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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้

1. ระบบสารสนเทศ
1.1 ความหมายของขอมูลสารสนเทศ
1.2 ความสําคัญของสารสนเทศ
1.3 หลักการของระบบสารสนเทศ
1.4 องคประกอบของระบบสารสนเทศ
1.5 คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
1.6 ประเภทของสารสนเทศ

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

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
3.1 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยในตางประเทศ

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ (Information System) เปนระบบท่ีมีการนําคอมพิวเตอรมาชวย
ในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับขอมูลขาวสารนั้นกลายเปนสารสนเทศท่ีดี สามารถนําไปใช
ในการประกอบการตัดสินใจไดในเวลาอันรวดเร็วและถูกตอง
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ความหมายของขอมูลระบบสารสนเทศ
มีนักวิชาการใหความหมายของระบบสารสนเทศแตกตางกันดังนี้
กุลชา สีภาพันธ (2550 : 12) ไดสรุปความหมายของระบบสารสนเทศไววา ระบบสารสนเทศ

หมายถึง การจัดเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ แลวนํามาวิเคราะหหรือประมวลผลขอมูลจัดเก็บรักษา
เพ่ือใหในอยูสภาพที่สามารถนําเสนอหรือนําไปใชเพื่อเกิดประโยชนตอการบริหาร การวางแผน
รวมท้ังการวินิจฉัยการสั่งการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สวนสุชาดา กีระนันทน (2551 : 10) กลาววา
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึงระบบท่ีประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก ระบบ
คอมพิวเตอรท้ังฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย ฐานขอมูล ผูพัฒนาระบบ ผูใชระบบ พนักงาน
ท่ีเก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขา ทุกองคประกอบนี้ทํางานรวมกันเพ่ือกําหนด รวบรวม จัดเก็บ
ขอมูล ประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศและสงผลลัพธหรือสารสนเทศท่ีไดใหผูใชเพ่ือชวยสนับสนุน
การทํางาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกร ในขณะท่ีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 (2551 : 493) กลาววาขอมูล
หมายถึงขอเท็จจริง หรือสิ่งท่ีถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง สําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริง
หรือการคํานวณซึ่งสํานักทดสอบทางการศึกษา (2553 : 1) ขอมูล (data) หมายถึงขอเท็จจริงตาง ๆ
ท้ังท่ีเปนตัวเลข สัญลักษณ และตัวหนังสือแทนปริมาณหรือการกระทําตาง ๆ ซึ่งยังไมผานการประมวลผล
หรือการวิเคราะหโดยท่ีศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน (2551 : 23) สรุปไดวา ขอมูล (data) หมายถึง
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงท่ียังไมผานกระบวนการประมวลผล ซึ่งถูกเรียกวาขอมูลดิบสิ่งท่ีเราเรียกวาขอมูลดิบนี้
เปนสิ่งท่ีไมสามารถใหความหมายใด ๆ ได และไมสามารถนําไปใช ในการปฏิบัติงานได ทันที
สวนสารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งท่ีผานกระบวนการประมวลผลแลว ซึ่งอาจเปนการ
ประมวลผลท่ีใชวิธีแบบงาย ๆ ในการคํานวณเพื่อใหไดผลลัพธเปนการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ หรือเปนสิ่งท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได และระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึงระบบท่ีทําหนาท่ี
และพนิดา พานิชกุลและสุธี พงศาสสกุลชัย (2552 : 9) ไดใหความหมายไววา ขอมูล (Data) หมายถึง
หมายถึงเหตุการณหรือขอเท็จจริง ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานขององคกรในแตละวัน ขอมูลอาจเปน
ตัวอักษร รูปภาพ ตัวเลข หรือเสียงก็ได สวนสารสนเทศ (information) หมายถึงขอมูลท่ีผานกระบวนการ
เก็บรวบรวม เรียบเรียงหรือวิเคราะหจนกลายเปนขอมูลท่ีมีประโยชนตอผูใชมากข้ึน

สรุปไดวา ขอมูลก็คือ ขอเท็จจริงหรือกลุมตัวเลขท่ียังไมไดรับการประมวลผลหรือการวิเคราะห
และไมสารารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได ระบบสารสนเทศคือขอมูลที่ไดผานการประมวล
หรือวิเคราะหตาง ๆ และสามารถใชประโยชนในการประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดตาม
วัตถุประสงคและสามารถคาดการณในอนาคตได โดยรวมขอมูลระบบสารสนเทศ คือ การจัดกระทํา
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ขอมูลใหเปนระบบ ระเบียบ ระบบของการจัดเก็บ ประมวลผลขอมูล โดยอาศัยบุคคลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินการ เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับงานหรือภารกิจแตละอยาง

ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษา ใหทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของการดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศไวหลายประการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2550 : 29) ขอบขายการบริหารงานของสถานศึกษา

ในปจจุบัน แบงการบริหารงานออกเปน 6 งานคือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงิน
และพัสดุ งานบุคลากร อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ในการบริหารงานท้ัง 6 งาน ของสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพจะตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝายรวมท้ังจะตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือใชในการบริหารจัดการ
การวางแผนงาน และการตัดสินใจ สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ ถูกตองและเปนปจจุบัน
เรียกใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ จะชวยใหสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนการสรางความม่ันใจหลักฐาน ขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบได เพราะสารสนเทศ
นอกจากนําไปใชในการวางแผนแลวยังนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและสรางทางเลือกใหม ๆ ในการ
ดําเนินการตาง ๆ แตท้ังนี้สารสนเทศจะตองมีคุณภาพท้ังในดานความถูกตอง เชื่อถือได มีความเปน
ปจจุบัน สามารถตอบสนองผูใชไดทันเหตุการณ สารสนเทศจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับ
บุคลากรทุกฝายในองคกรมีขอมูลประกอบการพัฒนางาน โดยเฉพาะผู บริหารระดับสูงซึ่งชวยใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความรูอยางท่ีถูกตอง ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค
และเรียกใชไดสะดวกซึ่งชุมพล ศฤงคารศิริ (2551 : 57) ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศ
วาเม่ือมีการเรียกใชสารสนเทศ เกิดข้ึนจากขอมูลท่ีเก็บไวในหลาย ๆ รูปแบบ บอยครั้งเทาไรก็ยิ่งทําให
สารสนเทศนั้นมีคุณคามากข้ึนเทานั้นคุณคาของสารสนเทศจะมีความหมายเปนอยางยิ่งก็ตอเม่ือนํามา
ใชในการตัดสินใจ หรือมีการกระทําเกิดข้ึนและ สัลยุทธ สวางวรรณ (2551 : 24) ไดกลาววาระบบ
สารสนเทศกลายเปนสวนสําคัญท้ังในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําวัน ความสามารถ
ของระบบคอมพิวเตอร คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และระบบอินเตอรเน็ต ชวยใหองคกร
มีความคลองตัวในการดําเนินงาน ชวยลดข้ันตอนในการบริหารงาน แยกงานท่ีทําหรือความรับผิดชอบ
ออกจากสถานท่ีทํางานและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ซึ่งใหพนักงานตั้งแตข้ันลางข้ึนไปจนถึง
ฝายท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเพ่ิมมากข้ึน ระบบสารสนเทศยังชวยผูบริหารในการวางแผนในการใช
ทรัพยากรท้ังหมดขององคการ ชวยในการคาดการณ และชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานในสวนหลัก
ขององคการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การจะทําใหสารสนเทศเกิดประโยชนสูงสุด จําเปนตองมีการ
วางแผน โครงสรางของระบบงานเปนอยางดี
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จากความสําคัญของการดําเนินงานระบบสารสนเทศขางตนสรุปไดวา สารสนเทศ มีความสําคัญ
ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนา การวางแผนการควบคุม
การทํางาน ชวยในการติตามประเมินผล และประกอบการตัดสินใจอยางถูกตอง ยังนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดและสรางทางเลือกใหม ๆ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการตรวจสภาพ
การทํางานของผูบริหาร ชวยปรับทิศทางในการดําเนินงานและชวยใหองคการสามารถดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพ

หลักการของระบบสารสนเทศ
นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษา ใหทัศนะเก่ียวกับหลักการของระบบสารสนเทศ

ไวหลายประการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551 : 2) ไดสรุปหลักการของระบบสารสนเทศ

คือ ระบบการเก็บและการกระทํากับขอมูลใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารและ
การดําเนินงานในดานตาง ๆ ของโรงเรียน เชน การผลิตเอกสาร การรายงาน การบริหารขอมูล
สิ่งท่ีสําคัญและมีความจําเปนท่ีสุดคือ การบูรณาระบบ คุณภาพของขอมูลและการใชขอมูล ซึ่งในแตละเรื่อง
มีสาระสําคัญและเก่ียวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ คือ การบูรณาการของระบบดานสารสนเทศกับระบบงาน
ของโรงเรียน ท้ังดานเปาหมาย โครงสรางขอบขาย ทรัพยากรและการบริหารโรงเรียน ขอมูลตองมี
คุณภาพ มีความถูกตองเชื่อถือไดและเปนปจจุบัน มีการใชขอมูลเพ่ือการบริการและการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ซึ่งควรคํานึงถึงทัศนคติทางขอมูลโดยผูบริหารตองเห็นความสําคัญและความจําเปน
ท่ีตองใชขอมูล เพ่ือวิเคราะหปญหาและแนวทางในการตัดสินใจ มีความเชื่อวาขอมูลจะชวยในการ
ตัดสินใจไดถูกตอง และครอบคลุมสาเหตุของปญหา การมีความพรอมของขอมูลคือ การมีขอมูล
ท่ีคุณสมบัติครบถวน พรอมท่ีจะไดตามความตองการ มีการจัดระบบรวบรวม ประมวลผลและจําแนก
หมวดหมู เรียกใชงายและเปนปจจุบัน มีความสามารถในการวินิจฉัย วิเคราะห การแปลความหมาย
และเชื่อมโยงขอมูลเขากับปญหาหรือมองเห็นปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง เพ่ือแกปญหานั้น ๆ
ซึ่ง วีระ สุภากิจ (2552 : 10 - 15) ไดกลาววา หลักการท่ีสําคัญของระบบสารสนเทศคือการบูรณาการ
ของระบบ เปนความผสมกลมกลืนของระบบสารสนเทศกับองคการท้ังดานเปาหมาย โครงสราง ขอบขาย
และสาระ รูปแบบของการบริหารองคการ การมีคุณภาพของขอมูลซึ่งขอมูลตองตรงกับปญหาหรือ
ความตองการของผูใชและตองมีคุณสมบัติเฉพาะคือ ตองมีความถูกตอง แมนยํา ทันเวลา ครบถวน
และกะทัดรัด มีการใชขอมูลเพ่ือการบริหารและการดําเนินงานขององคการ โดยคํานึงถึงเจตคติทาง
ขอมูล โดยผูบริหารตองเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีตองใชขอมูลเพ่ือ การวิเคราะหปญหาและ
แนวทางในการตัดสินใจ มีความเชื่อวาขอมูลจะชวยในการตัดสินใจถูกตองและครอบคลุมสาเหตุของ
ปญหา การมีความพรอมของขอมูล ไดแก การมีขอมูลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและพรอมท่ีจะใชไดตาม
ความตองการ มีการจัดระบบการรวบรวมการประมวลผล และการจัดจําแนกหมวดหมูการเก็บท่ีใชไดงาย
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พอเพียงและเปนปจจุบัน มีความสามารถในการวิเคราะห การวินิจฉัยขอมูลคือ ความสามารถ
ในการวิเคราะหแปลความหมายและเชื่อมโยงขอมูลเขากับปญหานั้น ๆ ซึ่งกระตุนใหเกิดเจตคติท่ีดี
ตอขอมูลยิ่งข้ึนและ เกียงศักดิ์ พราวศรี (2550 : 25) ไดกลาววาหลักการของระบบสารสนเทศตอง
เก่ียวของกับการบริหารของสถานศึกษา มีคุณภาพ มีความถูกตอง ครบถวน ตรงกับความตองการ
ใชงานหรือปญหาและทันตอการใชงาน ผูบริหารตองเห็นความสําคัญของสารสนเทศและการใชสารสนเทศ
เปนขอมูลในการตัดสินใจ มีการกําหนดนโยบายและการวางแผนการดําเนินงานเขาใจงายและสะดวก
พรอมท่ีจะใชงาน สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศกับปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา

จากหลักการของระบบสารสนเทศขางตนสรุปไดวา หลักการสําคัญคือ ระบบการเก็บและ
การจัดกระทําขอมูล เพ่ือใหเปนขอมูลสารสนเทศประกอบกับการบริหารและการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ ข้ึนอยูกับการบูรณนาการของระบบ คุณภาพของขอมูล การใชขอมูลตองเขาใจงาย สะดวก
และใชสารสนเทศเปนขอมูลในการตัดสินใจไขปญหา

องคประกอบของระบบสารสนเทศ
นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษา ใหทัศนะเก่ียวกับองคประกอบของระบบสารสนเทศ

ไวหลายประการดังนี้
พิชิต สุขเจริญ (2550 : 39) ไดกลาววา องคประกอบของสารสนเทศ ไดแกการปอนขอมูล

เขาสูระบบ การประมวลผลขอมูล โดยการจัดเรียงขอมูลและการจัดฐานขอมูลการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลและฐานขอมูล การพัฒนาคําสั่งและวิธีการเพ่ือใชในการประมวลผลขอมูล การจัดพิมพรายงาน
และการเปรียบเทียบรายงานท่ีไดท้ังเนื้อหาและความเร็ว แลวปอนกลับเพ่ือปรับปรุงสวนประมวลผล
สวนสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551 : 29) ไดสรุปวา องคประกอบสําคัญของระบบ
สารสนเทศคือ ขอมูลท่ีเก็บไวในฐานขอมูล ประมวลผลขอมูลซึ่งประกอบดวย การกําหนดรูปแบบ
การประมวลผลดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ควบคุมกํากับใหการประมวลผลไดสารสนเทศออกมาตาม
ความตองการ ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 32) ไดสรุปวา การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสะดวก
สําหรับการนํามาประมวลผลหรือนํามาใชประโยชน สามารถแกไข ปรับปรุง ใหเปนปจจุบันไดงาย
การประมวลผลหรือการวิเคราะหเปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูลท่ีผานการประมวลผล
หรือการวิเคราะหแลวเปนผลผลิตของระบบท่ีจะนําไปใชประโยชนตอไปซึ่ง วีระ สุภากิจ (2550 : 15)
ไดกลาวไววา ถาพิจารณาองคประกอบของระบบสารสนเทศ 3 สวน จะประกอบดวย สวนของขอมูล
ซึ่งเปนตัวปอน สวนของการประมวลผลและสวนของสารสนเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนผลผลิตนําไปใช
แตถาพิจารณาวาองคประกอบของระบบสารสนเทศ เปน 6 สวน จะประกอบดวย ขอมูลเปนสวนท่ี
ปอนเขา ไดแก ตัวเลข ขอความ เสียงและภาพ รูปแบบ การประมวลผลเปนการกําหนดความสัมพันธ
ของขอมูล เพ่ือใหจัดกระทําขอมูลเหลานั้นตามท่ีกําหนดไว สารสนเทศเปนผลผลิตของระบบมีผลตอ
สวนประกอบอ่ืน ๆ ผิดพลาดไปดวยเทคโนโลยีเปนสวนท่ีทําหนาท่ีเก็บขอมูล ดําเนินการตามรูปแบบ
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ประมวลผล ทําใหเกิดผลผลิตของระบบออกมาในสื่อท่ีตองการ ฐานขอมูล เปนวิธีการท่ีจะเก็บขอมูล
อยางเปนระบบใหสะดวกตอการเรียกใช สามารถแกไขไดงาย การควบคุม เปนสวนประกอบท่ีกําหนด
ไวเพ่ือใหระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยไมใหถูกทําลายท้ังท่ีเจตนาและไมเจตนา และเกรียงศักดิ์
พราวศรี (2550 : 5) ไดกลาววา องคประกอบของระบบสารสนเทศ มีดวยกัน 5 สวน คือ ขอมูล ท้ังท่ี
เปนตัวเลข ขอความ เสียงและภาพ เปนขอมูลปอนเขา การประมวลผลเปนการกําหนดความสําพันธ
ของขอมูล จัดระบบขอมูลเพ่ือใหเหมาะสมตอการนําไปใช การจัดเก็บเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหเปนระบบเพื่อสะดวกตอการนํามาใชและสามารถแกไขปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เทคโนโลยี
เปนเครื่องมือท่ีชวยในการเก็บขอมูลและประมวลผลขอมูล ทําใหเกิดผลผลิตและสารสนเทศ ซึ่งไดจาก
ผลผลิตของระบบสารสนเทศท่ีถูกตองตรงและทันสําหรับการใชงาน

จากองคประกอบของระบบสารสนเทศขางตนสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ ประกอบไปดวย
3 สวน คือขอมูล การประมวลผล และผลผลิตท่ีเปนสารสนเทศ ในสวนของขอมูลซึ่งเปนสวนปอนเขา
ประกอบดวย ขอมูลท่ีเปนตัวเลขขอความ เสียงและภาพ ขอเท็จจริงตาง ๆ เปนปจจัยนําเขา
สวนการประเมินผล เปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูล จัดกระทําขอมูลเพ่ือใหเหมาะสมตอการ
นําไปใช ซึ่งวิธีการประมวลผลขอมูล เพ่ือใหไดสารสนเทศ สวนผลผลิตท่ีเปนสารสนเทศเปนผลผลิต
ท่ีไดจากระบบ สามารถนําไปใชตามวัตถุประสงคตาง ๆ

คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษา ใหทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะของสารสนเทศไว

หลายประการดังนี้
ลักขณา พฤษากร (2550 : 23) ไดกลาวไววา ระบบสารสนเทศ ควรมีคุณสมบัติคือมีการปรับปรงุ

แกไขขอมูลและนําขอมูลไปใชอยางมีประสิทธิภาพ มีการเรียกใชขอมูลในแฟมขอมูลและความปลอดภัย
ของขอมูล รวมถึงความแนนนอนของขอมูล สารสนเทศควรจะยืดหยุนไดเพ่ือการปรับเปลี่ยนใหตรง
กับการปฏิบัติงานและสารสนเทศตองเปนท่ีพอใจของผูใชและกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 10)
ไดสรุปวา สารสนเทศท่ีมีคุณภาพคือ มีการตรวจสอบความถูกตอง ความแมนยํา มีความชัดเจน กะทัดรัด
ไดใจความสมบูรณและครอบคลุมเพียงพอท่ีจะใชตัดสินใจ มีความยืดหยุน ปรับใชในหลายสถานการณ
ใชไดงาย รวดเร็ว และสามารถจัดระบบตั้งแตการเตรียมขอมูลนําเขา การประมวลผล และนําผล
รายงานในเวลาท่ีทันตอเหตุการณ

จากคุณลักษณะของสารสนเทศขางตนสรุปไดวา สารสนเทศท่ีดีตองมีความถูกตอง มีความแมนยํา
ไมคลุมเครือ ปราศจากการชี้นํา สมบูรณ กะทัดรัด มีความชัดเจน ใชงายสะดวก รวดเร็ว ทันกับ
เหตุการณและการใชงาน ตรงกับความตองการ ตรงกับงานท่ีใชมีความยืดหยุนสามารถปรับใชได
ในหลายสถานการณ
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ประเภทของสารสนเทศ
นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษา ใหทัศนะเก่ียวกับประเภทของระบบสารสนเทศ

ไวหลายประการ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25) ไดสรุปวาระบบขอมูลสารสนเทศแบงออกเปน 3 ประเภท

ไดแก ระบบขอมูลในการปฏิบัติ ซึ่งเปนผูใชบริการ เขาทําหนาท่ีและผูปอนขอมูลระบบขอมูลของผูบริหาร
ผู เชี่ยวชาญ นักบัญชี และวิศวกร และระบบขอมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดการซึ่งเปนผูบริหาร
สวน สัลยุทธ สวางวรรณ (2551 : 35 - 36) ไดกลาววา ระบบสารสนเทศมีดวยกัน 6 ประเภท
ท่ีนํามาใชสนับสนุนการทํางานของฝายบริหารดังนี้ 1) ระบบผูชํานาญการและระบบงานสํานักงาน
(Knowledge Work System : KWS) ใชสนับสนุนการทํางานพนักงานกลุมท่ีมีความรูสูงขององคการ
2) ระบบงานสํานักงานใชสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีท่ีทํางานเก่ียวของกับขอมูลโดยตรงระบบ
สํานักงานชวยจัดการงานเอกสารผานโปรแกรมประเภท Word Processing, Desktop Publishing
และ Digital Filling 3) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management information System :
MIS) สนับสนุนการทํางานของผูบริหารในการนําเสนอรายงาน ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเฉพาะดานและ
ขอมูลในอดีต เนนความตองการของบุคลากรภายในองคการ มากวาหนายงานภายนอก ระบบนี้
จะชวยงานในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 4) การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision
Support System : DSS) สนับสนุนการทํางานของผูบริหาร ชวยในการตัดสินใจแกปญหาแบบ
ก่ึงมีโครงสรางคือ ปญหาท่ีมีความไมแนนนอนมีลักษณะเฉพาะตัวและมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ทําใหไมสามรถกําหนดวิธีการแกไขลวงหนาไดระบบนี้จะตองมีการตอบสนองท่ีดี เชน ปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในตอนเชา อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนบายทําใหตองแกปญหาเดิมแตใชขอมูลใหม 5) ระบบ
สนับสนุนผูบริหาร (Executive Support : ESS) ถูกออกแบบมาชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร
ใชในการวางแผนกลยุทธหรือแผนงานในการดําเนินงานระยะยาวขององคกร ระบบนี้มีโครงสราง
ที่เหมาะสมกับปญหาแบบไมมีโครงสราง จึงตองเนนที่ความออนตัวในการทํางานและสนับสนุน
การสื่อสารภายในและภายนอกองคการ ขอมูลจะถูกประมวลผลดวยวิธีการตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือกลั่นกรองขอมูลและนําเสนอเฉพาะสวนท่ีมีความสําคัญตอผูบริหารซึ่งจะเนนการใชเทคโนโลยีข้ันสูง
ท่ีจะชวยในการนําเสนอเฉพาะสวนท่ีมีความสําคัญตอผูบริหาร ซึ่งจะเนนการใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ท่ีชวยในการนําเสนอ มีความสะดวกและงายแกการรับรูมากท่ีสุด 6) ระบบประมวลรายการธุรกรรม
(Transaction Processing System : TPS) เปนระบบสารสนเทศพ้ืนฐานขององคการทางธุรกิจท่ัวไป
ท่ีสนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติโดยใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางานประจําวัน บันทึกรายการ
ขอมูลท่ีเกิดข้ึนและงานปฏิบัติประจําอ่ืน ๆ เชน ระบบงานชําระคาสินคา ระบบงานจองหองพักโรงแรม

สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2550 : 97 - 98) ไดสรุปวาประเภทของสารสนเทศ
ท่ีกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ แบงไดดังนี้ 1) สารสนเทศเพ่ือการจัดทําแผน
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โดยมีการวิเคราะหและจัดทําขอมูลใหครอบคลุมกับมาตรฐานโดยท่ีโรงเรียนมีขอมูลเปนระบบ
และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ กําหนดไวในรัฐธรรมนูญโรงเรียนและแผนปฏิบัติการ
2) ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนจะตองจัดทําสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนางาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ การจัดทําสถิติครูท่ีไปอบรม สัมมนา ศึกษาตอดูงานและขอมูลรายงาน
ความสําเร็จของครู ผลการประเมินมาตรฐานดานการเรียนการสอนของครู ประวัติ ผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 3) ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองจัดทําขอมูล
นักเรียนรายบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอมูลแหลงเรียนรูในทองถิ่น ขอมูลการประเมินผล
ตามสภาพจริงตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ขอมูลการประเมินความสามารถของนักเรียน
ตามจุดเนนของโรงเรียนขนาดกลางคือ ขอมูลแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ในสวนของ
การนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน โรงเรียนตองนําขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัย
ทางชั้นเรียนไปปรับปรุงแผนการเรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล 4) ขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการนิเทศภายในโรงเรียน มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน มีการวางแผนและ
สรางเครื่องมือในการนิเทศ มีการรายงานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนแบบประเมินตนเอง
มีการวิเคราะหเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเยี่ยมชั้นเรียน แผนและ
แนวดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ นักเรียนรายบุคคล การจัดหองเรียน ปายนิเทศ
หองปฏิบัติการแหลงเรียนรูอุทยานการเรียนรู หองดนตรี หองพยาบาล ตามนโยบายแผนงาน
ตามความตองการของโรงเรียนและความตองการของผูรับการนิเทศ 5) ขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การประสานงานและความรวมมือกับชุมชน โรงเรียนตองจัดทําขอมูลเกี่ยวกับอาชีพในทองถิ่น
การเชิญวิทยากรในทองถิ่น การใหบริการสถานที่ตอชุมชนและขอมูลชุมชนมีสวนรวมกิจกรรม
ของโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีขอมูลความพึงพอใจของชุมชนและขอมูลความตองการชวยเหลือชุมชน
กิจกรรมชุมชนโรงเรียน 6.ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ดังเชน ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน
ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมในชุมชน มีการจัดทําขอมูลเผยแพร ขอมุลการประชาสัมพันธโรงเรียน

จากประเภทระบบสารสนเทศขางตนสรุปไดวา ระบบสารสนเทศท่ีใชท่ัวไปมีดวยกัน 6 ประเภท
ที่นํามาใชสนับสนุนการทํางานของผูบริหาร ไดแก ระบบผูชํานาญการและระบบงานสํานักงาน
ใชสนับสนุนการทํางานพนักงานกลุมท่ีมีความรูสูง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการชวยงานดาน
การวางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชวยในการตัดสินใจ แกปญหา
ระบบสนับสนุนผูบริหาร ชวยในการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธหรือแผนในการดําเนินงานระยะยาว
ขององคกร ระบบประมวลรายการธุรกรรม สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงาน ในสวนของโรงเรียน
จัดระบบสารสนเทศ 5 ระบบ ไดแก ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย ขอมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับภาพรวมของสถานศึกษา ระบบสารสนเกี่ยวกับผูเรียน เปนการจัดระบบ
เก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน เปนระบบ
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สารสนเทศท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูเรียนท้ังหมด ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ เปนการจัด
ระบบสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการพัฒนา
กิจกรรมแนะแนวและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ มีการประมวล
ผลรวมและมีการเปรียบเทียบ ขอมูลอยางถูกตองและทันสมัย จึงจะมีความหมายสําหรับการจัดการ
และการบริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานเปนการรายงานคุณภาพ
การศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงรายงานผูปกครอง ชุมชน และสาธารณชนใหทราบ

การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาพบวามี การเก็บ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการนําขอมูลไปใช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting Data)
จากการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับดานการเก็บรวบรวมขอมูล

ไดมีนักการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลายทัศนะ
ดังนี้

กรรณิกา ทิตาราม (2555 : 1) กลาววา เม่ือมีความจําเปนตองใชขอมูล เราอาจดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองหรืออาจนําเอาขอมูลจากแหลงท่ีมีผูรวบรวมไวแลวมาใชก็ได ท่ีจําเปน
ตองเก็บรวบรวมเองอาจเปนเพราะขอมูลท่ีเราตองการใชไมสามารถหาไดเลยไมวาจากแหลงใด หรือ
ขอมูลดังกลาวพอหาไดแตไมแนใจวาจะเชื่อถือไดสวน อรุณศรี เตชะเรืองรอง (2555 : 10) กลาววา
การเก็บรวบรวมขอมูลคือ การนําเอาเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยางจริง ๆ ในการวิจัยถาเปนการวิจัย
แบบทดลองก็เริ่มลงมือทดลองการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะตองทราบวาในการทําวจิัยนั้น
สามารถจะรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรท้ังหมดหรือสุมตัวอยาง ซึ่งในการสุมตัวอยางนั้นตองทราบวา
จะตองสุมตัวอยางโดยวิธีการใด ท่ีจะไดกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของกลุมประชากร ขอมูลท่ีผูวิจัย
จะทําการรวบรวมนั้นมาจากไหน ปฐมภูมิ (Primary Source) หรือทุติยภูมิ (Secondary Source)
ซึ่งรัตนะ บัวสนธ (2555 : 19) กลาววา การเก็บรวบรวมขอมูลเปนข้ันตอนการวิจัยท่ีตอเนื่องมาจาก
การกําหนดคําถามการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ท้ังนี้ในข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตลอดจนการพัฒนาและเลือกใชเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในขณะท่ี สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน (2554 : 12) ไดใหความหมายการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองหรืออาจนําเอาขอมูล
ท่ีเราตองการใชไมสามารถหาไดเลยไมวาจากแหลงใด หรือขอมูลดังกลาวพอหาไดแตไมแนใจวาจะ
เชื่อถือได อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจวาจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
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หรือไมคือ เวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน โดยท่ัวไป การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
กระบวนการท่ีตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูง นอกจากนี้มักจะตองใชคนดําเนินงานเปนจํานวนมากดวย
ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ ๆ และมีขอบเขตกวางขวาง เชน ขอมูลเก่ียวกับประชากร
เปนกระบานการที่ตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูง และนอกจากนี้มักจะตองใชคนดําเนินงาน
เปนจํานวนมากดวย ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ ๆ และมีขอบเขตกวางขวาง เชน ขอมูล
เก่ียวกับประชากร การเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม เปนตน หนวยงานของรัฐบาล จึงเปนผูเก็บรวบรวม
และเผยแพรขอมูลดังกลาว การรวบรวมขอมูล หมายถึง การเก็บขอมูลจํานวนมากจากแหลงกําเนิดมา
ทําการเขารหัสในรูปท่ีเหมาะสมตอการจัดเก็บ และบันทึกในสื่อท่ีสามารถเก็บขอมูลไวไดนาน ๆ เชน
จดบันทึกในกระดาษรวบรวมใสแฟม เก็บเขาตู หรือบันทึก ลงในจานแมเหล็กโดยระบบคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ยังตองทําการตรวจสอบและแกไขขอมูลท่ีไดกอนนําไปเก็บเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนและ
ถูกตองแมนยําอยางแทจริง และจินตนา ใจกวาง (2550 : 3) กลาววา การรวบรวมขอมูลหมายถึง
การเก็บขอมูลจํานวนมากจากแหลงกําเนิดมาทําการเขารหัสในรูปท่ีเหมาะสมตอการจัดเก็บ และ
บันทึกในสื่อท่ีสามารถเก็บขอมูลไวไดนาน ๆ เชน จดบันทึกในกระดาษรวบรวมใสแฟม เก็บเขาตู หรือ
บันทึกลงในจานแมเหล็กโดยระบบคอมพิวเตอร นอกจากนี้ตองทําการตรวจสอบและแกไขขอมูลท่ีได
กอนนําไปเก็บ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองแมนยําอยางแทจริง

สรุปไดวา การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การวางแผน กําหนดขอบขายลักษณะของขอมูล
กําหนดวัตถุประสงคกอนการจัดเก็บรวบนวมขอมูล จากแหลงท่ีมาตาง ๆ โดยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
แตงตั้งบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารอยางชัดเจนมีนโยบายผูบริหารโรงเรียนและ
ผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศเปนผูวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลจัดสรรงบประมาณประชุมชี้แจง
แกบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีจัดลําดับความสําคัญความจําเปน
ของขอมูลใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลกําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยใชวิธีการ
ท่ีหลากหลาย มีการประชุม นิเทศ และติดตามการดําเนินงานของผูรับผิดชอบ

ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล
ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีดี มีดังนี้

1. จะตองสนองตอบตอวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน โดยหลังจากผูวิจัยวางแผน
การเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ควรพิจารณาวาขอมูลท่ีไดมีความครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
หรือไม

2. จะตองสนองตอบตอการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใชในการทดสอบสมมุติฐาน
ไดอยางครบถวน

3. จะตองมีการดําเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบในการเลือกใชเครื่องมือในการ
วิจัย เพ่ือใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง
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การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรไดมีการเตรียมการ
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล (บุญธรรม จิตอนันต, 2550 : 91 - 92) ดังนี้

1. วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว โดยอาจใช
เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณ
มากท่ีสุด

2. ผูเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยใด ๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีดีผูวิจัยจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง เนื่องจากเปนผูท่ีวางแผน และรูเรื่อง/ขอมูลท่ีจะเก็บรวบรวมไดดีท่ีสุด แตถาในการวิจัย
มีผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล จะตองใหคําแนะนํา หรือคาชี้แจงใหแกผูเก็บรวบรวมขอมูลไดเขาใจวิธีการ
และขอมูลท่ีตองการเก็บรวบรวม เพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูลมีความถูกตอง ครบถวนและปราศจาก
ความลําเอียง

3. ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาเปนใคร จํานวน
เทาไร อยูท่ีไหน ท่ีจะปรากฏในแผนการดําเนินการวิจัยท่ีจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจะเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง หรือจัดสงทางไปรษณีย หรือใชผูชวยผูวิจัย

4. ลักษณะเฉพาะของผูใหขอมูล เปนลักษณะของผูใหขอมูลท่ีผูวิจัยจะตองรับทราบวา
เปนอยางไร โดยเฉพาะเวลาท่ีจะใหแกผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล

5. กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองทราบวาจะเก็บขอมูลในชวงใด
ท่ีสอดคลองกับประชากรและกลุมตัวอยางท่ีควรจะตองมีการวางแผนดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวา
จะใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาไร ใชงบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมขอมูลมากนอย
เพียงใด

6. จํานวนขอมูลท่ีไดรับคืนจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะจากการจัดสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณียจะตองไดรบักลับคืนไมนอยกวารอยละ 80 ของแบบสอบถามท่ีจัดสงท้ังหมด และถารวม
กับจํานวนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมดวยตนเองจะมีการสูญหายของขอมูลไดไมเกินรอยละ 5 จึงจะเปนขอมูล
ท่ีเพียงพอและนาเชื่อถือท่ีจะนามาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย

7. การตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล เม่ือไดรับ
ขอมูลกลับคืนแลวจะตองตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลวามีความครบถวนตามท่ีตองการหรือไม
ถาตรวจสอบแลวพบวามีการไมตอบในบางประเด็นอาจจะตองมีการติดตามเปนการเฉพาะรายบุคคล
อยางเรงดวน แตถาไมสามารถดาเนินการไดหรือพิจารณาแลววามีความไมสมบูรณของขอมูลใหนํา
ขอมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะหขอมูล

สรุปไดวา ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีดีมีวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน
กรอบแนวคิดการวิจัยและใชในการทดสอบสมมุติฐานไดอยางครบถวนไดขอมูลตามสภาพความเปนจริง
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ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกเปนข้ันตอนดังนี้

1. กําหนดขอมูลและตัวชี้วัด เปนการกําหนดวาขอมูลท่ีตองการมีอะไรบาง โดยการศึกษา
และวิเคราะหจากวัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัยวามีตัวแปรอะไรบางท่ีเปนตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีเก่ียวของ และจะใชอะไรเปนตัวชี้วัดจึงจะไดขอมูลท่ีสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง

2. กําหนดแหลงขอมูล เปนการกําหนดวาแหลงขอมูลหรือผูใหขอมูลเปนใครอยูที่ไหน
มีขอบเขตเทาไร ท่ีจะตองกําหนดใหชัดเจน และเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ แลวจะตอง
พิจารณาวาแหลงขอมูลนั้น ๆ สามารถท่ีจะใหขอมูลไดอยางครบถวนหรือไม

3. กําหนดกลุมตัวอยาง เปนการเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางอยางเหมาะสม และขนาดของ
กลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม

4. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม
(แหลงขอมูล/ขนาดกลุมตัวอยาง/การวิเคราะหขอมูล) ประหยัด ไดขอมูลอยางครบถวนมีมากเพียงพอ
และเปนขอมูลท่ีเชื่อถือได

5. นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปทดลองใช เปนการทดลองใชเครื่องมือท่ีสรางข้ึนหรือ
นําของคนอ่ืนมาใชกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพที่จะตอง
ปรับปรุงและแกไขใหอยูในสภาพท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพไวและปรับเปลี่ยน
วิธีการตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหไดรับขอมูลกลับคืนมามากท่ีสุด

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลมีปจจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้

(ปาริชาติ สถาปตานนท 2551 : 163 - 165)
1. ลักษณะของปญหาการวิจัยท่ีจะตองชัดเจน ท่ีจะชวยใหทราบประเด็นสําคัญ กลุมเปาหมาย

ท่ีจะเปนกฎเกณฑเบื้องตนในการเลือกใชเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือตอบปญหา
การวิจัย

2. กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ จะชวยใหเห็นแนวทางของการวิจัยในประเด็นใด ๆ
ในอดีตวาใชระเบียบการวิจัยอยางไรในการดาเนินการวัดตัวแปรนั้น ๆ

3. ระเบียบวิธีวิจัยท่ีแตละรูปแบบจะมีหลักการ ประเด็นคาถามและแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยูแลว

4. หนวยการวิเคราะห ไดแก บุคคล กลุมบุคคล วัตถุ ที่ใชเปน “เปาหมาย” ในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวแปรท่ีกําหนดตามเครื่องมือและวิธีการท่ีสอดคลองกับหนวย
การวิเคราะห
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5. ขนาดของกลุมตัวอยาง เพ่ือพิจารณาการใชเวลาและงบประมาณในการวิจัย
6. คุณสมบัติเฉพาะของกลุมตัวอยาง เชน กลุมตัวอยางที่เปนเด็กเล็กจะตองใชวิธีการ

สัมภาษณ หรือการสังเกตแทนการใชแบบสอบถาม เปนตน
สรุปไดวาข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ กําหนดขอมูลและตัวชี้วัดกําหนดแหลงขอมูล

กําหนดกลุมตัวอยางเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปทดลองใช
จากการศึกษากลาวโดยสรุปไดวา การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตาม

กระบวนการจัดทําระบบสารสนเทศทางการศึกษา การวางแผน กําหนดขอบขายลักษณะของขอมูล
กําหนดวัตถุประสงคกอนการจัดเก็บรวบนวมขอมูล จากแหลงท่ีมาตาง ๆ โดยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
แตงตั้งบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารอยางชัดเจนมีนโยบายผูบริหารโรงเรียน
และผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศเปนผูวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลจัดสรรงบประมาณประชุม
ชี้แจงแกบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลใหเขาใจในบทบาทหนาท่ีจัดลําดับความสําคัญความ
จําเปนของขอมูลใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลกําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยใช
วิธีการท่ีหลากหลาย มีการประชุม นิเทศ และติดตามการดําเนินงานของผูรับผิดชอบ

การตรวจสอบขอมูล (Checking Data)
จากการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับดานการตรวจสอบขอมูล ไดมี

นักการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลายทัศนะ ดังนี้
วรรณี แกมเกตุ (2551 : 12) กลาวถึงการเพ่ิมความนาเชื่อถือของผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

มีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือ การตรวจสอบแบบสอบถามเสาเชิงคุณภาพมีหลายวิธี คือ (Triangulation)
เปนแนวคิดท่ีถายทอดมาจากแนวคิดของการสํารวจหรือชี้ทิศในการเดินเรือ ซึ่งถารูจุดตรึงบนแผนท่ี
สองจุดและลากเสนจากจุดท้ังสองมาตัดกันก็จะไดทิศทาง หรือถารูจุดตรึงเพียงจุดเดียว ผูสังเกตก็จะรูวา
เราควรจะอยูทิศทางในระนาบใด ๆ ของเสนนั้น ๆ วิธีการตรวจสอบเสานี้เปรียบเสมือนการตรึงความจริง
ณ จุดหนึ่ง แลวก็รูสึกความจริงอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลไดหลายวิธี สวน สุภางค จันทรวานิช
(2553 : 128) กลาวถึง ความสําคัญของการตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ไววา ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะไดยินเสมอวา มีผูสงสัยในความแมนตรงและความนาเชื่อถือ
ของขอมูล เพราะแคลงใจในความลําเอียงของนักวิจัยท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือไดไปคลุกคลีกับปรากฏการณ
และผูใหขอมูล และ ศากุล ชางไม (2553 : 195) กลาววาการวิเคราะหขอมูลตองเริมกระทําพรอม ๆ
กับการเก็บรวบรวมขอมูล และตองดําเนินตอไปภายหลังการเก็บขอมูลสิ้นสุดลง ทั้งนี้เนื่องจาก
งานวิจัยเชิงคุณภาพไมมีกรอบแนวคิด หรือทฤษฎีท่ีตายตัวเปนตัวกําหนด เปนการศึกษาปรากฏการณ
จากหลายมิติเพ่ือใหเห็นภาพรวมสิ่งท่ีเกิดข้ึน การมองจากหลายมิตินี่เอง เปนการใชแนวคิดทฤษฎี
ท่ีหลากหลายในการพิจารณาปรากฏการณ โดยระหวางท่ีผูวิจัยกําลังรวบรวมขอมูลอยู อาจนําแนวคิด
ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีไดทบทวนวรรณกรรมมาชวยในการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกัน การวิเคราะหขอมูล
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ขณะเก็บรวบรวมขอมูลยังชวยในการรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไมครบถวน ใหครบถวนพอที่จะตอบ
คําถามการวิจัยได

สรุปไดวา การตรวจสอบขอมูล หมายถึง ข้ันตอนในการตรวจสอบขอมูลเพื่อการบริหาร
ไวอยางชัดเจน มีท่ีปรึกษาในการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองสมบูรณ แตงตั้งบุคลากรในการตรวจสอบ
ขอมูล บันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสงขอมูลทุกครั้งจัดสรรงบประมาณอยางเพียง กําหนด
ชวงเวลาในการตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบขอมูลกับแหลงขอมูลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน มีการตรวจสอบ
ความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูลใหม ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของงานการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา ผานกระบวนการในการจัดเก็บดวยวิธีการหรือเครื่องมือท่ีถูกตองไดมาตรฐาน
และตรวจสอบความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูลกอนเก็บรวบรวม

ความจําเปนท่ีตองมีการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ
กระบวนการท่ีใชในการเก็บรวบรวมและประเมินหลักฐาน เพื่อที่จะพิจารณาวาระบบ

สารสนเทศนั้นสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคหลัก มีดังนี้
1. ปองกันสินทรัพยจากการทุจริต ผิดพลาด
2. รักษาความถูกตองของขอมูล
3. ความมีประสิทธิผลของระบบงาน
4. ความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของระบบ
5. คาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสูญหายของขอมูล
6. การตัดสินใจท่ีผิดพลาด
7. คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชคอมพิวเตอรในทางท่ีผิด
8. มูลคาของอุปกรณคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และบุคลากร

การควบคุมในระบบสารสนเทศ
1. การควบคุมท่ัวไป (General Control)
2. การควบคุมระบบงาน (Application Control)

การควบคุมท่ัวไป หมายถึง การควบคุมในสวนท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมของการควบคุม
นโยบายและวิธีการในการควบคุมระบบสารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการพัฒนา
และปรับปรุง และการปองกัน/ลดความเสียหายของระบบ เปนการควบคุมภายในสําหรับองคกร
ในภาพรวมหรือควรมีในทุก ๆ สวนของระบบสารสนเทศ

1. การกําหนดนโยบายในการใชสารสนเทศ
1.1 มีนโยบายท่ีชัดเจนวาใครตองการเขาถึงขอมูลอะไร เม่ือไหร ในระบบงานใด
1.2 การใหสิทธิในการเขาถึงจะใชหลัก “need to know” นั่นคือ ถาหนาท่ีความ

รับผิดชอบไมตองใชขอมูลนั้น บุคคลนั้นก็จะไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลนั้น
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2. การแบงแยกหนาท่ีงานในระบบสารสนเทศ
มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผดิชอบของผูปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอรใหชัดเจน เชน
2.1 แยกหนาท่ีการพัฒนาระบบออกจากหนาท่ีผูปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2.2 บรรณารักษระบบ ตองไมทําหนาท่ีอ่ืน
2.3 ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) ตองไมทําหนาท่ีอ่ืน

3. การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3.1 แผนแมบทระยะยาว
3.2 แผนงานพัฒนาระบบ
3.3 กําหนดการประมวลผลขอมูล
3.4 มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
3.5 การประเมินผลงานระหวางการดําเนินโครงการ
3.6 การสอบทานภายหลังการติดตั้งระบบและนําระบบมาใชงาน
3.7 การวัดผลการดําเนินงานของระบบ

4. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบ
4.1 การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแกไขระบบท่ีเปนลายลักษณอักษร
4.2 มีการศึกษาถึงผลกระทบตาง ๆ
4.3 มีการทดสอบระบบท่ีแกไขแลวกอนนําไปใช
4.4 จัดทําเอกสารคูมือประกอบการแกไข
4.5 ประเมินผลและสอบทานระบบงานภายหลังเริ่มใช

5. การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนยคอมพิวเตอร
5.1 การประมวลผลขอมูลของระบบงานตาง ๆ
5.2 การสํารองขอมูล
5.3 การจัดการกับปญหาของระบบ

6. การควบคุมเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร
6.1 สถานท่ีมิดชิด
6.2 มีการรักษาความปลอดภัยหนาแนน
6.3 เขาออกไดเฉพาะผูเก่ียวของ
6.4 กําหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยท่ีชัดเจน
6.4 ติดระบบเตือนภัยกรณีมีผูบุกรุก
6.5 จํากัดใหใชโทรศัพทเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับงาน
6.6 ติดอุปกรณปองกันเครื่องคอมพิวเตอร
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6.7 ควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางาน
7. การควบคุมการเขาถึงขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศ

7.1 การกําหนดมุมมองของผูใช (User Views or Subschema)
7.2 ตารางแสดงสิทธิในการเขาถึงฐานขอมูล (Database Authorization Table)
7.3 การเขารหัสขอมูล (Data Encryption)
7.4 การควบคุมการอนุมานขอมูล (Inference Controls)

8. การควบคุมการเขาถึงระบบงาน
8.1 การพิสูจนตัวจริง (Authentication)
8.2 รหัสผาน (Password)
8.3 การระบุตัวตนดวยสิ่งท่ีมีทางกายภาพ (Physical Possession Identification)
8.4 การระบุตัวตนดวยคาทางชีวภาพ (Biometric Identification)
8.5 การกําหนดสิทธิ (Authorization)
8.6 การบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ในระบบเพ่ือการตรวจสอบ (Audit Logging)

สรุปไดวา ความจําเปนท่ีตองมีการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศนั้น เพ่ือการกําหนด
นโยบายในการใชสารสนเทศการแบงแยกหนาท่ีงานในระบบสารสนเทศการควบคุมโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบการควบคุมเขาถึงอุปกรณคอมพิวเตอร
การควบคุมการเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ และการควบคุมการเขาถึงระบบงาน

จากการศึกษากลาวโดยสรุปไดวา การตรวจสอบขอมูล หมายถึง ข้ันตอนในการตรวจสอบขอมูล
เพ่ือการบริหารไวอยางชัดเจน มีท่ีปรึกษาในการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองสมบูรณ แตงตั้งบุคลากร
ในการตรวจสอบขอมูล บันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสงขอมูลทุกครั้งจัดสรรงบประมาณอยาง
เพียง กําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบขอมูลกับแหลงขอมูลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน
มีการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูลใหม ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของงานการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษา ผานกระบวนการในการจัดเก็บดวยวิธีการหรือเครื่องมือที่ถูกตอง
ไดมาตรฐานและตรวจสอบความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูลกอนเก็บรวบรวม

การประมวลผลขอมูล (Processing Data)
จากการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับดานการประมวลผลขอมูล

ไดมีนักการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลายทัศนะ
ดังนี้

วรรณี แกมเกตุ (2551 : 25) กลาวถึงการประมวลผลขอมูล (Processing data) เปนขั้น
ท่ีปรับเปลี่ยนขอมูลดิบใหเปนสารสนเทศ การดําเนินการในข้ันนี้ โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
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1. ตรวจสอบดัชนีหรือตัวบงชี้ท่ีโรงเรียนไดกําหนดแลว มีดัชนีตัวใดบาง ท่ีเปนสารสนเทศ
ท่ีโรงเรียนตองการใชเพ่ือการวางแผน แบบรายงานหรือแบบสํารวจรายการ ท่ีตองมีขอมูลดิบ (Data)
มาจัดการทํากอนจึงจัดการทําตามรายการสารสนเทศเหลานั้น

2. ในการประมวลผลขอมูล ควรใชครูหรือบุคลากรท่ีมีความถนัดทางคณิตศาสตร
เพราะสวนใหญจะเปนเรื่องราวของการกระทํา เก่ียวกับตัวเลขและวิธีการทางคณิตศาสตร

3. วิธีการในการประมวลผล อาจใชตั้งแตแบบงาย ๆ จนถึงระบบเทคโนโลยีสมัยใหมคือ
คอมพิวเตอร

4. การจัดระเบียบขอมูลหรือหนวยเก็บ(Organizing Data or Storage)
วีระ สุภากิจ (2550 : 29) ไดกลาววา ข้ันนี้เปนการจัดใหมีแหลงรวมของขอมูลสารสนเทศ

ไวในหนวยงานซึ่งเรียกวาศูนยสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน (School Information Center)
ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) จัดทําใหมีสถานท่ี เชน มีหอง ๆ หนึ่งหรือสวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนเปน
ศูนยสารสนเทศ หรืออาจใชสวนหนึ่งของสมุด หองอ่ืน ๆ ฯลฯ 2) จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปน เชน
ตูสําหรับจัดเก็บแฟมขอมูลสารสนเทศ หรือแผนบันทึกขอมูลกรณีใชคอมพิวเตอรไวในหอง 3) จัดทํา
ระบบคนหาแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนคืน ใหสอดคลองกับลักษณะของการ
ใชละการบริหารขอมูลโรงเรียน และใหสอดคลองกับโปรแกรมในระดับจังหวัดและอําเภอ 4) จัดแสดง
สารสนเทศ ท่ีสําคัญ ๆ แตละรอบปเปนแผนปายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมประสบการณประจําปการศึกษา รายชั้นเรียน 5) จัดทําสรุปขอมูลสารสนเทศสําคัญ ๆ
เปนสไลดหรือแผนใสเพ่ือประกอบการบรรยายแกผูมาศึกษาดูงานหรือเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน ๆ
6) จัดหองปฏิบัติการ (Operation Room) สําหรับเสนอผลงานของหนวยงาน ซึ่งมีสารสนเทศ
เปนองคประกอบสําคัญถาโรงเรียนมีสถานท่ีพียงพอ ในขณะท่ี จินตนา ใจกวาง (2550 : 3) กลาววา
การประมวลผลขอมูลคือ การกระทําการบางอยางหรือหลายอยางกับขอมูล ท่ีมีอยูเพ่ือสรางสิ่งใหม
หรือแปรรูปใหอยูในรูปแบบท่ีเปนประโยชน ตามวัตถุประสงคของผูใช มนุษยและสัตวท่ีมีสติปญญา
จะทําการประมวลผลขอมูลตามธรรมชาติอยูตลอดเวลา ยกตัวอยางเชน เวลาเราเดินหรือนกบิน
เราและนกตองคอยปรับทิศทางไมใหชนสิ่งกีดขวาง ไมใหเดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งขิงท่ีอยูขางหนา
และผดุงกิจ พวงเฟอง (2554 : 25) ไดกลาววา การประมวลผลขอมูลเปนกระบวนการท่ีมีกระบวนการ
ยอยหลายกระบานการประกอบกัน ตั้งแตการรวบรวมขอมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกตอง
การคํานวณ การจัดลําดับ การรายงานผล รวมถึงการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูลนั้น
การประมวลผลขอมูลจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญ เพราะขอมูลที่มีอยูรอบ ๆ ตัวเราเปนจํานวนมาก
ในการใชงานจึงตองมีการประมวลผล เพ่ือใหเกิดประโยชน กิจกรรมของการใหไดมาซึ่งสารสนเทศ
จึงประกอบดวยกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งตองมีการตรวจสอบ ความถูกตองดวยกิจกรรม
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ประมวลผล ซึ่งอาจจะเปนการแบงแยกขอมูล การจัดเรียงขอมูล การคํานวณและกิจกรรมการเก็บรักษา
ขอมูล ซึง่อาจตองมีการทําสําเนา ทํารายงาน เพ่ือแจกจาย

สรุปไดวา การประมวลผลขอมูล หมายถึง แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูลและกําหนดระยะเวลา
ในประมวลผลขอมูลแตงตั้งบุคลากรในการประมวลผลขอมูลเปนชุดเดียวกับผูเก็บรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูล มีงบประมาณในการประมวลผลขอมูลประมวลโปรแกรมคอมพิวเตอร ประมวลผล
ขอมูลตามวัตถุประสงคของการใชงานดวยวิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย ทําดัชนีปายชื่อกํากับ
หมวดหมูสารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการคนหา พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการประมวลผล
ขอมูล มีการสงสือ่สารขอมูลหรือการแจกจายขอมูล ในการประมวลผลขอมูลและมีการประชุม นิเทศ
และติดตาม การประมวลผลขอมูล

วิธีการประมวลผลขอมูล
จําแนกได 3 วิธีโดยจําแนกตามอุปกรณท่ีใชในการประมวลผล ไดแก

1. การประมวลผลดวยมือ (Manual Data Processing) เปนวิธีการท่ีใชมาตั้งแตอดีต
โดยใชอุปกรณงาย ๆ สามารถจําแนกตามอุปกรณท่ีใชไดเปน 3 ประการ คือ

1.1 อุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษา และคนหาขอมูล ไดแก บัตรแข็ง
แฟม ตูเก็บเอกสาร

1.2 อุปกรณท่ีชวยในการนับและคิดคํานวณเปนอุปกรณท่ีงายตอการใช ไดแก ลูกคิด
เครื่องคิดเลข เปนตน

1.3 อุปกรณท่ีใชในการคัดลอกขอมูล ไดแก กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องอัดสําเนา
เปนตนการประมวลผลแบบนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีขอมูลปริมาณไมมากนัก และการคํานวณ
ไมยุงยากซับซอน

2. การประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักรกล (Mechanical Data Processing) เปน
วิวัฒนาการมาจากการประมวลผลดวยมือ แตยังตองอาศัยแรงคนบาง เพ่ือทํางานรวมกับเครื่องจักรกล
ในการประมวลผลทางธุรกิจ เครื่องที่ใชกันมากที่สุด คือ เครื่องทําบัญชี (Accounting Machine)
และเครื่องท่ีใชในการประมวลผลท่ัวไปเปนเครื่องก่ึงอิเล็กทรอนิกส เรียกวา เครื่อง Unit Record

3. การประมวลผลขอมูลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส (EDP : Electronic Data Processing)
หมายถึงการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร นั้นเอง ลักษณะงานท่ีเหมาะสมตอการประมวลผล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร คืองานท่ีมีปริมาณมาก ๆ ตองการความถูกตองรวดเร็วมีข้ันตอนในการทํางาน
ซ้ํา ๆ กัน เชน งานบัญชี งานการเงิน งานทะเบียนประวัติและงานสถิติ เปนตนมีการคํานวณท่ียุงยาก
และสลับซับซอน เชน งานวิจัยและวางแผน งานดานวิศวกรรมศาสตร เปนตน
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สรุปไดวา วิธีการประมวลผลขอมูลมีการประมวลผลดวยมือเหมาะกับขอมูลปริมาณไมมากนัก
การประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักรกลใชในการประมวลผลทางธุรกิจ และการประมวลผลขอมูล
ดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกสงานท่ีมีปริมาณมาก ๆ ตองการความถูกตองรวดเร็ว

การประมวลผลขอมูล สามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้
1. ข้ันเตรียมขอมูล (lnput) เปนการจัดเตรียมขอมูลท่ีรวบรวมมาแลวใหอยูในลักษณะ

ท่ีสะดวกตอการประมวลผล แบงเปนข้ันตอนยอย ๆ ดังนี้
1.1 การลงรหัส (Coding) คือ การใชรหัสแทนขอมูลจริง ทําใหขอมูลอยูในรูปแบบ

ท่ีสะดวกแกการประมวลผล ทําใหประหยัดเวลาและเนื้อท่ี รหัสอาจเปนตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได เชน
ขอมูลเก่ียวกับเพศ ใหรหัส 1 แทนเพศชาย รหัส 2 แทนเพศหญิง เปนตน

1.2 การตรวจสอบแกไขขอมูล (Editing) เปนการตรวจสอบความถูกตองและความ
เปนไปไดของขอมูล และปรับปรุงแกไขเทาท่ีจะทําไดหรือคัดขอมูลท่ีไมตองการออกไป เชน คําตอบ
บางคําตอบขัดแยงกันก็อาจดูคําตอบจากคําถามขออ่ืน ๆ ประกอบ แลวแกไขตามความเหมาะสม

1.3 การแยกประเภทขอมูล (Classifying) คือการแยกประเภทขอมูลออกตามลักษณะ
งานเพ่ือสะดวกในการประมวลผลตอไป เชน แยกตามคณะวิชา แยกตามเพศ แยกตามอายุ เปนตน

1.4 การบันทึกขอมูลลงสื่อ (Media) ท่ีเหมาะสม หมายถึง การจัดเตรียมขอมูลใหอยู
ในสื่อ หรืออุปกรณท่ีอยูในรูปท่ีเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจ และนําไปประมวลได เชน บันทึก
ขอมูลลงในจานแมเหล็ก หรือเทปแมเหล็ก เพ่ือนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอไป

2. ข้ันตอนการประมวลผล (Processing) เปนวิธีการจัดการกับขอมูล โดยนําขอมูล
ท่ีเตรียมไวแลวเขาเครื่อง แตกอนท่ีเครื่องจะทํางานตองมีโปรแกรมสั่งงาน ซึ่งโปรแกรมเมอร (Processing)
เปนผูเขียน เครื่องคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลจนกระท่ังไดผลลัพธออกมาและยังคงเก็บไว
ในเครื่องข้ันตอนตาง ๆ อาจเปน ดังนี้

2.1 การคํานวณ (Calculation) ไดแก การคํานวณทางคณิตศาสตร เชน การบวก ลบ
คูณ หาร และทางตรรกศาสตร เชน การเปรียบเทียบคาตาง ๆ

2.2 การเรียงลําดับขอมูล (Sorting) เชน เรียงขอมูลจากนอยไปมาก หรือมากไปนอย
หรือเรียงตามตัวอักษร A ถึง Z เปนตน

2.3 การดึงขอมูลมาใช (Retrieving) เปนการคนหาขอมูลท่ีตองการเพ่ือนํามาใชงาน
เชน ตองการทราบยอดหนี้ของลูกคาคนหนึ่ง หรือตองการทราบยอดขายของพนักงานคนหนึ่ง เปนตน

2.4 การรวมขอมูล (Merging) เปนการนําขอมูลตั้งแต 2 ชุด ขึ้นไปมารวมเปนชุด
เดียวกัน เชน การนําเอาเงินเดือนพนักงาน รวมกับเงินคาลวงเวลา จะไดเปนเงินท่ีตองจายใหแกพนักงาน

2.5 การสรุป (Summarizing) เปนการรวบรวมขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดใหอยูในรูปแบบ
สั้น ๆ กะทัดรัดตามตองการ เชน การสรุปรายรับรายจาย หรือ กําไรขาดทุน
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2.6 การสรางขอมูลชุดใหม (Reproducing) เปนการสรางขอมูลชุดใหมข้ึนมาจาก
ขอมูลเดิม

2.7 การปรับปรุงขอมูล (Updating) คือ การเพ่ิมขอมูล (Add) การลบขอมูล (Delete)
และการเปลี่ยนคา (Change) ขอมูลท่ีมีอยูใหทันสมัยอยูเสมอ

3. ข้ันตอนการแสดงผลลัพธ (Output) เปนงานท่ีไดหลังจากผานการประมวลผลแลว
เปนขั้นตอนในการแปลผลลัพธที่เก็บอยูในเครื่อง ใหออกมาอยูในรูปที่สามารถเขาใจงาย ไดแก
การนําเสนอในรูปแบบรายงาน เชน แสดงผลสรุปตารางรายงานการบัญชี รายงานทางสถิติ รายงาน
การวิเคราะหตาง ๆ หรืออาจแสดงดวยกราฟ เชน แผนภูมิ หรือรูปภาพสรุปข้ันตอนการประมวลผล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร

สรุปไดวา ข้ันตอนการประมวลผลขอมูลมีข้ันเตรียมขอมูลจัดเตรียมขอมูลท่ีรวบรวมมาแลว
ใหอยูในลักษณะท่ีสะดวกตอการประมวลผลข้ันตอนการประมวลผลการจัดการกับขอมูล โดยนําขอมูล
ท่ีเตรียมไวแลวเขาเครื่องเครื่องคอมพิวเตอรจะทําการประมวลผลจนกระท่ังไดผลลัพธ และข้ันตอน
การแสดงผลลัพธการแปลผลลัพธท่ีเก็บอยูในเครื่อง ใหออกมาอยูในรูปท่ีสามารถเขาใจงาย

จากการศึกษากลาวโดยสรุปไดวา การประมวลผลขอมูล หมายถึง แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูล
และกําหนดระยะเวลาในประมวลผลขอมูลแตงตั้งบุคลากรในการประมวลผลขอมูลเปนชุดเดียวกับ
ผูเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูล มีงบประมาณในการประมวลผลขอมูลประมวลโปรแกรม
คอมพิวเตอร ประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคของการใชงานดวยวิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย
ทําดัชนีปายชื่อกํากับหมวดหมูสารสนเทศเพ่ือความสะดวกในการคนหา พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
และทักษะในการประมวลผลขอมูล มีการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูล ในการประมวลผล
ขอมูลและมีการประชุม นิเทศ และติดตาม การประมวลผลขอมูล

การจัดเก็บขอมูล (Organized of Storage Data)
จากการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ และงานวิจัย ท่ีเก่ียวกับดานการจัดเก็บขอมูล ไดมีนักการ

ศึกษาและผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลายทัศนะ ดังนี้
วีระ สุภากิจ (2550 : 29) ไดกลาววาข้ันนี้เปนการจัดการใหมีแหลงรวมของขอมูลสารสนเทศ

ไวในหนวยงานซึ่งเรียกวาศูนยสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียน (School Information Center)
ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) จัดทําใหมีสถานท่ี เชน มีหอง ๆ หนึ่งหรือสวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนเปน
ศูนยสารสนเทศ หรืออาจใชสวนหนึ่งของสมุด หองอ่ืน ๆ ฯลฯ 2) จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปน เชน
ตูสําหรับจัดเก็บแฟมขอมูลสารสนเทศ หรือแผนบันทึกขอมูลกรณีใชคอมพิวเตอรไวในหอง 3) จัดทํา
ระบบคนหาแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนคืน ใหสอดคลองกับลักษณะของการ
ใชละการบริหารขอมูลโรงเรียน และใหสอดคลองกับโปรแกรมในระดับจังหวัดและอําเภอ 4) จัดแสดง
สารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ แตละรอบปเปนแผนปายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ทุกกลุมประสบการณประจําปการศึกษา รายชั้นเรียน 5) จัดทําสรุปขอมูลสารสนเทศสําคัญ ๆ เปนสไลด
หรือแผนใสเพ่ือประกอบการบรรยายแกผูมาศึกษาดูงานหรือเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน ๆ 6) จัดหอง
ปฏิบัติการ (Operation Room) สําหรับเสนอผลงานของหนวยงานซึ่งมีสารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญ
ถาโรงเรียนมีสถานท่ีพียงพอ ซึ่ง ชุลีพร ปานธูป (2551 : 25) ไดกลาววา การใชงานฮารดดิสกเพ่ือเก็บ
ขอมูลนั้น ในขั้นตอนแรกจะตองการฟอรแมตฮารดดิสกใหเตรียมพรอมสําหรับการเก็บขอมูลกอน
การฟอรแมตฮารดดิสกนั้นจะเปนการแบงฮารดดิสกเปนหองยอย ๆ ท่ีเรียกวา “คลัสเตอร” (Cluster)
โดยขนาดของคลัสเตอรจะข้ึนอยูกับขนากของฮารดดิสกและรูปแบบการจัดเก็บ ในการจัดเก็บไฟลลง
ในฮารดดิสก ระบบจะจัดเก็บในคลัสเตอรท่ีวาง ถาคลัสเตอรเดียวไมเพียงพอ จะใชคลัสเตอรท่ีอยูถัดไป
ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนเก็บเรียบรอยทุกไฟลและสมเดช สีแสง (2550 : 295) ไดกลาววาในการทํางาน
ดวยคอมพิวเตอร ถึงแมจะมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพดีแลวยังตองมีชุดคําสั่ง (Software)
ท่ีจะควบคุมการทํางานของเครื่องอีกดวย การทํางานโดยวิธีการจัดแฟมซึ่งเรียกวิธีนี้วา ระบบการจัด
การกระทําแฟมขอมูล (File handing system) อาจใชโปรแกรมสําเร็จซึ่งทําหนาท่ีในการเก็บรวบรวม
ขอมูลใหเปนแฟมท่ีมีระเบียบงายตอการใชงาน และชวยทําใหผูใชประมวลผลขอมูลตาง ๆ ตามความ
ตองการไดอยางรวดเร็ว โปรแกรมเหลานี้จะใชระบบการจัดการฐานขอมูล หรือท่ีเรียกวา ดีบีเอ็มเอส
(Data Base Management System : DBMS) ระบบฐานขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การใชงานประจําวัน การตัดสินใจของผูบริหารจะกระทําไดรวดเร็ว ถามีขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอ
จึงมีการใชคอมพิวเตอรชวยประมวลผลเพ่ือใหไดสารสนเทศดังกลาว แตการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
จําเปนตองมีหลักการและวิธีการท่ีทําใหระบบมีระเบียบแบบแผนท่ีดี การแบงประเภทแฟมการจัดการ
ขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูล การเรียกใชขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการใชงานท่ีรวดเร็ว
จึงจัดเก็บในลักษณะของฐานขอมูลลักษณะขอมูลขอมูลดีคุณสมบัติของขอมูลท่ีดี การจัดเก็บขอมูล
จําเปนตองมีแผนในการดําเนินการ หรือกลาวไดวาการไดมาซึ่งขอมูลท่ีจะนํามาใชประโยชน องคกร
จําเปนตองลงทุนท้ังในดานตัวขอมูล เครื่องจักร และอุปกรณ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรมารองรับ
ระบบ เพ่ือใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบขอมูลจึงตองคํานึงถึงปญหาตาง ๆ และ
พยายามมองปญหาแบบท่ีเปนจริง สามารถดําเนินการได ใหประสิทธิผลคุมคากับการลงทุน ขอมูลท่ีดี
จะตองมีคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานดังนี้ 1) ความถูกตองขอมูลท่ีดีตองมีความถูกตอง เพ่ือใหสามารถนําเอา
ไปใชประโยชนได หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ถาขอมูลท่ีเก็บมาเชื่อถือไมไดจะทําใหเกิดผลเสีย
อยางมาก ผูใชจะไมกลาอางอิงหรือนําไปใชประโยชน ซึ่งเปนเหตุใหการตัดสินใจของผูบริหารขาด
ความแมนยํา และอาจมีโอกาสผิดพลาดได รูปแบบการจัดเก็บขอมูล ตองคํานึงถึงกรรมวิธีการ
ดําเนินงานเพ่ือใหไดความถูกตองแมนยํามากท่ีสุด 2) ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน (Update) ขอมูล
ท่ีดีจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีความเปนปจจุบันอยูเสมอ การไดมาของขอมูล จําเปนตองให
ทันตอความตองการของผูใช ทันสมัย และทันตอเหตุการณปจจุบัน 3) ความสมบูรณ (Complete)
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ขอมูลท่ีมีความสมบูรณ คือ ขอมูลท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใช ซึ่งจะขึ้นกับวิธีการ
รวบรวมขอมูลและวิธีการประมวลผล ดังนั้นในการดําเนินการรวบรวมขอมูลตองสํารวจและสอบถาม
ความตองการในการใชขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณ 4) ตรงตามความตองการ (Relevance)
และสอดคลองตามความตองการเปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจเพื่อหาความตองการ
ของหนวยงานและองคกร ดูสภาพการใชขอมูล และขอบเขตขอมูล ท่ีสอดคลองกับความตองการ
5) สามารถตรวจสอบได (Verifiable) ทั้งกระชับและชัดเจน แหลงขอมูลที่นํามาใชตองเปนขอมูล
ท่ีตรวจสอบได มีท่ีมานาเชื่อถือ เพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีไดรับมาใชประโยชน

สรุปไดวา การจัดเก็บขอมูล หมายถึง การวางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ จัดตั้งศูนยสารสนเทศในโรงเรียน แตงตั้งบุคลากรประจําศูนยสารสนเทศใน มีการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีสมบูรณ ตามแผนงานท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย จัดระบบ
การจัดเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ ไวเปนหมวดหมู และมีระบบคนหาขอมูลท่ีแมนยํา จัดเก็บขอมูล
และสารสนเทศโดยใชเอกสารรายงานขอมูลสถิติแฟมขอมูล นําเสนอการจัดเก็บขอมูลโดยใชปายนิเทศ
แผนพับ จัดสรรงบประมาณ จัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยใชวีดีทัศน หรือแผนวีดีรอมและคอมพิวเตอร
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและมีการกํากับและติดตาม
การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ

องคประกอบฐานระบบของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูลสวนใหญเปนระบบท่ีมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บขอมูล

โดยมีซอฟแวรหรือโปรแกรมชวยในการจัดการขอมูลเหลานี้เพ่ือใหไดขอมูลตามผูใชตองการองคประกอบ
ของระบบฐานขอมูล แบงออกเปน 5 ประเภท คือ

1. ฮารดแวร (Hardware) ในระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮารดแวรตาง ๆ
ท่ีพรอมจะอํานวยความสะดวกในการบริหารระบบงานฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะเปน
ขนาดของหนวยความจําความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง อุปกรณนําเขาและออกรายงานรวมถึง
หนวยความจําสํารองท่ีรองรับการประมวลผลขอมูลในระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. โปรแกรม (Program) ในการประมวลผลฐานขอมูลอาจจะใชโปรแกรมท่ีแตกตางกัน
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบคอมพิวเตอรท่ีใชวาเปนแบบใด โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีการสรางการเรียกใชขอมูล
การจัดทํารายงานการปรับเปลี่ยนแกไขโครงสราง การควบคุม หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาระบบ
จัดการฐานขอมูล (Database Management System) คือโปรแกรมหรือซอฟทแวรที่ทําหนาท่ี
ในการจัดการฐานขอมูลโดยจะเปนสื่อกลางระหวางผูใช และโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ที่มีอยูใน
ฐานขอมูล

3. ขอมูล (Data) ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนศูนยกลางขอมูลอยางเปน
ระบบ ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถใชรวมกันได ผูใชขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมองภาพขอมูลในลักษณะ
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ท่ีแตกตางกัน เชน ผูใชบางคนมองภาพของขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไวในสื่อเก็บขอมูลจริง ในขณะท่ีผูใชบางคน
มองภาพขอมูลจากการใชงานของผูใช (External Level)

4. บุคลากร (People) ผูใชท่ัวไป เปนบุคลากรท่ีใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล เพ่ือให
งานสําเร็จลุลวงไดเชนในระบบขอมูลการจองตั๋วเครื่องบิน ผูใชท่ัวไป คือ พนักงานจองตั๋วพนักงาน
ปฏิบัติงาน (Operating) เปนผูปฏิบัติการดานการประมวลผล การปอนขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร
นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst) เปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีวิเคราะหระบบฐานขอมูล
และออกแบบระบบงานท่ีจะนํามาใชผูเขียนโปรแกรมประยุกตใชงาน (Programmer) เปนผูทําหนาท่ี
เขียนโปรแกรมประยุกตใชงานตาง ๆ เพ่ือใหการจัดเก็บการเรียกใชขอมูลเปนไปตามความตองการ
ของผูใชผูบริหารงานฐานขอมูล (Database Administrator : DBA) เปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีบริหารและ
ควบคุมการบริหารงานของระบบฐานขอมูลท้ังหมด เปนผูท่ีจะตองตัดสินใจวาจะรวบรวมขอมูลอะไร
เขาสูระบบ จัดเก็บโดยวิธีใด เทคนิคการเรียกใชขอมูล กําหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
การสรางระบบขอมูลสํารอง การกู และประสานงานกับผูใชวาตองการใชขอมูลอยางไร รวมถึง
นักวิเคราะหและออกแบบระบบ และโปรแกรมเมอรประยุกตใชงาน เพื่อใหการบริหารการใชงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) ในระบบฐานขอมูลควรมีการจัดทําเอกสาร
ท่ีระบุข้ันตอนการทํางานของหนาท่ีการงานตาง ๆ ในระบบฐานขอมูล ในสภาวะปกติและในสภาวะ
ท่ีระบบเกิดปญหา (Failure) ซึ่งเปนข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกระดับขององคกร

สรุปไดวาองคประกอบฐานระบบของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ คือฮารดแวร ในระบบ
ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮารดแวรตาง ๆ ที่พรอมจะอํานวยความสะดวกในการบริหาร
ระบบงานฐานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพโปรแกรมใชในการประมวลผลฐานขอมูลอาจจะใชโปรแกรม
ท่ีแตกตางกันขอมูลฐานขอมูลเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนศูนยกลางขอมูลอยางเปนระบบ
บุคลากรใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไดและข้ันตอนการปฏิบัติงานมีการจัดทํา
เอกสารท่ีระบุข้ันตอนการทํางานของหนาท่ีการงานตาง ๆ ในระบบฐานขอมูล

ประโยชนของการจัดเก็บขอมูล
ประโยชนของการจัดเก็บขอมูลแบบรวมศูนยในปจจุบันองคกรสวนใหญหันมาใหความสนใจ

กับระบบฐานขอมูลกันมาก เนื่องจากระบบฐานขอมูลมีประโยชนดังตอไปนี้
1. ลดความซ้ําซอนของขอมูลเนื่องจากการใชงานระบบฐานขอมูลนั้นตองมีการออกแบบ

ฐานขอมูลเพ่ือใหมีความซ้ําซอนของขอมูลนอยท่ีสุด จุดประสงคหลักของการออกแบบฐานขอมูล
เพ่ือการลดความซ้ําซอน สาเหตุท่ีตองลดความซ้ําซอน เนื่องจากความยากในการปรับปรุงขอมูล
กลาวคือถาเก็บขอมูลซ้ําซอนกันหลายแหง เม่ือมีการปรับปรุงขอมูลแลวปรับปรุงขอมูลไมครบทําให
ขอมูลเกิดความขัดแยงกันของขอมูลตามมา และยังเปลืองเนื้อท่ีการจัดเก็บขอมูลดวย เนื่องจากขอมูล
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ชุดเดียวกันจัดเก็บซ้ํากันหลายแหงนั่นเองถึงแมวาความซ้ําซอนชวยใหออกรายงานและตอบคําถาม
ไดเร็วข้ึน แตขอมูลจะเกิดความขัดแยงกัน ในกรณีท่ีตองมีการปรับปรุงขอมูลหลายแหง การออกรายงาน
จะทําไดเร็วเทาใดนั้นจึงไมมีความหมายแตอยางใด และเหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือปญหาเรื่อง
ความขัดแยงกันของขอมูลแกไขไมไดดวยฮารดแวร ขณะท่ีการออกรายงานชานั้นใชความสามารถของ
ฮารดแวรชวยได

2. รักษาความถูกตองของขอมูลเนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลสามารถตรวจสอบกฎ
บังคับความถูกตองของขอมูลใหได โดยนํากฎเหลานั้นมาไวท่ีฐานขอมูล ซึ่งถือเปนหนาท่ีของระบบ
จัดการฐานขอมูลท่ีจะจัดการเรื่องความถูกตองของขอมูลใหแทน แตถาเปนระบบแฟมขอมูล
ผูพัฒนาโปรแกรมตองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบตาง ๆ (Data integrity) เองทั้งหมด
ถาเขียนโปรแกรมครอบคลุมกฎระเบียบใดไมครบหรือขาดหายไปบางกฎอาจทําใหขอมูลผิดพลาดได
และยังชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมดวย เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูล
จัดการใหนั่นเอง เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลสามารถรองรับการใชงานของผูใชหลายคนพรอม
กันได ดังนั้นความคงสภาพและความถูกตองของขอมูลจึงมีความสําคัญมากและตองควบคุมใหดี
เนื่องจากผูใชอาจเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได ซึ่งจะทําใหเกิดความผิดพลาดกระทบตอการใชขอมูล
ของผูใชอ่ืนท้ังหมดได ดังนั้นประโยชนของระบบฐานขอมูลในเรื่องนี้จึงมีความสําคัญมาก

3. มีความเปนอิสระของขอมูลเนื่องจากมีแนวคิดท่ีวาทําอยางไรใหโปรแกรมเปนอิสระ
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูล ในปจจุบันนี้ถาไมใชระบบฐานขอมูลการแกไขโครงสรางขอมูล
จะกระทบถึงโปรแกรมดวย เนื่องจากในการเรียกใชขอมูลที่เก็บอยูในระบบแฟมขอมูลนั้น ตองใช
โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเรียกใชขอมูลในแฟมขอมูลนั้นโดยเฉพาะ เชน เม่ือตองการรายชื่อพนักงาน
ที่มีเงินเดือนมากกวา 100,000 บาทตอเดือน โปรแกรมเมอรตองเขียนโปรแกรมเพื่ออานขอมูล
จากแฟมขอมูลพนักงานและพิมพรายงานท่ีแสดงเฉพาะขอมูลท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนด กรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแฟมขอมูลขอมูลเชน ใหมีดัชนี (Index) ตามชื่อพนักงานแทนรหัสพนักงาน
สงผลใหรายงานท่ีแสดงรายชื่อพนักงานที่มีเงินเดือนมากกวา 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งแตเดิม
กําหนดใหเรียงตามรหัสพนักงานนั้นไมสามารถพิมพได ทําใหตองมีการแกไขโปรแกรมตามโครงสราง
ดัชนี (Index) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะแบบนี้เรียกวาขอมูลและโปรแกรมไมเปนอิสระตอกันสําหรับ
ระบบฐานขอมูลนั้นขอมูลภายในฐานขอมูลจะเปนอิสระจากโปรแกรมท่ีเรียกใช (Data independence)
สามารถแกไขโครงสรางทางกายภาพของขอมูลได โดยไมกระทบตอโปรแกรมที่เรียกใชขอมูลจาก
ฐานขอมูล เนื่องจากระบบฐานขอมูลมีระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่แปลงรูป (Mapping)
ใหเปนไปตามรูปแบบท่ีผูใชตองการ เนื่องจากในระบบแฟมขอมูลนั้นไมมีความเปนอิสระของขอมูล
ดังนั้นระบบฐานขอมูลไดถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแกปญหาดานความเปนอิสระของขอมูล นั้นคือระบบ
ฐานขอมูลมีการทํางานไมข้ึนกับรูปแบบของฮารดแวรท่ีนํามาใชกับระบบฐานขอมูลและไมขึ้นกับ
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โครงสรางทางกายภาพของขอมูล และมีการใชภาษาสอบถามในการติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูล
แทนคําสั่งของภาษาคอมพิวเตอรในยุคท่ี 3 ทําใหผูใชเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลโดยไมจําเปนตอง
ทราบรูปแบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทหรือขนาดของขอมูลนั้น ๆ

4. มีความปลอดภัยของขอมูลสูงถาหากทุกคนสามารถเรียกดูและเปลี่ยนแปลงขอมูล
ในฐานขอมูลท้ังหมดได อาจกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลได และขอมูลบางสวนอาจเปนขอมูล
ท่ีไมอาจเปดเผยไดหรือเปนขอมูลเฉพาะของผูบริหาร หากไมมีการจัดการดานความปลอดภัยของขอมูล
ฐานขอมูลก็จะไมสามารถใชเก็บขอมูลบางสวนไดระบบฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล ดังนี้ มีรหัสผูใช (User) และรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงานฐานขอมูลสําหรับ
ผูใชแตละคนระบบฐานขอมูลมีระบบการสอบถามชื่อพรอมรหัสผานของผูเขามาใชระบบงานเพ่ือให
ทํางานในสวนท่ีเก่ียวของเทานั้น โดยปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขามาเห็นหรือแกไขขอมูล
ในสวนท่ีตองการปกปองไว ในระบบฐานขอมูลสามารถสรางและจัดการตารางขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูล
ท้ังการเพ่ิมผูใช ระงับการใชงานของผูใช อนุญาตใหผูใชสามารถเรียกดู เพ่ิมเติม ลบและแกไขขอมูล
หรือบางสวนของขอมูลไดในตารางท่ีไดรับอนุญาต) ระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดสิทธิการมองเห็น
และการใชงานของผูใชตาง ๆ ตามระดับสิทธิและอํานาจการใชงานขอมูลนั้น ๆ ในระบบฐานขอมูล
(DBA) สามารถใชวิว (View) เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดเปนอยางดี
โดยการสรางวิวท่ีเสมือนเปนตารางของผูใชจริง ๆ และขอมูลท่ีปรากฏในวิวจะเปนขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับงานของผูใชเทานั้น ซึ่งจะไมกระทบกับขอมูลจริงในฐานขอมูลระบบฐานขอมูลจะไมยอมให
โปรแกรมใด ๆ เขาถึงขอมูลในระดับกายภาพ (Physical) โดยไมผาน ระบบการจัดการฐานขอมูล
และถาระบบเกิดความเสียหายข้ึนระบบจัดการฐานขอมูลรับรองไดวาขอมูลท่ียืนยันการทํางานสําเร็จ
(Commit) แลวจะไมสูญหาย และถากลุมงานท่ียังไมสําเร็จ (Rollback) นั้นระบบจัดการฐานขอมูล
รับรองไดวาขอมูลเดิมกอนการทํางานของกลุมงานยังไมสูญหายมีการเขารหัสและถอดรหัส
(Encryption/Decryption) เพ่ือปกปดขอมูลแกผูท่ีไมเก่ียวของ เชน มีการเขารหัสขอมูลรหัสผาน

5. ใชขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลางมีการควบคุมการใชขอมูลในฐานขอมูล
จากศูนยกลาง ระบบฐานขอมูลสามารถรองรับการทํางานของผูใชหลายคนได กลาวคือระบบฐานขอมูล
จะตองควบคุมลําดับการทํางานใหเปนไปอยางถูกตอง เชนขณะท่ีผูใชคนหนึ่งกําลังแกไขขอมูลสวนหนึ่ง
ยังไมเสร็จ ก็จะไมอนุญาตใหผูใชคนอ่ืนเขามาเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลนั้นได เนื่องจากขอมูลท่ีเขามา
ยังระบบฐานขอมูลจะถูกนําเขาโดยระบบงานระดับปฏิบัติการตามหนวยงานยอยขององคกร
ซึ่งในแตละหนวยงานจะมีสิทธิในการจัดการขอมูลไมเทากัน ระบบฐานขอมูลจะทําการจัดการวา
หนวยงานใดใชระบบจัดการฐานขอมูลในระดับใดบาง ใครเปนผูนําขอมูลเขา ใครมีสิทธิแกไขขอมูล
และใครมีสิทธิเพียงเรียกใชขอมูล เพ่ือท่ีจะใหสิทธิท่ีถูกตองบนตารางท่ีสมควรใหใช
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สรุปไดวาประโยชนของการจัดเก็บขอมูลคือตองการปรับปรุงฐานขอมูลสามารถทําไดสะดวก
และรวดเร็วการจัดเรียงขอมูลจะเปนระเบียบ ไมซ้ําซอน ลดขั้นตอนของการทํางาน เมื่อมีการใช
จัดการฐานของมูลอยางเปนระบบจึงทําใหสามารถเขาไปใชงานไดทุกคนขอมูลมีการจัดการอยางเปน
ระเบียบแลว จึงทําใหสามารถรักษาความปลอดภัยไดงาย และมีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะปรับปรุง
ขอมูลไดงาย

จากการศึกษากลาวสรุปไดวา การจัดเก็บขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการ
จัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา มีการวางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
จัดตั้งศูนยสารสนเทศในโรงเรียน แตงตั้งบุคลากรประจําศูนยสารสนเทศใน มีการจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย จัดระบบการจัดเก็บรักษา
ขอมูลสารสนเทศ ไวเปนหมวดหมู และมีระบบคนหาขอมูลท่ีแมนยํา จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ
โดยใชเอกสารรายงานขอมูลสถิติแฟมขอมูล นําเสนอการจัดเก็บขอมูลโดยใชปายนิเทศ แผนพับ
จัดสรรงบประมาณ จัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยใชวีดีทัศน หรือแผนวีดีรอมและ

การวิเคราะหขอมูล (Analyzing Data)
จากการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ และงานวิจัย ท่ีเก่ียวกับดานการวิเคราะหขอมูล ไดมี

นักการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลายทัศนะ ดังนี้
สมเดช สีแสง (2550 : 325) ใหหลักการและแนวการปฏิบัติในการดําเนินงานตามกระบวนการ

วิเคราะหขอมูล เปนข้ันท่ีนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงาน
ตามความประสงคแตละเรื่อง แตละครั้งในการวิเคราะหขอมูลมีขอคิดท่ีสําคัญ คือ ขอมูลสารสนเทศ
จะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 1) ประเภทท่ีมีลักษณะเปนปรนัยคือ มีความชัดเจนในตนเอง
การวิเคราะหไมวาจะวิเคราะหโดยใด เม่ือใด ผลก็จะออกมาเหมือนกัน ไดแก ขอมูลท่ีเปนกฎระเบียบ
มีเหตุผล ในเชิงวิทยาศาสตร แสดงเปนสถิติ เปนตัวเลขคณิตศาสตร 2) ประเภทท่ีมีลักษณะเปนอัตนัย
ขอมูลประเภทนี้ ไดแก ภาษา สัญลักษณ ท่ีใชแทนความคิด เชน ความสวย ความดีระดับบุคคลตัวอยาง
ผลในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศประเภทนี้จะไดออกมาไมชัดเจนเหมือนประเภทปรนัย การวิเคราะห
ขอมูลประเภทนี้ควรทําโดยคณะบุคคล ใชดุลยพินิจของคนสวนใหญในการพิจารณาตัดสินใจ
สวน จินตนา ใจกวาง (2550 : 3) กลาววา การวิเคราะหขอมูลหรือการจัดการขอมูลคือการสราง
ระบบจัดขอมูลจํานวนมากใหสามารถไปใชไดอยางสะดวกรวดเร็วทันเวลา ซึ่งประกอบดวยการจัดเก็บไว
ในแฟมขอมูลอยางเปนระบบ ท้ังแบบแฟมกระดาษหรือแฟมคอมพิวเตอร การสรางฐานขอมูล คือ
ระบบเก็บขอมูลขนาดใหญท่ีมีการจัดระบบบํารุงรักษามาใหผิดเพ้ียนหรือสูญหาย และการสรางระบบ
คนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสิบคนไดรวดเร็ว และมีขอมูลสะสมใหเลือกใชมากมาย
การจัดการขอมูลอยางเปนระบบ เริ่มตนท่ีการสรางฐานขอมูลซึ่งจะตองออกแบบใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ปจจุบันนี้มีซอฟแวรหรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถใชจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ในขณะท่ี ประมวล ศรีอุดม (2555 : 12) กลาววา การวิเคราะหขอมูลหมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการ
เพ่ือสรุปความสําคัญของขอมูลสารสนเทศใหตรงกับสภาพจริง ตรงตามวัตถุประสงค กอนท่ีจะนําขอมูล
มาใช และกรรณิกา ทิตาราม (2555 : 1) กลาววา การวิเคราะหและการตีความหมายขอมูลท่ีทําการ
เก็บรวบรวม โดยท่ัวไปจะมีจํานวนมาก เม่ือไดขอมูลมาแลว ก็จะดําเนินกับขอมูลดวย วิธีการตาง ๆ
เชน การแยกประเภท การจัดชั้น การสังเขป การหาขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ ของขอมูล
การพิจารณาหาวาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดมีความสัมพันธกับขอมูลอ่ืนหรือไมอยางไรตลอดจนอาจ
ทําพยากรณเหตุการณในอนาคตจากขอมูลที่เก็บรวบรวมได กระบวนการตาง ๆ เหลานี้เรียกวา
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะดําเนินการในรายละเอียดอยางไรและเพียงไรนั้นข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูล
และเรื่องท่ีตองการศึกษา ในบางกรณี การวิเคราะหขอมูลก็ทําโดยการใชกราฟ ดังนั้น เม่ือพิจารณา
ใหดีจะเห็นวาบางข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูล เชน การจัดชั้นหรือแยกประเภทของขอมูล จะตอง
เตรียมการวางแผนพรอมกันไปกับการเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูลเม่ือขอมูลไดรับการวิเคราะหแลว
ข้ันสุดทายของการดําเนินการทางสถิติก็คือ การตีความหมายของขอมูลเหลานั้น การตีความหมายก็คือ
การพิจารณาวาอะไรคือ ขอสรุปท่ีไดจากวิเคราะหตัวเลขท่ีไดจากการวิเคราะหชวยสนับสนุน
หรือปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไวเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ และตัวเลขท่ีไดจาการวิเคราะหบอกอะไรบางอยางใหม ๆ
แกเราบาง

สรุปไดวา การวิเคราะหขอมูล คือ การแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบ จัดเตรียมเครื่องมือ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลอยางเพียงพอและตันตอการเปลี่ยนแปลง กําหนดแนวปฏิบัติขั้นตอน
และวิธีการวิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตามความ
เรงดวนของการนําไปใชนําเสนอขอมูลท่ีงายตอความเขาใจ จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลอยางเพียงพอและตันตอการเปลี่ยนแปลง วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติท่ีหลากหลาย โดยใช
โปรแกรมตาง ๆ วางแผนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติท่ีหลากหลาย กําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลอยางเหมาะสมกับขอมูลท่ีจัดเก็บและประชุม นเิทศ และติดตามการวิเคราะหขอมูล

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศตามวิธีวงจรพัฒนาระบบเปนวิธีการแบบเดิม ใชการวิเคราะห

กระบวนการทํางานตามลําดับข้ันตอนและแตกออกเปนกระบวนการยอย ๆ และกระบวนการท่ีทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของขอมูล ซึ่งข้ันตอนแรกจะตองเสร็จสิ้นกอนจึงจะทําข้ันตอนตอไปได การวิเคราะห
ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
การพิจารณาปญหาของระบบงานและความตองการท่ีจะแกไขปญหาหรือปรับปรุง

ใหดีขึ้นไมวาจะเปนระบบงานที่ปฏิบัติโดยคอมพิวเตอรหรือบุคคลก็ตาม นักวิเคราะหระบบตอง
พยายามคนหาสาเหตุวาอะไรคือปญหาหลักและปญหารองของระบบงานปจจุบัน เปนการพยายาม
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ตอบคําถามวาระบบท่ีเปนอยูมีอะไรบางท่ียังไมดีพอตามท่ีตองการ หรือสํารวจความตองการขององคกร
และความตองการของผูใช สํารวจสิ่งท่ีจะตองทําหรือปรับปรุงเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการ ผลจากข้ันตอนนี้
เปนการแจกแจงปญหาสรุปประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเปนขอมูลในการขออนุมัติเพ่ือศึกษาความเปนไป
ไดของระบบงานท่ีตองการตอไป การวิเคราะหปญหาครอบคลุมประเด็นการพิจารณาปญหาของ
ระบบงานเดิมหรือปญหาของระบบงานใหม และการทํารายงานหัวขอปญหา

1.1 การพิจารณาปญหา ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ คือ
1.1.1 กําหนดหัวขอของปญหา ตองชัดเจนเพ่ือใหเขาใจถึงสิ่งท่ีจะทําไดงายซึ่งเปน

จุดเริ่มตนของการศึกษาระบบ
1.1.2 กําหนดขอบเขตของปญหา ตองเจาะจงวาปญหาเกิดข้ึนท่ีจุดใด แผนกใด

กลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ เปนการตีกรอบปญหาเพ่ือกําหนดขอบเขตของการศึกษาและการวิเคราะห
1.1.3 กําหนดจุดประสงคหรือเปาหมายของสิ่งท่ีตองการทําเพ่ือการแกไขปญหา

ควรเปนเปาหมายท่ีชัดเจนสามารถวัดไดหรือเปนรูปธรรมท่ีมองเห็นได เพ่ือชวยใหสามารถตัดสินไดวา
งานท่ีทําไดบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม

1.2 การทํารายงานหัวขอปญหา เปนการจัดทํารายงานปญหาเบื้องตนสั้น ๆ เพ่ือเสนอ
ผูบริหาร ในรายงานนี้จะตองรายงานถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนและสิ่งท่ีตองการเปลี่ยนแปลงแกไขในระบบ
สิ่งท่ีควรจะมีในรายงาน คือ

1.2.1 ระบุตัวปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน หัวขอของปญหา ขอบเขตของปญหา และ
เปาหมายในการ แกปญหา

1.2.2 ขอเท็จจริงเก่ียวกับระบบ แสดงใหเห็นถึงสวนท่ีกอใหเกิดปญหาและขอมูล
ท่ีเก่ียวของ

1.2.3 ขอเสนอแนะในการแกปญหา แนวทางการแกไขปรับปรุง
1.2.4 คาใชจายในการศึกษาความเปนไปไดของระบบใหม
1.2.5 ระยะเวลาท่ีใชทําการศึกษาความเปนไปไดระบบงานใหม

2. การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)
ข้ันตอนตอจาการทํารายงานหัวขอปญหา คือ การศึกษาความเปนไปไดของระบบ

เปนการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงของระบบปจจุบันโดยการสํารวจ ออกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ
เพ่ือวิเคราะหหาความเปนไปไดของระบบใหมท่ีจะพัฒนา เพ่ือพิจารณาหาขอสรุปวาควรมีการเปลี่ยน
ระบบงานท่ีเปนอยูหรือไม หากมีการเปลี่ยนระบบควรเปลี่ยนแปลงท้ังระบบหรือบางสวนของระบบงาน
เชน การนําคอมพิวเตอรมาชวยในการปฏิบัติงานแทนคนนั้นจะตองเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของระบบเดิมหรือระบบปจจุบันวาระบบใดมีความเหมาะสมกวากัน และพิจารณาทางเลือกตาง ๆ
ท่ีเหมาะสมสําหรับระบบงานนั้น ในการรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีใชในการศึกษาความเปนไปไดจะตอง
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เก่ียวของกับบุคคลหลายระบบตั้งแตผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพ่ือจะไดทราบขอเท็จจริงในระบบ
ท่ีเปนอยูวาเปนอยางไร กลาวคือ ใครเปนคนทํา (Who) ทําอะไร (What) ทําเม่ือไร (When) ทําอยางไร
(How) จะเปนขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนวาระบบงานปจจุบันทําอะไร ใชเวลามากนอย
แคไหน ความเชื่อถือไดของผลงานปจจุบัน การขยายงานและความสามารถท่ีจะปรับ แปลงงานเพ่ิมเติม
ท้ังนี้ทําใหสามารถเขาใจและกําหนดปญหาท่ีแทจริงของระบบและการท่ีจะคนหาวิธีการแกปญหา
ท่ีเปนไปไดท่ีสุด

2.1 ประเด็นในการศึกษาความเปนไปได ไดแก
2.1.1 ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (Operational Feasibility) เปนการพิจารณา

แนวทางท่ีเสนอนั้นวาสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชระบบหรือไมเพียงใด กอใหเกิด
ผลกระทบตอวิธีการทํางานของผูใชระบบหรือไม ความเหมาะสมระหวางระบบกับคนในองคกร
และความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบใหม

2.1.2 ความเปนไปไดดานเทคนิค (Technical Feasibility) เปนการพิจารณา
ดานเทคนิค เทคโนโลยี และวิธีการท่ีนํามาใชกับระบบใหม ความเปนไปไดของการปรับขยายอุปกรณเดิม
ท่ีมีอยูแทนการใชเทคโนโลยีและอุปกรณใหม หรือพิจารณาใชอุปกรณและวิธีการใหมท่ีเหมาะสม
ใหประโยชนสูงและเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

2.1.3 ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ (Economical Feasibility) เปนการศึกษาถึง
ตนทุนคาใชจายของระบบใหมเปรียบเทียบกับระบบเกา ความคุมคาและผลตอบแทนท่ีจะไดรับ เชน
การใชตัวแบบทางการเงิน ไดแก ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ ฯลฯ หรือรูปแบบการจัดการ
สมัยใหม

2.1.4 ความเปนไปไดดานกําหนดเวลา เปนการศึกษาวาการจัดทํา หรือการจัดหา
ระบบสารสนเทศมาใชจะสามารถทําไดทันตามกําหนดเวลาหรือไม

2.1.5 กลยุทธขององคกร องคกรสมัยใหมจะพิจารณาดานกลยุทธธุรกิจ ซึ่งจะ
สนับสนุนความไดเปรียบของการแขงขัน ชวยใหมีผลผลิตและบริการใหม ๆ ชวยการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ

2.2 หัวขอการศึกษาความเปนไปไดเพ่ือใชประกอบรายงาน ควรประกอบดวย
2.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคของระบบใหม ขอเท็จจริงที่ไดจากการศึกษา

ความตองการขององคกร และผูใชจะนํามาใชในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย
ของการดําเนินงานของระบบงานใหม การกําหนดวัตถุประสงคของระบบงานจะตองชัดเจนเขาใจงาย
และสามารถนําไปปฏิบัติได การมีเปาหมายท่ีชัดเจนจะชวยกําหนดทิศทางและกรอบการปฏิบัติงาน
เกิดความเขาใจถึงความมุงหมายของโครงการ ตลอดจนผูใชระบบงานท่ีแทจริง ซึ่งตองมีการประสานงาน
ระหวางหนวยงาน
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2.2.2 ประมาณคาใชจาย เปนการจําแนกประเภทของคาใชจายท่ีจําเปนตองจัดหา
สําหรับระบบใหมอุปกรณดานฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณการสื่อสารขอมูลอุปกรณประกอบ
ที่จําเปนดานสาธารณูประโภค เชน ครุภัณฑ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท การจัดทําขอมูลและ
การแปลงขอมูลการบํารงุรักษาระบบ การฝกอบรมบุคลากรการปรับเปลี่ยนระบบ

2.2.3 พิจารณาการเลือกตาง ๆ นักวิเคราะหระบบควรเสนอทางเลือกท่ีมากกวา
หนึ่งทางเพื่อใหสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมสําหรับองคกรได เชน ทางเลือกดานการปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีและวิธีการ เปนตนวา จะพัฒนาซอฟตแวรเองหรือการซื้อซอฟตแวรสําเร็จหรือการวาจาง
บริษัทใหมาพัฒนาให

2.2.4 จัดทําขอเสนอแนะ ควรมีขอเสนอแนะสําหรับระบบท่ีสมควรจัดสรางข้ึน
ตามลําดับกอนหลัง ตามความจําเปนเรงดวนและความสําคัญ

2.2.5 การทํารายงานเพื่อเสนอตอผูบริหาร ผลของการศึกษาความเปนไปได
จะตองนํามาจัดเปนรายงาน สิ่งท่ีควรมีในรายงานควรประกอบดวยหัวขอท่ีสําคัญ คือกําหนดและระบุ
ปญหาของระบบงาน

3. การวิเคราะหความตองการของระบบใหม
การวิเคราะหความตองการของระบบใหม (Requirements Analysis) เปนการกําหนด

รายละเอียดของความตองการในระบบใหมท้ังหมดหลังจากท่ีไดศึกษาความเปนไปได และตัดสินใจ
จะทําระบบใหม การวิเคราะหความตองการของระบบใหม นักวิเคราะหระบบจะตองพยายามใหผูใช
ระบบในระดับตาง ๆ มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นดวยตั้งแตการศึกษาหาขอมูล และสํารวจความ
ตองการของระบบใหม การหาขอมูลความตองการสามารถใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลแบบท่ัวไป
หรือเทคนิคการรวบรวมขอมูลแบบใหม การวิเคราะหความตองการประกอบดวยขอพิจารณา ดังนี้

3.1 กําหนดความตองการของระบบใหม นักวิเคราะหระบบควรรวบรวมรายละเอียด
กระบวนการทํางานทุกอยางของระบบ และแยกแยะข้ันตอนการทํางานหรือกิจกรรมแตละกิจกรรม
ในระบบ เพ่ือทําการกําหนดเปาหมายของแตละงานโดยพิจารณาถึงเรื่องตอไปนี้

3.1.1 ขอมูลหรือสารสนเทศท่ีตองการไดรับ (Output) เชน ผลของการคนคืน
สารสนเทศ รายงานตาง ๆ รูปแบบ ผลลัพธท่ีตองการ ปริมาณการใชงานและความถ่ีของการใช

3.1.2 ขอมูลนําเขา (Input) ท่ีตองนํามาใชในระบบเพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธท่ีตองการ
ควรประกอบดวยขอมูลอะไรบาง แหลงท่ีมาของขอมูล ชนิดของขอมูล โครงสรางขอมูล เปนตน

3.1.3 ลําดับขั้นตอนการทํางาน (Operation) ซึ่งจะตองมีขั้นตอนในการผลิต
ผลลัพธ เชน วิธีการประมวลผลขอมูลการเรียกใชสารสนเทศ การบันทึกจัดเก็บขอมูล เปนตน
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3.1.4 ทรัพยากร (Resource) ที่ตองการใชในขั้นตอนการผลิต เชน อุปกรณ
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณสําหรับบันทึก
จัดเก็บ แสดงผลขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

3.1.5 มาตรการควบคุมการทํางานในแตละระบบ
3.2 กําหนดวิธีการในการตรวจสอบระบบ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบใหม

วาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม หัวขอสําคัญท่ีใชตรวจสอบ ไดแก
3.2.1 เปาหมายของระบบใหม โดยพิจารณาถึงความสนองตอบตอความตองการ

ของผูใชได สามารถใหสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไดผลลัพธที่ถูกตอง
ครบถวน มีประสิทธิผล และเปนระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ท้ังดานเนื้อหา รูปแบบ และความเปน
ปจจุบัน

3.2.2 ความเชื่อถือไดของระบบ คือ ใหผลลัพธท่ีถูกตองแนนอนอยูเสมอและไดรับ
การยอมรับจากผูใช

3.2.3 ความสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานบางอยางได ปรับขยายงาน
ของระบบในอนาคตได เชน การเพ่ิมหรือลดงานเม่ือระบบขยายตัวข้ึน

3.3 จัดทําเอกสารความตองการของระบบ เพ่ืออธิบายรายละเอียดความตองการของ
ระบบใหมซึ่งจะใชเปนเอกสารอางอิงและนําไปใชสําหรับการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจออกแบบระบบ
เอกสารความตองการของระบบประกอบดวยหัวขอท่ีสําคัญ ดังนี้

3.3.1 เอกสารระบบงาน สําหรับการอางอิงและออกแบบ โดยระบุเปาหมาย
การดําเนินงานขององคการ วาองคกรดําเนินงานอะไร อยางไร

3.3.2 สารสนเทศท่ีผูใชตองการในการดําเนินงาน
3.3.3 ประเภทของขอมูลและปริมาณขอมูลท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงาน
3.3.4 วิธีการประมวลผล ลําดับข้ันตอนการทํางาน การเกิดข้ึนของขอมูลในแตละ

ข้ันตอน
3.3.5 นโยบายในการปฏิบัติงาน เงื่อนไข และเหตุการณท่ีจะมีผลกระทบตอขอมูล

4. การวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจ
การวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจ (Decision Analysis) เปนการนําขอกําหนดความตองการ

ของระบบมาจัดทําเปนแผนภาพ ชวยการตัดสินใจและนําไปใชในการออกแบบเชิงกายภาพ เพราะขอมูล
ท่ีไดจากความตองการของระบบ จะมีรายละเอียดคอนขางมาก อาจไมสามารถมองภาพรวมของ
การทํางานท้ังระบบไดชัดเจน จึงตองจําลองความตองการ โดยการใชเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห
สําหรับแสดงแบบจําลองกระบวนการ (Process) แบบจําลองขอมูล (Data) แบบจําลองเชิงวัตถุ (Object)
และเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีใชประกอบกับแบบจําลองท้ัง 3 นี้ ตามความเหมาะสม เชน แบบจําลองดีเอฟดี
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หรือแผนภาพกระแสขอมูล (DFD) แบบจําลองอีอารดีหรือแผนภาพความสัมพันธของเอนทิตี (ERD)
พจนานุกรมขอมูล ภาษาโครงสราง ตารางตัดสินใจและผังตนไม ฯลฯ

สรุปไดวา ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศการวิเคราะหกระบวนการทํางานตามลําดับ
ข้ันตอนท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของขอมูลคือ มีการวิเคราะหปญหา การศึกษาความเปนไปได
การวิเคราะหความตองการของระบบใหม และการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจ

จากการศึกษากลาวโดยสรุปไดวา การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการ
จัดทําระบบสารสนเทศทางการศึกษา ท่ีมีการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบ จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูลอยางเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลง กําหนดแนวปฏิบัติข้ันตอนและวิธีการ
วิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวน
ของการนําไปใชนําเสนอขอมูลที่งายตอความเขาใจ จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
อยางเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลง วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติท่ีหลากหลาย โดยใชโปรแกรม
ตาง ๆ วางแผนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติท่ีหลากหลาย กําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
อยางเหมาะสมกับขอมูลท่ีจัดเก็บและประชุม นิเทศ และติดตามการวิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ

การนําขอมูลไปใช (Using Data)
จากการศึกษาเอกสาร ตําราตาง ๆ และงานวิจัย ท่ีเก่ียวกับดานการใชขอมูล ไดมีนักการศึกษา

และผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาไดใหนิยามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการหลายทัศนะ ดังนี้
สมเดช สีแสง (2550 : 45) ไดใหหลักการและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามกระบวนการ

นําขอมูลไปใช (Using Data Decision Making) คือการนําผลการวิเคราะหในข้ันท่ี 5 และประเมินผล
ตามกระบวนการอยางรอบคอบแลวนํามาใชตัดสินใจบริหารงานหรือดําเนินการดังนี้ 1) เพ่ือกําหนด
นโยบายการใชขอมูลของโรงเรียน 2) ใชสําหรับรายงานหนวยเหนือ 3) เพ่ือบริการแกหนวยงานอ่ืน
และชุมชน 4) เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง และสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (2550 : 1) กลาวถึง การใชขอมูลรวมกันและการประมวลผล
การเปลี่ยนแปลงรายการแบบหลายผูใช ระบบจัดการบานขอมูลสําหรับผูใชหลาย ๆ คนพรอมกัน
ตองมีการอนุญาตใหผูใชเขาถึงขอมูลในเวลาเดียวกันได โดยที่ระบบจะตองจัดการขอมูลใหแกผูใช
แตละคนอยางถูกตองดวย ถึงแมวาผูใชเหลานั้นจะเรียกใชขอมูลเดียวกัน ในระบบจัดการฐานขอมูล
จะตองมีสวนควบคุมการทํางานแบบพรอมกัน (Concurrency Control) ซึ่งในการทํางานแบบแฟมขอมูล
จะไมมีสวนจัดการในเรื่องนี้และ กรรณิกา ทิตาราม (2555 : 85) กลาววา การใชขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลสารสนเทศเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ เชน คน สถานที่ สิ่งของตาง ๆ
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว และสามารถเรียกเอามาใชประโยชนไดในภายหลัง ขอมูลจึงจําเปนตอง
เปนขอมูลท่ีดีมีความถูกตองแมนยําสิ่งท่ีไดจากการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาประมวลผล เพ่ือนํามา
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ใชประโยชนตามจุดประสงค ขอมูลที่ผานการเลือกสรรใหเหมาะสมกับการใชงานใหทันเวลา และ
อยูในรูปท่ีใชได สารสนเทศท่ีดีตองมาจากขอมูลท่ีดี การใชขอมูลและสารสนเทศจะตองมีการควบคุม
ดูแลเปนอยางดี เชน อาจจะมีการกําหนดใหผูใดบางเปนผูมีสิทธิ์ใชขอมูลได ขอมูลท่ีเปนความลับ
จะตองมีระบบข้ันตอนการควบคุม กําหนดสิทธิ์ในการแกไขหรือการกระทํากับขอมูลวาจะกระทําได
โดยใครบาง นอกจากนี้ขอมูลท่ีเก็บไวแลวตองไมเกิดการสูญหายหรือถูกทําลายโดยไมไดตั้งใจ

สรุปไดวา การนําขอมูลไปใช หมายถึง การนําสารสนเทศไปใชควบคุม กํากับ ติดตามและ
ดูแลงาน เพ่ือการรายงาน และประกอบการตั้งงบประมาณนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนงาน
พัฒนาสถานศึกษา จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน
แตงตั้งผูรับผิดชอบท่ีเสนอขอมูล และสารสนเทศ มีงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร นําขอมูล
และสารสนเทศท่ีไดไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองการประเมินจากหนวยงานภายนอก
นําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บริการขอมูลดวยระบบ
เทคโนโลยีในภายใตการบริการของผูดูแล มีการนําขอมูลท่ีไดทําการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุง
งานบริการสารสนเทศของสถานศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ

วิธีการนําขอมูลสารสนเทศไปใช
การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศท่ีจะเปนประโยชนตอการใชงาน จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี

เขามาชวยในการดําเนินการ เริ่มตั้งแตการรวบรวมและตรวจสอบขอมูล การดําเนินการประมวลผล
ขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใชงานกลาวไดวาหนาท่ีหลักของ
MIS คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากท้ังภายใน และภายนอกองคการมาไวอยางเปนระบบ เพ่ือทําการ
ประมวลผลและจัดรูปแบบขอมูลใหไดสารสนเทศท่ีเหมาะสม และจัดพิมพเปนรายงานสงตอไปยังผูใช
เพ่ือชวยใหการตัดสินใจและบริหารงานของผูบริหารมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเหมาะสม
สําหรับผูใช การทํางานตาง ๆ สามารถแบงออกเปน 4 ระบบยอย ดังตอไปนี้

1. ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ (Transaction Processing System)หรือเรียกวา TPS
หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือใหทํางานเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ภายในองคการ โดยใชเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเขามาเปนอุปกรณหลัก
ของระบบ โดยท่ี TPS จะชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานในแตละวันขององคการเปนไปอยางเรียบรอย
เปนระบบ โดยเฉพาะปจจุบันท่ีการดําเนินงานในแตละวันมักจะเก่ียวของกับขอมูลเปนจํานวนมาก
เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติงานไดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้
TPS ยังชวยใหผูใชสามารถเรียกสารสนเทศมาอางอิงอยางสะดวกและถูกตอง

2. ระบบจัดทํารายงานสําหรับการจัดการ (Management Report System) หรือเรียกวา
MRS หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพัฒนาข้ึน เพ่ือรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและ
จัดทํารายงาน หรือเอกสารสําหรับชวยในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับการบริหาร โดยท่ี MRS จะจัดทํา
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รายงานหรือเอกสาร และสงตอไปยังฝายจัดการตามระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความตองการ
ของผูบริหาร เนื่องจากรายงานท่ีถูกจัดทําอยางเปนระบบจะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
โดยท่ัวไปแลวการทํางานของระบบจัดออกรายงาน สําหรับการจัดการจะถูกใชสําหรับการวางแผน
การตรวจสอบ และการควบคุมการจัดการ

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Supporting System)หรือท่ีเรียกวา DSS
หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีจัดหาหรือจัดเตรียมขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหาร เพ่ือจะชวยในการตัดสินใจ
แกปญหาหรือเลือกโอกาสท่ีเกิดข้ึน ปรกติปญหาของผูบริหารจะมีลักษณะที่ เปนกึ่งโครงสราง
(Semi-Structure) และไมมีโครงสราง (Nonstructure) ซึ่งยากตอการวางแนวทางรองรับหรือ
แกปญหา ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประการสําคัญของ DSS จะไมทําการตัดสินใจใหกับผูบริหาร
แตจะจัดหา และประมวลสารสนเทศ หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีจําเปนในการตัดสินใจใหกับผูบริหาร

4. ระบบสารสนเทศสํานักงาน (Office Information System)หรือที่เรียกวา OIS
หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อชวยใหการทํางานในสํานักงาน
มีประสิทธิภาพ โดย (OIS) จะประกอบข้ึนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครื่องใชสํานักงาน
ท่ีถูกออกแบบใหปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสํานักงานเกิดผลสูงสุด หรือเราสามารถ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา ระบบสารสนเทศสํานักงานมีวัตถุประสงค เพ่ือท่ีจะอํานวยความสะดวกในการติดตอ
สื่อสารระหวางพนักงานในองคการเดี่ยวกัน และระหวางองคกร รวมท้ัง การติดตอกับสิ่งแวดลอม
ภายนอก

สรุปไดวา การใชขอมูลสารสนเทศเปนประโยชนตอการใชงาน แบงออกเปน 4 ระบบยอย
คือระบบการปฏิบัติการทางธุรกิจ ระบบจัดทํารายงานสําหรับการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
และระบบสารสนเทศสํานักงาน

ประโยชนการนําขอมูลสารสนเทศไปใช
การนําขอมูลสารสนเทศไปใชเปนเรื่องซึ่งตองเก็บใหไดอยางทันเวลา เชน ขอมูลการลงทะเบียน

เรียนของนักเรียน ขอมูลประวัติบุคลากร ปจจุบันมีเทคโนโลยีชวยในการจัดเก็บอยูเปนจํานวนมาก
เชน การปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร การอานขอมูลจากรหัสแทง การตรวจใบลงทะเบียน
ท่ีมีการฝนดินสอดําในตําแหนงตาง ๆ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชนกัน ตองมีการตรวจสอบขอมูล
เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ขอมูล
ท่ีเก็บเขาในระบบตองมีความเชื่อถือได หากพบท่ีผิดพลาดตองแกไข การตรวจสอบขอมูลมีหลายวิธี
เชน การใชผูปอนขอมูลสองคนปอนขอมูลชุดเดียวกันเขาคอมพิวเตอรแลวเปรียบเทียบกัน กอนท่ีจะ
นําขอมูลสารสนเทศเหลานั้นไปใช ซึ่งประโยชนของการใชขอมูลสารสนเทศมีดังนี้

1. การจัดแบงกลุมขอมูล ขอมูลท่ีเก็บจะตองมีการแบงแยกกลุม เพื่อเตรียมไวสําหรับ
การใชงาน การแบงแยกกลุมมีวิธีการที่ชัดเจน เชน ขอมูลในโรงเรียนมีการแบงเปนแฟมประวัติ
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นักเรียน และแฟมลงทะเบียน สมุดโทรศัพทหนาเหลืองมีการแบงหมวดสินคาและบริการ เพ่ือความ
สะดวกในการคนหา

2. การจัดเรียงขอมูล เม่ือจัดแบงกลุมเปนแฟมแลว ควรมีการจัดเรียงขอมูลตามลําดับ
ตัวเลข หรือตัวอักษร เพื่อใหเรียกใชงานไดงายประหยัดเวลา ตัวอยางการจัดเรียงขอมูล เชน
การจัดเรียงบัตรขอมูลผูแตงหนังสือในตูบัตรรายการของหองสมุดตามลําดังตัวอักษร การจัดเรียง
ชื่อคนในสมุดรายนามผูใชโทรศัพท ทําใหคนหาไดงาย

3. การสรุปผล บางครั้งขอมูลท่ีจัดเก็บมีเปนจํานวนมาก จําเปนตองมีการสรุปผลหรือ
สรางรายงานยอ เพ่ือนําไปใชประโยชน ขอมูลท่ีสรุปไดนี้อาจสื่อความหมายไดดีกวา เชน สถิติจํานวน
นักเรียนแยกตามชั้นเรียนแตละชั้น

4. การคํานวณ ขอมูลท่ีเก็บมีเปนจํานวนมาก ขอมูลบางสวนเปนขอมูลตัวเลขท่ีสามารถ
นําไปคํานวณเพ่ือหาผลลัพธบางอยางได ดังนั้นการสรางสารสนเทศจากขอมูลจึงอาศัยการคํานวณขอมูล
ท่ีเก็บไวดวย

5. การทําสําเนาขอมูล การทําสําเนาเพ่ือท่ีจะนําขอมูลเก็บรักษาไว หรือนําไปแจกจาย
ในภายหลัง จึงควรจัดเก็บขอมูลใหงายตอการทําสําเนา หรือนําไปใชอีกครั้งไดโดยงาย

6. การสื่อสาร ขอมูลตองกระจายหรือสงตอไปยังผูใชงานท่ีหางไกลไดงาย การสื่อสาร
ขอมูลจึงเปนเรื่องสําคัญและมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหการสงขาวสารไปยังผูใชทําไดรวดเร็วและ
ทันเวลา

ปจจุบันผูบริหารตองสามารถปฏิบัติงานใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือตอบสนองตอการแขงขันตลอดจน
การผลักดันของสังคมท่ีมีการใชระบบสื่อสารขอมูลท่ีทันสมัยมากข้ึน การแขงขันในธุรกิจจึงมากข้ึน
ตามลําดับ มีการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรมาวิเคราะห แยกแยะ และจัดสรรขอมูลใหเปนสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถมากข้ึน มีขนาดเล็ก
ลง และราคาถูกลง การนําคอมพิวเตอรมาใชงานจึงแพรหลายอยางรวดเร็ว ตลอดจนระบบสื่อสาร
กาวหนายิ่งข้ึน ซึ่งเปนผลทําใหระบบขอมูลขององคการท่ีใชเทคโนโลยีเหลานี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แนวทางการดําเนินการใหไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจะเริ่มจากการวิเคราะหความตองการ
การวิเคราะหนี้จะไดจาการสอบถามความตองการ ซึ่งจะทําใหทราบวาควรจะจัดโครงสรางขอมูลนั้นไว
ในระบบหรือไม ถาจัดเก็บจะประกอบดวยขอมูลอะไร มีรายละเอียดอะไร ตอบสนองการใชงาน
ไดอยางไร คําถามท่ีใชในการสํารวจอาจประกอบดวย

1. ขอมูลอะไรบางท่ีใชอยูขณะนี้ เชน แบบฟอรม รายงานหรือเอกสาร ฯลฯ ดูโครงสราง
เอกสาร หรือขาวสารตลอดจนการไหลเวียนของเอกสาร

2. ขอมูลอะไรท่ีจะจัดทําข้ึนไดในขณะนี้ ซึ่งไดแก ขอมูลท่ีมีอยูแลว หรือสามารถจัดเก็บได
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3. ขอมูลอะไรท่ีควรจะมีใชเพิ่ม เพื่อใหไดระบบ และเปนคําตอบที่จะตอบสนองผูใช
ในระดับตาง ๆ ได

4. ขอมูลอะไรท่ีหนวยงานหรือสวนตาง ๆ ขององคการตองการ โดยดูจากคําถามท่ีหนวยงาน
ตาง ๆ ถามมา

5. ขอมูลมีความถ่ีของการใชและมีปริมาณเทาไร ควรมีการตรวจสอบ
6. รูปแบบของการประมวลผล ควรมีการประมวลผลอะไร ใหไดผลลัพธอยางไร
7. ใครรับผิดของขอมูล ขอมูลบางตัวจําเปนตองมีผูดูแล

สรุปไดวาประโยชนการใชขอมูลสารสนเทศ คือ ใชการจัดแบงกลุมขอมูลการจัดเรียงขอมูล
การคํานวณ การสรุปผล การทําสําเนาขอมูล และการสื่อสาร นําการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอร
มาวิเคราะห แยกแยะ และจัดสรรขอมูลใหเปนสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

จากการศึกษาขอมูลกลาวโดยสรุปไดวา การนําขอมูลไปใช หมายถึง กระบวนการนําขอมูล
สารสนเทศไปใชควบคุม กํากับ ติดตามและดูแลงาน เพ่ือการรายงาน และประกอบการตั้งงบประมาณ
นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนงานพัฒนาสถานศึกษา จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชน แตงตั้งผูรับผิดชอบที่เสนอขอมูล และสารสนเทศ มีงบประมาณ
ในการสนับสนุนการเผยแพร นําขอมูลและสารสนเทศท่ีไดไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือรับรองการประเมินจากหนวยงานภายนอกนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชในระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา บริการขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีในภายใตการบริการของผูดูแล มีการนํา
ขอมูลท่ีไดทําการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงงานบริการสารสนเทศของสถานศึกษาใหกาวหนา
อยูเสมอ

จากกระบวนการและข้ันตอนการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนนั้นนับไดวา ระบบสารสนเทศ
มีความสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ท้ังผูบริหารและผูเก่ียวของหรือผูใชขอมูลสารสนเทศ
ท่ีจะนําขอมูลสารสนเทศมาประกอบการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ขอมูลสารสนเทศท่ีดีนั้นจะตองเปนขอมูลท่ีทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ มีความถูก
ตองแมนยํา มีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ตรงกับความตองการสามารถ เรียกใชไดสะดวก รวดเร็ว
มีเนื้อหาและใจความสมบูรณ ทั้งขอมูลสรุปและรายละเอียดและสามารถตรวจสอบได สําหรับ
กระบวนการและข้ันตอนการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน มีอยู 6ข้ันตอน ประกอบดวย การเก็บ
รวบรวมขอมูล (Collecting data) การตรวจสอบขอมูล (Checking data) การประมวลผลขอมูล
(Processing data)การจัดเก็บขอมูล (Organized of storage data) การวิเคราะหขอมูล
(Analyzing data) และการใชขอมูล (Using data)
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บริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอํานาจ
หนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 อําเภอของจังหวัด
สุราษฎรธานี ไดแก อําเภอเวียงสระอําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม อําเภอพระแสง อําเภอ
เคียนซา และอําเภอชัยบุรี

สภาพท่ัวไป
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตั้งอยูถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 41

(ถนนเอเชียA41) ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84190
ท่ีตั้ง/อาณาเขต โดยทิศเหนือ ติดอําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน จังหวัด

สุราษฎรธานีทิศตะวันออกติดอําเภอถํ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชทิศตะวันตกติดอําเภอพุนพิน
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ทิศใตติดอําเภอทุงใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

การคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตั้งอยูหางจากศาลากลาง
จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทาง 72 กิโลเมตร และมีเสนทางคมนาคม ดังนี้

1. ทางรถยนตมีทางหลวงแผนดิน 5 สาย คือ
1.1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 ผานอําเภอบานนาเดิม อําเภอเคียนซา อําเภอ

เวียงสระ อําเภอพระแสง
1.2 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 (เอเชีย41) ผานอําเภอบานนาเดิม อําเภอบานนา

สาร อําเภอเวียงสระ
1.3 ทางหลวงชนบทหมายเลข 4035 ผานอําเภอบานนาสาร อําเภอเวียงสระ อําเภอ

พระแสง อําเภอชัยบุรี
1.4 ทางหลวงชนบทหมายเลข 4009 ผานอําเภอบานนาสาร อําเภอเวียงสระ อําเภอ

พระแสง
1.5 ทางหลวงชนบทหมายเลข 4015 ผานอําเภอเวียงสระ

2. ทางรถไฟมีรถไฟวิ่งผานและจอดท่ีสถานีอําเภอบานนาเดิม อําเภอบานนาสาร และ
อําเภอเวียงสระ
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ภูมิประเทศเปนท่ีราบสลับภูเขาสูงต่ํา ซึ่งมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และสวนผลไม มีแมน้ํา ลําธารไหลผาน ในฤดูแลงบางพื้นที่ขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคในฤดูฝนเกิดอุทกภัย

การปกครองครอบคลุมเขตการปกครองในทองท่ี 6 อําเภอ 36 ตําบลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประกอบดวย เทศบาล 7 แหงองคการบริหารสวนตําบล 31 แหงประชากร 244,194 คน
จํานวนครัวเรือน 75,932 หลังคาเรือน

สภาพเศรษฐกิจประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรรายไดเฉลี่ย
279,709 บาท ตอครัวเรือนตอปรายไดบุคคลคลเฉลี่ย 84,692 บาทตอป

วิสัยทัศน
เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทย
พันธกิจ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและ
มีคุณภาพตามาตรฐาน

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
บนพ้ืนฐานของความเปนไทย

3. สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวน
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

เปาประสงค
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัยอยางสมดุล
2. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตามาตรฐาน
3. ประชากรวัยเรียน (อายุ 4 ป ถึง ยางเขาถึงปท่ี 16) ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ
4. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและมีวัฒนธรรม

การทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการไดคุณภาพตามมาตรฐาน
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
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จุดเนนการดําเนินงาน
1. เด็กปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามหลักสูตร
2. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนทุกระดับชั้น
4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
5. เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเชี่ยน
6. ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะพึงประสงคตามหลักสูตรและมีคานิยมหลักของคนไทย

12 ประการ
7. สถานศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู
8. ประชากรวัยเรียน อายุ 4 ป ถึงอายุยางเขาปท่ี 16 ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง

เสมอภาคและมีคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ
9. ครู และบุคลการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาองคความรูและสมรรถนะผาน

การปฏิบัติจริงและการชวยเหลืออยาตอเนื่อง
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนครูมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม
11. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เนนการมี

สวนรวมและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
12. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การแบงสวนราชการ
แบงสวนราชการภายในสํานักงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดกฎเกณฑการแบงสวน

ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พุทธศักราช 2546 ขอ 2
และขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ มีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการมีความยืดหยุน พรอมตอ
การปรับเปลี่ยนและมุงสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ ความคุมคา ลดข้ันตอนการบริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยแบงสวนราชการ ดังนี้

1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3. กลุมบริหารงานบุคคล
4. กลุมนโยบายและแผน
5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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7. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
8. หนวยตรวจสอบภายใน

อํานาจหนาท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการ

กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานและกํากับการตรวจสอบติดตามการใช
งบประมาณของหนวยงาน

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
8. ประสาน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

9. ดําเนินการประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
10. ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐเอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไมไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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ขอมูลสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา

2560 ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 157 แหง
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 8 แหง สถานศึกษาสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 1 แหงสถานศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ จํานวน 1 แหง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 แหง
และสถานศึกษาสงักัดกรมการศึกษานอกสถานศึกษา จํานวน 6 แหง

ขอมูลนักเรียน
นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา

2560 จํานวน 25,537 คน นักเรียนในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน
10,448 คน

ขอมูลบุคลากร
ขอมูลบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ปการศึกษา

2560 จํานวน 1,892 คน โดยแยกเปน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาจํานวน 1,486 คน บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจํานวน 34 คน สํานักงาน
สงเสริมการศึกษาเอกชนผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 372 คน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ตางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางการวิจัย ดังนี้

งานวิจัยในประเทศ
ชาติชาย ทนะขวาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหา ขอเสนอแนะการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารโรงเรียน รองผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37 ปการศึกษา 2555 จํานวน 27 โรงเรียน จํานวน 162 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
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และรายดาน อยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปนอยตามลําดับดังนี้ ดานการนําขอมูลไปใช
ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการประมวลผลขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล ดานการจัดหนวย
หรือคลังขอมูล และดานการวิเคราะหขอมูล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปญหาการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปนอย
ตามลําดับ ดังนี้ ดานการจัดหนวยหรือคลังขอมูล ดานการวิเคราะห ดานการนําขอมูลไปใช ดานการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล และดานการประมวลผลขอมูล มีความเห็นอยูในระดับ
ปานกลางขอเสนอแนะแนวทางการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาดานการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถานศึกษาควรมีการประชุมระดมสมองวางแผน และจัดทําแผนการดําเนินงานในการ
เก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน ดานการตรวจสอบขอมูล ควรสงเสริมใหมีการตรวจสอบขอมูล เพ่ือศึกษา
ปญหาของสถานศึกษา

กนกวรรณ สุทธิอาจ (2556) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศ
งานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนครวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหา
การดําเนินงานในดานการประมวลผล ดานการคัดเลือกบุคลากร ดานการดําเนินงาน ดานการจัดระบบ
ขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช งานวิชาการกลุมตัวอยางคือผูบริหารจํานวน 108 คน พบวาสภาพ
การดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียน
ครูวิชาการ และครูผูรับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการมีการดําเนินการอยูในระดับมาก
สวนปญหาการดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน ตามความคิดเห็นผูบริหาร
โรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูรับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดสกลนคร อยูในระดับนอย สวนสภาพการดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูรับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศ
งานวิชาการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนปญหาการดําเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน ครูวิชาการ และครูผูรับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดสกลนคร ไมแตกตางกัน

จุฑารัตน จิตเนียม (2556) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง สภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครู
และผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดทําระบบ
สารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพรและเปรียบเทียบสภาพการศึกษา
สภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร จําแนกตาม
สถานภาพการปฏิบัติงาน เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณทํางาน การฝกอบรมเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และขนาดสถานศึกษาท่ีสังกัด กลุมตัวอยาง ครูและผูบริหาร
จํานวน 172 คน พบวา สภาพการศึกษาสภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหาร
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร โดนรวมอยูในอยูในระดับมาก การใชขอมูลมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาคือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการประมวลผลขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือการเปรียบเทียบ
สภาพการศึกษาสภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ชุมพรจําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน เพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณทํางาน การฝกอบรม
เก่ียวกับระบบสารสนเทศ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และขนาดสถานศึกษา ท่ีสังกัด พบวา
วุฒิทางการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
นอกจากนั้นไมแตกตางกัน

กนกวรรณ สุขทา (2557) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัด
การสารสนเทศเพื่อการจัดทํารายงานเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาของ
กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน และกลุมสงเสริมกิจการพิเศษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
แนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดทํารายงานในโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือการบริหาร
งานวิชาการของกลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน และกลุมสงเสริมกิจการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 จํานวน 223 โรงเรียน กลุมตัวอยางไดมาจาก
การสํารวจและคัดเลือกโรงเรียนท่ีจัดสงรายงานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 4 โรงเรียน
แลวจึงสัมภาษณครูผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานดังกลาว จํานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก
แบบรวบรวมขอมูลเบื้องตนเพ่ือการวิจัย แบบประเมินคุณภาพรายงาน แบบสัมภาษณและแบบสังเกต
ข้ันตอนวิจัย ไดแก การคัดเลือกรายงานเบื้องตน การคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีการจัดทํารายงานไดมีคุณภาพ
และรายงานท่ีมีคุณภาพ การเก็บขอมูลการจัดทํารายงาน การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทํา
รายงาน และการสังเคราะหตารางเปรียบเทียบแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทํารายงาน การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณเปนคาเฉลี่ยและรอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหและสังเคราะห โดยการ
พรรณนาผลการวิจัยพบวา แนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดทํารายงานในโรงเรียน
ประถมศึกษา เพ่ือการบริหารงานวิชาการของกลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน และกลุมสงเสริม
กิจการพิเศษสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประกอบดวย 5 กระบวนการ
ไดแก 1) การรวบรวมขอมูล ประกอบดวยข้ันตอน การวางแผน การกําหนดข้ันตอนการวางแผน
รวบรวมขอมูล การกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งผูรับผิดชอบ การกําหนดแมแบบในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การกําหนด แนวปฏิบัติในการรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบขอมูล ประกอบดวยข้ันตอน
การกําหนดวิธีการ การกําหนดเกณฑ การบอกท่ีมาของเกณฑการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ขอมูล 3) การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยข้ันตอนการกําหนดวิธีการประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล การกําหนดรูปแบบการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการกําหนดแนวปฏิบัติการ
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ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบผลการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 4) การจัดทํา
รางรายงาน ประกอบดวยข้ันตอน การกําหนดแมแบบ การตรวจสอบการจัดทํารางรายงาน และ
5) การจัดสงและเก็บรายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวยขั้นตอน การกําหนดเวลาในการสงและ
การจัดเก็บรายงาน การแตงตั้งผูรับผิดชอบ การกําหนดรูปแบบการจัดเก็บรายงานฉบับสมบูรณ
การกําหนดสถานท่ีท่ีใชจัดเก็บรายงานเปนรูปเลม

ทัศนเทพ ดลโสภณ (2557) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทํารายงานสุขภาพ
จากฐานขอมูลกลางของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทํารายงานสุขภาพจากฐานขอมูลกลางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ เพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินการดานการประเมินผลขอมูลเชิงยุทธศาสตรการวิจัยนี้เปนการวิจัย
และพัฒนา วิธีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใชหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ เริ่มจากการศึกษา
ความเปนไปไดและวิเคราะหระบบการทํางานเดิม จากนั้นผูวิจัยเก็บขอมูล โดยการจัดประชุมและ
ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก เพ่ือศึกษาความตองการของผูใชจํานวน 30 คน เพ่ือนําไป
ออกแบบระบบใหม ประกอบดวย โครงสรางของระบบฐานขอมูล รูปแบบรายงาน สวนตอประสาน
ผูใชและระบบการสํารองขอมูล เม่ือออกแบบเสร็จจึงไดดําเนินการพัฒนาระบบ ทดสอบระบบและ
ติดตั้งระบบ โดยเครื่องมือในงานวิจัย ไดแกระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ระบบจําลอง
เครื่องแมขาย อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร การพัฒนาสวนตอประสานผูใชโดยโปรแกรมภาษาพีเอชพี
และระบบปฏิบัติการวินโดวส 8 ผลการวิจัยทําใหไดระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทํารายงานสุขภาพ
จากฐานขอมูลกลางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ หนวยงานมีระบบรายงานผล
การปฏิบัติราชการ รายงานการประเมินยุทธศาสตร และขอมูลตัวชี้วัดท่ีผูใชงานสามารถเขาใชงาน
ในการดูขอมูลรายงานรวมท้ังผูบริหารสามารถใชงานดูรายงานประเมินผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดทํารายงานสุขภาพจากฐานขอมูลกลางของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุใชแบบประเมินความพึงพอใจใน 4 ดาน ไดแกดานการใชงาน
ระบบดานระบบรายงานผล ดานตัวชี้วัด แสดงผลขอมูล ดานภาพรวมของระบบรายงานตัวชี้วัดพบวา
ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก

นิศารัตน เชาวปรีชา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 การวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอเกาเลี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต1 เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นตอสภาพปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเกาเลี้ยว
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
และเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในศึกษาสภาพปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของ
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โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเกาเลี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค
เขต1 โดยศึกษาบกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 1 อําเภอเกาเลี้ยว จํานวน 137 คน ใชระเบียบวิธีวิจัยสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความ
แตกตางกันจึงทําการเปรียบเทียบรายคูโดยมีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant
Difference : LSD) และสรุปขอมูลปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ท่ีไดผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอําเภอ
เกาเลี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต1 โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวาสภาพปญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในดานการบริหารระบบสารสนเทศมีคาเฉลี่ยสูงสุดสวนในดานการบริหารระบบสารสนเทศ
เพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพ
ปญหาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอําเภอเกาเลี้ยว สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวา การจําแนกตามเพศ กลุมอายุ กลุมตําแหนง
หนาท่ี และกลุมประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพปญหา
ในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา ในอําเภอเกาเลี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขอเสนอแนะ
คือบุคลากรมีความตองการใหมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณครุภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการจัดเก็บขอมูล ใหเพียงพอกับการใชงาน และควรจัดบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบระบบสารสนเทศ
เขารับการอบรม และพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง รวมท้ังการประสานงาน
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน ๆ

ทวี หาแกว. (2557) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ดําเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความตองการขอมูลสําหรับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ จากครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 113 คน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน และประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และขั้นตอนที่ 3
ทดลองใชและประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน โดยครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในจากโรงเรียนในสังกัด ไดจากการสุมตัวอยาง
แบบหลายข้ันตอน จํานวน 34 คน วิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัย พบวา 1) ความตองการขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปดานขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาดานผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดานขอมูลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และดานสรุปผลการดําเนินงาน 2) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน มีองคประกอบครบตามความตองการของผูใชดังนี้คือดาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ดานขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ดานขอมูลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน ดานผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา และดานสรุปผลการ
ดําเนินงาน มีผลประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน อยูในระดับดี 3) ผูใชระบบสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน มีความพึงพอใจหลังการใชระบบอยูในระดับมาก

สุรศักดิ์ เวียนรอบ (2557) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยใชกรอบแนวคิดตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา 3 สมรรถนะ ไดแก 1) สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 2) สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุง
การบริหารจัดการ 3) สามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กลุมตัวอยาง
คือผูบริหารจํานวน 86 คน และ ครูจํานวน 335 คน รวมท้ังสิ้น 442 คน โดยการสุมอยางแบบมีระบบ
(Systematic random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับแบบสอบถามไดรับกลับคืนคิดเปนรอยละ 79.63 ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การปฏิบัติเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยความสามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดรองลงมาคือ ความสามารถในการใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมท้ังนี้ความสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

สุรพล สาสอน (2557) ไดวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 การศึกษาคนควา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตาม
สถานภาพและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 445 คน
จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน 125 คน และครู ผูสอน จํานวน 320 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อม่ัน .95 สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ F-test ผลการศึกษาคนควา พบวา สมรรถนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนจําแนกตามสถานภาพ พบวา โดยรวมและ
รายดาน แตกตางกันทุกดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันทุกดาน

กันตา กรึมสูงเนิน. (2558) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะและแนวทางพัฒนาดานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะดาน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ประชากรที่ใช
ในการวิจัยจํานวน 334 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
คาความสอดคลองอยูระหวาง 0.80 - 1.00 คาความเชื่อม่ัน 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สานสนเทศในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษา ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูท่ีมีประสบการณ
ในสังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จํานวนท้ังสิ้น 7 คน โดยใชวิธีเลือก
แบบเจาะจง เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริการสถานศึกษาพบวา ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
2) แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (2.1) อบรม
เชิงปฏิบัติการใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ซอฟแวร การวัดและการประเมินผล การใชเทคโนโลยี
สงเสริมการใชซอฟแวร การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (2.2) จัดทําคูมือการเลือกใชคุณสมบัติ
ของอุปกรณท่ีเหมาะสมตอการใชตาม จัดหาเครื่องมือในการประเมินและมีแหลงเรียนรูไวใหบริการ
(2.3) จัดตั้งกลุมชมรมไวแลกเปลี่ยนเรียนรูใหคําปรึกษา สนับสนุน หรือพัฒนา จัดทําสื่อตนแบบ
มีการพัฒนาผูบริหารดานการสรางพัฒนาสื่อการสอน หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณมาให
โดยเฉพาะ และจัดระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก

สุริยา งามเจริญ (2558) ไดวิจัยเรื่อง สมรรถนะดานเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสมรรถนะดานเทคโนโลยีการศึกษา และแนวทางพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีการศึกษา
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ของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กลุมเปาหมาย
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 จํานวน 84 โรงเรียน โดยมีการดําเนินการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรเพ่ือหาคาสถิติบรรยาย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะท่ีสอง
เปนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และเขียนเปนความเรียงผลการวิจัยมีดังนี้ 1) สมรรถนะดานเทคโนโลยีการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานความชํานาญเชิงวิชาชีพและการพัฒนาองคกร
วิชาชีพตนแบบ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานสังคม กฎหมาย และจริยธรรม 2) แนวทาง
ในการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีดังนี้ ดานความเปนผูนําและวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษา
ควรศึกษาดูงาน (Field Trip) โรงเรียนท่ีมีวิสัยทัศนดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือมุงสู
ความเปนสากล ดานการเรียนรูและการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง
(Individual Development Plan : IDP) ดานความชํานาญเชิงวิชาชีพและการพัฒนาองคกรวิชาชีพ
ตนแบบผูบริหารสถานศึกษาควรใชรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถอยางเปนระบบ (Benchmarking)
กับโรงเรียนท่ีเปนเลิศดานการใชเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน ดานสนับสนุนสงเสริมและการจัดการ
ในองคกร ผูบริหารสถานศึกษาควรใชวิธีกรณีศึกษา (Case Study) โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ดานการระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก ดานการวัดและประเมินผล ผูบริหารสถานศึกษา
ควรพัฒนาตนเอง (Self-Study) ดวยการศึกษารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ ดานสังคม กฎหมายและจริยธรรม ควรจัดการสัมมนา
(Seminar) สําหรับผูบริหารสถานศึกษา เรื่อง แนวทางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียนอยางถูกตองและปลอดภัย

งานวิจัยตางประเทศ
Franklin (2010 : 3479) ไดศึกษาการคอมพิวเตอรของครูระดับประถมศึกษา พบวามีปจจัย

4 ประการ ที่สงเสริมการใชคอมพิวเตอรของครูคือ ครูมีคอมพิวเตอรที่เพียงพอและมีคุณภาพ
ที่เหมาะสมตอการใชงาน มีการเตรียมตัวและฝกปฏิบัติ ภาวะผูนําและมีระยะเวลาที่เพียงพอ
ผลการศึกษาพบวา มีการตอบสนองในเรื่องนี้จากครุจํานวนรอยละ 89 ครูจํานวนรอยละ 84 มีความ
พึงพอใจหากไดรับการเตรียมตัวเพ่ือบูรณาการใชเทคโนโลยีหลักสูตรเพ่ือจะสามรถแกปญหาท่ีเกิดจาก
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การใชคอมพิวเตอรในชั้นเรียนได ครูชี้ใหเห็นวาคอมพิวเตอรสามารถชวยใหนักเรียนคนพบหรือสราง
ความคิดของตนเองข้ึนมาไดครูเกือบรอยละ 80 สนับสนุนการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน

Kim (2010 : 41) ไดทําการวิจัยเจตคติที่มีตอคอมพิวเตอรและการศึกษาคอมพิวเตอร
มีองคประกอบเมืองท่ีเปนแหลงการศึกษาเมืองท่ีมีวุฒิทางการแพทยประสบการณตอคอมพิวเตอรและ
การใชคอมพิวเตอร ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลทําใหผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร มีเจตคติตอปจจัยตาง ๆ
แตกตางกัน

Owens (2010 : 3) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีของครูและมโนทัศนของครูเก่ียวกับอิทธิพล
ของครูใหญท่ีมีตอบูรณาการเทคโนโลยีทางการสอนในชั้นเรียน พบวาครูใหญจะมีอิทธิผลในการใช
เทคโนโลยีของครู ถาครูใหญแสดงใหเห็นวามีความสามารถในเรื่องดังตอไปนี้ พัฒนาแผนเทคโนโลยี
และจัดตั้งคณะกรรมการทางเทคโนโลยีสนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาทางวิชาชีพ กระตุน
และตระหนักในเรื่องการปฏิบัติท่ีเปนเลิศทางการใชเทคโนโลยีความรูและการใชเทคโนโลยี และจัดหา
ทรัพยากรเทคโนโลยี

Cresci (2011 : 3560 - 3565) ไดศึกษาประสิทธิภาพและแผนการใชเทคโนโลยีในการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิก ของอัครสังฆมณฑลนิวยอรคและสังฆมณฑลบรูคลิน พบวามีการใชคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีชนิดอ่ืน ๆ ในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับท่ีสามารถมองเห็นไดในโรงเรียน
โดยไดขอมูลจากการสํารวจท่ีเชื่อถือไดเก่ียวกับการรับรูถึงประสิทธิภาพผลท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีความสามารถในการถามทีมงานเก่ียวกับเทคโนโลยีเม่ือสถานการณบีบบังคับ
ผูวิจัยใชคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของเพียรสัน ในการหาคาสัมประสิทธิ์ระหวางการใชและความรู
เก่ียวกับเทคโนลยีกับประสิทธิผลทางการบริหาร พบวา คาสัมประสิทธิ์ระหวางตัวแปรท้ังสองมีนอย
โดยท่ีในอัครสังฆมณฑลนิวยอรคมีมากกวาสังฆมณฑลบรูคลิน เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจสามารถ
ประยุกตใชในอนาคตเพ่ือเชื่อมโยงตัวแปรสองตัว เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผลตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนสิ่งท่ีศึกษาควบคูไปคือ การวางแผนงานท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนกระบวนการ
การบริหารจัดการดวยระบบคอมพิวเตอร รูปแบบการใชคอมพิวเตอรท่ีหลากหลายไดรับการอธิบาย
บนพ้ืนฐานของการมีใชอยางพอเพียงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ความงายในการใช ความครอบคลุมของระบบ
และการประยุกตใช หนาท่ีในการบริหารโรงเรียนเปนหนาท่ีปกติของผูบริหารซึ่งจากตรวจสอบไดจาก
ภารกิจในการจัดการดานตาง ๆ โครงสรางในการจัดการถูกอธิบายดวยระบบการวางแผน 10 ข้ันตอน
ท่ีทุกคนสามรถคนหาขอมูลได ฐานขอมูลไดรับการวางในรูปแบบภาษาสอบถามเชิงโครงสราง (SQL)
ซึ่งทุกคนสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยขจัดขอมูลที่ซ้ําซอนกันออกไป และ
ในขณะเดียวกันเปนการเตรียมในเรื่องความปลอดภัยและความสามารถในการใชระบบปฏิบัติการ
อุปกรณคอมพิวเตอร
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Chih-Hsiang Weng (2014 : 12)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธความเปนผูนําดาน
เทคโนโลยี และประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเชิงประจักษเพ่ือศึกษาระดับของการเปนผูนํา
เทคโนโลยีโรงเรียนท่ีใชโดยผูดูแลระบบในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับท่ีผูบริหารมีความตระหนัก
ในความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในความเปนผูนําเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางผูบริหารเทคโนโลยี
กลยุทธความเปนผูนําและประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และผูนําทางดานเทคโนโลยี
ของผูบริหารกลยุทธ สามารถประเมินประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยาง
บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาไถหนาน กลุมตัวอยาง ประเทศไตหวัน จํานวน 323 คน (ท่ีประกอบ
ไปดวย ผูบริหาร และกรรมการของ กิจการ วิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ) จากโรงเรียนประถมศึกษา
82 โรง ในไตหวัน ผลการวิจัยพบ ท่ีผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีสูงจิตสํานึกของการใชกลยุทธ
ความเปนผูนํา ดานเทคโนโลยีและที่ผูบริหารเหลานี้โดยทั่วไปมีระดับสูงของความมีประสิทธิผล
เก่ียวกับโรงเรียน การบริหาร ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวา กลยุทธการเปนผูนําเทคโนโลยี และผลกระทบ
ตอประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน เปนผลทางบวก อยางมีนัยสําคัญ ผลการวิจัยยังพบอีกวา
กลยุทธการเปนผูนําเทคโนโลยีควรจะเห็นโปรแกรมการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนเพ่ือท่ีจะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน

Tang (2014 : 91 - 107) ไดศึกษาเรื่องผูนําดานเทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิผลของการบริหาร
โรงเรียน เพื่อศึกษาระดับการเปนผูนําเทคโนโลยีของโรงเรียน ที่ใชโดยผูดูแลระบบในโรงเรียน
ประถมศึกษา ระดับท่ีผูบริหาร มีความตระหนักในความมีประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน และ
ผูนําทางดานเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมตัวอยาง 423 คน
(ประกอบไปดวย ผูบริหาร และกรรมการของ กิจการ วิชาการ กิจการ นักเรียน, และการใหคําปรึกษา
หนวยงาน) จากโรงเรียนประถมศึกษา 102 แหงท่ัว ไตหวัน ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําดาน
เทคโนโลยีสูง จะสงผลใหประสิทธิผลเก่ียวกับโรงเรียนมีระดับสูงและ การเปนผูนํา เทคโนโลยีเปนไป
ในทิศทางบวก อยางมีนัยสําคัญผลกระทบตอประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนในอดีตอยางมีนัยสําคัญ
การเปนผูนํา เทคโนโลยีจึงเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ

จากการศึกษางานวิจัยขางตนสรุปไดวา การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือใหมีคุณภาพ
จะตองเห็นความสําคัญของการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดระบบสารสนเทศนั้นควรให
ความสําคัญท้ังระบบ และท่ีสําคัญที่สุดคือ ผูบริหารจะตองทําความเขาใจกับผูจัดการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรถึงความตองการและวัตถุประสงคในการจัดระบบจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามารถ
ดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลขอมูลและวิเคราะหขอมูลไดตามความตองการและสามารถ
ใหบริการแกผูใชขอมูลอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ
ครบถวนเปนปจจุบัน ใชไดสะดวกและตรงตามความตองการ จะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนการสรางความม่ันใจท่ีตั้งอยู
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บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบไดมีกระบวนการวิเคราะหประมวลผล
ท่ีเปนวิทยาศาสตรมีความสมเหตุสมผลเพราะสารสนเทศท้ังหลายนั้น นอกจากจะใชในการวางแผน
การดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจแลว ยังนําไปสูการพัฒนาแนวความคิดและสรางทางเลือก
ใหม ๆ ในการดําเนินการตาง ๆ ซึ่งสามารถสังเคราะหจากการศึกษาคนควาได 6 ดาน ดังนี้การเก็บ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบมูล การประมวลผลขอมูลการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ
การใชขอมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาและนําขอมูลมาสังเคราะหตัวแปรไดดังตารางท่ี 2.1

ตารางท่ี 2.1 สังเคราะหองคประกอบของการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

องคประกอบของการจัดระบบ
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1. การเก็บอุปกรณคอมพิวเตอร - - √ - - - - -
2. การพัฒนาระบบขอมูล - - √ - - √ - -
3. การนําขอมูลไปใช √ √ √ √ √ √ √ √
4. การเก็บรวบรวมขอมูล √ √ - √ √ √ √ √
5. การตรวจสอบ √ √ - √ √ √ √ √
6. การประมวลผลขอมูล √ √ √ √ √ √ √ √
7. การจัดเก็บขอมูล √ √ - √ √ √ √ √
8. การวิเคราะหขอมูล √ √ √ √ √ - √ √
9. การนําเสนอขอมูล - - - - - - - -

หมายเหตุ : √ ประเด็นท่ีมีการศึกษา
- ไมมีการศึกษาในประเด็นดังกลาว
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จากตารางท่ี 2.1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ประเด็นสําคัญท่ีสุดคือของการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของโรงเรียนคือ การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล
การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําขอมูลไปใช

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมด สรุปไดวา การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ของโรงเรียนมีความสําคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียน ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจ การนิเทศและการประเมินผล รวมทั้งดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


