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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการนําเสนอรู ปแบบหน่ ายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการวิจยั แบบสนทนากลุ่ม (focus group research)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่กาํ หนดนโยบายการจัดตั้งรู ปแบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม
และค้นคว้าเอกสารเพิม่ เติมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ป แบบหน่ า ยงานสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารโรงเรี ย น ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจัง หวัด
สระแก้วควรเป็ นรู ปแบบอิสระ เนื่ องจากการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หาร โรงเรี ยนในเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วนั้นประสบปัญหาหลายด้าน เช่น งบประมาณ บุคลากร ที่สาํ คัญคือการ
ทํางานซํ้าซ้อนกัน จึงควรมีการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศที่มีอยู่ในการทํางานประจํา เพราะฉะนั้น
รู ปแบบการจัดตั้งหน่ายงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
ควรจัดแบบอิสระ
2. รู ปแบบการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน ในเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว เป็ นรู ปแบบอิสระ
3. การจัด รู ป แบบการจัด ตั้ง หน่ า ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย น ในเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน
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ABSTRACT
The objective of this research was to propose the model of information management
section for school under Sakaeo Education Service Area. Focus group method was used in this
researh Data were devided from two groups of method experts. The information technology
knowledgeable people and Educational Administrators in Schools under Sakaeo Education
Service Area. The results of this study were as follows:
1. The Information Management Section in Schools should be independent to avoid
budget, personnel and repetative work problems.
2. The Information Mangement Section of shools under Sakaeo Education Service
Area was operated indepently.
3. The Information Management section for all Schools under Sakaeo Education
Service Area should be organized the same model.
ความสํ าคัญของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกับสังคมโลก นํามาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านและการพัฒนาประเทศจะไปในทิศทางที่เหมาะสมได้น้ นั เป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปว่าการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษามีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศให้เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความคิดความสามารถ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2535:1) เพราะระบบสารสนเทศเป็ นหัวใจ ที่สาํ คัญในทุกขั้นตอนและ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาจะประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ดีเป็ นประการสําคัญ
วิจิตร ศรี สอ้าน (2529 : 13) ได้กล่าวว่า “เนื่ องจากการตัดสิ นใจวินิจฉัยสั่งการที่ดีข้ ึนอยูก่ บั
ระบบข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ในการทํางาน
ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าระดับบริ หารหรื อปฏิบตั ิงานเพราะข้อมูลและสารสนเทศเป็ นสิ่ งบ่งบอกสภาพ
การทํางานได้เป็ นอย่างดี บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่มีปัญหาอะไร จะแก้ไขหรื อปรับปรุ ง
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อย่างไรรวมถึงจะวางแผนของอนาคตในรู ปแบบใด จะทําให้การทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์และมี
ประสิ ทธิภาพ”
นอกจากนี้ ไซมอน (Simon, 1977 : 39) ได้ช้ ีให้เห็นว่า การตัดสิ นใจที่ดีมีประสิ ทธิ ผลนั้น
จะต้องมีขอ้ มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งตัดสิ นใจเพื่อเป็ น
ปั จจัยในการพิจารณาเลือกทางตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็ นผลให้เกิ ด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามมา นับว่าเป็ นกฎหมายทางการศึกษาฉบับ
แรกของประเทศไทย ผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทําให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงและเกิ ดความเคลื่อนไหวในกระแสของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซึ่ งการ
ดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น เป็ นไปภายใต้บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ทั้งสิ้ นโดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักของการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาบันสงคมอื่นมาเป็ นผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 58
(2) ตลอดจนกระแสของการประกันคุณภาพทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาด้วย (มาตรา 9)
กระแสการเปลี่ยนแปลงอันเป็ นผลมาจากการดําเนิ นการปฏิรูปการศึกษาของชาติน้ ี มุ่งหวัง
ให้การจัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือของการแก้ไขปั ญหาวิกฤตของชาติในระยะยาว ดังนั้น รู ปแบบของ
การบริ หารจัดการศึกษาจึงมุ่งกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่นรับและมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่จริ งจังโดยมุ่ง
พัฒ นาทั้ง ระบบ และกระบวนการจัด การศึ ก ษา ตามนัย แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวด 5 ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาจําเป็ นต้องมีหน้าที่จดั การศึกษาให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วย
ดังจะเห็ นได้จากการที่ มีหน่ วยงานจํานวนน้อยมากที่ มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ใช้ได้อย่างพอเพียง แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารมาเป็ นเวลานานกว่าสองทศวรรษแล้วก็ตาม ในขณะที่ระบบ
ในระดับปฏิบตั ิการ เช่ น ระบบบัญชี ระบบสิ นค้าคงเหลือ ระบบงานบุคคลเป็ นต้นได้รับการพัฒนาและ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ ระบบเหล่านี้มกั เป็ นระบบที่ใช้ขอ้ มูลภายในหน่วยงานเป็ นหลัก และ
ใช้ในขั้นตอนการดําเนิ นงานประจําของกิ จการทัว่ ไปแต่สําหรับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารระดับสู งนั้น
นอกจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากข้อมูลภายในกิจการนั้นๆ แล้วยังต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกกิจการเข้ามา
ประกอบการตัดสิ นใจอย่างมาก (สุ ชาดา กีระนันท์, 2541 : 3)
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารกําลังเป็ นที่ สนใจและมี บทบาทมากขึ้นทุกทีในวงการ
บริ หารและการวางแผนการศึ กษาในประเทศไทย เพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถทําการ
ตัดสิ นใจและวางแผนได้ดียิ่งขึ้น เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบบริ หารงานขนาดใหญ่ ซึ่ งมี
ความสลับ ซับ ซ้ อ นโดยตัว ของมัน เอง ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารมี ข อบข่ า ยกว้า งขวาง
ครอบคลุมงานในการจัดเก็บรวบรวมรักษา การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลการประมวลผล
ข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งในวงการ MIS เรี ยกว่า สารสนเทศ (Information) ที่ช่วยให้ผบู ้ ริ หารใช้
ประกอบการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อจํากัด
ของการตัดสิ นใจ ตลอดจนทันท่วงทีตลอดเวลาหรื อโอกาสที่ตอ้ งมีการตัดสิ นใจ โดยมีขอ้ มูลและ
สารสนเทศที่ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา (อุทยั บุญประเสริ ฐ, ม.ป.ป.:1)
โรงเรี ยนประถมศึกษากล่าวตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 จัดเป็ นสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่ดาํ เนิ นการจัดการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา จํานวน 12
ปี โดยมีความมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยน มีความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องกําหนดหลักสู ตร ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับสภาพปั ญหาในชุ มชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การที่สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานจะดําเนิ นการจัดการศึ กษาได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นที่
สถานศึ กษาจะต้องรู ้ ปัญหาและความต้องการ ของบุ คคลหรื อสังคมสถานศึ กษาต้องรู ้ สภาพของ
ประชาชนและชุ มชน ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานศึกษา เช่ น รายละเอียดเกี่ ยวกับตัวนักเรี ยน ครู ภารโรง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเรี ยนการสอนรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ อาคารสถานที่ ครุ ภ ัณ ฑ์ การเงิ น เมื่ อ
สถานศึกษาได้ดาํ เนินการจัดการเรี ยนการสอนแล้วจะต้องมีการรายงานผลและการตรวจสอบ คุณภาพ
โดยการประเมินจาก ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา (มาตรา 48)
ข้อมูลที่ใช้ในการบริ หารสถานศึกษาหรื อข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผล จะต้องมีการวางแผน
รวบรวมข้อมูลดําเนินการรวบรวมข้อมูลการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลและการรายงานข้อมูลที่
มีการประมวลผลแล้วในรู ปแบบต่างๆ กัน สําหรับใช้ในการบริ หารสถานศึกษา หรื อเพื่อการรายงาน
ให้สาธารณะภายนอกทราบหากพบว่าการดําเนิ นการเกี่ยวกับข้อมูลบกพร่ อง ณ จุดใดหรื อขั้นตอน
ใดก็ดาํ เนิ นการ ปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้นเป็ นวัฎจักร (Cycle) ของการจัดระบบสารสนเทศ องค์การ
หรื อหน่ วยงานไม่ว่าขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ก็ตาม ล้วนมีระบบสารสนเทศไว้ใช้แล้วทั้งสิ้ นส่ วน
ความสมบูรณ์หรื อความทันสมัยมากน้อยเพียงใดนั้นคงแตกต่างกันไปแล้วแต่เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การเรี ยกใช้และการวิเคราะห์ประเมินข้อมูล ช่วงความ
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แตกต่างมีต้ งั แต่ระบบดั้งเดิม (Primitive System) ไปจนถึงระบบที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ซบั ซ้อน (อํารุ ง จันทวานิช และเจษฐ์ อนัฆมงคล, 2524:5)
ปั จจุบนั โรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติได้
มีความพยายามดําเนิ นงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะปั จจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงด้านการบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจการจัดการและการตัดสิ นใจสู่ สถานศึกษาหรื อ
หน่ วยปฏิบตั ิมากยิ่งขึ้น ทําให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีอาํ นาจในการวินิจฉัยตัดสิ นใจเพื่อการบริ หาร
จัดการมากยิ่งขึ้น ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั ซึ่ งปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งครู สอนคอมพิวเตอร์ และ ทําหน้าที่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบห้องปฏิบตั ิการและสารสนเทศของโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นทั้งผูใ้ ช้ขอ้ มูลสารสนเทศโดยตรงเป็ น
ผูร้ ายงานข้อมูลสารสนเทศต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับเหนื อขึ้นไป และเป็ นผูท้ ี่ มีหน้าที่ นิเทศ ติ ดตาม
กํากับ ดูแลการดําเนิ นการของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ มี ความสนใจใคร่ ทราบความต้องการ การ
ดํา เนิ นงานจัด หน่ ว ยงานเพื่อดําเนิ นงานด้า นข้อมูลสารสนเทศ เพื่ อการบริ หารการศึ ก ษาในเรื่ อง
แนวคิ ด การจัด ระบบสารสนเทศ รู ป แบบการจัด องค์ก ารดํา เนิ น งานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
โรงเรี ยนเป็ นประการใดบ้าง รวมทั้งรายการข้อมูลสารสนเทศที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการบริ หารจัดการ
ของโรงเรี ยนมีอะไรบ้างเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรี ยนซึ่งเป็ นสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของโรงเรี ย นเองและหน่ ว ยงาน
ระดับสูงขึ้นไป
โรงเรี ย นซึ่ ง เป็ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานตามความหมายของพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 นั้นถือได้ว่าเป็ นหน่ วยงานที่มีความสลับซับซ้อนมีภารงานภารกิจใน
รายละเอียดจึงจําเป็ นต้องมีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลต่างๆ สําหรับใช้ในการบริ หารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลการจัด การศึ ก ษาด้ว ย การจะดํา เนิ น การศึ ก ษาความต้อ งการการตั้ง หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบการดําเนิ นงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนที่มีกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
นั้น เป็ นขอบเขตที่กว้างขวางมาก การศึกษาต้องใช้เวลานานและ ผลของการศึกษาไม่สามารถเจาะลึก
ถึงรายละเอียด อันเกี่ยวกับรายการข้อมูลและสารสนเทศที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนซึ่ งเป็ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นที่รับผิดชอบและรายการข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการบริ หารมี
จํานวนมาก ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั จึงเลือกที่จะทําการศึกษาเฉพาะกรณี สถานศึกษาซึ่ งเป็ นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว เพียงจังหวัดเดียวถึงแม้ว่าสภาพการจัดระบบสารสนเทศ ของแต่
ละจังหวัดอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรอื่นๆ นั้นแต่รายการข้อมูลและสารสนเทศที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้ในการบริ หารซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจของการดําเนินงาน
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ด้านข้อมูลสารสนเทศโดยตรงนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันทุกจังหวัด เพราะทุกโรงเรี ยนมี
ภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ผูด้ าํ เนิ นการวิจยั จึงทําการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบ
การจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้ว
คําสํ าคัญ
รู ปแบบหน่วยงานสารสนเทศ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
รู ปแบบหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้วเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อนําเสนอรู ปแบบหน่ วยงานสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อมีประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศหรื อมีความชํานาญด้านระบบสารสนเทศ
เป็ นศึกษานิ เทศหรื อผูอ้ าํ นวยการหรื อรองผูอ้ าํ นวยการที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของเขตพื้นที่
จังหวัดสระแก้วเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อเป็ นผูอ้ าํ นวยการหรื อรองผูอ้ าํ นวยการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดและแบ่งกลุ่มผูท้ รงคูณวุฒิประจํา
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่กาํ หนด นโยบายการจัดตั้งรู ปแบบหน่วยงานสารสนเทศ
การวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดให้มีผทู ้ รงคุณวุฒิ จาก 2 กลุ่ม สัดส่ วนอย่างน้อยต้องมาจากกลุ่มละ 2
คน จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิในการสนทนาครั้งนี้ จํานวน 6 คน ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) รศ.นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) นายอํา นาจ มัน่ ทน ผูอ้ าํ นวยการศูนย์คอมพิ วเตอร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) ผศ.ดร.ชาตรี เกิ ดธรรม ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่กาํ หนด นโยบายการจัดตั้งรู ปแบบสารสนเทศ
1) นายสุ วิทย์ ยันอินทร์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านบ้านหนองผักบุง้
2) นายโกมล สมมัน่
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านท่าข้าม
3) นายสมพร พิลาสันต์ รองผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว รับผิดชอบ
ศูนย์สารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
การดําเนิ นการสนทนากลุ่ม จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เดื อนธันวาคม พุทธศักราช 2551
เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 15-401 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากประเด็นที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในประเด็น ต่อไปนี้
1. ปั จจุบนั สถานศึ กษา และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วมีการเตรี ยม
ความพร้ อมในการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วอย่างไรบ้าง
2. ลักษณะปั จจุบนั ของหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีลกั ษณะอย่างไร
3. การบริ หารงานด้านงานสารสนเทศ ของโรงเรี ยนใน สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว ในด้านต่างๆมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
4. ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีอะไรบ้าง
5. ลักษณะการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง
6. การจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรใช้รูปแบบใด เพราะเหตุใด
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7. การจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วควรเป็ นรู ปแบบเดียวกันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั มี8 ประเด็น ดังต่อไปนี้ คือประเด็นที่ 1.
ปั จจุบนั สถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วมีการเตรี ยมความพร้อมในการจัดตั้ง
หน่วยงานสารสนเทศ พื่อการบริ หารรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว อย่างไรบ้าง
การเตรี ยมความพร้ อมของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาจังหวัดสระแก้วมี ก ารจัดตั้ง
นโยบายรองรับในการสนับสนุ นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน เช่น การอบรม
บุ ค ลากร จัด เตรี ยมงบประมาณในการให้ ก ารสนั บ สนุ น โรงเรี ยนในสั ง กัด เช่ น การจัด สรร
คอมพิวเตอร์ จัดเตรี ยมศูนย์ที่คอยให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบการสื่ อสารเพื่อรองรั บการรั บ-ส่ ง ข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมความพร้ อมของ
สถานศึกษาจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านไอที จัดเตรี ยมข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรี ยน
ประเด็นที่ 2. ลักษณะปั จจุบนั ของหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีลกั ษณะอย่างไร
ลัก ษณะหน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นในสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วจะใช้บุคลากรที่มีอยูแ่ ล้วทั้ง 6 งาน ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสารสนเทศ โดย
ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูส้ ั่งการ เรี ยกเก็บและใช้สารสนเทศ จากบุคลากรที่รับผิดชอบสารสนเทศในเรื่ อง
นั้นๆโดยตรง ซึ่ งบุคลากรที่ทาํ หน้าที่ในงานนั้นๆ มีความรู ้ ความเข้าใจด้านข้อมูล ของงานดี อยู่แล้ว
ประเด็นที่ 3. การบริ หารงานด้านงานสารสนเทศ ของโรงเรี ยนใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในด้านต่างๆมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้แต่งตั้ง บุคลากรครู จะเรี ยกข้อมูลสารสนเทศงานด้านต่างๆ จาก
ผูร้ ับผิดชอบงานด้านนั้นๆโดยตรง ซึ่งผูร้ ับผิดชอบงานในแต่ละงาน จะเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลสารสนเทศไว้
เองตามขอบข่ายข้อมูลและภารกิจที่เกี่ยวข้องของงานนั้นๆ มีการให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่ องการ
บริ หารสารสนเทศและการใช้ไอที พร้อมทั้งจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการบริ หารงานสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
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ประเด็ น ที่ 4. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว มีอะไรบ้าง
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดจัดตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน สามารถ
แบ่งได้ 3 ปั ญหาหลักๆ ดังนี้
ปั ญหาด้านบุคลากร เกิดจาการขาดแคลนบุคลากรที่จะรับผิดชอบงานสารสนเทศ และบุคลากร
ขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ
ปั ญ หาด้า นการปฏิ บ ัติ ก าร เนื่ อ งจากนโยบายในการจัด ตั้ง รู ป แบบ ที่ ไ ม่ ชัด เจน ขาด
งบประมาณและแผนสนับสนุ น บางส่ วนไม่สามารถปฏิบตั ิได้ เนื่ องจากขาดแคลนงบประมาณ เป็ น
ต้น
ปั ญหาด้านสถานที่ เนื่ องจากจัดตั้งหน่ วยงานระบบสารสนเทศในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว จําเป็ นต้องใช้งบประมาณในการจัดตั้ง เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ปั ญหาขาดแคลนงบในการสร้างห้องหรื อศูนย์ เพื่อรองรับงานด้าน
สารสนเทศ
ประเด็ น ที่ 5. ลัก ษณะการจัด ตั้ง หน่ ว ยงานสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรมีแนวทางอย่างไรบ้าง
ลักษณะในการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศ เพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก้ว นั้นต้องใช้บุคลากรที่มีอยู่แล้วในโรงเรี ยนซึ่ งรับผิดชอบงานการบริ หารทั้ง 6 ด้าน ทํา
หน้าที่ ในการรั บผิดชอบงานสารสนเทศในงานนั้นๆ ส่ วนผูบ้ ริ หารจะทําหน้าที่ สั่ งการ จัดเก็ บและ
ประมวลผลข้อมูลจากหน่ วยงานที่รับผิดชอบสารสนเทศโดยตรง และต้องไม่มีการใช้งบประมาณมาก
เกินไป
ประเด็นที่ 6. การจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ควรใช้รูปแบบใด เพราะเหตุใด
จากปั ญหาการขาดแคลนงาบประมาณและบุคลากร อี กทั้งบุคลากรยังขาดความรู ้ ความ
ชํานาญในเรื่ องไอที จึงไม่สามารถจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อประสานงานได้ รู ปแบบที่ควรใช้ในการ
จัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน จาก 6 รู ปแบบที่ได้นาํ เสนอไว้ในงานวิจยั คือ
รู ปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนแบบอิสระ
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ประเด็นที่ 7 การจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้วควรเป็ นรู ปแบบเดียวกันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
เนื่ องจากการบริ หารงานสารสนเทศในโรงเรี ยนนั้น จะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา การจัด รู ป แบบสารสนเทศที่ เ หมื อ นกัน ยอมได้ขอ้ มูล สารสนเทศแบบ
เดียวกัน ตรงกันข้ามถ้ามีการจัดรู ปแบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน ก็อาจทําได้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่
แตกต่างกันได้ ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสระแก้วควร จัดตั้งในรู ปแบบเดียวกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการจัดตั้งหน่ วยงานสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดสระแก้วในรู ปแบบอิสระนั้น เป็ นรู ปแบบการ
ดําเนินการที่มีอยูแ่ ล้วในโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎี (วิจิตร ศรี สอ้าน, 2524:2) ที่กล่าวว่าในการตัดสิ นใจวินิจฉัยที่ดีข้ ึนอยูก่ บั ข้อมูลข่าวสาร 90%
และใช้ สิ่ งที่เป็ นสิ่ งดลใจหรื อสามัญสํานึ กเพียง 10% เท่านั้นโดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสระแก้ว คอยเป็ นผูป้ ระสานงานหรื อศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยน เพื่อจัดส่ ง
ข้อมูลสารสนเทศหรื อรายงานไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาระดับสู ง ซึ่ งการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การบริ หารในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังวัดสระแก้ว ในรู ปแบบการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศแบบอิสระ นั้น มีขอ้ ดีดงั นี้
1. ประหยัดเรื่ องบุคลากรเพราะเป็ นการทํางานประจําที่ตอ้ งทําอยูแ่ ล้ว
2. ประหยัดงบประมาณ เพราะไม่ตอ้ งทุ่มงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
3. ผูบ้ ริ ห ารได้รั บข้อมู ล สารสนเทศที่ เ ป็ นเชิ ง เดี่ ย ว สามารถนํามาประมวลผลเพื่อ การ
ตัดสิ นใจได้โดยตรง
4. ผูจ้ ดั ทําสารสนเทศ มีความรู ้ความเข้าใจในงานนั้นๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแก้ไขปั ญหาด้านต่างๆ ทั้งเรื่ องงบประมาณ การขาดแคลน
บุคลากร การไม่เข้าใจในการจัดทําสารสนเทศในงานด้านนั้นๆ ไปจนถึงการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
เช่น คอมพิวเตอร์ และจากการบริ หารงานสารสนเทศในโรงเรี ยนนั้น จะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศอยูต่ ลอดเวลา ของสอดคล้องกับทฤษฎีของไซมอน (Simon, 1977 : 39)ได้ช้ ีให้เห็นว่า
การตัดสิ นใจที่ดีมีประสิ ทธิ ผลนั้นจะต้องมีขอ้ มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ประเด็นที่ตอ้ งตัดสิ นใจเพื่อเป็ นปั จจัยในการพิจารณาเลือกทางตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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การจัดรู ปแบบสารสนเทศที่เหมือนกันยอมได้ขอ้ มูลสารสนเทศแบบเดียวกัน ตรงกันข้าม
ถ้ามี การจัดรู ปแบบสารสนเทศที่ แตกต่างกัน ก็อาจทําได้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ แตกต่างกันได้
ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สระแก้วควร จัดตั้งในรู ปแบบเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาหรื อผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ต้อ งเล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ของ ระบบ MIS
(Management Information Systems) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อ
การบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีของ (พนัส หันนาคิน, 2524) ที่กล่าวว่าการบริ หาร
การศึกษาในระดับโรงเรี ยนนั้น มีผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจในการดําเนิ นงานกิจการของโรงเรี ยน
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยเป็ นผูน้ าํ ในการดําเนินงานของคณะครู และบุคลากรอื่นๆ
รู ปแบบการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรี ยน จะใช้รูปแบบไหนนั้นต้องดูสภาพความ
พร้อมและนโยบายของสถานศึกษาเป็ นหลัก อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพภูมิศาสตร์ หรื อกาลเวลาได้
ในการจะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศในการบริ หารโรงเรี ยน นั้นควรมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ ในเชิ งรู ปธรรม ว่าเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศแล้ว ช่วยผ่อนแรง ประหยัดเวลาได้อย่างไร
และส่ งเสริ มให้บุคลากรมีเจตคติที่ดีในการใช้ไอทีท้ งั เรื่ องการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ การ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริ หาร นั้นจริ งๆแล้วควรให้ความสําคัญกับการบริ หารสารสนเทศมากว่า
การสร้างหรื อซื้ อวัสดุอุปกรณ์ เพราะจริ งๆแล้ว การบริ หารสารสนเทศนั้นสามารถเกิดได้ในทุกพื้นที่ ไม่
จําเพาะจงเจาะว่าเป็ นที่ใดที่หนึ่ง
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ ก่อน เช่นปั ญหา
ด้านนโยบาย ปัญหาด้านบุคลากร เป็ นต้น
ควรเพิ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นการบริ ห ารและผูม้ ี ป ระสบการณ์ ท างด้า นการจัด ตั้ง ศู น ย์
สารสนเทศให้ มี ค วามหลากหลาย เนื่ อ งจากเราจะได้ข ้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งสองด้านมากขึ้น ทั้งนี้เราจะได้ประโยชน์ต่องานวิจยั ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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