให้ความส าคัญ และ          
ไมตระหนักถึงการจัดระบบสารสนเทศงาน วิชาการ การปฏิบัติงานไมมีการประสานงานกันเทาที่ควรและ
การบริหารงานภายในโรงเรียน ไมสามารถน าระบบสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจไดทันความตองการ   
สงผลใหการบริหารงานวิชาการไมมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เมื่อด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
ทะเบียน ตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ การประชุม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศแบบสอนแนะ และการก ากับ ติดตามผล แล วท าใหระบบ
สารสนเทศ งานวิชาการของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผูใชสามารถสืบคนขอมูลเรียกใชไดทัน 
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ตามสถานการณ รวดเร็ว ทันเวลา การน าเสนอขอมูล การรายงานขอมูล และการพิมพขอมูลลดปญหา
การซ้ าซ้อนของขอมูล บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับที่     
นาพอใจ สามารถกรอกขอมูล และเรียกข้อมูลใชไดตามความตองการ สงผลใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การน าไปใชงาน โดยภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ        
แคสซิดี (Cassidy) ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการพัฒนาระบบการศึกษาวิเคราะห์ระบบการ
บริหารข้อมูลทางการศึกษาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะส่งผลให้ข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งหมดได้เป็น
ผลประโยชน์และถึงมือผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องทุกระดับการศึกษา พบว่าการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลนั้นต้องก าหนดเกณฑ์เพ่ือการประเมินและการออกแบบระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาได้  สอดคล้องกับ Marcia 
Bernbaum and Kurt Moses ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกันผ่านองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา(United States Agency for International Development-USAID) 
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ GDG-A-00-03-00008-00  ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2 
(Educational Quality Improvement Program-EQUIP2) ท าการศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการศึกษา (Education Management Information Systems- EMIS) พบว่าประกอบด้วย    
สามองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญ คือ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี                 
(Technology)  ด้านคน หมายรวมถึง การเป็นผู้น า การบริหารจัดการ และเทคนิค ด้านกระบวนการ
หมายรวมถึงความต้องการเชิงการบริหาร กรอบระยะเวลา ทักษะในการท างาน และการระดมทุน     
ด้านเทคโนโลยีที่จะท าให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถเข้าถึงได้จึงมีความต้องการที่ส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการตีความและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การท าให้ข้อมูลเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่กว้างขวาง
หลากหลาย สามารถจัดแบ่งได้อย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์การปรับปรุงข้อมูลการจัดการทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการด าเนินการตามนโยบายการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น
ในระดับโรงเรียนและสามารถวัดได้โดยผลในเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ของ
นักเรียน และการเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน  

  การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นขั้นตอน  
ที่ส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนที่ดี  ควรมีการ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน  ผู้บริหารมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรเพ่ือได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขององค์กรในการน ามาใช้ใน
การบริหารระบบสารสนเทศ มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะห์ร่วมกัน           
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มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนเพ่ือใช้ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศ     
มีการส ารวจ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการด าเนินงาน 
  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
  หลักในการบริหารงานขององค์กรทุกองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน า
หลักธรรมภิบาลในใช้ในการบริหารงานขององค์กรเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าของของบุคลากรในองค์ ผู้บริหารจึงต้องมีการใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ระบบงานให้ครอบคลุมในการวางแผนการท างานไม่ซ้ าซ้อนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในส่วนของผู้ปฏิบัติได้ 
ควรก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบริหารสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
เพ่ือท างานครั้งเดียวงานไม่เกิดความซ้ าซ้อน ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการกระจายอ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา บุคลากรทุกกลุ่มงาน
มีการรับรู้หรือร่วมงานอย่างทั่วถึง มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และจ านวนบุคลากร สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบ
งานสถานศึกษามีการวิเคราะห์สารสนเทศที่ต้องการ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดูแล
ระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ แต่งตั้งคณะบุคลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม ผู้บริหารก าหนดความ
รับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ให้กับบุคลากร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและ
จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ    
มีการน าข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่ชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮีคส์ (Heeks) ท าการวิจัยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ พบว่า
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เป็นพ้ืนฐานขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและสนับสนุน
การท างานของผู้บริหาร ซึ่งบางครั้งจะละเลยการน าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดระบบ
สารสนเทศในส่วนของการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง ประการแรกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใช้
ในการติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับ
สาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า กระบวนการประมวลผล ผลผลิต และผลกระทบซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบต้องใช้ในการตัดสินใจและได้คุณประโยช น์จาก
คอมพิวเตอร์ที่สามารถท าได้ ประการสุดท้ายคือการใช้สารสนเทศในการติดต่อเป็นการภายในกับ
หน่วยงานบริหารภาครัฐ และหน่วยงานบริการสาธารณะ ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในอเมริกา สหราช
อาณาจักร แอฟริกา และเอเชีย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Athar Imtiaz and others ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Critical Success Factors of Information 
Technology Projects) ในการศึกษานี้ท าการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยความส าเร็จของโครงการ 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ พบว่า มีจ านวน 15 ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors-CSF) ที่
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สามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์และตรวจสอบโครงการด้านไอที ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง (Top Management Support)  2) ภาวะผู้น า (Leadership)  3) การท างานเป็นทีม (Team 
Work)  4) เป้าหมายที่ชัดเจน (Clear Goals)  5) ความสามารถในทีม (Team Capability) 6) 
งบประมาณ/ความช่วยเหลือทางการเงิน (Budget/Financial Support) 7) การสื่อสาร  ที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Communication) 8) คุณภาพกระบวนการ (Process Quality) 9) การอบรม 
(Training) 10) ตารางความคืบหน้า (Project Progress Schedule) 11) ลูกค้ก/การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ 
(Customer/User Involvement) 12) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 13) การตรวจสอบ
และการควบคุม (Effective Monitoring and Control) 14) ความต้องการที่ครอบคลุมเพียงพอ 
(Adequate Requirement)  และ 15) เลือกทีมที่เหมาะสม (Select Right Team)  
  องค์ประกอบที่ 4 ด้านการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 

  ความส าคัญในการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษาในการใช้หลักการมี     
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น  ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม    
จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า 
ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานองค์กร โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน  กระบวนการบริหารงานมีความโปร่งใส  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเพ่ือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ระยะยาวและแผนประจ าปี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
ผู้บริหารร่วมวางแผนการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร ปลูกฝังความรับผิดชอบและเห็น
คุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย จัดประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงานให้กับบุคลากร ผู้บริหารสร้าง
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในองค์กร ผู้ร่วมงานยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Athar Imtiaz and others  ตรวจสอบและวิเคราะห์พบว่า มีจ านวน 15 
ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors-CSF) ที่สามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์และตรวจสอบ
โครงการด้านไอที ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management 
Support) 2) ภาวะผู้น า (Leadership) 3) การท างานเป็นทีมTeam Work 4) เป้าหมายที่ชัดเจน 
(Clear goals) 5) ความสามารถในทีม(Team Capability) 6) งบประมาณ / ความช่วยเหลือทาง
การเงิน (Budget/Financial Support) 7) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
8) คุณภาพกระบวนการ (Process Quality)  9) การอบรม(Training)  10) ตารางความคืบหน้า
(Project Progress Schedule) 11) ลูกค้า/การมีส่วนร่วมของผู้ใช้(Customer/User Involvement) 
12) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 13) การตรวจสอบและการควบคุม (Effective 
Monitoring and Control) 14) ความต้องการที่ครอบคลุมเพียงพอ (Adequate Requirement) 
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และ 15) เลือกทีมที่เหมาะสม (Select Right Team)  สอดคล้องกับคู (Ku) ได้ศึกษาการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จของหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  
พบว่า ผลจากการน าไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดระบบประสบผลส าเร็จในด้านการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบงานของหน่วยงาน การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การบริการด้านเครือข่ายท าให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลและสถิติจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องมีประสิทธิภาพ  
  องค์ประกอบที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ 

  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว ท าต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  มีระบบ
ของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   ผู้บริหารมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษาโดยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
และสื่อสารได้หลายทาง ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนมีความรู้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง 
ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้บริหาร
เข้ารับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานด้วยระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการ จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือ
มาใช้การบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของทอนเดียร์ (Tondeur) ได้ท าการวิจัย
เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน: ความท้าทายศักยภาพนโยบายการบริหารงานของ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของโรงเรียนมีส่วนส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารในโรงเรียน การวางแผน การให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในห้องเรียน ข้อเสนอแนะการวิจัยพบว่าในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ควรมีการพัฒนาหรือปรับแผนนโยบายอย่าง
ต่อเนื่องจะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้อย่างงมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของคู (Ku) ได้ศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประสบความส าเร็จของหัวหน้างาน       
ที่รับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผลจากการน าไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
จัดระบบ ประสบผลส าเร็จในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบงานของ
หน่วยงาน การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การบริการด้านเครือข่าย ท าให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลและ
สถิติจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรมสามัญศึกษาและ
ทักษะ (Department of Education and Skills) ของประเทศไอแลนด์ ท าการวิจัยเพ่ือก าหนด
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมและการเรียนรู้ ได้เสนอรายงานวิจัยกลยุทธ์โรงเรียน 
ดิจิตอลแห่งชาติ (2013)  ในการบูรณาการไอซีทีในโรงเรียนไอริชเพ่ือพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
ดิจิตอลเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้เยาวชนของไอร์แลนด์กลายเป็นนักคิด
ที่มีส่วนร่วม (Engage Thinker) ผู้เรียนโดยตรง (Active Learner) ผู้สร้างความรู้ (Knowledge 
Constructor) และพลโลก (Global Citizen) ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศและโลกในอนาคต กลยุทธ์โรงเรียนดิจิตอล เป็นหลักการวางแผนการด าเนินการของ
รัฐบาลส าหรับการบูรณาการไอซีทีเข้าไปในการเรียนการสอนและการประเมินผล ในโรงเรียนในห้าปี
ถัดไป กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่โรงเรียนและออกแบบเพ่ือวางระบบไอซีที ที่ครอบคลุมทั่วทั้งระบบและ
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพโดยรวมของการศึกษาของชาวไอริช สอดคล้องกันและเสริมกลยุทธ์และความคิดริเริ่ม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิตอลในการศึกษาต่อและภาคการศึกษาที่สูงขึ้น พบว่ากลยุทธ์ที่ส าคัญมี 
4 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียนการสอนและการประเมินการโดยใช้ไอซีที (Teaching, Learning and 
Assessment Using ICT) 2) ด้านการเรียนรู้วิชาชีพครู (Teacher Professional Learning 3) ด้าน
ความเป็นผู้น าการวิจัยและนโยบาย (Leadership, Research and Policy) และ 4) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ICT Infrastructure) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Marcia Bernbaum and Kurt Moses 
ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกันผ่านองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
(United States Agency for International Development-USAID) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 
GDG-A-00-03-00008-00 ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2 (Educational Quality 
Improvement Program-EQUIP  2) ท าการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการศึกษา 
(Education Management Information Systems- EMIS) พบว่าประกอบด้วยสามองค์ประกอบ
พ้ืนฐานส าคัญ คือ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology)  ด้านคน 
หมายรวมถึง การเป็นผู้น า การบริหารจัดการ และเทคนิค ด้านกระบวนการหมายรวมถึงความ
ต้องการเชิงการบริหาร กรอบระยะเวลา ทักษะในการท างาน และการระดมทุน  ด้านเทคโนโลยี ที่จะ
ท าให้ข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริงสามารถเข้าถึงได้จึงมีความต้องการที่ส าคัญในการพัฒนาความสามารถใน
การตีความและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การท าให้ข้อมูลเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่กว้างขวางหลากหลาย 
สามารถจัดแบ่งได้อย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์การปรับปรุงข้อมูลการจัดการทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างการด าเนินการตามนโยบายการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น
ในระดับโรงเรียนและสามารถวัดได้โดยผลในเชิงบวกที่มีต่อนักเรียน  การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้
ของนักเรียน และการเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Chan, Foong-Mae ศึกษาเรื่องการน า ICT ไปใช้ในโรงเรียนของมาเลเซีย ในเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ (ICT in Malaysian Schools: Policy and Strategies) เสนอว่าการน า 
ไอซีทีไปใช้ในโรงเรียนทั้งหมดในประเทศเป็นกิจการที่ส าคัญ แสดงให้เห็นถึงการลงทุนในการผลิต
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แรงงานของมาเลเซียในอนาคตของและการลงทุนเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของประเทศ      
ถือว่ามีความมุ่งมั่นที่ส าคัญในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งประเทศจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
แม้ใช้เวลาหลายปี  การที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก
รวมทั้งทุกหน่วยงานในระบบการศึกษาและเงินทุนเพียงพอที่จะสร้างและรักษาไอซีทีในโรงเรียน 
บรรทัดฐานเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการการใช้ ICT 
ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการพัฒนาครูผู้สอนถือเป็นหัวใจของโรงเรียนรวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ๆ ในการน า ICT ไปใช้ในโรงเรียนต้องมีการจัดการ ดังนี้ 1) ท าการเตรียมความ
พร้อม โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีท่ีเพียงพอและ ทันสมัย ในทุกสถาบันการศึกษา 2) จัดท าหลักสูตร
ไอซีทีและการประเมินผล เน้นการบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 3) ยกระดับ
ความรู้ด้านไอซีทีและทักษะให้นักเรียนและครูผู้สอน 4) เพ่ิมการใช้ไอซีทีในการจัดการศึกษา และ     
5) ยกระดับการจัดการและการบ ารุงรักษาของอุปกรณ์ไอซีทีในทุกสถาบันการศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 6 ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

  แหล่งข้อมูลสารสนเทศมีความส าคัญเนื่องด้วยข้อมูลที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ จะต้องเป็นข้อมูลที่น ามาจากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และมีความทันสมัยที่
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์อนาคตของโรงเรียนได้ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  สารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารมีการวางแผน (Planning) ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารระบบสารสนเทศไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นและให้การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก สถานศึกษา
พัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจภารกิจ เป้าหมายวิธีด าเนินการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  ผู้บริหารมีการ
ก าหนดกรอบหัวข้อของสารสนเทศที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่
รวบรวมเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจ  ผู้บริหารก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
เมื่อกระบวนการประสบปัญหา สถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศออกสู่สาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะ ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑ์
หรือมาตรฐานในการใช้ตรวจสอบและประเมินผล  ผู้บริหารยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการ ผู้บริหารตรวจสอบระบบการบริหารงานภายในองค์กร ผู้บริหารตรวจสอบงบประมาณ
ให้เพียงพอกับการบริหารจัดการ ผู้บริหารตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้อง
กับวิโรจน์ นามบุรี ท าการวิจัยเรื่องการบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษาใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารที่ดูแลแผนงาน 
หัวหน้างานฝ่ายแผนงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 102 คน ผลการวิจัยพบว่า 
การด าเนินการบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลโดยการก าหนดแบบรายงานต่าง ๆ 
จัดเก็บตามลักษณะแผนงานของโรงเรียนใช้เวลายืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลด้วย  เครื่องมือที่ใช้ส านวน
ภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้นมีการชี้แจงเครื่องมือที่ใช้ส านวนภาษาเข้าใจง่ายและ
ตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้น มีการชี้แจงเครื่องมือและแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บให้แก่ผู้ให้ข้อมูล 
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใช้การจัดกลุ่ม
ข้อมูลและน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน ามาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใช้การจัด
กลุ่มข้อมูลและน าเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่ายและน าเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
เป็นตารางรวมร้อย กราฟ และแผนภูมิ เป็นต้น มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารมากที่สุด มีปัญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ในด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสังเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ สอดคล้องกับ โสภา ตุ้มช้าง ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า สารสนเทศเป็นส่วนส าคัญในการบริหารของผู้บริหารหากสถานศึกษามีคุณภาพ เช่น 
ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ และมีความพร้อมในการน าไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้การบริหารงานการตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพราะมีการตัดสินใจอยู่บนข้อมูลของสารสนเทศทางการศึกษาที่ดีมีข้อมูลของสถานศึกษาทุกด้าน     
ที่เป็นปัจจุบัน  สอดคล้องกับศรีศักดิ์ จามรมาน กล่าวว่า สารสนเทศที่ดี คือ มีความถูกต้องเที่ยงตรง   
มีความน่าเชื่อถือได้ ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัย คุ้มค่า และประหยัด      
มีความยืดหยุ่น เกี่ยวข้องกับงานที่ท าและง่ายต่อการน ามาใช้งาน  สอดคล้องกับฮีคส์ (Heeks) ท าการ
วิจัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงานสาธารณะ พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) เป็นพื้นฐานขององค์กรสาธารณะที่จะค้นคว้าและสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ซึ่งบางครั้ง
จะละเลยการน าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการจัดระบบสารสนเทศในส่วนของการบริการ
สาธารณะให้ถูกต้อง ประการแรกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารใช้ในการติดตามและควบคุมระบบ
สนับสนุน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับสาธารณะในส่วนของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการประมวลผล ผลผลิต และผลกระทบซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศที่มี
รูปแบบต้องใช้ในการตัดสินใจและได้คุณประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ที่สามารถท าได้  ประการสุดท้าย
คือการใช้สารสนเทศในการติดต่อเป็นการภายในกับหน่วยงานบริหารภาครัฐ  และหน่วยงานบริการ
สาธารณะ ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในอเมริกา สหราชอาณาจักร แอฟริกา และเอเชีย  
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 2.  ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 

  ผลการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ
ดีมาก โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับ
ดีมากเป็นพหุองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
6องค์ประกอบ คือ ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ 2)  ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 3) ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 4) ด้านภาวะผู้น าในการการกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และ       
6) ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก 
มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์เพราะจากเดิมการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญองค์ประกอบในด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศเพียง    
อย่างเดียว ท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์การไม่เกิดประสิทธิภาพ หรือไม่ประสบ
ความส าเร็จ และเสียงบประมาณไปอย่างมากมายแต่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร หากน าข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัยถึงองค์ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบ
ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
ด้านภาวะผู้น าในการการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา  ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการระบบสารสนเทศ และด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน จึงจะท าให้การบริหารระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ช่วยในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกจัดระบบสารสนเทศ     
เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้และมีข้อมูลสารสนเทศที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา สามารถแข่งขันและ
พัฒนาองค์การให้ทันต่อสังคมทีเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจ สังคมได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่าน      
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ไว้ว่า การล าดับความส าคัญขององค์ประกอบ
ควรมีการจัดกลุ่มตัวแปรที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อน จะท าให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น     
ควรมีการจัดท าแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารโดยตรงหรือน าข้อมูลในส่วนของผู้บริหารมาวิเคราะห์
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เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามใน  
ระดับดีมาก 6 องค์ประกอบ ที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมาก ควรให้ความส าคัญ เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบ
หลักในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระดับดีมากตามล าดับ ได้แก่ กระบวนการของระบบ
สารสนเทศ การศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล การกระจาย
อ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ และการควบคุม 
ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน ดังนั้น ในการน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน
และส่งเสริมองค์ประกอบดังกล่าว คือ 
 1.  ด้านกระบวนการของระบบสารสนเทศ ควรมีการก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้
สอดคล้องกับลักษณะของงาน มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค านึงถึง
วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยรูปแบบที่หลากหลายมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข้อมูล   
ควรมีความเป็นปัจจุบันโดยจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ รวมไปถึงมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ จัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับโดยวิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าท าด้วยมือ   ซึ่งจะท าให้ 
ข้อมูลสารสนเทศมีความหมายชัดเจน ในการก าหนดรายการข้อมูลอย่างชัดเจน ท าให้สามารถจัดเก็บ
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ข้อมูลสารสนเทศไว้ในสื่ออย่างมีระบบ ทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการ
จัดการระบบสารสนเทศที่ดีควรมีการประชุมการวางแผนการจัดเก็บระบบข้อมูลเพ่ือก าหนดภารกิจ
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป ข้อมูลสารสนเทศมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา
ได้จัดท าขึ้นก่อนน าไปใช้   
 2.  ด้านการศึกษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศมีความส าคัญเนื่องด้วย
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการต่าง ๆ จะต้องเป็นข้อมูลที่น ามาจากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือ
ได้ถูกต้อง และมีความทันสมัย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์อนาคตของโรงเรียน 
ได้ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  ด้านการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล หลักในการบริหารงานขององค์กร    
ทุกองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน าหลักธรรมภิบาลในใช้ในการบริหารงานขององค์กร
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าของของบุคลากรในองค์ ผู้บริหารจึงต้องมี
การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบงานให้ครอบคลุมในการวางแผนการท างาน     
ไม่ซ้ าซ้อนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในส่วนของผู้ปฏิบัติได้ ควรก าหนดความสัมพันธ์ของระบบบริหาร
สารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือท างานครั้งเดียวงานไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อน ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  มีการ
กระจายอ านาจลงไปในทุกงานของสถานศึกษา บุคลากรทุกกลุ่มงานมีการรับรู้หรือร่วมงานอย่างทั่วถึง 
มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และ
จ านวนบุคลากร สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบงาน สถานศึกษามีการวิเคราะห์
สารสนเทศที่ต้องการ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  แต่งตั้งคณะ
บุคลากรในการร่วมก ากับ ดูแล และติดตาม ผู้บริหารก าหนดความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) ให้กับบุคลากร ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการมีการน าข้อมูลสารสนเทศให้บริการแก่
ชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
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 4.  ด้านการกระจายอ านาจตามโครงสร้างสถานศึกษา ความส าคัญในการกระจายอ านาจ
ตามโครงสร้างสถานศึกษาในการใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีมจัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในการบริหารงานองค์กร โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน กระบวนการบริหารงานมีความ
โปร่งใส  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาระยะยาวและแผนประจ าปี ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ผู้บริหารร่วมวางแผนการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
บุคลากร ปลูกฝังความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของงานที่ได้รับมอบหมาย  จัดประชุม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานให้กับบุคลากร ผู้บริหารสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในองค์กร 
 5.  ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ระบบสารสนเทศเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สะดวก
และรวดเร็ว ท าต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีระบบของการค้นหาที่สะดวกและมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้บริหารมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม พัฒนาระบบข่าวสาร
ข้อมูลในสถานศึกษาโดยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและสื่อสารได้หลายทาง ให้การสนับสนุน
บุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูล
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้สามารถ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานด้วยระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และ           
มีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการ จัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือมาใช้การบริหารจัดการ
สารสนเทศที่ด ี
 6.  ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน         
การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนที่ดี ควรมีการระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน  ผู้บริหารมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรเพ่ือได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงต่างๆ ขององค์กรในการน ามาใช้ในการบริหาร
ระบบสารสนเทศ มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาประมวลและวิเคราะห์ร่วมกันมีการเก็บ
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ข้อมูลจากหน่วยราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนเพ่ือใช้ประกอบการบริหารระบบสารสนเทศ มีการส ารวจ 
ศึกษาค้นคว้าและวิจัยข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายในการด าเนินงาน 
 นอกจากนั้นควรให้ความส าคัญของตัวแปรที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2) แต่งตั้งบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถดูแลระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล และ 3) มีการจัดเก็บทั้งแบบแฟ้ม
เอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความถูกต้องของข้อมูลถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะท าให้
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการแต่งตั้งบุคลากรมีความรู้และความสามารถ
ในการดูแลระบบเครือข่ายในการเก็บข้อมูล การจัดเก็บที่เป็นระบบทั้งแบบแฟ้มเอกสารและแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะท าให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพและน าไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรท าการวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน   
  2.  ควรท าการวิจัยโดยน าองค์ประกอบของการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     
ในระดับดีมาก ในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อเพ่ือน าองค์ประกอบไปใช้ได้ในการบริหารระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ 
……………………………. 

 
1.  นายวิชัย บ ารุงศรี    ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี 
2.  นางทิพรัตน์  เสมสันทัด ครู ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี 
3.  นายเศรษฐชัย เด่นเหมือวงศ์   ครู ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนผาสุกมณีจักร จังหวัดนนทบุรี 
4.  ว่าที่ร้อยโทชวลิต วิชาดี   ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ  

   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานครฯ 
5.  นางสมบัติ ฤกษ์ขจรนามกุล ครู ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานครฯ 
6.  นางสิริรักษ์  โก้กระโทก ครู ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานครฯ 
7.  นายกิตต ิเกิดทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ    
     โรงเรียนบ้านเนินม่วง จังหวัดราชบุรี 
8.  นางนงเยาว์  เพ็งผลา  ครู ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนบ้านเนินม่วง จังหวัดราชบุรี 
9.  นายไพฑูรย์ โกยะวงค์ ครู ช านาญการพิเศษ 

   โรงเรียนบ้านเนินม่วง จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=105592&Area_CODE=1202
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=105611&Area_CODE=1202
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=295056&Area_CODE=1001
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=295032&Area_CODE=1001
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=295044&Area_CODE=1001
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=194494&Area_CODE=7002&School_ID=1070480158
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=194441&Area_CODE=7002&School_ID=1070480158
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=194442&Area_CODE=7002&School_ID=1070480158
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
……………………………. 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สูตรทิน อินทร์ข า อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
       งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
3.  ดร.ภาวิดา บุตรเนียม    ครูช านาญการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 

      ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.  นางเพ็ญจา เสมอเหมือน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการ 
       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด 
       การศึกษา รับผิดชอบดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       ภาษาไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 
5.  นายสมบัติ ถินน้อย    ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ   

     โรงเรียนวัดไทรใหญ่ จังหวัด 
 
 
 

 
 

http://www.pbru.ac.th/thai/index.php/news/2015-09-30-09-00-11/2015-09-30-09-11-07
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย 
……………………………. 

 
1.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู    จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ฉบับ 
2.  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ฉบับ 
3.  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบ ารุงราษฎร์) จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ฉบับ 
4.  โรงเรียนบ้านหนองเขมร   จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ฉบับ 
5.  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ    จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ฉบับ 
6.  โรงเรียนวัดเชิงเลน    จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 ฉบับ 
7. โรงเรียนวัดบางไกรนอก    จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 ฉบับ 
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8. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม   จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 ฉบับ 
9.  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์    จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 ฉบับ 
10.  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล    จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 ฉบับ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
……………………………. 

 

1. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 4 

2. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรญูราษฎร์) เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 

3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

4. โรงเรียนบ้านนาเคยีน น่าน สพป. น่าน เขต 1 

5. โรงเรียนบ้านผาลาด พะเยา สพป. พะเยา เขต 2 

6. โรงเรียนวดัต้นไคร้ แพร่ สพป. แพร่ เขต 1 

7. โรงเรียนอนุบาลแมฮ่่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 

8. โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ล าปาง สพป. ล าปาง เขต 1 

9. โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) กาฬสินธุ ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 

10. โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 

11. โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 

12. โรงเรียนบ้านซับแดง ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 2 

13. โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาด ี ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 

14. โรงเรียนบ้านแดงราษฎรส์ามัคคี ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 

15. โรงเรียนบ้านห้วยบง ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 

16. โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ชัยภูม ิ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 

17. โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ชัยภูม ิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 

18. โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคค ี ชัยภูม ิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 

19. โรงเรียนบ้านนาค า นครพนม สพป. นครพนม เขต 2 

20. โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) นครราชสมีา สพป. นครราชสีมา เขต 6 

21. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นครราชสมีา สพป. นครราชสีมา เขต 2 

22. โรงเรียนบ้านสามหนอง บึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 

23. โรงเรียนอมรสิรสิามัคค ี บุรีรัมย ์ สพป. บุรีรมัย์ เขต 4 

24. โรงเรียนบ้านหนองไผ ่ มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 
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25. โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 

26. โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 

27. โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมค าสร้อย มุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 

28. โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ ่ ยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 

29. โรงเรียนบ้านกุดเป่ง ยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 

30. โรงเรียนบ้านค าน้ าสร้าง ยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 

31. โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

32. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมติรภาพที่ 84 ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 

33. โรงเรียนห้วยหินลาด ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

34. โรงเรียนบ้านหนองโสน ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 

35. โรงเรียนบ้านหมมู้น ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 

36. โรงเรียนอนุบาลช่ืนจิต เลย สพป. เลย เขต 1 

37. โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) ศรีษะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 

38. โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ศรีษะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

39. โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ศรีษะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 

40. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ศรีษะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 

41. โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ศรีษะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 

42. โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 2 

43. โรงเรียนบ้านพังโคน (จ าปาสามัคคีวิทยา) สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 2 

44. โรงเรียนบ้านนาหวาย สกลนคร สพป. สกลนคร เขต 3 

45. โรงเรียนไตรคามสามคัค ี สุรินทร สพป. สุรินทร์ เขต 2 

46. โรงเรียนเมืองสรุินทร ์ สุรินทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 

47. โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 

48. โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปรง่วิทยา หนองบัวล าพ ู สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 

49. โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) อ านาจเจรญิ สพป. อ านาจเจริญ 

50. โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า อุดร สพป. อุดรธานี เขต 4 

51. โรงเรียนชุมชนวัดปา่ทรงธรรม อุดร สพป. อุดรธานี เขต 2 
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52. โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดร สพป. อุดรธานี เขต 3 

53. โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชดิ) อุดร สพป. อุดรธานี เขต 3 

54. โรงเรียนบ้านนาบัว อุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

55. โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงส าโรง อุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 
56. 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87  
(นิคมสร้างตนเอง 1) อุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 

57. โรงเรียนบ้านหูช้าง อุทัย สพป. อุทัยธาน ีเขต 2 

58. โรงเรียนวดัไผ่โรงวัว สุพรรณ สพป. สุพรรณบรุี เขต 2 
59. 
 

โรงเรียนบ้านเตวด็นอก  
(สร้อยสนประชาสรรค์) สุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 2 

60. โรงเรียนวดัเจริญธรรม สระบรุ ี สพป. สระบุรี เขต 2 

61. โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 

62. โรงเรียนวดัเกต ุ ลพบุร ี สพป. ลพบุรี เขต 1 

63. โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว เพชรบูรณ ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 

64. โรงเรียนบ้านหนองขาม เพชรบูรณ ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 

65. โรงเรียนบ้านชาติตระการ พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 3 

66. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย ์ พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 

67. โรงเรียนวดัวังตะก ู พิจิตร สพป. พิจิตร เขต 2 

68. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปลอ้ง พิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 

69. โรงเรียนวดับ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) อยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

70. โรงเรียนวดัโปรยฝน ปทุม สพป. ปทุมธานี เขต 2 

71. โรงเรียนชลประทานวิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 

72. โรงเรียนสายน้ าทิพย์ กรุงเทพ สพป. กรุงเทพฯ 

73. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพ สพป. กรุงเทพฯ 

74. โรงเรียนเจรญิผลวิทยา กรุงเทพ สพป. กรุงเทพฯ 

75. โรงเรียนเทพรัตน ์ ชัยนาท สพป. ชัยนาท 

76. โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม นครปฐม สพป. นครปฐม เขต 2 

77. โรงเรียนวดัทับกฤชเหนือ นครสวรรค ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
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78. โรงเรียนลาซาลโชตริวีนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 
79. 
 

โรงเรียนบ้านหนองขาม  
(สันติกาญจนร์าษฏร์บ ารุง) ประจวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 

80. โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ตาก สพป. ตาก เขต 1 

81. โรงเรียนวดัสนามแย ้ กาญจนบุร ี สพป. กาญจนบรุี เขต 2 

82. โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ราชบุร ี สพป. ราชบุรี เขต 1 

83. โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส สระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 

84. โรงเรียนวดัหนองกระบอก ระยอง สพป. ระยอง เขต 1 

85. โรงเรียนวดันาจอมเทียน ชลบุร ี สพป. ชลบุรี เขต 3 
86. 
 

โรงเรียนวดัสุคันธศีลาราม  
(หอมศีลวิทยาคาร) ฉะเชิงเทรา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 

87. โรงเรียนบ้านคลองใหญ ่ จันทบุร ี สพป. จันทบุรี เขต 2 

88. โรงเรียนบ้านยาง สุราษฎร์ธาน ี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 

89. โรงเรียนบ้านประกอบ สงขลา สพป. สงขลา เขต 3 

90. โรงเรียนวดัทะเลน้อย พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 

91. โรงเรียนบ้านบ่อแสน พังงา สพป. พังงา 

92. โรงเรียนวดัควนเถียะ นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 

93. โรงเรียนบ้านทวดทอง นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 

94. โรงเรียนวดัถ้ าพระพุทธ ตรัง สพป. ตรัง เขต 2 

95. โรงเรียนวดัเทพนิมิตวนาราม ชุมพร สพป. ชุมพร เขต 2 

96. โรงเรียนบ้านห้วยลึก กระบี ่ สพป. กระบี ่
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการยืนยันองค์ประกอบ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันองค์ประกอบ 
……………………………. 

 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  แสนราช  รองคณบดี ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
       พระนครเหนือ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
       ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3.  ดร.ภัณฑิรา สุปการ    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การคึกษาประถมศึกษา 
     นนทบุรี เขต 2 

4.  นายผดุงศักดิ์  วิศิษฎ์วุฒิกุล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การคึกษาประถมศึกษา 
     นนทบุรี เขต 2 

5.  ดร.อุรชา สกุลธนกฤช    ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
       โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
       การคึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
6.  ดร.บุณรดา กรรณสูต    ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
       โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
       การคึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
7.  นายอภิชา โสดา     รองผู้อ านวยการฝ่ายประถม โรงเรียนมารีย์วิทยา 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=105592&Area_CODE=1202
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       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การคึกษาประถมศึกษา 
       นนทบุรี เขต 2 
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ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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    E-Mail: kruoum.wannason@gmail.com 
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