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ช่ือวิทยานิพนธ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอํ าเภอในเขตการศึกษา  2

ผูเขียน นางสาววนิดา คงปลอง

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ปการศึกษา  2544

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ  1) เพื่อศึกษาสภาพความพรอมของทรัพยากร
ทั้ง3 ดาน คือ สภาพความพรอมดานบุคลากร สภาพความพรอมดานงบประมาณ และสภาพความพรอม
ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่  2) เพื่อศึกษาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศในดานตาง ๆ
4 ดาน คือ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  ดานการประมวลผลขอมูล ดานการเก็บรักษาขอมูลและ
สารสนเทศ และดานการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ  3) เพื่อศึกษาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใช
เพื่อการบริหารในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ ดานการตัดสินใจ  ดานการวางแผน  ดานการประสานงาน  และ
ดานการประเมินผล  4) ศึกษาปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ  ดานการตัดสินใจ  ดาน
การวางแผน  ดานการประสานงาน  และดานการประเมินผล

ประชากร คือ ผูบริหาร  จํ านวน  92  คน  ประกอบดวย  ศึกษาธิการจังหวัด  ผูชวยศึกษาธิการ
จังหวัด  ศึกษาธิการอํ าเภอ  ผูชวยศึกษาธิการอํ าเภอ  และผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ จํ านวน
68  คน  ประกอบดวย  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล  หัว
หนาฝายสงเสริมการศึกษา  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  หัวหนาฝายสงเสริมพลานามัย
และกิจการพิเศษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานขอมูลและสาร
สนเทศ  จากสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา  2 จํ านวน  44 แหง  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํ านวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ  ซ่ึง
แบงเปน 3 ตอน คือ  ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป  ตอนที่ 2  ถามเกี่ยวกับสภาพความพรอมดาน
ทรัพยากรในการจัดระบบสารสนเทศ  และตอนที่  3 ถามเกี่ยวกับปญหากระบวนการจัดระบบ
สารสนเทศ สวนชุดที่ 2 เปนของผูบริหาร แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่ว
ไป ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับสภาพความพรอมดานทรัพยากร และตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับการนํ าและปญหา
การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ  การ
วิเคราะห
ขอมูล ใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย สรุปได ดังนี้

1.  สภาพความพรอมการจัดระบบสารสนเทศของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในเขตการศึกษา  2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ พบ
วา สภาพความพรอมดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ มีความพรอม
คอนขางนอย บุคลากรไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการดํ าเนินการ วัสดุอุปกรณไมมีคุณภาพ

2.  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตามความคิดเห็นของผูรับผิด
ชอบงานขอมูลและสารสนเทศ ทั้ง 4 ดาน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การเก็บ
รักษาขอมูลและสารสนเทศ  และการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ  พบวามีปญหาในระดับปานกลาง

3.  การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ทั้ง 4
ดาน คือ การตัดสินใจ การวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล  พบวามีการนํ าขอมูลและสาร
สนเทศไปใชในระดับมาก

4.  ปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร  ทั้ง 4 ดาน คือ การตัดสินใจ การวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล  พบวามีปญหา
การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับปานกลาง
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Abstract
This  research  had  three objectives : 1)  to investigate  the  availability of

resources  relating to personnel,  financial  budget,  and  facilities,  2)  to  investigate  the
problems  of  information  system  management  concerning  data  collection  and
processing,  as  well  as  data  and  information  management  and  presentation,  3)  to
investigate  the  utilization  of data  and  information  in  four  administrative  aspects :
decision-making,  planning,  coordination  and  evaluation,  4)  to  study  the  problems  of
data  and  information  utilization  for  the  administration  of  Provincial  and  District
Superintendent  Offices  in  Educational  Region ΙΙ   concerning  four  aspects  mentioned.

The  population  was  92  administrators  consisting  of  Provincial
Superintendents,  Assistant  Provincial  Superintendents,  District  Superintendents,
Assistant  District  Superintendents.  There  were  also  68  officers  responsible  for  data
and  information :  Heads  of  finance  and  accounting,  planning  and  evaluation,
educational  promotion,  religious  and  cultural  promotion,  health  and  special  activities,
and  general  administration,  as  well  as  academicians  from  44  Provincial  and  District
Superintendent  Offices  in  Educational  Region ΙΙ .  The  research  instruments  were  2
sets  of  questionnaire.  The  first  set  was  for  the  officers   responsible  for  data  and
information.  It  was  divided  into  3  Parts :  Part  1  was  about  the  respondents,  general
information,  Part  2  about  the  availability  of  resources  and  Part  3  about  the



 (4)

problems  of  information  system  management.  The  second  set  of  questionnaire  was
for  the  administrators.  It  consisted  of  three  part :  Part  1  was  about  the  respondents,

general  information,  Part  2  about  the  availability  of  resources  and  Part  3  about
utilization  of  data  and  information  for  the  administration  of  Provincial  and  District
Superintendent  Offices  and  related  problems.  The  analysis  of  data  was  based  on
percentages,  arithmetic  means  and  standard  deviations.

The  findings  were  as  follows :
1.  According  to  the  administrators  and  the  officers  responsible  for  data

and  information  in  the  Provincial  and  District  Superintendent  Offices  in  Educational
Region  ΙΙ ,  the  availability  of  personnel,  financial  budget  and  facilities  were  rather
limited.  There  was  a  lack  of  personnel,  budget  and  quality  facilities.

2.  As  perceived  by  the  officers  responsible  for  data  and  information,  the
problems  of  information  system  management  for  administration  concerning  data
collection  and  processing,  as  well  as  data  and  information  management  and
presentation  was  moderate.

3.  The  utilization  of  data  and  information  for  administration  in  four
administrative     aspects : decision-making,  planning,  coordination  and  evaluation  as
perceived  by  the  administrators  was  high.

4.  As  perceived  by  the  administrators,  utilization  problems  of  data  and
information  for  administration  in  four  administrative  aspects :  decision-making,
planning,  coordination  and  evaluation  was  moderate.


