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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปญั หาการจัด ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใ ช้ใ น
การศึกษาในครัง้ นี้ คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวนหนึ่งคน รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวนสีค่ น ข้าราชการครู จานวน 86 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวนสองคน ในโรงเรียน
มัธยมประชานิ เวศน์ ใ นปี การศึกษา 2556 รวมจ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษาเป็ น
แบบสอบถามทีผ่ ู้ศกึ ษาสร้างขึน้ ได้รบั แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์กลับคืนครบทัง้ 93 ฉบับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า สภาพการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก โดยเรียง
จากขัน้ ตอนที่มคี ่า เฉลี่ยอัน ดับ สูงสุด ลงมาดังนี้ 1) ขัน้ ตอนการจัด เก็บข้อมูลและสารสนเทศ
2) ขัน้ ตอนการประมวลผลข้อมูล 3) ขัน้ ตอนการนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 4) ขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบข้อ มูล และ 5) ขัน้ ตอนการรวบรวมข้อ มูล ตามล าดับ ส่ว นปญั หาการจัด ระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัด สานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ ใ นระดับน้ อ ย โดยเรียงจากขัน้ ตอนที่ม ี ค่าเฉลี่ย อัน ดับสูงสุด ลงมาดัง นี้
1) ขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูล 2) ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูล 3) ขัน้ ตอนการนาเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ 4) ขัน้ ตอนการจัด เก็บข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) ขัน้ ตอนการประมวลผลข้อมูล
ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดระบบสารสนเทศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
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Abstract
The purposes of this study were to investigate state and problems of
management of information system of Mathayomprachaniwet School, under the
Chatuchak District Office, Bangkok Metropolitan Administration. The population of 93
was one director, four deputy directors, 86 teachers and two involved personnel of the
school in the 2013 academic year. The instrument used was a questionnaire
constructed by the investigator. All 93 questionnaire copies were returned and usable.
The data were analyzed in terms of percentage, mean, and standard deviation.
The results of the state of management of information system of the school showed
that: the overall rating of all five phases was at the high level. Those phases were
ranked from the top as: 1) organizing data and information, 2) processing data, 3)
presenting data and information, 4) checking data, and 5) collecting data. As for the
problems, the overall rating of all five phases was at the moderate level. Those phases
were ranked from the top as: 1) collecting data, 2) checking data, 3) presenting data
and information, 4) organizing data and information, and 5) processing data.
Keyword: Management of Information System Mathayomprachaniwet School

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 6 กาหนดให้สถานศึกษาจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์
ทัง้ ร่า งกายจิตใจ สติปญั ญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีว ิต
สามารถอยู่รว่ มกับผู้อน่ื ได้อย่างมีความสุข มาตรา 39 ได้กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ สี่ด้านได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3)
ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทัวไป
่ ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่
ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาต้ อ งบริห ารและจัด การศึก ษาให้ม ีป ระสิท ธิภ าพและมีคุณ ภาพได้
มาตรฐานตามที่กาหนด จึงเป็ น ภารกิจ ที่ส าคัญที่ผู้บริห ารสถานศึก ษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
จาเป็นต้องบริหารงานทัง้ สีด่ ้านให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
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ความสาคัญของปัญหา
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้ าที่ใ นการจัด การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 50 เขตการปกครอง จานวน 437 โรงเรียนให้มคี ุณภาพตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเน้นการกระจายอานาจการบริหารจัด การไปสู่โรงเรียน สนับสนุ น
ให้โรงเรียนได้ใช้การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (school based management) เน้ น
การบริหารโดยใช้ก ลยุท ธ์ใ หม่ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาให้ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลในสังคมไทย ผู้เรียนมีศกั ยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ใ น
สัง คมโลก ปลู กฝ งั ให้ผู้เ รีย นมีจติ สานึ กในความเป็ น ไทย มีระเบียบวินั ย ค านึ งถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึด มันในการปกครองระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
(สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารและจัด การศึกษา
อย่ า งมีคุณภาพได้ มาตรฐาน พร้อ มรับ การประเมิน คุณภาพภายนอกจากส านัก งานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน
และการประกัน คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รบั การประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทุกห้าปีนับแต่มกี ารประเมินครัง้ สุด ท้าย และเสนอผลการ
ประเมิน ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยที่ มาตรา 50 กาหนดให้สถานศึกษา
จาเป็ น ต้องจัด เตรียมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาทัง้ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกของสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่สารสนเทศได้จดั เก็บตามลักษณะ
โครงสร้า งการบริห ารงาน ได้แ ก่ การบริห ารงานวิชาการการบริห ารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัวไปและงานอื
่
่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัด เก็บไม่เป็ นระบบ
ไม่สะดวกในการเรีย กใช้ข้อ มูล สถานศึก ษาควรคานึ งถึงการเลือ กข้อ มูล ที่เ น้ น การพัฒ นา
คุณภาพของสถานศึก ษา น ามาจัด เป็ น ระบบสารสนเทศที่ส มบูร ณ์ ครบถ้ว น เป็ น ป จั จุบ ัน
สามารถเรีย กใช้ไ ด้ส ะดวกตรงกับ ความต้อ งการจะช่ว ยให้ส ถานศึก ษาสามารถด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เป็ นอีกหนึ่ง
โรงเรีย นที่จ ะต้ อ งจัด ระบบสารสนเทศให้ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ เนื่อ งจากมีนั ก เรีย นจานวนมาก
โดยมีนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ีหนึ่งถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่หี ก จานวน 1,735 คน ข้าราชการ
และบุคลากร จานวน 103 คน ซึ่งจาเป็นต้องจัดสารสนเทศให้เป็ น ระบบ ชัด เจน เป็ น ปจั จุบัน ทัน
ต่อ การน ามาใช้ว างแผนในการบริห ารงาน อย่ างไรก็ต ามจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (รอบสาม) ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
คณะกรรมการประเมินได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไว้ท งั ้ สิ้น สี่ด ้า นได้แ ก่ 1) ด้า นผลการจัด
การศึกษา 2) ด้านการบริหารจัด การศึกษา3) ด้านการจัด การเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ และ 4) ด้านการประกัน คุณภาพภายในซึ่งแต่ละด้านก็มคี วามสาคัญและจาเป็ นสาหรับ
การพัฒนาศึกษาทัง้ สิน้ โดยเฉพาะด้านทีส่ ามด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
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สถานศึกษาควรจัดทาสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อเห็น ภาพทีช่ ดั เจนและนาไปวางแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับจุด ที่ควรพัฒนาของโรงเรีย น (ส านักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) , 2554) ด้วยเหตุน้ีผู้ศกึ ษาจึงสนใจที่ศกึ ษาสภาพและปญั หาการ
จัด ระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กั ด ส านั ก งานเขตจตุ จ ั ก ร
กรุงเทพมหานคร ว่าอยู่ใ นระดับใด โดยใช้แนวทางการจัด ระบบบริหารและสารสนเทศภายใน
สถานศึก ษาซึ่งมีห้าขัน้ ตอนได้แ ก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อ มูล 3) การ
ประมวลผลข้อมูล 4) การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และ 5) การจัด เก็บข้อมูลและสารสนเทศ
ผลจากการศึกษาจะได้ เป็ น แนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรีย นให้
สอดคล้องกับความต้องการและดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพดียงิ่ ขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์
สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์
2. เพื่อ ศึก ษาป ญ
สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ข้อมูลซึ่งสามารถน ามาใช้เป็ น แนวทางในการพัฒนาบุ คลากรและปรับปรุงการ
จัด ระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กั ด ส านั ก งานเขตจตุ จ ั ก ร
กรุงเทพมหานครให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. นาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาสภาพและปญั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียน
มัธ ยมประชานิ เ วศน์ สังกัด สานั กงานเขตจตุ จกั ร กรุง เทพมหานคร ตามแนวปฏิบัติใ นการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษาของสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐานซึ่งกาหนดไว้ห้าขัน้ ตอนดังนี้ (สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) การรวบรวมข้ อ มู ล
การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนาเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และการจัด เก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ
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ขอบเขตด้านประชากร
1. ผู้บริหารสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัด สานักงานเขต
จตุ จ ัก ร กรุง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึก ษา และรองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา จานวนห้าคน
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง จานวนสองคน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร จานวน 86 คน

วิ ธีการศึกษา
เป็ น การศึกษาเชิงสารวจ (survey research) เพื่อศึกษาการจัด ระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผู้ ศกึ ษาสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
ต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแบ่งออกเป็นสามตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist)
ตอนที่ 2 สภาพการจั ด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์
สัง กัด ส านัก งานเขตจตุ จ ักร กรุง เทพมหานคร ตามกระบวนการจัด ระบบข้อ มูล สารสนเทศ
ทัง้ ห้าขัน้ ตอน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีหา้ ระดับ
ั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กัด
ตอนที่ 3 ป ญ
สานักงานเขตจตุจกั ร กรุง เทพมหานคร ตามกระบวนการจัด ระบบข้อ มูล สารสนเทศทัง้ ห้า
ขัน้ ตอน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีหา้ ระดับ

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา บทความทางวิชาการ และงานศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กัด ส านั ก งานเขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร
2. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาประยุกต์เป็นแนวคิด และหลักในการกาหนดขอบเขต
3. สร้างแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิด และให้ครอบคลุมขอบเขตของการศึกษา
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษางานศึกษาค้นคว้าอิสระ
เพื่อตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข และความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน
5. นาแบบสอบถามมาแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษางาน
ศึกษาค้นคว้าอิสระ
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6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไ ขแล้ว เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญสามคน เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ภาษาทีใ่ ช้ และความเหมาะสมในประเด็นทีศ่ กึ ษา
7. น าแบบสอบถามที่ต รวจสอบจากผู้ เ ชี่ย วชาญไปแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง แล้ ว เสนอ
คณะกรรมการทีป่ รึกษางานศึกษาค้นคว้าอิสระตรวจสอบอีกครัง้ หนึ่ง
8. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) จานวน 30 ฉบับ
9. นาแบบสอบถามไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ จานวนสามคน
2. นาแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมันกั
่ บผู้ตอบที่มคี ุณลักษณะใกล้เคีย งกัน แต่ไ ม่ใ ช่
ประชากรในการศึก ษา (try out) ซึ่ง คือ โรงเรีย นวัด คู้บ อน สานัก งานเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร จานวน 30 ฉบับ เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของ Cronbach (1970 อ้างในบุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99-101) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96
3. ปรับ ปรุ ง แก้ไ ขแบบสอบถามเป็ น ครัง้ สุด ท้า ยและจัด พิม พ์ แล้ ว น าไปใช้จ ริง กับ
ประชากร จานวน 93 ฉบับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติด ต่อขอหนังสือจากโครงการปริญ ญาโทสาขาการบริห ารการศึก ษา ภาคพิเ ศษ
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่ อผู้ อ านวยการโรงเรียนมัธ ยมประชานิเ วศน์ สัง กัด สานัก งานเขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
2. ประสานงานกับผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับประชากร
3. เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาจานวนครบทัง้ 93 ฉบับและเป็นฉบับสมบูรณ์ทกุ ฉบับ

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
้ ตอบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
ตาแหน่ ง หน้ าที่ปจั จุบัน ประสบการณ์ ใ นการท างาน การศึก ษา/อบรมเกี่ย วกับการจัด ระบบ
สารสนเทศและ วิธ ีการ/หน่ ว ยงานที่ผ่ านการศึก ษา/อบรม วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ (percentage) นาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
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ตอนที่ 2 สภาพการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กัด
สานักงานเขตจตุจกั ร กรุง เทพมหานคร ตามกระบวนการจัด ระบบข้อ มูล สารสนเทศทัง้ ห้า
ขัน้ ตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () นาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียงกาหนดความหมายของค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ท่ดี ัด แปลงมาจาก บุญชม
ศรีสะอาด (2545: 66-74)
ั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กัด
ตอนที่ 3 ป ญ
สานักงานเขตจตุจกั ร กรุง เทพมหานคร ตามกระบวนการจัด ระบบข้อ มูล สารสนเทศทัง้ ห้า
ขัน้ ตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () นาเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียงกาหนดความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ท่ดี ัด แปลงมาจาก บุญชม
ศรีสะอาด (2545: 66-74)

สรุปผลการศึกษา
สถานภาพทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ70.97)
มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 56.99) วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ62.37) ส่วนใหญ่เป็ นครู
(ร้อยละ92.47) มีประสบการณ์ ใ นการทางาน 6-10 ปี (ร้อยละ41.94) เคยผ่านการศึกษา/อบรม
เกีย่ วกับการจัด ระบบสารสนเทศ (ร้อยละ52.69) และวิธกี าร/หน่ วยงานที่ผ่านการศึกษา/อบรม
จากหน่วยงานทางการศึกษามากที่สดุ (ร้อยละ 53.76)
สภาพการจัดระบบสารสนเทศ
1. สภาพการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิ เวศน์ รวมทุกขัน้ ตอนใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (=3.54, =0.67) เมื่อพิจ ารณารายขัน้ ตอน พบว่า ขัน้ ตอนการ
จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศมีสภาพอยู่ในอันดับสูงสุด (=3.64, =0.83)
2. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการรวบรวม
ข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง (=3.47, =0.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรที่รบั ผิด ชอบการเก็บรวบรวมข้อมูล มีสภาพอยู่ใ นอันดับ
สูงสุด (=3.67, =0.92)
3. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการตรวจสอบ
ข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง (=3.49, =0.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า การจัด บุคลากรที่มคี วามรู้และทักษะในการตรวจสอบข้อ มูลมีสภาพอยู่ใ นอันดับสูงสุด
(=3.56, =0.94)
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4. สภาพการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ ข นั ้ ตอนการ
ประมวลผลข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.57, =0.74) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า การใช้คอมพิว เตอร์ใ นการประมวลผลข้อมูล มีสภาพอยู่ ใ นอันดับ สูงสุด (=3.90,
=1.11)
5. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการนาเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (=3.55, =0.73) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการนาเสนอสารสนเทศด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ทาง
ระบบอินเทอร์เน็ตมีสภาพอยู่ในอันดับสูงสุด (=3.70, =1.07)
6. สภาพการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการจัด เก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก (=3.64, =0.83) เมื่อ พิจ ารณา
เป็ น รายข้อ พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศมีสภาพอยู่ใ นอันดับ
สูงสุด (=3.78, =1.04)
ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ
1. ปญั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิ เวศน์ รวมทุกขัน้ ตอนใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับน้ อย (=2.40, =0.70) เมื่อพิจ ารณารายขัน้ ตอน พบว่า ขัน้ ตอนการ
รวบรวมข้อมูลมีปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด (=2.52, =0.78)
2. ปญั หาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการรวบรวม
ข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.52, =0.78) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ั หาอยู่ ใ นอัน ดั บ สูง สุ ด (=2.73,
การวางแผนส ารวจความต้ อ งการใช้ ข้อ มูล ล่ ว งหน้ า มีป ญ
=1.00)
ั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ ข นั ้ ตอนการ
3. ป ญ
ตรวจสอบข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย (=2.41, =0.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
การตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปจั จุบนั มีปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด (=2.52, =0.98)
ั หาการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ ข นั ้ ตอนการ
4. ป ญ
ประมวลผลข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับน้ อย (=2.33, =0.77) เมื่อพิจารณารายข้อ
ั หาอยู่ใ นอัน ดับสูงสุด (=2.56,
พบว่า เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการประมวลผลข้อมูลที่เพียงพอมีป ญ
=0.95)
5. ปญั หาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับน้ อย (=2.38, =0.69) เมื่อพิจารณาราย
ั หาอยู่ ใ นอัน ดับสูงสุด (=3.45,
ข้อ พบว่า การติด ตามประเมิน ผลการใช้ระบบสารสนเทศมีป ญ
=0.94)
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6. ปญั หาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ขนั ้ ตอนการจัด เก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับน้ อย (=2.35, =0.90) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า การจัด ให้ม ีแหล่ง การเก็บรักษาข้อมู ลและสารสนเทศไว้ใ นโรงเรียนอย่ างชัด เจนมี
ปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด (=2.44, =1.18)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. สภาพการจัด ระบบสารสนเทศรวมทุก ขัน้ ตอน ผลการศึก ษาพบว่า ขัน้ ตอนการ
รวบรวมข้อมูลมีสภาพอยู่ในอันดับต่าสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการจัด ระบบการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็ นไปตามความต้อ งการการใช้ง านเริม่ ตัง้ แต่ก าร
สร้างความรู้ความเข้าใจอัน ดีใ ห้กบั บุคลากรที่รบั ผิด ชอบในการรวบรวมข้อมูล ให้ตระหนัก ถึง
ความส าคัญ ในการน าข้อมูลที่ไ ด้ ไ ปใช้ประโยชน์ ใ นขัน้ ตอนอื่น อีก ทัง้ โรงเรียนควรมีการจัด
งบประมาณให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการทางานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ปญั หาการจัดระบบสารสนเทศรวมทุกขัน้ ตอน ผลการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอนการรวบรวม
ข้อมูลมีปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการวางแผนการใช้ข้อมูล
ล่วงหน้า มีการกาหนดบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ต้อง
มีการกาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชดั เจนโดยการกาหนดเป็ นปฏิทนิ การด าเนิ นงาน
ไว้ จะทาให้ผู้ ท่เี กี่ย วข้อ งปฏิบัติตามได้อ ย่างเป็ นระบบ เพื่อ ที่โรงเรีย นจะได้ ข้อ มูลที่สมบูร ณ์
ครบถ้วนพร้อมทีจ่ ะนาไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
2. สภาพการจัดระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าการจัด
งบประมาณสนับสนุ น ในการรวบรวมข้อมูลมีสภาพอยู่ใ นอับดับต่ าสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า
โรงเรียนควรมีการจัดทาแผนการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้มคี วามชัด เจนในแต่ละด้าน
เพื่อให้เห็นงบประมาณทีช่ ดั เจนในการส่งเสริม สนับสนุ นการทางานของบุคลากรในโรงเรียนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล พื้นฐานในการนาข้อมูลที่ไ ด้
ไปตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผลต่อไป
ปญั หาการจัด ระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการรวบรวมข้อ มูล ผลการศึก ษาพบว่า การ
วางแผนสารวจความต้องการใช้ขอ้ มูลล่วงหน้ามีปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า
โรงเรียนควรมีการประชุมคณะกรรมการ วางแผน การหนดเครื่องมือ กาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานเกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างชัด เจนเพื่อที่จะทาให้เกิด ความ
ร่วมมือในการทางานบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องได้แสดงความรูค้ วามสามารถได้เต็มศักยภาพ
3. สภาพการจัด ระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูล ผลการศึกษาพบว่ าการ
กาหนดวิธกี ารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีสภาพอยู่ใ นอับดับต่ าสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะ
ว่า โรงเรีย นควรมีก ารก าหนดวิธ ีก ารในการตรวจสอบข้อ มู ล ที่ต รงกับ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล
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นอกจากนี้ การจัด ให้ม ีบุค ลากรที่มคี วามรู้แ ละทัก ษะในการตรวจสอบข้อมูลก็ม ีความจ าเป็ น
อย่างยิง่ โดยข้อมูลทีน่ ามาตรวจสอบนัน้ จะทาให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเป็นปจั จุบนั
ั หาการจัด ระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อ มูล ผลการศึกษาพบว่ า การ
ปญ
ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปจั จุบนั มีปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมี
การแต่ งตัง้ คณะกรรมการเพื่อ ทาหน้ า ที่ใ นการตรวจสอบข้อมูล จากการรวบรวมข้อ มูลของ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทีค่ ณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ นี้จะได้มแี นวทางหรือการปฏิบัติงานเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน และจะเป็ น การช่วยให้โรงเรียนหรือผู้ท่จี ะนาข้อมูลไปใช้ม นั ่ ใจได้ว่าข้อมูล
เหล่านัน้ มีความถูกต้อง เป็นปจั จุบนั
4. สภาพการจัดระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการประมวลผลข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าการ
จัด งบประมาณในการประมวลผลข้อ มูลมีส ภาพอยู่ใ นอับ ดับ ต่ า สุด ผู้ ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า
โรงเรียนควรมีวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้ าในการนามาใช้ใ นการประมวลผลข้อมูล
ของโรงเรียน ซึ่ง โรงเรียนสามารถก าหนดไว้ใ นแผนยุท ธศาสตร์ข องโรงเรียน เนื่ องจากการ
ประมวลผลข้อมูลนัน้ จาเป็นต้องมีการจัดกระทาทุก ๆ ปี การศึกษาเพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่เป็ น ปจั จุบัน
ด้วยเหตุน้จี งึ จาเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ
ปญั หาการจัด ระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการประมวลผลข้อ มูล ผลการศึก ษาพบว่า
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประมวลผลข้อมูลทีเ่ พียงพอมีปญั หาอยู่ในอันดับสูงสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า
โรงเรียนควรมีการสร้างเครื่องมือที่หลากหลายในการประมวลข้อมูล เช่น การสร้างแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบบัน ทึกข้อ มูลนักเรียนรายบุ คคล เป็ น ต้น บางครัง้ การประมวลด้วยมือก็ม ี
ความถูกต้องเช่นกัน ดังนัน้ เครือ่ งมือทีด่ ตี ้องมีการตรวจสอบจากผู้เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน จึงจะทา
ให้มเี ครือ่ งมือทีต่ รงกับข้อมูลทีต่ ้องการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้คอมพิวเตอร์กย็ ังคงเป็ น
การยอมรับและสะดวกในการน าข้อมูลไปใช้ร วมถึงการแปลความหมายของข้อมูลในลักษณะ
ต่างๆ
5. สภาพการจัด ระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการน าเสนอข้อ มูล และสารสนเทศ ผล
การศึกษาพบว่าการจัดงบประมาณที่ใช้ในการนาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศมีสภาพอยู่ใน
อันดับต่าสุดผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการเตรียมงบประมาณสาหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของโรงเรียนให้เ พียงพอ ไม่ว่าจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ สื่อสิง่ พิมพ์ วารสารต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือ แม้แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถทาได้ ทัง้ หมดนี้เป็ นภาระกิจที่จะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณทัง้ สิ้น
ทัง้ นี้เพื่อให้ชมุ ชนหรือสังคมภายนอกรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง
ปญั หาการจัดระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ผลการศึกษา
พบว่า การติด ตามประเมิน ผลการใช้ระบบสารสนเทศมีปญั หาอยู่ใ นอัน ดับสูงสุด ผู้ศกึ ษาขอ
เสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการแต่งตัง้ คณะทางานขึน้ มาเพื่อติดตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดกับปจั จัยต่าง ๆ ที่ไ ด้ด าเนินการ เพื่อเป็ นองค์ประกอบ
ั หาที่ต้ อ งแก้ ไ ขเร่ง ด่ ว น หรือ แม้ แ ต่ ส ิ่ง ที่ไ ด้
หนึ่ ง ที่จ ะท าให้โ รงเรีย นทราบถึง ส่ว นที่เ ป็ น ป ญ
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ด าเนิน การไปแล้ว ไม่มคี วามคุ้มค่าก็ส ามารถทบทวนยกเลิกได้ เพื่อให้การด าเนินการเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
6. สภาพการจัดระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ผลการศึกษา
พบว่าการค้น หาข้อมูลและสารสนเทศตามหมวดหมู่ของการเก็บรักษาตามรูปแบบแผ่นบันทึก
ข้อมูลมีสภาพอยู่ในอันดับต่าสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการเก็บแผ่น บันทึกข้อมูล
แยกประเภทตามลักษณะของข้อมูล หรือ แยกประเภทตามโครงสร้างการบริหารทัง้ สี่ฝ่าย หรือ
การจัดเก็บแผ่นบันทึกข้อมูลแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัด ทาทะเบียนคุมในลักษณะ
ของการลงเลขรหัสของสื่อที่จ ะจัด เก็บ ลงสมุด บัน ทึก หรือ การจัด ทาเป็ น ระบบฐานข้อ มูล ใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการสืบค้น อีกทัง้ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ค้นหาแผ่นบันทึกข้อมูลทีต่ ้องการนาไปใช้ได้รวดเร็วมากยิง่ ขึน้
ปญั หาการจัด ระบบสารสนเทศขัน้ ตอนการจัด เก็บข้อมูลและสารสนเทศ ผลการศึกษา
พบว่า การจัดให้มแี หล่งการเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศไว้ใ นโรงเรียนอย่างชัด เจนมีปญั หา
อยู่ในอันดับสูงสุด ผู้ศกึ ษาขอเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีการจัด เป็ นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศไว้ใ น
โรงเรียน ซึ่งศูนย์น้จี ะเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลทุกประเภทของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็ นการ
เก็บ ข้อ มูล ในรูป ของแฟ้ม เอกสาร แผ่ น บัน ทึกข้อมูล สื่อ ข้อ มูล อื่น ๆ ทัง้ นี้จ ะช่วยให้โรงเรีย น
สะดวกในทุก ๆ ด้านไม่วา่ จะเป็นการค้นหาข้อมูลทีต่ ้องการใช้งาน หรือแม้แต่การปรับปรุงข้อมูล
ในโรงเรียนให้เป็นปจั จุบนั ได้สะดวก รวมถึงผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริหาร
ช่ว ยในการการติด สิน ใจ การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบติด ตามประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภายนอกซึ่งเป็ นกระบวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
จากผลการศึก ษาเรื่อ งการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิเ วศน์
สัง กัด ส านัก งานเขตจตุจ กั ร กรุง เทพมหานครข้า งต้น ผู ้ศ กึ ษาเห็น ว่า เป็ น ประโยชน์ ต ่อ
ผู้บริหารในการนาข้อมูลทีผ่ ่านการประมวลผลเป็นสารสนเทศแล้วนาไปใช้ประกอบการตัด สินใจ
ในการบริห ารงานอย่า งยิ่ง เพราะการจัด ระบบสารสนเทศถือเป็ นงานที่ช่ว ยสนับ สนุ นให้การ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อย สะดวก และเหมาะสม ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู บุคลากรและตัวผู้เรีย น ซึ่ง ผลการศึก ษาในภาพรวมพบว่า สภาพ
ั หาการ
การจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ อ ยู่ใ นระดับมาก และป ญ
จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์อยู่ในระดับน้ อย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ใ นการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ สังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ั หาในการจัด ระบบสารสนเทศตาม
2. ควรมีก ารศึก ษาเปรีย บเทีย บสภาพและป ญ
ขอบข่า ยภาระงานทัง้ สี่ฝ่ ายของโรงเรีย นมัธ ยมประชานิ เ วศน์ สัง กัด ส านั ก งานเขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัด ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่มขี นาดแตกต่าง
กันในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอืน่
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