
คำนำ 
 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่  
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือ และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น 
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน  
การติดตาม ปะเมินผล การปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งสิ่งที่สำคัญท่ีสุดคือการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จึงได้จัดทำ
โครงการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ขึ้น ผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้กับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงานได้ ซึ่งจะทำให้มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
  งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยการส่งเสริม สนับสนุนจาก ศึกษาธิการภาค 13  
และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  
ที่ให้ความอนุเคราะห์การทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
และศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย  
  หากงานวิจัยฉบับนี้มีคุณค่า และก่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา หรือหน่วยงานและ 
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ผู้วิจัยขอมอบความดีดังกล่าวนี้เป็นการบูชาพระคุณแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์  
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ประชากร ได้แก่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 95 แห่ง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 76 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด 
หรือผู้ที่ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย และศึกษาธิการภาค หรือผู้ที่ศึกษาธิการภาคมอบหมาย   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 50 ข้อ ตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เพ่ือหาค่า 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องของประเด็นคำถาม และความชัดเจน 
ของภาษา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 
และนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานทีไ่มใ่ช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น  
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach สภาพปัจจุบันระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
มีค่าความเชื่อมั่น .98 จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จำนวน 70 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 92.11   
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
   ผลการวิจัย พบว่า 
  1. การสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และ
สอดคล้องกับทุกหน่วยงาน การกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาจากทุกสังกัด การจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การจัดทำแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล 



ทางการศึกษา และการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

1.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล เป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา การกำหนดขั้นตอน และระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การจัดหาเครื่องมือ 
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  
การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับ 

1.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล เป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษา การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษา การกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติเพ่ือการใช้งาน 
ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
ของข้อมูล และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

1.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย มีเทคนิค 
วิธีการและสถิติท่ีถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การเตรียมข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง การส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิค 
และวิธีการต่าง ๆ และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

1.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล เป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการกำหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลา
ที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท การกำหนดกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บและให้บริการ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน 



การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์และสถานที่
สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล 
และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มี 
ความพร้อมต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

1.6 ด้านการนำข้อมูลไปใช้ เป็นกระบวนการในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการนําข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่รักษาและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย 
และสะดวกต่อการใช้งาน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง การวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนําข้อมูลไปใช้  
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า  

2.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูล 
และสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงาน 
มีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  

2.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หน่วยงานมีการตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือหน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  

2.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หน่วยงาน 

มีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถปุระสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการ 



ประมวลผลข้อมูลใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

2.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หน่วยงานมีข้อมูล
ทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  

2.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
ของข้อมูลแต่ละประเภท อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลาง ทําหน้าที่จัดเก็บ
และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  

2.6 ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ไปใช้ เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก  
รองลงมา คือ หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหาร
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก  
  3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  ผู้วิจัยได้นำผลจากข้อ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค และข้อ 2 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ยกร่างเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
และจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผุ้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ดังนี้ 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน  
ทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากหน่วยงานทุกสังกัด  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับ 
ทุกหน่วยงาน  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ 
และสิง่อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล  
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข

ข้อมูลทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน   
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย 

ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน   
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ด้านการประมวลผลข้อมูล   

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน   

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการสรุปผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์   
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีเทคนิค วิธีการ และสถิติ 

ที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

 
 



ด้านการจัดเก็บข้อมูล   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บ

ข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ด้านการนําข้อมูลไปใช้   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรนําข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง   

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีระบบการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  สังคมโลกในยุคดิจิทัลหรือยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 
มิติทางสังคม วัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางด้านการเมือง และมิติด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจาก 
ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทําให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกัน 
ในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์จึงเป็นสังคมของโลกยุคดิจิทัลที่มนุษย์สามารถก้าวผ่าน 
พรมแดนของประเทศ เชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือ รูปแบบและพฤติกรรมในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ของมนุษย์ในโลก 
ยุคดิจิทัลจึงมีความสะดวกสบาย มีความรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้
ได้ด้วยตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลก (สํานักงานอุทยานการเรียนรู้. 2558 : 3) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร จะทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ขององค์กรได้ เช่น สามารถเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ รวมถึงสามารถ 
ลดต้นทุนให้กับองค์กรได้ ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชนมีความต้องการและจำเป็น 
ที่จะนําเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเป็นอย่างมาก  
(ไก้รุ่ง  เฮงพระพรหม. 2558 : 13) 
  จากความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ระบบข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสําคัญ 
และความจําเป็น เพราะปัจจุบันจัดได้ว่าเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้น ระบบสารสนเทศ 
จึงเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ทีจ่ะช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน และประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังสามารถ 
เป็นเครื่องชี้นําในการดําเนินงานต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ (เกรียงศักดิ์  พราวศรี. 2544 : 3) ระบบ
สารสนเทศจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กร และการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์  
หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การวางแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีขององค์กร และในขณะเดียวกันนั้น ระบบข้อมูลสารสนเทศยังมีความสําคัญต่อผู้บริหาร  
และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการตัดสินใจการวางแผนเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา  
และทันต่อเหตุการณ์ ทันเวลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา หรือข้อผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน สามารถนํามาปรับปรุงในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
(ปิยะรัตน์  วงศ์เติง. 2551 : 23) 
 ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบไปด้วยคำว่าข้อมูล (Data) ซึ่งหมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดง
เป็นตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมา โดยยังไม่ผ่านการประมวลผล 
หรือการวิเคราะห์จัดกระทำ จงึทำให้ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ  
(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2553 : 3) ส่วนคำว่าสารสนเทศ (Information) เป็นสิ่งที่ได้จาก 
การประมวลผลข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ 
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ในอนาคตได ้สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ (ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย. 2549 : 17) สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมเข้ามา และนํามาจัดกลุ่ม 
ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการตัดสินใจ หรือพฤติกรรมที่ผู้รับ 
จะแสดงต่อไปหลังจากได้รับสารสนเทศ ผู้รับจะตระหนักได้เป็นอย่างดีถึงค่าของสารสนเทศท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจ สารสนเทศเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้รับทราบถึงสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน หรือทําให้ลดระดับความไม่แน่นอน
ในสถานการณ์ท่ีผู้รับเผชิญหนา้อยู่ (ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง. 2549 : 48) และใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้
บรรลุผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ (สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน. 2553 : 16) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญยิ่ง ดังคำกล่าวทีว่่า  
"ผู้ที่มีแหล่งข้อมูลมากเท่าใดย่อมเป็นผู้ครอบคลุมอำนาจบนพ้ืนโลกได้” (Data is Power) และหากองค์กร 
มีศักยภาพในการบรหิารจดัการข้อมูลสารสนเทศได้มากเพียงไร ก็ย่อมสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ได้มากเท่านั้น (สรุศักดิ ์ ปาเฮ. ม.ป.ป. : 8) โดยเฉพาะ Big data ซึ่งเป็นข้อมูลมาจากแหล่งที่หลากหลาย 
และเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จะทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย
ที่ตัง้ไว้ (วลัยลักษณ์  อมรสิริพงศ์. 2562 : 1) ทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ ทั้งในเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
มีความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำ ช่วยประหยัดงบประมาณ และลดต้นทุนในการดำเนินการ 
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและผลผลิต รวมทั้งการบริการใหม่ ๆ และสามารถใช้เป็นหลักฐาน 
ในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร และผู้รับบริการข้อมูล (อสมา  กุลวานิชไชยนันท์. 
2561 : 7) ดังนั้น ทุกหน่วยงานต่างพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ 
ในการบริหารองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (วิชาญ  ทรายอ่อน. 2561 : ออนไลน์) 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพ่ือสะดวก
ต่อการนำไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหาร  
และการตัดสินใจทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ และระดับผู้บริหารสถานศึกษา (สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553 : 17) ระบบสารสนเทศเป็นความสามารถ 
ในการกำหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการใช้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ บูรณาการสารสนเทศ
ใหม่เข้ากับความรู้เดิม การใช้วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ และนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธภิาพ (วรรัตน ์ อภินันท์กูล. 2551 : 39-40) ซ่ึงได้จากการนาํข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ไว้มาประมวลผล เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรเหมาะสมกับการใช้งาน 
และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ ระบบสารสนเทศท่ีดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศจะต้อง
มีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น ควรมีการกําหนดวางตัวบุคลากรว่าผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลได ้ข้อมูล
ที่เป็นความลับจะต้องมีข้ันตอนการควบคุมกําหนดสิทธิ์ในการกระทํากับข้อมูลว่าจะกระทําได้โดยใคร ข้อมูล
ที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหาย หรือถูกทําลายโดยไม่ได้ตั้งใจ (รัตพีรพัฒน์  ทะมานนท์. 2561 : 82)  
และที่สำคัญเป็นหัวใจของการบริหารงาน เพราะครอบคลุมถึงงานข้อมูลด้านต่าง ๆ แล้วนําข้อมูลนั้นมา
จัดทําเป็นสารสนเทศสําหรับให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบ
สารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดทําสารสนเทศ การปรับปรุง 
การทํางานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะทําให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงตามที่เรา
ต้องการ (เขมนิจ  ปรีเปรม. 2554 : 40-41) สอดคล้องกับแนวคิดของสุนทร  คล้ายสุบรรณ์ และคณะ 
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(2561 : 10-11) ที่นำเสนอไว้ว่า ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงานและเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการทุกระดับขององค์การ ทั้งในการปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผน  
และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพิ่มระดับความรู้ (Knowledge)  
  การศึกษาเป็นการกระบวนการที่ส่งเสริม และพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเจริญ 
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสตปิัญญา โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การศึกษาเป็นกระบวนการ 
ให้และการรับความรู้ ประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างจิตสํานึก การเพ่ิมพูนทักษะ  
การทำความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม
สําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมีความสุข และที่สําคัญการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมือง การศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพประชากรของชาติให้มีคุณภาพ สอดคล้องตามแนวทาง 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หากประเทศมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สภาพของสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง การจัดการศึกษาของประเทศก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แนวทาง 
ในการจัดการศึกษาในแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันตามความเชื่อ แนวคิด และปรัชญาการจัดการศึกษา 
(สมหมาย  ปวะบุตร. 2558 : 7) สอดคล้องกับ สถาพร  พฤฑฒิกุล (2560 : 37) ทีน่ำเสนอไว้ว่า การศึกษา 
เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อม 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครองกลับเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการจัดการศึกษาได้เช่นกัน ซึ่งสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และมีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของทุกคน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
หรือสังคมที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้านการศึกษา 
จึงได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยได้บัญญัติ ไว้ในหมวดที่ 9 เรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ โดยรัฐต้องจัดสรร
คลื่นความถี่เพ่ือประโยชน์การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อดูแลการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545ก : 18) ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยระดับรัฐบาล ได้มีการกำหนดนโยบาย
การพัฒนา Big Data เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนในระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายการใช้ Big Data ทางการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด 
ทุกระดับนำไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพ่ือก้าวสู่ Thailand 4.0  
และการพัฒนาเข้าสู่ยุค 5G ในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบ (สรุศักดิ์ ปาเฮ.  ม.ป.ป. : 8) จากนโยบายและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลสารสนเทศ 
จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารและจัดการทุกด้าน และทุกระดับ ในอดีตคนหนึ่ง ๆ อาจมีความรู้ 
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ความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนบริหารจัดการได้หมด เพราะงานที่บริหารเป็นงานขนาดเล็ก แต่เมื่อสังคม 
มีความซับซ้อนขึ้น มีองค์ประกอบมากข้ึน จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีผู้รู้รายละเอียดของงานอย่างครบถ้วน  
เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน และไม่ได้เตรียมรับมือเอาไว้ก่อน อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นได้  
การที่จะทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยในการวางแผน การตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และในปัจจุบัน  
ระบบการศึกษาก็เป็นระบบหนึ่งที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีระบบการศึกษา 
ยังไม่เป็นเอกภาพ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาซ้ำซ้อนกันหลายหน่วย ทำให้เป็นการยาก 
ที่จะวางแผนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้ผล นอกจากนั้นการดำเนินงานต่าง ๆ ยังเกิดความสับสน 
และขาดการประสานงานที่ดี ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย และหากมีระบบข้อมูลที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหาร
เห็นปัญหาเหล่านี้ และหาทางคลี่คลายได้ตั้งแต่เบื้องต้น (ครรชิต  มาลัยวงศ.์ 2549 : 13-14)  
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา 
อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ช่วยการเรียนการสอน 
การวางแผน และการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล 
การพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ อาท ิเพ่ือให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวน
ผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมา และเพ่ือตอบสนอง 
การเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากข้ึนด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ซ่ึงการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบ 
การบริหารจัดการด้านการศึกษา ก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Soysuda kampha. 2556 : online) จากความสำคัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการประกาศใช้  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 1 
หมวดทั่วไป ข้อ 6 การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) ใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ 
กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานศึกษา  
2) เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูล และการบริหารทางการศึกษา 3) เพ่ือบูรณาการ
ฐานข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ และ 4) เพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ดังนี้ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ มอบหมาย 
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  
  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย (กศจ. : คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด อกศจ. : อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้วิจัย) 



 

 

5 
 

  2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
  3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการศึกษา  
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
  6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว การศึกษา
ทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา  
  8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
  10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
  11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
  สํานักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด  
โดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1. กําหนดยุทธศาสตร์ และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคกําหนด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพ 
และโอกาสของบุคคล และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
  2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา   
  3. กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่
รับผิดชอบ  
  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา 
อย่างบูรณาการ ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วม และประโยชน์สุขของประชาชน 
เป็นหลัก  
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. 2560 : 14-17)  
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 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 13 โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ไดต้ระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ขึ้น เพ่ือให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถนำแนวทาง 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน และใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในการวางแผน ตัดสินใจ 
กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับนโยบาย ระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และระดับ
จังหวัด เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลและการบริหารจัดการศึกษา มีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ และเพ่ือใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ในการบริหารราชการของหน่วยงาน และการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 
คำถามของการวิจัย 
 1. ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 2. สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีสภาพอยู่ในระดับใด 
  3. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีแนวทางเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
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ความสำคัญของการวิจัย 
1. เป็นแนวทางให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะต้นสังกัดในการส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

2. ไดแ้นวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้กับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

3. ข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ให้กับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
ของหน่วยงานตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบในระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย 
  1. องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ตามแนวคิดทฤษฎีระบบของ ประชุม  รอดประเสริฐ (2541 : 66) , โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 4) , 
จันทรานี  สงวนนาม (2545 : 86-87) , มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545 : 47) , Lucus (1990 : 220) , 
Paul (1994 : 33) สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปัจจัยนำเข้า (Input) 2) กระบวนการ (Process) 
3) ผลผลิต (Output) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
  2. องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดของ เบญจมาศ  ปัญญางาม (ม.ป.ป. : 3) , 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543 : 22-25) , รุ่งรัศมี  บุญดาว (2559 : 4-10) ,  
Krajewski & Ritzman (1999 : 129) สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ฮาร์ดแวร์ (hardware)  
2) ซอฟต์แวร์ (software) 3) บุคลากร (people ware) 4) ข้อมูล (data) 
  3. องค์ประกอบของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2555 : 21-23) ประกอบไปด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
7) หลักความเสมอภาค (Equity) 8) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 9) หลักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 10) หลักคุณธรรม (Morality)   
  4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ จำนวน 11 ข้อ และ
สำนักงานศึกษาธิการภาค มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ จำนวน 6 ข้อ (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ. 2560) และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กำหนดให้สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งหน่วยงาน
ภายในออกเป็น 8 กลุ่ม (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2560)   
  5. องค์ประกอบของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตามแนวคิด 
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) , วีระ  สุภากิจ (2539 : 318) ,  
ไพโรจน์  คชชา (2540ก : 10-16) , กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) , สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 16-17) , ปิยะรัตน์  วงศ์เติง (2551 : 32) , Devin (2019 : online) 
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) 2) การตรวจสอบข้อมูล 
(Checking data) 3) การประมวลผลข้อมูล (Processing data) 4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 
5) การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) และ 6) การนำข้อมูลไปใช้ (Using data) 
  6. องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ตามแนวทางการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยเลือกปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 
2) ด้านทรัพยากรบุคคล 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 5) ด้านการจัดการ และ 6) ด้านการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 ด้านการวางแผน จากการสังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
Gulick & Urwick (1973 : 18 -19) , รุ่งนภา  ตาอินทร์ (2551 : 14) , กองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) , สุธี  ขวัญเงิน (2559 : 47) , พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 77) ,  
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559 : 4-2) , อมราพร  พรพงษ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์)  

6.2 ด้านทรัพยากรบุคคล จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก ่ 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 3) , ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์  
(2546 : 3) , หวน  พินธุพันธ์ (2549 : 23) , เพ็ญรัตน์  วิเศษปรีชา (2550 : 13)  

6.3 ด้านงบประมาณ จากการสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
Keith & Girling (1991 : 153) , Thompson & Wood (1998 : 107) , Gold & Szemerenyi  
(1999 : 395) , จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , ธงชัย  สันติวงษ์ (2543 : 47) ,  
พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550 : 71) , สมเดช  สีแสง (2545 : 539) , ธรรมโชติ  โชตกิุญชร  
(2541 : 237)   

6.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์ (2541 : 2) , เปรมชัย  สโรบล 
(2550 : 40)  

6.5 ด้านการจัดการ จากการสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
Griffin (1999 : 4) , วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2551 : 13) , กรกนก  จรัสหิรัญปรีดา (2553 : 40) ,  
จันทิมา  ชุวานนท์ (2553 : 48)  

6.6 ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา 
ได้แก่ กิติมา  ปรีดีดิลก (2551 : 262) , ชารี  มณีศรี (2552 : 22) , นริศรา  อุปกรณศิริการ (2552 : 16) , 
Harris (1985 : 10-11) , Glickman (2004 : 7)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  

 
 
 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
1) ความถูกตอ้ง      2) ความครบถว้นสมบูรณ์  
3) ความทันกับเวลา 4) ความเชื่อถอืได้  
5) ความยืดหยุ่น     6) ความพอใจของผู้ใช้ 

บทบาท อำนาจ หน้าที่การบริหารงาน  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   
และสำนักงานศึกษาธิการภาค   
 

การบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล 
1) หลักประสิทธภิาพ    2) หลักประสิทธิผล  
3) หลักการตอบสนอง   4) หลกัภาระรับผิดชอบ  
5) หลักความโปร่งใส     6) หลกันิติธรรม 
7) หลักความเสมอภาค  8) หลักการมีส่วนร่วม  
9) หลักการกระจายอำนาจ 10) หลักคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 
การพัฒนาระบบการจัดการ 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    (Collecting data)  
2) การตรวจสอบข้อมูล  
    (Checking data)  
3) การประมวลผลข้อมูล  
   (Processing data)  
4) การวิเคราะหข์้อมูล  
    (Analyzing data)  
5) การจัดเก็บขอ้มูล 
    (Organizing or storage)  
6) การนำข้อมูลไปใช ้
   (Using data) 
 

ปัจจัยนำเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

องค์ประกอบ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสารสนเทศทางการศึกษา 
1) ฮาร์ดแวร์ (hardware) 2) ซอฟต์แวร์ (software) 3) บุคลากร (people ware) 4) ข้อมูล (data) 

 

ผลผลิต
(Output) 

องค์ประกอบแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
1) ด้านการวางแผน 2) ดา้นทรัพยากรบคุคล  
3) ด้านงบประมาณ 4) ดา้นวัสดุอุปกรณ์ 
5) ด้านการจัดการ   
6) ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การวิจัยเรื่องการแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา 
ของการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) 
1.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล (Checking data)   
1.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล (Processing data) 
1.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 
1.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) 
1.6 ด้านการนำข้อมูลไปใช้ (Using data) 

 2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 แห่ง และ

สำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 แห่ง รวมทั้งสิ้น 95 แห่ง 
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 76 แห่ง คำนวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 62 แห่ง  
และกลุ่มตัวอย่างสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 14 แห่ง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 76 แห่ง 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย สำหรับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค หรือผู้ที่ศึกษาธิการภาคมอบหมาย สำหรับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แนวทางการพัฒนา หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมจากลักษณะที่เคยเป็นอยู่พัฒนาไปสู่แบบอย่างที่ควรจะเป็น หรือเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม  
 2. ระบบ หมายถึง องค์ประกอบของสรรพสิ่งที่รวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยแต่ละองค์ประกอบ
ต่างมีความสัมพันธ์กัน และทำหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบอาจแบ่งเป็น 
ส่วนย่อย ๆ เรียกว่า ระบบย่อยซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ในตัวเอง 
  3. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตามธรรมชาติ อาจอยู่ในรูปอักษร ตัวเลข รูปภาพ 
หรือสัญลักษณ์ท่ียังไม่มีการวิเคราะห์ หรือการประมวลผลให้มีรูปแบบที่คนสามารถเข้าใจ หรือนําไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 
  4. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความหมาย 
และคุณคา่ตามวัตถุประสงค์ของงานและผู้ใช้ 
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 5. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ประกอบไปด้วยการดำเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล และ 6) ด้านการนําข้อมูลไปใช้ มีรายละเอียด ดังนี้   

5.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน การกำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน
ทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด การเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การจัดทำแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกฐานข้อมูล ตามวัตถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษา และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

5.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การกำหนดขั้นตอนและระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การกำหนดเครื่องมือในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน แหล่งที่มาของข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

5.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีความทันสมัยและ
มีจำนวนเพียงพอ การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา การกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของสถิติเพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ  
การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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 5.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ประกอบด้วย การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ไว้อย่างชัดเจน การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การจัดหาอุปกรณ์  
และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย การแสวงหาเทคนิค วิธีการและสถิติที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการ 
ใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

5.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ประกอบด้วย การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท การกำหนดให้มี 
กลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ
และเพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน การสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การจัดหาอุปกรณ์และสถานที่สำหรับใช้ 
ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บ
ข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

5.6 ด้านการนําข้อมูลไปใช้ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ประกอบด้วย การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา 
การบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 
ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดให้มี
บุคลากรทำหน้าที่รักษา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ การนําข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดทำ
ระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง การวิเคราะห์  
การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  6. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ 
ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ หรือดียิ่งข้ึน ประกอบด้วย 
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6.1 การวางแผน หมายถึง กระบวนการที่องค์กรวางแผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ 

6.2 ทรัพยากรบุคคล หมายถึง การดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร 
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลทุ่มเทกำลังแรงกาย แรงใจรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
ช่วยให้การทำงานตามภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  

6.3 งบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายเงินโดยกำหนดให้ทราบล่วงหน้าและมีระยะเวลาการใช้
จ่ายเงินที่แน่นอนได้อย่างเพียงพอกับลักษณะของภารกิจที่กำหนดขึ้น รวมถึงความสามารถในการเบิกจ่ายได้
อย่างรวดเร็วทัน ตามกำหนดเวลา เพ่ือช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องใช้ในการทำงานได้เพียงพอ 
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เพ่ือช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.5 การจัดการ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยนำปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกขององค์กรมาใช้ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.6 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ความรวมมือในการทํางานของผู้บริหาร 
และบุคลากรเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนางานโดยการชวยเหลือ แนะนํา วางแผนปรึกษาหารือรวมกัน  
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ มอบหมาย  
  8. สำนักงานศึกษาธิการภาค หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัด โดยการอํานวยการ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ  
 
 



 

 

บทที่  2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ และรายละเอียด ดังนี้ 
   1. หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบ 

1.1 ความหมายของระบบ 
1.2 องค์ประกอบของระบบ 
1.3 ประเภทของระบบ 
1.4 การวิเคราะห์ระบบ 
1.5 การพัฒนาระบบ 

   2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
2.1 ความหมายของข้อมูล 
2.2 ความหมายของสารสนเทศ 
2.3 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
2.4 ความสำคัญของระบบสารสนเทศ 
2.5 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
2.6 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศท่ีดี 
2.7 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
2.8 องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 3. องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 4. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

5. บทบาท อำนาจ หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  6. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

6.1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
6.2 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  
หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบ 
 ระบบเป็นแนวความคิดหนึ่งที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นระบบ 
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานใด ๆ ประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ การทำงาน 
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ประหยัดแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่าย มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงาน 
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หลายแห่งได้กล่าวถึงความหมายของระบบ องค์ประกอบของระบบ ประเภทของระบบ การวิเคราะห์ระบบ  
และการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
  ความหมายของระบบ 
  จันทรานี  สงวนนาม (2545 : 84-85) กล่าวว่า ระบบหมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ทีม่ีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่ทําให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระทํากิจกรรม 
ให้ได้ผลสําเร็จตามความต้องการขององค์กร 
  อรนุช  มหฤทัยนนท์ (2545 : 47) กล่าวว่า ระบบหมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบ 
ที่มีความสัมพันธ์กัน ทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยรับสิ่งเข้า (Input) ผ่านกระบวนการ 
(Process) ที่มีการจัดเตรียมไว้เพ่ือที่จะเปลี่ยน และสร้างสิ่งออก (Output) 
   โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 13-14) กลา่วว่า ระบบหมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นมา
เป็นหนึ่งเดียว มีความสัมพันธ์กันในทางหนึ่งทางใด เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ และการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนหนึ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ด้วย ส่วนประกอบแต่ละส่วนก็จะมีระบบย่อยในตัวของมันเอง เช่น 
โรงเรียนเป็นหน่วยระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบริหารวิชาการ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหาร
บุคลากร และระบบบริหารทั่วไป ในขณะเดียวกันฝ่ายต่าง ๆ ก็เป็นระบบซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยลงไปอีก
คือ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งของระบบย่อยมีผลต่อเนื่องกันไป
เป็นลูกโซ่  
  อำไพ  วรรณสินธุ์ (2555 : ออนไลน์) กล่าวว่า ระบบหมายถึง กลุ่มขององค์การต่าง ๆ ที่ทำงาน
ร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบอาจจะประกอบด้วยบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ วิธีการ 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบจัดการอันหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์อันเดียวกัน  
  ณัฐนัย  ไพศาล (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า ระบบหมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน 
  Kindred (1980) กล่าวว่า ระบบหมายถึง ความสัมพันธ์ที่ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ขององค์ประกอบ หรือส่วนต่าง ๆ ภายในระบบเพ่ือทำหน้าที่ร่วมกัน   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบของสรรพสิ่งที่รวมตัวกัน 
อย่างเป็นเอกภาพ โดยแต่ละองค์ประกอบต่างมีความสัมพันธ์กัน และทำหน้าที่ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบอาจแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่า ระบบย่อย ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ 
ในตัวเอง 
  องค์ประกอบของระบบ 
  ประชุม  รอดประเสริฐ (2541 : 66) กล่าวว่า ระบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย  
ข้อมูลนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) ซึ่งทั้ง 3  
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน และทํางานร่วมกันเป็นวัฏจักร เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหา 
หรือไม่ทํางาน ส่วนอื่นก็จะหยุดชะงักไป นอกจากนี้ระบบยังมีความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อม 
(Environment) อย่างใกล้ชิด จะได้รับข้อมูลนําเข้าจากสิ่งแวดล้อม และจะสร้างงานให้กับสิ่งแวดล้อม 
เช่นเดียวกัน สิ่งป้อนเข้า (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และเป็นองค์ประกอบแรกที่จะนําไปสู่ 
การดําเนินงานของระบบ ทั้งนี้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของระบบนั้นด้วย กระบวนการ (Process)  
เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ ซึ่งหมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่จะนําผลงาน หรือผลผลิตของระบบ ผลิตผล 
(Product) หรือผลงาน (Output) หมายถึง ความสาํเร็จในลกัษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล 



 

16 
 

โดยสิ่งที่ป้อนเข้าไป กระบวนการ และผลผลิต หรือผลงาน จะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม
เดียวกัน หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบต่างก็มีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเดียวกัน  
จึงจะสามารถดําเนินงานได้ และดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 4) กล่าวว่า ระบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน เช่น ระบบโรงเรียน 
ประกอบด้วย 1) สัญลักษณ์ (Symbols) ได้แก่ สื่อ ภาษา คําสั่ง 2) วัตถุ (Objects) เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 3) บุคคล (Subjects) ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น โดยองค์ประกอบ 
แต่ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนี้ ปัจจัยป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Output) 
  จันทรานี  สงวนนาม (2545 : 86-87) กล่าวว่า ระบบมีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. ปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร (Man) 
งบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และแรงจูงใจ 
(Motivations) ที่เป็นส่วนร่วมเริ่มต้น และเป็นตัวสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร 
  2. กระบวนการ (Process) คือ การนําเอาปัจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่
การบริหารการจัดการ การนิเทศ การวัดผลและประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลาย 
เข้าสู่ทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาปัจจัยมาปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  
  4. ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจจะเป็น 
สิ่งที่คาดไว้ หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545 : 47) เสนอว่า ระบบสารสนเทศ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. สิ่งเข้า หรือ การนําเข้า (Input) เกี่ยวข้องกับการรับ และผสมองค์ประกอบเบื้องต้นที่ผ่านเข้าสู่
ระบบเพ่ือผ่านกระบวนการ ตัวอย่าง เช่น วัตถุดิบ พลังงาน ข้อมูล แรงงาน ซึ่งจะต้องได้รับการจัดการ
เพ่ือที่จะผ่านเข้าสู่กระบวนที่จัดเตรียมไว้  
  2. กระบวนการ (Process) เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําการเปลี่ยน  
สิ่งเข้าให้ เป็นสิ่งออก ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิต กระบวนการหายใจของมนุษย์ หรือกระบวนการ
คํานวณทางคณิตศาสตร์ 
  3. สิ่งออก หรือการนําออก (Output) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายองค์ประกอบที่เกิดจาก
กระบวนการในการเปลี่ยนไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สิ่งที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อม 
อาจจะมีทั้งสิ่งออกท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค้า หรือบริการ (Service) ซึ่งเป็นประโยชน์ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสิ่งที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นของเสีย (Waste) ได้แก่ ของเสีย 
ในกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบของโรงงานผลิตกระไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ 
ที่ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมคือไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็มีของเสียออกมาด้วย เช่น ไอน้ำ ความร้อน ควัน  
เถ้าถ่าน ฯลฯ ในสภาวะเช่นนี้ ระบบที่ดีจึงควรปรับหรือพัฒนาเอาสิ่งออกท่ีเป็นของเสียนั้น ให้กลายเป็น 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีในการพัฒนาพฤติกรรมของระบบ เช่น ในกรณีนี้อาจจะสร้าง 
เรือนกระจกต่อจากโรงไฟฟ้า เพ่ือที่จะนําเอาไอน้ำมาใช้ให้ความร้อนในเรือนกระจก เพราะฉะนั้น 
ในทางอุตสาหกรรม อาจใช้แนวคิดนี้กับเรื่องของระบบ เพ่ือที่จะพัฒนาระบบช่วยในการควบคุมมลพิษ  
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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  Lucus (1990 : 220) กล่าวว่า ระบบมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้  
  1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เริ่มเข้าไปในระบบ เพื่อให้ระบบเกิดการทำงานขึ้น
โดยมีระบบย่อยคือ บุคลากร วัสดุ ปัจจัย พลังงาน ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในระบบ  
  2. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนที่จะทำให้ปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ  ไปสู่ผลผลิต 
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่เดินเครื่องอยู่ และให้ผลผลิตออกมาตามท่ีต้องการ เป็นกระบวนการ 
การจัดกระทำกับปัจจัยนำเข้า เพื่อให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ 
  3. ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลที่ได้จากกระบวนการจัดกระทำกับปัจจัยนำเข้า ซึ่งอาจเป็นวัสดุ
สิ่งของต่าง ๆ การใช้บริการข่าวสารข้อมูลและผลผลิต สามารถนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าของระบบ 
อีกระบบหนึ่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงติดต่อสัมพันธ์กัน 
  4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากผลผลิตเพื่อที่จะนำไปปรับปรุง
องค์ประกอบของปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ 
มากขึ้น 
  5. สิ่งแวดล้อมของระบบ (Environment) หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ทั้งภายในและภายนอก 
ของระบบ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบเป็นอย่างมาก สามารถชักนำให้ระบบดำเนินไปได้อย่างดี
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือทำให้ระบบนั้นไม่สามารถก้าวเดินไปได้ เกิดความล้มเหลวซึ่งเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมของระบบ 
  Paul (1994 : 33) กล่าวว่า ระบบมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. แหล่งทรัพยากร (Sources) หมายถึง แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับปัจจัยแต่ละปัจจัย 
ที่นำเข้าสู่ระบบ 
  2. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) หมายถึง แหล่งของวัตถุดิบ หรือปัจจัยแต่ละปัจจัยที่นำเข้าสู่ระบบ 
ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ได้รับตามลำดับต่อไป 
  3. กระบวนการและการแปรสภาพ (Process and Transformation) หมายถึง กรรมวิธีในการ
แปรสภาพวัตถุดิบ หรือปัจจัยนำเข้าไปสู่ผลผลิตที่ต้องการ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัย
นำเข้าที่เหมาะสม 
  4. ผลผลิต (Outputs) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ออกมาจากกระบวนการของระบบและเข้าไปสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกระบบ ซึ่งอาจจะออกมาในรูปสสาร พลังงาน หรือข้อมูลสารสนเทศทั้งท่ีเป็นรูปธรรม 
และนามธรรม 
  5. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถงึ สารสนเทศท่ีได้มาจากการดำเนินงานของระบบ  
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตต่อไปในอนาคต 
  จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ระบบมอีงคป์ระกอบสําคัญ 3 ส่วนคือ ข้อมูลนําเขา้ (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) ซึ่งมีสว่นสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทํางานร่วมกันได้                
จึงจะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 

18 
 

ตารางที ่1 การสังเคราะห์แนวคิดของทฤษฎีระบบเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค   

 
                        
                                      นักการศึกษา 
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ปัจจัยนำเข้า (Input) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 
กระบวนการ (Process) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 
ผลผลิต (Output) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 
ผลผลิต (Product) ✓      1  
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)     ✓ ✓ 2 ✓ 
สิ่งแวดล้อม (Environment)     ✓  1  
แหล่งทรัพยากร (Sources)      ✓ 1  
ผลกระทบ (Outcome)   ✓    1  
 
 จากตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดของทฤษฎีระบบเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค   
ผู้วิจัยไดเ้ลือกองค์ประกอบที่มีความถีสู่งสุด 4 ลำดับแรก ดังนี้ 1) ปัจจัยนำเข้า (Input) 2) กระบวนการ 
(Process) 3) ผลผลิต (Output) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 ประเภทของระบบ 
  โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 4) กล่าวว่า ระบบมี 2 ประเภท ดังนี้  
  ระบบปิด (Closed system) เป็นการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของศาสตร์ทางกายภาพ ศึกษาถึง
การตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาภายในตัวของระบบเอง การแก้ไขและตัดสินปัญหาเป็นไปตามเหตุผล  
ซึ่งเหตุผลดังกล่าว ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์และระเบียบที่ได้ตั้งไว้ องคก์รถูกพิจารณาว่าเป็นปจัจัย
อิสระจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
  ระบบเปดิ (Open system) เป็นการมององคก์รในลักษณะระบบเปิด ทําให้ระบบทางชีววิทยา 
และสังคมเป็นระบบที่เคลื่อนไหว มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม ระบบเปิดมิได้คํานึงถึง 
แตค่วามความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม แต่ระบบเปิดยังคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ที่อยู่ภายในองค์กร ระบบเปิดปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้าง และขบวนการของปัจจัยต่าง ๆ ภายในประสงค์  
 ณัฐนัย  ไพศาล (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า ระบบอาจถูกจำแนกแยกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง 
หรือหลายประเภท ทั้งนี้สุดแต่ใครเป็นผู้จำแนก และผู้ที่ทำการจำแนกจะเห็นว่า ควรแบ่งหรือควรจะจัดเป็น
ประเภทใด เช่น เป็นระบบเปิด หรือระบบปิด ระบบเครื่องจักร หรือระบบกึ่งเครื่องจักร เป็นต้น 
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  ประสงค์  ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541 : 40) กล่าวว่า ระบบแบ่งออกเป็น ระบบเปิด  
และระบบปิด ซ่ึงระบบปิด หมายถึง ระบบที่มุ่งภายในตนเอง และไม่มีปฏิกิริยาหรือทํางานแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน ข้ามเส้นแบ่งเขตของระบบกับสภาพแวดล้อม ไมม่ีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ของส่วนประกอบในระบบนั้น และระบบเปดิ หมายถึง ระบบที่มีปฏิกิริยาและทําการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน 
และกันกับสภาพแวดล้อมของมัน 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2545) กล่าวว่า ประเภทของระบบ ประกอบด้วย ระบบปิด (Closed System) 
คือ ระบบที่มีความสมบูรณ์ภายในตัวเอง ไม่พยายามผูกพันกับระบบอ่ืนใด และแยกตนเองออกจาก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบที่ต้องอาศัยการติดต่อสัมพันธ์กับ 
บุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความสมดุล รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผล หรืออิทธิพล 
ต่อการทำงานขององค์กรเช่นกัน    
  จิรพัฒน์  เทียมศักดิ์ (2548 : 10) กล่าวว่า ลักษณะของระบบอาจแยกออกได้ 2 ชนิด คือ 
ระบบปิด (Closed System) และระบบเปิด (Open System) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ระบบปิด (Closed System) เป็นความสนใจเฉพาะภายในระบบเท่านั้น จะเก่ียวข้องกับ 
การตรวจสอบภายในระบบขององค์กร การพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ในเชิงระบบปิด จะช่วยให้มีโอกาสทราบ
ถึงส่วนต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงภายในระบบ และในการนี้การตัดสินใจของส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร 
ก็ย่อมจะช่วยให้สามารถทราบได้ว่าจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมของระบบอย่างไรบ้าง 
 2. ระบบเปิด (Open System) มีลักษณะที่มีความหมายกว้างกว่า และสมบูรณ์กว่าระบบปิด ทั้งนี้
เนื่องจากระบบเปิด จะขยายความสนใจไปถึงระบบภายนอกท่ีอยู่ภายนอกองค์กร ควบคู่กันไปกับตัวองค์กร 
ระบบขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ และมีความเกี่ยวพันกันอยู่เสมอ การกระทำใด ๆ โดยองค์กร
ย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนที่อยู่ภายนอกองค์กร หรือระบบด้วยเสมอ ในทางกลับกันหากสภาพแวดล้อม
ภายนอกเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรได้เช่นกัน 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545 : 56) เสนอว่า ระบบจำแนกออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย 
  1. ระบบเชิงกายภาพ (Physical Description) และระบบเชิงแนวคิด (Logical Description) 
ระบบเชิงกายภาพ หมายถึง ระบบซึ่งกําหนดออกมา หรือเห็นออกมาได้ชัดเจน ส่วนระบบเชิงแนวคิด 
จะเปน็การมองระบบโดยอิงกับหลักการทางทฤษฎี เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสิ่งเข้า 
กระบวนการ สิ่งออก จะเป็นการมองระบบในเชิงแนวคิด แตถ้่ากําหนดว่าแผงแปน็อักขระ (Keyboard) 
เป็นอุปกรณน์ําออกข้อมูล จะเป็นการอธิบายในเชิงกายภาพ 
  2. ระบบธรรมชาติ (Natural System) และระบบที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man–Made System) ระบบ
ธรรมชาติเป็นระบบที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ระบบสิ่งมีชีวิต ส่วนระบบที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น ระบบ
การบริหารในองค์กรตา่ง ๆ   
  3. ระบบสังคม (Social System) และระบบกึ่งมนุษย์กึ่งเครื่องจักร (Man–Machine System) 
และระบบเครื่องจักร (Machine System) ระบบสังคม เป็นระบบที่ประกอบด้วยคน และเครื่องมือ 
เครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง และระบบเครื่องจักรจะเป็นระบบที่ประกอบด้วยเครื่องจักรแต่เพียงอย่างเดียว 
เช่น ระบบห้ามล้อ เป็นระบบทํางานด้วยตนเอง 

  4. ระบบเปิด (Open System) และระบบปิด (Closed System) ระบบเปดิ หมายถึง ระบบ 
ทีม่ีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนระบบปิด หมายถึง ระบบที่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
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ไมก่ระทบต่อระบบ หรือมีตัวปิดกั้นไมใ่ห้ไปกระทบกับระบบ โดยปกติแล้ว ระบบทั่วไปจะมีลักษณะ 
เป็นระบบเปิด ตัวอย่างของระบบปิด ไดแ้ก ่ระบบในห้องทดลอง ซึ่งพยายามลด หรือตัดผลกระทบ  
หรือองคป์ระกอบต่าง ๆ เพื่อการศึกษาผลที่เกิดขึ้น หรือปัญหาทางธุรกิจบางอย่าง ก็พยายามทําให้เป็น
ระบบปดิ เพ่ือจําลองสถานการณ์ให้ง่ายขึ้น เพ่ือหาคําตอบในขั้นแรก  
  5. ระบบซึ่งมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptive System) และระบบซึ่งไม่มีความสามารถ 
ในการปรับตัว (Non-Adaptive System) ระบบซึ่งมีความสามารถในการปรับตัว เป็นระบบที่ปรับตัวเอง
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการปรับตัวให้มีความสามารถสูงขึ้น หรือมีโอกาสอยู่รอด 
มากขึ้น เชน่ สิ่งมีชีวิต ส่วนระบบซึ่งไม่มีความสามารถในการปรับตัว จะเป็นระบบที่ไมส่ามารถปรับตัวเอง 
ตามสภาวะแวดล้อม  
  6. ระบบถาวร (Permanent System) และระบบชั่วคราว (Temporary System) การกําหนดว่า
ระบบมีลักษณะที่เป็นระบบถาวร หรือระบบชั่วคราว ขึ้นอยู่กับการกําหนดระยะเวลา สถานการณ์ เช่น 
นโยบายกิจการมีลักษณะถาวรเมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ส่วนระบบชั่วคราวเป็นระบบ 
ที่ออกแบบมาเพ่ือปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด เช่น กลุม่ที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือวิจัย ทดลอง
เรื่องต่าง ๆ 
  7. ระบบคงที่ (Stationary System) และระบบไม่คงที่ (Non-Stationary System) ระบบคงที่
เป็นระบบที่มีคุณสมบัติ และการทํางานเกือบจะคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก หรือเปลี่ยนแปลง 
ในลักษณะเป็นวงจรที่ซ้ำ ๆ เช่น โรงงานผลิตสินค้าอัตโนมัติ ระบบซูเปอร์มาเก็ต ส่วนระบบไม่คงที่ 
จะเปน็ระบบที่มีคุณสมบัติ และการดําเนินการไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ระบบโฆษณาสินค้า 
ระบบการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
   จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประเภทของระบบ ประกอบด้วย ระบบเปิด และระบบปิด ระบบเปิด 
เป็นระบบที่มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองคป์ระกอบของระบบ 
และการเปลี่ยนแปลงของระบบ ส่วนระบบปิด เป็นระบบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
   การวิเคราะห์ระบบ 
  ประชุม  รอดประเสริฐ (2541 : 77) กล่าวว่า ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย 
  ขั้นที่ 1 กําหนดปัญหา (Identify Problem) เป็นการรวบรวมสิ่งที่เป็นปญัหาและต้องศึกษา 
โดยละเอียดว่าสิ่งใดคือปัญหาที่แท้จริง 
  ขั้นที่ 2 กําหนดขอบข่ายของปัญหา (Define Problem) เมื่อปัญหาที่รวบรวมมามีมากมาย  
จึงต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า ในการแก้ปัญหาครั้งนี้จะแก้ปัญหาใดบ้าง 
  ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา (Analysis Problem) เป็นการพิจารณาถึงสภาพของปัญหา ข้อจํากัด 
และทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดลอมในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 4 กําหนดแนวทางแก้ปัญหา (Generate Alternative Solutions) เป็นการพิจารณา 
หาแนวทางแกป้ัญหาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีหลายวิธี 
  ขั้นที่ 5 เลือกแนวทางแก้ปัญหา (Select Best Solution) เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว ซึ่งคิดว่าเหมาะสมและทําให้บรรลุเป้าหมาย 
  ขั้นที่ 6 วางแผนเตรียมการแก้ปัญหา (Design Action Program) เป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
และวิธีการตามแนวทางการแก้ปัญหาที่กําหนดไว้  
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  ขั้นที่ 7 นําไปทดลองกับกลุ่มย่อย (Implement Program) เป็นการนําวิธีการแก้ปัญหาไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มย่อย หรือสถานการณ์ตัวอย่าง เพ่ือเป็นขอ้มูลนําไปใช้ในการประเมินผล 
  ขั้นที่ 8 ควบคุมตรวจสอบ (Monitor Program) เป็นการนําขอ้มูลที่ได้จากการทดลอง 
มาประเมินผลหาขอ้บกพร่อง เพ่ือการปรับปรุง และนําไปเป็นแนวทางการแกป้ัญหาในสถานการณ์จริง 
  โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 6) กล่าวว่า ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย 
  1. ปัญหา (Identify Problem) คือการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่แทจ้ริงในการปฏิบัติว่าคืออะไร  
หาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่มีอยู่แล้วมาจัดลําดับ และกําหนดระดับความสําคัญ 
ของปญัหา 
  2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) การระบุจุดมุ่งหมายจะต้องชัดเจน สามารถวัดได้และสอดคล้อง 
กับปญัหา 
  3. ศึกษาข้อจํากัดต่าง ๆ (Constraints) เป็นการศึกษาและทํารายการข้อจํากัดเก่ียวกับทรัพยากร 
(Resources) ที่มีอยู่ 
  4. ทางเลือก (Alternatives) คือการสร้างทางเลือกสําหรับใช้ในการแกป้ัญหา 
  5. การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสม (Selection) เป็นการประเมินหาทางเลือกท่ีจะส่งผล 
ต่อจุดมุ่งหมายที่ต้องการมากที่สุด และด้วยทุนที่น้อยที่สุด 
  6. การทดลองปฏิบัติ (Implementation) เป็นการนําเอาทางเลือกที่ได้ไปทดลอง เพ่ือดูว่าสามารถ
นําไปปฏิบัติไดห้รือไม่ 
  7. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลการทดลอง เพ่ือพิจารณาดูว่าได้ผล 
ตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว้หรือไม่ 
  8. การปรับปรุงแก้ไข (Modification) คือการนําข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลมาปรับปรุง
แก้ไขจนเป็นที่พอใจ แล้วจึงนําไปใช้กับการแก้ปัญหาในระบบ 
  จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนดปัญหา 
การกําหนดขอบข่ายของปัญหา หรือกําหนดจุดมุ่งหมายของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา กําหนดแนวทาง
แก้ปญัหา การพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมของปัญหา วางแผนเตรียมการแก้ปัญหา การประเมินผล 
การนําไปทดลองกับกลุ่มย่อย และการปรับปรุงแก้ไขปญัหา 
  การพัฒนาระบบ 

โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2554 : 26-32) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1. การกําหนดปัญหา (Product Definition) เป็นขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตปัญหา สาเหตุ
ของปญัหาจากการดําเนินงานในปัจจุบัน ความเป็นไปได้กับการสร้างระบบใหม ่การกําหนดความต้องการ 
(Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์  
การรวบรวมข้อมูลจากการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือทําการสรุปเป็นขอ้กําหนด มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว  
ในขั้นตอนนี้อาจเกิดปญัหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องปรับแกไ้ขให้ถูกต้อง หรือเกิดจาก
ความตอ้งการของผู้ใช้งานที่ต้องการเพ่ิมโมดูลในการทํางานอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งนี้จะต้องเก่ียวข้องกับ 
Requirement Specification ที่เคยตกลงกอ่นหน้าด้วย 
  2. การวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะหเ์ป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การดําเนินงานของระบบ
ปัจจุบัน โดยการนําความต้องการที่ได้มาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะห์รายละเอียด เพ่ือทําการพัฒนา 
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เป็นแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซึ่งประกอบด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Floe Diagram) 
คําอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) แบบจําลองข้อมูล (Data model) ในรูปของ  
ER-Diagram ทําให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  
มีความเก่ียวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใด 
 3. การออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นขั้นตอนของการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์
ทางลอจิคัลมาพัฒนาเป็น Physical Model ให้สอดคล้องกัน โดยการออกแบบจําลองข้อมูล  
(Data Model) การออกแบบรายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับ 
ผู้ใช้งาน (User Interface) การจัดทําพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งข้ันตอนของการวิเคราะห์
และออกแบบจะมุ่งเน้นถึงการแก้ปัญหาอะไร (What) และมุ่งเน้นการแกป้ัญหาอย่างไร (How) 
  4. พัฒนา (Development) การพัฒนาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วยการสร้างชุดคําสั่ง
หรือเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ภาษาระดับสูงได้มีการพัฒนาในรูปแบบของ 4GL ซึ่งช่วยอํานวย 
ความสะดวกต่อการพัฒนา รวมทั้งการมี CASE (Computer Aided Software Engineering) 
  5. ทดสอบ (Tasting) การทดสอบระบบนั้นเป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะปฏิบัติการ
ใช้งานจริง ทีมงานจะทําการทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบ 
การทํางานของระบบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมใหม ่ 
โดยการทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วน ด้วยกันคือ การตรวจสอบแบบภาษาเขียน (Syntax) 
และการตรวจสอบวัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่ 
 6. ติดตั้ง (Implementation) ขั้นตอนต่อมาหลังจากท่ีได้ทําการทดสอบจนมีความมั่นใจแล้วว่า
ระบบสามารถทํางานได้จริง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบ 
เพ่ือใช้งานจริงต่อไป 
  7. บํารุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบ หลังจากท่ีได้มีการ
วิเคราะห์ระบบ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะหค์วามต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการระบบแบบใด 
และสารสนเทศอะไร 
  ประสงค ์ ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541 : 285-288) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาระบบ 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Investigation) เริม่จากผูใ้ช้ไดป้ระสบปัญหาหรือโอกาส
เกี่ยวกับระบบที่ทํางานอยู่ในปัจจุบัน และได้จัดทําแบบร้องขอต่อฝ่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
หลังจากได้ตรวจสอบในเบื้องต้นอยา่งคร่าว ๆ เกี่ยวกับปัญหาหรือโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ จะจัดทําข้อเสนอเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา หรือหนทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
สําหรับการดําเนินการในขั้นตอนต่อไป 
  2. วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เมื่อผู้บริหารไดศ้ึกษารายงานจากฝ่ายระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเก่ียวกับผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ถ้ามีการตัดสินใจที่จะดําเนินการต่อไป 
ขั้นตอนต่อไปที่จะดําเนินการคือ การวิเคราะห์ความตอ้งการ Requirement Specification ที่ชัดเจน  
ในขั้นตอนนี้หากเปน็โครงการที่มีขนาดใหญ่อาจเรียกข้ันตอนนี้ว่า ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) 
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 3. การออกแบบระบบ (System Design) เมื่อทราบความต้องการเกี่ยวกับระบบแล้ว และผู้บริหาร
ได้ตัดสินใจที่จะดําเนินการต่อไป เพ่ือแก้ปัญหาหรือฉวยโอกาสในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนที่จะต้อง
ดําเนินการต่อมาคือ การออกแบบระบบ ซึ่งจะเป็นการออกแบบระบบที่สอดคล้องกับความต้องของผู้ใช้ 
และสภาพแวดล้อมขององค์การ 
 4. การจัดหาระบบ (System Acquisition) หลังจากรายละเอียดของการออกแบบระบบ 
ไดเ้สร็จสิ้นลง การพิจารณาเก่ียวกับประเภทของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการต่าง ๆ ที่จําเป็น 
จะติดตามมา แนวทางการจัดหา ไดแ้ก่ การซื้อและการเช่า จึงต้องนํามาพิจารณาว่า แนวทางใดที่จะเป็น
ประโยชน์แก่องค์การมากที่สุด 
 5. การติดตั้งเพ่ือใช้งาน และการบํารุงรักษา (System Implementation and maintenance)  
ในขั้นตอนนี้ระบบจะถูกติดตั้งเพ่ือการใช้งาน และการปรับแต่งหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม ผู้ใช้ระบบ
จะได้รับการอบรม เพ่ือให้เข้าใจและสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการติดตั้ง หลังจากนั้น
การดูแลรักษาระบบจะต้องมีการดําเนินการควบคู่กันไปตลอดจนมีการปรับแต่งระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
 พรเทพ  รู้แผน (2546 : 41-43) กล่าวว่า แนวคิดในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ภายใน
ระบบว่ามีอะไรบ้าง โดยจำแนกองค์ประกอบ ตลอดจนพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบ 
ให้เข้าใจและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบนั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของระบบ 
อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติต่อไป ดังนั้น การวิเคราะห์ระบบจึงเป็นการวางแผนระบบ  
ซึ่งประกอบด้วย การนิยามพฤติกรรมของระบบที่สนใจในอนาคต การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
การพยากรณ์ผลของทางเลือกตามท่ีเสนอขึ้นมา และการประเมินโอกาสที่มีอยู่ ซึ่งการวิเคราะห์ดังกล่าว 
จะนำไปสู่การนยิามขอบเขต และจำแนกประเภทวัตถุประสงค์ของระบบ ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ และการวัดประเมินประสิทธิผลของระบบ 
 2. การสังเคราะห์ระบบ (System Synthesis) เป็นขั้นตอนการรวมองค์ประกอบต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผล และหรือกำหนดเป็นองค์ประกอบใหม่ โดยใช้สารสนเทศ 
ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ระบบ ลำดับขั้นตอนของการสังเคราะห์ระบบนี้ จะรวมไปถึงกลยุทธ์และวิธีการ 
ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ตลอดจนจำแนกแนวทาง หรือวิธีการประเมินผล 
และติดตามการนำไปปฏิบัติด้วย 

3. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนกำหนดโครงสร้างของระบบ หรือสร้างรูป
แบบจำลองของระบบ โดยแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบ (Flowchart) รวมทั้งลำดับขั้น
สำคัญ ๆ และที่รองลงมาในลักษณะขั้นต่อขั้น (Step by step) โดยใช้แผนภูมิแท่งมีเส้นเชื่อมโยง หรือแสดง
ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแสดงได้หลายวิธี 
 4. การตรวจสอบระบบ (System Verification) เป็นขั้นตอนการพิจารณาว่าระบบที่สร้างขึ้น 
มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสร้างระบบมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ 
ยังมุ่งเน้นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริงขององค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ในระบบเป็นสำคัญ 
 5. การปรับปรุงระบบ (System Improvement) เป็นขั้นตอนเชิงสร้างสรรค์ซึ่งต่อเนื่อง 
จากการตรวจสอบระบบ โดยทำการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบที่ยังขาดความสมบูรณ์ 
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ถูกต้อง ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติแล้ว ระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วไป 
หรือมีความเที่ยงสูง จะให้ความสำคัญกับวิธีการเพ่ือบรรลุพันธกิจของระบบเป็นสำคัญ ดังนั้น ส่วนประกอบ
ย่อยทุกส่วนจะต้องได้รับการตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนา เพ่ือทำให้แน่ใจว่าระบบจะสามารถปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ที่คาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการทดสอบในสถานการณ์ที่เป็นพลวัต 
 6. การนำระบบไปใช้ (System Implementation) เป็นขั้นตอนการนำระบบไปใช้ในสถานการณ์
จริง (Live Circumstance) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนในการผสมผสานแบบจำลองท่ีได้รับ 
การพัฒนา และระบบย่อยตามที่เราสนใจ กับแผนที่เราออกแบบไว้ล่วงหน้า เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ 
ตามท่ีกำหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือทำให้เกิดความม่ันใจว่าระบบจะใช้ได้ดีในสถานการณ์จริง จากนั้นจึงทำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของระบบ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีกำหนดขึ้นจากการออกแบบระบบ 
โดยปกติแล้วการประเมินผลการใช้ระบบจะใช้พหุเกณฑ์ (Multi-Criteria) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ของเกณฑ์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ อย่างไรก็ตามในการประเมินระบบโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นกระบวนการ 
และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมของระบบเป็นสำคัญ 
 Ralph & George (2004 : 552-553) กล่าวว่า วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การค้นหาระบบ (Systems Investigation) การค้นหาระบบเป็นขั้นตอนแรกในการขยายข้อมูล
ที่จะบอกถึงสาเหตุและโอกาสเกี่ยวกับระบบการทำงานของผู้ใช้ หลังจากนั้นก็มีการค้นหาปัญหาหรือโอกาส
ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างคร่าว ๆ  แล้วก็ค้นหาคำตอบจากปัญหานั้นว่า ปัญหาคืออะไร และแก้ไขได้หรือไม่  
ซึ่งส่งผลมาจากระบบข้อมูลที่เป็นปัญหาตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ได้พบ ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
กับปัญหาและสาเหตุ แล้วนำปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป 

2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การวิเคราะห์ระบบเป็นขั้นตอนที่เป็นการศึกษา 
ถึงระบบข้อมูลที่เป็นปัญหา ความเข้าใจสภาพทั่วไปที่เกิดข้ึนในขั้นตอนการค้นหาระบบ แล้วนำสาเหตุ 
ของปัญหานั้น ๆ มาพิจารณาหาทางเลือก และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาคำตอบในปัญหาที่ได้พบ เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์คือ ประชุมผู้ร่วมวิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการแล้วรายงานผลการวิเคราะห์ 

3. การออกแบบระบบ (Systems Design) จุดมุ่งมายของการออกแบบระบบคือการเลือก 
และวางแผนระบบที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยปกติรูปแบบ 
การออกแบบระบบที่เลือกจะถูกออกแบบ เพ่ือแสดงถึงสิ่งที่ระบบจะใช้งานและผลผลิต (Outputs) 
ที่ระบบจะผลิตออกมา รูปแบบการออกแบบดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกันผลผลิตของระบบว่า
จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ การออกแบบระบบจะต้องตอบคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรระบบ
สารสนเทศที่กำหนดขึ้นจะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้” ระบบจะนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะสำหรับฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ซอฟแวร์ (Software) บุคลากร (People) เครือข่าย (Network) แหล่งข้อมูล (Data 
Resources) และผลผลิตสารสนเทศ (Information Products) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์
ของระบบต้องการ โดยมีรูปแบบการออกแบบอยู่ 2 ด้าน คือด้านตรรกะ (The Logical Design) 
ประกอบด้วยการออกแบบหน่วยแสดงผล (Output Design) การออกแบบหน่วยรับเข้า (Input Design) 
การออกแบบหน่วยประเมินผล (Processing Design) การออกแบบแฟ้มข้อมูลและข้อมูลพื้นฐาน  
(File and Database Design) การออกแบบโทรคมนาคม (Telecommunication Design) การออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติ (Procedures Design) การออกแบบงานและบุคลากร (Personnel and Job Design) 
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และการออกแบบควบคุมและความปลอดภัย (Controls and Security Design) ส่วนด้านการออกแบบ
ทางกายภาพ (The Physical) ประกอบด้วยการออกแบบซอฟท์แวร์ (Software Design) การออกแบบ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware Design) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การออกแบบโทรคมนาคม  
(Telecommunication Design) การออกแบบบุคลากร (Personnel and Job Design) และการออกแบบ
ด้านกระบวนการปฏิบัติและการควบคุม (Procedures and Controls Design) 
 4. การนำระบบไปใช้ (Systems Implementation) การใช้ระบบเก่ียวข้องกับการสร้าง 
และการได้มาซึ่งส่วนประกอบของระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ขั้นการใช้ระบบนี้ยังรวมไปถึงการได้มา 
หรือการพัฒนาซึ่งฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟแวร์ (Software) การเตรียมคนเพ่ือใช้ระบบ การเตรียม
สถานที ่การเตรียมข้อมูล การติดตั้ง การทดสอบการเริ่มใช้ และการปฏิบัติการเก่ียวกับระบบ 
และการเปลี่ยนสู่การใช้ระบบใหม่ ผลผลิตของขั้นการใช้ระบบคือระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ 
 5. การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) การดูแลรักษา
และตรวจสอบระบบเป็นการกำหนดจุดประสงค์ของระบบว่า จะมีวิธีการบำรุงรักษาและทบทวนระบบ
อย่างไร ถ้าผลลัพธ์ของการทำงานตรงกับจุดประสงค์ของระบบก็จะถูกประเมินว่าประสบผลสำเร็จ 
และระบบทบทวนก็จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการพัฒนาระบบ จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
ใหม่ ไม่เป็นไปตามความต้องการในระบบหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามจุดประสงค์ก็ถือว่ามีการพัฒนาระบบเกิดขึ้น 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบ ประกอบด้วยกิจกรรม การศึกษาระบบ (Systems 
Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ (Systems Design)  
การพัฒนาระบบ (Systems Development) การทดสอบ (Systems Tasting) การนําระบบไปใช้ 
(Systems Implementation) และการบำรุงรักษาระบบ (Systems Maintenance)  
 
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
   ระบบสารสนเทศมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับหน่วยงาน และองค์กรในยุคปัจจุบัน 
จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวกําหนดแนวทางการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ 
จึงต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายท่าน และหน่วยงานหลายหน่วยงาน 
ได้กล่าวถึง ความหมายของข้อมูล ความหมายของสารสนเทศ ความหมายของระบบสารสนเทศ 
ความสำคัญของระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของระบบสารสนเทศท่ีดี และวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  ความหมายของข้อมูล 
  เกรียงศักดิ์  พราวศรี (2544 : 1) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นตัวเลข 
สัญลักษณ์และตัวหนังสือแทนปริมาณ หรือการกระทําต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2545 : 9) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการนําไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็น
ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว 
 สัลยุทธ์  สว่างวรรณ (2545 : 6) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้รับการรวบรวม
หรือป้อนเข้าสู่ระบบ ซ่ึงอาจใช้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร หรือสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะถูกนําไปจัดการ 
ให้เหมาะสมต่อการนําไปใช้งานในโอกาสต่อไป 
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กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล (2550 : 272) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริง 
ที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจขององค์กรในแต่ละวัน ข้อมูลอาจเป็นได้หลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร  
รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทั่งเสียง 

ทศพร  เบ็ญจพงษ์ และคณะ (2546 : 152) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
จากการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจําวัน การทํางานและสังคม ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป 
ของอักษร ตัวเลข เสียง กราฟฟิก รูปภาพ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่ได้มีการจัดการประมวลผล 
หรือยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบทีค่นสามารถเข้าใจ หรือใช้ประโยชน์ได้ 
 นันทา  อมรสิน และคณะ (2548 : 3) กล่าวว่า ข้อมลู (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549 : 16) กล่าวว่า ข้อมูล (Data) 
หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียงก็ได้ 
 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 16) เสนอว่า 
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ ข้อเท็จจริง
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์จัดกระทำ จึงทำให้ส่วนมาก
ไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตามธรรมชาติ อาจอยู่ในรูปอักษร 
ตัวเลข รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ท่ียังไม่มีการวิเคราะห์ หรือการประมวลผลให้มีรูปแบบที่คนสามารถเข้าใจ 
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
  ความหมายของสารสนเทศ 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2545 : 9) กล่าวว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล 
ที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้มีความหมายและคุณค่าสําหรับผู้ใช้ 
 มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช (2545 : 5) กล่าวว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่มีการบันทึกประมวล หรือดําเนินการด้วยวิธีใด ๆ และสามารถนําไป
เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม 
 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล (2550 : 272) กล่าวว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล 
ที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
 นันทา  อมรสิน และคณะ (2548 : 3) กล่าวว่า สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่าน
การประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ตามจุดประสงค์ 
 ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549 : 17) กล่าวว่า สารสนเทศ 
(Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้ สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ  
หรือรูปภาพ 
 ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง (2549 : 48) กล่าวว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล 
ที่ถูกรวบรวมเข้ามา และนํามาจัดกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีผลต่อการตัดสินใจ หรือพฤติกรรมที่ผู้รับจะแสดงต่อไปหลังจากได้รับสารสนเทศ ผู้รับจะตระหนัก 
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ได้เป็นอย่างดีถึงค่าของสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ สารสนเทศเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้รับทราบถึงสิ่งที่ไม่เคย
ทราบมาก่อน หรือทําให้ลดระดับความไม่แน่นอนในสถานการณ์ที่ผู้รับเผชิญหน้าอยู่ 
 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 16) เสนอว่า 
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ  
ไดต้ามวัตถุประสงค์ เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการ 
การจัดเรียงลำดับคะแนนของนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ดี 
ผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล  
หรือการวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความหมาย และคุณค่าตามวัตถุประสงค์ของงานและผู้ใช้ 
 ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ปทุม  แป้นสุวรรณ (2540 : 8) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง การบริหารสารสนเทศ 
เป็นการบริการหนึ่งที่เป็นกระบวนการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ข่าวสารในทิศทางการศึกษา  
อาชีพส่วนตัว สังคม ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข ซึ่งการเลือกข่าวสาร ข้อมูล 
และความรู้ต่าง ๆ ต้องเป็นเรื่องที่เป็นความจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ในปัจจุบัน 
 วิชุดา  ไชยศิวามงคล (2541 : 5) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อย
หรือองคป์ระกอบย่อยที่จะต้องมีความสัมพันธ์ และทําหน้าที่รว่มกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  
 โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 4-8) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุม่ขององค์ประกอบ  
(Set of Elements) ที่ทํางานอย่างประสานสัมพันธ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายซึ่งมีความเชื่อมโยงเก่ียวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อมในตัวตนเอง และสิ่งแวดล้อมโดยรอบระบบหนึ่ง ๆ ที่จะเป็นระบบย่อย จะถูกบรรจุ 
อยู่ในอีกระบบหนึ่งที่ใหญ่กว่า ซึ่งระบบแตล่ะระบบไม่สามารถอยู่ตามลําพังได้ ระบบรักษาสมดุลระหว่าง
ระบบ (System Contain Wholes Within Wholes) 

ไพบูลย์  เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551 : 30) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ 
ทางการศึกษา หมายถึง ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วย 
ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง
สารสนเทศจากภายในและภายนอก สารสนเทศที่เก่ียวกับองค์กร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้ง 
สิ่งที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจ การดําเนินงานในการวางแผนการควบคุม และปฏิบัติการขององค์การได้อย่างถูกต้อง 
 วรรัตน์  อภินันท์กูล (2551 : 39-40) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ 
ในการกำหนดขอบเขตสารสนเทศที่ต้องการใช้ สามารถเข้าแหล่งข้อมูลสารสนเทศ บูรณาการสารสนเทศ
ใหม่เข้ากับความรู้เดิม การใช้วิจารณญาณในการประเมินสารสนเทศ และนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 17) เสนอว่า 
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล 
ให้อยู่ในรูปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบ เพ่ือสะดวกต่อการนำไปใช้  
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สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจ 
ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ และระดับผู้บริหารสถานศึกษา 
  สุชาดา  กีระนันทน์ (2551) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่ายฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ 
พนักงานทีเ่กี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา ทุกองค์ประกอบนี้ทํางานร่วมกัน เพ่ือกําหนดรวบรวม 
จัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้ผู้ใช้เพ่ือช่วย
สนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจการวางแผนการบริหารการควบคุม การวิเคราะห์และติดตามผล 
การดําเนินงานขององค์กร  
 รัตพีรพัฒน์  ทะมานนท์ (2561 : 82) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนําข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรเหมาะสม
กับการใช้งานและอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูล 
และสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างด ีเช่น ควรมีการกําหนดวางตวับุคลากรว่าผู้ใดบ้าง 
เป็นผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีข้ันตอนการควบคุมกําหนดสิทธิ์ในการกระทํากับข้อมูล 
ว่าจะกระทําได้โดยใคร ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหาย หรือถูกทําลายโดยไม่ได้ตั้งใจ 
  จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลขอ้เท็จจริง ที่ผ่านกระบวนการทางสถิติ 
หรือการวิเคราะห์เบื้องต้น หรือการประมวลผลที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 ความสำคัญของระบบสารสนเทศ 
 จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ (2546 : 160) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยจัดการและบริหาร
ข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์การ และที่มาจากภายนอกองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การดำเนินงาน
และการบริหารงานภายในองค์การราบรื่น จากการเล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ ทําให้องค์การมีความพยายาม 
ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็นระบบย่อยได้มากมาย เช่น ระบบประมวลผล
ข้อมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น  
ซึ่งระบบสารสนเทศแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในการดําเนินงาน และการใช้ฐานข้อมูล จึงต้องได้รับ
การพัฒนาขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะ อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีลักษณะร่วมกัน 
กับการดําเนินงานที่เป็นระบบ และต้องอาศัยความเข้าใจในขั้นตอนการดําเนินงาน การศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาระบบ (System Development) จึงเป็นสิ่งสําคัญไม่แต่เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สารสนเทศ แต่มีความจําเป็นสําหรับสมาชิกอ่ืนขององค์การที่ต้องเกี่ยวข้องในฐานะผู้ใช้ระบบ 
 เกรียงศักดิ์  พราวศรี (2544 : 3) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีความสําคัญและความจําเป็น ปัจจุบัน
จัดได้ว่าเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสารความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ดังนั้นระบบสารสนเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง ทีจ่ะช่วยให้
องค์กรสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน 
และประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังสามารถเป็นเครื่องชี้นําในการดําเนินงานต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 ธีระ  รุญเจริญ (2546 : 163) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีความสําคัญในการตัดสินใจดําเนินงาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาและการกําหนดนโยบาย ซึ่งต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมยั จึงจะช่วยให้การวางแผน การบริหารจัดการ และการตัดสินใจดำเนินการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ทิพย์วรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2545 : 244) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีความสำคัญ  
เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์การ  
ให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางครั้งจะเรียกวิธีการดําเนินงานในลักษณะนี้ว่า  
“การวิเคราะห์และออกแบบระบบ” (System Analysis and Design) เนื่องจากผู้พัฒนาระบบต้องศึกษา 
และวิเคราะห์กระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยนําเข้า ทรัพยากร
ดําเนินงาน และผลลัพธ์ เพ่ือทําการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ แต่ในความเป็นจริง การพัฒนาระบบ
มิไดส้ิ้นสุดที่การออกแบบ ผู้พัฒนาระบบจะต้องดูแลการจัดหา การติดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมิน
ระบบว่าสามารถดําเนินงานได้ตามตอ้งการหรือไม่ ตลอดจนกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต 
  ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒน์ (2548 : 10) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก 
การบริหารงานในปัจจุบันมีความยุ่งยากกว่าในอดีต เนื่องจากขนาดขององค์การใหญ่และซับซ้อนขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการกระจายข่าวสารและข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ระบบสารสนเทศ จึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะนอกจากจะใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผน การควบคุมการทํางาน และการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
แล้ว ยังนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะสภาพ
เศรษฐกจิและสังคมที่เป็นอยูในปัจจุบัน ทําให้เกิดการแข่งขันอย่างมาก การมีระบบสารสนเทศท่ีดี จะช่วยให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ทําให้สามารถเป็นผู้นําในการดําเนินงานต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงาน 
จึงจําเป็นต้องสร้าง จัด และพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศขึ้น ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
จะต้องมีความเที่ยงตรงตามเรื่องที่ต้องการใช้ เรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็วและทันเวลา โดยข้อมูลดังกล่าว 
จะรวบรวมได้จากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  ปิยะรัตน์  วงศ์เติง (2551 : 23) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรและ
การดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ 
การวางแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กร และในขณะเดียวกันนั้น ระบบข้อมูล
สารสนเทศยังมีความสําคัญต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในการตัดสินใจการวางแผนเรื่องต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และทันต่อเหตุการณ์ ทันเวลา อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุ 
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน สามารถนํามาปรับปรุงในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 
  เขมนิจ  ปรีเปรม (2554 : 40-41) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงาน 
เพราะครอบคลุมถึงงานข้อมูลด้านต่าง ๆ แล้วนําข้อมูลนั้นมาจัดทําเป็นสารสนเทศสําหรับให้ผู้บริหาร 
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนํา 
เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดทําสารสนเทศ การปรับปรุงการทํางานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไข
งานที่ซำ้ซ้อน ซึ่งจะทําให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงตามท่ีเราต้องการ 
 สุนทร  คล้ายสุบรรณ์ และคณะ (2561 : 10-11) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจ 
ของการบริหารงาน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ ทั้งในการปฏิบัติงาน  
และการบริการ ใช้ช่วยในการตัดสินใจการวางแผนและการประเมินผล เปรียบเทียบ ช่วยเพิ่มระดับความรู้ 
(Knowledge) ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ 
ในกระบวนการจัดทําสารสนเทศ การปรับปรุงการทํางานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อน  
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 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศมีความสำคัญช่วยจัดการและบริหารข้อมูลที่มีอยู่ภายใน
องค์กรและที่มาจากภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การดําเนินงาน และการบริหารงาน
ภายในองค์กรราบรื่น และประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  

เบญจมาศ  ปัญญางาม (ม.ป.ป. : 3) กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems : CBIS) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ 
ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) และคน (people) 
  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตา และสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ 
เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล 
(Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) 
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน 
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรม
หรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้น เพ่ือสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่าง
ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ทำอะไรได้เลย   
 3. บุคลากร (People ware) หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงาน เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามท่ีต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้
ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ของหน่วยงาน นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิม หรืองานใหม่และทำการ
วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพ่ือให้โปรแกรมเมอร์ 
เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบ 
ได้เขียนไว้ และผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งาน
โปรแกรม เพ่ือให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543 : 22-25) เสนอว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
(Information System : IS) คือ ระบบที่ทำการแปลงทรัพยากรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศด้วยกระบวนการ
นำเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลสารสนเทศ เก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ และควบคุม
กระบวนการทำงานของระบบ โดยมีทรัพยากรของระบบ คือ ทรัพยากรบุคคล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 
เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงาน ซึ่งรายละเอียดแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 

1. ทรัพยากรบุคคล (people resources) ประกอบด้วย ผู้ใช้ระบบ (end users) คือบุคคลที่ใช้ 
ระบบสารสนเทศ หรือเป็นผู้ใช้สารสนเทศที่ผลิตได้จากระบบ ได้แก่ พนักงานบัญชี พนักงานขาย วิศวกร 
เสมียน ลูกค้า และผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ จะอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้
ระบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ (information systems specialists) คือ บุคคลที่มีหน้าที่พัฒนา  
หรือสร้างระบบสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้เขียนโปรแกรม นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ช่างเทคนิค และบุคคลที่มีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ระบบ 
จะเป็นผู้ออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ผู้เขียนโปรแกรมจะเป็นผู้สร้าง 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนดของนักวิเคราะห์ระบบ และนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นผู้สั่งให้
ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรมที่สร้างไว้ 
 2. ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (hardware resources) คือ อุปกรณ ์และเครื่องมือเชิงกายภาพทั้งหมด 
ที่ใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศ รวมทั้งสื่อที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดด้วย ทรัพยากรฮาร์ดแวร์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system) ได้แก่ ระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ระบบมินิคอมพิวเตอร์ และระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ รวมไปถึงอุปกรณ์
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก ่อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและประมวลผล อุปกรณ์แสดงผล
ข้อมูล และอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล เป็นต้น และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (networked computer 
systems) คือ การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน โดยอาศัยระบบสื่อสารข้อมูล  
และอุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน ๆ เป็นการกระจายกำลังความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และการใช้
ทรัพยากรของระบบสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ทรัพยากรซอฟต์แวร์ (software resources) คือ กลุ่มของคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
รวมทั้งโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ด้วย ทรัพยากรซอฟต์แวร์ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์
ระบบ (system software) คือ โปรแกรมท่ีใช้ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ โปรแกรมจัดการระบบ โปรแกรมสนับสนุนระบบ และโปรแกรมพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(application software) คือ โปรแกรมส่วนที่ผู้ใช้งานระบบเป็นคนใช้งานโดยตรง เพ่ือสั่งให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์
เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน 
 4. ทรัพยากรข้อมูล (data resources) ทรัพยากรข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร  
จึงต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร ข้อมูล 
มีหลายรูปแบบดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว     

รุ่งรัศมี  บุญดาว (2559 : 4-10) กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ คือ    
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ในการรับข้อมูล
เข้าสู่ระบบ การประมวลผลโดยใช้หน่วยประมวลผลกลาง และการแสดงผลลัพธ์ รวมทั้งการเก็บข้อมูล 
โดยใช้หน่วยเก็บรอง ดังนั้น ฮาร์ดแวร์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 4 ชนิด ได้แก่ อุปกรณ์รับเข้า 
(Input device) อุปกรณ์หน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์หน่วยเก็บ (Storage device) และอุปกรณ์
แสดงผลลัพธ์ (Output device) 
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์  
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System software) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์  
และเชี่อมประสานระหว่างผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์   

2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือทำงาน 
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) โปรแกรมแผ่นตาราง 
ทำการ (Spreadsheet) โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมบัญชี โปรแกรมจองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

3. ฐานข้อมูล (Database) คือ แหล่งที่เก็บข้อมูล เพ่ือนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ในการประมวลผล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ชุดหนึ่ง จะอ้างอิงถึงแฟ้มข้อมูล (file) เช่น รายชื่อพนักงานของบริษัท  
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เราจะเรียกว่า แฟ้มข้อมูลพนักงาน การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำสำรอง 
เพ่ือใช้งานนั้น อาจจะอยู่ในรูปของแผ่นบันทึก แผ่นซีดี หน่วยขับแฟลซ เป็นต้น  
 4. กระบวนการ (Procedure) คือ กระบวนการปฏิบัติงานในองค์กรก็จัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบ
ของระบบสารสนเทศด้วย เช่น กลยุทธ์ นโยบาย วิธีการ ขั้นตอนในการใช้งานระบบ หนังสือคู่มือ 
การปฏิบัติงาน เอกสารคำสั่ง เป็นต้น   
 5. บุคลากร (People) หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม พนักงานเตรียมข้อมูล นักบริหารฐานข้อมูล ผู้ใช้ระบบ 
เป็นต้น 
 Krajewski & Ritzman (1999 : 129) กล่าวว่า องค์ประกอบพื้นฐานสามารถจำแนก 
ตามความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจำแนกได้ 4 ประการ ดังนี้  
 1. ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนที่เป็นตัวเครื่อง และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการประมวลผล รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ เพ่ืออำนวย 
ความสะดวกในการทำงาน การติดต่อสื่อสารทั่วไปในลักษณะเครือข่ายเฉพาะพ้ืนที่ (local area network) 
เครือข่ายกว้าง (wide area network) และเครือข่ายทั่วโลก (internet) หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ที่มีความปลอดภัย และสามารถเก็บข้อมูลได้มาก โดยมีขนาดเล็กกะทัดรัด ได้แก่ แผ่นแม่เหล็ก (diskette) 
จานแม่เหล็ก (hard disk) ตลับแม่เหล็ก (cartridge magnetic tape) และแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (compact 
disk : CD) ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โมเด็ม (modem) และดาวเทียม เป็นต้น 

2. ซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือให้
คอมพิวเตอร์ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ระบบ (system software) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(application software) ก็ตาม เพราะโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพ่ือให้ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์สั่งการ หรือระบุความต้องการสารสนเทศได้ 
 3. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกัน โดยไม่บังคับว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน หรือแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูล และท่ีสำคัญจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน และเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นได้  
โดยมีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (data base management system : DBMS) ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน
สื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 4. การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำ ถูกต้อง การสื่อสารระหว่าง
องค์กร การตอบสนองการดำเนินธุรกิจ การบริการสมัยใหม่ที่ต้องการความเร็ว ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
จึงมีบทบาทที่สำคัญมาก ในการรับ-ส่งสัญญาณในลักษณะของข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
มีการรับ-ส่งสัญญาณ เช่น โทรศัพท์ สัญญาณภาพ เช่น โทรสาร หรือทั้งภาพและเสียงที่เรียกว่า VDO 
Conference มีระบบรับ-ส่งไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ หรือ E-mail ฯลฯ 
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
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ฮาร์ดแวร์ (hardware)   ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ 
ซอฟต์แวร์ (software) ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ 
บุคลกร (people ware) ✓ ✓ ✓  3 ✓ 
ข้อมูล (data)  ✓ ✓ ✓ 3 ✓ 
กระบวนการ (procedure)   ✓  1  
การสื่อสาร    ✓ 1  
     
  จากตารางที่ 2 การสังเคราะห์องค์ประกอบระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักการศึกษาจำนวน 4 คน โดยเลือกปัจจัยที่มีความถี่สูงสุด 4 ลำดับแรก 
ประกอบด้วย 1) ฮาร์ดแวร์ (hardware) 2) ซอฟต์แวร์ (software) 3) บุคลากร (people ware)  
และ 4) ข้อมูล (data) 
  คุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี 
 ธีระ  รุญเจริญ (2546 : 163) กล่าวว่า คุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี ประกอบไปด้วย 
  1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถ 
ที่จะเพ่ิม ปรับปรุง แก้ไข และการจัดการข้อมูลให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือให้ได้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้งาน 
  2. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบสารสนเทศท่ีดีจะต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับการบริหารที่รวดเร็ว อีกทั้งจะต้องมีอายุการใช้งาน การบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
  3. ความพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ระบบสารสนเทศท่ีดีจะต้องกระตุ้นผู้ใช้ให้หันมาใช้
ระบบให้มากข้ึน เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ใช้ ดังนั้น สมควรที่จะพัฒนาระบบให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 
  4. ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ดังนั้น 
ถ้าสารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจทําให้เกิดการเสียโอกาส
ทางการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ ดังนั้น ระบบจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เป็นอย่างดี โดยกําหนดห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเข้าถึงฐานข้อมูลได้ 
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  อารยา  นุ่มนิ่ม (2548 : 10) กล่าวว่า ลักษณะของสารสนเทศท่ีดี มีดังนี้ 
  1. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  2. ต้องมีความทันสมัยและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 
  3. ต้องมีความถูกต้องแม่นยํา 
  4. ต้องมีความกระชับรัดกุม 
  5. ต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
  ณาตยา  ฉาบนาค (2548 : 21) กล่าวว่า สารสนเทศท่ีดีต้องมีความถูกต้อง ความทันต่อการใช้งาน 
ความสมบูรณ์ ความระทัดรัด ตรงกับความต้องการ ความละเอียดแม่นยํา คุณสมบัติเชิงปริมาณ 
ความยอมรับได้ ความไม่ลําเอียง ความชัดเจน  
  ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย (2548 : 153-154) กล่าวว่า สารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศนั้น ๆ ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี มีลักษณะดังต่อไปนี้  
  1. ถูกต้องแม่นยํา (Accurate) สารสนเทศที่มีความถูกต้อง จะต้องปราศจากข้อผิดพลาด (Error) 
ใด ๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกต้อง ก็อาจก่อให้เกิดสารสนเทศ 
ที่ไม่ถูกต้องได้ ซึ่งมักเรียกทั่วไปว่า GIGO (Garbage in, Garbage out) 
  2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริง 
(Fact) ที่สําคัญอย่างครบถ้วน 
  3. เข้าใจง่าย (Simple) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ซํ้าซ้อนต่อการทําความเข้าใจ 
กล่าวคือ ต้องไม่แสดงรายละเอียดที่ลึกมากเกินไป เพราะจะทําให้ผู้ที่ใช้ในการตัดสินใจสับสน ไม่สามารถ
ตัดสินได้ว่า ข้อมูล หรือสารสนเทศใดมีความจําเป็นจริง ๆ 
  4. ทันต่อเวลา (Timing) สารสนเทศที่ดีนอกจากจะมีความถูกต้องแล้ว ข้อมูลต้องทันสมัย 
และรวดเร็ว ทันต่อเวลา และความต้องการของผู้ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
  5. เชื่อถือได้ (Reliable) สารสนเทศที่เชื่อถือได้ ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของวิธีการรวบรวมข้อมูล
ที่นําเข้าสู่ระบบ 
  6. คุ้มราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะต้องมีความประหยัด เหมาะสมคุ้มค่ากับราคา  
ผู้บริหารมักจะพิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศจากราคาที่จะต้องจ่าย เพ่ือการได้มาซึ่งสารสนเทศนั้น ๆ 
  7. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศจะต้องตรวจสอบความถูกต้องได้ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือความมั่นใจว่า มีความถูกต้องต่อการนําไปตัดสินใจได้ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบข้อมูล 
โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง 
  8. ยืดหยุ่น (Flexible) สารสนเทศที่มีคณุภาพนั้น ควรจะสามารถนําไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์ 
ที่แตกต่างกันหลาย ๆ ด้าน 
  9. สอดคล้องกบัความต้องการ  (Relevance) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความสอดคล้อง 
ตามวัตถุประสงค ์และสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เพ่ือการตัดสินใจ 
  10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศจะต้องง่าย และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล 
ตามระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ เพ่ือจะได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องตามรูปแบบ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ 
  11. ปลอดภัย (Secure) สารสนเทศจะต้องถูกออกแบบ และจัดการให้มีความปลอดภัย 
จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล หรือสารสนเทศนั้น ๆ 
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  รุจิจันทร์  พิริยะสงวนพงศ์ (2549 : 11) กล่าวถึงคุณลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดีไว้ ดังนี้ 
  1. ความตรงกบักรณี โดยส่วนเนื้อหาซึ่งปรากฏในรายงาน หรือเอกสารที่เป็นผลลัพธ์ 
จากการประมวลผลที่จะต้องมีความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ด้านการใช้สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันของเสมียน หรือพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในส่วนต่าง ๆ หากสารสนเทศที่ได้รับ ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน ก็อาจจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจได้ 
  2. ความทันต่อเวลา ช่วงเวลาของการได้รับสารสนเทศมักเป็นปัจจัยสําคัญในการกำหนดประโยชน์
ของสารสนเทศ การได้รับสารสนเทศที่ล่าช้า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ 
  3. ความถูกต้อง สารสนเทศที่ได้รับจะต้องแสดงเหตุการณ์ หรือธรรมชาติของเนื้อหา 
ที่มีความถูกต้อง ตรงไปตรงมาและปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยากท่ีจะบ่งบอกถึง
ปริมาณของข้อผิดพลาดได้อย่างแท้จริง เนื่องจากบางกรณีสารสนเทศท่ีได้รับ อาจจะมีระดับความถูกต้องตํ่า  
อันเป็นผลทําให้เกิดความล้มเหลวของการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ โดยปกติสารสนเทศ 
ที่มีความถูกต้องจะต้องอาศัยช่วงเวลาของการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลค่อนข้างมาก ดังนั้น  
จึงควรคํานึงถึงความสมดุลระหว่างความถูกต้องของสารสนเทศ กับความทันต่อเวลาที่ต้องการใช้สารสนเทศ
นั้น ๆ ด้วย 
  4. ความครบถ้วนสมบูรณ์ สารสนเทศท่ีได้รับจะต้องไม่ละเลยในส่วนสําคัญของเหตุการณ์  
ไม่มีส่วนใดของสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจที่ขาดหายไป โดยเนื้อหา 
ที่ปรากฏในรายงานต้องมีความชัดเจน และปราศจากความกำกวมใด ๆ ทั้งสิ้น 
  5. การสรุปสาระสําคัญ สารสนเทศท่ีได้รับควรผ่านการสรุปสาระสําคัญที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ ซึ่งผู้บริหารระดับล่างมีแนวโน้มของการใช้สารสนเทศท่ีมีรายละเอียดสูง 
  6. การตรวจสอบได้ สารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์ควรมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ และหากมี 
การประมวลผลข้อมูลชุดเดียวกัน 2 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวล ไม่ควรจะมีความแตกต่างกัน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : 9) เสนอว่า ข้อมูลและสารสนเทศต้องมีคุณภาพ ทั้งในด้าน 
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทันเหตุการณ์ 
  ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง (2549 : 58) กล่าวว่า สารสนเทศที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. ความถูกต้อง (Accuracy) สารสนเทศเป็นความจริง ความจริงที่มีคุณค่าจะต้องปราศจาก
ข้อผิดพลาด ความถูกต้องของสารสนเทศเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศ 
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ พฤติกรรมที่จะต้องดําเนินต่อไป ดังนั้น หากสารสนเทศมีความผิดพลาด 
ไม่ถูกต้องจะนําพาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทํา การได้รับสารสนเทศ 
ที่ผิดพลาดบ่อย ๆ ย่อมทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือในระบบที่ทําหน้าที่ผลิตสารสนเทศ 
  2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) นอกเหนือจากความถูกต้องแล้ว สารสนเทศ 
จะต้องมีความครบสมบูรณ์ในเนื้อหา โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่สําคัญทั้งหมด สารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์
จะช่วยให้ผู้รับทําความเข้าใจในสถานการณ์ ลดความไม่แน่นอนในความเห็นของผู้รับได้ 
  3. ความเกี่ยวเนื่อง (Relevance) ข้อมูลที่นับได้ว่าเป็นสารสนเทศจะต้องมีประโยชน์ต่อผู้รับ  
การจะมองเห็นประโยชน์ทางหนึ่งคือ การพิจารณาความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล ความเกี่ยวเนื่องพิจารณา 
ได้ใน 2 ประเด็น คือ ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูลที่มีต่อผู้รับ และความเกี่ยวเนื่องในเนื้อหาของสารสนเทศ 
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  4. ความทันกับเวลา (Timeliness) ความทันต่อเวลา หมายถึง ทันในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ  
จึงเป็นเวลาที่พอดีไม่เร็วเกินไป หรือช้าจนนําไปใช้ประโยชน์อีกไม่ได้แล้ว 
  5. ความเชื่อถือได้ (Reliability) สารสนเทศที่ดีควรจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้ นับตั้งแต่
ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลที่เป็นจุดเริ่มต้นของสารสนเทศว่า ได้มีการสร้าง การบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง 
ครบสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ของวิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมัน่ว่าได้สารสนเทศที่ออกมาถูกต้อง  
  6. การทวนสอบ (Verifiable) การทวนสอบ หมายถึง การสอบทาน หรือตรวจสอบในการจะสร้าง
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สารสนเทศจะต้องสามารถทวนสอบได้ถึงความถูกต้อง 
และความเชื่อถือที่มีอยู่ 
  7. ความเข้าใจง่ายและกระชับ (Simple and concise) สารสนเทศที่ดีควรจะต้องมีเนื้อหา 
ที่กระชับ อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย การจัดทําเนื้อหาสารสนเทศให้มีความซับซ้อน จะทําให้ผู้ได้รับสารสนเทศ
ทําความเข้าใจกบัสารสนเทศได้ยาก เนื้อหาของสารสนเทศที่มากเกินไป จะทําให้ผู้ได้รับมีปัญหา 
ในการประมวลผลสารสนเทศได้ 
  8. ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (Economical) ในการจัดหาสารสนเทศย่อมจะต้องมีค่าใช้จ่าย นับตั้งแต่
ค่าใช้จ่ายในการบันทึก รวบรวมและประมวลผลข้อมูล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวนสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่า
สารสนเทศที่ได้นั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีคุณค่าตามที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายในการได้มา 
ซึ่งสารสนเทศ มักจะเพ่ิมข้ึนตามลําดับของความสมบูรณ์ และถูกต้องของสารสนเทศ สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศนั้น ๆ ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สริ  สันแดง (2550 : 13) กล่าวว่า สารสารเทศท่ีดีมีคุณสมบัติคือ ความเที่ยงตรง ความแม่นยํา 
ชัดเจนถูกต้อง ทันเวลา ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตรวจสอบได้ และต้องเป็นที่ยอมรับ  
 ไพบูลย์  เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551 : 37-38) กล่าวว่า คุณสมบัติของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีดังต่อไปนี้ 
 1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data manipulation) ระบบสารสนเทศที่ดี ต้องสามารถ
ปรับปรุง แก้ไข และจัดการข้อมูล เพ่ือให้เป็นสารสนเทศท่ีพร้อมสําหรับนําไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ปกติข้อมูลต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนารูปแบบเพ่ือให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ  
 2. ความปลอดภัยของข้อมูล (Data security) สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง
ขององค์การ ถ้าสารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจทําให้เกิด
การเสียโอกาสทางการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ นอกจากนี้ ความสูญเสียที่เกิดข้ึน 
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการก่อการร้ายต่อระบบ จะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และความอยู่รอด 
ขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหาร หรือเจ้าของระบบจะไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือไม่มีหน้าที่โดยตรงเก่ียวกับ
การจัดการข้อมูลที่สําคัญของธุรกิจได้ 
 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ หรือสถานการณ์การแข่งขัน 
ทางการค้าท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสารสนเทศท่ีดีต้องมีความสามารถในการปรับตัว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งาน หรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ระบบสารสนเทศที่ถูกสร้าง หรือถูกพัฒนาขึ้น  
ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารอยู่เสมอ โดยมีอายุการใช้งาน การบํารุงรักษา 
และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
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 4. ความพอใจของผู้ใช้งาน (User satisfaction) ระบบสารสนเทศท่ีดีจะต้องกระตุ้นหรือโน้มน้าว
ให้ผู้ใช้หันมาใช้ระบบให้มากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบจะต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงต้องใช้งานให้คุ้มค่า 
ดังนั้น ธุรกิจสมควรที่จะพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และทําให้ผู้ใช้เกิดความพอใจ 
ต่อระบบ เพราะถ้าระบบไม่สามารถให้สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โอกาสที่ระบบจะถูกใช้งาน และได้รับความนิยม 
ก็จะน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ 
ตามความคาดหวัง และเป็นผลให้เกิดการสูญเสีย หรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
  เขมนิจ  ปรีเปรม (2554 : 34) กล่าวว่า สารสนเทศท่ีดีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. มีความเท่ียงตรง ปราศจากความเอนเอียง บอกลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ชี้นํา 
ไปทางหนึ่งทางใด 
  2. ครอบคลุม มีความสมบูรณ์ ใช้ในการติดสินใจได้ไม่ผิดพลาด ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ 
ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง ข้อมูลที่เก่ียวข้อง และกระจัดกระจาย
จะต้องได้รับการรวบรวมอย่างเพียงพอ เพ่ือผลิตสารสนเทศท่ีต้องการ 
  3. ทันเวลา ข้อมูลจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย หรือทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ จะต้องปรับ
ข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้สารสนเทศทันต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 
  4. ความกะทัดรัด สารสนเทศที่นําไปใช้ควรแสดงเฉพาะสาระสําคัญ สรุปเฉพาะสิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องการเท่านั้น แต่ต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ได้ใจความ สามารถนําไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว  
ถ้าสารสนเทศมีความละเอียดมากเกินไป จะเสียเวลาค้นหาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการใช้งาน 
  5. ตรงความต้องการ สารสนเทศทีดี่จะต้องมีเนื้อหาตรงกับเรื่อง หรือสถานที่ต้องการจะใช้ 
ของผู้ใช้สารสนเทศแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน 
  จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า คุณสมบัติของระบบสารสนเทศท่ีดี ควรมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเวลา มีความน่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ และตรวจสอบได้ 
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ระบบสารสนเทศท่ีดี  
 
      
                             นักการศึกษา 
 
 
 
 ระบบสารสนเทศท่ีดี 
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ความถูกต้อง (Accuracy)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 6 ✓ 
ความเข้าใจง่าย (Simple)   ✓    ✓ 2  
ความทันกับเวลา (Timeliness)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 
ความเชื่อถือได้ (Reliability)   ✓  ✓ ✓ ✓ 4 ✓ 
ความคุ้มราคา (Economical)   ✓    ✓ 2  
การตรวจสอบได้ (Verifiable)   ✓  ✓  ✓ 3  
ความยืดหยุ่น (Flexible) ✓ ✓ ✓ ✓    4 ✓ 
ความพอใจของผู้ใช้ (Satisfaction) ✓  ✓  ✓ ✓  4 ✓ 
สะดวกในการเข้าถึง (Accessible)   ✓     1  
ความปลอดภัย (Secure) ✓  ✓     2  
 
 จากตารางที่ 3 การสังเคราะห์ระบบสารสนเทศที่ดี ผู้วิจัยเลือกระบบสารสนเทศที่มีความถี่สูงสุด  
6 ลำดับแรกประกอบไปด้วย 1) ความถูกต้อง (Accuracy) 2) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)  
3) ความทันกับเวลา (Timeliness) 4) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 5) ความยืดหยุ่น (Flexible)  
และ 6) ความพอใจของผู้ใช้ (Satisfaction) 
  วงจรการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  Semprevivo (1976) กล่าวว่า วิธีการเชิงระบบเป็นวิธีการที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวทาง 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นการระบุปัญหาที่แท้จริงของระบบ 
โดยจะต้องระบุถึงตัวปัญหา และสาเหตุของปัญหาให้ชัดเจน จัดลำดับความจำเป็นให้เห็นว่า ปัญหาใด 
ควรได้รับการพิจารณาก่อนหรือหลัง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาถูกจุด และทันต่อเหตุการณ์ มีการกำหนด
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา การกำหนดปัญหาเป็นขั้นตอนที่ยาก ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ  
ควรกำหนดปัญหาด้วยความรอบคอบ แก้ปัญหาได้ตรงจุด และควรแก้ให้ทันต่อเหตุการณ์  
  ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection and Analysis) 
เป็นขั้นตอนที่พยายามค้นหาข้อมูล และความจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับปัญหา และสัมพันธ์กันมากน้อย
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เพียงใด หรืออย่างไร และในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีวิธีการที่ทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม การประชุม การศึกษารายงาน เอกสาร แผนภูมิองค์การ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์แนวทางเลือกระบบ (Analysis of Systems Alternatives)  
เป็นขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางเลือกหลาย ๆ แนวทาง แต่ละแนวทาง 
จะต้องวิเคราะห์ให้เห็นข้อดี ข้อจำกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้จัดทำโครงการ หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
ได้ตัดสินใจเลือกแนวทางดีที่สุดต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดความเป็นไปได้ (Determination of Feasibility) เป็นขั้นตอนท่ีเป็นผล 
มาจากการตัดสินใจเลือกท่ีดีที่สุด โดยทางเลือกนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติ หรือดำเนินการได้ทันที  
ในขั้นนี้จึงศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ที่แนวทางเลือกนั้นจะประสบผลสำเร็จ มีอัตราการเสี่ยงน้อย 
และเป็นที่ยอมรับของฝ่ายต่าง ๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบนั้น สามารถวิเคราะห์ออกมา 
ในลักษณะที่ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงประเด็นต่อไปนี้ 
  1. ปัญหาที่แท้จริง และระบบ รูปแบบที่สามารถสนองตอบปัญหาเหล่านั้นได้ 
 2. ทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่จะสนองตอบต่อรูปแบบของระบบนั้น 
 3. รูปแบบใหม่ของระบบจะมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อองค์กร ต่อขวัญกำลังใจของบุคคล  
ต่อผลผลิตต่าง ๆ ขององค์กร ถ้าหากองค์กรมีความพึงพอใจในประเด็นเหล่านี้ และเห็นหนทาง 
แห่งความสำเร็จ หรือความเป็นไปได้สูง ทางเลือกนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีเป็นไปได้ นำไปปฏิบัติต่อไปได้ 
  ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาเค้าโครงของระบบ (Development of the Systems Proposal)  
การพัฒนาเค้าโครงของระบบ เป็นการนำเสนอโครงร่างของระบบ โดยจะต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ด้วยเอกสาร ข้อมูล ที่มีรายละเอียดของวิธีการในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ระบุแนวทาง ข้อดีและข้อเสีย 
สร้างความเข้าใจกับทุกบุคคลในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา และตกลงใจเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบนำร่อง หรือระบบต้นแบบ (Pilot or Prototype Systems 
Development) การพัฒนาระบบนำร่อง หรือระบบต้นแบบ เป็นวิธีการเพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ 
ของระบบ ที่จะสามารถดำเนินงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ระบบนำร่องนอกจากจะช่วย
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของระบบ และยังจะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ  
ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 
  ขั้นตอนที่ 7 การออกแบบระบบ (Systems Design) การออกแบบระบบ เป็นการพัฒนากลไกล
เพ่ือให้ระบบดำเนินงานได้ การออกแบบจะต้องแน่ใจว่าระบบที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เป็นระบบ 
ที่ทำงานได้ เป็นระบบที่องค์ประกอบตามแนวคิดเรื่องระบบ กล่าวคือเป็นระบบที่มีข้อมูลนำเข้า (Input)  
มีกระบวนการทำงาน หรือวิธีการ และข้อเสนอแนะในการทำงานของระบบโดยชัดเจน และเชื่อแน่ว่าระบบ
จะต้องผลิตผลงาน (Output) ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
  ขั้นตอนที่ 8 การพัฒนาโครงการ (Program Development) เป็นขั้นตอนการสร้าง หรือพัฒนา
โครงการของระบบตามรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์และออกแบบเอาไว้แล้ว การพัฒนาโครงการ 
จะต้องให้รายละเอียดที่ชัดเจนและสมบูรณ์ จะต้องสอดคล้องกับโครงการหลัก หรือระบบหลักท้ังหมด 
นอกจากนี ้ยังมีการกำหนดเกณฑ์ในการทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของโครงการใหม่ 
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  ขั้นตอนที่ 9 การนำระบบไปใช้งาน (Systems Implementation) การนำระบบใหม่ไปใช้  
จะต้องได้มีการวางแผนไว้รอบคอบ บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้รับการฝึกฝนทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจวิธีการ
ดำเนินงาน และทักษะการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใหม่ ๆ ระบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น และนำไปใช้ 
จะต้องมีความยุ่งยากน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบใหม่อาจมีความยุ่งยากมาก จนกระทั่งผู้ปฏิบัติ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ กรณีเช่นนี้ควรใช้ระบบคู่ขนานควบคู่กันไปกับระบบเก่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
ทั้งนี ้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ และมีความเคยชินกับระบบใหม่ในขณะที่ยังใช้ระบบเก่าอยู่บ้าง 
  ขั้นตอนที่ 10 การติดตามประเมินผลระบบ (Systems Follow-up) การนำระบบไปใช้งาน 
จะต้องวางแผนเพื่อติดตามการดำเนินงานของระบบ โดยกำหนดจุดตรวจสอบไว้เป็นระยะ หรือทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ความบกพร่อง ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ให้เป็นระบบ 
ที่มีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ จะเห็นได้ว่าวิธีการเชิงระบบมีหลายขั้นตอน แต่ละข้ันตอนมีความสัมพันธ์
กันเป็นลำดับ และในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
  Hedman & Lind (2008 : 107-108) กล่าวว่า วงจรการพัฒนาระบบประกอบด้วย  
  1. การวางแผน และระบุกิจกรรมที่จำเป็นของระบบ  
  2. วิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ และระบบที่ต้องการให้เกิดข้ึน  
  3. ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบที่ออกแบบจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่  
  4. การติดตั้งระบบโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา  
  5. การบำรุงรักษาระบบ 
  Rajani (2012 : 2) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ และวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย  
  1. การกำหนดปัญหา และความต้องการ  
  2. การออกแบบระบบ 
  3. การพัฒนาระบบ  
 4. การทดสอบระบบ  
 5. การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ  
  Monika & Anju (2013 : 8-16) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ และวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย  
 1. การกำหนดปัญหา และความต้องการ  
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ 
 3. การวิเคราะห์ระบบ  
 4. การออกแบบระบบ และการพัฒนาระบบ  
 5. การทดสอบระบบ  
 6. การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ 
  Dennis, Wixom, & Roth (2014) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้กรอบแนวคิด 
การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบวงจรชีวิต (SDLC) เพ่ือให้ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามที่ต้องการ ดังนี้   
  1. การวางแผน (Planning) เน้นที่การวิเคราะห์ตอบคำถามว่า ทำไมต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาอย่างไร และองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรจากการนำระบบสารสนเทศมาใช้ การดำเนินการในขั้นตอนนี้  
จึงประกอบด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทีมงานต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
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ของโครงการเก่ียวกับความสามารถในการพัฒนาได้จนสำเร็จ คุณประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ และการนำ  
ไปใช้ได้จริง เพ่ือเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ และอนุมัติโครงการ จากนั้นเป็นการ
จัดทำแผนงาน กำหนดผู้ปฏิบัติงาน และการควบคุม กำกับ ติดตามปฏิบัติงานตามวงจรการพัฒนา 
  2. การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) โดยศึกษาเอกสารที่มีอยู่ และศึกษาระบบเดิม เพ่ือให้เข้าใจ 
ถึงข้ันตอน และปัญหาการทำงาน และรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำมากำหนด 
ความต้องการระบบใหม่ และเขียนแผนภาพการทำงาน (Diagram) ของระบบใหม่ 
  3. การออกแบบระบบ (Design) นำข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการวิเคราะห์มาออกแบบระบบใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้ โดยโปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรม และทดสอบโปรแกรมว่า 
มีการทำงานถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริง ในขั้นตอนนี้จะทำให้ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (System 
designspecification) 
  4. การนำระบบไปใช้ (Implementation) เป็นการติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอน
การออกแบบนำมาใช้จริง โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และฝึกอบรมการใช้ระบบ 
  Kerati nuallaong (2555 : online) กลา่วว่า วัฏจักรการพัฒนาระบบงานไว้ว่า องค์กร 
ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องมีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานขององค์กร เรียกว่า System 
Development Life Cycle (SDLC) ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบที่ต้องติดต่อกับหน่วยงาน 
ที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้าง อาทิ ขนาดองค์กร รายละเอียดการทำงาน 
หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ต้องเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงาน และกระบวนการทำงานเพ่ือ 
  1. เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
  3. วิเคราะห์ (Analysis) 
  4. ออกแบบ (Design) 
  5. สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
  6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) 
  7. บำรุงรักษา (Maintenance) 
 อำไพ  วรรณสินธุ์ (2555 : ออนไลน์) กล่าวว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle : SDLC) ระบบสารสนเทศท้ังหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตาย วงจรนี้ 
จะเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบ 
ต้องทำความเข้าใจให้ดีว่า ในแต่ละข้ันตอนจะต้องทำอะไร และทำอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
มีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้น ด้วยกันคือ  
  ขั้นที่ 1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหาร
หรือผู้ใช้ตระหนักว่า ต้องการระบบสารสนเทศ หรือระบบจัดการเดิม ได้แก่ ระบบเอกสารในตู้เอกสาร 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการ ปัจจุบันผู้บริหารตื่นตัวกันมากที่จะให้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานของตน หรือใช้ในการผลิต ฝ่ายบริหารจึงเรียกนักวิเคราะห์ระบบ 
เข้ามาศึกษา แก้ไขระบบงาน ปัญหาที่สำคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบันคือ ระบบเขียนมานานแล้ว 
ส่วนใหญ่เขียนมาเพ่ือติดตามเรื่องการเงิน ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ  
แต่ปัจจุบันฝ่ายบริหารต้องการดูสถิติการขาย เพ่ือใช้ในการคาดคะเนในอนาคต หรือความต้องการอ่ืน ๆ  
เช่น สินค้าที่มียอดขายสูง หรือสินค้าท่ีลูกค้าต้องการสูง หรือการแยกประเภทสินค้าต่าง ๆ ที่ทำได้ไม่ง่ายนัก  
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การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ง่าย หรือแม้แต่การสรา้งระบบใหม ่ดังนั้น ควรจะมีการศึกษา
เสียก่อนว่า ความต้องการของเราเพียงพอที่เป็นไปได้หรือไม่ ได้แก่ "การศึกษาความเป็นไปได้" (Feasibility 
Study) 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ 
ก็คือ การกำหนดว่าปัญหาคืออะไร และตัดสินใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ปัญหา
ต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องกำหนดให้ได้ว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
และบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่า ๆ ถ้ามี รวมทั้ง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ด้วย ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในบริษัทเพียงพอหรือไม่ คอมพิวเตอร์
อาจจะมีเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทั้งซอฟต์แวร์ว่าอาจจะต้องซื้อใหม่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 
ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากรคือ บริษัทมีบุคคลที่เหมาะสมที่จะพัฒนา และติดตั้งระบบเพียงพอหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะหาได้หรือไม่ จากท่ีใด เป็นต้น นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผู้ใช้ระบบมีความคิดเห็น
อย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความเห็นของผู้บริหารด้วย 
  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่
การศึกษาระบบการทำงานของธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้ว จะต้อง
ศึกษาว่าทำงานอย่างไร เพราะเป็นการยากท่ีจะออกแบบระบบใหม่ โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทำงาน
อย่างไร หรือธุรกิจดำเนินการอย่างไร หลังจากนั้นกำหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการทำงานในปัจจุบัน สัมภาษณ์
ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร 
รายงานต่าง ๆ ที่หมุนเวียนในระบบ การศึกษาวิธีการทำงานในปัจจุบันจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบ
จริง ๆ ทำงานอย่างไร ซึ่งบางครั้งค้นพบข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทได้รับใบเรียกเก็บเงิน 
จะมีขั้นตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขั้นตอนที่เสมียนป้อนใบเรียกเก็บเงินอย่างไร เฝ้าสังเกตการทำงาน 
ของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เข้าใจและเห็นจริง ๆ ว่าขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบ
ค้นพบจุดสำคัญของระบบว่าอยู่ที่ใด การสัมภาษณ์เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมี 
เพ่ือเข้ากับผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่าความต้องการของระบบคือ สิ่งสำคัญ
ที่จะใช้ในการออกแบบต่อไป ถ้าเราสามารถกำหนดความต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบในขั้นตอน
ต่อไปก็จะง่ายขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะนำมาเขียนรวมเป็นรายงานการทำงานของระบบ  
ซึ่งควรแสดง หรือเขียนออกมาเป็นรูปแทนที่จะร่ายยาวออกมาเป็นตัวหนังสือ การแสดงแผนภาพจะทำให้
เราเข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบ อาจจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้นำมาเขียนเป็น  
"แบบทดลอง" (Prototype) หรือตัวต้นแบบ แบบทดลองจะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  
และท่ีช่วยให้ง่ายขึ้น ได้แก่ ภาษายุคที่ 4 (Fourth Generation Language) เป็นการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพ่ือใช้งานตามที่เราต้องการได้ ดังนั้น แบบทดลองจึงช่วยลดข้อผิดพลาด 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะห์แล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนรายงานสรุปออกมา 
เป็นข้อมูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification)   
  ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ (Design) ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบ 
จะนำการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ได้จากข้ันตอนการวิเคราะห์การเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะนำแผนภาพต่าง ๆ ที่เขียนขึ้น 
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ในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพลำดับขั้น (แบบต้นไม้) เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอน
ของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากนั้น 
ก็เริ่มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมระหว่างโปรแกรมควรจะทำอย่างไร  
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องทำอะไร (What)" ในขั้นตอนการออกแบบ 
ต้องรู้ว่า "จะต้องทำอย่างไร (How)" ในการออกแบบโปรแกรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัย (Security)  
ของระบบด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น "รหัส" สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สำรองไฟล์ข้อมูล
ทั้งหมด เป็นต้น นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์มสำหรับข้อมูลขาเข้า (Input Format) ออกแบบ
รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบฟอร์ม
ข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถัดมาระบบจะต้องออกแบบ
วิธีการใช้งาน เช่น กำหนดว่าการป้อนข้อมูลจะต้องทำอย่างไร จำนวนบุคลากรที่ต้องการในหน้าที่ต่าง ๆ  
แตถ่้านักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจว่า การซื้อซอฟต์แวร์ดีกว่าการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบ 
ก็ไม่จำเป็นเลย เพราะสามารถนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้งานได้ทันที สิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบออกแบบมา
ทั้งหมดในขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมด จะนำมาเขียนรวมเป็นเอกสารชุดหนึ่งเรียกว่า "ข้อมูลเฉพาะของการ
ออกแบบระบบ" (System Design Specification) เมื่อสำเร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์สามารถใช้เป็นแบบ 
ในการเขียนโปรแกรมได้ทันที่ สำคัญก่อนที่จะส่งถึงมือโปรแกรมเมอร์ เราควรจะตรวจสอบกับผู้ใช้ว่าพอใจ
หรือไม่ และตรวจสอบกับทุกคนในทีมว่าถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ และแน่นอนที่สุดต้องส่งให้ฝ่ายบริหาร 
เพ่ือตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ถ้าอนุมัติก็ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง หรือพัฒนาระบบ  
  ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาระบบ (Construction) โปรแกรมเมอร์จะเริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า 
ทำงานถูกต้องหรือไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริงที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยจะได้โปรแกรม 
ที่พร้อมที่จะนำไปใช้งานจริงต่อไป หลังจากนั้นต้องเตรียมคู่มือการใช้ และการฝึกอบรมผู้ใช้งานจริง 
ของระบบระยะแรก ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมสถานที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
และจะต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเรียบร้อยดี 
  โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (Design 
Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรม แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์
คิดว่าการเขียนอย่างอ่ืนดีกว่า จะต้องปรึกษานักวิเคราะห์ระบบเสียก่อน เพ่ือที่ว่านักวิเคราะห์จะบอกได้ว่า 
โปรแกรมท่ีจะแก้ไขนั้นมีผลกระทบกับระบบทั้งหมดหรือไม่ โปรแกรมเมอร์เขียนเสร็จแล้วต้องมีการทบทวน
กับนกัวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งาน เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด วิธีการนี้เรียกว่า "Structure Walkthrough"  
การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับข้อมูลที่เลือกแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ การทดสอบ 
เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่นักวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า โปรแกรมท้ังหมดจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด 
 หลังจากนั้นต้องควบคุมดูแลการเขียนคู่มือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้งาน สารบัญการอ้างอิง 
"Help" บนจอภาพ เป็นต้น นอกจากข้อมูลการใช้งานแล้ว ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานที่จะเป็นผู้ใช้งานจริง
ของระบบเพ่ือให้เข้าใจ และทำงานได้โดยไม่มีปัญหา อาจจะอบรมตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้ 
 ขั้นตอนที่ 6 การปรับเปลี่ยน (Conversion) ขั้นตอนนี้บริษัทนำระบบใหม่มาใช้แทนของเก่า 
ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้อนข้อมูลต้องทำให้เรียบร้อย และในที่สุดบริษัทเริ่มต้นใช้งาน
ระบบใหม่นี้ได้ การนำระบบเข้ามาควรจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือใช้ระบบใหม่ควบคู่
ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่  
ถ้าเรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป 
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  ขั้นตอนที่ 7 บำรุงรักษา (Maintenance) การบำรุงรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจาก 
การใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ 
คือ (1) มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ (2) การดำเนินงานในองค์กร หรือธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติ 
ของระบบที่พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมี "Bug" ดังนั้น
นักวิเคราะห์ระบบควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษา ซึ่งปกติจะคิดว่าไม่มีความสำคัญมากนัก เมื่อธุรกิจ
ขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพ่ิมมากข้ึน เช่น ต้องการรายงานเพ่ิมขึ้น ระบบที่ดี 
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งที่ต้องการได้ การบำรุงรักษาระบบ ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ 
เมื่อผู้บริหารต้องการแก้ไขส่วนใด นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบ 
ต่อระบบ และให้ผู้บริหารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรือไม่ 
 ประสงค ์ ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541 : 285) กล่าวว่า ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย 
 1. การสํารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยผู้พัฒนาระบบจะสํารวจหาข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่ต้องการ สิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์
ในการดําเนินงาน และประมาณการของค่าใช้จา่ยที่ต้องใช้ โดยขอ้มูลที่ได้จะนําเสนอให้กับผู้บริหาร 
ของหน่วยงาน เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าองค์การสมควรที่จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือไม่ และระบบ
สารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นสมควรจะมีลักษณะเป็นเช่นไร 
 2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนที่มุง่เจาะลึกลงในรายละเอียด
ที่มากกว่าในขั้นสํารวจเบื้องต้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ การใช้งาน 
ในแตล่ะดา้นของระบบใหม่ ข้อเด่น และขอ้ด้อยของวิธีการทํางานในปัจจุบัน ตลอดจนการจัดทํารายงาน
สรุป เพ่ือนําเสนอต่อฝ่ายจัดการสําหรับทําการตัดสินใจ 
 3. การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบจะทําการออกแบบรายละเอียด 
ในส่วนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแสดงผลลัพธ์ การปอ้นข้อมูล กระบวนการเก็บรักษา  
การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบงานใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
สําหรับนํามาพัฒนาเป็นระบบใหม่ต่อไป 
 4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) ทีมงานพัฒนาระบบจะต้องกําหนด
ส่วนประกอบของระบบ ทั้งในด้านของอุปกรณ ์และชุดคําสั่ง ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่ต้องการจากผู้ขาย 
ปกติทีมงานพัฒนาระบบจะต้องทําการจัดหาสิ่งที่ต้องการ โดยเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอจากผู้ขายอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ โดยทีมพัฒนาระบบจะพิจารณาตัดสินข้อเสนอของผู้ขายแตล่ะราย เพ่ือนําอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ของระบบมาติดตั้งและพัฒนาเป็นระบบใหมต่่อไป 
 5. การติดตั้งระบบและการบํารุงรักษา (System Implementation and Maintenance) ทีมงาน
พัฒนาระบบจะควบคุม และดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบใหม่ โดยดําเนินการด้วยตัวเองหรือจ้าง
ผู้รับเหมา ทีมงานพัฒนาระบบต้องทดสอบการใช้งานว่าระบบใหมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค ์
และรูปแบบที่ได้ทําการออกแบบไว้หรือไม ่นอกจากนี้การติดตั้งควรที่จะสําเร็จตามตารางที่กําหนด เพ่ือให้
ระบบสามารถใช้งานแทนที่ระบบเก่าได้ทันเวลา นอกจากนี้ ทีมงานพัฒนาระบบยังมีหน้าที่กําหนดกฎเกณฑ์
ในการประเมิน และการบํารุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือปรับปรุงและบํารุงรักษาให้ระบบใหมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานที่สุดตลอดอายุของระบบ 
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 นิภาภรณ์  คําเจริญ (2545 : 42) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
 1. ขั้นสํารวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation) ในขั้นตอนนี้นี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรก 
ของการพัฒนาระบบที่จะทําการสํารวจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่สํารวจได้ ไปเสนอต่อผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ
ดําเนินการแกไ้ขปญัหาที่เกิดข้ึนต่อไป 
 2. การวิเคราะห์ความตอ้งการ (Requirements Analysis) หลังจากที่ทราบปัญหาเกี่ยวกับ 
การสํารวจในเบื้องตน้แล้ว ผู้บริหารจะต้องนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่า จะตดัสินใจดําเนินการต่อไปอย่างไร 
ถ้ามีการตัดสินใจว่ามีการพัฒนาระบบ ขั้นตอนที่ต้องทําต่อไปก็คือ ต้องวิเคราะห์ความต้องการของระบบว่า 
ต้องการจะมีระบบแบบใด และมีสารสนเทศใดเขา้มาเก่ียวข้องบ้าง 
 3. ขั้นออกแบบระบบ (System Design) เมื่อผู้บริหารได้ตัดสินใจที่จะดําเนินการพัฒนาระบบ 
และทราบถึงความต้องการของระบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทําคือการออกแบบระบบ ซึ่งทีมงานพัฒนา
ระบบจะเปน็ผู้ออกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบสารสนเทศ ไม่ว่าจะเปน็การป้อนขอ้มูล  
การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การเก็บรักษา และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบ และที่สําคัญ 
ของการออกแบบระบบคือ ควรจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 4. ขัน้จัดหาอุปกรณ์ของระบบ (System Acquisition) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการพิจารณาถึงอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ไมว่่าจะเปน็ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่าง ๆ ที่จําเป็น ทีมงาน
ผู้พัฒนาระบบจะต้องเป็นผู้จัดหาสิ่งเหล่านี้มา โดยอาจะเปิดเป็นการประมูลให้มีผู้ยื่นข้อเสนอการขาย
อุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้น ทีมงานผู้พัฒนาระบบจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์ที่องค์กร 
จะได้รับ 
 5. ขั้นตอนติดตั้งระบบและการบํารุงรักษา (System Implementation and Maintenance)  
จะมีการติดตั้งระบบใหม่เพ่ือใช้งานจริง ทีมงานผู้พัฒนาระบบจะต้องคอยควบคุมดูแลการติดตั้ง  
และจะต้องทดสอบการใช้งานของระบบใหม่ว่า สามารถใช้งานไดต้รงตามความต้องการ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่องคก์ร และผู้ใช้ระบบตอ้งการหรือไม่ นอกจากนั้นผู้ใช้ระบบจะต้องได้รับการฝึกอบรม 
ให้สามารถใช้งานระบบได้ และตอ้งเขา้ใจระบบการทํางานของระบบใหม่ หลังจากนั้นทีมงานผู้พัฒนาระบบ 
จะตอ้งมีหน้าที่ในการประเมินผลของระบบ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความตอ้งการของผู้ใช้ระบบอย่างสมำ่เสมอ 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2545 : 8-17) กลา่วว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle หรือ SDLC) มี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study) เป็นการศึกษาถึงความเหมาะสม กำหนด
ปัญหา หรือการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบจะเน้นศึกษา 
ใน 5 ประการคือ 
  1. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) เป็นการศึกษาด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ว่าเหมาะสมหรือไม่ 
  2. ความเหมาะสมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) เป็นการศึกษาว่าการปฏิบัติงาน
ซ้ำซ้อนหรือไม ่ตรงหรือไม่ 
  3. ความเหมาะสมด้านการเงิน (Financial Feasibility) เปน็การเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ผลตอบแทนค่าใช้จ่าย 
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  4. ความเหมาะสมด้านเวลา (Schedule Feasibility) พิจารณาเวลาในการสร้างระบบงาน 
การใช้เวลา 
  5. ความเหมาะสมทางด้านบุคลากร (Human Feasibility) ตรวจสอบดูความพร้อมของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) เป็นการศึกษาระบบการทำงานเดิม ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้ใช้ กำหนดความต้องการระบบงานใหม่ นักวิเคราะห์ต้องดำเนินการดังนี้ 
  1. ทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการวิเคราะห์ระบบให้ชัดเจน 
 2. ศึกษาแนวทางที่ได้เสนอไว้ในรายงานการศึกษา 
 3. ศึกษาและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับระบบ เช่น 

3.1 แผนผังการจัดองค์กร (Organization Chart) 
3.2 แผนงานของหน่วยงาน 
3.3 เอกสารแบบฟอร์ม และรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน 
3.4 กฎและระเบียบต่าง ๆ   

  4. ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน หรือการสำรวจ 
ความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม 
 5. ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานจริง ทำความเข้าใจเนื้อหา และรูปแบบของข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ทำความเข้าใจทางเดินของข้อมูล (Data Flow) ทำความเข้าใจกระบวนการทำงาน ทำความเข้าใจในเรื่อง
การดูแลรักษาข้อมูล 
 6. จำแนกปัญหาในระบบปัจจุบัน 
 7. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 8. ร่างเค้าโครงของระบบใหม่ 
 9. คำนวณทรัพยากรต่าง ๆ   
 10. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระบบ 
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design) ออกแบบระบบใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ และฝ่ายบริหาร เป็นขั้นตอนต่อจากการวิเคราะห์ โดยทั่วไปการออกแบบระบบจะกระทำ 
ใน 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การออกแบบโครงสร้างของระบบ (Conceptual Design) เป็นการกำหนดว่าระบบใหม่ 
มีการทำงานอะไร หรือเรียกว่าการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 

1.1 ทบทวนรายงานการวิเคราะห์ระบบ 
1.2 แยกระบบงานรวมออกเป็นสองส่วน 
1.3 ออกแบบลำดับต่าง ๆ ของงาน 
1.4 กำหนดส่วนที่คน และคอมพิวเตอร์ต้องทำงานประสานกัน 

  2. การออกแบบในรายละเอียด (Detail Design) 
2.1 ออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบ 
2.2 ออกแบบข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 
2.3 ออกแบบรายละเอียด และเนื้อหาของการฝึกอบรมที่จำเป็น 
2.4 จัดทำรายงานออกแบบ 
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  ขั้นตอนที่ 4 การเขียนและทดสอบโปรแกรม (Construction) เป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรม
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ตามความต้องการของผู้ใช้ จะต้องมีลักษณะทำงานได้ผลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
ทำงานได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เชื่อถือได้ แก้ไขดัดแปลงได้ง่าย 
  ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบระบบ (Testing) เป็นการทดสอบระบบหลังจากการเขียนโปรแกรม 
ไปแล้ว เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด มีวิธีการดังนี้ 
 1. การทดสอบรวม (Integration Test) ดูการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม 
 2. การทดสอบทั้งระบบ (System Test) ทดสอบตั้งแต่เริ่มโปรแกรมจนได้ผลลัพธ์ 
 3. การทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test) คือการให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีงาน
ต่าง ๆ ที่ต้องทำอีกด้วย 
 4. การเตรียมเอกสารระบบคู่มือ และโปรแกรมคู่มือปฏิบัติงานคู่มือผู้ใช้ 
 5. การฝึกอบรมผู้ใช้ เป็นการเตรียมการใช้งานให้กับบุคลากรในการใช้งานระบบใหม่มีหลายวิธี คือ 

5.1 การฝึกอบรมโดยการจัดกลุ่มสัมมนา (Seminars and Group Instruction) 
5.2 การฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงาน (Procedural Training) 
5.3 การฝึกอบรมโดยการบรรยาย (Tutorial Training) 
5.4 การฝึกอบรมโดยการจำลองสถานการณ์ (Simulation) 
5.5 การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) 

 ขั้นตอนที่ 6 การเปลี่ยนระบบ (Conversion) การเปลี่ยนจากระบบงานเดิมมาเป็นระบบงานใหม่ 
ที่ได้ออกแบบ และพัฒนาเรียบร้อยแล้วมี 4 วิธีการ คือ 
 1. การเปลี่ยนระบบทันที (Direct Conversion) เหมาะกับระบบเดิมที่ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กร 
อีกต่อไปแล้ว 
 2. การเปลี่ยนระบบแบบคู่ขนาน (ParallelConversion) เป็นการใช้ระบบเก่า และระบบใหม่
พร้อมกัน 
 3. การเปลี่ยนแปลงระบบตามหน่วยงาน (Modular Conversion) หรือหลักการแบบนำร่อง 
(Pilot Approach) เป็นการนำระบบไปใช้ในบางหน่วยงาน 
 4. การเปลี่ยนแปลงระบบทีละส่วน (Phase-In Conversion) แบ่งตามส่วนระบบงาน 
หลังการการพัฒนาระบบไปแล้ว อาจมีปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขกระทำได ้2 วิธีคือ 

4.1 การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) 
4.2 การเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมด (Redevelopment) 

 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์ (2554) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการสร้าง
ระบบสารสนเทศขึ้นมา เพ่ือใช้แก้ปัญหา หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึง
การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานแก้ปัญหาการดำเนินงานตามความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน โดยอาจนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้อง และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การอีกด้วย  
ซ่ึงการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีกิจกรรม และขั้นตอนต่าง ๆ เรียกว่า “วงจรการพัฒนาระบบ”  
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดความต้องการ (Requirement Definition) ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์
ระบบจะต้องค้นหาปัญหา และศึกษาทำความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
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ในระบบงานเดิม โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ คิดหาทาง แนวทาง 
และวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา รวบรวมความต้องการ และสรุป
ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อยคือ ขั้นตอนย่อยที่ 1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอน
ที่นักวิเคราะห์ระบบเข้าไปทำความเข้าใจปัญหา คือ การทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่า 
ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร พร้อมทั้งคิดหาแนวทาง หรือสถานการณ์ที่นักวิเคราะห์ระบบเชื่อว่าสามารถ
ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นโดยใช้ระบบสารสนเทศ และนักวิเคราะห์ระบบต้องค้นหาว่าธุรกิจต้องการอะไร  
เพ่ือทำให้เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
ระบบ โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม หรือสังเกตพฤติกรรม 
และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ขั้นตอนย่อยที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นขั้นตอน
ที่นักวิเคราะห์ระบบทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินการปรับปรุงระบบ พิจารณาถึงความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวในการปรับปรุงระบบ โดยทำการศึกษา
ความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ของการปรับปรุงระบบ 
หรือพัฒนาระบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้งาน หรือการอัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัดสินใจ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยการคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบงาน ความคุ้มค่าของระบบด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน  
ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน คือ ความเป็นไปได้ของระบบใหม่ที่จะให้สารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ทัศนคติ ทักษะกับระบบงานใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน 
ใหม่ว่า เป็นที่ยอมรับหรือไม่ และความเป็นไปได้ทางด้านเวลาในการดำเนินการ คือ ความเป็นไปได้ 
ของระยะเวลาในการดำเนินงานในการพัฒนาระบบใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) หลังจากที่ผู้บริหารได้ทำการตัดสินใจ 
ที่จะพัฒนาระบบงาน หรือปรับปรุงระบบงานเดิม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ระบบงาน
ปัจจุบัน (Current System) เพ่ือนำมาพัฒนาแนวคิดสำหรับระบบใหม่ (New System) วัตถุประสงค์หลัก
ในการวิเคราะห์ระบบคือ จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในความต้องการต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาจาก
กระบวนการขั้นตอน การกำหนดความต้องการ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องนำข้อมูลความต้องการ 
มาวิเคราะห ์เพ่ือประเมินว่าควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้องดำเนินการ ด้วยการพัฒนาเป็นแบบจำลอง 
ลอจิคัล (Logical Model) ขึ้นมา ซึ่งได้แก่ แบบจำลองแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
แบบจำลองกระบวนการ (Process Model) และแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เป็นต้น  
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบระบบสารสนเทศ 
ที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขั้นตอนของการวิเคราะห์ที่เป็นแบบจำลอง
เชิงตรรกะมาพัฒนาเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ โดยแบบจำลองเชิงตรรกะที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ 
มุ่นเน้นว่ามีอะไรที่ต้องทำในระบบ ในขณะที่แบบจำลองเชิงกายภาพจะนำแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนา
ต่อด้วยการมุ่งเน้นว่า ระบบจะดำเนินงานอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการ โดยการออกแบบระบบ
จะประกอบด้วยการออกแบบที่เก่ียวข้องกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย การออกแบบรายงาน 
การออกแบบหน้าจอนำเข้าข้อมูล การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่นำเข้า และรูปแบบการรับข้อมูล  
การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบ และการออกแบบโปรแกรม 
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  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนที่มีการนำเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้ 
จากข้ันตอนออกแบบมาทบทวน เพ่ือกำหนดการจัดทำซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียน
โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม ในกระบวนการนี้ ทีมงานโปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒนาโปรแกรม 
ตามท่ีนักวิเคราห์ระบบได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดคำสั่ง เพ่ือสร้างเป็นระบบงานทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา  
โดยโปรแกรมเมอร์สามารถนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือช่วยให้ระบบงานสามารถ
พัฒนาได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพ และในกระบวนการนี้จะต้องจัดทำเอกสารโปรแกรมควบคู่ไปกับการพัฒนา
โปรแกรม เพ่ือทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไข ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ผู้บริหาร 
ขององค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาโปรแกรม บางองค์กรอาจมีทีมงานพัฒนาโปรแกรม 
ในองค์กร หรือซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้ หรือจ้างบริษัทที่รับพัฒนาระบบโดยเฉพาะ   
  ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (System Testing) เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว ยังไม่สามารถ 
นำระบบไปใช้งานได้ทันที จำเป็นต้องดำเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริง การทดสอบ
เบื้องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจำลองข้ึนมา เพ่ือตรวจสอบการทำงานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาด 
ก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้  
และตรวจสอบว่าระบบทำงานตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ (System Implement) เมื่อทำการทดสอบระบบ จนมั่นใจว่าระบบ 
ที่ได้รับการทดสอบนั้น พร้อมที่จะนำไปติดตั้งเพ่ือใช้งานบนสถานการณ์จริง จึงนำระบบไปติดตั้ง การติดตั้ง
ระบบคือการเปลี่ยนการทำงานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงานใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ 
ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานบางกลุ่ม ที่ยังคงมีความคุ้นเคยกับวิธีการดำเนินงานแบบเก่า รวมทั้ง
ข้อจำกัดในเรื่องของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงควรเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการติดตั้ง
ด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ การติดตั้งแบบทันทีทันใด (Direct Installation) เป็นวิธีการติดตั้ง
ระบบใหม่ทันท ีและยกเลิกการใช้งานระบบเก่าทันทีเช่นเดียวกัน การติดตั้งแบบขนาน (Parallel 
Installation) เป็นวิธีการติดตัง้ระบบใหม่ไปพร้อม ๆ กับการใช้งานระบบเก่า จนกว่าผู้ใช้ และผู้บริหาร 
จะมีความพอใจระบบใหม่ จึงตัดสินใจหยุดใช้งานระบบเก่า การติดตั้งแบบนำร่อง (Pilot Installation)  
เป็นวิธีการติดตั้งท่ีมีการใช้งานระบบงานใหม่เพียงหน่วยเดียวขององค์กรก่อน เพ่ือเป็นการนำร่อง แล้วจึง
ค่อยปรับเปลี่ยนทั้งหมดเมื่อเห็นวาระบบใหม่นั้นลงตัวแล้ว และการติดตั้งแบบทยอยติดตั้งเป็นระยะ 
(Phased Installation) เป็นวิธีการที่ติดตั้งระบบใหม่เพียงบางส่วนก่อนระยะหนึ่ง ควบคู่ไปกับการใช้งาน
ระบบเก่า แล้วจึงค่อย ๆ ทยอยใช้ระบบงานใหม่เพ่ิมข้ึนทีละส่วน จนกระท่ังครบทุกส่วนของระบบงานใหม่
อย่างเต็มรูปแบบ ในการใช้งานระบบใหม่ทดแทนระบบงานเดิม นักวิเคราะห์ระบบจำเป็นต้องมีการแปลง
ข้อมูลจากระบบงานเดิมมาให้อยู่ในรูปแบบที่ระบบใหม่สามารถนำไปใช้งานได้ และในขั้นตอนนี้ 
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือระบบ รวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้  
  ขัน้ตอนที่ 7 การบำรุงรักษา (Maintenance) หลังจากท่ีระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้ถูกนำไปใช้
งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพบข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจากการทำงานของระบบงานใหม่ นักวิเคราะห์
ระบบจึงจำเป็นต้องดำเนินการติดตาม และแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีที่ข้อมูลจัดเก็บมีปริมาณมากข้ึน  
การขยายระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับเครื่องลูกข่ายที่มีจำนวนมากขึ้น บางกรณีอาจจำเป็นต้องเขียนโปรแกรม
เพ่ิมเติม หากผู้ใช้มีความต้องการเพ่ิมข้ึน ดังนั้นในขั้นตอนของการกำหนดความต้องการ นักวิเคราะห์ระบบ
จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ถึงขอบเขตในการพัฒนาระบบงาน และกรณีท่ี 
มีการแก้ไข หรือพัฒนาระบบงานเพ่ิม 
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 สุนทร  คล้ายสุบรรณ์ และคณะ (2561 : 87) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “วงจรการพัฒนาระบบ” ขึ้นมาจากวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development life Cycle : SDLC) คือกระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยภายในวงจรการพัฒนานั้น จะแบ่งกระบวนการ 
พัฒนาเป็นลําดับ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
  1. การกําหนดความต้องการของระบบ (Requirement Definition) ผู้พัฒนาระบบจะต้องค้นหา
ปัญหา และศึกษาทําความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการทํางานในระบบงานเดิม  
โดยผู้พัฒนาระบบจะต้องทําความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ คิดหาแนวทาง และวัตถุประสงค์ 
ในการแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา รวบรวมความต้องการ และสรุปข้อกําหนดต่าง ๆ  
ให้ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น  
3 ขั้นตอนย่อย คือ 

1.1 การกําหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาระบบเข้าไปทํา 
ความเข้าใจปัญหา คือการทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร  
พร้อมทั้งคิดหาแนวทาง หรือสถานการณ์ที่ผู้พัฒนาระบบเชื่อว่า สามารถปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น และผู้พัฒนา
ระบบต้องค้นหาว่า การดําเนินงานนั้นต้องการอะไร เพ่ือทําให้เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้ 
ผู้พัฒนาระบบจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์  
การออกแบบสอบถาม หรือสังเกตพฤติกรรม และสภาพแวดล้อมของการดําเนินงาน 

1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาระบบทําการศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการดําเนินการปรับปรุงระบบ พิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยง 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวในการปรับปรุงระบบ โดยทําการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ 
เช่น 

1.2.1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค คือความเป็นไปได้ของการปรับปรุงระบบ หรือพัฒนา
ระบบใหม่ โดยนําเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้งาน หรือการยกระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัดสินใจใช้
เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด 

1.2.2 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คือความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ด้วยการคํานงึถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงาน ความคุ้มค่าของระบบด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์
ที่ได้จากระบบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน 

1.2.3 ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน คือความเป็นไปได้ของระบบใหม่ที่จะให้
สารสนเทศที่ถูกต้องตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ทัศนคติ ทักษะกับระบบงานใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการทํางานใหม่ว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

1.2.4 ความเป็นไปได้ทางด้านเวลาในการดําเนินการ คือความเป็นไปได้ของระยะเวลา 
ในการดําเนินงานในการพัฒนาระบบใหม่ 

1.3 การกําหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็นขั้นตอนท่ีผู้พัฒนา
ระบบ ทําการวิเคราะห์การทํางานระบบเดิม เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดข้ึน และรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือกําหนดจุดประสงค์ในการหาข้อสรุปในด้านของความต้องการ ระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้งาน เรียกว่า
ข้อกําหนดความต้องการ (Requirement Specification) เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาระบบ
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จะต้องนําข้อกําหนดความต้องการเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินการพัฒนา
ระบบ หรือล้มเลิกการพัฒนาระบบ  
 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันในลักษณะ
ของการพัฒนาแนวคิดสําหรับระบบใหม่ วัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ระบบคือ ต้องศึกษา 
และทําความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ ตามท่ีได้รวบรวมจากข้ันตอนการกําหนดความต้องการ 
ของระบบ แล้วทําการวิเคราะห์เพ่ือประเมินว่า ระบบใหม่ควรมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องดําเนินการ  
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการนําความต้องการของผู้ใช้ที่ได้มาจากข้ันตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียด 
เพ่ือทําการพัฒนาเป็นแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ประกอบด้วย แบบจําลองขั้นตอนการทํางาน
ของระบบ (Process Model) แบบจําลองข้อมูล (Data Model) โดยใช้เครื่องมือในการจําลองแบบชนิด
ต่าง ๆ ได้แก่ แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการทํางาน และข้อมูลที่เข้าออกจากกระบวนการทํางาน โดยแบ่งออกเป็นระดับ เริ่มจากแผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับสูงสุดเรียกว่า Context Diagram ซึ่งจะบอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับระบบภายนอก และผลลัพธ์ที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
  3. การออกแบบระบบ (System Design) ผู้พัฒนาระบบจะออกแบบระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็นแบบจําลองเชิงตรรกะ  
มาพัฒนาเป็นแบบจําลองเชิงกายภาพ โดยแบบจําลองเชิงตรรกะจะมุ่งเน้นว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทําในระบบ 
ในขณะที่แบบจําลองเชิงกายภาพจะนําแบบจําลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อ ด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบ 
จะดําเนินงานอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการ โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
ที่จะนํามาใช้ โปรแกรม ภาษาที่จะนํามาพัฒนา การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอในการติดต่อ 
กับผู้ใช้ระบบ การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่นําเข้า และรูปแบบการรับข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน  
การออกแบบฐานข้อมูล สิ่งที่ได้จากการออกแบบเชิงกายภาพนี้จะเป็นข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ  
เพ่ือส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์ เพ่ือใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะการทํางานของระบบ ที่ได้ออกแบบ 
และกําหนดไว้ ทั้งนี ้ในการออกแบบที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ขึน้อยู่กับระบบขององค์กรว่าจะต้อง 
มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดส่วนใดบ้าง แต่ควรจะมีการออกแบบระบบความปลอดภัยในการใช้ระบบด้วย 
โดยกําหนดสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในระบบของผู้ใช้ตามลําดับความสําคัญ เพ่ือป้องกันการนําเอา
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้นักวิเคราะห์ระบบ อาจจะมีการตรวจสอบความพึงพอใจ 
ในรูปแบบ และลักษณะการทํางานที่ออกแบบไว้ โดยอาจจะมีการสร้างตัวต้นแบบ (Prototype) เพ่ือให้ผู้ใช้
ได้ทดลองใช้งาน 
  4. การพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนที่นําเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้ 
มาทบทวนเพ่ือพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม ในกระบวนการนี้โปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒนา
โปรแกรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะ และรูปแบบตามท่ีนักวิเคราะห์ระบบได้กําหนดไว้ การเขียนชุดคําสั่ง
เพ่ือสร้างระบบงานทางคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมเมอร์สามารถนําเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนา
โปรแกรม เพ่ือช่วยให้ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพ และในกระบวนการนี้จะต้องจัดทํา
เอกสารโปรแกรมควบคู่ไปกับการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และแก้ไขข้อกําหนด
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ผู้บริหารขององค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาโปรแกรม  
บางองค์กรอาจมีทีมงานพัฒนาโปรแกรมในองค์กร หรือจัดซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปมาใช้ หรือจ้างบริษัท 
ที่รับพัฒนาระบบโดยเฉพาะ 
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  5. การทดสอบระบบ (System Testing) เมื่อได้พัฒนาโปรแกรมแล้ว ยังไม่สามารถนําระบบ 
ไปใช้งานได้ทันท ีจําเป็นต้องดําเนินการทดสอบระบบก่อนที่จะนําระบบไปใช้งานจริง การทดสอบเบื้องต้น
ด้วยการสร้างข้อมูลจําลองขึ้นมา เพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดจึงทําการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยการทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วน คือ การตรวจสอบรูปแบบ
ภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบการทํางานของระบบว่า ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 
  6. การติดตั้งระบบ (System Implement) เมื่อทําการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบสามารถ
ทํางานได้จริง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ ตลอดจนพร้อมที่จะนําไปติดตั้งเพ่ือใช้งาน 
ในสถานการณ์จริง จึงนําระบบไปติดตั้ง การติดตั้งระบบคือการเปลี่ยนการทํางานจากระบบงานเดิม 
ไปเป็นระบบงานใหม ่แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ย่อมมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานบางกลุ่มที่ยังคงมี
ความคุ้นเคยกับวิธีการดําเนินงานแบบเก่า รวมทั้งข้อจํากัดในเรื่องของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น จึงควรเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมในการติดตั้งด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 

6.1 การติดตั้งแบบทันทีทันใด (Direct Installation) เป็นวธิีการติดตั้งระบบใหม่ทันที 
และยกเลิกการใช้งานระบบเก่าทันทีเช่นเดียวกัน 

6.2 การติดตั้งแบบขนาน (Parallel Installation) เป็นวิธีการติดตั้งระบบใหม่ไปพร้อม ๆ กับ
การใช้งานระบบเก่า จนกว่าผู้ใช้ และผู้บริหารจะมีความพอใจระบบใหม่ จึงตัดสินใจหยุดใช้งานระบบเก่า 

6.3 การติดตั้งแบบนําร่อง (Single Location Installation/Pilot Installation) เป็นวิธีการ
ติดตั้งที่มีการใช้งานระบบงานใหม่เพียงหน่วยเดียวขององค์กรก่อน เพ่ือเป็นการนําร่อง แล้วจึงค่อย
ปรับเปลี่ยนทั้งหมด เมื่อเห็นว่าระบบใหม่นั้นลงตัวแล้ว 

6.4 การติดตั้งแบบทยอยติดตั้งเป็นระยะ (Phased Installation) เป็นวิธีการที่ติดตั้งระบบใหม่
เพียงบางส่วนก่อนระยะหนึ่ง ควบคู่ไปกับการใช้งานระบบเก่า แล้วจึงค่อย ๆ ทยอยใช้ระบบงานใหม่เพ่ิมข้ึน
ทีละส่วน จนกระท่ังครบทุกส่วนของระบบงานใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ในการใช้งานระบบใหม่ทดแทน
ระบบงานเดิม ผู้พัฒนาระบบจําเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมให้มาอยู่ในรูปแบบที่ระบบใหม่
สามารถนําไปใช้งานได ้และในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะต้องดําเนินการจัดทําเอกสารคู่มือระบบ รวมถึง
การฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ 
  7. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) หลังจากท่ีระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ 
ได้ถูกนําไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพบข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจากการทํางานของระบบงานใหม่
ผู้พัฒนาระบบจึงจําเป็นต้องดําเนินการติดตาม และแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณ 
มากขึ้น การขยายระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับเครื่องลูกข่ายที่มีจํานวนมากขึ้น บางกรณีอาจจําเป็นต้องเขียน 
โปรแกรมเพ่ิมเติม หากผู้ใช้มีความต้องการเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ในขั้นตอนของการกําหนดความต้องการ ผู้พัฒนา
ระบบจึงจําเป็นต้องมีการจัดทําเอกสารข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ถึงขอบเขตในการพัฒนาระบบงาน  
และกรณีที่มีการแก้ไข หรือพัฒนาระบบงานเพ่ิม 
  ดาวรถา  วีระพันธ์ (2561 : 149-150) กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ เป็นการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยค้นหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ของการดำเนินงาน
วิจัย ศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ผู้วิจัยทำการตรวจสอบภายในองค์กรเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติ จะต้องตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ นอกจากนี้จะต้องพิจารณาไปถึงความรู้
ความสามารถของผู้ใช้ด้วย ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน จะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
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ในการดำเนินการวิจัย รวมทั้งเวลาที่จะต้องใช้ในการพัฒนาระบบ 
 2. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่ เป็นการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
ระดับต่าง ๆ ผู้ใช้ระบบถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทีเดียวในการให้ข้อมูลกับผู้วิจัย เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา 
แล้วนำความต้องการมาเป็นแนวทาง และนำมาประกอบการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ศึกษาถึงข้ันตอน
การดำเนินงานของระบบในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
จากการทำงานในระบบงานเดิม รวมถึงรายละเอียดงานและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ผู้ใช้ระบบ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบในระบบงานเดิมด้วย 
  3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นการเตรียมการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานใหม่ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ 
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่ การทำความเข้าใจในระบบเดิมที่ใช้อยู่ โดยผู้วิจัยได้ทำการ
รวบรวมข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ ขั้นตอนการทำงาน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบประกอบด้วยกัน 
เพ่ือนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ตั้งแต่ระบบย่อย ๆ จนถึงระบบใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
การออกแบบ ผู้วิจัยออกแบบให้เห็นภาพรวมว่า การทำงานในระบบและขั้นตอนต่าง ๆ สัมพันธ์กันอย่างไร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันความผิดพลาดของการทำงาน 
ที่จะเกิดขึ้น ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเป็นการเขียนแผนภาพต่าง ๆ ให้เป็นแผนภาพลำดับขั้น 
เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
แสดงแผนภาพบริบท 
  4. การพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนานี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาตามเอกสารที่ได้ออกแบบไว้ ผู้วิจัยได้นำ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ และออกแบบระบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ เป็นการพัฒนาให้เป็นระบบ
ที่มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยการพัฒนาระบบนั้นใช้ความสามารถของภาษา PHP ควบคู่กับระบบ
ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ ระบบจัดการผู้ใช้  
จัดการข้อมูลรายวิชา ระบบติดตามการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล และระบบการติดต่อ 
สื่อสาร รวมไปถึงการจัดทำคู่มือการใช้งาน 
  5. การทดลองใช้ระบบ เป็นการทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น เพ่ือหาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน  
โดยทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนนำไปทดสอบระบบ เพ่ือหาคุณภาพ และดูแลรักษาระบบเป็นขั้นตอน
สุดท้าย 
  6. การทดสอบ ผู้วิจัยได้นำระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินประสิทธิภาพ 
ของระบบ ประเมินด้วยวิธี White box ทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด และทดสอบความสมบูรณ์ 
ของโปรแกรม รวมทั้งความถูกต้องของผลลัพธ์จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การทำงานโดยรวมของโปรแกรม เพ่ือประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพ จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 
ที่ออกแบบระบบไว้ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนจากการทำงานของระบบ ก็จะมีการปรับแก้ไข 
ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้จริง ในส่วนนี้ นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมี 
การจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดฝึกอบรม
ผู้ใช้งาน จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  
  7. การดูแลรักษาระบบ ในส่วนนี้ หลังจากท่ีระบบได้ติดตั้ง และใช้งานจริงแล้วนั้น จะมีประเมิน 
ทุก ๆ ครึ่งปี เพ่ือทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ และตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ 
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  วิไลภรณ์  ศรีไพศาล (2564 : 8-16) กล่าวว่า การพัฒนาระบบงานโดยทั่วไป มีขั้นตอน 
การดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. วางแผนงาน โครงการ 
 2. กำหนดขอบเขตการดำเนินการ 
 3. การรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการ 
 4. การออกแบบ 
 5. การทดสอบระบบ และนำระบบไปใช้งาน 
 6. การบำรุงรักษา 
  ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ (ม.ป.ป. : 24) กล่าวว่า วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือกระบวนการ 
ซึ่งได้ตระเตรียมขึ้น เพ่ือใช้พัฒนาและบำรุงรักษาระบบ วงจรของการพัฒนาระบบนี้มีหลายรูปแบบแตกต่าง 
กันไปตามแนวความคิดของนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน โดยแต่ละรูปแบบได้แบ่งขั้นตอนของการ
พัฒนาระบบออกไปเป็นจำนวนแตกต่างกันตั้งแต่ 3 ขั้นตอนไปจนถึง 7 ขั้นตอน หรือมากกว่านั้น  
วงจรการพัฒนาระบบตามแนววงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  
ควรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ จำนวน 7 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ 
  2. ขั้นการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
  3. ขั้นการกำหนดโปรแกรมของระบบ 
  4. ขั้นการทดสอบระบบก่อนการติดตั้ง 
  5. ขั้นการติดตั้งระบบ 
  6. ขั้นการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาระบบ 
  7. ขั้นการประเมินผลการใช้ระบบ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีข้ันตอนประกอบไปด้วย  
1) การกําหนดความต้องการของระบบ 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบ 4) การพัฒนาระบบ  
5) การทดสอบระบบ 6) การติดตั้งระบบ และ 7) การบํารุงรักษาระบบ  
  องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) เสนอว่า การจัดระบบข้อมูล 
และสารสนเทศทางการศึกษา ควรจะดำเนินการตามกระบวนการบริหาร และจัดการระบบสารสนเทศ 
ทางการศึกษา (Education Management Information System) ทั้ง 6 ขั้นตอน 
  ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) 
 ขั้นที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล (Checking Data) 
 ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูล (Processing Data) 
 ขั้นที่ 4 การจัดเก็บข้อมูล (Organized or Storage) 
 ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data)  
 ขั้นที่ 6 การนำข้อมูลไปใช้ (Using Data for Information)  
  วีระ  สุภากิจ (2539 : 318) กล่าวว่า กระบวนการจัดทําสารสนเทศในโรงเรียน แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน 
คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล  
5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) การนําข้อมูลไปใช้ 
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  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 16-20) เสนอว่า หลักการ  
และแนวปฏิบัติในการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษา ในการจัดระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ระดับโรงเรียน ควรดําเนินการตามกระบวนการบริหารและการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
(Education Management System) โดยดําเนินการตามหลัก และแนวปฏิบัติ 6 ขั้นตอน ให้ครอบคลุม
องค์ประกอบ 3 ส่วนของระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) เป็นขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งที่อยู่
ภายนอก และในหน่วยงาน โดยกําหนดหน่วยงาน และบุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจน กําหนดรายการข้อมูล
สารสนเทศที่จะต้องไปจัดเก็บมาจากแหล่งข้อมูล กําหนดวิธีการจัดเก็บ และสร้างเครื่องมือ 
  ขั้นที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล (Checking Data) ทุกครั้งที่เก็บข้อมูลมาจากแหล่ง จะต้องนํามา
ตรวจสอบทุกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี คือความเป็นปัจจุบัน ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ  
และมีความถูกต้องแม่นยํา 
 ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูล (Processing Data) เป็นขั้นนําข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศ 
(Information) ส่วนที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว นํามาจัดกลุ่มตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ  
โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ จัดทําเฉพาะสารสนเทศท่ีหน่วยงานได้กําหนดไว้  
และควรนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําโปรแกรมให้สอดคล้อง และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายได้ 
  ขั้นที่ 4 การจัดหน่วย หรือคลังข้อมูล (Organizing or Storage) ขั้นนี้เป็นการจัดให้มีแหล่งรวม 
ของข้อมูลสารสนเทศไว้ในหน่วยงาน โดยจัดให้มีสถานที่เป็นศูนย์สารสนเทศ จัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุ 
ที่จําเป็น การจัดหาระบบค้นหา (Fileing) และการเผยแพร่ เป็นต้น 
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analizing Data) เป็นขั้นที่นําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์  
เพ่ือใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง แต่ละครั้งควรดําเนินการ 
วิเคราะห์โดยคณะบุคคล ใช้ดุลยพินิจของคนส่วนใหญ่ในการพิจารณาตัดสินใจ 
  ขั้นที่ 6 การนําข้อมูลไปใช้ (Using Data) ขั้นนี้เป็นการนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว ไปใช้ประกอบ 
การตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่อง แต่ในทางปฏิบัติ ขั้นที่ 5 กับข้ันที่ 6 จะทําไปด้วยกัน แนวคิด
และหลักการสําคัญในการใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเพ่ือการใด จะต้องประกอบด้วยการตัดสินใจ 
บวกเข้าไปด้วยกันทุกครั้ง 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 187-188) เสนอว่า หลักการ 
และแนวปฏิบัติในการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียน ควรจะดําเนินการตามกระบวนการบริหาร
และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education Management Information System)  
ทั้ง 6 ขั้นตอน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) 2) การตรวจสอบข้อมูล (Checking Data) 
3) การประมวลผลข้อมูล (Processing Data) 4) การจัดเก็บข้อมูล (Organized or Storage Data)  
5) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data) และ 6) การนําข้อมูลไปใช้ (Using Data for Information)  
  ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) กล่าวว่า กระบวนการและขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
  1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
  3. ด้านการประมวลผลข้อมูล 
  4. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
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  5. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. ด้านการนำข้อมูลไปใช้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) เสนอว่า แนวทางการดําเนินการหลัก ๆ การจัดระบบ
สารสนเทศมี 5 ขั้นตอน คือ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2. การตรวจสอบข้อมูล 
 3. การจัดประมวลข้อมูล 
 4. นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
 5. การเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 16-17) เสนอว่า การจัดระบบ 
ของสารสนเทศ  ควรดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการกำหนด แนวทางการดําเนินงานหลัก ๆ ไว้ 6 
ขั้นตอน คือ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) 
 2. การตรวจสอบข้อมูล (Checking data) 
 3. การประมวลผลข้อมูล (Processing data 
 4. การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 
 6. การนําข้อมูลไปใช้ (Using data) 
 ปิยะรัตน์  วงศ์เติง (2551 : 32) กล่าวว่า กระบวนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ มีกระบวนการ
จัดระบบอยู่ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data)  
2) ขั้นการตรวจสอบข้อมูล (Checking data) 3) ขั้นการประมวลผลข้อมูล (Processing data)                     
4) ขั้นการจัดหน่วย หรอืคลังข้อมูลไว้ในหน่วยงาน (Organizing or storage) 5) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Analyzing data) และ 6) ขั้นการนําข้อมูลไปใช้ (Using data) 
 เอกพรต  สมุทธานนท์ (2556 : ออนไลน์) กล่าวว่า สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และจำเป็น
สำหรับการใช้งานด้านต่าง ๆ นักเรียนอาจรวบรวมรายชื่อเพ่ือน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเพ่ือน 
ของนักเรียน แล้วนำมาสรุปตามท่ีต้องการ การจัดการสารสนเทศจึงรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ 
ขั้นเริ่มต้นจนได้มาซึ่งสารสนเทศ การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศมีหลายขั้นตอน ดังนี้ 
     1. การเก็บรวบรวมข้อมูล สมมตินักเรียนต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน เรื่องอาชีพของคน 
ในหมู่บ้าน นักเรียนอาจเริ่มต้นด้วยการออกแบบสอบถาม สำหรับการไปสำรวจข้อมูล เพ่ือให้ครอบครัว 
ต่าง ๆ ในหมู่บ้านกรอกข้อมูล มีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้กรอกข้อมูล เพ่ือทำการกรอกรายละเอียด  
มีการเก็บรวมรวมข้อมูล มีเทคนิคและวิธีการหลายอย่าง เช่น การใช้เครื่องจักรช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยการตรวจจากรหัสแท่ง หรืออ่านข้อมูลที่ใช้ดินสอระบายตำแหน่งที่กรอกข้อมูล 
  2. การตรวจสอบข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูล และมีการตรวจทาน หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ข้อมูลที่จัดเก็บต้องถูกต้อง และเชื่อถือได้ 
เพราะหากข้อมูลไม่น่าเชื่อถือแล้ว สารสนเทศท่ีได้จากข้อมูลนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือด้วย 
     3. การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแฟ้มข้อมูลนั้น เป็นขั้นที่สำคัญ 
ขั้นตอนหนึ่ง การไปสำรวจข้อมูลไม่ว่าในเรื่องอะไร ส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลมาหลายเรื่อง จำเป็นต้อง 
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แบ่งแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เป็นเรื่องไว้ เป็นแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 
  4. การจัดเรียงข้อมูล ข้อมูลที่เก็บไว้เป็นแฟ้มควรมีการจัดเรียงลำดับข้อมูล เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา หรืออ้างอิงในภายหลัง การจัดเรียงข้อมูลเป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศวิธีหนึ่ง 
  5. การคำนวณ ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งข้อมูลที่เป็นอักษร ข้อความ และตัวเลข ดังนั้น 
อาจมีความจำเป็นในการคำนวณจำนวนที่ได้มาจากข้อมูล เช่น หาค่าเฉลี่ย หาผลรวม 
  6. การทำรายงาน การสรุปทำรายงานให้ตรงกับความต้องการของการใช้งาน จะทำให้การใช้
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น เพราะการทำรายงานเป็นวิธีการที่จะจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศตามความต้องการ 
 7. การจัดเก็บ ข้อมูลที่มีการสำรวจ หรือรวบรวมมา และมีการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 
จำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บเอาไว้เพ่ือใช้ในภายหลัง การจัดเก็บสมัยใหม่มักเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึก หรือซีดีรอม 
  8. การทำสำเนา หากต้องการใช้ข้อมูลก็สามารถคัดลอก หรือทำสำเนาขึ้นใหม่ได้ การคัดลอกข้อมูล
ด้วยระบบทางคอมพิวเตอร์ทำได้ง่าย และรวดเร็ว 
  9. การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล เมื่อต้องการแจกจ่ายข้อมูลให้ผู้อ่ืนใช้ สามารถกระทำการ
แจกจ่ายได้โดยง่าย เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ทำให้จัดส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ช่วยให้การเผยแพร่ทำได้กว้างขวางมากข้ึน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนให้ได้มา 
ซึ่งสารสนเทศ บางขั้นตอนเป็นการเก็บและตรวจสอบข้อมูล บางขั้นตอนเป็นการประมวลผลข้อมูล 
ให้เป็นสารสนเทศ และบางข้ันตอนเป็นวิธีการจัดเก็บสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ของการใช้งานในภายหลัง 
  สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 45) ไดศ้ึกษาการจัดการระบบสารสนเทศ พบว่า  
มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 5) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 6) ด้านการนำไปใช้ 
  Devin (2019 : online) กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ประกอบด้วย  
  1. กำหนดความต้องการข้อมูล 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มา 
  3 .การตรวจสอบคัดกรองข้อมูล 
  4. วิเคราะห์ข้อมูล 
  5. ตีความผลลัพธ์และนำไปใช้ 
 Simplilearn (2020 : online) กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 
 1. การกำหนดความต้องการข้อมูล เป็นการพิจารณารวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือนำมาวิเคราะห์
ข้อมูล  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ถึงเวลารวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มา ได้แก่  
การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตกลุ่มเป้าหมาย และท่ีสำคัญคือจัดระเบียบข้อมูล 
ที่รวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 
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 3. การตรวจสอบ และคัดกรองข้อมูล ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจะมีประโยชน์ ดังนั้นจึงต้อง 
ทำการคัดกรองให้ได้ข้อมูลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ก่อนที่จะส่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือช่วย 
ในการตีความและทำความเข้าใจข้อมูล และได้ข้อสรุปที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. การตีความข้อมูล เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วต้องตีความ และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ตามสิ่งที่ค้นพบ 
 6. การแสดงผล และนำข้อมูลไปใช้ การแสดงข้อมูลของในรูปต่าง ๆ ที่ผู้คนสามารถอ่าน 
และเข้าใจได้ เช่น แผนภูมิ กราฟ แผนที่ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า  
และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 Afshan (n.d. : online) กล่าวว่า ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 
 1. การรวบรวมข้อมูล ดังที่เราได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของการรวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เชิงตรรกะจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ รูปแบบที่แตกต่างกัน และประเภทต่าง ๆ กัน เช่นจาก XML  
ไฟล์ CSV โซเชียลมีเดีย รูปภาพที่เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง หรือไม่มีโครงสร้าง และอ่ืน ๆ 
 2. การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จำเป็นต้องจัดเก็บในรูปแบบทางกายภาพ เช่น กระดาษ
สมุดบันทึก หรือในรูปแบบทางกายภาพอ่ืน ๆ เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่ การรวบรวมจึงมีขนาดใหญ่มาก 
แม้จะอยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง หรือไม่มีโครงสร้างก็ตาม ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลเพื่อทำการ
วิเคราะห์ และนำเสนอต่อไป 
 3. การตรวจสอบ และการจัดเรียงข้อมูล การเรียงลำดับ และการกรองข้อมูล จำเป็นต้องจัดเรียง
ข้อมูลตามลำดับที่มีความหมาย และกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการซึ่งช่วยให้เข้าใจภาพ และวิเคราะห์ได้ง่าย 
 4. การประมวลผลข้อมูล ชุดของการประมวลผล หรือการใช้งานและการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง
ที่ดำเนินการเพ่ือตรวจสอบ แปลง จัดระเบียบ บูรณาการ และแยกข้อมูลในรูปแบบผลผลิตที่มีประโยชน์
สำหรับการใช้งานที่ไกลขึ้น 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการประยุกต์ใช้ หรือประเมินข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ และเชิงตรรกะเพ่ือให้ได้ผลสรุป หรือการตัดสินใจ 
  6. การนำเสนอข้อมูล และข้อสรุป เมื่อเราได้ผลการวิเคราะห์แล้วก็สามารถแสดงในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น แผนภูม ิข้อความ กราฟ และอ่ืน ๆ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา มีขั้นตอนประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) การตรวจสอบข้อมูล 
(Checking data) การประมวลผลข้อมูล (Processing data) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data)  
การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) และการนําข้อมูลไปใช้ (Using data) 
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ตารางที่ 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 

 
 
 
                                   นักการศึกษา 
 
 
 
 
        องค์ประกอบ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 ✓ 
การตรวจสอบข้อมูล (Checking data)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 ✓ 
การประมวลผลข้อมูล (Processing data)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 ✓ 
การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 ✓ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 6 ✓ 
การนําข้อมูลไปใช้ (Using data) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 ✓ 

 
 จากตารางที่ 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยเลือกองค์ประกอบ 
ที่มีความถี่สูงสุด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) 2) การตรวจสอบ
ข้อมูล (Checking data) 3) การประมวลผลข้อมูล (Processing data) 4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing 
data) 5) การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) และ 6) การนําข้อมูลไปใช้ (Using data) 
 
องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาตอบสนองความต้องการของมนุษย์
มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบการผลิต สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก มีราคาถูกลง 
สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน 
ทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารกันได้ตลอดเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ และการบริหารงานในองค์กรต่าง ๆ เปลี่ยนไปมาก สำหรับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ 
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด และระดับภาค โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน 
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หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
จำเป็นต้องมีระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทีดี่ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ สำหรับ
องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของระบบสารสนเทศ  
ซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี
จะต้องมีการวางแผน เพ่ือให้การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีนักวิชาการหลายท่าน และหน่วยงานหลายหน่วยงาน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ดังนี้ 
   สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) เสนอว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Collecting Data) มีข้ันตอน ประกอบด้วย 
 1. การเก็บบันทึกข้อมูลในสำนักงาน สามารถใช้การเขียนบันทึกเสียง บันทึกลงสื่อท่ีสามารถอ่าน
จากเครื่องประมวลผล แบบกรอกข้อมูลที่เป็นกระดาษ ซ่ึงปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถอ่านจากสื่อที่เป็นแผ่นกระดาษได้ด้วย  
 2. การเก็บบันทึกข้อมูลภายนอกสำนักงาน สามารถใช้สื่อที่เหมาะสม เช่น ไปรษณีย์ โทรเลข 
โทรศัพท์ วิทยุ ตลอดจนระบบสื่อสารแบบต่าง ๆ 
 ไพโรจน์  คชชา (2540ก : 10-16) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล นับว่ามีความสำคัญอันดับแรก 
ในขั้นตอนของการจัดทำระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติด้านอื่นต่อไป วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นวิธีการดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  
เพ่ือการประมวลผล เช่น บันทึกไว้ในแฟ้มเอกสารสำหรับกระทำด้วยมือ โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์  
ส่งแบบสอบถาม การทดสอบ ใช้แบบสำรวจ หรือจดบันทึกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะมีวิธีการ 
ได้หลายวิธี โดยมีหลักในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 1. ให้เข้าใจง่าย 
 2. ให้ชัดเจน 
 3. ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิธีการทำงาน 
 4. ให้ชวนกรอก 
 5. ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะเรื่อง 
 6. ให้มีรูปร่างขนาดกะทัดรัด 
 7. สามารถตรวจสอบได้ 
 8. กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม 
 ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน์ และสุรพล  หวังดี (2541 : 1-6) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นวิธี 
ที่จะให้ได้ข้อมูลมาเพ่ือวิเคราะห์ และจัดทําเป็นสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือที่จัดทําขึ้นชนิดหนึ่ง  
หรือหลาย ๆ ชนิดประกอบกัน ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีกิจกรรมสําคัญ ๆ ที่ควรดําเนินการ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นวิธีที่จะให้ได้ข้อมูลมา เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้เครื่องมือที่จัดทําขึ้น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ประกอบกับวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายลักษณะ เช่น 
การสํารวจข้อมูลสถิติทางการศึกษา อาจใช้วิธีส่งแบบสํารวจให้สถานศึกษากรอกข้อมูลให้ หรือการสํารวจ
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การใช้สื่อการเรียนการสอน ให้คณะบุคคลไปเก็บข้อมูลจากห้องเรียนโดยตรง เป็นต้น โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือ และพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการได้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มีสิ่งควรคํานึงถึง ดังนี้  
 1. ควรให้เวลาในการกรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลตามสมควร  
 2. ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการตรงตามสภาพ                    
ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ 
 เกรียงศักดิ์  พราวศรี (2544 : 11) กล่าวว่า แนวปฏิบัติในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสรุป 
คือ จัดเตรียมเครื่องมือ วางแผนจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ 
มอบหมายผู้ปฏิบัติลงมือเก็บข้อมูลเป็นระยะ ตามเครื่องมือที่กำหนดให้เก็บข้อมูล และบันทึกโดยใช้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบแฟ้มเอกสาร จัดระบบข้อมูล หรือการจัดข้อมูลตามลักษณะตามต้องการ 
เลือกสรรข้อมูลที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ซึ่งควรครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ 
 1. โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน อาคารเรียน อาคารประกอบ  
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด ตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
 2. ผู้เรียนหรือนักเรียน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโรงเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลนอกจาก 
ตัวผู้เรียนแล้ว ยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านภูมิหลังทางครอบครัว และชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
 3. ครู อาจารย์ การเก็บข้อมูลในสถานศึกษา ได้แก่ จำนวนครู วุฒิการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่  
วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ ผลการปฏิบัติงานของครู และรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ในด้านต่าง ๆ สามารถเป็นวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือครูภูมิปัญญาไทย 
 4. หลักสูตร ได้แก่ ตัวหลักสูตร แผนการสอน คู่มือ การพัฒนาหลักสูตร การสำรวจความต้องการ
ของชุมชน การใช้ตำราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผล การเรียน 
การสอนซ่อมเสริม 
 5. กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ลักษณะของการสอน ตารางสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
การใช้ตำราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผล การเรียนการสอน 
ซ่อมเสริม 
 นิตยา  ทับพุ่ม (2544 : 30-33) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนรวบรวบข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งใน และนอกหน่วยงาน จึงควรกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการกำหนด
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจะต้องเก็บ โดยสถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็น 
นอกจากนี้แล้ว ควรมีการกำหนดวิธีการเก็บ และสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะ 
ของข้อมูลและแหล่งข้อมูล และท่ีสําคัญสถานศึกษาควรมีการกำหนดระยะเวลา หรือปฏิทินในการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ชัดเจน 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 16-17) เสนอว่า การเก็บรวบรวม
ข้อมูล (Collecting data) เป็นขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งซึ่งมีทั้งท่ีอยู่ภายนอกหน่วยงาน ภายใน
หนว่ยงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติเป็นขั้นตอนและกิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้ 
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 1. กำหนดหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบให้ชัดเจน แม้ว่าหน่วยงานระดับโรงเรียนจะไม่มี
กรอบอัตรากำลังทางด้านนี้ ผู้บริหารก็ควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่แน่นอน 
 2. กำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนจะต้องไปจัดเก็บมาจากแหล่งตามหลักการและกรอบ
แนวคิด ซึ่งจำนวนข้อมูล โรงเรียนควรวิเคราะห์โดยใช้คณะทำงาน และโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องแต่ละเรื่อง สารสนเทศสำคัญและความจำเป็นในระดับโรงเรียน คือ ดัชนี หรือตัวชี้นำสภาพ 
ของโรงเรียน โรงเรียนอาจต้องไปกำหนดเพ่ิมเติมข้ึนในส่วนที่เป็นความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ 
 3. กำหนดวิธีการจัดเก็บ และสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และแหล่งข้อมูล 
เช่น แบบสำรวจ แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม การศึกษาวิจัย เป็นต้น 
 4. กำหนดเวลา หรือปฏิทินในการจัดเก็บ แล้วกำหนดวันเก็บข้อมูล (Data day) ให้ชัดเจนว่า 
จะมีกี่วันในหนึ่งปี หมายความว่า ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่การใช้จะต้องใช้ตัว ณ วันที่กำหนด เช่น 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี เป็นต้น 
 5. การไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ซึ่งจะอยู่ทั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลาที่กำหนดไว้ 
 6. ข้อมูลสารสนเทศบางตัวยังไม่มีแหล่งเก็บ จะต้องสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นมา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น ความต้องการในเรื่องราวต่าง ๆ อาจจะต้องจัดประชุมสัมมนา ประชุม ระดมความคิด  
ทำการวิจัย เป็นต้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 16-17) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Collecting data) เป็นขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งซึ่งมีทั้งที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน และภายใน
หน่วยงาน มีแนวปฏิบัติเป็นขั้นตอนและกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 1. กำหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจน 
 2. กำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนจะต้องจัดเก็บ 
 3. กำหนดวิธีการจัดเก็บและสร้างเครื่องมือเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
เช่น แบบสํารวจ แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 4. กำหนดเวลาหรือปฏิทินในการจัดเก็บ แล้วกำหนดวันเก็บข้อมูลให้ชัดเจนว่าจะมีก่ีวันในหนึ่งปี 
 5. การไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งซึ่งจะอยู่ทั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลามีกำหนดไว้ 
 6. ข้อมูลสารสนเทศบางตัวไม่มีแหล่งให้เก็บจะต้องสร้างเงื่อนไขให้เกิดข้ึนมา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น ประชุมระดมความคิด เป็นต้น 
 สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย มีการกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บครบถ้วน  
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายใน
สถานศึกษาครบถ้วนทุกภาระงาน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภายนอกสถานศึกษา 
  เอกพรต  สมุทธานนท์ (2556 : ออนไลน์) กล่าวถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ว่า 
สมมตินักเรียนต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องอาชีพของคนในหมู่บ้าน นักเรียนอาจเริ่มต้นด้วยการ
ออกแบบสอบถามสำหรับการไปสำรวจข้อมูล เพ่ือให้ครอบครัวต่าง ๆ ในหมู่บ้านกรอกข้อมูล  
มีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้กรอกข้อมูล เพ่ือทำการกรอกรายละเอียด มีการเก็บรวมรวมข้อมูล มีเทคนิค 
และวิธีการหลายอย่าง เช่น การใช้เครื่องจักรช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจจากรหัสแท่ง 
หรืออ่านข้อมูลที่ใช้ดินสอระบายตำแหน่งที่กรอกข้อมูล 
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 จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้อง 
กับทุกหน่วยงาน การกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาจากทุกสังกัด การจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การกำหนดรายการข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
การจัดทำแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา และการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการตรวจสอบข้อมูล (Checking data) 
 การตรวจสอบข้อมูล เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้อง
ของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลผิดก็จะต้องทำการเเก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการรวบรวม และบันทึก
เอาไว้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดข้อผิดพลาด มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานหลายแห่งไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้านการตรวจสอบข้อมูลไว้ ดังนี้ 
 ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดทำ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม และบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้แก่  
 1. การตรวจสอบเพื่อค้นหาความผิดพลาด 
 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ 
 3. ความสมเหตุสมผล 
 4. ความเป็นปรนัย สามารถจำแนกได้หลายอย่าง 
 5. ความสัมพันธ์กันของข้อมูล 
 เตียง  ทองผา (2544 : 31) กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ทำการตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบต้องมีความน่าเชื่อถือ หากมีข้อผิดพลาดต้องทำการ
แก้ไข เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี 
 เกรียงศักดิ์  พราวศรี (2544 : 13) กล่าวว่า แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลและรายการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย ความครบถ้วน สมบูรณ์ ความถูกต้องตามลักษณะ และประเภทของข้อมูล 
และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้ตรวจสอบควรประกอบด้วยคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้รายงาน หรือผู้ให้ข้อมูล 
และคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 
 สำนักงานทดสอบทางวิชาการ (2544 : 9) เสนอว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ก่อนที่จะนำไป
ประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน เนื่องจากในระบบของการจัดเก็บ 
และการบันทึกข้อมูล อาจมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้เสมอ การตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปกระทำใน 3 ลักษณะ 
คือ 
 1. ความถูกต้องของข้อมูล อาจพิจารณาได้จากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อย 
และส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเกี่ยวข้องของข้อมูลตามความต้องการ 
 2. ความสมบูรณ์ของข้อมูล อาจพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล และความเพียงพอ 
ของข้อมูลตามความต้องการ 
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 3. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล อาจพิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอ่ืน ๆ เป็นผู้เก็บ ต้องพิจารณาว่า 
ช่วงเวลาของการเกิด หรือการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้น ตรงกับความต้องการใช้หรือไม่ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) เสนอว่า การตรวจสอบข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะนําไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
เนื่องจากในระบบของการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ การตรวจสอบ
ข้อมูลโดยทั่วไปกระทําใน 3 ลักษณะคือ 
 1. ความถูกต้องของข้อมูล อาจพิจารณาได้จากความสอดคล้องระหว่างข้อมูลในส่วนย่อย 
และส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของข้อมูล และความเกี่ยวข้องของข้อมูลตามความต้องการ 
 2. ความสมบูรณ์ของข้อมูล อาจพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล และความเพียงพอ 
ของข้อมูลตามความต้องการ 
 3. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล อาจพิจารณาจากวัน เวลา ที่ระบุในเอกสาร หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลที่หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอ่ืน ๆ เป็นผู้จัดเก็บ 
ต้องพิจารณาว่าช่วงเวลาของการเกิด หรือการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นตรงกับความต้องการใช้หรือไม่ 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 17-18) เสนอว่า ทุกครั้งที่เก็บข้อมูล
จากแหล่ง จะต้องนำมาตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 3 ประการ
สำคัญ ได้แก่ 
 1. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (Time) หมายถึง ช่วงเวลาที่ข้อมูลเกิดขึ้น คือ เมื่อใด เหมาะสม 
กับเวลาและทันกับเวลาที่จะใช้หรือไม่ ข้อมูลบางตัวต้องเก็บปีละครั้ง ข้อมูลบางตัวมีอายุเป็นปัจจุบัน 3 ปี 
มาแล้ว คือ ยังไม่มีตัวใหม่กว่านี้ ยังไม่มีตัวใหม่กว่านี้ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามหลักสูตรทุกกลุ่มประสบการณ์ระดับชาติ 
 2. มีความแตกต่างตามเนื้อหาของสารสนเทศท่ีต้องการ (Relevance) สารสนเทศที่ดี จะต้องมี
คุณสมบัติในการสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ และลักษณะงาน มีความพอเพียง และไม่เบี่ยงเบน เช่น 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ใช้สำหรับรายงานผล ก็อาจจะเพียง 1 ปีการศึกษา แต่หากเพ่ือการวางแผน 
อาจต้องใช้ย้อนหลัง 5 ปี พยากรณ์ไปล่วงหน้าอีก 5 ปี เป็นต้น 
 3. มีความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) คุณสมบัติข้อนี้แสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของสารสนเทศ
ที่นับว่าสำคัญมาก เพราะแม้สารสนเทศจะตรงต่อความต้องการสามารถผลิตได้ทันเวลา แต่ถ้าขาด 
ความถูกต้องแล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ สารสนเทศท่ีมีความถูกต้องแม่นยำจะต้องมีการบันทึกจากสภาพ 
เป็นจริงในเวลาที่สำรวจ และผ่านกระบวนการในการจัดเก็บด้วยวิธีการเครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน  
หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด บกพร่องก็ต้องจัดเก็บ หรือแก้ไขใหม่ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 16-17) เสนอว่า ทุกครั้งที่เก็บข้อมูล 
มาจากแหล่ง จะต้องนํามาตรวจสอบทุกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล 
มีดังนี้ 
 1. ความเป็นปัจจุบัน (Timely) หมายถึง ช่วงเวลาที่ข้อมูลเกิด คือ เมื่อใดเหมาะกับเวลา และทัน
กับเวลาที่จะใช้หรือไม่ ข้อมูลบางตัวต้องเก็บปีละครั้ง ข้อมูลบางตัวมีอายุเป็นปัจจุบัน 3 ปี มาแล้ว คือ ยังไม่
มีเวลาที่ใหม่กว่านี้ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 2. มีความตรงตามเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการ (Relevance) สารสนเทศที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ
ในการสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์และลักษณะงาน มีความพอเพียงและไม่เบี่ยงเบน 
 3. มีความถูกต้องแม่นยํา (Accuracy) แสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของสารสนเทศ 
เพราะแม้สารสนเทศนั้น จะต้องตรงต่อความต้องการ และสามารถผลิตได้ทันเวลา แต่ถ้าขาดความถูกต้อง
แล้วก็จะหาประโยชน์ไม่ได้เลย สารสนเทศท่ีมีความถูกต้องแม่นยํา จะต้องมีการบันทึกจากสภาพ 
ความเป็นจริงในเวลาที่สํารวจ และผ่านกระบวนการในการจัดเก็บด้วยวิธีการเครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดบกพร่องก็ต้องจัดเก็บ หรือแก้ไขใหม่ 
  สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) กล่าวว่า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล  
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดขอบเขตด้านการตรวจสอบข้อมูล 
มีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน และความสมบูรณ์ของข้อมูล และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ตรวจสอบ
พบข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง  
  เอกพรต  สมุทธานนท์ (2556 : ออนไลน์) กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีการตรวจทาน หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ข้อมูล
ที่จัดเก็บต้องถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพราะหากข้อมูลไม่น่าเชื่อถือแล้ว สารสนเทศท่ีได้จากข้อมูลนั้น 
ก็ไม่น่าเชื่อถือด้วย 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การตรวจสอบข้อมูล หมายถึง กระบวนการการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ การกำหนดขั้นตอน และระบบการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน การจัดหาเครื่องมือ
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  
การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการประมวลผลข้อมูล (Processing data) 
 การประมวลผลข้อมูล เป็นการจัดการ หรือกระทำต่อข้อมูลที่ได้จัดเก็บรวบรวมมาให้อยู่ในรูปแบบ
ที่มีความหมายมากข้ึน เป็นการเปลี่ยนแปลง หรือจัดระเบียบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ใช้งาน เป็นวิธีการจัดกระทำกับข้อมูลให้กลายสภาพเป็นสารสนเทศ มีนักวิชาการหลายท่าน 
และหน่วยงานหลายแห่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาด้านการประมวลผลข้อมูล ดังนี้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) เสนอว่า ขั้นตอนการประมวลผล
ข้อมูล (Processing Data) ดังต่อไปนี้ 
 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ หรือผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล 
 2. การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ จะต้องจัดทำเฉพาะสารสนเทศที่หน่วยงานได้กำหนด
ขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น เช่น ในการวางแผนทางการศึกษาก็จะมีรายการดัชนี (Indicator) เพ่ือการวางแผน 
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ที่ได้กำหนดไว้แล้วว่า มีตัวใดบ้างที่ต้องนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศก่อน จึงจะกรอกเพ่ือรายงาน
ก็ประมวลผลเฉพาะตัวนั้น ๆ โดยยึดหลักการที่ว่า การประมวลผลแต่ละตัวต้องตอบคำถามให้ได้ว่า
สารสนเทศดังนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไร มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการจัดกระทำ 
 3. หากโรงเรียนใดได้นำเทคโนโลยีมาใช้ ก็ควรจัดทำโปรแกรมโดยการยึดโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
ระดับจังหวัด เพราะในอนาคตจะได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งสารสนเทศตรงกันได้ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ 
ในแผนพัฒนา 
 ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) กล่าวว่า การประมวลผลข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญของวิธีการ
ดำเนินการกระทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย 
 1. การเตรียมข้อมูล เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลเพ่ือรอการประมวลผล 

1.1 การลงรหัส 
1.2 การตรวจสอบข้อมูล 
1.3 การแยกประเภท 
1.4 การบันทึกข้อมูล 

 2. การประมวลผล 
2.1 การคำนวณ ได้แก่ บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ 
2.2 การรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นชุดเดียวกัน 
2.3 การเรียงลำดับ 

 ประเภทของการประมวลผล การประมวลผลพอที่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยพิจารณา 
จากอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 1. การประมวลผลด้วยมือ ได้แก่ อุปกรณ์ แฟ้มเอกสาร กระดาษ เครื่องคิดเลข ลูกคิด สำหรับงาน
ที่มีปริมาณน้อย ไม่ยุ่งยาก ไม่รีบเร่ง 
 2. การประมวลผลด้วยเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องจักรทำบัญชี เครื่องจักรโรงพิมพ์ เครื่องเรียงบัตร 
เครื่องแปลงบัตร สำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมาก และต้องการความรวดเร็ว 
 3. การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานที่เหมาะสมกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณมาก มีขั้นตอนซ้ำ ๆ กัน ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้องต่อการคำนวณ 
  สมเดช  สีแสง (2542 : 452) กล่าวว่า การประมวลผลข้อมูล (Processing data) เป็นขั้นที่
ปรับเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ การดำเนินการในขั้นนี้ โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบดัชนี หรือตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนได้กำหนดแล้ว มีดัชนีตัวใดบ้างท่ีเป็นสารสนเทศที่โรงเรียน
ต้องการใช้เพ่ือการวางแผน แบบรายงานหรือแบบสำรวจรายการที่ต้องมีข้อมูลดิบ (Data) มาจัดการทำก่อน 
จึงจัดการทำตามรายการสารสนเทศเหล่านั้น 
 2. ในการประมวลผลข้อมูล ควรใช้ครูหรือบุคลากรที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์ เพราะส่วนใหญ่ 
จะเป็นเรื่องของการกระทำเกี่ยวกับตัวเลขและวิธีทางคณิตศาสตร์ 
 3. วิธีการในการประมวลผล อาจใช้ตั้งแต่แบบง่าย ๆ จนถึงระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  
คือ คอมพิวเตอร์ 
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  เตียง  ทองผา (2544 : 32) กล่าวว่า การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาประมวล 
เป็นสารสนเทศ ส่วนตัวใดเป็นสารสนเทศอยู่แล้ว นำมาจัดกลุ่มตามประเภท ซึ่งอาจทำด้วยมือ ใช้เครื่อง 
คิดเลข หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) เสนอว่า การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การนําข้อมูล 
มาประมวลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นําไปใช้ประโยชน์ได้  
ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นํามาจัดกลุ่่ม แยกแยะตามลักษณะ และประเภทของสารสนเทศ  
ซึ่งการประมวลผลนั้น อาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงลําดับ การแจงนับ ตลอดไปถึงการใช้สูตร 
ทางคณิตศาสตร์ การดําเนินการอาจใช้ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าทําด้วยมือ ใช้เครื่องคํานวณเล็ก ๆ  
มาช่วย จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ในการประมวลผลข้อมูลต้องคํานึงถึงประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ต้องมีความชัดเจนในตัวเอง ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใคร เมื่อใด ผลย่อม
ตรงกันเสมอ เช่น การคํานวณเกี่ยวกับค่าสถิติต่าง ๆ 
 2. ข้อมูลที่เป็นนามธรรมต้องอธิบายด้วยความเรียง เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ต้องวิเคราะห์โดยอาศัยดุลยพินิจของคณะบุคคล ความเห็นที่ได้ควรเป็นเอกฉันท์ หรือเป็นเสียงส่วนใหญ่จริง 
 3. ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิติท่ีง่าย และตรงที่สุด ค่าสถิติท่ีนิยมมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีค่าหลายค่า เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือแม้กระทั่ง 
เป็นการแจกแจงความถี่เป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 17) เสนอว่า การประมวลผลข้อมูล 
(Processing Data) และข้ันนำข้อมูล (Data) มาประมวลผลเป็นสารสนเทศ (Information) ส่วนตัวใด 
ที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว นำมาจัดกลุ่มแยกแยะตามลักษณะ และประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวล
นั้นใช้ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่า ทำด้วยมือ ใช้เครื่องคิดเลข จนกระท่ังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติและกิจกรรมสำคัญในขั้นนี้ ดังนี้ 
 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ หรือผู้รับผิดชอบ 
งานข้อมูลของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล 
 2. การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ จะต้องจัดทำเฉพาะที่หน่วยงานได้กำหนดขอบข่ายไว้แล้ว
เท่านั้น เช่น ในการวางแผนทางการศึกษาก็จะมีรายงานข้อมูลประจำปี ก็สามารถตรวจสอบจากตารางไว้ว่า 
ตารางใดบ้างที่ต้องนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศก่อน จึงจะกรอกเพ่ือรายงาน ก็ประมวลผล
เฉพาะตัวนั้น ๆ โดยยึดหลักการที่ว่า การประมวลผลแล้วแต่ละตัวต้องตอบคำถามให้ได้ว่า สารสนเทศตัวนี้
เอาไปใช้ประโยชน์อะไร มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการจัดกระทำ 
 3. หากโรงเรียนใดได้นำเทคโนโลยี (Computer) มาใช้ ก็ควรจัดทำโปรแกรม โดยยึดโปรแกรม 
ให้สอดคล้องกับจังหวัด เพราะในอนาคตจะได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Data net) และส่งสายตรงกันได้  
(Online) ตามแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 16-17) เสนอว่า การประมวลผลข้อมูล 
(Processing data) เป็นการนําข้อมูล (Data) มาประมวลผลเป็นสารสนเทศ (Information) นํามาจัดกลุ่ม
แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้น ใช้ได้ตั้งแต่ทําด้วยมือ 
ใช้เครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ แนวปฏิบัติและกิจกรรมสําคัญในขั้นตอนนี้ ดังนี้ 
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 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติหรือผู้รับผิดชอบข้อมูล
ของโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการประมวล 
 2. การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศจะต้องจัดทําเฉพาะสารสนเทศท่ีหน่วยงานได้กำหนดขอบข่าย
ไว้แล้ว โดยยึดหลักการที่ว่า ประมวลผลแต่ละตัวต้องตอบคําถามให้ได้ว่า สารสนเทศตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์
อะไร 
 3. ถ้าโรงเรียนได้นําเทคโนโลยีมาใช้ควรจัดทําโปรแกรม โดยยึดเอาโปรแกรมให้สอดคล้องกับระดับ
จังหวัด จะได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย (Data net) 
 สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) กล่าวว่า ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล  
ควรมีการประมวลผลข้อมูลโดยการจัดเรียงข้อมูล/การจัดกลุ่ม มีการกำหนดระยะเวลาในการประมวลผล
ข้อมูลเหมาะสม มีการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
และมีการประมวลผลโดยใช้คน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องประมวลผล 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การประมวลผลข้อมูล หมายถึง กระบวนการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูล
ทางการศึกษา การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีความทันสมัย 
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา การกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ
เพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ การประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของข้อมูล 
เพ่ือสรุปความสำคัญให้ตรงสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้ มีนักวิชาการ 
หลายท่าน และหน่วยงานหลายแห่ง ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) เสนอว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ (Analyzing Data) การดำเนินการในขั้นที่จะนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง หรือแต่ละครั้ง เช่น การวิเคราะห์ 
เพ่ือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการจะทำแผน ทั้งแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีข้อคิดที่สำคัญ คือ ข้อมูลสารสนเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ ่ๆ ได้แก่ 
 1. ประเภทที่มีลักษณะเป็นปรนัยคือมีความชัดเจนในตัวเอง การวิเคราะห์ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใคร
เมื่อใด ผลก็จะออกมาเหมือนๆ กัน ได้แก่ พวกข้อมูลที่เป็นกฎระเบียบมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์แสดงเป็น
สถิติเป็นตัวเลขคณิต เช่น อัตราการเกณฑ์เด็กได้ 90% ใครวิเคราะห์ก็จะตอบได้ตรงกันว่า ยังไม่สามารถ
เกณฑ์ได้อีก 10% เป็นต้น 
 2. ประเภทที่มีลักษณะเป็นอัตนัย ข้อมูลสารสนเทศประเภทนี้ ได้แก่ พวกภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทน
ความคิด เช่น ความสวยระดับนางสาวไทย ความดีระดับบุคคลตัวอย่างของประเทศ ผลในการวิเคราะห์
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สารสนเทศประเภทนี้จะได้ออกมาไม่ชัดเจนเหมือนประเภทที่ 1 ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลนี้หากข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จัดเก็บไว้ไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์การใช้แต่ละเรื่อง อาจต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม 
โดยมีแนวปฏิบัติตามกระบวนการแต่ละขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว 
 ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนการดำเนินการเพ่ือสรุป
ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะนำเสนอรายงาน
นำไปใช้ต่อไป 
 สมเดช  สีแสง (2542 : 453) กล่าวว่า หลักการและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) เป็นขั้นที่นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
หรือปฏิบัติงานตามความประสงค์แต่ละเรื่อง แต่ละครั้ง ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อคิดที่สำคัญ คือ ข้อมูล
สารสนเทศ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. ประเภทที่มีลักษณะเป็นปรนัย คือ มีความชัดเจนในตัวเอง การวิเคราะห์ไม่ว่าจะวิเคราะห์ 
โดยใคร เมื่อใด ผลก็จะออกมาเหมือนกัน ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นกฎ ระเบียบ มีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์  
แสดงเป็นสถิติ เป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ 
 2. ประเภทที่มีลักษณะเป็นอัตนัย ข้อมูลประเภทนี้ ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนความคิด เช่น 
ความสวย ความดีระดับบุคคลตัวอย่าง ผลในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประเภทนี้จะได้ออกมาไม่ชัดเจน
เหมือนประเภทปรนัย การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ควรทำโดยคณะบุคคล ใช้ดุลพินิจของคนส่วนใหญ่ 
ในการพิจารณาตัดสินใจ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 18) เสนอว่า การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Analyzing data) การนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการ หรือปฏิบัติงาน 
ตามวัตถุประสงค์แต่ละเรื่อง แต่ละครั้ง ในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทที่มีลักษณะเป็นปรนัย คือ  
มีความชัดเจนในตัวเอง การวิเคราะห์ไม่ว่าจะวิเคราะห์โดยใคร เมื่อใด ผลก็จะออกมาเหมือน ๆ กัน  
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอัตนัย ได้แก่ กลุ่มภาษา สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความคิด เช่น ความดี
ระดับบุคคลตัวอย่าง ผลในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประเภทนี้ จะไม่ชัดเจนเหมือนประเภท 
ที่มีลักษณะเป็นปรนัย  
 สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) กล่าวว่า การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการกำหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง กระบวนการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย มีเทคนิค 
วิธีการและสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การเตรียมข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง การส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิค 
และวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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 ด้านการจัดเก็บข้อมูล  (Organizing or storage) 
 การจัดเก็บข้อมูล เป็นการเก็บรักษาข้อมูล เพ่ือการบริหารโดยเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้งาน
ต่อไปในอนาคตได้ มีนักวิชาการหลายท่าน และหน่วยงานหลายแห่ง ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้านการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) เสนอว่า การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องจัดให้มีสถานที่ เช่น มีห้อง ๆ หนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงเรียน หรืออาจใช้ส่วนหนึ่ง
ของห้องสมุด ห้องอ่ืน ๆ ฯลฯ หรือหากมีคอมพิวเตอร์อาจใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
 2. จัดให้มีครุภัณฑ์วัสดุจำเป็น เช่น ตู้สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ เก็บแผ่นบันทึกข้อมูล
กรณีใช้คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องในข้อ 1 
 3. จัดหาระบบค้นหา หากเป็นแฟ้มหรือหากเป็นคอมพิวเตอร์ ก็ควรจัดทำเป็นโปรแกรม 
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการใช้ และการบริหารข้อมูลของหน่วยงาน
และท่ีสำคัญคือต้องสร้างให้สอดคล้องกับโปรแกรมในระดับจังหวัดและอำเภอเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มาแล้วในชั้นประมวลผลข้อมูล 
 4. แต่ละรอบปีควรจัดทำแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ีสำคัญ ๆ เป็นแผ่นป้ายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัด เช่น แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 
 5. หากเป็นไปได้ควรจัดทำเป็นสไลด์สรุปข้อมูลสารสนเทศสำคัญ ๆ เพื่อประกอบคำบรรยาย 
กรณีผู้มาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นรู้ 
 6. หากโรงเรียนมีสถานที่เพียงพอมีความพร้อม อาจจัดเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเสนอผลงาน 
ของหน่วยงานซึ่งมีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญ  
 ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บรักษาข้อมูล 
เพ่ือการบริหารโดยการเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะทำดว้ยมือ ซึ่งเป็นแฟ้มเอกสาร หรอืด้วยคอมพิวเตอร์ 
ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ในระบบแฟ้มข้อมูล แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. แฟ้มข้อมูลหลัก เป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลที่บรรจุข้อมูลหลัก ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแต่ละงาน 
 2. แฟ้มข้อมูลย่อย เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้ึนมาใหม่ล่าสุดสำหรับการปรับข้อมูลหลักให้เป็นปัจจุบัน 
 3. แฟ้มดัชนี เป็นแฟ้มเก็บดัชนีคล้าย ๆ กับบัตรรายการ 
 4. แฟ้มตารางอ้างอิง เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ใช้อ้างอิง สำหรับตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ
มาตรฐาน 
 5. แฟ้มข้อมูลสรุป เป็นแฟ้มของการรวบรวมข้อมูลโดยสรุปเพ่ือนำเสนอรายงานต่อไป 
 6. แฟ้มข้อมูลเก่า เป็นแฟ้มที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบ 
 7. แฟ้มข้อมูลสำรอง ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือความปลอดภัย ป้องกันความสูญหายของข้อมูล 
  เกรียงศักดิ์  พราวศรี (2544 : 14) กล่าวว่า แนวปฏิบัติการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไว้ 
ได้แก่ จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเป็นแฟ้มภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และจัดเก็บ
ลักษณะของสไลด์ แผ่นภาพโปร่งใส 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 19-22) เสนอว่า การจัดหน่วย 
หรือคลังข้อมูล (Organization or storage) ขั้นตอนนี้เป็นการจัดให้มีแหล่งรวบรวมของข้อมูลสารสนเทศ 
ไว้ในหน่วยงาน ซึ่งอาจเรียกว่า ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน (Information center)  



 

71 
 

ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องจัดให้มีสถานที่ เช่น มีห้อง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นศูนย์สารสนเทศ  
หรืออาจใช้ส่วนหนึ่งของห้องสมุด ห้องอ่ืน ๆ ฯลฯ หรือหากมีห้องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ห้องคอมพิวเตอร์ได้ 
 2. จัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุที่จำเป็น เช่น ตู้สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ เก็บบันทึกข้อมูล  
กรณีใช้คอมพิวเตอร์ ไว้ในห้องในข้อที่ 1 
 3. จัดหาระบบค้นหา หากเป็นแฟ้มหรือหากเป็นคอมพิวเตอร์ ก็ควรจัดเก็บเป็นโปรแกรม 
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการใช้และการบริหารข้อมูลของหน่วยงาน 
และที่สำคัญคือต้องสร้างให้สอดคล้องกับโปรแกรมระดับจังหวัดและอำเภอ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มาแล้วในขั้นประมวลผลข้อมูล 
 4. แต่ละรอบปีควรจัดทำแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ีสำคัญ ๆ เป็นแผ่นป้าย หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานสังกัด เช่น แผ่นภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 
 5. หากเป็นไปได้ควรจัดทำเป็นสไลด์สรุปข้อมูลสารสนเทศสำคัญ ๆ เพ่ือประกอบคำบรรยาย 
กรณีมีผู้มาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนรู้ 
 6. หากโรงเรียนมีสถานที่เพียงพอ มีความพร้อม อาจจัดเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเสนอผลงาน 
ของหน่วยงานซึ่งสารสนเทศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) เสนอว่า การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เป็นการจัดเก็บ 
ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูล และส่วนของสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหา เพ่ือนํามาใช้
ประโยชน์ แต่ต้องคํานึงถึงระบบการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
การนําข้อมูลไปประมวลใหม่ รวมทั้งการนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 18) เสนอว่า การจัดเก็บข้อมูล  
(Organizing or storage) เป็นการจัดให้มีแหล่งรวมของข้อมูลสารสนเทศไว้ในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า 
ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน (Information center) ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ต้องจัดให้มีสถานที่ เช่น มีห้อง ๆ หนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นศูนย์สารสนเทศ
หรืออาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด ห้องอ่ืน ๆ ฯลฯ หรือหากมีคอมพิวเตอร์ อาจใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
 2. จัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุจําเป็น เช่น ตู้สําหรับจัดแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ เก็บแผ่นบันทึกข้อมูล 
 3. จัดหาระบบค้น (Filing) หากเป็นแฟ้มหรือหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ควรจัดทํา 
เป็นโปรแกรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานของโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการใช้และการบริหาร 
ของหน่วยงาน และสิ่งที่สําคัญคือ ต้องสร้างให้สอดคล้องกับโปรแกรมในระดับจังหวัด และอําเภอ 
 4. แต่ละรอบปี ควรจัดทําแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ เป็นแผ่นป้ายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ  
เพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ที่สนใจ 
  สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ มีการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศโดยนำเทคโนโลยี 
มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดทำระบบค้นหาข้อมูล และสารสนเทศที่สะดวกต่อผู้ให้บริการ  
และมีการจัดเก็บข้อมูล และสารสนเทศในรูปแบบรายงานข้อมูลสถิติ 
  เอกพรต  สมุทธานนท์ (2556 : ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลที่มีการสำรวจ หรือรวบรวมมา 
และมีการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ จำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บเอาไว้เพ่ือใช้ในภายหลัง การจัดเก็บ 
สมัยใหม่มักเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึก หรือซีดีรอม 
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 จากแนวคิดที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดเก็บข้อมูล หมายถึง กระบวนการกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลา 
ที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท การกำหนดกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บและให้บริการ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์และสถานที่
สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเหมาะสม การกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บ
ข้อมูลและประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการนําข้อมูลไปใช้ (Using data) 
 การนำข้อมูลไปใช้ เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลที่ถูกจัดกระทำให้เป็นสารสนเทศแล้วไปใช้ในการตัดสินใจ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานหลายแห่งไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบ 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้านการนำข้อมูลไปใช้ ดังนี้ 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) เสนอว่า แนวทางการนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ หมายถึง ความเชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งได้จัดกระทำวิธีดังกล่าวข้างต้น
นำไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการระดับจังหวัด  
 ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) กล่าวว่า การนำข้อมูลไปใช้ ถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้าย 
ของการดำเนินงานสารสนเทศ หรือการเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบรายงาน 
หรือการนำเสนอแสดงบนจอภาพโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  สมเดช  สีแสง (2542 : 452) กล่าวว่า หลักการและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกระบวนการ
การนำข้อมูลไปใช้ (Using data decision making) คือ การนำผลการวิเคราะห์ และประเมินผล 
ตามกระบวนการอย่างรอบคอบ แล้วนำมาใช้ตัดสินใจบริหารงาน หรือดำเนินการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล 
 2. ใช้สำหรับรายงานหน่วยเหนือ 
 3. เพ่ือบริการแก่หน่วยงานอ่ืนและชุมชน 
 4. เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 187-188) เสนอว่า ขั้นตอนการนําข้อมูล
ไปใช้ ขั้นนี้เป็นการนําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วไปประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์การใช้แต่ละเรื่องคือ 
เมื่อต้องการใช้ เช่น เพ่ือการวางแผน ก็นําข้อมูลสารสนเทศที่ต้องใช้เพื่อการวางแผนมาวิเคราะห์ 
ตามกระบวนการแล้วนําไปใช้ หลักการสําคัญในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ว่าจะเพ่ือการใดก็ตาม จะต้อง
ประกอบด้วยการตัดสินใจเข้าไปด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้บริหารมีผู้กล่าวว่า การทํางานทุกอย่างเราต้องใช้
ข้อมูล แต่บางครั้งข้อมูลอาจกลับมาสร้างปัญหาหรือฆ่าเราได้ หากเราใช้ข้อมูลไม่ถูก การตัดสินใจโดยไม่ใช้
ข้อมูลประกอบถือเป็นความผิดพลาด แต่การใช้ข้อมูลที่ผิดมาประกอบการตัดสินใจถือเป็นความผิดพลาด 
ยิ่งกว่าการไม่ใช้ข้อมูล 
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 นิตยา  ทับพุ่ม (2544 : 30-35) กล่าวว่า ขั้นตอนการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ หมายถึง การนํา
ข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดกระทําแล้ว ไปนําเสนอความต้องการ และวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น ใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา เพ่ือการวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานของสถานศึกษา การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศโดยทั่วไป เป็นต้น การนําเสนอข้อมูลนั้น สามารถนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ 
กราฟ แผนภาพ และจอคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 จิตติมา  เทียมบุญประเสรฐิ (2546 : 10) กล่าวว่า การนำขอ้มูลไปใช้ หมายถึง การนำข้อมูลไปใช้
โดยใช้เทคโนโลยีในลักษณะของการส่งออกข้อมูล การส่งออกของระบบสารสนเทศสามารถส่งออกได้หลาย
รูปแบบ เช่น 
 1. การส่งออกทางเครื่องพิมพ์ เช่น พิมพ์รายงาน เอกสาร ข้อความและภาพ 
 2. การส่งออกทางจอภาพ เช่น การแสดงผลออกทางจอภาพตามรูปแบบที่ต้องการ 
 3. การควบคุม เช่น คำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ตามโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือการประมวลผลโดยอัตโนมัต 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 18) เสนอว่า การนําข้อมูลไปใช้  
(Using data) การดําเนินงานเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ การวางแผนปฏิบัติงานประจําปี  
ของสถานศึกษา ควบคุม กำกับติดตาม ดูแล การประเมินผลโครงการ หรือการเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การบรรยาย กราฟ แผนภูมิ โปรแกรมนําเสนอ การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
และมีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43-44) กล่าวว่า การนำข้อมูลและสารสนเทศ 
ไปใช้ควรกำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ ให้กับผู้รับผิดชอบ มีการนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้
ในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรม นำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการประเมินแผนงานและโครงการ 
และนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการระบุจุดเด่น จุดด้อย และมีการนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติงาน 
 จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การนําข้อมูลไปใช้ หมายถึง กระบวนการนําข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้ เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่รักษา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย และสะดวก
ต่อการใช้งาน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง การวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเป็นหนทางในการก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสมาชิก 
ในองค์กร จากลักษณะที่เคยเป็นอยู่ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรตามแบบอย่างที่ควรจะเป็น หรือเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานหลายแห่งได้ใหแ้นวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารทรัพยากร และการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ด้านการวางแผนพัฒนา 
 การวางแผนเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการ แผนที่ดีจะช่วยให้การบริหารสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยความราบรื่น รูปแบบของแผนมีหลายอย่างต่างกัน สุดแต่ว่าจะวางแผนขึ้นมาสำหรับกิจการใด 
และวัตถุประสงค์อย่างใด แผนงานเป็นประดุจเข็มทิศชี้ช่องทางในการดำเนินงาน มีนักวิชาการหลายท่าน
และหน่วยงานหลายหน่วยงานได้กล่าวถึงความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของการวางแผน
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของการวางแผน 
   Gulick & Urwick (1973 : 18-19) กล่าวว่า การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวาง 
โครงการ และแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่า จะต้องทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร 
  รุ่งนภา  ตาอินทร์ (2551 : 14) กล่าวว่า การวางแผน (Plan : P) คือ การกำหนดเป้าหมายเอาไว้
ล่วงหน้า ว่าควรจะทำอะไร โดยมีการเตรียมทรัพยากรการบริหาร การกำหนดเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติ 
ล่วงหน้า 
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) เสนอว่า การวางแผน คือ กระบวนการ
คิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร ทำไมจึงทำ ให้ใครทำ ทำที่ไหน เมื่อไหร่ โดยอาศัย 
การดำเนินงานที่เป็นระบบมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ผลผลิตจากการวางแผนก็คือ การจัดทำแผน  
อันเป็นข้อกำหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรือแนวทางในการปฏิบัติ หลักสำคัญของการวางแผนจึงมุ่งไปที่
ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และถือได้ว่างานอันดับแรก 
ของการบริหารและจัดการของหน่วยงาน คือ การวางแผน 
  สุธี  ขวัญเงิน (2559 : 47) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์
สำหรับช่วงเวลาข้างหน้า และกำหนดสิ่งที่จะกระทำ เพ่ือบรรลุผลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 77) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง ความพยายามที่เป็นระบบ  
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา  
  ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559 : 4-2) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การเลือกเป้าหมาย 
และการพัฒนาวิธีการ หรือกลยุทธ์ที่จะให้บรรลุตามเป้าหมาย  
  อมราพร  พรพงษ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าว่า การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการ 
ที่องค์กร หรือหน่วยงานดำเนินการ เพ่ือให้ได้ผลที่ต้องการในอนาคต โดยการตัดสินใจล่วงหน้าในการเลือก
วิธีทำงานที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด  
และเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ 
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 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานที่องค์กรคิดไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 ความสำคัญของการวางแผน 
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) เสนอว่า การวางแผนมีความสำคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยประสานสอดคล้องกัน 
 2. ช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งด้านคน เวลา งบประมาณ 
 3. ช่วยให้มีการตรวจสอบ/ควบคุมงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ช่วยในการขยายงาน และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานขององค์กร 
  อมราพร  พรพงษ์ ( ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า องค์กรจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ 
หากมีการวางแผนการทำงานไว้เป็นอย่างดี เช่น ได้กำหนดงาน กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ ฯลฯ  
การวางแผนจะอำนวยประโยชน์ ดังนี้ 
 1. ช่วยลดการทำงานตามยถากรรม 
 2. ช่วยให้การทำงานประสานสัมพันธ์กัน รวมทั้งลดการทำงานซ้ำซ้อน 
 3. การปฏิบัติงานตามแผนงานย่อมก่อให้เกิดการประหยัดทั้งเงินทุนและเวลา 
 4. ช่วยให้การตรวจสอบและการควบคุมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของผู้บริหารให้ลดน้อยลง 
 6. ช่วยให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการบริหารมากขึ้น 
 7. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้ 
 8. แผนงานที่ดีจะสามารถระดมกำลังคน และทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การมาใช้อย่างทั่วถึง 
           จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวางแผน มีความสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยประสาน
สอดคล้องกัน ช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งด้าน คน เวลา งบประมาณ ช่วยให้มีการตรวจสอบควบคุมงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และช่วยในการขยายงาน และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานขององค์กร 
        ประโยชน์ของการวางแผน 
  อมราพร  พรพงษ์ ( ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า การวางแผนที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
 1. บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การวางแผนจะมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 
ที่องค์การต้องการ ดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้น เป็นงานขั้นแรก 
ในการวางแผน ถ้าการกำหนดเป้าหมายนั้นมีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการแผนสามารถทำได้
ถูกทิศทาง มุ่งตรงไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกราบรื่น และบรรลุผลได้ง่าย 
 2. สามารถบอกให้ทราบถึงศักยภาพของปัญหา และโอกาสที่ปัญหาเหล่านี้จะเกิดข้ึน 
 3. สามารถปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตัดสินใจภายในองค์การ หรือหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 4. สามารถชี้เฉพาะให้เห็นทิศทาง ค่านิยม และวัตถุประสงค์ในอนาคตของหน่วยงาน 
 5. สามารถช่วยให้แต่ละบุคคล หรือแต่ละหน่วยงาน สามารถปรับการเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 6. สามารถช่วยผู้บริหารให้มีความม่ันใจในอันที่จะนำความอยู่รอดปลอดภัยมาสู่องค์กร 
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 7. ช่วยค้นหาชี้ให้ทราบถึงปัญหา หรือช่วยเห็นถึงโอกาสต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 8. ช่วยปรับปรุง และยกระดับคุณภาพกระบวนการตัดสินใจภายในองค์การให้ดีขึ้น 
 9. ช่วยให้การปรับทิศทางอนาคตขององค์การ ตลอดจนค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์การ
ชัดเจนเสมอ 
 10. ช่วยให้แต่ละบุคคล หรือองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
 11. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถม่ันใจที่จะนำองค์กรให้อยู่รอด 
 12. เพ่ือให้ผู้บริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบได้ดีขึ้น 
 13. ช่วยให้การควบคุมสามารถกระทำได้โดยอาศัยการวัดผลสำเร็จตามแผนงานที่ทำไป 
 14. แผนงานช่วยในการเป็นเครื่องมือในการสื่อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์การ 
และให้ฝ่ายต่าง ๆ ประสานการทำงานเป็นทีมโดยอาศัยแผนเป็นเครื่องมือ 
 15. แผนงานที่ได้ดำเนินอยู่สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายปัจจุบัน โดยสามารถ
ตรวจสอบดูได้จากผลของการปฏิบัติตามแผน เพ่ือจะได้การปรับแก้ไขนโยบาย และเป้าหมายระยะยาว 
ให้ถูกต้อง 
 16. การวางแผนช่วยขยายขอบเขตการคิดของผู้บริหาร และช่วยให้ผู้บริหารคล่องตัว 
ในการแก้ปัญหา หรือยกระดับผลงานให้ดีขึ้น เพราะสามารถเพ่ิมทัศนะวิสัยของการคิดให้กว้างไกล 
และคล่องแคล่วเพ่ือปรับตัวให้ดีขึ้น 
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) เสนอว่า การวางแผนมีความสำคัญ  
ดังต่อไปนี้ 
 1. แผนให้ทิศทาง การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีทิศทางในการบริหารแผน  
คือตัวกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
 2. แผนให้ภาพรวมแผนที่สมบูรณ์จะครอบคลุมภารกิจทั้งหลายทั้งมวลขององค์กร เช่น แผนพัฒนา
การศึกษาก็จะประกอบด้วย แผนงานวิชาการ แผนงานธุรการ แผนงานปรับปรุงคุณภาพ แผนงานการเงิน  
เป็นต้น 
 3. แผนเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุม และติดตามผล แผนที่ดีจะกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน ทำให้
สามารถตรวจสอบได้ว่า งานได้ดำเนินไปมากน้อยเพียงใด ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  
เพ่ือจะได้ข้อมูลย้อนกลับ (Face Back) มาปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน 
 4. แผนเป็นวิธีการแห่งการทำงานร่วมกัน การจัดทำแผนที่ดีเป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกในองค์กร ซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 5. แผนต่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
         จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การวางแผน มีประโยชน์ช่วยให้เห็นทิศทางการบริหารงานให้ประสบ
ความสำเร็จ เป็นวิธีการแห่งการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถม่ันใจที่จะนำองค์กรให้อยู่รอด  
เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมและติดตามผล และช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
 ประเภทของการวางแผน  
          กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) เสนอว่า ประเภทของการวางแผน 
ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  แผนระยะยาว เป็นแผนที่กำหนดทิศทาง และแนวโน้มของการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่กำหนด
อาจจะเป็น 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 ปี แผนพัฒนา 
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การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 10 ปี 
  แผนระยะกลาง เป็นแผนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมจากแผนระยะยาว ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 
อยู่ระหว่าง 2-5 ปี เช่น แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 เรามักเรียกแผนประเภทนี้ว่า แผนกลยุทธ์ 
  แผนระยะสั้น เป็นแผนที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาศัยกรอบของแผนระยะกลาง 
หรือแผนกลยุทธ์ เป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนมีรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ  
มีระยะเวลาดำเนินงาน มีทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วัสดุต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ เราเรียกแผนประเภท 
นี้ว่า แผนปฏิบัติการ 
  อมราพร  พรพงษ์ ( ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า การวางแผนการจำแนกแผนตามระยะเวลา  
ได้ดังนี้ 
 1. แผนระยะสั้น (Short-range Planning) เป็นแผนงานในรูปของกิจกรรมเฉพาะอย่างที่มุ่งหวัง 
ให้เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ และสอดคล้องกับแผนระยะยาว โดยมากมักมีกำหนดเวลา 1 ปี หรือสั้นกว่า  
มักเรียกว่า แผนประจำปี ในองค์กรของราชการการเรียกว่า แผนงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป ส่วนรัฐวิสาหกิจใช้เวลาตามปปีฏิทิน คือ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
สำหรับภาคเอกชนไม่ค่อยมีแผน นอกจากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ส่วนมากการผลิต และจำหน่ายสินค้า
เป็นไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
  2. แผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เป็นแผนที่มีระยะเวลาปฏิบัติการมากกว่า 1 ปี 
ตามปกติอยู่ในระยะ 3-5 ปี รัฐวิสาหกิจและราชการมีการใช้แผนระยะปานกลางในกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 
  3. แผนระยะยาว (Long-range Planning) เป็นแผนกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานหลายฝ่าย หลายสาขา ต้องใช้กระบวนการวางแผน และการทำงานสลับซับซ้อน ตลอดจนต้องใช้
ผลการศึกษาวิจัยเป็นเวลานานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป เช่น แผนสืบราชการลับ แผนพัฒนาอาวุธของทหาร  
แผนผลิตแพทย์และวิศวกร เป็นต้น 
          จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ประเภทการวางแผนตามระยะเวลา ประกอบด้วย แผนระยะยาว  
แผนระยะปานกลาง และแผนระยะสั้น 
  ทรัพยากรการพัฒนา 
 การบริหารเป็นการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในปัจจุบัน 
ที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ กระบวนการบริหารจะเริ่มจากการบุคลากร กระบวนการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือทำงานได้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้น การพยายาม 
ใช้ทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ทางการบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการทำงาน มีนักวิชาการ 
หลายท่านและหน่วยงานหลายแห่ง ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านทรัพยากรบุคคล 
 จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) กล่าวว่า การจัดการด้านบุคคลขององค์กรนั้น จำเป็น
จะต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อหน้าที่การงานที่กำหนดไว้ และจะต้อง 
ให้มีจำนวนพอเพียง รวมถึงต้องมีการให้ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่สมบูรณ์กับสภาพการปฏิบัติหน้าที่ 
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ของบุคลากร นอกจากนั้น ยังต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ สมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายใน 
องค์กรเป็นระยะ ๆ ด้วย  
 พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 3) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) เป็นการวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การควบคุม การจัดหา การพัฒนา  
การจ่ายค่าตอบแทน การธำรงรักษา และการพ้นจากการปฏิบัติงาน แต่เมื่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การบริหารงานบุคคล ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามด้วย ทำให้องค์กรต้องให้ความสำคัญกับคน 
ว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรดำเนินงานไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
จงึเกิดการขยาย และพัฒนาแนวความคิดทางด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2546 : 3) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการ 
ทีผู่้บริหาร ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการงานบุคลากร และหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบุคลากรขององค์กรร่วมกันใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ให้เข้าปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งดำเนินการธำรงรักษา และพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพชีวิต
การทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการทำงานร่วมกับองค์กร
ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 หวน  พินธุพันธ์ (2549 : 23) กล่าวว่า การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถงึการพิจารณาให้บุคคลพ้นจากงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพ็ญรัตน์  วิเศษปรีชา (2550 : 13) กล่าวว่า การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการ 
ในการจัดการเกี่ยวกับบุคคลทางด้านการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาทำงานในองค์กร 
และใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติด้วยการฝึกอบรม รวมถึงการธำรงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ด้วยการจัดให้มี 
สวัสดิการที่ดี ให้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม จนกระทั่งพ้นจากการปฏิบัติงานด้วยการลาออก 
หรือเกษียณอายุ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ด้านทรัพยากรบุคคล หมายถงึ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลทุ่มเทกำลังแรงกาย แรงใจ รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยให้การทำงานตามภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 ด้านงบประมาณ 
 Keith & Girling (1991 : 153) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนทางการเงินที่รองรับ
แผนปฏิบัติการ โดยการแปลแนวคิดและความตั้งใจไปเป็นงบประมาณท่ีสะท้อนลําดับความสําคัญ 
ของหน่วยงาน  
 Thompson & Wood (1998 : 107) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง ข้อความที่แสดงถึงลําดับ
ความสําคัญ เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด แต่ความต้องการมีไม่จํากัด จึงต้องมีการจัดลําดับความสําคัญ 
โดยสิ่งที่ได้รับการจัดลําดับความสําคัญสูงสุดก็จะได้รับงบประมาณ  
 Gold & Szemerenyi (1999 : 395) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของสิ่งที่โรงเรียน
ต้องการให้บรรลุผล เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการตามจุดมุ่งหมาย และลําดับความสําคัญของโรงเรียน  
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 จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) กล่าวถึงการจัดการด้านการเงินไว้ว่า องค์การจะต้อง 
หาเงินมาเพ่ือใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามทีก่ำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงต้องมี 
การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องแหล่งเงิน การจัดสรร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม และรายการ 
ต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วนที่จะได้ผลตอบแทนสูงสุด และสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ โดยไม่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหล หรือฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น แตใ่นขณะเดียวกันต้องสนับสนุน
ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ธงชัย  สันติวงษ์ (2543 : 47) กล่าวว่า การบริหารงานด้านงบประมาณ เป็นแผนที่การดำเนินงาน 
ที่ประกอบด้วยข้อความทั้งคาดหมายผลลัพธ์ที่คิดไว้ล่วงหน้า และแสดงออกมาเป็นตัวเลข บางครั้ง
งบประมาณ อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า แผนงานที่เป็นตัวเลข งบประมาณอาจแสดงออกมาในรูป 
ของตัวเงิน จำนวนชั่วโมงในการทำงาน จำนวนผลิตภัณฑ์ จำนวนชั่วโมงเครื่องจักร หรือวัดได้ด้วยสิ่งอื่น ๆ 
 พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550 : 71) กล่าวถึงการบริหารงบประมาณในหน่วยงานว่า  
เป็นการวางแผนการใช้งบประมาณและสินทรัพย์ โดยการบริหารจัดการ และวางแผน รวมทั้งการระดม
ทรัพยากร การรายงานผลการใช้งบประมาณ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามกิจกรรม แผนงาน โครงการที่หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
และยังประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุภารกิจ 
  สมเดช  สีแสง (2545 : 539) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยขอบข่าย ดังนี้  
การควบคุมงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน และการรายงานผล  
 ธรรมโชติ  โชติกุญชร (2541 : 237) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยการวางแผน 
การเตรียมการงบประมาณ การกำหนดงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ  
การรายงานผล  
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ด้านงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายเงินโดยกำหนดให้ทราบล่วงหน้า 
และมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่แน่นอนได้อย่างเพียงพอกับลักษณะของภารกิจที่กำหนดขึ้น รวมถึง
ความสามารถในการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วทัน ตามกำหนดเวลา เพ่ือช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) กล่าวถึงการจัดการด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
ไว้ว่า ต้องสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถช่วยให้ 
การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ และได้รับผลประโยชน์ที่สุด การจัดการด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
ยังหมายความรวมถงึการเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบำรุงรักษา 
และเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบ การซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่อง ชำรุดเสียหาย และการถอดถอนจากประจำการ
หรือรื้นถอน เพ่ือจัดหาทดแทนภายในกำหนดเวลาที่สมควรได้ 
 วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์ (2541 : 2) กล่าวว่า การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนำเอา
วิทยาการ หรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัดพัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคลัง และใช้อยู่ในกิจการ 
ให้มปีระสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา 
และการขนย้ายพัสดุ 
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 เปรมชัย  สโรบล (2550 : 40) กล่าวว่า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์คือปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อการบริหารงาน เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ และหากขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การดำเนินงานจะไม่สามารถดำเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายทีต้ั่งไว้ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามที่ต้องใช้ 
ในการทำงานได้เพียงพอ และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เพ่ือช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านการจัดการ 
 Griffin (1999 : 4) กล่าวถึงการบริหารจัดการ (Management) ไว้ว่า เป็นชุดของหน้าที่ต่าง ๆ  
(A Set of Functions) ที่กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถงึ การใช้
ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-Effective) สำหรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 
(Effective) นั้นหมายถงึ การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการสำเร็จ 
ตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จของการบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควบคู่กัน 
 วิรัช  วิรัชนภาวรรณ์ (2551 : 13) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงานนำมาใช้ เพ่ือนำไปสู่วัตถุประสงค์ หรือจุดหมายปลายทาง 
ที่ได้กำหนดไว้ 
 กรกนก  จรัสหิรัญปรีดา (2553 : 40) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ 
ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรในองค์การ หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ การจัดการจึงเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่คอยควบคุมการดำเนินงาน 
ให้องค์การนัน้ ๆ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
 จันทิมา  ชุวานนท์ (2553 : 48) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ กระบวนการที่คณะบุคคล 
นำนโยบายที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยการแปลงนโยบายให้เป็นแผนงานและกิจกรรม มีการสั่งการ  
ดำเนินการ และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ด้านการจัดการ หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  
โดยนำปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายใน และภายนอกขององค์กรมาใช้ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสานสัมพันธ์ และสร้าง
ขวัญและกำลังใจแกผู่้ปฏิบัติงาน การที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จนั้น มีนักวิชาการหลายท่าน
และหน่วยงานหลายแห่งได้ให้ความหมาย ความจำเป็นของกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
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 ความหมายของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  กิติมา  ปรีดีดิลก (2551 : 262) กลาววา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปนกระบวนชี้แนะ 
แนะนํา และใหความรวมมือตอกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหบรรลุผลการดำเนินงาน 
เป็นไปตามจุดหมายที่วางไว 
 ชารี  มณีศรี (2552 : 22) กลาววา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปนกระบวนการพัฒนางาน 
ใหดีขึ้น และเปนการรวมมือระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
 นริศรา  อุปกรณศิริการ (2552 : 16) กลาววา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปนความรวมมือ
และประสานงานในการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการทำงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไป 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 Glickman (2004 : 7) กลาววา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง หนาที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปรับปรุงงานของบุคลากรตามกรอบงาน เพื่อเตรียมการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
 Harris (1985 : 10-11) กลาววา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง สิ่งที่ผู้บริหารกระทําตอ 
บุคลากร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน มุงใหเกิดประสิทธิผลของงาน
เปนสําคัญ 
 จากที่กล่าวมา สรุปไดวา ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ความรวมมือในการทํางาน
ของผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานโดยการชวยเหลือ แนะนํา วางแผน ปรึกษาหารือ 
รวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ความจําเป็นในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552) กลาวว่า การนิเทศการศึกษามีความจําเปน ดังนี้ 
 1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการ 
ที่เก่ียวของกับการศึกษา 
 2. ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ิมข้ึนโดยไมหยุดยั้ง แมแนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ก็เกิดขึ้นใหมอยูตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะชวยทําใหครูมีความรูทันสมัยอยูเสมอ 
 3. การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาขึ้น จําเปนตอง 
ไดรับการชี้แนะ หรือการนิเทศการศึกษาจากผูชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําใหแกไขปญหาไดสําเร็จลุลวง 
 4. การศึกษาของประเทศเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะตองมีการควบคุมดูแล 
ดวยระบบการนิเทศการศึกษา 
 5. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอน จําเปนที่จะตองมีการนิเทศ เพื่อเปนการใหบริการแกคร ู
ที่มีความสามารถตาง ๆ กัน 
 6. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู แมวาครูจะไดรับ
การฝกฝนมาอยางดีแลวก็ตาม แตครูก็จะตองปรับปรุงฝกฝนตนเองอยูเสมอในขณะที่ทํางาน 
ในสถานการณจริง 
 7. การนิเทศการศึกษา มีความจําเปนตอการชวยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
 8. การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอการทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูเสมอ 
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 จากที่กล่าวมา สรุปไดวา ความจําเป็นในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผูมีหนาที่นิเทศจึงควรจะตอง
ดําเนินการเพ่ือชวยเหลือครู บุคลากรใหมีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้กาวทันโลกที่กําลังเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และกอใหเกิดประโยชนแกองค์กร 
 กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 Harris (1985) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการศึกษามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา้ การกําหนด
ตารางงาน การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน 
 2. ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ไดแก การตั้งเกณฑมาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู 
ทั้งคน และวัสดุ อุปกรณ ความสัมพันธแตละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอํานาจ
ตามหนาที่ โครงสรางขององคการ และการพัฒนานโยบาย 
 3. ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) ไดแก การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคลากร เราจูงใจใหมี
กําลังใจ คิดริเริ่มอะไรใหม ๆ การสาธิต การจูงใจ และใหคําแนะนํา การสื่อสาร การกระตุน สงเสริมกําลังใจ 
การแนะนํานวัตกรรมใหม่ ๆ และใหความสะดวกในการทํางาน 
 4. ขั้นการควบคุม (Controlling) ไดแก การสั่งการ การใหรางวัล การลงโทษ การใหโอกาส  
การตําหนิ การไลออก และการบังคับใหกระทําตาม 
 5. ขั้นประเมินผล (Appraising) ไดแก การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผล 
การปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผลมากนอยเพียงใด และวัดผล 
ดวยการประเมินอยางมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยดวย 
 Allen & Meyer (1996) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย    
กระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ที่เรียกวา “POLCA” มีดังนี้ 
 1. กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เปนกระบวนการวางแผนโดยคิดถึงสิ่งที่จะทําวา 
มีอะไรบาง กําหนดแผนงานวาจะทําสิ่งไหน เมื่อไหร กําหนดจุดประสงคในการทํางาน คาดคะเนผลที่จะเกิด
จากการทํางาน พัฒนากระบวนการทํางาน และวางแผนในการทํางาน 
 2. กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสายงาน หรือจัดบุคลากร 
ตาง ๆ เพ่ือทํางานตามแผนงานที่วางไว โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานในการทํางาน ประสานงานกับ 
บุคลากรตาง ๆ ที่จะปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ สําหรับการดําเนินงาน มอบหมายงานใหบุคลากร 
ฝายตาง ๆ จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกันระหวางผูทํางาน จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน จัดทํา
ภาระหนาที่ของบุคลากร และพัฒนานโยบายในการทํางาน 
 3. กระบวนการนํา (Leading Processes) เปนกระบวนการนําบุคลากรตาง ๆ ใหทํางานนั้น  
ประกอบดวย การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา สรางนวัตกรรมในการทํางาน  
ทําการสื่อสารเพ่ือความเขาใจในคณะทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน เราความสนใจในการทํางาน 
อํานวยความสะดวกในการทํางาน ริเริ่มการทํางาน แนะนําการทํางาน แสดงตัวอยางในการทํางาน  
บอกขั้นตอนการทํางาน และสาธิตการทํางาน 
 4. กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) เปนกระบวนการในการควบคุม ประกอบดวย 
การชวยแกไขการทํางานที่ไมถูกตอง การวากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด การกระตุนใหทํางาน  
การปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน การสรางกฎเกณฑในการทํางาน และการลงโทษผูกระทําผิด 
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 5. กระบวนการประเมินผลการทํางาน (Assessing Processes) ประกอบดวย การพิจารณาตัดสิน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินพฤติกรรมในการทํางาน และการวิจัยผลการปฏิบัติงาน 
 จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วย กระบวนการวางแผน 
กระบวนการจัดสายงาน กระบวนการนํา กระบวนการควบคุม และกระบวนการประเมินผลการทํางาน 
  จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยเลือกปัจจัย 
ที่มีความเกี่ยวข้องที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านทรัพยากรบุคคล 3) ด้านงบประมาณ  
4) ด้านวัสดุ อุปกรณ ์5) ด้านการจัดการ และ 6) ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ด้านการวางแผน จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ Gulick & Urwick (1973 : 18-19) ,  
รุ่งนภา  ตาอินทร์ (2551 : 14) , กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) , สุธ ี ขวัญเงิน 
(2559 : 47) , พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 77) , ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559 : 4-2) , อมราพร  พรพงษ์  
(ม.ป.ป. : ออนไลน์) สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการที่องค์กรวางแผนพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อยู่เสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค ์ 
  2. ด้านทรัพยากรบุคคล จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ  
(2541 : 1-3) , พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 3) , ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2546 : 3) , หวน  พินธุพันธ์ 
(2549 : 23) , เพ็ญรัตน์  วิเศษปรีชา (2550 : 13) สรุปได้ว่า ทรัพยากรบุคคล หมายถึง การดำเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทุ่มเทกำลังแรงกาย แรงใจ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ช่วยให้การทำงานตามภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
  3. ด้านงบประมาณ จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ Keith & Girling (1991 : 153) , 
Thompson & Wood (1998 : 107) , Gold & Szemerenyi (1999 : 395) , จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ 
(2541 : 1-3) , ธงชัย  สันติวงษ์ (2543 : 47) , พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550 : 71) , สมเดช  สีแสง 
(2545 : 539) , ธรรมโชติ  โชติกุญชร (2541 : 237) สรุปได้ว่างบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายเงิน 
โดยกำหนดให้ทราบล่วงหน้า และมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่แน่นอนได้อย่างเพียงพอกับลักษณะ 
ของภารกิจที่กำหนดขึ้น รวมถึงความสามารถในการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วทัน ตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยให้
การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , 
วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์ (2541 : 2) , เปรมชัย  สโรบล (2550 : 40) สรุปได้ว่า วัสดุ อุปกรณ์  
หมายถึง การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตามท่ีต้องใช้ในการทำงานได้เพียงพอ และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
เพ่ือช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5. ด้านการจัดการ จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ Griffin (1999 : 4) , วิรัช  วิรัชนภาวรรณ์ 
(2551 : 13) , กรกนก  จรัสหิรัญปรีดา (2553 : 40) , จันทิมา ชุวานนท์ (2553 : 48) สรุปได้ว่า การจัดการ 
หมายถึง กระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยนำปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
ขององค์กรมาใช้ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  6. ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ กิติมา  ปรีดีดิลก 
(2551 : 262) , ชารี  มณีศรี (2552 : 22) , นริศรา  อุปกรณศิริการ (2552 : 16) , Glickman (2004 : 7) , 
Harris (1985 : 10-11) สรุปได้ว่า การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง ความรวมมือในการทํางาน 
ของผู้บริหาร และบุคลากรเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนางาน โดยการชวยเหลือ แนะนํา วางแผน
ปรึกษาหารือรวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  
เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
บทบาท อำนาจ หน้าทีข่องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  ความเป็นมาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เริ่มตั้งแต่รัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้  
 พ.ศ. 2435 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรมธรรมการ ขึ้นเป็นกระทรวง 
ธรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 มีพระยาภาสกรวงศ์ (พร  บุนนาค) เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ  
มีกรมในสังกัด จำนวน 5 กรม คือ กรมพระธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ 
และกรมสังฆการี มีหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา และการศาสนา 
 พ.ศ. 2441 ได้มีการแบ่งการศึกษาตามหัวเมืองออกเป็นมณฑลใหญ่ ในการตรวจการ จำนวน 6 
มณฑล คือ มณฑลกลาง มณฑลเหนือ มณฑลตะวันออก มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลตะวันออก
เฉียงใต้ มณฑลตะวันตก อยู่ในสังกัดกรมศึกษาธิการ มีสารวัตรใหญ่การศึกษา 1 เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบวางแผนการเล่าเรียน และการทำรายงานประจำปีต่อกรมการศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2446 กรมศึกษาธิการได้แต่งตั้งข้าหลวงธรรมการ 2 คน คือ ขุนอนุกิจวิธูร (พระยาอนุกิจวิธูร) 
เป็นข้างหลวงธรรมการประจำมณฑลกรุงเก่า (อยู่ในมณฑลกลาง) และขุนประพันธ์เนติวุฒิ  
(ช้อย  ประพันธ์เนติวุฒิ) เป็นข้าหลวงธรรมการ ประจำมณฑลพิษณุโลก (อยู่ในมณฑลเหนือ) ให้ข้าหลวง
ธรรมการเป็นเจ้าหน้าที่จัดการศึกษา อยู่ในบังคับบัญชาของข้าหลวงเทศาภิบาล 
 พ.ศ. 2452 มีการประกาศใช้แผนการศึกษา โดยกระทรวงธรรมการ มอบให้เป็นเทศาภิบาลมณฑล
ต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตามมณฑล และได้ตั้งข้าหลวงธรรมการมณฑล ไปประจำครบ
ทุกมณฑล และเรียกชื่อใหม่ว่า ธรรมการมณฑล เป็นผู้จัดการศึกษาอยู่ในการบังคับบัญชาโดยตรง 
ของข้าหลวงเทศาภิบาล 
 พ.ศ. 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งอาณาเขตตรวจการศึกษาหัวเมืองออกจากมณฑล
กรุงเทพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ 
 ภาคท่ี 1 มณฑลกรุงเก่า มณฑลนครชัยศรี มณฑลปราจีนบุรี มณฑลจันทบุรี และมณฑลราชบุรี 
 ภาคท่ี 2 มณฑลนครสวรรค์ มณฑลพิษณุโลก มณฑลมหาราษฎร์ และมณฑลพายัพ 
 ภาคท่ี 3 มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุบลราชธานี มณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุดร 
 ภาคท่ี 4 มณฑลสุราษฎร์ธานี มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลภูเก็ต และมณฑลปัตตานี 
  ในแต่ละภาคนั้น ได้แต่งตั้งข้าหลวงตรวจการประจำภาค ให้มีหน้าที่ตรวจราชการแผนกธรรมการ
เพ่ือดูแลงานให้เป็นไปตามระเบียบ สิ่งใดควรนำเสนอต่อสมุหเทศาภิบาล ก็ให้เสนอโดยตรง และในปี  



 

85 
 

พ.ศ. 2459 กระทรวงธรรมการได้ตั้ง ธรรมการจังหวัดขึ้น 
 พ.ศ. 2462 ได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็นกระทรวงศึกษาธิการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ก็ได้เปลี่ยนตามไปด้วยคือ จากข้าหลวงตรวจการประจำภาคเป็นศึกษาธิการ
มณฑล ธรรมการจังหวัด เป็นศึกษาธิการจังหวัด และในปีเดียวกันนี้ ก็ได้ตั้งตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอขึ้น
อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย  
 พ.ศ. 2469 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรแยกออก
จากวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการ โดยมี กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 
เมื่อครั้งยังเป็นพระองค์เจ้าธานีนิวัติ ทรงเป็นเสนาบดีการะทรวงธรรมการ ดังนั้น เมื่อ กระทรวงศึกษาธิการ
เปลี่ยนเป็นกระทรวงธรรมการ ตำแหน่งศึกษาธิการมณฑล ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น ธรรมการมณฑลอีกครั้งหนึ่ง 
โดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการ เป็นผู้คัดเลือกธรรมการมณฑล และธรรมการจังหวัด 
 พ.ศ. 2476 ได้มีพระราชบัญญัติตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2476 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหม มหาดไทย เศรษฐการ ยุติธรรม  
พระคลัง ธรรมการ และกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับกระทรวงธรรมการนั้น ได้มีพระราชกฤษฎีกา 
การวางระเบียบกรม ในกระทรวงธรรมการ พุทธศักราช 2476 แบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการส่วนกลาง 
และสว่นท้องถิ่น โดยในส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งธรรมการมณฑล ธรรมการจังหวัด และธรรมการ
อำเภอ 
 และในปีเดียวกันนี้ ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2476 จัดระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับราชการบริหารส่วนภมูิภาค ให้เลิก
มณฑล คงแบ่งออกเป็นจังหวัด และอำเภอ ตำแหน่งธรรมการมณฑลจึงถูกยุบไปด้วย เหลือแต่ธรรมการ
จังหวัด และอำเภอ 
 เนื่องจากทางการปกครองได้ยุบเลิกมณฑลต่าง ๆ ข้างต้น กระทรวงธรรมการจึงได้ยุบกองธรรมการ
มณฑลและกองธรรมการจังหวัดในมณฑล ด้วยเหตุนี้ งานแผนกธรรมการทุกแห่งรวม 70 จังหวัด จึงขึ้นตรง
ต่อกระทรวงธรรมการ แต่ได้ตั้งตำแหน่งข้าหลวงตรวจการธรรมการขึ้นรวม 9 ตำแหน่ง ข้าหลวงตรวจการ
เหล่านี้ จำประจำอยู่ที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งมณฑลเดิม 
 พ.ศ. 2484 ได้ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 กระทรวง
ธรรมการได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2484 ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้มี
ประกาศรวมจังหวัดขึ้นเป็นภาค โดยมีการตั้งข้าหลวงตรวจการศึกษาภาคไปประจำตำแหน่งยังภาคต่าง ๆ  
 พ.ศ. 2495 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2495 เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2495 แบ่งการบริหารราชการออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ปรับปรุงการบริหารส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ โดยแบ่งพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ออกเป็นภาค 
รวม 9 ภาค ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาค พ.ศ. 2495 คือ ภาค 1 ที่ตั้งที่ทำการภาคท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ที่ตั้งที่ทำงานภาคท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาค 3 ที่ตั้งที่ทำการภาคที่จังหวัด
นครราชสีมา ภาค 4 ที่ตั้งที่ทำการภาคที่จังหวัดอุดรธานี ภาค 5 ที่ตั้งที่ทำการภาคท่ีจังหวัดลำปาง ภาค 6 
ที่ตั้งท่ีทำการภาคที่จังหวัดพิษณุโลก ภาค 7 ที่ตั้งที่ทำการภาคท่ีจังหวัดนครปฐม ภาค 8 ที่ตั้งท่ีทำการภาค 
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาค 9 ที่ตั้งที่ทำการภาคที่จังหวัดสงขลา และกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้ง
ข้าหลวงตรวจการศึกษาธิการภาค ออกไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำภาค ทั้ง 9 ภาค 
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 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบการบริหารราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้ึน และได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงตรวจการศึกษาธิการภาค 
เป็นศึกษาธิการภาค 

พ.ศ. 2500 ได้มีกฎ ก.พ. ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 กำหนดตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยเปลี่ยนชื่อศึกษาธิการภาค เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่การงาน 

ต่อมาในปีเดียวกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ขึ้นเป็นหน่วยสำหรับ 
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรวม 12 หน่วย เรียกว่า ภาคการศึกษา โดยพิจารณา
ตามหลักภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และปริมาณคุณภาพของงานด้านการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
การศึกษาให้เป็นผลดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ขึ้นด้วย 
  พ.ศ. 2501-2506 กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การบริหารและการร่วมมือระหว่างประเทศ  
ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษา โดยใช้ชื่อย่อโครงการนี้ว่า “ค.พ.ศ.” หรือ General Education 
Development project (GED) เป็นโครงการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ มีการสร้าง
ศูนย์พัฒนาการศึกษาขึ้นทุกภาคการศึกษาทั้ง 12 ภาคการศึกษา มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ภาค) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และมีศึกษานิเทศก์ภาคจากกรมการฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา  
และกรมวิสามัญศึกษา มาช่วยปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาภาคต่าง ๆ ที่ทำการภาค
การศึกษาจึงปฏิบัติงานในลักษณะเป็นศูนย์วิชาการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อีกหน้าที่หนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 
ได้มีกฎ ก.พ. ฉบับที่ 300 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2497 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตรวจการศึกษา 
  พ.ศ. 2516 ได้ตราพระราชกฤษฎีกา แบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นเขตการศึกษา 
รวม 12 เขต ซึ่งมีลำดับและชื่อเขตการศึกษาและจังหวัดภายในเขต เช่นเดียวกันกับภาคการศึกษา  
และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ตรวจการศึกษา เป็นศึกษาธิการเขต  
  พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นเขตใหม่ โดยแบ่ง 
เป็น 13 เขต ดังนี้ 

1. เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร 
2. เขตการศึกษา 1 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครปฐม และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 5 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
3. เขตการศึกษา 2 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดยะลา และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 4 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล 
4. เขตการศึกษา 3 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดสงขลา และมีเขตภายท้องที่จำนวน 5 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดสงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี 
5. เขตการศึกษา 4 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดภูเก็ต และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 5 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง 
6. เขตการศึกษา 5 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดราชบุรี และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี 
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7. เขตการศึกษา 6 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดลพบุรี และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 7 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 

8. เขตการศึกษา 7 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดพิษณุโลก และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

9. เขตการศึกษา 8 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 8 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา และแม่ฮ่องสอน 

10. เขตการศึกษา 9 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดอุดรธานี และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 6 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู 

11. เขตการศึกษา 10 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 8 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และ
อำนาจเจริญ 

12. เขตการศึกษา 11 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และชัยภูมิ 

13. เขตการศึกษา 12 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2528 มีพระราชกฤษฎีกา 
ย้ายสำนักงานไปตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี) และมีเขตภายในท้องที่จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และฉะเชิงเทรา โดยได้กำหนดตำแหน่งเรียกว่า 
“ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา” 
  พ.ศ. 2535 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 เปลี่ยนชื่อสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1-12 เป็นสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12 (สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11. 
2540 : 1-6) 
  พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 63 
โอนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้มีกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 
หน่วยงาน โดยไม่มีสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ปรากฏอยู่ในการแบ่งส่วน
ราชการแต่อย่างใด (ถูกยุบ : ผู้วิจัย) แต่เนื่องจากยังมีบุคลากรปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งหน่วยงานภายในของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเป็น สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12 ต่อมาในปี  
พ.ศ 2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1-12 และสำนักบริหารยุทธศาสตร์ 
และบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 และในปี พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 
ตามลำดับ 
 พ.ศ. 2560 ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน  
พ.ศ. 2560 จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด  
โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน 
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ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และจัดตั้งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ มอบหมาย ประกอบกับมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดให้มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ของสำงานศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานศึกษาธิการสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกในการมอบหมาย
และควบคุมงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 1-7) จึงประกาศการแบ่งหน่วยงานภายใน 
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
   ข้อ 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 
(3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
(5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

 ข้อ 2 ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 1 มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบดังนี้ 
2.1 กลุ่มอำนวยการ 

(1) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
(2) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน และการควบคุมภายใน 
(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(7) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งการติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 

(1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
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(4) กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา     
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหาร และการจัดการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(1) สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(3) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออก

จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม 

ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
2.4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

(2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาระดับภาค 

(4) กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการ 
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด 

(6) ส่งเสริมการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
(1) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดในพ้ืนที่ได้รับผิดชอบ 
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(2) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(3) วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มบริหารเงินบุคคล 
(3) กลุ่มนโยบายและแผน 
(4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
(5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ข้อ 4 ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 3 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 กลุ่มอำนวยการ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 

(3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
(10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  

และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
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4.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงาน

ราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
(2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง 

ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
(3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
(4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้อง

คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลาการทางการศึกษา 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 

เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยน
ตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้าราชการ เป็นต้น 

(6) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

(7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(8) ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(9) จัดทำแผนและการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(11) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

เสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
(13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาให้มี 

ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
(14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(16) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.3 กลุ่มนโยบายและแผน 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ

คณะทำงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. 
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มอบหมาย 
(2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
(4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด  
(5) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
(6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน 
และรายงานผล 

(7) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

(8) ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
4.4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ 
กศจ. มอบหมาย 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 

(4) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
(6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมการศึกษา 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(8) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ 

และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
(10) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
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(11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ประสานและส่งเสริม
การบริหารและกาจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม
กันทางสังคม 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(1) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ  

(3) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการ
รองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

(5) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
ทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(7) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(1) กำกับ ดูแล ประสานส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย

โรงเรียนเอกชน 
(2) ดำเนินการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ

โรงเรียนเอกชน 
(3) ดำเนินการเก่ียวกับการสงเคราะห์ และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

เอกชนและที่กฎหมายอ่ืนกำหนด 
(4) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

และท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.7 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด 

และกิจการนักเรียน  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  

โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
(3) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
4.8 หน่วยตรวจสอบภายใน 

(1) ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี 
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 15) ได้อธิบายถึงการบริหารกิจการ
บ้านเมือง (Governance) ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับลักษณะของการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือการพัฒนาซึ่งครอบคลุมในเรื่องประเด็นการมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 
ความโปร่งใส และข้อมูลข่าวสาร คำว่า “Good Governance” ในประเทศไทย มีการใช้คำศัพท์ 
เรียกหลายคำด้วยกัน เช่น ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมือง (และสังคม) ที่ดี ธรรมรัฐ  
สุประศาสนการ ธรรมราษฎร์ การปกครองที่ดี การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ให้คำจัดกัดความของคำดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
 ธรรมาภิบาล มาจากคำว่า “ธรรม” + “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจากคำภาษาอังกฤษว่า 
Good Governance โดยคำว่า Governance (การอภิบาล) คือมีการใช้อำนาจ เพ่ือบริหารทรัพยากร 
ขององค์การ Good Governance (ธรรม+อภิบาล=ธรรมาภิบาล) เป็นวิธีการที่ดีในการใช้อำนาจ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อธิบาย
ความหมายของคำว่าธรรมาภิบาล มาจากคำว่า ธรรมะ แปลว่าความถูกต้องดีงาม อภิบาล แปลว่า  
การปกครอง หรือการปกปักรักษา ธรรมาภิบาลจึงแปลว่าการปกครองที่ยึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก
หรือการปกครองโดยธรรม ส่วนคำว่า ธรรมรัฐ แปลว่ารัฐ หรือองค์กรที่มีรูปแบบ และการดำเนินงาน 
อย่างถูกต้องดีงาม ความหมายของธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รกัสามัคคี
และร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกัน 



 

95 
 

แก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคม
จะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย ์และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับ
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(2552 : 8-9) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง หลักในการบริหาร  
การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก 
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชิต  บุญสนอง (2554 : 23) ที่ได้ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาลเป็นธรรมะ  
เป็นคุณงามความดี เป็นจริยธรรมและเป็นกลไก หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ที่จะทำให้
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เกิดความโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นธรรม ทั้งนี้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และ สมคิด  มาวงศ์ (2554 : 29)  
ได้ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมือง 
และสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใช้แนวทาง
ประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีการเชื่อมโยงความถูกต้อง เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  
ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 15)  
ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า หมายถึง การปกครอง การบริหารจัดการที่ดี การควบคุมดูแลกิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองครองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม 
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง
จากองค์กรภายนอก เป็นต้น และ นนทัชกร  พรรัตน์ (2561 : 28) ได้ให้ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม องค์การ หรือธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ คุ้มค่า ซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความถูกต้องชอบธรรม ยุติธรรม และมีคุณภาพ พัฒนาได้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืน 
  จากแนวคิดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักในการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ด ีเป็นแนวทางในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม การบริหารจัดการที่ดีสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการประยุกต์ใช้
หลักธรรม หลักคุณธรรม หรือหลักคุณงามความดี หลักความประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา อันเป็นหลัก
ความถูกต้อง หลักความจริง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมของคนในสังคม 
  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 15) ได้กำหนดองค์ประกอบของหลัก 
ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ 8 ประการ คือ การมีส่วนร่วม (Participation)  
นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
ออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and 
Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) โดยเอาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามาไว้ด้วย 
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รวมทั้งสิ้น 9 ประการ ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจ 
ทั้งโดยทางตรง หรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้น 
ต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความสามารถ 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 
  2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
  3. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 
โดยบุคคลที่มีความสนใจจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี้  
การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ต้องมีความเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ และการติดตามประเมิน
สถานการณ์ 
  4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบัน กระบวนการดำเนินงาน ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Conscensus Oriented) มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์
ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการ 
ขั้นตอนใด ๆ ให้มากท่ีสุด เท่าที่จะเป็นไปได้ 
  6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการปรับปรุง
สถานะ หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
  7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ((Efficiency and Effectiveness) สถาบัน กระบวนการ 
ต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องค์กรภาคประชาสังคม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 
  9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้นำและบรรดาสาธารณชน ต้องมีมุมมอง 
ที่เปิดกว้าง และเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง และการพัฒนามนุษย์ (สังคม) รวมถึง 
มีจิตสำนึกว่า อะไรคือความต้องการ และความจำเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจ 
ในความสลับซับซ้อนของบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 21-23) ได้กำหนดองค์ประกอบ 
ของหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ 10 ประการ ดังนี้ 
   ด้านที่ 1 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องใช้ทรัพยากร 
อย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลด
ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจที่ล้าสมัย และไม่มีความจำเป็น 
 ด้านที่ 2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องมีวิสัยทัศน์ 
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที ่
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอยู่ในระดับ 
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 
มีการจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา 
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านที่ 3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการ ต้องสามารถตอบคำถาม และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้ง ต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
และการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ด้านที่ 5 หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และเชื่อถือได้ 
ให้ประชาชนไดร้ับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
เป็นไปโดยง่าย 
 ด้านที่ 6 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 
 ด้านที่ 7 หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องให้บริการ 
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม  
และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังต้องคำนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
 ด้านที่ 8 หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus 
Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง เปิดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาในกระบวนการตัดสินใจ และการดำเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็น 
ที่สำคัญ 
 ด้านที่ 9 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ 
ควรมีการมอบอำนาจ และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 
 ด้านที่ 10 หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ 
ต้องมีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม 
ความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ในการพัฒนางานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ประกอบไปด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 7) หลักความเสมอภาค (Equity) 
8) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 9) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 10) หลักคุณธรรม 
(Morality)   
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ศึกษา วิจัย แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยมีรายละเอียดนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สุวพัชร  ชูประเสริฐ (2554 : 65-69) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ โดยรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ พบว่า ครูรับผิดชอบ 
งานข้อมูลและสารสนเทศมีน้อย มีระดับปัญหาโดยรวมแต่ละข้ันตอนอยู่ในระดับปานกลาง 3) วิเคราะห์
เปรียบเทียบปัญหาโดยรวมแต่ละข้ันตอน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 4) ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวน ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศโดยรวมและแต่ละขั้นตอน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 5) วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ ควรจัดอบรม
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสารสนเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูล
ให้ชัดเจน ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ ควรมีการวางแผน
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามสภาพและระยะเวลาของข้อมูลแต่ละประเภท ควรจัดอบรมให้มีความรู้ทางสถิติ
และเทคนิควิธีแก่ผู้มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ และเผยแพร่ข้อมูล 
และควรประชาสัมพันธ์การนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ไปยังหน่วยงานอื่นด้วย 
 นิวัฒน์  แสงปัก (2552) ไดศ้ึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 
ในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ควรจะเป็นกลุ่ม 
หรือคณะกรรมการ เพราะจะทำให้เครื่องมือที่จัดสร้างขึ้นจะได้ครอบคลุมงานของโรงเรียน ผู้บริหาร 
ควรส่งเสริมให้กลุ่ม หรือคณะกรรมการเข้ารับการอบรม มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ 
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้ควรนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม กำกับ และวางแผนในการพัฒนางานได้ง่าย 
เช่น ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน กำหนด 
กลยุทธ์การพัฒนา และกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี 
  เพ่ิมศักดิ์  ทองเลิศ (2553) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
เพ่ือการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ สถานศึกษาควรจัดเก็บข้อมูล 



 

99 
 

อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการนำมาใช้งาน และมีการสำรองข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถานศึกษา
ควรมีการวางแผนการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

  พิกุล  เงินทอง (2550 : 75) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ ควรกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดระบบการเก็บข้อมูล
อย่างชัดเจน ควรมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาข้อมูลแต่ละประเภท 
และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณ 
ของงาน ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรดำเนินการจัดอบรมบุคลากรผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
ของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ควรจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเป็นการเฉพาะ และควรจัดระบบการตรวจสอบให้ชัดเจน 
  พงษ์ศักดิ์  วงษ์แก้ว (2543 : 81) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ การเผยแพร่ข้อมูลให้เหมาะสม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลสารสนเทศควรได้รับการอบรมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การนำข้อมูลไปใช้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  จินดาวรรณ  คะสีทอง (2549 : 126) ไดศ้ึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานศึกษา
ควรมีการวางแผน กำหนดระยะเวลา วิธีดำเนินการ การกำหนดมาตรฐานการจัดระบบสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดตั้งคณะทำงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ การอบรมให้ความรู้
แก่คณะทำงานเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง 
การสนับสนุนด้านงบประมาณ การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 
และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
 อัญชลี  ชมพูกุล (2555 : 81–85) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ของสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ด้านการจัดเก็บข้อมูล  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ยกเว้น  
ด้านการตรวจสอบข้อมูล 2) ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหวิทยาเขต 
เบญจบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามการมีวุฒิทางคอมพิวเตอร์
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งโดยรวมและรายด้าน และจําแนกตาม
โรงเรียนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถติิ ยกเว้น ด้านการประมวลผลข้อมูล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3) แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
ควรมีการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และมีความต้องการพัฒนาตามลําดับดังนี้ คือ การจัดอบรม 
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ให้ความรู้ทางสถิต ิและเทคนิคแก่ผู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ควรดําเนินการจัดอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน 
ควรจัดระบบการประมวลผลข้อมลูให้มีประสิทธิภาพ ควรกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ควรจัดอบรมให้ความรู้ และเทคนิคแก่ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล  
ควรจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
และวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับ 
  จิราวรรณ  คุ้มปลี (2558 : 101) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรจัด 
ให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สารสนเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรจัดทำ
แบบฟอร์มและกำหนดรายการที่จำเป็นในการนำไปใช้ให้ครอบคลุมงานตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรจัดให้มีหน่วยตรวจสอบข้อมูลเป็นการเฉพาะขึ้น เพ่ือแก้ไข
ข้อมูลที่ผิดพลาด ควรดำเนินการจัดอบรมบุคลากร ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ วัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน และควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูล
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ ควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ ควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติท่ีใช้ 
ในการประมวลผลข้อมูล ก่อนมอบให้ผู้จัดกระทำข้อมูลนำไปปฏิบัติ และควรพัฒนาบุคลกรที่มีหน้าที่
ประมวลผลให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ด้านวิเคราะห์ข้อมูล คือ ควรจัดหา 
และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และอุทิศเวลาทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง ควรจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล และควรจัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติ และเทคนิควิธีแก่ผู้ที่มี
หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ ควรจัดทำแฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ ออกเป็นหมวดหมู่
อย่างมีระบบ ควรดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอสอดคล้องกับ
ปริมาณงานและความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ ควรจัดสรรงบประมาณ 
ในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ควรจัดอบรมให้ความรู้ และเทคนิควิธีแก่ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
และควรประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
   สุนิตา  สุบันยัง (2554 : 127-128) ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) ศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระบบสารสนเทศ3
กับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 126 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ครูฝ่ายวิชาการ  
ครูผู้ทำหน้าที่งานสารสนเทศ และครูสอนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้ 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระบบสารสนเทศของ โอเบรนและมารากัส และการจัดการความรู้ของ  
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บุญดี  ยุญญากิจ และคณะ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการความรู้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการเรียนรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การเข้าถึงความรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 3) ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 มลจิรา  บุญเสริม (2561 : 1935) ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานศึกษาจัดทำระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน 
ในแต่ละด้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้มีการประชุมผู้ส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือระดมสมองสร้างแบบการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
โดยประชุมครูประจำวิชา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ สถานศึกษามีการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ  
ที่ได้เ้ก็บรวบรวมมาว่า มีความเป็นปัจจุบันก่อนการจัดทำให้เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งมีการอัพเดทข้อมูลในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัยด้วย ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ สถานศึกษาจัดหางบประมาณ
ส่งเสริม เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความทันสมัย ส่งเสริมผู้รับผิดชอบให้มีความรู้
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน
และสนับสนุนให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ 
สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของรายงาน และในรูปแบบของไฟล์เอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล และความสะดวกในการสบืค้นข้อมูลไปใช้งาน พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้รับผิดชอบ มีการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะ 
เพ่ือใช้ในการจัดเก็บไฟล์เอกสารสำคัญของสถานศึกษา หรือเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางของสถานศึกษา
เพ่ือสะดวกในการใช้งาน ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ สถานศึกษาควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เห็นเป็น
รูปธรรม เช่น ทำเป็นสถิติ กราฟ เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน เพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจในการกำหนด
นโยบายในการพัฒนาการการศึกษาต่อไป รวมทั้งนำข้อมูลสารสนเทศท่ีได้มาเป็นข้อมูลประกอบการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานในด้านต่าง ๆ   
 เขมนิจ  ปรีเปรม (2554 : 86-88) ศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบ
สารสนเทศของผู้บรหิาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทราบ 1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 1 2) การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบ
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สารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 97 โรงเรียน  
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ และครูผู้สอน รวม 388 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิดของ 
ครรชิต  มาลัยวงศ ์และการบริหารระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดของลอดอน (Laudon) สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามัฌชิมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สมรรถนะด้านเจตคติ 
สมรรถนะด้านความรู้และสมรรถนะด้านทักษะ 2) การบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ การนำไปใช้ ปัจจัยนำเข้า การประมวลผลและผลผลิตสารสนเทศ และ 3) สมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สมทรง  หนองนาว (2550) ได้ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาในอำเภอลานสัก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี พบว่า แนวทางการพัฒนา 
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรมีการประชุมวางแผน 
เพ่ือกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ การสร้าง หรือจัดหาเครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล 
ให้เพียงพอ กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 
การดำเนินการรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรตรวจสอบข้อมูลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เก็บข้อมูลให้ครบครอบคลุมทุกภาระงานตามเวลาที่กำหนด มีการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง  
ความครบถ้วน ความเพียงพอ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลตามความต้องการ มีการตรวจเช็ค 
และปรับข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงตามเวลาที่กำหนด ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ ควรจัดให้มีวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ควรจัดให้มีการอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในด้านการประมวลผลข้อมูล และส่งเสริมให้บุคลากร 
เห็นความสำคัญ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการวางแผนและพัฒนางาน ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ พัฒนาระบบ
การจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน มีระบบสำรองข้อมูล เพ่ือป้องกัน 
การสูญหายและผิดพลาด มีการคัดเลือกข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูล จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
ในการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้องแม่นยำตรงต่อความต้องการและสะดวก 
ต่อการนำไปใช้ 
 ดาวใจ  วงศิลา (2559 : 77) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า  
แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรจัดให้มี
หน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรจัดทำแบบ และกำหนดรายการ 
ที่จำเป็นในการนำไปใช้ ให้ครอบคลุมงานตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรกำหนด
แผนปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ให้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความรู้ 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูล
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และควรจัดระบบตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ  
ควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่ประมวลผลให้มี
ความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ควรจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ  
ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลก่อนมอบให้ผู้จัดกระทำนำข้อมูลไปปฏิบัติ และควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่ทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ควรจัดหาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ และอุทิศเวลา และควรจัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติและเทคนิคแก่ผู้มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ ควรจัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงานและความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และควรจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติงานกลาง ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สุทัศน์  ทิมพิทักษ์ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหา เปรียบเทียบปัญหา และศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีแนวทางพัฒนาดังนี้  
1) ควรจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
และวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ควรดําเนินการจัดอบรมบุคลากรผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
ของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูล 3) ควรพัฒนาบุคลากรที่มี
หนา้ที่ประมวลผลให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 4) ควรมีการวางแผนการจัดคลังข้อมูล 
ให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาของข้อมูลแต่ละประเภท 5) ควรจัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติและเทคนิค
วิธีแก่ผู้มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 6) ควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีแก่ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
 วราภรณ์  นาชัย และรววีัตร์  สิริภูบาล (2562 : 65-66) ได้ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
พบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และกำหนดวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างชัดเจน การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดสรร
ทรัพยากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การนำ ได้แก่  
การสั่งการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดประชุมเพ่ือสื่อสารกัน และระดมความคิด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
ที่เก็บรวบรวมมา และการประเมินผลคุณภาพของข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวิธีดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และการกำหนดขั้นตอน
ในการตรวจสอบข้อมูล การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน และ
การจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การนำ 
ได้แก่ การสั่งการในการตรวจสอบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบ 
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ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นไปได้ของข้อมูล  
และการประเมินผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน ด้านการประมวลผลข้อมูล 
ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจเลือก
วิธีการประมวลข้อมูลตามปริมาณ และความซับซ้อนของข้อมูล และกำหนดวิธีการประมวลผลข้อมูล 
อย่างเหมาะสม การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล การจัดสรร
ทรัพยากรในประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป การนำ ได้แก่ การสั่งการ 
ในการประมวลผลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 
ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ที่เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคและ
วิธีการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดสรรงบประมาณสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำได้แก่ การสั่งการในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการจัด
ประชุมเพ่ือสื่อสารกัน และระดมความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และทำการแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด การติดตามผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
อยู่เสมอ และการประเมินผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การตัดสินใจเลือก
วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ และการกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน ถูกต้อง สะดวกต่อการค้นหา การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บ
ข้อมูล และการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น 
หน่วยความจำชนิดพกพา แผ่นบันทึกข้อมูล และการเก็บข้อมูลออนไลน์อย่างเพียงพอ การนำ ได้แก่  
การสั่งการในการจัดเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดประชุมเพ่ือสื่อสารกัน และระดมความคิด 
ในการจัดเก็บข้อมูล และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล และมีการทำให้เป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ การติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอยู่เสมอ และการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน ด้านการนำข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนด
วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการตัดสินใจเลือกวิธีการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม การจัด
องค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน และการจัดสรรทรัพยากรในนำข้อมูล
ไปใช้อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การนำ ได้แก่ การสั่งการในการนำข้อมูล
ไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง 
และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบการนำข้อมูลไปใช้ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ  
การติดตามผลการดำเนินการนำข้อมูลไปใช้อยู่เสมอ และการประเมินผลการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนงาน สอดคล้องกับปริมาณงานและความต้องการ 
 รัตพรีพัฒน์  ทะมานนท์ (2561 : 78) ไดศ้ึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา  
การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษานั้น มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียน ส่วนใหญ่คํานึงถึงประโยชน์ของสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียน
สามารถพัฒนากระบวนการบริหารในด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตาม
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เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน แม้ว่าบางครั้งจะประสบปัญหา
เรื่องอุปกรณ ์ทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน งบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารระบบสารสนเทศโดยตรง แต่ทุกฝ่ายมีความพยายามที่จะศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือต้องการนําความรู้นั้นมาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน ให้เกิดความสมบูรณ์ 
และเป็นเครื่องที่จะใช้ในการพัฒนาโรงเรียน อันจะนําไปสู่การบริหารจัดการต่อไป 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Phelps (1996 : 1733-A) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศกับการสืบค้นภายใน การศึกษาเชิงสำรวจ 
ของยุทธศาสตร์การสืบค้นภายในของระบบสารสนเทศ มีผู้วิจัยหลายคนได้ศึกษากระบวนการเชิงบูรณาการ
ที่เกิดขึ้นภายหลังการสืบค้นได้สำเร็จแล้ว การวิจัยนี้ ได้นำเอายุทธวิธีต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยอ่ืน ๆ ได้เสนอไว้ 
มาศึกษา ข้อคำถามคือยุทธศาสตร์การใช้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการสืบค้น และการวิจัยนี้เน้นที่จะศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับความพร้อมของข้อมูล ที่จะช่วยในการตัดสินใจระดับจังหวัด และอำเภอ โดยเปรียบเทียบ
กับรูปแบบที่กำหนดจากแนวคิด ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมของข้อมูล ที่จะช่วยในการตัดสินใจ 
ระดับอำเภอ และโรงเรียน แนวคิดเก่ียวกับประโยชน์ของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับอำเภอ 
และโรงเรียน โดยอาศัยฐานการตัดสินใจมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา ประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีมี 
ต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ระบบการจัดการสารสนเทศภายในองค์การ บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วม 
ของนักเรียน การดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นเฉพาะการตัดสินใจ นอกจากนั้น ยังถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารระดับอำเภอ และโรงเรียนว่า ประโยชน์ของการสืบค้น การตัดสินใจ  
การพิจารณาหลักสูตร การมาเรียนของนักเรียน การดำเนินงานต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 Gumus (2013 : Abstract) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ในการใช้งานของนักเรียนในตุรกี ในปี 2009 พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กลายเป็น 
ส่วนสำคัญของศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการมีทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีเป็นคุณลักษณะที่สำคัญ 
ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น ทั้งประเทศตุรกี มีความพยายามที่ปรับนโยบายการศึกษา 
เพ่ือให้ก้าวทันยุคเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบ 
ของทั้งครัวเรือน และปัจจัยระดับโรงเรียนกับการจัดการความก้าวหน้า และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนในประเทศตุรกี มีการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลหลายระดับ โดยใช้วิธีสร้างแบบจำลอง 
เชิงเส้น ถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญในด้านของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนเพื่อความบันเทิง ด้านงานที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนในตุรกี และส่วนใหญ่เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกันกับโรงเรียน 
ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ มีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียนสำหรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Yannis Siskos and others (2015 : 867-885) ไดศ้ึกษาคุณสมบัติและทักษะด้านเทคโนโลยี 
สำหรับรองรับการตัดสินใจในข้อมูลที่หลากหลาย พบว่า พนักงานมีความจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ 
ที่ใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติในตัวเองตลอดเวลา เพ่ือที่จะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
แรงงาน ความรู้ที่เฉพาะทางของแต่ละคนที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้นั้น จะสร้างคุณค่า
และความแตกต่างให้กับตนเอง ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ควรมีในการทำงาน 
เนื่องจากข้อมูลที่หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประมวลผล และวางแผน 
เพ่ือการตัดสิน ซึ่งทำการศึกษาจากผู้สมัครที่ประสงค์จะได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือวิชาชีพ โดยการประเมินผลของประสบการณ์ระดับมืออาชีพ การศึกษาและการฝึกอบรม
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วิชาชีพของผู้สมัครสำหรับการพิสูจน์ว่าอยู่ในเกณฑ์ใด แล้วทำการศึกษา พบว่า เมื่อผู้สมัครได้มีการพัฒนา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีแล้วนั้น จะมีความสามารถในการตัดสินใจด้านข้อมูลได้แม่นยำเพ่ิมข้ึน 
  Barrett (2001 : 3002-A) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการจัดการสารสนเทศ 
(MIS) ของผู้นำทางการศึกษา จำแนกตามระบบสถาบัน เพศ อายุ จำนวนปีที่ใช้สารสนเทศ ประสบการณ์ 
ในการเป็นครูใหญ่ ความถี่ของการใช้ และตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการใช้ที่เน้นเรื่องความสะดวกในการใช้ 
และการรับรู้ประโยชน์คุณภาพของสารสนเทศ หน้าที่ของสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูใหญ่ระดับท้องถิ่นในมลรัฐเทกซัสที่ใช้กระบวนการบริหารสารสนเทศ ผลการศึกษา พบว่า  
(1) การเพ่ิมการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านค่านิยมและข้อสนเทศ  
(2) การใช้สารสนเทศน้อยที่สุดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ว่า สารสนเทศมีความยุ่งยากในการใช้งาน 
มีความซับซ้อนและเชื่องช้าในการได้ข้อมูล (3) ผู้ใช้มีประสบการณ์มากในการเป็นครูใหญ่ 
และมีประสบการณ์มากในการใช้สารสนเทศรับรู้ว่าขาดคุณภาพในเรื่องความแม่นยำในการเข้าใช้ 
ความสะดวกในการใช้ และความรับผิดชอบของการใช้สารสนเทศ (4) ครูใหญ่ที่ใช้ระบบสารสนเทศบ่อย ๆ 
มากและใช้สารสนเทศมาหลายปี มีความเชื่อถือข้อมูลสารสนเทศท่ีได้มาจากระบบสารสนเทศสำหรับใช้ 
ในการตัดสินใจ (5) ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

King (2006) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพการใชระบบสารสนเทศดานขอมูลนักเรียน 
เพ่ือทําการวิเคราะหและตัดสินใจของโรงเรียนประจําอําเภอในเขตอินเดียนา โดยมีความมุงหมาย 
ของการวิจัย เพ่ือสํารวจการเขาถึงขอมูลนักเรียน และการนําขอมูลออกมาใชประโยชนในการพัฒนา
การศึกษา กลยุทธที่ใชเปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลมุตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยผูอํานวยการ
โรงเรียน ผชูวยผูอํานวยการฝายตาง ๆ ในโรงเรียน ผูจัดการ หรือผูอํานวยการในองคกรดานธุรกิจ 
ภายในรัฐอินเดียนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบ เพ่ือสํารวจปฏิกิริยาระหวางตัวแปร
อิสระ 4 ตัว เมื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับตัวแปรตาม สถิติที่ใชในการวิจัย โดยใชวิธีการวิเคราะห์ 
คาตัวแปรแบบทางเดียว ANOVA นอกจากนี้ยังใชตัวแปรตาม สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ การวิเคราะหขอมูล
ซ่ึงเปนคําตอบของคําถาม 20 ขอแรก ที่แบงกลุมตามหัวขอได 3 กลมุ คือ เปนคําถามเก่ียวกับระดับ
ศักยภาพของระบบสารสนเทศ LEA ระดับศักยภาพของครูในการเขาถึงขอมูล นักเรียนและการประเมิน
ระดับศักยภาพของระบบสารสนเทศ LEA ผลการวิจัย พบวา เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบในสวนของ
กระบวนการเขาถึงขอมูลนักเรียนโดยใชเทคโนโลยี และระดับศักยภาพของระบบสารสนเทศ LEA  
ในการประมวลผลขอมูลทางดานวิชาการของนักเรียนแลว ผลปรากฏวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางจํานวนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน แหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของระบบสารสนเทศ 
LEA จํานวนเงินที่ไดรับจากหนวยงานกลางในอําเภอ และจํานวนเงินที่ไดรับจากกองทุน Capital Projects 
Fund (CPF) ซึ่งจัดสรรไวสําหรับงานดานเทคโนโลยี 

Gwaltney (2005) ไดทําการศึกษาเรื่องรูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชในการบริหาร และการวางแผนระยะยาว ซึ่งการวิจัยมีจุดมุงหมาย เพ่ือประยุกต
การจัดระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร เพ่ือใหการดําเนินการควบคุม และการวางแผนดียิ่งขึ้น  
การรวบรวมการนําเสนอขอมูลใชเวลานอยลง และใหผูบริหารทุกระดับสามารถใชงานสารสนเทศไดทันเวลา 
ถูกตองและสมบูรณ ผลการศึกษา พบวา รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย แฟมขอมูล 
5 แฟม คือ ขอมูลบุคลากร ขอมูลนิสิตนักศึกษา ขอมูลศษิยเกา ขอมูลงบประมาณ และอาคารสถานที่ 



 

107 
 

รูปแบบสารสนเทศนี้ จะแตกตางกันในแตละสถาบันตามองคประกอบ และระบบยอยของสถาบัน ฉะนั้น
การจัดสารสนเทศตองพิจารณาโครงสรางของสถาบัน และความตองการสารสนเทศเฉพาะของแตละ
สถาบันดวย 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ 
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติมาจนถึงระดับ
ปฏิบัติ ต่างก็ได้เห็นถึงความสําคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากต้องนําไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผน และช่วยในการตัดสินใจ การพัฒนา ปรับปรุงการบริหารหน่วยงาน การพัฒนาระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงาน 
ด้านข้อมูลสารสนเทศจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานควรให้ความสําคัญ 
ในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ ์เทคโนโลยี งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษา จึงจะทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และตรงกับเป้าหมาย 
ตามท่ีต้องการ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะหน่วยงาน 
ที่เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด และระดับภาค ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือใช้สนับสนุนในการวางแผน การตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การพัฒนา ปรับปรุง และการปฏิบัติหน้าที่ในระดับภูมิภาค เพ่ือให้การดำเนินงาน 
ตามภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ตามท่ีได้กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
  
    
 
    
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในครั้งนี้ มีข้ันตอน และวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น  
3 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  รายละเอียดการดำเนินการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค สามารถอธิบายเป็นขั้นตอน 
ดังภาพที ่2 
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ภาพที ่2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบแนวทาง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค  

ขั้นตอนท่ี 2 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 

   ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับหลักการ 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
โดยใช้แบบการสอบถาม 
2. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ,  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอน  การดำเนินการ ผลที่ได้รับ 

องค์ประกอบแนวทาง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 

สภาพปัจจุบันการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 

ขั้นตอนท่ี 3 
การจัดทำแนวทาง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 

1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
3. ยกร่างแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยผู้วิจัย 
4. จัดประชุมสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักงานศึกษาธิการภาค  

แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 
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ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

  ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตำรา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบ
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน 
ศึกษาธิการภาค มีรายละเอียด ดังนี้  
 1. องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ตามแนวคิด ทฤษฎีระบบของ ประชุม  รอดประเสริฐ (2541 : 66) , โกวัฒน์  เทศบุตร (2545 : 4) , 
จันทรานี  สงวนนาม (2545 : 86-87) , มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2545 : 47) , Lucus (1990 : 220) , 
Paul (1994 : 33) ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต 
(Output) 4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
  2. องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ตามแนวคิดของ เบญจมาศ  ปัญญางาม (ม.ป.ป. : 3) , 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543 : 22-25) , รุ่งรัศมี  บุญดาว (2559 : 4-10) ,  
Krajewski & Ritzman (1999 : 129) ประกอบไปด้วย 1) ฮาร์ดแวร์ (hardware) 2) ซอฟต์แวร์ 
(software) 3) บุคลากร (people ware) 4) ข้อมูล (data) 
  3. องค์ประกอบของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ตามแนวคิดของของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2555 : 21-23) ประกอบไปด้วย 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 6) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
7) หลักความเสมอภาค (Equity) 8) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 9) หลักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 10) หลักคุณธรรม (Morality)   
  4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ จำนวน 11 ข้อ และ
สำนักงานศึกษาธิการภาค มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ จำนวน 6 ข้อ (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ. 2560 : 14-17) และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กำหนดให้
สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 1-7) 
  5. องค์ประกอบของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ตามแนวคิดของ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) , วีระ  สุภากิจ (2539 : 318) ,  
ไพโรจน์  คชชา (2540ก : 10-16) , กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) , สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 16-17) , ปิยะรัตน์  วงศ์เติง (2551 : 32) , Devin (2019 : online)  
ประกอบไปด้วย 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) 2) การตรวจสอบข้อมูล (Checking data)  
3) การประมวลผลข้อมูล (Processing data) 4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 5) การจัดเก็บ
ข้อมูล (Organizing or storage) และ 6) การนำข้อมูลไปใช้ (Using data) 
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  6. องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ตามแนวทางการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยเลือกปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 
2) ด้านทรัพยากรบุคคล 3) ด้านงบประมาณ 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 5) ด้านการจัดการ และ 6) ด้านการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 ด้านการวางแผน จากการสังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่   
Gulick & Urwick (1973 : 18-19) , รุ่งนภา  ตาอินทร์ (2551 : 14) , กองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (2556 : ออนไลน์) , สุธี  ขวัญเงิน (2559 : 47) , พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 77) ,  
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล (2559 : 4-2) , อมราพร  พรพงษ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์)  

6.2 ด้านทรัพยากรบุคคล จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก ่ 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 3) , ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์  
(2546 : 3) , หวน  พินธุพันธ์ (2549 : 23) , เพ็ญรัตน์  วิเศษปรีชา (2550 : 13)  

 6.3 ด้านงบประมาณ จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
Keith & Girling (1991 : 153) , Thompson & Wood (1998 : 107) , Gold & Szemerenyi  
(1999 : 395) , จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , ธงชัย  สันติวงษ์ (2543 : 47) ,  
พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550 : 71) , สมเดช  สีแสง (2545 : 539) , ธรรมโชติ  โชตกิุญชร  
(2541 : 237)   

 6.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) , วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์ (2541 : 2) , เปรมชัย  สโรบล 
(2550 : 40)  

6.5 ด้านการจัดการ จากการสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา ได้แก่  
Griffin (1999 : 4) , วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2551 : 13) , กรกนก  จรัสหิรัญปรีดา (2553 : 40) ,  
จันทิมา  ชุวานนท์ (2553 : 48)  

6.6 ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษา 
ได้แก่ กิติมา  ปรีดีดิลก (2551 : 262) , ชารี  มณีศรี (2552 : 22) , นริศรา  อุปกรณศิริการ (2552 : 16) , 
Harris (1985 : 10-11) , Glickman (2004 : 7)  
 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
   ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 
  1. นำผลจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยเลือกปัจจัย 
ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์ ซึ่งได้องค์ประกอบจำนวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting 
data) 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล (Checking data)  3) ด้านการประมวลผลข้อมูล (Processing data) 
4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 5) ด้านการจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage)  
และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้ (Using data) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามการศึกษา
สภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
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และสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้แบบสอบถามที่มีข้อคำถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ 
  2. นำแบบสอบถามสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความครบถ้วน ความสมบูรณ์ จากนั้นนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  
  4. นำข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. ประชากร            

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ไดแ้ก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 แห่ง  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 แห่ง รวมจำนวน 95 แห่ง   
  2. กลุ่มตัวอย่าง            

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 76 แห่ง โดยการสุ่มตามระดับชั้น (Stratified random Sampling) แบบเป็นสัดส่วนร้อยละ 
(สมบูรณ์  ตันยะ. 2546 : 111-112) จำแนกเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 62 แห่ง  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 14 แห่ง รวมกลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้แก่ ศึกษาธิการภาค หรือผู้ที่ศึกษาธิการภาคมอบหมาย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 6 ด้าน  
รวม 50 ข้อ ดังนี้ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 8 ข้อ 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล มี 8 ข้อ 
3) ด้านการประมวลผลข้อมูล มี 8 ข้อ 4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มี 9 ข้อ 5) ด้านการจัดเก็บข้อมูล มี 9 ข้อ 
และ 6) ด้านการนําข้อมูลไปใช้ มี  8  ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  

2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการสร้างแบบสอบถาม        
2.3 สร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ให้ครอบคลุมตัวแปร 
ในแต่ละด้าน ได้ข้อคำถามทั้งสิ้น 50 ข้อ 
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2.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยไดน้ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำเสนอให้ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องของประเด็นคำถาม 
และความชัดเจนของภาษา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ดงันี้ 

2.4.1 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

2.4.2 ดร.ญาดาภัค  กัลปดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
2.4.3 ดร.อดุลรัตน์  เกตุเวชสุรยิา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 
2.4.4 ดร.เจริญ  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
2.4.5 ดร.พิรุณ  เรืองไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์รักษ ์สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3. การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องของประเด็นคำถาม
และความชัดเจนของภาษาของแบบสอบถามการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ถือเกณฑ์ ค่า IOC มากกว่า 0.50  
จึงยอมรับว่า ข้อคำถามมีความเหมาะสม โดยให้คะแนนความเหมาะสม มีค่าเป็น 1 ไม่แน่ใจ มีค่าเป็น 0  
และไม่เหมาะสม มีค่าเป็น -1 จากการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าสูงกว่า 0.50 ทุกข้อ โดยมีค่า IOC ตั้งแต่  
0.60-1.00 และมีค่าเฉลี่ยทั้งฉบับ 0.86 (ภาคผนวก ข)  
  4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอ และตรวจสอบอีกครั้ง  
ก่อนจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 5. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา ที่ไมใชกลมุตัวอยาง จํานวน 30 คน แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 
 6. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั (ภาคผนวก ก)    
   การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. จัดทำและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 
ไปยังกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2564            
  2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแ้ก สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย และสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้แก่ ศึกษาธิการภาค หรือผู้ที่ศึกษาธิการภาคมอบหมาย 
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 70 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 92.11   
  3. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแลว ทำการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และนำไป
ดำเนินการวิเคราะห์  
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  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้        
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือให้ทราบการแจกแจง 
ของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลข้อมูลตามเกณฑ์ 
ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 103) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก    
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  2. สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค   
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ของแบบสอบถามที่มีลักษณะข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Form) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ดำเนินการยกร่างแนวทางโดยนำผลจากขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 มาพิจารณายกร่างแนวทาง 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค   
 2. การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยไดค้ัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน 9 คน ผู้วิจัยไดก้ำหนดเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ไวดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง บริหารระดับต้น-บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 
1. นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (บริหารระดับสูง) 
2. นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 

(บริหารระดับต้น) 
3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการภาค 14 (บริหารระดับต้น) 
กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับสูง ประกอบด้วย 
4. ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  
5. ดร.สัมนาการณ์  บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
6. นายณัฐชัย  ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น 
7. นายสมาน  เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
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8. นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว 

9. นายดุสิต  คงคาหลวง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 3. แนวทางการสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้วิจัยนำผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ในขั้นตอนที่ 2 จำนวน 6 ด้าน มาจัดทำเป็นประเด็นแนวทางการพัฒนาในการสนทนากลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ย
เป็นเกณฑใ์นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา ตามองค์ประกอบแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์
ขึ้น ประกอบด้วย 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 
4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ด้านการจัดเก็บข้อมูล และ 6) ด้านการนําข้อมูลไปใช้  
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผู้วิจัยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

4.1 จัดทำหนังสือราชการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และจัดส่งหนังสือขอเรียนเชิญ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมสนทนากลุ่ม (focus group) โดยได้แนบโครงร่างงานวิจัยฉบับย่อ และร่างแนวทาง 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค รวมทั้งกำหนดการประชุม ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

4.2 จัดประชุมการสนทนากลุ่ม (focus group) ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้ระบบ 
การประชุมทางไกล โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  

4.3 ผู้วิจัยเก็บขอมูลโดยการจดบันทึก ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.4 จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 
 
 

 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
   การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
2) ศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
   โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 1. ผลการศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ผู้วิจัยไดส้ังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Collecting data) 2) การตรวจสอบข้อมูล (Checking data) 3) การประมวลผลข้อมูล (Processing 
data) 4) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing data) 5) การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage)  
และ 6) การนำข้อมูลไปใช้ (Using data) โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 5 ดังนี้  
 
ตารางที่ 5 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 

องค์ประกอบ สาระสำคัญ 
1. การเก็บรวบรวม 

ข้อมูล 
การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
ไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน การกำหนด
โครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาจากทุกสังกัด การจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ 
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 ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ สาระสำคัญ 
 เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  

และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การกำหนด
รายการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การจัดทำแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางการศึกษา และการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

2. การตรวจสอบข้อมูล การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
ไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา การกำหนดขั้นตอน และระบบ 
การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูล
ทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน 
น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

3. การประมวลผล 
ข้อมูล 

การกำหนดแผนงาน/โครงการ/ กกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทาง ารศึกษา 
ไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผล
ข้อมูลทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษา การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
การกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 
เพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ  
การประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ไว้อย่างชัดเจน การจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ สาระสำคัญ 
 การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาท่ีทันสมัย 

มีเทคนิค วิธีการ และสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษา การเตรียมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตาม 
ความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิค และ
วิธีการต่าง ๆ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

5. การจัดเก็บข้อมูล การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูล 
แต่ละประเภท การกำหนดกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บและให้บริการ 
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
การจัดบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็น
การเฉพาะ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน  
การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
การจัดหาอุปกรณ์และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา การกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล 
เป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน  
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุง 
แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

6. การนำข้อมูลไปใช้ การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา 
การบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนําข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่รักษา
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ การนําข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา การจัดระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย 
และสะดวกต่อการใช้งาน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
การวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 



 

119 
 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ สาระสำคัญ 
 ทางการศึกษาของหน่วยงานจากผู้ที่เก่ียวข้อง และการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 
   
  จากตารางที่ 5 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค พบว่า สาระสำคัญที่ได้และสามารถนำไปใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้  
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือสรุปสังเคราะห์เป็นตัวแปร แล้วนำมาสร้างเป็นข้อคำถาม 
ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 6 องค์ประกอบ คือ  
1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล  
4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ด้านการจัดเก็บข้อมูล และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้ มีรายละเอียด 
ตามตารางท่ี 6 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 องค์ประกอบ และรายละเอียดของระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด  
1. การเก็บรวบรวม 

ข้อมูล 
  

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 

2. หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด 

3. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

5. หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

6. หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการ 
ก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

7. หน่วยงานมีแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล 
ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด  
 8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
2. การตรวจสอบ 

ข้อมูล 
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
4. หน่วยงานมีขั้นตอนและระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
6. หนว่ยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน นา่เชื่อถือ  

และสามารถตรวจสอบได้  
7. หน่วยงานมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาด 

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
3. การประมวลผล 

ข้อมูล 
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  
3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
4. หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 

ที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ 
5. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 

ให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
6. หน่วยงานมีการกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 

เพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ 
7. หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ของข้อมูล 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด  
 8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
4. การวิเคราะห์ 

ข้อมูล 
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

อย่างเพียงพอ 
4. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

ที่ทันสมัย 
5. หน่วยงานมีเทคนิค วิธีการและสถิติท่ีถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางการศึกษา  
6. หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน  

เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
7. หน่วยงานมีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง 
8. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ 

ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

5. การจัดเก็บข้อมูล 1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
ของข้อมูลแต่ละประเภท  

2. หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการด้านข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

3. หน่วยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน 

4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

5. หน่วยงานมีอุปกรณ ์และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ รายละเอียด  
 6. หน่วยงานมีขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศ 

ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
7. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน  
8. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความพร้อม 

ต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

6. การนําข้อมูล 
ไปใช้ 

1. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ เพ่ือการวางแผน 
พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน  
และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. หน่วยงานกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่รักษา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ 

4. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

5. หน่วยงานมีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่ายและสะดวก 
ต่อการใช้งาน   

6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
หลากหลายช่องทางเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

7. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบ และรายละเอียดของระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงานศกึษาธิการจงัหวดั และสำนักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือนำไปใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการสร้างแบบสอบถามการวิจัย พบว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้ โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 
2) หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาจากทุกสังกัด 3) หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 4) หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 5) หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 6) หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
7) หน่วยงานมีแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกฐานข้อมูลตามวัตถุประสงคข์องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา และ 8) หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  การตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียดประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 2) หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 3) หน่วยงานมีการสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 4) หน่วยงานมีขั้นตอน และระบบ 
การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 5) หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษา
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 6) หน่วยงานมีแหล่งทีม่าของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ  
และสามารถตรวจสอบได้ 7) หน่วยงานมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาด 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และ 8) หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  การประมวลผลข้อมูล มีรายละเอียดประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 2) หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 3) หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 4) หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ 5) หน่วยงานมีการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล
ทางการศึกษา 6) หน่วยงานมีการกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 
เพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ 7) หน่วยงานมีการประมวลผล
ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และ 8) หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 2) หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 3) หน่วยงานมีการสนับสนนุงบประมาณ เพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 4) หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ทันสมัย 5) หน่วยงานมีเทคนิค วิธีการและสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา  
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6) หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 7) หน่วยงานมีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง และ 8) หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และ 9) หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  การจัดเก็บข้อมูล มีรายละเอียดประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
ของข้อมูลแต่ละประเภท 2) หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการด้านข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3) หน่วยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 4) หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 5) หน่วยงานมีอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 6) หน่วยงานมีขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 7) หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน 8) หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ 9) หน่วยงาน 
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  การนำข้อมูลไปใช้ มีรายละเอียดประกอบไปด้วย 1) หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้ เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2) หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 3) หน่วยงานกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่รักษา และให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ 4) หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 5) หน่วยงานมีระบบการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 6) หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 7) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ 
การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 8) หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 95 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ 
ไดแ้ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
ตารางของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 76 แห่ง โดยการสุ่มตามระดับชั้น (Stratified 
random Sampling) แบบเป็นสัดส่วนของร้อยละ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้ที่ศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย และศึกษาธิการภาค หรือผู้ที่ศึกษาธิการภาคมอบหมาย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจัดส่งไปทางไปรษณีย์ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับคืน จำนวน 70 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.11 นำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของตาราง 
ประกอบผลการวิเคราะห์ท้ายตาราง และการวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่   1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดตามตารางที ่7 ดังนี้ 
 
ตารางที ่7 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพปัจจุบัน 

ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 

สถานภาพทั่วไป จำนวน  ร้อยละ 
ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน          
   ศึกษาธิการภาค 3 4.29 
   รองศึกษาธิการภาค 8 11.43 
   ศึกษาธิการจังหวัด 11 15.71 
   รองศึกษาธิการจังหวัด 44 62.86 
   ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ    4    5.71 

รวม 70 100 
อายุ   
   อายุต่ำกว่า 30 ปี 2 2.86  
   อายุ 30-40 ปี 16 22.86  
   อายุ 41-50 ปี 32 45.71 
   อายุ 51 ปีขึ้นไป 20 28.57 

รวม 70 100 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 
 

สถานภาพทั่วไป จำนวน  ร้อยละ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่     
   ระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี 26 37.15  
   ระยะเวลา 11-20 ปี 12 17.14 
   ระยะเวลา 21-30 ปี 14 20.00 
   ระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป 18 25.71 

รวม 70 100 
ระดับการศึกษา   
   ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี - - 
   ระดับปริญญาตรี      19 27.14  
   ระดับปริญญาโท 35 50.00  
   ระดับปริญญาเอก 16 22.86 

รวม 70 100 
 
 จากตารางที ่7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองศึกษาธิการ
จังหวัด จำนวน 44 คน (ร้อยละ 62.86) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 32 คน (ร้อยละ 45.71) มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 26 คน (ร้อยละ 37.15) และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
จำนวน 35 คน (ร้อยละ 50.00)  
  ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีรายละเอียดตามตารางที่ 8-14 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยภาพรวม  
 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   S.D. แปลผล 
1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.87 0.58 มาก 
2. ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3.69 0.74 มาก 
3. ด้านการประมวลผลข้อมูล 3.61 0.81 มาก 
4. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 3.60 0.74 มาก 
5. ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3.73 0.78 มาก 
6. ด้านการนําข้อมูลไปใช้ 4.09 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.77 0.68 มาก 
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 จากตารางที่ 8 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 3.77 , S.D. = 0.68) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนําข้อมูล
ไปใช้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.09 , S.D. = 0.74) รองลงมา คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล อยู่ในระดับมาก 
( = 3.87 , S.D. = 0.58) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในระดับมาก  
( = 3.60 , S.D. = 0.74)   
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล   S.D. แปลผล 
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้อง 
กับทุกหน่วยงาน 4.30 0.80 มาก 

2. หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด 4.43 0.69 มาก 

3. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 3.64 1.04 มาก 

4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 3.01 1.11 ปานกลาง 

5. หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 3.64 0.83 มาก 

6. หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา        
ที่ต้องการก่อนการจัดเก็บเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง  
และเป็นปัจจุบัน 4.47 0.68 มาก 

7. หน่วยงานมีแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุม 
ทุกฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 4.00 0.78 มาก 

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 3.47 0.83 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.87 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวม พบว่า  
อยู่ในระดับมาก ( = 3.87 , S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา 
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ที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก  
( = 4.47 , S.D. = 0.68) รองลงมา คือ หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงาน
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด อยู่ในระดับมาก ( = 4.43 , S.D. =0.69)  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.01 , S.D. = 1.11)   
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปจัจบุันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการตรวจสอบข้อมูล 

 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล   S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
 

3.83 
 

1.01 
 

มาก 
2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 

3.56 
 

1.09 
 

มาก 
3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 

2.97 
 

1.17 
 

ปานกลาง 
4. หน่วยงานมีข้ันตอน และระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 

ทีช่ัดเจน เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาท่ีถูกต้องครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 

 
 

3.74 

 
 

1.00 

 
 

มาก 
5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ 

ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 

3.69 
 

0.83 
 

มาก 
6. หน่วยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ  

และสามารถตรวจสอบได้  
 

4.24 
 

0.77 
 

มาก 
7. หน่วยงานมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา 

ที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 

4.00 
 

0.78 
 

มาก 
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 

อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.47 

 
 

0.93 

 
 

ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.69 0.74 มาก 

 
 จากตารางที่ 10 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( = 3.69 , S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก  
โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ  
และสามารถตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก ( = 4.24 , S.D. = 0.77) รองลงมา คือ หน่วยงาน 
มีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
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อยู่ในระดับมาก ( = 4.00 , S.D. = 0.78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือหน่วยงานมีการสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.97 , S.D. = 1.17)   
 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปจัจบุันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการประมวลผลข้อมูล 

 
ด้านการประมวลผลข้อมูล   S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผล 

ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
 

4.00 
 

1.02 
 

มาก 
2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผล 

ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  
 

3.70 
 

1.09 
 

มาก 
3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 

3.04 
 

1.20 
 

ปานกลาง 
4. หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ  
 

3.56 
 

0.91 
 

มาก 
5. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูล                

ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษา  

 
 

3.47 

 
 

1.10 

 
 

ปานกลาง 
6. หน่วยงานมีการกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้อง 

ของสถิติเพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
นำไปปฏิบัติ  

 
 

3.86 

 
 

0.95 

 
 

มาก 
7. หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 

 
 

3.89 

 
 

0.81 

 
 

มาก 
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.40 

 
 

1.03 

 
 

ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.61 0.81 มาก 

 
 จากตารางที่ 11 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม พบว่า  
อยู่ในระดับมาก ( = 3.61 , S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก  
โดยข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( = 4.00 , S.D. = 1.02) รองลงมา คือ หน่วยงาน 

มีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการ 
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ประมวลผลข้อมูลใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล อยู่ในระดับมาก ( = 3.89 , S.D. = 0.81) ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.04 , S.D. = 1.20)   
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปจัจบุันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

 
4.07 

 
0.97 

 
มาก 

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

 
3.74 

 
0.91 

 
มาก 

3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
3.04 

 
1.20 

 
ปานกลาง 

4. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ทันสมัย 

 
3.49 

 
0.94 

 
ปานกลาง 

5. หน่วยงานมีเทคนิค วิธีการและสถิติท่ีถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางการศึกษา  

 
3.63 

 
0.90 

 
มาก 

6. หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการ 
ใช้งานเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.91 

 
0.81 

 
มาก 

7. หน่วยงานมีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของแต่ละเรื่อง 

 
 

3.77 

 
 

0.85 

 
 

มาก 
8. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิค 
และวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.49 

 
 

1.09 

 
 

ปานกลาง 
9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน            

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.26 

 
 

1.00 

 
 

ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.60 0.74 มาก 

 
 จากตารางที่ 12 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( = 3.60 , S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( = 4.07 , S.D. = 0.97) รองลงมา คือ หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษา 
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ที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในระดับมาก  
( =3.91, S.D.=0.81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.04 , S.D. = 1.20)   
 
ตารางที ่13 ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปจัจบุันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล 

 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล   S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลา 
ที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท  

 
 

4.19 

 
 

0.84 

 
 

มาก 
2. หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการ 

ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 

4.03 
 

0.99 
 

มาก 
3. หน่วยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ และเพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงาน 
และความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
 

3.73 

 
 

1.17 

 
 

มาก 
4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 

3.20 
 

1.26 
 

ปานกลาง 
5. หน่วยงานมีอุปกรณ ์และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
 

3.59 
 

0.92 
 

มาก 
6. หน่วยงานมีขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล 

เป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 

3.86 
 

0.87 
 

มาก 
7. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน  
 

3.79 
 

0.88 
 

มาก 
8. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความพร้อม 

ต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

3.80 
 

0.83 
 

มาก 
9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.37 

 
 

1.08 

 
 

ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.73 0.78 มาก 

  
 จากตารางที ่13 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( = 3.73 , S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท อยู่ในระดับมาก  
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( = 4.19 , S.D. = 0.84) รองลงมา คือ หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บ และให้บริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก  
( = 4.03 , S.D. = 0.99) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  
( = 3.20 , S.D. = 1.26)   
 
ตารางที ่14 ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปจัจบุันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการนําข้อมูลไปใช้ 

 
ด้านการนําข้อมูลไปใช้   S.D. แปลผล 

1. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 
เพ่ือการวางแผน พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 

4.36 

 
 

0.70 

 
 

มาก 
2. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน  

และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

4.23 
 

0.80 
 

มาก 
3. หน่วยงานกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่รักษา และให้บริการข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  
 

4.04 
 

1.11 
 

มาก 
4. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

4.20 
 

0.84 
 

มาก 
5. หน่วยงานมีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย  

และสะดวกต่อการใช้งาน   
 

3.89 
 

0.91 
 

มาก 
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
 

4.24 
 

0.82 
 

มาก 
7. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจ 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

4.21 
 

0.80 
 

มาก 
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.56 

 
 

1.07 

 
 

มาก 
รวมเฉลี่ย 4.09 0.74 มาก 

 
 จากตารางที่ 14 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
( = 4.09 , S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.36 , S.D. = 0.70) รองลงมา คือ  
หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ 



 

133 
 

ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก ( = 4.24 , S.D. = 0.82) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( = 3.56 , S.D. = 1.07)  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีรายละเอียด ดังนี้ 
  จากการศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา มีความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้สามารถบูรณาการข้อมูลได้จากทุกสังกัด เนื่องจากแต่ละสังกัดมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
เป็นของตัวเอง ทำให้เกิดปัญหาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่ได้ 
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดสรรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัด เพราะเป็นสายงานที่สามารถปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามสายงาน 
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
โดยใช้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค โดยอาจตั้งคณะทำงาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทุกสังกัดทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาค 
  4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีแผนงานด้านการจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เพียงพอ 
 ด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหานักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
มาปฏิบัติงาน หรือจัดบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล  
โดยการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบให้ชัดเจน  
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีระบบตรวจสอบ 
การประมวลผลและแหล่งที่มาของข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 ด้านการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรนำเทคโนโลยี หรือโปรแกรม 
ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ง่าย หรือใช้โปรแกรม Big Data เพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลครอบคลุม 
ทุกมิติตามท่ีจำเป็น   
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดบุคลากรในการประมวลผล
ข้อมูลให้เพียงพอ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผล 
 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ยังขาดระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ทันสมัย 
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 2. ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
หน่วยงานควรจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และอุทิศเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ 
 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลในระดับประเทศ EDC ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในระดับจังหวัด  
จึงส่งผลให้แต่ละจังหวัด ต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เกิดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมภาระให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 2. ควรมีระบบฐานข้อมูลเดียว ให้หน่วยงานในจังหวัดกรอกเพียงครั้งเดียวให้ใช้ได้ทั้งกระทรวง 
 3. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงาน หรืออนุกรรมการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมีผู้แทน
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ภายในจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และร่วมดำเนินการออกแบบ
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 4. ส่วนกลางควรจัดทำฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงาน หรือควรมี Big Data  
ที่รวบรวมข้อมูลทุกจังหวัด ทุกภาคไว้รวมกันที่เดียว เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน และลดความซ้ำซ้อน 
ในการเก็บข้อมูล 
 ด้านการนำข้อมูลไปใช้ ได้แก่ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดตำแหน่งบุคลากร 
ทีป่ฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยี ไว้เป็นการเฉพาะ และมีการพัฒนาบุคลากร
ที่มีหน้าที่รักษา และให้บริการข้อมูลภายในหน่วยงาน 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน ให้หน่วยงาน
สถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน  
 3. ควรนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จัดทำข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน หรือการปรับปรุง 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 1. ผู้วิจัยได้นำผลจากตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค และตอนที่ 2 การศึกษา
สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม นำมาจัดกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ย  
เพ่ือจัดลำดับในการยกร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยมีรายละเอียด ตามตาราง 
ที ่15-20 ดังนี้ 
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ตารางที่ 15 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 

ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูล 
และสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการ 
ก่อนการจัดเก็บเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
( = 4.47) 

 

 2. หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้าง 
กลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
จากทุกสังกัด ( = 4.43) 

กำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่
ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางการศึกษาจากทุกสังกัด 

 3. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบ 
เดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน  
( = 4.30) 

กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
ไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน  
และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 

 4. หน่วยงานมีแบบเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล 
ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลทางการศึกษา ( = 4.00) 

 

 5. หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ( = 3.64) 

มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 6. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและความรับผิดชอบ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ( = 3.64) 

 

 7. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
( = 3.47) 

นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหาร 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
 8. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ  

เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ( = 3.01) 

สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 

 
  จากตารางที ่15 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ 
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ร่างแนวทาง คือ 1) กำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด 2) กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 3) จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 4) นิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง และ 5) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
ตารางที่ 16 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล 

1. หน่วยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
และสามารถตรวจสอบได้ ( = 4.24) 

 

2. หน่วยงานมีการตรวจสอบ ปรับปรุง  
แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาด 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
( = 4.00) 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล 
ทางการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 

3. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ( = 3.83) 

มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
4. หน่วยงานมีข้ันตอน และระบบการ 

ตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาทีช่ัดเจน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ( = 3.74 ) 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
 5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบ 

ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ( = 3.69) 

มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน   

6. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถและความรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ( = 3.56) 

มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

7. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 

จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
( = 3.47) 

 

8. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ( = 2.97) 

 

 
  จากตารางที ่16  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้ร่างแนวทาง คือ 1) การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2) การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 3) มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 4) บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
ตารางที่ 17 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการประมวลผลข้อมูล 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล 
 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม การประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
( = 4.00) 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
 2. หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล  
( = 3.89) 

ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 

ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

3. หน่วยงานมีการกำหนดความต้องการ  
และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 
เพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผล 
ข้อมูลทางการศึกษานำไปปฏิบัติ  
( = 3.86) 

 

4. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ( = 3.70) 

 

5. หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ที่มีความทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ  
( = 3.56) 

มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ 

6. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติ 
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา  
( = 3.47) 

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ  

7. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
( = 3.40) 

 

8. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ( = 3.04) 
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  จากตารางที ่17 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการประมวลผลข้อมูล ได้ร่างแนวทาง คือ 1) ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 2) มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ และ 3) พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
 
ตารางที่ 18 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ( = 4.07) 

 

2. หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน 
เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
( = 3.91) 

 

3. หน่วยงานมีการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง ( = 3.77) 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์  

4. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ( = 3.74)  

 

5. หน่วยงานมีเทคนิค วิธีการและสถิติ 
ที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษา ( = 3.63)  

มีเทคนิค วิธีการ และสถิติท่ีถูกต้อง
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษา 

6. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ทันสมัย ( = 3.49) 

 

7. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ทางสถิติ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง ( = 3.49) 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
 8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
( = 3.26) 

 

 9. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ( = 3.04) 

 

 
  จากตารางที ่18 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ร่างแนวทาง คือ 1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์2) มีเทคนิค วิธีการ และสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
 
ตารางที่ 19 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไป 
ตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
ของข้อมูลแต่ละประเภท ( = 4.19) 

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
ของข้อมูลแต่ละประเภท 

2. หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลาง 
ทําหน้าที่จัดเก็บและให้บริการด้านข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษา 
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
( = 4.03) 

 

3. หน่วยงานมีขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล 
และประมวลผลเป็นสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
( = 3.86) 

กำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล  
และประมวลผลเป็นสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
 4. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาให้มีความพร้อม 
ต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
( = 3.80) 

มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ 

5. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน  
( = 3.79) 

 

6. หน่วยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบ 
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  
และเพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงาน 
และความต้องการของผู้ใช้งาน  
( = 3.73) 

 

7. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และสถานที่สำหรับ 
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ ( = 3.59) 

 

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา จากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง ( = 3.37) 

 

9. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ( = 3.20) 

 

 
  จากตารางที ่19 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล ไดร้่างแนวทาง คือ 1) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท 2) กำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล 
เป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และ 3) ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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ตารางที่ 20 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
ด้านการนําข้อมูลไปใช้ 
 

องค์ประกอบ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางฯ 
ด้านการนําข้อมูล
ไปใช้ 

1. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผน  
พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( = 4.36) 

นําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนา 
การบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. หน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทราบอย่างทั่วถึง ( = 4.24) 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาหลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทราบอย่างทั่วถึง 

3. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน 
และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
( = 4.23) 

มีการนําข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน 
และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การประเมินผล  
การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ( = 4.21) 

 

5. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษา ( = 4.20) 

 

6. หน่วยงานกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่ 
รักษา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ( = 4.04) 

 

7. หน่วยงานมีระบบการค้นหาข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย 
และสะดวกต่อการใช้งาน ( = 3.89) 

มีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวก 
ต่อการใช้งาน   

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง ( =3.56) 
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  จากตารางที ่20 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ได้ร่างแนวทาง คือ 1) การนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ เพ่ือการวางแผน
พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 3) มีการนําข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 4) ระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน   
   จากผลการสังเคราะห์ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ตามตารางท่ี 15-20 มีองค์ประกอบ 6 ด้าน 
คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
และด้านการนำข้อมูลใช้ ได้ร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ดังนี้ 

(ร่าง) 
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
.................... 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล   
1. กำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน ทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 

จากทุกสังกัด  
2. กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบ

เดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน  
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 

อย่างเพียงพอ  
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา

จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
5. สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล  
1. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน   
3. มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษา 

ที่ถูกต้อง ครบถ้วน   
4. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา

อย่างเพียงพอ 
ด้านการประมวลผลข้อมูล   

1. ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน   
2. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีจำนวน

เพียงพอ  
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3. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์  
2. มีเทคนิค วิธีการ และสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

ด้านการจัดเก็บข้อมูล   
1. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูล 

แต่ละประเภท  
2. กำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษา 

อย่างเป็นระบบ  
3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ด้านการนําข้อมูลไปใช้   
1. นําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างทั่วถึง   
  3. มีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. มีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน   
 จากการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในวันที ่15 
ตุลาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศกึษาธิการจงัหวดั และสำนักงานศึกษาธิการภาค เพ่ิมเติมบางประการ ดงันี้  

1. ความเชื่อมโยงของกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
กับแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กัน 
 2. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก เพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัด ระดับภาค 
โดยการมีส่วนร่วมในการจัดทำและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4. ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ไปใช้ที่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 
5. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

อย่างเพียงพอ  
6. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยรวม ถือว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
  จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้นำร่างแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มาปรับปรุง แก้ไข 
และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนกังานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธกิารภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

.................... 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล   

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน  
ทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากหน่วยงานทุกสังกัด  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับ 
ทุกหน่วยงาน  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล  
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข

ข้อมูลทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน   
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย 

ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน   
4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ด้านการประมวลผลข้อมูล   

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน   

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการสรุปผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์   
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีเทคนิค วิธีการ และสถิติ 

ที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
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ด้านการจัดเก็บข้อมูล   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท  
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บ

ข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ด้านการนําข้อมูลไปใช้   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรนําข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง   

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีระบบการค้นหาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน   

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค สรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. สรุปผล 
 3. อภิปรายผล 
 4. ขอเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 
สรุปผล  
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัย 
ที่เก่ียวของกับองค์ประกอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทั้งใน และตางประเทศ พบว่า ระบบ 
การจัดการข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 50 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 2 ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล มี 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 3 ด้านการประมวลผลข้อมูล มี 8 องค์ประกอบย่อย 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มี 9 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
มี 9 องค์ประกอบย่อย และ องค์ประกอบที่ 6 ด้านการนําข้อมูลไปใช้ มี 8 องค์ประกอบย่อย 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค สรุปได้ ดังนี้ 

2.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 44 คน (ร้อยละ 62.86) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 32 คน 
(ร้อยละ  45.71) มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 26 คน (ร้อยละ 37.14) และมี 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 35 คน (ร้อยละ 50.00)  
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2.2 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการนําข้อมูลไปใช้ รองลงมา คือ ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ตามลำดับ  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้ 

2.2.1 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงาน 
มีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รองลงมา คือ หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน ทําหน้าที่
ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

2.2.2 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงาน 
มีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ รองลงมา คือ หน่วยงาน
มีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

2.2.3 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงาน 
มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน รองลงมา คือ 
หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมี
กระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ    

2.2.4 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงาน 
มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน รองลงมา คือ 
หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษาท่ีครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ    

2.2.5 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงาน 
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มีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ 
และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท รองลงมา คือ หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่
จัดเก็บ และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ  

2.2.6 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก ่หน่วยงานมีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง รองลงมา คือ หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงาน 
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค พบว่า มีแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

3.1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดโครงสร้าง

กลุ่มงาน ทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากหน่วยงานทุกสังกัด  
3.1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้อง
กับทุกหน่วยงาน  

3.1.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

3.1.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง  

3.1.5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล  
3.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการตรวจสอบ 

ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน   
3.2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาเครื่องมือ 

ที่ทันสมัยในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน   
3.2.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดบุคลากร 

ที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 



 

150 
 

3.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล   
3.3.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการประมวลผล

ข้อมูลทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
3.3.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดหาเครื่องมือ  

และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ  
3.3.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรพัฒนาบุคลากร 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 

3.4 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล   
3.4.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีการสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์  
3.4.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีเทคนิค วิธีการ 

และสถิติท่ีถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

3.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูล   
3.5.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท  
3.5.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรกำหนดขั้นตอนใน

การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
3.5.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดให้มีข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.6 ด้านการนําข้อมูลไปใช้   
3.6.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรนําข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

3.6.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง   

3.6.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรมีระบบการค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน   
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  1. การศึกษาองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เก่ียวของกับองค์ประกอบระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ พบว่า 
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 50 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล  
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และด้านการนําข้อมูลไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2537 : 18) ที่เสนอว่า การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา มี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล และด้านการนําข้อมูลไปใช้ สอดคล้องกับ วีระ  สุภากิจ (2539 : 318) ที่กล่าวไว้ว่า 
กระบวนการจัดทําสารสนเทศในโรงเรียน แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ  
6) การนําข้อมูลไปใช้ สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 187-188) 
ที่เสนอหลักการ และแนวปฏิบัติในการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา ควรจะ
ดําเนินการตามกระบวนการบริหารและการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) 2) การตรวจสอบข้อมูล (Checking Data)  
3) การประมวลผลข้อมูล (Processing Data) 4) การจัดเก็บข้อมูล (Organized or Storage Data)  
5) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data) และ 6) การนําข้อมูลไปใช้ (Using Data for Information) 
สอดล้องกับ ไพโรจน์  คชชา (2540ก : 10-16) ที่กล่าวว่า กระบวนการและขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผล
ข้อมูล 4) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 5) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุมา เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) ที่ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า องค์ประกอบการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล 5) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
มณฑิรา  คงยิ่ง (2561 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า มีองค์ประกอบ 1) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 5) ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล และ 6) ด้านการนำข้อมูลไปใช้  
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรที่มีการบริหารงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมทำให้องค์กรสามารถสร้างความแข็งแกร่ง 
ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒน์ (2548 : 10) ที่กล่าวว่า ระบบ
สารสนเทศมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะการบริหารงานในปัจจุบันมีความยุ่งยากกว่าในอดีต เนื่องจาก 
ขนาดขององค์กรใหญ่ และซับซ้อนขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการกระจายข่าวสาร 
และข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ระบบสารสนเทศ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ 
องค์กรสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผน  
การควบคุมการทํางานและการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว ยังนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิด 
และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ทําให้สามารถเป็นผู้นําในการดําเนินงานต่าง ๆ ได้ สอดคล้องกับ ปิยะรัตน์  
วงศ์เติง (2551 : 23) ที่กล่าวว่า ระบบสารสนเทศมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรและการดําเนินงาน 
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ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การวางแผนพัฒนา 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
การวางแผนเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และทันต่อเหตุการณ์ ทันเวลา อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือ 
ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน สามารถนํามาปรับปรุง 
ในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สอดคล้องกับ เขมนิจ  ปรีเปรม (2554 : 40-41)  
ที่กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงาน เพราะครอบคลุมถึงงานข้อมูลด้านต่าง ๆ  
แล้วนําข้อมูลนั้นมาจัดทําเป็นสารสนเทศสําหรับให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ทุกหน่วยงาน
จึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดทําสารสนเทศ  
การปรับปรุงการทํางานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะทําให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
สูงตามที่เราต้องการ สอดคล้องกับ สุนทร  คล้ายสุบรรณ์ และคณะ (2561 : 10-11) ที่กล่าวว่า  
ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงาน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์กร  
ทั้งในการปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในการตัดสินใจการวางแผน และการประเมินผล ดังนั้น  
ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดทํา
สารสนเทศ การปรับปรุงการทํางานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ณัฐชริดา  บัณฑุกากาญจน์ (2559 : ง) ทีท่ำการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนราชดําริกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุนิตา  สุบันยัง (2554 : 127-128) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนันทา  หาผลดี และสุชีรา  มะหิเมือง (2557 : 201)  
ที่ศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
จากเหตุผลที่กล่าวมา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค โดยรวม จึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้ 

2.1 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการ
ก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์  พราวศรี 
(2544 : 11) ที่กล่าวว่า การจัดระบบข้อมูล หรือการจัดข้อมูลตามลักษณะตามต้องการ เลือกสรรข้อมูล 
ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งควรครอบคลุมองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ นิตยา  ทับพุ่ม (2544 : 30-33) ที่กล่าวว่า การกำหนดรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสถานศึกษาจะต้องเก็บ ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดรายการข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 16) ที่เสนอว่า การกำหนดรายการข้อมูล
สารสนเทศต้องจัดเก็บมาจากแหล่งตามหลักการและกรอบแนวคิด ซึ่งจำนวนข้อมูลควรวิเคราะห์โดยใช้
คณะทำงาน และโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแต่ละเรื่อง สารสนเทศสำคัญและจำเป็น ดังนั้น
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การเก็บข้อมูลสารสนเทศต้องกำหนดเพ่ิมเติมขึ้นในส่วนที่เป็นความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ สอดคล้องกับ 
สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) ที่กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย มีการกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บครบถ้วน  
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภายใน และ
ภายนอกให้ครบถ้วนทุกภาระงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาติชาย ทนะขว้าง , อินทร์  จันทร์เจริญ 
และวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ (2558 : 795) ที่ศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุนันทา  หาผลดี และสุชีรา  มะหิเมือง (2557 : 209) ที่ศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า สภาพการจัด 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากเหตุผลที่กล่าวมา 
สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวม จึงอยู่ในระดับมาก 

2.2 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหน่วยงานมแีหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง (2549 : 58) ที่กล่าวว่า การทวนสอบข้อมูลสารสนเทศ 
หมายถึง การสอบทาน หรือตรวจสอบในการจะสร้างสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สารสนเทศ
จะต้องสามารถทวนสอบได้ถึงความถูกต้อง และความเชื่อถือที่มีอยู่ สอดคล้องกับ ศิโรรัตน์  ไกรสุริยวงศ์ 
(2551 : 46-47) ที่กล่าวว่า สารสนเทศจะต้องตรวจสอบความถูกต้องได้ กล่าวคือผู้ใช้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือความมั่นใจว่า มีความถูกต้องต่อการนําไปตัดสินใจได้ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบข้อมูล 
โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง สอดคล้องกับ ณัฐชริดา  
บัณฑุกากาญจน์ (2559 : 33) ที่กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี 
ซึ่งประกอบด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ความตรงตามเนื้อหา 
ของสารสนเทศท่ีต้องการ และผ่านกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลตามเนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการ
และผ่านกระบวนการในการจัดเก็บด้วยวิธีการ หรือเครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) ที่เสนอว่า การตรวจสอบข้อมูล มีความถูกต้อง
แม่นยำ คุณสมบัติข้อนี้แสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของสารสนเทศที่นับว่าสำคัญมาก เพราะแม้สารสนเทศ
นั้นจะตรงต่อความต้องการ และสามารถผลิตได้ทันเวลา แต่ถ้าขาดความถูกต้องแล้วก็จะหาประโยชน์ไม่ได้ 
สารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นยำ จะต้องมีการบันทึกจากสภาพความเป็นจริงในเวลาที่สำรวจ  
และผ่านกระบวนการจัดเก็บด้วยวิธีการ เครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐาน หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด
บกพร่องก็ต้องจัดเก็บ หรือแก้ไขใหม่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาติชาย  ทนะขว้าง , อินทร์  จันทร์เจริญ 
และวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ (2558 : 795) ที่ศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุนันทา  หาผลดี และสุชีรา  มะหิเมือง (2557 : 209) ที่ศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศ 
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เพ่ือการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า สภาพการจัด 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากเหตุผลที่กล่าวมา 
สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยรวม จึงอยู่ในระดับมาก 

2.3 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2537 : 18) 
ที่เสนอว่า การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ จะต้องจัดทำเฉพาะสารสนเทศท่ีหน่วยงานได้กำหนด
ขอบข่ายไว้แล้วเท่านั้น เช่น ในการวางแผนทางการศึกษาก็จะมีรายการดัชนี (Indicator) เพ่ือการวางแผน 
ที่ได้กำหนดไว้แล้วว่า มีตัวใดบ้างที่ต้องนำข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศก่อน จึงจะกรอกเพ่ือรายงานได้ 
ก็ประมวลผลเฉพาะตัวนั้น ๆ โดยยึดหลักการที่ว่า การประมวลผลแต่ละตัวต้องตอบคำถามให้ได้ว่า
สารสนเทศดังนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไร มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการจัดกระทำ สอดคล้องกับ สุขุมา  เพ็งจันทร์ 
และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) ที่กล่าวว่า การประมวลผลข้อมูล ควรมีการวางแผนประมวลผลข้อมูล
โดยการจัดเรียงข้อมูล การจัดกลุ่ม มีการกำหนดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลเหมาะสม มีการวางแผน 
กำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีการประมวลผลโดยใช้คนหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องประมวลผล สอดคล้องกับ กรมวชิาการ (2544 : 29-30) ที่เสนอว่า การประมวลผล
ข้อมลูนั้น จำเป็นต้องมีแผนในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 
หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ จำเป็นต้องวางแผนในการนำข้อมูล
มาจัดกลุ่ม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจจัดเป็นหมวดหมู่ 
การเรียงลำดับ การแจงนับ ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการอาจใช้ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ 
ด้วยมือ ใช้เครื่องคำนวณเล็ก ๆ มาช่วย กระท่ังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ 
สอดคล้องกับ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทาง 
การบริหารงานระบบสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 3 การประมวลผลข้อมูล ตามกระบวนการบริหาร พบว่า 
การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจเลือกวิธีการประมวล
ข้อมูลตามปริมาณ และความซับซ้อนของข้อมูล และกำหนดวิธีการประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑิรา  คงยิ่ง (2561 : 85) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประมวลผล พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผนกําหนดระยะเวลาในประมวลผลข้อมูลไว้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ชาติชาย  ทนะขว้าง , อินทร์  จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ (2558 : 795) ที่ศึกษา
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
พบว่า สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุนันทา  หาผลดี และสุชีรา  มะหิเมือง (2557 : 209) ที่ศึกษาแนวทาง 
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
จากเหตุผลที่กล่าวมา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวม จึงอยู่ในระดับมาก 
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2.4 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43) ทีก่ล่าวว่า 
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ควรมีการกำหนดแผนและวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการกำหนด
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิรภิูบาล (2562 : 66)  
ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามกระบวนการบริหาร พบว่า การวางแผน ได้แก่ กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติท่ีเข้าใจง่าย
และตรงไปตรงมา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑิรา  คงยิ่ง (2561 : 85) ที่ศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการวางแผน และกําหนดแนวปฏิบัติ 
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาติชาย  ทนะขว้าง , อินทร์  จันทร์เจริญ 
และวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ (2558 : 795) ที่ศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุนันทา  หาผลดี 
และสุชีรา  มะหิเมือง (2557 : 209) ที่ศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากเหตุผลที่กล่าวมา สภาพปัจจุบันระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวม จึงอยู่ในระดับมาก 

2.5 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท 
สอดคล้องกับ ไพโรจน์  คชชา (2540ข : 10-16) ที่กล่าวว่า ควรมีการวางแผนการเก็บรักษาข้อมูล 
เพ่ือใช้งานตามสภาพและระยะเวลาที่กำหนด โดยการเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะทำด้วยมือซึ่งเป็นแฟ้ม
เอกสารหรือด้วยคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ในระบบแฟ้มข้อมูล ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลัก 
เป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลที่บรรจุข้อมูลหลัก ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแต่ละงาน แฟ้มข้อมูลย่อย เป็นแฟ้ม 
ที่รวบรวมข้ึนมาใหม่ล่าสุดสำหรับการปรับข้อมูลหลักให้เป็นปัจจุบัน แฟ้มดัชนี เป็นแฟ้มเก็บดัชนี 
คล้าย ๆ กับบัตรรายการ แฟ้มตารางอ้างอิง เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ใช้อ้างอิง สำหรับตรวจสอบ 
ความถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน แฟ้มข้อมูลสรุป เป็นแฟ้มของการรวบรวมข้อมูลโดยสรุป เพ่ือนำเสนอ
รายงานต่อไป แฟ้มข้อมูลเก่า เป็นแฟ้มที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบ และแฟ้มข้อมูลสำรอง ในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัย ป้องกันความสูญหายของข้อมูล สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์  พราวศรี (2544 : 14) 
ทีก่ล่าวว่า แนวปฏิบัติการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้งานตามสภาพและระยะเวลาที่กำหนด 
โดยการวางแผนจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเป็นแฟ้มภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และ
จัดเก็บลักษณะของสไลด์ แผ่นภาพโปร่งใส สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
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(2545 : 19-22) ทีเ่สนอว่า ควรมีการวางแผนจัดเก็บข้อมูล หรือคลังข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการจัดให้มี 
แหล่งรวบรวมของข้อมูลสารสนเทศไว้ในหน่วยงาน ซึ่งอาจเรียกว่า ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา 
ระดับโรงเรียน โดยจัดให้มีสถานที่ เช่น มีห้อง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นศูนย์สารสนเทศ  
หรืออาจใช้ส่วนหนึ่งของห้องสมุด ห้องอ่ืน ๆ หรือหากมีห้องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ห้องคอมพิวเตอร์ได้ จัดให้มี
ครุภัณฑ์ วัสดุที่จำเป็น เช่น ตู้สำหรับจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ เก็บบันทึกข้อมูล จัดเก็บเป็นโปรแกรม 
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของโรงเรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการใช้ และการบริหารข้อมูลของหน่วยงาน 
และท่ีสำคัญคือต้องสร้างให้สอดคล้องกับโปรแกรมระดับจังหวัดและอำเภอ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มาแล้วในขั้นประมวลผลข้อมูล ควรจัดทำเป็นสไลด์สรุปข้อมูลสารสนเทศสำคัญ ๆ เพ่ือประกอบคำบรรยาย
กรณีมีผู้มาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนรู้ และหากโรงเรียนมีสถานที่เพียงพอ มีความพร้อม 
อาจจัดเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเสนอผลงานของหน่วยงาน ซึ่งสารสนเทศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2545ข : 22-31) ทีเ่สนอว่า การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
ควรมีการวางแผนในการจัดเก็บ ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนของสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ 
สะดวกต่อการค้นหา เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ แต่ต้องคํานึงถึงระบบการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การนําข้อมูลไปประมวลใหม่ รวมทั้งการนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงาน
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ สุทัศน์  ทิมพิทักษ์ (2556) ที่ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ควรมีการวางแผนการจัดคลังข้อมูลใหเ้ป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาของข้อมูล 
แต่ละประเภท สอดคล้องกับ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66) ที่ศึกษาการนำเสนอ 
แนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 4 การจัดเก็บข้อมูล ตามกระบวนการบริหาร 
พบว่า การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ และการกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง 
สะดวกต่อการค้นหา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑิรา  คงยิ่ง (2561 : 85) ที่ศึกษาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยวางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ชาติชาย  ทนะขว้าง , อินทร์  จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์   
ศิริฤทธิ์ (2558 : 795) ที่ศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า มีการวางแผน และกำหนดแนวปฏิบัติ
ในการจัดหน่วยข้อมูล และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุนันทา  หาผลดี และสุชีรา  มะหิเมือง  
(2557 : 209) ที่ศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก จากเหตุผลที่กล่าวมา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยรวม จึงอยู่ในระดับมาก 
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2.6 สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผน
พัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2548 : 18) ที่เสนอว่า การนําข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ  
การวางแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษา ควบคุม กำกับติดตาม ดูแล การประเมินผลโครงการ  
หรือการเผยแพร่ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย กราฟ แผนภูมิ โปรแกรมนําเสนอ การเผยแพร่
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และมีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สุขุมา  เพ็งจันทร์ และอโนทัย  ประสาน (2550 : 43-44) 
ที่กล่าวว่า การนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ ควรกำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ มีการนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดทำแผนงาน
โครงการ กิจกรรม นำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการประเมินแผนงาน และโครงการ และนำข้อมูล 
และสารสนเทศไปใช้ในการระบุจุดเด่น จุดด้อย และมีการนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ  
และการวางแผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ นิตยา  ทับพุ่ม (2544 : 30-35) ที่กล่าวว่า การนําข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ หมายถึง การนําข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดกระทําแล้ว ไปนําเสนอความต้องการ 
และวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น ใช้ประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา  
เพ่ือการวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
การดําเนินงานของสถานศึกษา การให้บริการข้อมูลสารสนเทศโดยทั่วไป การนําเสนอข้อมูลนั้น  
สามารถนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟ แผนภาพ และจอคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ กนกวรรณ  สุทธิอาจ , ไชยา  ภาวะบุตร และอนุรักษ์  อุปพงษ์ (2556 : 70) ที่ศึกษาสภาพ
และปัญหาการดำเนินงานจัดทําระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสกลนคร 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ได้แก่ ควรมีการนําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการไปกําหนด
นโยบายการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ควรมีการนําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการท่ีได้ไปวางแผน
ปฏิบัติงานวิชาการ ควรมีการนําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการไปใช้เพ่ือตัดสินใจ วินิจฉัยและสั่งการ  
ควรมีการนําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการ ควรมีการนําข้อมูล
สารสนเทศงานวิชาการท่ีได้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศ 
งานวิชาการท่ีได้ ผู้บริหารควรใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และบรหิารงานวิชาการ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ชาติชาย  ทนะขว้าง , อินทร์  จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ (2558 : 795) ที่ศึกษาการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า 
สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนันทา  หาผลดี และสุชีรา  มะหิเมือง (2557 : 209) ที่ศึกษาแนวทาง 
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
พบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
จากเหตุผลที่กล่าวมา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการนําข้อมูลไปใช้ โดยรวม จึงอยู่ในระดับมาก 
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 3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค พิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผล ดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 แนวทาง 
ได้แก่ 1) ควรกำหนดโครงสร้างกลุ่มงาน ทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
จากหน่วยงานทุกสังกัด 2) ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
ไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 3) ควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 4) ควรมีการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง และ 5) ควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน ดังนั้น 
จึงจำเป็นที่จะต้องมีแผน มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล นอกนั้นยังต้องมีผู้รับผิดชอบ  
และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ  
อมราพร  พรพงษ์ ( ม.ป.ป. : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า องค์กรจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้  
หากมีการวางแผนการทำงานไว้เป็นอย่างดี เช่น ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน กำหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของบุคลากร และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ สอดคล้องกับ
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) ทีก่ล่าวว่า บุคลากรขององค์กรจำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อหน้าที่การงานที่กำหนดไว้ และจะต้องให้มีจำนวนพอเพียง 
นอกจากนัน้ ยังต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ สมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเป็นระยะ ๆ ด้วย 
สอดคล้องกับ เปรมชัย  สโรบล (2550 : 40) ที่กล่าวว่า เครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ์ คือปัจจัยที่สำคัญและจำเป็น
อย่างยิ่งต่อการบริหารงาน เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
วัสดุ อุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับ กิติมา  ปรีดีดิลก (2551 : 262) ทีก่ลาววา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
เปนกระบวนการชี้แนะ แนะนํา และใหความรวมมือตอกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหบรรลุผล
การดำเนินงานเป็นไปตามจุดหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับ สุเมษา  จำรูญศิริ (2555 : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า 
ข้อมูล และสารสนเทศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ นับตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน  
และการควบคุม เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องสร้าง จัด และพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงตามที่ต้องการใช้ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะรวบรวมได้จากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
การจัดระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 65-66) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
การวางแผน ได้แก่ การกำหนด วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจเลือกวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และกำหนดวิธีการเก็บรวมรวม ข้อมูลอย่างชัดเจน การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดสรร
ทรัพยากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การนำ ได้แก่  
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การสั่งการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดประชุมเพ่ือสื่อสารกัน และระดมความคิด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บ 
รวบรวมมา และการประเมินผลคุณภาพของข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จิราวรรณ  คุ้มปลี (2558 : 101) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรจัดให้มี
หน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สารสนเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรจัดทำ
แบบฟอร์มและกำหนดรายการที่จำเป็นในการนำไปใช้ให้ครอบคลุมงานตรงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมทรง  หนองนาว (2550) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทาง 
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอลานสัก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรมีการ
ประชุมวางแผน เพ่ือกำหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ การสร้าง หรือจัดหาเครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูลให้เพียงพอ กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้อมูล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิวัฒน์  แสงปัก (2552) ที่ศึกษา 
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ ควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ควรจะเป็นกลุ่ม หรือคณะกรรมการ เพราะจะทำให้
เครื่องมือที่จัดสร้างข้ึนจะได้ครอบคลุมงานของโรงเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้กลุ่ม หรือคณะกรรมการ 
เข้ารับการอบรม มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาวใจ  วงศิลา (2559 : 77) ทีศ่ึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ควรจัดทำแบบและกำหนดรายการที่จำเป็นในการนำไปใช้ให้ครอบคลุมงานตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และควรกำหนดแผนปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ให้ชัดเจน เป็นระบบ
เดียวกันและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จินดาวรรณ  คะสีทอง (2549 : 126) 
ที่ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือสถานศึกษาควรมีการวางแผน กำหนดระยะเวลา
วิธีดำเนินการ การกำหนดมาตรฐานการจัด ระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
มีการจัดตั้งคณะทำงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ การอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  
ใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณ การนำข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มลจิรา  บุญเสริม (2561 : 1935) ที่ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีแนวทางการพัฒนา 
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สถานศึกษาจัดทำระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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โดยให้มีการประชุมผู้ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือระดมสมองสร้างแบบการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน จัดให้มีกิจกรรม 
เพ่ือการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยประชุมครูประจำวิชา และครูที่ปรึกษาในแต่ละชั้นเรียน การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน เป็นต้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เทวัน  พอใจ (2550) ที่ศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมีการระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องก่อนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ  

 3.2 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 
1) ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2) ควรกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 3) ควรจัดหา
เครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 3) ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ปัจจุบันยุคข้อมูลข่าวสารที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันก่อนนำไปจัดทำ
เป็นสารสนเทศ การตรวจสอบข้อมูล จำเป็นต้องมีแผนการในการตรวจสอบ มีเครื่องมือในการตรวจสอบ 
และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (2555 : ออนไลน์) ที่เสนอว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ 
ก่อนที่จะนำไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์  
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล สอดคล้องกับ อมราพร  พรพงษ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า  
การวางแผนที่ดีจะช่วยให้งาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การวางแผนจะมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่องค์การต้องการ ดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้น เป็นงาน 
ขั้นแรกในการวางแผน ถ้าการกำหนดเป้าหมายนั้นมีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการแผน
สามารถทำได้ถูกทิศทาง มุ่งตรงไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกราบรื่น และบรรลุผลได้ง่าย 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ พยอม  วงศ์สารศรี (2554 : 3) ที่กล่าวว่า องค์กรต้องให้ความสำคัญกับคนว่า
เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรดำเนินงานไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลพรรณ  กันทะทิพย์ (2553) ที่ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
และกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้ง
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ได้กำหนดขอบเขต 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล ได้วางแผนและตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับข้ันตอนการตรวจสอบข้อมูลมาก เพราะขั้นตอนการตรว สอบข้อมูลเป็นขั้นตอน 
ที่สำคัญข้ันตอนหนึ่งที่จะทำให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ 
สุเมษา  จำรูญศิริ (2555 : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า การจัดการระบบสารสนเทศนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่าง และมีความสัมพันธ์กัน เช่น นโยบาย หรือการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีงบประมาณอย่างเพียงพอ และที่สำคัญ
ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบของการจัดการที่ดี คือ มีการวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากรเข้าทำงาน 
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การสั่งการ และการควบคุม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66) 
ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวิธีดำเนินการตรวจสอบข้อมูล  
และการกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูล การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างชัดเจน และการจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ การนำ ได้แก่ การสั่งการในการตรวจสอบข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการควบคุม ได้แก่ 
การตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นไปได้ 
ของข้อมูล และการประเมินผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  จิราวรรณ  คุ้มปลี (2558 : 101) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรจัดให้มี
หน่วยตรวจสอบข้อมูลเป็นการเฉพาะขึ้น เพ่ือแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ควรดำเนินการจัดอบรมบุคลากร  
ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูล 
ให้ชัดเจน และควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นิวัฒน์  แสงปัก (2552) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฝาง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ตรวจสอบข้อมูลให้ครบทุกรายการ และมีการตรวจสอบข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมทรง  หนองนาว (2550) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทาง  
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอลานสัก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี 
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรตรวจสอบ
ข้อมูลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลให้ครบครอบคลุมทุกภาระงานตามเวลาที่กำหนด มีการติดตาม 
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเพียงพอ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลตามความต้องการ  
มีการตรวจเช็ค และปรับข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ดาวใจ  วงศิลา (2559 : 77) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ควรจัดอบรมบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานสารสนเทศในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูล
ให้ชัดเจน ควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และควรจัดระบบตรวจสอบข้อมูล
ให้ชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิกุล  เงินทอง (2550 : 75) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ  
ควรดำเนินการจัดอบรมบุคลากรผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ควรจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเป็นการเฉพาะ
และควรจัดระบบการตรวจสอบให้ชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มลจิรา  บุญเสริม (2561 : 1935) 
ที่ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ชัยนาท โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ 
สถานศึกษามีการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ได้้ก็บรวบรวมมาว่า มีความเป็นปัจจุบัน ก่อนการจัดทำ 
ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งมีการอัพเดท
ข้อมูลในทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กลิ่นร่ำ  เจริญธุระเดช (2550) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลำปาง เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศและเป็นผู้มีความรู้ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการจัดระบบสารสนเทศจำเป็นต้องมี
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ซึ่งบุคลากรถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญท่ีจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การจัดการระบบ
สารสนเทศเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพ  ทองน้อย (2550) ที่ศึกษาการบริหารการจัดระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

 3.3 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย 3 แนวทาง 
ได้แก่ 1) ควรมีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 2) ควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ที่มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ และ 3) ควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การประมวลผลข้อมูล จำเป็นต้องมีข้อมูล 
ที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ มีเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (2555 : ออนไลน์) ที่เสนอว่า การประมวลผลข้อมูล 
เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว  
ก็นำมาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตามลักษณะ และประเภทของสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ
คอมพิวเตอร์ก็ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตท่ีง่าย และตรงท่ีสุด สอดคล้องกับ เปรมชัย  สโรบล 
(2550 : 40) ที่กล่าวว่า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ คือ ปัจจัยที่สำคัญ และจำเปน็อย่างยิ่งต่อการบริหารงาน 
เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์จะเป็นปัจจัย
สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ สอดคล้องกับ 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541 : 1-3) ที่กล่าวว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อหน้าที่การงานที่กำหนดไว้ และจะต้องให้มีจำนวนพอเพียง นอกจากนั้น 
ยังต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ สมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กรเป็นระยะ ๆ ด้วย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66) ที่ศึกษาการนำเสนอ 
แนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการประมวลผล
ข้อมูล ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล การตัดสินใจ
เลือกวิธีการประมวลข้อมูลตามปริมาณ และความซับซ้อนของข้อมูล และกำหนดวิธีการประมวลผลข้อมูล
อย่างเหมาะสม การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล การจัดสรร
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ทรัพยากรในประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  และการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป การนำ ได้แก่ การสั่งการ 
ในการประมวลผลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 
ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราวรรณ  คุ้มปลี (2558 : 101) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการประมวลผล
ข้อมูล คือ ควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล ก่อนมอบให้ผู้จัดกระทำข้อมูล
นำไปปฏิบัติ และควรพัฒนาบุคลกรที่มีหน้าที่ประมวลผลให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
สอดคล้องกับการวิจัยของ สมทรง  หนองนาว (2550) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอลานสัก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ ควรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเพียงพอ ควรจัดให้มีการอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในด้านการประมวลผลข้อมูล ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญ 
และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการวางแผนและพัฒนางาน สอดคล้องกับการวิจัยของ พรนภา  โพธิ์ศรี (2546)  
ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการประมวลผล
ข้อมูล คือ การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ชุดคำสั่ง และส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และทันสมัย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาวใจ  วงศิลา (2559 : 77) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทาง 
การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ ควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควรพัฒนา
บุคลากรที่มีหน้าที่ประมวลผลให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสถิติที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ก่อนมอบให้ผู้จัดกระทำนำข้อมูลไปปฏิบัติ  
และควรจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สรรเพ็ชญ์  สุขโข (2542 : 97) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยมีแนวทางการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ ควรจัดอบรมความรู้ทางสถิติการประมวลผลแก่ผู้บริหาร 
และครูผู้รับผิดชอบ ควรจัดทำคู่มือการประมวลผลข้อมูล ควรจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล 
และจัดงบประมาณสนับสนุนการประมวลผลข้อมูล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยรัตน์  วงศ์เติง (2551) 
ที่ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่เชียงใหม่ เขต 1  
โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ สถานศึกษาควรมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบด้านการประมวลผลข้อมูลให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างชัดเจน และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ มลจิรา  บุญเสริม (2561 : 1935) ที่ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีแนวทางการบริหารระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการประมวลผลข้อมูล คือ สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณ เครื่องมือ  
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และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความทันสมัย ส่งเสริมผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  

3.4 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 
1) ควรมีการสรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และ  
2) ควรมีเทคนิค วิธีการ และสถิติที่ถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้สามารถสนองตอบ 
ต่อวัตถุประสงค์ และปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเทคนิค
วิธีการและสถิติที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
ซึ่งสอดคล้องกับ สุเมษา  จำรูญศิริ (2555 : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า หน่วยงานจำเป็นต้องสร้าง จัด และพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงตามเรื่องที่ต้องการใช้ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะรวบรวมได้จากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
การจัดระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (2555 : ออนไลน์) ที่เสนอว่า  
การประมวลผลข้อมูลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็น
สารสนเทศอยู่แล้ว ก็นำมาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตามลักษณะ และประเภทของสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่ายและตรงที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทาง 
การบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติท่ีเข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา 
การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล และการจัดสรรงบประมาณสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำ
ได้แก่ การสั่งการในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดประชุมเพ่ือสื่อสารกัน และระดม
ความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล และทำการ
แก้ไขเม่ือพบข้อผิดพลาด การติดตามผลการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ และการประเมินผล 
การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราวรรณ  คุ้มปลี 
(2558 : 102) ที่ศึกษาการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ควรจัดหาและสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ และอุทิศเวลาทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง ควรจัดสรรงบประมาณ 
ในการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล และควรจัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติ และเทคนิควิธีแก่ผู้ที่มีหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาวใจ  วงศิลา (2559 : 78) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ควรจัดหาและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และอุทิศเวลาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ควรจัดหาเครื่องมือ
ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และควรจัดอบรมให้ความรู้ทางสถิติและเทคนิคแก่ผู้มีหน้าที่วิเคราะห์
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ข้อมูล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิรดา  เฉลิมศรีภิญโญรัช (2546 : 64) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ กำหนด
แนวปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และจัดให้มีเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มลจิรา  บุญเสริม (2561 : 1936)  
ที่ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยนาท ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของการใช้งาน
และสนับสนุนให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เพ่ิมศักดิ์  ทองเลิศ (2553) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมีแนวทางการบริหาร
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถานศึกษาควรมีการวางแผนการดำเนินงาน 
และวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

3.5 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่  
1) ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท  
2) ควรกำหนดขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และ 3) ควรจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่า การจัดเก็บข้อมูลมีความสำคัญมาก ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลควรมีข้ันตอนการจัดเก็บ 
อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (2555 : ออนไลน์) ที่เสนอว่า การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้ม
เอกสาร หรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การนำข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ 
มีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ จะช่วยให้
สามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทาง 
การบริหารงานระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการจัดเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วย การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การตัดสินใจเลือกวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ และการกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
ถูกต้อง สะดวกต่อการค้นหา การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล 
และการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เช่น 
หน่วยความจำชนิดพกพา แผ่นบันทึกข้อมูล และการเก็บข้อมูลออนไลน์อย่างเพียงพอ การนำ ได้แก่  
การสั่งการในการจัดเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดประชุมเพ่ือสื่อสารกัน และระดมความคิด 
ในการจัดเก็บข้อมูล และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล และมีการทำให้เป็นปัจจุบัน 
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อยู่เสมอ การติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอยู่เสมอ และการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราวรรณ  คุ้มปลี (2558 : 102) ที่ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ ควรจัดทำแฟ้มข้อมูลและสารสนเทศ ออกเป็นหมวดหมู่ 
อย่างมีระบบ ควรดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ 
และปลอดภัย และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและความต้องการของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมทรง  หนองนาว (2550)  
ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอลานสัก สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธานี โดยมีแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ พัฒนาระบบการจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ให้ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน มีระบบสำรองข้อมูล เพ่ือป้องกันการสูญหายและผิดพลาด มีการคัดเลือกข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
แม่นยำ ตรงต่อความต้องการ และสะดวกต่อการนำไปใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาวใจ  วงศิลา 
(2559 : 77) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ ควรจัดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูล 
ไว้อย่างชัดเจน ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและความต้องการของผู้ใช้งาน และควรจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติงานกลาง ทำหน้าที่ให้บริการ 
ด้านข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการวิจัยของ พิกุล  เงินทอง 
(2550 : 75) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ ควรกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดระบบการเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน ควรมีการ 
วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาข้อมูลแต่ละประเภท และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณของงาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มลจิรา  บุญเสริม (2561 : 1936) ที่ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีแนวทางการบริหารระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบของรายงาน 
และในรูปแบบของไฟล์เอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล และความสะดวก 
ในการสืบค้นข้อมูลไปใช้งาน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับผู้รับผิดชอบ มีการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บไฟล์เอกสารสำคัญ 
ของสถานศึกษา หรือเก็บข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางของสถานศึกษา เพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ่ิมศักดิ์  ทองเลิศ (2553) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บข้อมูล คือ 
สถานศึกษาควรจัดเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการนำมาใช้งาน และมีการสำรองข้อมูล 
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3.6 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 
1) ควรนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา ประเมิน และปรับปรุงการบริหารงาน
ของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 2) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  3) ควรมีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้นั้น ข้อมูล
จะต้องเขา้ใจง่าย ครอบคลุมจุดประสงค์ และมีการเปรียบเทียบทางสถิติเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ง่ายต่อการใชง้าน มีการประเมินผลการใชร้ะบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชนส์ารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ จักรกฤษณ์  ยะใจ (2550) ที่กล่าวว่า ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือการดำเนินงานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะสารสนเทศ
เปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารงานในองค์กร สารสนเทศเป็นทรัพยากร 
ที่มีค่ามาก สำหรับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจของผู้บริหาร สอดคล้องกับ สุเมษา  จำรูญศิริ 
(2555 : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า ข้อมูลและสารสนเทศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ นับตั้งแต่ 
การวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุม เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งการจัดระบบ
สารสนเทศที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วชีราภรณ์  มั่นสลุง 
(ม.ป.ป. : ออนไลน์) ที่กล่าวว่า โลกยุคข้อมูลสารสนเทศ มีข้อมูลมากมายมหาศาล การที่จะค้นหาข้อมูล
จำนวนมาก ซึ่งอาจจะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ง่าย ๆ จำเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับ อนันต์  ทะจะกัน (2550) ที่กล่าวว่า สารสนเทศ 
ในการวางแผน ควบคุมดูแลการทำงาน ยังนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด และสร้างทางเลือกใหม่
อีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้าง จัด และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
มีความเท่ียงตรงตามเรื่องที่ต้องการใช้ เรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันเวลา สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วราภรณ์  นาชัย และรวีวัตร์  สิริภูบาล (2562 : 66-67) ที่ศึกษาการนำเสนอแนวทางการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยมีแนวทางการบริหารงานระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วย  
การวางแผน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการตัดสินใจเลือกวิธีการนำข้อมูล 
ไปใช้อย่างเหมาะสม การจัดองค์การ ได้แก่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน  
และการจัดสรรทรัพยากรในการนำข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม เช่น เครื่องพิมพ์เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
การนำ ไดแ้ก่ การสั่งการในการนำข้อมูลไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง และการควบคุม ได้แก่ การตรวจสอบการนำข้อมูลไปใช้ที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และความต้องการ การติดตามผลการดำเนินการนำข้อมูลไปใช้อยู่เสมอ และการประเมินผล
การนำข้อมูลไปใช้ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับปริมาณงานและความต้องการ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จิราวรรณ  คุ้มปลี (2558 : 102) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน อำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ ควรจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล ควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีแก่ผู้มีหน้าที่ 
ในการเผยแพร่ข้อมูล และควรประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิวัฒน์  แสงปัก (2552) ที่ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผู้บริหาร 
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โรงเรียนในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีได้ ควรนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการติดตาม กำกับ และวางแผนในการพัฒนางานได้ง่าย เช่น ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา และกำหนดแผนปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พงษ์ศักดิ์  วงษ์แก้ว (2543 : 81) ที่ศึกษาปัญหาและแนวทาง 
การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  
โดยมีแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ คือ การเผยแพร่
ข้อมูลให้เหมาะสม ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศควรได้รับการอบรมเทคนิคต่าง ๆ 
เพ่ือให้การนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มลจิรา  บุญเสริม 
(2561 : 1936) ที่ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษา ด้านการนำข้อมูลไปใช้ 
คือ สถานศึกษาควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ทำเป็นสถิติ กราฟ เพ่ือให้เห็นผล 
ที่ชัดเจน เพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การพัฒนาการศึกษาต่อไป รวมทั้งนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานในด้านต่าง ๆ   
 
ขอเสนอแนะ 
  การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. จากผลการวิจัย พบวา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางการศึกษา อย่างเพียงพอ 
  2. จากผลการวิจัย พบวา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการตรวจสอบข้อมูล ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบ
ข้อมูลทางการศึกษา อย่างเพียงพอ 
  3. จากผลการวิจัย พบวา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการประมวลผลข้อมูล ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการประมวลผล
ข้อมูลทางการศึกษา อย่างเพียงพอ  
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  4. จากผลการวิจัย พบวา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
  5. จากผลการวิจัย พบวา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการจัดเก็บข้อมูล ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ควรจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา อย่างเพียงพอ   
  6. จากผลการวิจัย พบวา สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ด้านการนําข้อมูลไปใช้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ควรจัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง   
   ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  1. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
ของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  
  2. ควรศึกษาการพัฒนาทีมงานสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  4. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถาม   
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
คำชี้แจง  
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
   2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณา 
จากท่านโปรดพิจารณาข้อความท่ีปรากฏในแบบสอบถามว่า การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาในหน่วยงานของท่าน อยู่ในระดับใด ใน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้โดยอิสระตามที่ท่านเห็นสมควร 
   3. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามครบทุกตอนและทุกข้อคำถามแล้ว ขอความกรุณาส่งแบบสอบถาม
คืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ (ผู้วิจัยได้แนบซองและติดแสตมป์มาพร้อมแบบสอบถาม) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564  เพื่อผู้วิจัยจะได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่าน ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
ในครั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะนำไปประมวลผลในภาพรวม ไม่มีผลต่อตัวท่านและหน่วยงานแต่อย่างใด ข้อมูล
ทั้งหมดจะใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

ว่าทีร่้อยโท สุรสิทธิ์  กองเมืองปัก 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา 
ผู้วิจัย 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน □ หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

□  1.1  ศึกษาธิการภาค      □  1.2  รองศึกษาธิการภาค    
□  1.3  ศึกษาธิการจังหวัด     □  1.4  รองศึกษาธิการจังหวัด   
□  1.5  ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ    □  1.6  อ่ืนๆ ระบุ..........................................  
 

2. อายุ 
□  2.1  อายุต่ำกว่า 30 ปี    □  2.2  อายุ 30-40 ปี 
□  2.3  อายุ 41-50 ปี     □  2.4  อายุ 51 ปีขึ้นไป 
 

3. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่   
□  3.1  ระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี   □ 3.2  ระยะเวลา 11-20 ปี   

 □  3.3  ระยะเวลา 21-30 ปี   □ 3.4  ระยะเวลา 31 ปีขึ้นไป 
 
4. ระดับการศึกษา 

□  4.1  ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี    □  4.2  ระดับปริญญาตรี    
□  4.3  ระดับปริญญาโท    □  4.4  ระดับปริญญาเอก 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความจริงมากที่สุด 
5 หมายถึง สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง สภาพปัจจุบันระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล      
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 
     

2. หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงานด้านการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด 

     

3. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

     

4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 

     

5. หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

     

6. หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ต้องการ   
ก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

     

7. หน่วยงานมีแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล      
ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 

     

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

     

ด้านการตรวจสอบข้อมูล      
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
     

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

     

3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา   
อย่างเพียงพอ 

     

4. หน่วยงานมีข้ันตอน และระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

สภาพปัจจุบัน 
5 4 3 2 1 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)      
5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล 

ทางการศึกษาทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
     

6. หน่วยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ และสามารถ 
ตรวจสอบได ้ 

     

7. หน่วยงานมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษาที่ผิดพลาด 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

     

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

     

ด้านการประมวลผลข้อมูล      
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
     

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

     

3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 

     

4. หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ที่มีความทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ  

     

5. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา  

     

6. หน่วยงานมีการกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบความถูกต้องของสถิติ 
เพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ  

     

7. หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ของข้อมูล 

     

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

     

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล      
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
     

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

     

3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

สภาพปัจจุบัน 
5 4 3 2 1 

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)      
4. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย      
5. หน่วยงานมีเทคนิค วิธีการและสถิติท่ีถูกต้องเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางการศึกษา 
     

6. หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตามความต้องการใช้งาน  
เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

     

7. หน่วยงานมีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง 

     

8. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ 
ข้อมลูทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

     

9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

     

ด้านการจัดเก็บข้อมูล      
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูล 
แต่ละประเภท  

     

2. หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บและให้บริการด้านข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

     

3. หน่วยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน 

     

4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

     

5. หน่วยงานมีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

     

6. หน่วยงานมีข้ันตอนในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเป็นสารสนเทศ 
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

     

7. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน  

     

8. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความพร้อม 
ต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

     

9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

สภาพปัจจุบัน 
5 4 3 2 1 

ด้านการนําข้อมูลไปใช้      
1. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา 

การบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     

2. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการประเมิน  
และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     

3. หน่วยงานกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าทีร่ักษาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  

     

4. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

     

5. หน่วยงานมีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย และสะดวก 
ต่อการใช้งาน   

     

6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
หลากหลายช่องทางเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

     

7. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการใช้ข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

     

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้จากผู้บริหารทุกระดับ 
อย่างต่อเนื่อง 

     

 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................... ................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................... ............................................................... ................................... 
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ด้านการประมวลผลข้อมูล
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................. ..................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................... ................................................................... ................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................... ................................................................. ................................... 
 
ด้านการนําข้อมูลไปใช้ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................. 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค”   
................ 

  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องของประเด็น
คำถามและความชัดเจนของภาษา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 
  1. ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ทานอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
  2. ดร.ญาดาภัค  กัลปดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
  3. ดร.อดุลรัตน ์ เกตุเวชสุริยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 
  4. ดร.เจริญ  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา 
  5. ดร.พิรุณ  เรืองไพศาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์รักษ ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล       
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ชัดเจน เป็นระบบเดียวกัน 
และสอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
2. หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างกลุ่มงานทําหน้าที่ประสานงาน 

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาจากทุกสังกัด 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

3. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และรับผิดชอบ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

5. หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

6. หน่วยงานมีการกำหนดรายการข้อมูลและสารสนเทศ 
ทางการศึกษาที่ต้องการก่อนการจัดเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ 
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
7. หน่วยงานมีแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุม 

ทุกฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทางการศึกษา 

 
 
1 

 
 

-1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.60 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ)       
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 

-1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.60 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล       
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

การตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0.80 

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
อย่างเพียงพอ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

4. หน่วยงานมีข้ันตอน และระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบัน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
5. หน่วยงานมีเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางการศึกษาทีถู่กต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.60 

6. หน่วยงานมีแหล่งที่มาของข้อมูลทางการศึกษาที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ  
และสามารถตรวจสอบได้ 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.60 

7. หน่วยงานมีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา 
ที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
ด้านการประมวลผลข้อมูล       
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ 

ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.60 

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผล 
ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 

3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.60 

4. หน่วยงานมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษาที่มีความทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านการประมวลผลข้อมูล (ต่อ)       
5. หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประมวลผลข้อมูล 

ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
ทางการศึกษา  

 
 
1 

 
 

-1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.60 
6. หน่วยงานมีการกำหนดความต้องการ และการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของสถิติเพ่ือการใช้งาน ก่อนมอบให้ผู้ประมวลผล 
ข้อมูลทางการศึกษานําไปปฏิบัติ  

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
7. หน่วยงานมีการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องตรงตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีกระบวนการประมวลผล 
ข้อมูลใหมเ่มื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านการประมวลผลข้อมูลทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล       
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการวิเคราะห์ 

ข้อมูลทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 

2. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

3. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 

4. หน่วยงานมีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางการศึกษาที่ทันสมัย 

 
1 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.60 

5. หน่วยงานมีเทคนิค วิธีการและสถิติท่ีถูกต้องเหมาะสม 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 

6. หน่วยงานมีข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมตรงตาม 
ความต้องการใช้งาน เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

7. หน่วยงานมีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของแต่ละเรื่อง 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
8. หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ทางสถิติ เทคนิค 
และวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากผู้บริหาร 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านการจัดเก็บข้อมูล        
1. หน่วยงานมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดเก็บ 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพ  
และระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลแต่ละประเภท  

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
2. หน่วยงานมีกลุ่มปฏิบัติงานกลางทําหน้าที่จัดเก็บและให้บริการ 

ด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน  

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
3. หน่วยงานมีบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะและเพียงพอ สอดคล้องกับ 
ปริมาณงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
4. หน่วยงานมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

5. หน่วยงานมีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 

6. หน่วยงานมีข้ันตอนในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล 
เป็นสารสนเทศทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

7. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบ 
ทีห่ลากหลายเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน  

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 

8. หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
9. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
ด้านการนําข้อมูลไปใช้       
1. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 

เพ่ือการวางแผนพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1.00 
2. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 

ในการประเมิน และปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
3. หน่วยงานกำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าทีร่ักษาและให้บริการข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

4. หน่วยงานมีการนําข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0.80 
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ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านการนําข้อมูลไปใช้ (ต่อ)       
5. หน่วยงานมีระบบการค้นหาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีง่าย  

และสะดวกต่อการใช้งาน   
 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
อย่างทั่วถึง 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
7. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การประเมินผล การสำรวจ 

ความพึงพอใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ของหน่วยงานจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
8. หน่วยงานมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้านการนำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ 
จากผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

0.80 
ค่าเฉลี่ยท้ังฉบับ      0.86 
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