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บทท่ี 1

บทนํ า
ความเปนมาของปญหาและปญหา

    ยุคปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่มีการติดตอกันทั่วถึงอันเนื่องมาจากความเจริญกาว
หนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากยิ่งขึ้นและอยางไมมีขอบเขตจํ ากัดซึ่งสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะดานขอมูลขาวสาร ในการดํ าเนินงานทางการศึกษาซึ่งมีขอบเขต
กวางขวางอีก ทั้งเสียคาใชจายเปนจํ านวนมากโดยเฉพาะประเทศที่กํ าลังพัฒนา รัฐตองรับภาระหนาที่ใน
การจัดการศึกษาสวนใหญใหกับประชาชนทั้งตองจัดหาทรัพยากร   และควบคุมการใชจายงบประมาณ
ในการจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นในการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม
จุดหมายที่กํ าหนดไว ผูบริหารการศึกษาจํ าเปนตองวางแผน จัดองคการ และควบคุม  การบริหารงบ
ประมาณวัสดุครุภัณฑและอาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดซึ่งในการบริหารงานใหบรรลุจุดหมาย 
ดังกลาว
ผูบริหารจํ าเปนตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยช้ีแนะแนวทางใหสามารถเลือกดํ าเนิน
การไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงสอดคลองกับสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2529 : 11) ที่อธิบายวาในการตัดสินใจใด ๆ  หากพิจารณาโดยหลักการแลวเปนที่ยอมรับวา การตัดสินใจ
ที่ดีนั้นควรเปนการตัดสินใจโดยหลักและเหตุผลตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศเปนพื้นฐานหรือปจจัย
หลักขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยสํ าคัญยิ่งในการบริหารที่ผูบริหารทุกระดับจํ าเปนตองใชสนับสนุน
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน การควบคุม กํ ากับ และการตัดสินใจ ซ่ึงวิจิตร ศรีสะอาน
(2528 : 11) ไดกลาวถึงความสํ าคัญของขอมูลและสารสนเทศไววาการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่อง
สํ าคัญ ๆ นั้น รอยละ 90 เปนการตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลหรือขาวสารที่ดี อีกรอยละ 10 เกิดจาก
จินตนาการหรือความคิดคํ านึงของผูบริหารเอง ในทํ านองเดียวกับ ประชุม รอดประเสริฐ (2523 : 244)
กลาวสนับสนุนวาการใชขอมูลและสารสนเทศจํ าเปนตองมีวิธีการจัดการที่ดี โดยวิธีการจัดระบบขอมูล
(Information System) ซ่ึงเปนกระบวนการวิเคราะหและจํ าแนกขอมูลใหเปนหมวดหมูเพื่อใหไดมาซึ่งขอ
มูลที่ถูกตอง ชัดเจน ทันตอเวลา สํ าหรับใชในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น ขอมูลและ
สารสนเทศจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองใหความสํ าคัญเปนอยางสูงแตผูบริหารตางมีภารกิจมากมาย การที่จะ
รวบรวมขอมูลใหไดขอมูลครบถวน สมบูรณนั้นไมมีเวลาเพียงพอ  ดังนั้น จึงตองมอบหมายใหหนวยงาน
จัดเตรียมขอมูล จัดเก็บจากแหลงตาง ๆ ไวตามความตองการและความจํ าเปน และนํ ามาประมวลผล
วิเคราะหใหอยูในรูปแบบที่ผูบริหารตองการและทันเวลาในการใชประกอบการตัดสินใจ การจัดกระทํ า
ขอมูล ดังกลาว เรียกวา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Sysetm) กระทรวง
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ศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารการศึกษา ไดเห็นความสํ าคัญและความจํ าเปนของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจึงไดมุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมาโดยตลอดทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคสํ าหรับสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ซ่ึงมีหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด
และอํ าเภอ ทํ าหนาที่บริหารงานในความรับผิดชอบโดยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในฐานะผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานในลักษณะของศูนยขอมูลสถิติและการวางแผน ศูนยบริการและประสาน
งาน และศูนยติดตามประเมินผล ลวน รอดทอง (2533 : 120) ในสวนของศูนยขอมูลและการวางแผนมี
ขอบเขตและหนาที่การดํ าเนินงานคือ เปนศูนยกลางการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศทางการศึกษา
และที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่จะใชในการวางแผนและการบริหารการศึกษาในระดับจังหวัดและอํ าเภอ
โดยประสานกับหนวยงานตาง ๆ จัดการศึกษาในจังหวัดหนาที่นี้ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํ า
สารสนเทศที่จํ าเปนเพื่อการวางแผน และการบริหารการศึกษาของจังหวัดประสานงาน การรวบรวม และ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการศึกษาและที่เกี่ยวของกับการศึกษาระหวางหนวยงานภายในจังหวัดและ
อํ าเภอ และเพื่อใหการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํ านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจึงกํ าหนดใหหนวยงานในสวนภูมิภาคทุกแหงดํ าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ในป 2540 - 2544 พรอมทั้งเสนอรูปแบบของ
การจัดระบบสารสนเทศของหนวยงานกลางในการปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศเพื่อใหการบริหาร

จะเห็นไดวา ผูบริหารของหนวยงานนอกจากจะตองใชสารสนเทศสํ าหรับกระบวนการ
บริหารในหนาที่ยังมีหนาที่โดยตรงในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามที่สํ านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดอีกดวย และหากจะตองพิจารณานโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ซ่ึงไดกํ าหนดแนวนโยบายในเรื่องการจัดระบบขอมูลและ
สารสนเทศ ไวดังนี้ คือ การเรงพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมของ
กระทรวง กรม และหนวยงานในสังกัด  และกํ าหนดใหมีเครือขาย MOENET (Ministry Of Education
Networkd) กํ าหนดใหมีการเชื่อมโยงเครือขายทุกระดับทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนเครือ
ขาย Internet  เพื่อประโยชนของการบริหาร การวางแผน และการดํ าเนินงานการศึกษา การศาสนา และ
การวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามแมจะไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภออยางตอเนื่องแลวก็ตามยังพบวามีปญหาในทางปฏิบัติ
ซ่ึงปญหาเหลานี้ คือ การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบปญหาดานตัวเลขจากหลายหนวยงานไมตรงกัน
ขาดความตอเนื่องและรูปแบบที่มีอยูไมเปนปจจุบัน  ขาดการวิเคราะหสถานภาพ และการจัดทํ าดัชนี
ตลอดจนการแปลผลอยางเปนระบบเพื่อนํ าผลไปใชในการบริหารการศึกษา    สอดคลองกับงานวิจัยของ
วิวัฒน วงศตระกูล (2533 : 1) พบวาปญหาในภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ไดแก สภาพ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบไมเหมาะสมกับภาระกิจ  ผูบริหารการศึกษาไมคอยใหความสํ าคัญกับสาร
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สนเทศที่จัดทํ าขึ้น มีฐานขอมูลไมเพียงพอและสมบูรณ ขาดขอมูลเชิงคุณภาพ บุคลากรไมเพียงพอ และ
ขาดทักษะการปฏิบัติงาน   ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธที่ชัดเจนและกวางขวาง

       จากสภาพการณดังกลาว สรุปไดวา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ยังเปนปญหาและอุปสรรคในหลาย ๆ ดาน ทํ าใหการ
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร ซ่ึงจะสงผลตอการปฏิบัติงาน ในดานการ
วางแผน การบริหารการศึกษา ตลอดจนการดํ าเนินการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ประกอบกับสํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอกํ าลังดํ าเนินการโครงการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดและอํ าเภอ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลที่ชัด
เจนเปนเอกภาพ  การประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด ตลอดจนความถูกตองและ
เที่ยงตรงเปนปจจุบันสามารถใหบริการและรายงานหนวยงานระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเพื่อเปนการสนองนโยบายเรื่องขอมูลและสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535
ดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 2 จึงมีความสนใจจะ
ศึกษาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการ
ศึกษา 2 ซ่ึงผลการวิจัยนี้ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศของหนวยงาน
ในสวนภูมิภาคใหมีคุณภาพอันจะสงผลตอการบริหารการศึกษา การวางแผนการควบคุม การตัดสินใจ
ของผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ สอดคลองและสนองความตองการตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ตลอดจนเพื่อเปนการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาสภาพความพรอมดานทรัพยากรในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
2.  เพื่อศึกษาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
3.  เพื่อศึกษาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
4.  เพื่อศึกษาปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
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ความสํ าคัญและประโยชนของการวิจัย

1.  ทํ าใหทราบถึงสภาพความพรอมดานทรัพยากรในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารซึ่งจะเปนขอ
มูลในการวางแผนพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนในดานบุคลากร ดานงบประมาณ และการวัสดุอุปกรณ
และอาคารสถานที่ของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ  ในเขตการศึกษา 2
2.  ทํ าใหทราบถึงปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซ่ึงจะเปนขอมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการจัดระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและจะเปนขอมูลพื้นฐานในการประกอบการ
พิจารณาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการ
ศึกษา 2 ใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.  ทํ าใหทราบถึงการนํ าและปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชและเพื่อเปนขอมูลในการจัดระบบ
ขอมูลใหตรงกับความตองการใชของผูบริหารและตระหนักถึงความสํ าคัญของขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
4.  เพื่อนํ าผลการวิจัยเสนอศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะไดรับทราบ
ถึงปญหากระบวนการจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ และการนํ าและปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศ
ไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2

ขอบเขตการวิจัย
1.  ขอบเขตของเนื้อหา

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะสภาพความพรอมดานทรัพยากร ปญหากระบวนการจัดระบบสาร
สนเทศ   การนํ าและปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ในดาน ตาง ๆดังนี้

1.1  สภาพความพรอมดานทรัพยากร  ประกอบดวย
                           1.1.1  บุคลากร
                           1.1.2  งบประมาณ
                           1.1.3  วัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่
         1.2  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ประกอบดวย
                1.2.1  การเก็บรวบรวมขอมูล
                            1.2.2  การประมวลผลขอมูล
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                            1.2.3  การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ
                            1.2.4  การนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ
        1.3  การนํ าและปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารในสํ านักงานศึกษาธิ
การจังหวัดและอํ าเภอ เขตการศึกษา 2  ประกอบดวย
            1.3.1  การตัดสินใจ

      1.3.2  การวางแผน
                          1.3.3  การประสานงาน    
                           1.3.4  การประเมินผล

2.  ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

ของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ซ่ึงมี 44 สํ านักงาน ดังนี้
       2.1  ผูบริหาร  จํ านวน 92 คน  ประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการอํ าภอ และผูชวยศึกษาธิการอํ าเภอ
         2.2   ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ  จํ านวน  68 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายการ
เงินและบัญชี  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป หัวหนาฝายสงเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม หัวหนาฝายสงเสริมพลานามัยและกิจการพิเศษ และหัวหนาฝายแผนงานและติดตาม
ประเมินผล  และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

3.  ตัวแปรที่ศึกษา
3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ไดแก ตํ าแหนง ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ ที่ปฏิบัติงานในสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ เขต
การศึกษา 2
     3.2  ตัวแปรตาม ไดแก
        3.2.1  สภาพความพรอมดานทรัพยากร
          3.2.2  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศ

           3.2.3  การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร
           3.2.4  ปญหาการนํ าขอมูลแและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร
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นิยามศัพทเฉพาะ

1.  ขอมูล หมายถึงขอเท็จจริงที่อยูในรูปตัวเลข ตัวหนังสือหรือสัญญลักษณ มีความหมายเฉพาะตัวเอง ยัง
ไมผานการประมวลผลหรือจัดกระทํ าใด ๆ ไมสามารถนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารหรือ
วางแผนไดโดยตรง เชน จํ านวนนักรียน จํ านวนครู จํ านวนหองเรียนเปนตน
2.  สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลที่ผานการจัดกระทํ า โดยการวิเคราะหหรือประมวลผลแลวเพื่อเพิ่มความรู
สามารถนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ได
3. ขอมูลและสารสนเทศ  หมายถึง ขอความหรือตัวเลขที่ยังผานและยังไมผานการประมวลผล เปนขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและอํ าเภอ
4. กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ   หมายถึง ภารกิจในการดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวล
ผล การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ  และการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศมีรายละเอียด ดังนี้

4.1  การเก็บรวบรวมขอมูล  หมายถึง  การออกแบบวิธีจัดเก็บเพื่อใหครอบคลุมชัดเจนใหได
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ซ่ึงอาจไดจากการสังเกต การสอบถาม หรือการสัมภาษณ ฯลฯ
   4.2  การประมวลผลขอมูล  หมายถึง การจัดกระทํ าขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยการคํ านวณ
ทางคณิตศาสตร แบงการคํ านวณดวยมือ และการคํ านวณดวยคอมพิวเตอร

4.3  การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ  หมายถึง การเก็บรักษาขอมูลที่คํ านวณไวในแฟม
เอกสาร หรือ ส่ิงอื่น ๆ เชน จานแมเหล็ก ไมโครฟลม เปนสื่อที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร สามารถนํ าไปใช
ไดตามตองการ

4.4  การนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง  การจัดทํ าขอมูลและสารสนเทศตามรูป
แบบที่ผูบริหารตองการใช อาจจะนํ าเสนอไดหลายวิธี เชน แผนภูมิ จุลสาร เอกสารรายงาน
5. สารสนเทศเพื่อการบริหาร  หมายถึง  สารสนเทศที่หนวยงานจัดทํ าขึ้นเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
ตามกระบวนการบริหาร ไดแก สารสนเทศทางการศึกษา สารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
6. กระบวนการบริหาร  หมายถึง  การกํ าหนดขั้นตอนการดํ าเนินงานอยางมีระบบและสอดคลองสัมพันธ
กันเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในดานการตัดสินใจ การวางแผน  การ
ประสานงาน และการประเมินผล รายละเอียด ดังนี้
    6.1  การตัดสินใจ  หมายถึง  ขั้นตอนในการเลือกทางเลือกที่มีอยูหลายทาง เพื่อใหไดมาซึ่ง
ทางเลือกที่ดีที่สุดอยางรวดเร็ว ถูกตอง โดยอาศัยขอมูลและสารสนเทศ
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6.2  การวางแผน  หมายถึง การพิจารณาและตัดสินใจเลือกอยางมีเหตุผลโดยอาศัยขอมูลการ
ศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการกํ าหนดสิ่งที่จะตองเลือกปฏิบัติในอนาคตเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงค

6.3  การประสานงาน  หมายถึง  ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติจัดระเบียบงานใหเรียบรอย
และสอดคลองกลมกลืนกันเพื่อใหงานสมดุลยและสํ าเร็จเปาหมายตามที่กํ าหนดไว

6.4   การประเมินผล หมายถึง  การพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคาของงานเปน
ระยะ ๆ เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคและเพื่อรายงาน
7.  สภาพความพรอมดานทรัพยากร  หมายถึง  การจัดใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถงบประมาณ
วัสดุครุภัณฑและอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนในการจัดระบบสารสนเทศไดอยางเพียงพอและ
เหมาะสม
8. ปญหา  หมายถึง  ขอขัดของหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดระบบสารสนเทศใน
หนวยงานไมบรรลุผลตามความมุงหมายที่ตั้งไว
9. การนํ าขอมูลไปใชเพื่อการบริหาร หมายถึง ผูบริหารนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารงาน
ในดานการตัดสินใจ การวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล
10. สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ  หมายถึง  หนวยงานทางการศึกษาในสวนภูมิภาค ตามพระ
ราชกฤษฏีกาแบงสวนราชการ สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
11. ผูบริหาร  หมายถึง  ผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงหรือทํ าหนาที่ ตามคํ าสั่งของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด  ศึกษาธิการอํ าเภอ และผู
ชวยศึกษาธิการอํ าเภอ
12.  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ  หมายถึง  ผูที่ไดรับมอบหมายตามคํ าสั่งของ กพ. ใหทํ าหนาที่
นักวิชาการซึ่งมีหนาที่ดูแล ควบคุม ในการจัดระบบสารสนเทศตามโครงสรางการบริหารของสํ านักงาน
สังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13.  เขตการศึกษา  2  หมายถึง พื้นที่ซ่ึงกํ าหนดแบงเพื่อประโยชนในการบริหารการศึกษา การศาสนาและ
การวัฒนธรรม ซ่ึงประกอบดวยพื้นที่ของจังหวัดตาง ๆ รวม 4 จังหวัด  ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล
14. ทรรศนะ หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีตอการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิ
การจังหวัดและอํ าเภอ ในดานตาง ๆ ที่พิจารณาไดจากแบบสอบถาม
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