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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการนาํเสนอรูปแบบหน่ายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบสนทนากลุ่ม (focus group research)  
ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีกาํหนดนโยบายการจดัตั้งรูปแบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม
และคน้ควา้เอกสารเพิ่มเติมโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content  analysis)  

ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. รูปแบบหน่ายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดั
สระแกว้ควรเป็นรูปแบบอิสระ เน่ืองจากการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหาร โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้นั้นประสบปัญหาหลายดา้น เช่น งบประมาณ บุคลากร ท่ีสาํคญัคือการ
ทาํงานซํ้ าซอ้นกนั จึงควรมีการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศท่ีมีอยู่ในการทาํงานประจาํ เพราะฉะนั้น
รูปแบบการจดัตั้งหน่ายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 
ควรจดัแบบอิสระ  
 2.   รูปแบบการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ เป็นรูปแบบอิสระ  
 3. การจัดรูปแบบการจัดตั้ งหน่ายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกนั 
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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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

ความเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและกบัสังคมโลก นาํมาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ใน
การพฒันาประเทศในหลายๆ ดา้นและการพฒันาประเทศจะไปในทิศทางท่ีเหมาะสมไดน้ั้นเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปว่าการศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษามีความสัมพนัธ์
โดยตรงต่อการพฒันากาํลงัคนของประเทศให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความคิดความสามารถ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535:1) เพราะระบบสารสนเทศเป็นหัวใจ ท่ีสาํคญัในทุกขั้นตอนและ
การวางแผนพฒันาการศึกษาจะประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีดีเป็นประการสาํคญั 

วิจิตร  ศรีสอา้น (2529 : 13) ไดก้ล่าวว่า “เน่ืองจากการตดัสินใจวินิจฉยัสั่งการท่ีดีข้ึนอยูก่บั
ระบบข่าวสารขอ้มูลและสารสนเทศขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ในการทาํงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าระดบับริหารหรือปฏิบติังานเพราะขอ้มูลและสารสนเทศเป็นส่ิงบ่งบอกสภาพ
การทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่มีปัญหาอะไร จะแกไ้ขหรือปรับปรุง 
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อย่างไรรวมถึงจะวางแผนของอนาคตในรูปแบบใด จะทาํให้การทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ” 

นอกจากน้ี ไซมอน (Simon, 1977 : 39) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า การตดัสินใจท่ีดีมีประสิทธิผลนั้น
จะตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งตดัสินใจเพื่อเป็น
ปัจจยัในการพิจารณาเลือกทางตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 อนัเป็นผลให้เกิด
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามมา นบัว่าเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบบั
แรกของประเทศไทย ผลของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น ทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดความเคล่ือนไหวในกระแสของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงการ
ดาํเนินการเปล่ียนแปลงต่างๆ นั้น เป็นไปภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ทั้งส้ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัของการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถาบนัสงคมอ่ืนมาเป็นผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามมาตรา 58 
(2) ตลอดจนกระแสของการประกนัคุณภาพทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาดว้ย (มาตรา 9) 

กระแสการเปล่ียนแปลงอนัเป็นผลมาจากการดาํเนินการปฏิรูปการศึกษาของชาติน้ี มุ่งหวงั
ให้การจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการแกไ้ขปัญหาวิกฤตของชาติในระยะยาว ดงันั้น รูปแบบของ
การบริหารจดัการศึกษาจึงมุ่งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินรับและมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีจริงจงัโดยมุ่ง
พฒันาทั้ งระบบ และกระบวนการจัดการศึกษา ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พทุธศกัราช 2542 หมวด 5 ดงันั้น บุคลากรทางการศึกษาจาํเป็นตอ้งมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดว้ย 

ดังจะเห็นได้จากการท่ีมีหน่วยงานจาํนวนน้อยมากท่ีมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีใชไ้ดอ้ยา่งพอเพียง แมว้่าจะมีการกล่าวถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารมาเป็นเวลานานกว่าสองทศวรรษแลว้ก็ตาม ในขณะท่ีระบบ
ในระดบัปฏิบติัการ เช่น ระบบบญัชี ระบบสินคา้คงเหลือ ระบบงานบุคคลเป็นตน้ไดรั้บการพฒันาและ
นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ระบบเหล่าน้ีมกัเป็นระบบท่ีใชข้อ้มูลภายในหน่วยงานเป็นหลกั และ
ใชใ้นขั้นตอนการดาํเนินงานประจาํของกิจการทัว่ไปแต่สําหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น 
นอกจากขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลภายในกิจการนั้นๆ แลว้ยงัตอ้งอาศยัขอ้มูลจากภายนอกกิจการเขา้มา
ประกอบการตดัสินใจอยา่งมาก (สุชาดา กีระนนัท,์ 2541 : 3) 

 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

146 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกาํลงัเป็นท่ีสนใจและมีบทบาทมากข้ึนทุกทีในวงการ
บริหารและการวางแผนการศึกษาในประเทศไทย เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถทาํการ
ตดัสินใจและวางแผนไดดี้ยิ่งข้ึน เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อยา่งมากต่อระบบบริหารงานขนาดใหญ่ ซ่ึงมี
ความสลับซับซ้อนโดยตัวของมันเอง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมีขอบข่ายกว้างขวาง
ครอบคลุมงานในการจดัเกบ็รวบรวมรักษา การประมวลผลขอ้มูล และการรายงานผลการประมวลผล 
ขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงในวงการ MIS เรียกว่า สารสนเทศ (Information) ท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารใช้
ประกอบการตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขและขอ้จาํกดั
ของการตดัสินใจ ตลอดจนทนัท่วงทีตลอดเวลาหรือโอกาสท่ีตอ้งมีการตดัสินใจ โดยมีขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา (อุทยั  บุญประเสริฐ, ม.ป.ป.:1) 

โรงเรียนประถมศึกษากล่าวตามนัยของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 จดัเป็นสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน ท่ีดาํเนินการจดัการศึกษาระดบัก่อนอุดมศึกษา จาํนวน 12 
ปี โดยมีความมุ่งหวงัให้ผูเ้รียน มีความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โดยสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตอ้งกาํหนดหลกัสูตร ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
การท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะดาํเนินการจดัการศึกษาไดอ้ย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพจาํเป็นท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งรู้ปัญหาและความตอ้งการ ของบุคคลหรือสังคมสถานศึกษาตอ้งรู้สภาพของ
ประชาชนและชุมชน ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานศึกษา เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัตวันักเรียน ครู ภารโรง 
รายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนรายละเอียดเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ การเงิน เม่ือ
สถานศึกษาไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนแลว้จะตอ้งมีการรายงานผลและการตรวจสอบ คุณภาพ
โดยการประเมินจาก ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา (มาตรา 48) 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการบริหารสถานศึกษาหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการรายงานผล จะตอ้งมีการวางแผน
รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ประมวลผลและการรายงานขอ้มูลท่ี
มีการประมวลผลแลว้ในรูปแบบต่างๆ กนั สาํหรับใชใ้นการบริหารสถานศึกษา หรือเพื่อการรายงาน
ให้สาธารณะภายนอกทราบหากพบว่าการดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลบกพร่อง  ณ  จุดใดหรือขั้นตอน
ใดก็ดาํเนินการ ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึนเป็นวฎัจกัร (Cycle) ของการจดัระบบสารสนเทศ องคก์าร
หรือหน่วยงานไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ลว้นมีระบบสารสนเทศไวใ้ชแ้ลว้ทั้งส้ินส่วน
ความสมบูรณ์หรือความทนัสมยัมากนอ้ยเพียงใดนั้นคงแตกต่างกนัไปแลว้แต่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล การเรียกใชแ้ละการวิเคราะห์ประเมินขอ้มูล ช่วงความ 

 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

147 

แตกต่างมีตั้งแต่ระบบดั้งเดิม (Primitive System) ไปจนถึงระบบท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีซบัซอ้น (อาํรุง  จนัทวานิช และเจษฐ ์ อนฆัมงคล, 2524:5) 

ปัจจุบนัโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้
มีความพยายามดาํเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารและการจดัการในสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจการจดัการและการตดัสินใจสู่สถานศึกษาหรือ
หน่วยปฏิบติัมากยิ่งข้ึน ทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีอาํนาจในการวินิจฉัยตดัสินใจเพื่อการบริหาร
จดัการมากยิ่งข้ึน ผูด้าํเนินการวิจยัซ่ึงปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งครู สอนคอมพิวเตอร์และ ทาํหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บผดิชอบหอ้งปฏิบติัการและสารสนเทศของโรงเรียน ซ่ึงเป็นทั้งผูใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศโดยตรงเป็น
ผูร้ายงานขอ้มูลสารสนเทศต่อผูบ้งัคบับญัชาระดับเหนือข้ึนไป และเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีนิเทศ ติดตาม 
กาํกบั ดูแลการดาํเนินการของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ มีความสนใจใคร่ทราบความตอ้งการ การ
ดาํเนินงานจัดหน่วยงานเพื่อดาํเนินงานด้านขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษาในเร่ือง 
แนวคิดการจัดระบบสารสนเทศ รูปแบบการจัดองค์การดาํเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนเป็นประการใดบา้ง รวมทั้งรายการขอ้มูลสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนมีอะไรบา้งเพื่อหาแนวทางพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศในโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนเองและหน่วยงาน
ระดบัสูงข้ึนไป  

โรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 นั้นถือไดว้่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความสลบัซับซ้อนมีภารงานภารกิจใน
รายละเอียดจึงจาํเป็นตอ้งมีการรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ สาํหรับใชใ้นการบริหารงาน รวมทั้ง
การรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย การจะดําเนินการศึกษาความต้องการการตั้ งหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบการดาํเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ
นั้น เป็นขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก การศึกษาตอ้งใชเ้วลานานและ ผลของการศึกษาไม่สามารถเจาะลึก
ถึงรายละเอียด อนัเก่ียวกบัรายการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารโรงเรียนซ่ึงเป็น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบและรายการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารมี
จาํนวนมาก ผูด้าํเนินการวิจยั จึงเลือกท่ีจะทาํการศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาซ่ึงเป็นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ เพียงจงัหวดัเดียวถึงแมว้่าสภาพการจดัระบบสารสนเทศ ของแต่
ละจงัหวดัอาจไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัตวัแปรอ่ืนๆ นั้นแต่รายการขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใชใ้นการบริหารซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการดาํเนินงาน 
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ดา้นขอ้มูลสารสนเทศโดยตรงนั้นจะมีความคลา้ยคลึงกนัทุกจงัหวดั เพราะทุกโรงเรียนมี
ภารกิจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 เช่นเดียวกนั 

ดว้ยเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูด้าํเนินการวิจยัจึงทาํการศึกษาเร่ือง รูปแบบ
การจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ 
 
คาํสําคญั     

รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศ  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้เป็นอยา่งไร  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อนาํเสนอรูปแบบหน่วยงานสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือใชใ้นการบริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  
 
วธีิดําเนินการวจัิย    

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือมีประสบการณ์ในการใชส้ารสนเทศหรือมีความชาํนาญดา้นระบบสารสนเทศ
เป็นศึกษานิเทศหรือผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการท่ีรับผิดชอบดา้นระบบสารสนเทศของเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัสระแกว้เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือเป็นผูอ้าํนวยการหรือรองผูอ้าํนวยการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดและแบ่งกลุ่มผูท้รงคูณวุฒิประจาํ
กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีกาํหนด นโยบายการจดัตั้งรูปแบบหน่วยงานสารสนเทศ 

การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุ จาก 2 กลุ่ม สดัส่วนอยา่งนอ้ยตอ้งมาจากกลุ่มละ 2 
คน จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุในการสนทนาคร้ังน้ี จาํนวน 6 คน ดงัน้ี 
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กลุ่มท่ี 1 ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) รศ.นนัทะ  บุตรนอ้ย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย 

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  2) นายอาํนาจ  มั่นทน  ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  3) ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม ผูอ้าํนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
 กลุ่มท่ี 2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีกาํหนด นโยบายการจดัตั้งรูปแบบสารสนเทศ 
  1)  นายสุวิทย ์ ยนัอินทร์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบา้นหนองผกับุง้ 
  2)  นายโกมล  สมมัน่ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นท่าขา้ม 

3)  นายสมพร  พิลาสนัต ์ รองผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ รับผดิชอบ 
ศูนยส์ารสนเทศ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้เขต 2 

การดาํเนินการสนทนากลุ่ม จดัข้ึนในวนัพฤหัสบดีท่ี 4   เดือนธันวาคม  พุทธศกัราช  2551 
เวลา 9.00   -  12.00 น. ณ   หอ้งประชุม   15-401 อาคาร 100  ปี   สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

วิเคราะห์ขอ้มูลจากประเดน็ท่ีสอดคลอ้ง กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ในประเดน็ ต่อไปน้ี 
    1.  ปัจจุบนัสถานศึกษา และ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้มีการเตรียม

ความพร้อมในการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้อยา่งไรบา้ง 
     2.  ลกัษณะปัจจุบนัของหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีลกัษณะอยา่งไร 
     3.  การบริหารงานด้านงานสารสนเทศ ของโรงเรียนใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ ในดา้นต่างๆมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
     4.  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีอะไรบา้ง 

   5.  ลกัษณะการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรมีแนวทางอยา่งไรบา้ง 

   6.  การจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรใชรู้ปแบบใด เพราะเหตุใด 
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   7. การจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ควรเป็นรูปแบบเดียวกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
ผลการวจัิย   

สรุปผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั มี8 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี คือประเดน็ท่ี  1.
ปัจจุบนัสถานศึกษา และ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้มีการเตรียมความพร้อมในการจดัตั้ง
หน่วยงานสารสนเทศ พื่อการบริหารรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ อยา่งไรบา้ง 

       การเตรียมความพร้อมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวดัสระแก้วมีการจัดตั้ ง
นโยบายรองรับในการสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน เช่น การอบรม
บุคลากร   จัดเตรียมงบประมาณในการให้การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด เช่นการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ จดัเตรียมศูนยท่ี์คอยให้คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ
พฒันาระบบการส่ือสารเพ่ือรองรับการรับ-ส่ง ขอ้มูลสารสนเทศ  การเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมทางดา้นไอที จดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศระดบัโรงเรียน 

ประเด็นท่ี  2. ลกัษณะปัจจุบนัของหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีลกัษณะอยา่งไร 

ลักษณะหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้จะใชบุ้คลากรท่ีมีอยูแ่ลว้ทั้ง 6 งาน ให้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ โดย
ผูบ้ริหารจะเป็นผูส้ั่งการ เรียกเก็บและใชส้ารสนเทศ จากบุคลากรท่ีรับผิดชอบสารสนเทศในเร่ือง
นั้นๆโดยตรง ซ่ึงบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีในงานนั้นๆ มีความรู้ ความเขา้ใจดา้นขอ้มูล ของงานดีอยู่แลว้
  

ประเด็นท่ี  3. การบริหารงานดา้นงานสารสนเทศ ของโรงเรียนใน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ในดา้นต่างๆมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดแ้ต่งตั้ง บุคลากรครู จะเรียกขอ้มูลสารสนเทศงานดา้นต่างๆ จาก
ผูรั้บผิดชอบงานดา้นนั้นๆโดยตรง ซ่ึงผูรั้บผดิชอบงานในแต่ละงาน จะเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลสารสนเทศไว้
เองตามขอบข่ายขอ้มูลและภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งของงานนั้นๆ มีการใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมเร่ืองการ
บริหารสารสนเทศและการใชไ้อที พร้อมทั้งจดัหางบประมาณเพ่ือใชใ้นการบริหารงานสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
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ประเด็นท่ี  4. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ มีอะไรบา้ง 
    ปัญหาและอุปสรรคในการจดัจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน สามารถ
แบ่งได ้3 ปัญหาหลกัๆ ดงัน้ี 
    ปัญหาดา้นบุคลากร เกิดจาการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะรับผดิชอบงานสารสนเทศ และบุคลากร
ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศ 

ปัญหาด้านการปฏิบัติการ เน่ืองจากนโยบายในการจัดตั้ งรูปแบบ ท่ีไม่ชัดเจน  ขาด
งบประมาณและแผนสนบัสนุน บางส่วนไม่สามารถปฏิบติัได ้เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ เป็น
ตน้ 
 ปัญหาดา้นสถานท่ี เน่ืองจากจดัตั้งหน่วยงานระบบสารสนเทศในโรงเรียนสังกดัสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัสระแกว้ จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการจดัตั้ง เช่น การจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น
การจดัเก็บ ประมวลผลขอ้มูล  ปัญหาขาดแคลนงบในการสร้างห้องหรือศูนย ์เพื่อรองรับงานดา้น
สารสนเทศ 

ประเด็นท่ี 5. ลักษณะการจัดตั้ งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรมีแนวทางอยา่งไรบา้ง 

   ลกัษณะในการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว้ นั้นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีอยู่แลว้ในโรงเรียนซ่ึงรับผิดชอบงานการบริหารทั้ง 6 ดา้น ทาํ
หน้าท่ีในการรับผิดชอบงานสารสนเทศในงานนั้ นๆ ส่วนผูบ้ริหารจะทาํหน้าท่ีสั่งการ จัดเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสารสนเทศโดยตรง และตอ้งไม่มีการใชง้บประมาณมาก 
เกินไป  

ประเด็นท่ี 6. การจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ควรใชรู้ปแบบใด เพราะเหตุใด 

   จากปัญหาการขาดแคลนงาบประมาณและบุคลากร อีกทั้งบุคลากรยงัขาดความรู้ความ
ชาํนาญในเร่ืองไอที จึงไม่สามารถจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพื่อประสานงานได ้รูปแบบท่ีควรใชใ้นการ
จดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน จาก 6 รูปแบบท่ีไดน้าํเสนอไวใ้นงานวิจยั คือ 
รูปแบบการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ 
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ประเด็นท่ี  7 การจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ควรเป็นรูปแบบเดียวกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

เน่ืองจากการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนนั้น จะตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา การจัดรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมือนกันยอมได้ขอ้มูลสารสนเทศแบบ
เดียวกนั ตรงกนัขา้มถา้มีการจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ก็อาจทาํไดไ้ดรั้บขอ้มูลสารสนเทศท่ี
แตกต่างกนัได ้ ดงันั้นการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจงัหวดัสระแกว้ควร จดัตั้งในรูปแบบเดียวกนั 
  
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจดัตั้งหน่วยงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า การจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ในรูปแบบอิสระนั้น เป็นรูปแบบการ
ดาํเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ในโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎี (วิจิตร ศรีสอา้น, 2524:2) ท่ีกล่าววา่ในการตดัสินใจวินิจฉยัท่ีดีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสาร 90% 
และใช ้ส่ิงท่ีเป็นส่ิงดลใจหรือสามญัสํานึกเพียง 10% เท่านั้นโดยมีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จงัหวดัสระแกว้ คอยเป็นผูป้ระสานงานหรือศูนยร์วบรวมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อจดัส่ง
ขอ้มูลสารสนเทศหรือรายงานไปยงัหน่วยงานบงัคบับญัชาระดบัสูง ซ่ึงการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือ
การบริหารในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัวดัสระแกว้ ในรูปแบบการจดัตั้งศูนย์
สารสนเทศแบบอิสระ นั้น มีขอ้ดีดงัน้ี  
    1.  ประหยดัเร่ืองบุคลากรเพราะเป็นการทาํงานประจาํท่ีตอ้งทาํอยูแ่ลว้ 
    2.  ประหยดังบประมาณ เพราะไม่ตอ้งทุ่มงบประมาณในการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศ 
    3.  ผูบ้ริหารได้รับขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นเชิงเด่ียว สามารถนํามาประมวลผลเพื่อการ
ตดัสินใจไดโ้ดยตรง 
   4.   ผูจ้ดัทาํสารสนเทศ มีความรู้ความเขา้ใจในงานนั้นๆ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ ทั้งเร่ืองงบประมาณ การขาดแคลน
บุคลากร การไม่เขา้ใจในการจดัทาํสารสนเทศในงานดา้นนั้นๆ ไปจนถึงการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์  
เช่น คอมพิวเตอร์ และจากการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนนั้น จะตอ้งมีการติดต่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลสารสนเทศอยูต่ลอดเวลา ของสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของไซมอน (Simon, 1977 : 39)ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่า 
การตดัสินใจท่ีดีมีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งมีขอ้มูลและสารสนเทศและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเดน็ท่ีตอ้งตดัสินใจเพื่อเป็นปัจจยัในการพิจารณาเลือกทางตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
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การจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมือนกนัยอมไดข้อ้มูลสารสนเทศแบบเดียวกนั ตรงกนัขา้ม
ถา้มีการจดัรูปแบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ก็อาจทาํได้ได้รับขอ้มูลสารสนเทศท่ีแตกต่างกันได ้
ดงันั้นการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ควร จดัตั้งในรูปแบบเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู ้บริหารสถานศึกษาหรือผู ้บังคับบัญชา  ต้องเล็งเห็นความสําคัญของ  ระบบ  MIS 
(Management Information Systems) เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดในการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ (พนสั  หันนาคิน, 2524) ท่ีกล่าวว่าการบริหาร
การศึกษาในระดบัโรงเรียนนั้น มีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการดาํเนินงานกิจการของโรงเรียน
ใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  โดยเป็นผูน้าํในการดาํเนินงานของคณะครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
รูปแบบการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน จะใชรู้ปแบบไหนนั้นตอ้งดูสภาพความ
พร้อมและนโยบายของสถานศึกษาเป็นหลกั อาจมีการปรับเปล่ียนตามสภาพภูมิศาสตร์หรือกาลเวลาได ้
ในการจะจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศในการบริหารโรงเรียน นั้นควรมุ่งเนน้ให้บุคลากรมีความเขา้ใจและเห็น
ประโยชน์ ในเชิงรูปธรรม ว่าเม่ือมีการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศแลว้ ช่วยผ่อนแรง ประหยดัเวลาไดอ้ย่างไร 
และส่งเสริมให้บุคลากรมีเจตคติท่ีดีในการใชไ้อทีทั้งเร่ืองการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ  การ
จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการบริหาร นั้นจริงๆแลว้ควรให้ความสําคญักบัการบริหารสารสนเทศมากว่า
การสร้างหรือซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพราะจริงๆแลว้ การบริหารสารสนเทศนั้นสามารถเกิดไดใ้นทุกพื้นท่ี ไม่
จาํเพาะจงเจาะวา่เป็นท่ีใดท่ีหน่ึง 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศ ก่อน เช่นปัญหา

ดา้นนโยบาย ปัญหาดา้นบุคลากร เป็นตน้ 
ควรเพิ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการบริหารและผูมี้ประสบการณ์ทางด้านการจัดตั้ งศูนย์

สารสนเทศให้มีความหลากหลาย  เน่ืองจากเราจะได้ข้อมูล  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งสองดา้นมากข้ึน  ทั้งน้ีเราจะไดป้ระโยชน์ต่องานวิจยัใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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