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แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
APPROACHES TO MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN SCHOOLS UNDER
SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 31.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตามการรับรู๎ของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎รับผิดชอบระบบงานระบบสารสนเทศ
และเพื่อเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 แยกตามขนาดโรงเรียน โดยมีกระบวนการในการจัด 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูล
การประมวลผลข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล และการนาข๎อมูลไปใช๎ ประชากร คือ ผู๎บริหารสถานศึกษา
และครูผู๎รับผิดชอบระบบงานระบบสารสนเทศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จานวน 50 โรง รวม
100 คน กลุํมตัวอยําง จานวน 88 คน การรวบรวมข๎อมูลการรับรู๎ตํอสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใช๎วธิ ีสารวจด๎วยแบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 5
ระดับ และวิเคราะห๑ข๎อมูลเป็นคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรวบรวมข๎อมูลแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วิธีสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎าง ครูผู๎ รับผิดชอบ
ระบบงานระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนที่ มีคําเฉลี่ยสภาพการจัด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารของโรงเรีย นสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สูงที่สุดของโรงเรียนแตํละขนาด และทาการวิเคราะห๑ข๎อมูลการสัมภาษณ๑
ด๎วยวิธีวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นพบวํา ทุกขั้นของการจัดระบบสารสนเทศอยูํในระดับ
มาก โดยคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การตรวจสอบข๎อมูล รองลงมาคือการเก็บรวบรวมข๎อมูล การประมวลผลข๎อมูล การนาข๎อมูล
ไปใช๎ การจัดเก็บข๎อมูล และคําเฉลี่ยต่าที่สุดคือ การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล
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2. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 แยกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมของโรงเรียนทุกขนาด ได๎เสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่เหมือนกัน คื อ โรงเรีย นได๎มีขั้น ตอนในการจั ดระบบสารสนเทศ มีก ารกาหนดนโยบายการจั ด ระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนการปฏิบัตงิ าน กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน แตํงตั้งทีมงานหรือผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบ
ในแตํละงานอยํางชัดเจน ใช๎เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาชํวยในการจัดระบบสารสนเทศ ต๎นสังกัดให๎การสนับสนุน
ด๎านงบประมาณ
ขั้นการเก็บรวบรวมข๎อมูล คานึงถึงความต๎องการของการนาไปใช๎ มีแบบฟอร๑มในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ข๎อมูลที่ได๎มาจากแหลํงที่ควรอยูํทั้งในและนอกโรงเรียน และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชํวยในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ขั้นการตรวจสอบข๎อมูล มีการตรวจสอบข๎อมูลกํอนที่จะนาไปประมวลผล ตรงตามความต๎องการของการ
นาไปใช๎หรือแบบฟอร๑มที่เก็บรวบรวม ตรงตามประเภทของข๎อมูล
ขั้นการประมวลผลข๎อมูล มีการประมวลผลทั้งทาด๎วยมือและใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑เข๎ามาชํวยในการ
ประมวลผล
ขั้นการจัดเก็บข๎อมูล มีจัดเก็บข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ แยกประเภทของข๎อมูล มีปูายกากับ แยกเป็นปีการศึกษา
อยํางชัดเจน สารสนเทศจัดทาเป็นรูปเลํม ข๎อมูลเก็บในลักษณะแฟูมเอกสาร และสารองข๎อมูลในแผํนซีดี หรือแผํนดีวีดี ทา
เป็นตารางในรูปแบบเอกสารและไว๎ในระบบคอมพิวเตอร๑ทั้งที่เป็นข๎อมูลและสารสนเทศ เพื่อให๎งาํ ยตํอการสืบค๎น
ขั้น การวิเคราะห๑ ข๎อ มู ล มีก ารวิเคราะห๑ข๎ อมู ล สารสนเทศที่ไ ด๎ประมวลผลมาแล๎ ว น าไปเปรีย บเที ยบให๎
สอดคล๎อง เหมาะสมกับการนาไปใช๎ในการประกอบการทางาน การตัดสินใจ ยังไมํมีบุคลากรที่ทาหน๎าที่นอี้ ยํางชัดเจน
และขั้นการนาข๎อมูลไปใช๎มกี ารนาข๎อมูลที่ไดไปใช๎ประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงค๑ รายงานข๎อมูลไปยัง
หนํวยงานต๎นสังกัดตามระยะเวลาที่กาหนด เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ ข๎อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน๑ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ทราบทั้งในและนอกโรงเรียน มีรูปแบบการรายงานผลและนาเสนอข๎อมูลที่หลากหลาย ทั้งในรูปเอกสารแผํนพับ รูปเลํม
วารสาร และผํานทางระบบอินเทอร๑เน็ต นาข๎อมูลที่ไดไปวางแผน แกไข พัฒนา และปฏิบัตจิ ริงในการบริหารสถานศึกษา

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the solution and Approaches to Management Information System
in Schools under Secondary Educational Service Area Office 31 from being aware of the directors and teachers who
were in charge of managing the information systems and guiding approaches to Management Information System in
Schools under Secondary Educational Service Area Office 31 of divide from the size of schools. The procession of
management is 6 procedures were data collection, data inspection, data processing, data storage, data analysis and
data applying. Population is administrators and teachers who were in charge of managing the information systems in
school of 50 schools total 100 people. The sample consisted of 88. Questionnaires were used as a tool for collecting
data, and the data were analyzed by using mean, standard deviation and interview form.
The results of this research were as follows:
1. The solution management of the information system in Schools under Secondary Educational Service
Area Office 31 collected information at a high level. Considering all of procedures were a high level. Arranging from a
first high level to a final level was data inspection, data collection, data processing, data applying and data analysis.
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2. Approaches to Management Information System in Schools under Secondary Educational Service Area
Office 31 should be specific the policy of management of the information system in schools such as meeting for
planning, fixing time for operating, appointing team work or people who are clearly in charge of each duty, choosing
people who have more knowledge and ability, there is clearly form for managing, using tools and technology manage of
the information, data and information have to correct, complete and to be present, and schools should support more
about budget.
Data collection: considering the requirement of using. There was the form for collecting the data. The data
came from the sources in and out of schools and used the new technology for collecting data.
Data inspection: inspecting data before processing. The requirement was directly the usage or the form of
collecting and direction the kind of data.
Data processing: Processing the data by writing and using program in computer.
Data storage: storage data to be classification. Divided the kind of data. There were the stickers to divide data
to be the year of academic. Information system was made to be the book. The data was keep to be the document and
CD or DVD. The data and information system were keep to be papers and kept in computer for easy to search.
Data analysis: analysis the data processing and information system and to compare the opportune of using
about working and decision but there was not the officer to do this duty.
Data applying: apply the data for decision from the purposes. Reported the data to the office area in time.
Broadcasted and informed the data and information system that were useful to all concerned to know which were in
and out the schools. There was the form for reporting and presentation the various data which were in paper, journal
and internet. Took the data for planning, solving, developing and using in the schools.

ภูมิหลัง
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544-2553) ที่เรียกวํา IT 2010 ให๎
ความสาคัญ กั บบทบาทของเทคโนโลยีส ารสนเทศในฐานะเป็ นเครื่อ งมือในการขั บเคลื่อนการพัฒ นาประเทศทั้ งในด๎ า น
เศรษฐกิจและสังคม โดยได๎เน๎นการประยุกต๑ใช๎ในสาขาหลักที่เป็นเปูาหมายของการพัฒนาประเทศ 5 ด๎านคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด๎านภาครัฐ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด๎านพาณิชย๑ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด๎านการศึกษา และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด๎าน
สัง คม ส าหรั บเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการพัฒ นาด๎ า นการศึก ษา มีเปู า หมายที่ จ ะพั ฒ นาและเตรีย มความพร๎ อมด๎ า น
ทรัพยากรมนุษย๑ในทุกระดับของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาไปสูํการเป็นสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ โดยได๎
กาหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนา 5 ด๎าน คือ ด๎านการบริหารนโยบายและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ด๎านการพัฒนาสาระทางการศึกษาและการสร๎างความรู๎
และด๎า นการสร๎า งความเสมอภาคในการเข๎ าถึ ง และใช๎ประโยชน๑ส าระการศึก ษา (ส านั กงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหํงชาติ, 2545, หน๎า20)
กระทรวงศึกษาธิการได๎กาหนดนโยบายด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎เรํงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในการเสริมสร๎างคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนการสอนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เรํงรัดพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศ เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการตามภารกิจหลักได๎กาหนดวิสัยทัศน๑
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เปูาหมาย และแผนงานหลัก เน๎นการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร๎างความเป็นเลิศในด๎านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน โดยเน๎นการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎ รวดเร็ว ถูกต๎องทันสมัยได๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริง จึงได๎จัดทา
แผนปฏิบัติการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) ซึ่ง
สอดคล๎องกับหลักการบริหารแนวใหมํจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องบริหารและตัดสินใจ โดยอาศัยข๎อมูลมากกวําสามั ญสานึก
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2546, หน๎า 1) และสืบเนื่องจากการกระจายอานาจ การบริหารการศึกษาไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะทาให๎สถานศึกษามีความคลํองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตาหลักการ
ของการบริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SBM) ซึ่งเป็นการสร๎างรากฐานและความเข๎มแข็ง
ให๎ กั บสถานศึก ษา สามารถจั ด การศึก ษาได๎ อยํา งมีคุ ณภาพ ได๎ มาตรฐานและสามารถพั ฒ นาอยํา งตํอ เนื่อ ง และทาให๎
สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลมีความคลํองตัวมีอสิ ระและมีความเข๎มแข็ง
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับวํามีความสาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งในการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ต๎องการ และครอบคลุมภารกิจด๎านการบริหารจัดการได๎อยํางมีคุณภาพ สถานศึกษาต๎องมีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่นาไปสูํคุณภาพของผู๎เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต๎อง สมบูรณ๑ เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกใช๎ข๎อมูลสารสนเทศได๎ตลอดเวลา โดยผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถนาไปใช๎ในการตัดสินใจดาเนินการตําง ๆ
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .
2554, หน๎า 5)
โดยทั่วไปโรงเรียนมัธยมศึกษาได๎ดาเนินการเกี่ยวกับข๎อมูลสารสนเทศตําง ๆ เพื่อรายงานให๎กลุํมนโยบายและแผน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สาหรับใช๎เป็นพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณประจาปี แตํสํวนใหญํยังขาดการวิเคราะห๑
เพื่อการวางแผนและพัฒนา ถึงแม๎วําหนํวยงานต๎นสังกัดจะได๎กาหนดมาตรฐานด๎านการบริหารในมาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1 ที่
กาหนดให๎โรงเรียนต๎องใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศให๎
ครบถ๎วน ถู กต๎อง ตรงกับความต๎องการ ทันตํอการใช๎งาน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงจาเป็นต๎องมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของหนํวยงาน
จากการศึกษางานวิจัยของ เพลินพิศ หยาดผกา (2549) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได๎กลําวถึง ผลการศึกษาเฉพาะกรณี ของสถานศึกษา 4 ขนาด
พบวํา มีสภาพปัญหาเหมือนและแตํงตํางกัน คือ สถานศึกษาขนาดใหญํพิเศษ ปัญหาที่พบมากคืออุปสรรคในการรวบรวม
ข๎อมูล ความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน ด๎านการตรวจสอบข๎อมูลมีปัญหาไมํมาก สถานศึกษาขนาดใหญํ ปัญหาที่พบคือ การ
เก็บรวบรวมข๎อมูลมักได๎ข๎อมูลไมํตรงตามกาหนด ในการตรวจสอบข๎อมูลมีปัญหาน๎อยสถานศึกษาขนาดกลาง ปัญหาที่พบ
คือ การวางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูล รูปแบบการเก็บรวบรวมข๎อมูล ความถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรไมํ
เห็นความสาคัญ การตรวจสอบข๎อมูลมีปัญหาพอสมควร สถานศึกษาขนาดเล็ก ใช๎สถานที่สํวนหนึ่งของห๎องวิชาการเป็นที่
จัดทาสารสนเทศ ปัญหาที่พบคือ มีอุปสรรคของการวางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูล ความรํวมมือในการรวบรวมข๎อมูลและ
ความถูกต๎องเป็นปัจจุบันรวมทั้งรูปแบบในการรวบรวมข๎อมูล สํวนใหญํมองวําเป็นข๎อมูลสํวนตัวไมํจาเป็นต๎องให๎ข๎อมูลกับ
สถานศึกษา งานซ้าซ๎อน ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก ทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่แตกตํางกันของแตํละขนาด อีกทั้ง นง
ลักษณ๑ บุญคูณ(2548) ได๎วิจัยเรื่อง ปัญหาและความต๎องการในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบวํา ปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ภาพรวมอยูํใน
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ระดับปานกลาง สํวนขัน้ การจัดเก็บข๎อมูลและขั้นการนาข๎อมูลไปใช๎อยูํในระดับมาก โดยเฉพาะขั้นการนาข๎อมูลไปใช๎ มีคําเฉลี่ย
มากที่สุด เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประเภทของสารสนเทศที่โรงเรียนจัดทา พบวํา ไมํแตกตํางกัน สํวน
ตาแหนํง พบวํา แตกตํางกัน และความรู๎ในการจัดระบบสารสนเทศ ความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร๑ พบวํา แตกตํางกัน
และความต๎องการในการจั ดระบบสารสนเทศทางการศึกษา ภาพรวมทุกขั้นอยูํในระดับมาก เมื่อจาแนกตามเพศ ตาแหนํง
วุฒกิ ารศึกษา ความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร๑ และประเภทของสารสนเทศที่โรงเรียนจัดทา พบวํา ไมํแตกตํางกัน สํวน
อายุและความรูใ๎ นการจัดระบบสารสนเทศ พบวํา แตกตํางกัน
นอกจากนี้ผู๎วิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อนามาประมวลให๎เห็นถึง
สภาพเกี่ยวกับการจัดสารสนเทศเพื่อการบริหารดังนี้ สุภัคกมล ชินวงค๑ (2548) วิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวั ดสุราษฎร๑ธานี สํวน นริสร๑ ยืนยง(2549) ได๎ดาเนินการ
วิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง นอกจากนี้ นิวัฒน๑
แสงปัก (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนในอาเภอฝาง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหมํ เขต 3 เชํนเดียวกับ ธนสร ดีศรี (2554) ได๎ศึกษา การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศในโรงเรียน
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จากผลงานวิจัยข๎างต๎นพบวํา การดาเนินการจัดระบบสารสนเทศ
ยังไมํได๎ดาเนินการครบ และสถานศึกษามีความต๎องการจัดระบบสารสนเทศ ทั้ง 6 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การ
ตรวจสอบข๎อมูล การประมวลผลข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล และการนาข๎อมูลไปใช๎
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกลําว ทาให๎ผู๎วจิ ัยในฐานะหัวหน๎างานสารสนเทศ ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความสนใจที่จะศึกษา แนว
ทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อนาผล
วิจัยที่ได๎ในการทาวิจัยในครั้งนีไ้ ปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
ตํอไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 ตามการรับรู๎ของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎รับผิดชอบระบบงานระบบสารสนเทศ
2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31 แยกตามขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
เขต 31 โดยมี ขนาดโรงเรียน เป็นตัวแปรอิสระเนื่องจากการทบวรรณกรรมแล๎วพบวํา ในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในแตํข นาดจะมีค วามแตกตํา งกั น ทั้ ง ทางด๎ า นทรั พ ยากร บุ คลากร และงบประมาณ และตั ว แปรตามคื อ การจั ด ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 6 ขั้น ได๎แกํ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูล การประมวลผลข๎อมูล การจัดเก็บ
ข๎อมูล การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล และการนาข๎อมูลไปใช๎ ซึ่งเป็นกระบวนในการจัดระบบสารสนเทศที่ต๎องกระทาทุกขั้นตอนให๎ครบ
วงจรจึงจะได๎สารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน๑ในการบริหารงาน
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารในโรงเรียน 6 ขั้น
1. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
2. การตรวจสอบข๎อมูล
3. การประมวลผลข๎อมูล
4. การจัดเก็บข๎อมูล
5. การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล
6. การนาข๎อมูลไปใช๎

ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญํ
- ขนาดใหญํพิเศษ

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย
การวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 31 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ผู๎วิจัยกาหนดรายละเอียดตําง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จานวน
50 โรง โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูล คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31, 2554, หน๎า 22)
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 31
จานวน 44 โรง ทาการคานวณหาคําขนาดตัวอยําง (Sample Size) โดยใช๎ตารางกาหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และ
มอร๑แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ๎างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
เนื่องด๎วยประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ มีความแตกตํางกันในแตํละขนาดของโรงเรียน ดังนั้น ผู๎วิจัยเลือกใช๎
วิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้นตามสัดสํวน (Proportion Stratified random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษาแสดงดังตาราง
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ตาราง 1 ขนาดประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ทาการสุํมแตํละชัน้
การแบํงชั้น
ตามขนาด
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญํ
ขนาดใหญํ
พิเศษ
รวม

ประชากร

10
20

จานวนประชากรและกลุํมตัวอยํางแตํละชัน้
กลุํมตัวอยําง
กลุํมตัวอยําง
กลุํมตัวอยําง
โรงเรียน
ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครูผู๎รับผิดชอบ
ระบบงานสารสนเทศ
9
9
9
18
18
18

9
11

8

8

8

9

9

9

50

44

44

44

จากตาราง ผู๎วิจัยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อโรงเรียน ทา
การสุมํ ตัวอยํางจนครบจานวนตามที่กาหนด
2. กลุํมตัวอยํางในการสัมภาษณ๑ แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได๎คัดเลือกแบบเจาะจง โรงเรียนที่มีคําเฉลี่ยของสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 อยูํในอันดับสูงสุดของโรงเรียนแตํละขนาด
โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูลของโรงเรียน คือ ครูผู๎รับผิดชอบระบบสารสนเทศของโรงเรียนนั้น ๆ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
1. แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นมา โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ปรึกษาอาจารย๑ที่ปรึกษา และ
ผู๎เชี่ยวชาญ แล๎วนามาปรับปรุงแก๎ไข ซึ่งแบํงแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลขนาดโรงเรียน และข๎อมูลตาแหนํงงานผู๎ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 6 ขั้น ได๎แกํ การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูล การประมวลผลข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล และการนาข๎อมูลไปใช๎ มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) 5 ระดับ
2. แบบสัมภาษณ๑แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นแบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง มีประเด็นคาถามอยํางน๎อย 6 ประเด็น ตามการจัดระบบ
สารสนเทศ 6 ขั้น
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. จากแบบสอบถาม
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1.1 ทาหนังสือขอความรํวมมือในการทาวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ถึง
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
1.2 จัดสํงแบบสอบถามทางไปรษณีย๑ ไปยังโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
31 และขอความอนุเคราะห๑ให๎สงํ แบบสอบถามกลับภายในเวลา 2 สัปดาห๑ โดยได๎แนบซองเปลําติดแสตมป์ จําหน๎าซองถึง
ผู๎วิจัยไปพร๎อมกับแบบสอบถาม เพื่อสะดวกในการสํงกลับ
1.3 ในกรณีที่ยังไมํได๎รับแบบสอบถามคืนตามเวลาที่กาหนด ผูว๎ จิ ัยใช๎การโทรประสานงานไปยังโรงเรียนและ
เดินทางไปเก็บด๎วยตนเอง
1.4 ตรวจสอบความถูกต๎องและความครบถ๎วนสมบูรณ๑ของแบบสอบถามกํอนที่จะนามาประมวลผลหากมี
ฉบับไหนไมํสมบูรณ๑จะคัดออกและทาการเก็บเพิ่มให๎ครบตามจานวน
2. จากแบบสัมภาษณ๑
ผู๎วิจัยสัมภาษณ๑ โรงเรียนที่มีคาํ เฉลี่ยรวมของแบบสอบถามการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในการจัดระบบสารสนเทศ 6 ขั้น จัดอยูํในอันดับแรกของแตํละขนาด
โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูลของโรงเรียน คือ ครูผู๎รับผิดชอบระบบสารสนเทศ โดยการเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
1. ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาความถี่และคําร๎อยละ แล๎ว
นาเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศ 6 ขั้น ได๎แกํ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูล การ
ประมวลผลข๎อมูล การจัดเก็บข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูล และการนาข๎อมูลไปใช๎ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยหาคําเฉลี่ยเลขคณิต
และคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับเกณฑ๑ในการแปลคําระดับความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) มีดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 – 5.00
สภาพการจัดระบบสารสนเทศอยูใํ นระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50
สภาพการจัดระบบสารสนเทศอยูใํ นระดับ มาก
2.51 – 3.50
สภาพการจัดระบบสารสนเทศอยูใํ นระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50
สภาพการจัดระบบสารสนเทศอยูใํ นระดับ น๎อย
1.00 – 1.50
สภาพการจัดระบบสารสนเทศอยูใํ นระดับ น๎อยที่สุด
3. วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการตอบแบบสอบถาม จัดอยูํใน
อันดับแรกของแตํละขนาด โดยการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) นาข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ของแตํละ
โรงเรียน มาสรุปตามประเด็นหัวข๎อการจัดระบบสารสนเทศ 6 ขั้น

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นที่มีตํอสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นพบวํา ทุกขั้นของการจัดระบบ
สารสนเทศอยูํ ใ นระดั บ มาก โดยคํ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ การตรวจสอบข๎ อ มู ล รองลงมาคื อ การเก็ บ รวบรวมข๎ อ มู ล
การประมวลผลข๎อมูล การนาข๎อมูลไปใช๎ การจัดเก็บข๎อมูล และคําเฉลี่ยต่าที่สุดคือ การวิเคราะห๑ข๎อมูล เมื่อพิจารณาเป็น
รายขั้น มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 ขัน้ การตรวจสอบข๎อมูล โดยรวมอยูใํ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ขั้นการตรวจสอบข๎อมูลอยูํ
ในระดับมากทุกข๎อ โดยมีคาํ เฉลี่ยสูงที่สุด คือ วางแผน กาหนดวัตถุประสงค๑ และขั้นในการตรวจสอบข๎อมูลเพื่อการบริหารไว๎
อยํางชัดเจน รองลงมา คือ การกาหนดชํวงเวลาในการตรวจสอบข๎อมูล และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีงบประมาณอยําง
เพียงพอที่จะนาไปใช๎ในการตรวจสอบข๎อมูล
1.2 ขั้นการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ขั้นการเก็บข๎อมูลอยูํใน
ระดับมากทุกข๎อ โดยมีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข๎อมูลที่เก็ บรวบรวมตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎ รองลงมา คือ จัดทาปฏิทิน
กาหนดวันเก็บรวบรวมข๎อมูลไว๎อยํางชัดเจน และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าที่สุด คือ กาหนด วิธีการจัดเก็บ สามารถสร๎างเครื่องมือที่
ใช๎ในการเก็บข๎อมูลได๎อยํางเหมาะสม หลากหลาย สอดคล๎องกับลักษณะของข๎อมูล และแหลํงข๎ อมูล (เชํน สารวจแบบ
รายงาน แบบสัมภาษณ๑ เป็นต๎น)
1.3 ขั้นการประมวลผลข๎อมูล โดยรวมอยูใํ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคาํ เฉลี่ยสูงที่สุด คือ
การก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลข๎ อ มู ล อยูํใ นระดั บมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ก าหนดผู๎ รับ ผิ ด ชอบที่ มีค วา มรู๎
ความสามารถในการประมวลผลข๎อมูล อยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าที่สุด เทํากัน 2 ข๎อ คือ งบประมาณในการ
ประมวลผลข๎อมูล อยูใํ นระดับมาก และ การประชุม นิเทศ และติดตามการประมวลผลข๎อมูล อยูใํ นระดับมาก
1.4 ขั้นการนาข๎อมูลไปใช๎ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
นาข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎วางแผนบริหารสถานศึกษา เชํน กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัตกิ าร เป็นต๎น อยูํในระดับมาก รองลงมา
คือ แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบในการนาเสนอข๎อมูลสารสนเทศ อยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ ยต่าที่สุด คือ มีงบประมาณ
สนับสนุนในการนาเสนอและเผยแพรํขอ๎ มูลสารสนเทศ อยูใํ นระดับปานกลาง
1.5 ขั้นการจัดเก็บข๎อมูล โดยรวมอยูใํ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคาํ เฉลี่ยสูงที่สุด คือ มี
บุคลากรที่ทาหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข๎อมู ล อยูํในระดั บมาก รองลงมา คือ วางแผน และกาหนดแนว
ปฏิบัติการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ อยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การจัดทารหัสหรือระบบข๎อมูลไว๎
เพื่องํายตํอการจัดเก็บ อยูํในระดับปานกลาง
1.6 ขั้นการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล โดยรวมอยูใํ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา มีเพียง 4 ข๎อเทํานั้นที่อยูํใน
ระดับมาก คือ ข๎อมูลที่ได๎วิเคราะห๑แล๎วตรงตามวัตถุประสงค๑ของการใช๎งาน ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด อยูํในระดับมาก
รองลงมา คือ จัดเรียงลาดับความสาคัญของข๎อมูล อยูํในระดับมาก ตรวจสอบความถูกต๎องของการวิเคราะห๑ข๎อมูลทุกครั้ง
และเครื่องมือที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่าที่สุด คือ วางแผนการ และกาหนดการดาเนินงานในการ
วิเคราะห๑ขอ๎ มูล อยูํในระดับปานกลาง
2. แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
31 แยกตามขนาดโรงเรียน
จากการศึกษา แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ได๎ทาการสัมภาษณ๑แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน ทัง้ 6 ขั้น โดยภาพรวม
จึงสรุปและนาเสนอ ในแตํละขัน้ ดังนี้
ขั้นการเก็บรวบรวมข๎อมูล คานึงถึงความต๎องการของการน าไปใช๎ มีแบบฟอร๑มในการเก็ บรวบรวมข๎อมู ล
ข๎อมูลที่ได๎มาจากแหลํงที่ควรอยูํทั้งในและนอกโรงเรียน และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชํวยในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ขั้นการตรวจสอบข๎อมูล มีการตรวจสอบข๎อมูลกํอนที่จะนาไปประมวลผล ตรงตามความต๎องการของการ
นาไปใช๎หรือแบบฟอร๑มที่เก็บรวบรวม ตรงตามประเภทของข๎อมูล
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ขั้น การประมวลผลข๎อ มู ล มีการประมวลผลทั้ง ทาด๎ ว ยมือ และใช๎โปรแกรมคอมพิว เตอร๑ เข๎า มาชํว ยในการ
ประมวลผล
ขั้นการจัดเก็บข๎อมูล มีจัดเก็บข๎อมูล เป็นหมวดหมูํ แยกประเภทของข๎อมูล มีปูายกากับ แยกเป็นปีการศึกษา
อยํางชัดเจน สารสนเทศจัดทาเป็นรูปเลํม ข๎อมูลเก็บในลักษณะแฟูมเอกสาร และสารองข๎อมูลในแผํนซีดี หรือแผํนดีวีดี ทา
เป็นตารางในรูปแบบเอกสารและไว๎ในระบบคอมพิวเตอร๑ทั้งที่เป็นข๎อมูลและสารสนเทศ เพื่อให๎งํายตํอการสืบค๎น
ขั้นการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล มีการวิเคราะห๑ขอ๎ มูลสารสนเทศที่ได๎ประมวลผลมาแล๎ว นาไปเปรียบเทียบให๎สอดคล๎อง
เหมาะสมกับการนาไปใช๎ในการประกอบการทางาน การตัดสินใจ ยังไมํมีบุคลากรที่ทาหน๎าที่นอี้ ยํางชัดเจน
และขั้นการนาข๎ อมูลไปใช๎มีการนาข๎อ มูลที่ไดไปใช๎ประกอบการตัด สินใจตามวัตถุ ประสงค๑ รายงานข๎อ มูลไปยั ง
หนํวยงานต๎นสังกัดตามระยะเวลาที่กาหนด เผยแพรํ ประชาสัมพันธ๑ ข๎อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน๑ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ทราบทั้งในและนอกโรงเรียน มีรูปแบบการรายงานผลและนาเสนอข๎อมูลที่หลากหลาย ทั้งในรูปเอกสารแผํ นพับ รูปเลํม
วารสาร และผํานทางระบบอินเทอร๑เน็ต นาข๎อมูลที่ไดไปวางแผน แกไข พัฒนา และปฏิบัตจิ ริงในการบริหารสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ผู๎วจิ ัยขอเสนอแนะตํอผูบ๎ ริหารและผู๎เกี่ยวข๎องในการนาลการวิจัยไปใช๎ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ควรมีการกาหนด วิธีการจัดเก็บ สามารถสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลได๎อยําง
เหมาะสม หลากหลาย สอดคล๎องกับลักษณะของข๎อมูล
2. การตรวจสอบข๎อมูล ควรมีอุปกรณ๑ที่ทันสมัย และงบประมาณอยํางเพียงพอที่จะนาไปใช๎ในการตรวจสอบ
ข๎อมูล
3. การประมวลผลข๎อมูล ควรมีการประชุม นิเทศ และติดตามการประมวลผลข๎อมูล และมีการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ
4. การจัดเก็บข๎อมูล ควรมีการจัดทารหัสหรือระบบข๎อมูลไว๎ เพื่องํายตํอการจัดเก็บข๎อมูล
5. การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล ควรมีการวางแผนการ และกาหนดการดาเนินงานในการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล และมีการ
อบรมให๎ความรู๎บุคลากรในด๎านสถิติในการวิเคราะห๑ขอ๎ มูล
6. การนาข๎อมูลไปใช๎ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอและเผยแพรํขอ๎ มูลสารสนเทศเพิ่มขึ้น และ
มีรูปแบบในการเผยแพรํขอ๎ มูลสารสนเทศที่หลากหลาย
7. ควรจัดสรรงบประมาณหรืออุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ อินเทอร๑เน็ตให๎กับสถานศึกษาเพื่อให๎สถานศึกษามีการ
จัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และทันตํอการรับสํงข๎อมูลสารสนเทศไปยังหนํวยงานต๎นสังกัดที่ต๎องสํงเป็นประจา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. ควรศึก ษาเกี่ ย วกั บความต๎องการน าเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ น ามาใช๎ใ นการบริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
3. ควรศึกษาวิธีพัฒนาความรูเ๎ กี่ยวกับเรื่องสถิติในการวิเคราะห๑ขอ๎ มูลของบุคลากรที่มีหน๎าที่การวิเคราะห๑ขอ๎ มูล
4. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช๎ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียน
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