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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สังคมโลกยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผลกระทบท่ีเกิดจากการผสมผสานการเชื่อมตอกันของการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมโลก ไมวาจะเปนความทาทายทางดานระบบทางเศรษฐกิจท่ีตองอาศัยฐานความรูความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความกาวหนาของวิทยาการใหม ๆ สงผลกระทบตอทุกภาคสวน
ของสังคมไทยโดยเฉพาะวงการศึกษา ซึ่งเปนองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพของคน
จากวิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552) มุงเนนคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรูอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน เพ่ือใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต
มีคุณภาพสมบูรณคือ เปนคนดี เกง มีความสุข เพ่ือเปนเปาหมายและฐานหลักการพัฒนาประเทศ
และสังคมไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิปญญา มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาคน
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน นําไปสูความสามารถในการรวมมือและการแขงขันของประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็ตองสรางคนใหพรอมที่จะแขงขันกับนานาอารยประเทศไดอยางเต็มภาคภูมิ

ในทศวรรษท่ีผานมา ระบบสารสนเทศไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลตอการพัฒนาประเทศ
ในทุกดานและสงผลใหบุคลากรและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางก็พยายามใชประโยชนจาก
สารสนเทศ เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแกตนเองและหนวยงานท้ังในทางสังคมและ
เศรษฐกิจจนทําใหมีความแตกตางระหวางผูมีขอมูลและผูมีความรูกับผูไมมีความรูเกิดข้ึนอยางชัดเจน
ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ข้ึน เพ่ือใชเปน
แผนแมบทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและใชเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งในการรองรับ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมท้ังการพัฒนาประเทศไปสูสังคมแหง ภูมิปญญาและการเรียนรู
(กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย, 2554 : 7)
อาจกลาวไดวาสังคมไทยในระยะตอมาไดกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสารและการไหลเวียนของความรู
อยางไมมีขีดจํากัดและไรพรมแดนจนทําสารสนเทศกลายเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา
สังคมไทยใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
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การจัดการศึกษาในยุคท่ีโลกไรพรมแดนเชนในปจจุบันนี้ จําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพของ
การจัดการศึกษาเปนสําคัญ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็เปนกลไกหนึ่ง
ท่ีมุงสรางความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น สถานศึกษาจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจท่ีชัดเจน
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดทําวิสัยทัศนและภารกิจ การจัดทําแผนดังกลาว
ตองใชขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจําเปนเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของทองถ่ินหรือชุมชน เชน ท่ีตั้งของ
สถานศึกษาความตองการของชุมชน สภาพผูเรียน จุดเดนจุดดอยในดานตาง ๆ ภาพรวมของสถานศึกษา
เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานของหลักสูตรและเม่ือสถานศึกษา
ดําเนินงานตามแผน จะตองมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษาซึ่งจําเปน
ตองมีขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน และผลของการดําเนินงานท่ีมุงเปาหมาย
ไปยังคุณลักษณะของผูเรียน จากผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จะนําไปสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไปเปนวงจรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการท่ีสารสนเทศจะเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไดอยางสมบูรณเต็มท่ีนั้นตองอาศัยประชากรท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงจะทําใหบุคคลและสังคมสามารถปรับตัวอยูไดอยางสมดุล หากพิจารณาในมุมมองดานการจัดการศึกษา
ซึ่งเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวามีรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง
ของประเทศอยางหนึ่งแลว ก็นับไดวาในยุคขอมูลขาวสารเชนนี้รัฐจําเปน ตองพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาเยาวชน
ของชาติใหมีความรู ความสามารถ รูจักคิดวิเคราะหและสามารถประยุกตใชสารสนเทศกับเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพ่ือใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยาง
ไรขีดจํากัดท้ังในดานเวลาและสถานท่ี

การเตรียมวางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศในกระบวนการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายของของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2553 โดยกําหนดใหสถานศึกษาใหความสําคัญของการเตรียมความพรอมและวางแผน
ของระบบขอมูลสารสนเทศ อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ใหพรอมท่ีจะมีการรับรอง
มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหมีระดับคุณภาพสูงขึ้นไปตามลําดับ ในระบบการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาเขาสูเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา การดําเนินการของสถานศึกษา จําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานจึงจะสามารถ
กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ สามารถดําเนินงานเขาสูมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบสารสนเทศถือวาเปนแนวทางและรองรอยหลักฐาน
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ท่ีแนนอน สามารถใหคณะกรรมการผูมาประเมินมาตรฐานท้ังภายในและภายนอก ประเมินเพ่ือรองรับ
มาตรฐานของสถานศึกษาวาคุณภาพการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีสังคมชุมชนยอมรับ พรอมท่ีจะ
นําบุตรหลานมาศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาไดอยางม่ันใจและมีความเชื่อม่ัน ตอสถานศึกษาเปนสําคัญ

การท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพนั้นจะตองอาศัย
ระบบสารสนเทศท่ีดีเหมาะสมและอยูภายใตวัฒนธรรมแหงปญญา จึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปไดอยางราบรื่น
อยางไรก็ตามจากรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแนวปฏิรปูการศึกษาของกระทรวงศึกษา
พบวา หนวยงานระดับสถานศึกษาสวนใหญยังขาดระบบการบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศท่ีดี
ขาดอุปกรณและเครื่องมือท่ีจําเปนตอการดําเนินงานสารสนเทศ ไมมีการนําขอมูลไปใชในการบริหาร
และการจัดการศึกษาอยางจริงจัง ระบบขอมูลและสารสนเทศไมสามารถสนองตอบความตองการ
ของผูรับบริการและสารสนเทศของสถานศึกษาขาดความสมบูรณ ถูกตองครอบคลุม ทันสมัยและ
ไมสะดวกตอการนําไปใช นอกจากนี้ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบสารสนเทศ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 กําหนดใหมีการดําเนินการ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลาย ๆ ดาน ซึ่งเก่ียวของกับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชน ดานการนิเทศติดตาม ดานการดําเนินการดานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินโครงการ
สงเสริมศักยภาพของผูเรียน และในปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาภายใน
โรงเรียนในสังกัดอยางเปนระบบ มีการแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพภายใน
ดวยระบบการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อยางไรก็ตามการดําเนินงานในชวงท่ีผานมา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3 จะตองดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเปนไปตามกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ตามปกติของแผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดเวลา แตการพัฒนาระบบและการใชระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาแตละแหงนั้นยังไมดีเทาท่ีควร ขอมูลท่ีมีอยูในระบบอาจยังไมทันสมัย
เพียงพอ รวมถึงการใชงานของผูเก่ียวของกับระบบก็ยังไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งหากระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสามารถพัฒนาไปจนกระท่ังมีขอมูลสารสนเทศ ท่ีเปนปจจุบัน
ครอบคลุมตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด จะอํานวยความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปนการลดภาระในการ
สรางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล
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จากสภาพของปญหาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การดําเนินการดานสารสนเทศและ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ในระยะท่ีผานมาอาจยังไมมีความเชื่อมโยงและสัมพันธซึ่งกันและกัน หากระบบสารสนเทศ
ขาดประสิทธิภาพยอมประสบปญหาขาดความเท่ียงตรง ขาดความเชื่อถือ ทําใหการจัดขอมูลสารสนเทศ
ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และนาจะสงผลกระทบตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 เพ่ือใหทราบและสามารถเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนไดสามารถนําขอมูลท่ีไดใชเปนแนวทางการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา

ความสําคัญของการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรูของครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชน
ตอผูบริหารสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลท่ีคนพบไปใชในการวางแผน
กําหนดนโยบายและการบริหารภายในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 3
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ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 6 ดาน ไดแก การเก็บรวบรวม

ขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนํา
ขอมูลไปใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 1,649 คน
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอน ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 320 คน ในปการศึกษา 2560 โดยกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแก (Krejcie Morgan, 1970 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี,
2553 : 114) จากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ

1.1 วุฒิการศึกษา
1.1.1 ปริญญาตรี
1.1.2 สูงกวาปริญญาตรี

1.2 ประสบการณในการทํางาน
1.2.1 ต่ํากวา 10 ป
1.2.2 10 ปข้ึนไป

1.3 ขนาดสถานศึกษา
1.3.1 ขนาดใหญ
1.3.2 ขนาดกลาง
1.3.3 ขนาดเล็ก

2. ตัวแปรตาม ไดแกการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ไว 6 ดาน

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.2 การตรวจสอบขอมูล
2.3 การประมวลผลขอมูล
2.4 การจัดเก็บขอมูล
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2.5 การวิเคราะหขอมูล
2.6 การนําขอมูลไปใช

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยเรื่องการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดแนวคิด จากการสังเคราะหเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ Moore (2001), ชุติกานต นกเดน (2554)
ชินกรณ แกวรักษา (2554) ธีรภัทร ศรีอรัญ (2558) ธนสร ดีศรี (2554) กนกวรรณ สุทธิอาจ (2556)
จุฑารัตน จิตเนียม (2556) ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงในภาพท่ี 1.1

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

1. การเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การประมวลผลขอมูล
4. การจัดเก็บขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. การนําขอมูลไปใช

สถานภาพของครูผูสอน
1.  วุฒิการศึกษา

1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกวาปริญญาตรี

2.  ประสบการณในการทํางาน
2.1 ต่ํากวา 10 ป
2.2 10 ปข้ึนไป

3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดใหญ
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดเล็ก
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สมมติฐานการวิจัย

1. ระดับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 อยูในระดับมาก

2. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางานและขนาด
ของสถานศึกษาท่ีสังกัดตางกันแตกตางกัน

นิยามศัพทเฉพาะ

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ผูวิจัยไดกําหนดคํานิยามศัพทท่ีใชในการศึกษาดั้งนี้

1. การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการ
จัดทําระบบสารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใชในกระบวนการบริหารเก่ียวกับขอมูล
6 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบขอมูล 3) การประมวลผลขอมูล
4) การจัดระเบียบขอมูลหรือคลังขอมูล 5) การวเิคราะหขอมูล และ 6) การนําขอมูลไปใช

1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ดานการวางแผน กําหนดขอบขายลักษณะของขอมูล กําหนดวัตถุประสงค
กอนการจัดเก็บรวบนวมขอมูล จากแหลงที่มาตาง ๆ โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายแตงตั้งบุคลากร
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการบริหารอยางชัดเจนมีนโยบายผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงาน
ดานระบบสารสนเทศเปนผูวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลจัดสรรงบประมาณประชุมชี้แจงแกบุคลากร
ท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีจัดลําดับความสําคัญความจําเปนของขอมูล
ใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลกําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยใชวีการท่ีหลากหลาย
มีการประชุม นิเทศ และติดตามการดําเนินงานของผูรับผิดชอบ

1.2 การตรวจสอบขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ดานการวางแผน กําหนดวัตถุประสงคและข้ันตอนในการตรวจสอบขอมูล
เพ่ือการบริหารไวอยางชัดเจน มีท่ีปรึกษาในการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองสมบูรณ แตงตั้งบุคลากร
ในการตรวจสอบขอมูล บันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสงขอมูลทุกครั้งจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ กําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบขอมูลกับแหลงขอมูลอื่นหรือ
หนวยงานอ่ืน มีการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูลใหม ขอมูลตรงตามวัตถุประสงค
ของงานการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาผานกระบวนการในการจัดเก็บดวยวิธีการหรือเครื่องมือ
ท่ีถูกตองไดมาตรฐานและตรวจสอบความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูลกอนเก็บรวบรวม
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1.3 การประมวลผลขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ดานการวางแผน แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูลและกําหนดระยะเวลา
ในการประมวลผลขอมูล แตงตั้งบุคลากรในการประมวลผลขอมูลเปนชุดเดียวกับผูเก็บรวบรวมขอมูล
และตรวจสอบขอมูล มีงบประมาณในการประมวลผลขอมูลประมวลโปรแกรมคอมพิวเตอร
ประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคของการใชงานดวยวิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย ทําดัชนีปายชื่อ
กํากับหมวดหมูสารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการคนหา พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะ
ในการประมวลผลขอมูล มีการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูล ในการประมวลผลขอมูล
และมีการประชุม นิเทศ และติดตาม การประมวลผลขอมูล

1.4 การจัดเก็บขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ดานการวางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบจัดตั้ง
ศูนยสารสนเทศในโรงเรียนแตงตั้งบุคลากรประจําศูนยสารสนเทศในมีการจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยจัดระบบการจัดเก็บรักษา
ขอมูลสารสนเทศไวเปนหมวดหมู และมีระบบคนหาขอมูลที่แมนยําจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ
โดยใชเอกสารรายงานขอมูลสถิติแฟมขอมูลนําเสนอการจัดเก็บขอมูลโดยใชปายนิเทศ แผนพับจัดสรร
งบประมาณจัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยใชวีดีทัศน หรือแผนวีดีรอมและคอมพิวเตอรมีการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและมีการกํากับและติดตามการจัดเก็บขอมูล
และสารสนเทศ

1.5 การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ดานการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลอยางเพียงพอและตันตอการเปลี่ยนแปลงกําหนดแนวปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวน
ของการนําไปใชนําเสนอขอมูลท่ีงายตอความเขาใจจัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
อยางเพียงพอและตันตอการเปลี่ยนแปลงวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติท่ีหลากหลาย โดยใชโปรแกรม
ตาง ๆ วางแผนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติท่ีหลากหลาย กําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
อยางเหมาะสมกับขอมูลท่ีจัดเก็บและประชุม นิเทศ และติดตามการวิเคราะหขอมูล

1.6 การนําขอมูลไปใช หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ดานการนําสารสนเทศไปใชควบคุม กํากับ ติดตามและดูแลงาน เพ่ือการรายงาน และ
ประกอบการตั้งงบประมาณนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนงานพัฒนาสถานศึกษา จัดทํา
เอกสารเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชน แตงตั้งผูรับผิดชอบท่ีเสนอขอมูล
และสารสนเทศมีงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพรนําขอมูลและสารสนเทศท่ีไดไปใชในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองการประเมินจากหนวยงานภายนอกนําขอมูลสารสนเทศท่ีได
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ไปใชในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บริการขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีในภายใตการ
บริการของผูดูแลมีการนําขอมูลท่ีไดทําการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงงานบริการสารสนเทศ
ของสถานศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ

2. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี

3. ครูผูสอน หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3

4. ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอนของครูผูสอน
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกเปน
ต่ํากวา 10 ปและ 10 ปข้ึนไป

5. ขนาดสถานศึกษา หมายถึง หนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน


