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บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

        ในบทนี้เปนการเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 โดยผูวิจัยไดแบงเนื้อหาออก
ดังนี้ คือ การบริหารและการบริหารการศึกษา รูปแบบและระบบการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอําเภอ  หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับขอมูลและสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังตอไปนี้

การบริหารและการบริหารการศึกษา
        รูปแบบระบบการบริหารและอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ

โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
การจัดระบบงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
การจัดระบบขอมูลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ

            ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ
                      ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

          คุณสมบัติของสารสนเทศ
          แหลงสารสนเทศ

                       กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ
การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร

    ระดับสารสนเทศที่ใชในองคการ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

          งานวิจัยในประเทศ
                        งานวิจัยตางประเทศ
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การบริหาร

ความหมายของการบริหาร

องคการในสังคมทั้งที่เปนองคการแบบเปนทางการและไมเปนทางการยอมมีเปาหมาย
วัตถุประสงค แผนการดําเนินงาน แนวนโยบายที่จะเปนกรอบในการทํางานใหองคการนั้นใหบรรลุ
เปาหมาย วัตถุประสงค การดําเนินการตองอาศัยการบริหารเพื่อใหแผนงานนโยบายดําเนินไปดวยดี ประ
สิทธิภาพของการบริหารจะเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ดังนั้น
การบริหารจึงมีความสําคัญตอองคการทุกองคการที่จะตองใหผูบริหารดําเนินการจัดการกระบวนการ
บริหารใหถูกตองเกิดประสิทธิภาพตอองคการมากที่สุด นักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึงความหมายของ
การบริหารไวดังนี้
         ภิญโญ สาธร (2526 : 6) ไดใหความหมายการบริหารวา “การบริหารเปนกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต
2 คนขึ้นไปรวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง” ซ่ึงสอดคลองกับความเห็น
ของ นิพนธ กินาวงศ (2523 : 3) และ อุทัย ธรรมเตโช (2531 : ก) ที่กลาววา การบริหารคือการรวมมือกัน
ทํางานของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงครวมกัน นพพงษ บุญจิตตราดุลย (2525:6) ให
ความหมายการบริหารวา การบริหารตองใชกระบวนการอยางมีระบบและการใชทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม สมบูรณ พรรณาภพ (2521 : 3) ใหทรรศนะวา การบริหาร คือการใชศาสตร
และศิลปในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน และวิจิตร ศรีสะอาน (2523 : 6) ไดอธิบายวา การ
บริหารในฐานะที่เปนกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมของกลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันทํากิจกรรมเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยกระบวนการการบริหารและทรัพยากรที่เหมาะสม
        พนัส หันนาคินทร (2524 : 5) สมพงษ เกษมสิน (2521 : 6) เอ็ด สาระภูมิ (2530 : 11) และ
เฮอรเซย และบลันชารด (Hersey and Blanchard, 1988 : 5) ใหความหมายในทํานองเดียวกันวา การ
บริหารเปนศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรการบริหารประกอบการตามประบวนบริหารใหบรรลุ
วัตถุประสงคไวอยางมีประสิทธิภาพ

จากความหมายของการบริหารที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหาร คือ กิจกรรมที่รวมกันดําเนิน
การตั้งแต  2 คน ขึ้นไป โดยการนําทรัพยากรการบริหารมาดําเนินการตามกระบวนการบริหารโดยการใช
ศาสตรและศิลปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
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การบริหารการศึกษา

ความหมายของการบริหารการศึกษา

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529 : 1 - 3) ไดสรุปถึงการบริหารการศึกษาวา เปนการดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคมและการจัดการดังกลาว รวมถึงการประสาน การอํานวยการความสะดวกและการใหบริการ
แกผูที่เกี่ยวของโดยการใชทั้งศาสตรและศิลปในงานการบริหารผสมผสานกันไปดวย

นพพงษ บุญจิตตราดุลย (2525 : 4) ช้ีใหเห็นวา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกดานนับแตบุคลิกภาพ
ความรู พฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อใหมีคานิยมตรงกับความตองการของสังคม  โดยกระบวนการตาง ๆ
ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลเพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตามเปาหมายของสังคมที่ตน
ดําเนินชีวิตอยู

ภิญโญ สาธร (2519 : 12)  ไดใหความเห็นวา การบริหารการศึกษา คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่
บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อเด็ก เยาวชนประชาชน ในทุก ๆ ดานเพื่อใหบุคคลดังกลาว เปน
สมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคมดวยกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่มีแบบแผนและไมเปนแบบแผนทั้ง
ในและนอกโรงเรียน ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของจรัส โพธิศิริ (2523 : 7)
ไพฑรูย เจริญพันธุวงค (2527 : 8) และสมบูรณ พรรณาภพ (2521 : 9) ที่กลาวถึงความหมายของการ
บริหารการศึกษาวา คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลาย ๆ ไดคนรวมมือกันเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคม ซ่ึง
ไดแก เด็ก เยาวชน ประชาชนใหเปนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพเพียบพรอมดวยคุณคาของความเปนมนุษย
เชนความสามารถ เจตคติพฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรมในดานสังคมโดยกระบวนการตาง ๆ  ทั้งที่เปน
แบบแผนและไมเปนแบบแผนทั้งในและนอกระดับอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ
ที่กลุมบุคคลผูที่เกี่ยวของกับการศึกษารวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดานเพื่อ
ใหเจริญงอกงามดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยใชกระบวนการบริหารที่เหมาะสมตลอด
จนการใชทรัพยากรทางการบริหารเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทั้งในและนอกระบบ
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รูปแบบและระบบการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอเปนสวนราชการบริหารในภูมิภาคตามพระราช
กฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 และกฏ
หมายหรือระเบียบอื่น ๆ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2538 : 6 - 7)  ดังนี้

1 อํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พศ. 2535
            1.1 ประสานและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัด
และอําเภอ และแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณประจําปใหสอดคลองกับแผนแมบทของกระทรวงและแผนของจังหวัดและอําเภอ ตลอดจน
กํากับเรงรัดติดตามประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา การ
ศาสนา และการวัฒนธรรมในจังหวัดและอําเภอ

1.2 ประสานและสงเสริมการดําเนินงานดานการศึกษา การศาสนา  และการวัฒนธรรม
รวมทั้งสงเสริมและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการภายในจังหวัดและอําเภอ ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
ศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัด และอําภอ

1.3 ปฏิบัติราชการตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา การศาสนา และการ
วัฒนธรรมซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการอําเภอ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
            1.4  ปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังมิไดกําหนดเปนอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานใดในจังหวัดและอําเภอโดยเฉพาะ

1.5 ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับมอบหมาย

2  อํานาจหนาที่ตามกฏหมายหรือระเบียบอื่น ๆ
                   2.1  เปนสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและอําเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ. 2507

2.2  เปนสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและอําเภอตามพระราชบัญญัติการกีฬาแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2528
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2.3  เปนสํานักงานคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดและอําเภอ ตามขอบังคับสภากาชาด
ไทยพ.ศ. 2528

2.4  เปนสํานักงานคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดและอําเภอ ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยศูนยวัฒนธรรมจังหวัดและอําเภอ

2.5  เปนสํานักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดและอําเภอ ตามระเบียบคุรุสภา วาดวย
คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดและคณะกรรมการคุรุสภาอําเภอ

2.6  เปนสํานักงานคณะกรรมการกองทุนอนุรักษมรดกไทยประจําจังหวัดและอําเภอ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

2.7  เปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมอําเภอ
และจังหวัด

2.8  ฯลฯ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
ทําหนาที่เปนองคการกลางในการประสานการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเปนผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยมีบทบาทในการปฏิบัติงานในลักษณะ
3 ศูนย (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ข. : 4 )  คือ

1. ศูนยขอมูลสถิติและการวางแผน มีนโยบายที่จะใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
เปนศูนยกลางเก็บรวบรวมขอมูลสถิติทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม
ในระดับจังหวัด เพื่อใชในการบริหารงาน การวางแผนโครงการ รวมทั้งการใหบริการขอมูลสถิติแก
หนวยงานหรือสถานศึกษาตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีหรือวิทยาการสมัยใหม มาชวยสรางระบบขอมูลให
ประสานสัมพันธทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด  เขต และกระทรวง

2. ศูนยบริการและประสานงาน เปนงานที่ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายเพื่อใหบริการและ
ประสานงานแกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งในอยูในเขตจังหวัดและอําเภอโดย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เชน งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและ
พัสดุ เปนตน

3.  ศูนยติดตามและประเมินผล มีนโยบายที่จะใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
ทําหนาที่เปนศูนยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเขตอําเภอและจังหวัด วาไดปฏิบัติงานเปนไป
ตามนโยบายแผนงาน หรือโครงการของอําเภอ จังหวัด เขตการศึกษา กรม กระทรวง และรัฐบาล เพียงใด

การปฏิบัติงานในลักษณะ 3 ศูนย ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนยขอมูลสถิติและการวางแผน จะมีการวางแผน การจัดระบบการเก็บขอมูลยังไม
สมบูรณเพียงพอ ขาดการศึกษา วิเคราะห เพื่อนําไปสูการวางแผน การบริการและการประสานการใช
ทรัพยากรรวมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปดวยความยาก
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ลําบาก การติดตาม  และประเมินผล ขาดเครื่องมือ ขาดนักวิชาการที่จะทําหนาที่ศึกษาวิเคราะห การติด
ตามผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับปรุงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอําเภอโดยกําหนดใหปฏิบัติงานภารกิจ 3 ฐานะ ตั้งแตปงบประมาณ 2532 เปนตนไป (สํานัก
งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.ข : 5 - 9) ดังนี้

1  ฐานะเปนหนวยงานองคการกลางของกระทรวง ปฏิบัติหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ดานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ภายในพื้นที่จังหวัดและอําเภอ แลวแตกรณีอันเปนงาน
เกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศ การวางแผน โครงการ การกํากับ เรงรัดติดตามและประเมินผลงานการ
ศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม รวมทั้งดานการสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา
เปนตน

2 ฐานะเปนหนวยงานผูปฏิบัติงานของกรม ตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการภายในจังหวัดหรืออําเภอ เชน งานบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร
งานบุคคลและงานที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ เปนตน

3  ฐานะผูปฏิบัติงานใหกรมตาง  ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา และจังหวัดหรือ
อําเภอ เชน งานดานศาสนา งานศิลปและวัฒนธรรม งานดานกีฬาและนันทนาการ งานลูกเสือ งานกิจ
กรรมเสริมหลักสูตร งานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา งานหลักสูตรและแบบเรียน งานพัฒนาเด็กและ
เยาวชน งานพัฒนาชนบท งานเสริมสรางระเบียบวินัย งานภูมิปญญาทองถ่ิน งานการศึกษาของสงฆ ฯลฯ
รวมทั้งงานโครงการของกรมคุรุสภา จังหวัดหรืออําเภอที่ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดหรืออําเภอแลวแตกรณี

ระบบงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ระบบงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามหนาที่หลักจัดระบบงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีรายละเอียด (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
ม.ป.ป.ก. : 4 - 5) สามารถจําแนกได  9 ดาน ดังนี้

1.  ดานแผนงานดานงบประมาณ
2.  ดานการกํากับเรงรัด ติดตามผล ประเมินผลแผนงาน/โครงการ
3.  ดานสงเสริมการศึกษา
4.  ดานสงเสริมการศาสนา
5.  ดานสงเสริมงานวัฒนธรรม
6.  ดานสงเสริมพลานามัย
7.  ดานสงเสริมลูกเสือและยุวกาชาด
8.  ดานกิจการพิเศษ
9.  ดานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ
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การจัดระบบงานขอมูลสารสนเทศของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

1.  บทบาท
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหความตองการ วางแผนและพัฒนาระบบ รวมทั้งดําเนินจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูลสารเทศดานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัด
2  ขอบขาย
     ขอมูลดานการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมและขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเปน

2.1  ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน
     2.2  ระบบขอมูลเพื่อการบริหารงาน

2.3  ระบบขอมูลเพื่อการกํากับติดตามงาน
  2.4  ระบบขอมูลเพื่อการประเมิน
3  ระบบ/วิธีการดําเนินการ
     3.1  แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการระดับจังหวัด ประกอบดวยบุคลากรจากฝายตาง ๆ ใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ

3.2  ศึกษาความตองการดานขอมูลสารสนเทศจากฝายงานตาง ๆ โดยพิจารณาในแงรายการที่
ตองการ ประเภทของขอมูลที่ตองการ แหลงที่มา ความสัมพันธของขอมูลทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
   3.3  จัดทําแผนในการจัดระบบขอมูลโดยมีรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับ
                  -  แผนดานระบบงาน

      -  แผนดานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ
            -  แผนดานงบประมาณ

3.4   ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของ
จังหวัด
    3.5  จัดทําและประมวลผลขอมูลสารสนเทศ โดยการบันทึกหรือจัดเก็บลงในสื่อประเภทตาง
ๆ ดําเนินการแจงนับ สรุปรวบรวมและ/หรือหาคาทางสถิติใหเปนสารสนเทศประเภทตาง ๆ ตามชวง
เวลาตาง ๆ ที่กําหนดในแผนดานระบบงาน

3.6  นําเสนอผลการประมวลผลในรูปแบบตาง ๆ อาทิ
      -  เอกสารรายงาน

 -  แผนภูมิ
-  หองปฏิบัติการ  
-  การประชุมเสนอผล

3.7   การใหบริการขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
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 3.8 ประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
4.  ประโยชนท่ีไดรับ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีขอมูลสารสนเทศที่สอดคลองกับลักษณะงานถูกตองและทัน
สมัย

โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ

จากบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบประกอบกับภาวะปจจุบันความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมีมากขึ้น   จําเปนตองพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานใหทันตอสถานการณ และความเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้น สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ป รอบที่ 4 (ป 2539 - 2541)  โดยแบงงานภายในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอออกเปน  4 ประเภท
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ม.ป.ป. 210 : 222)

ประเภทที่  1  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอที่เปนคลังอําเภอ แบงงานภายในออกเปน 4 งาน คือ
1.  งานบริหารทั่วไป
2.  งานการเงินและบัญชี
3.  งานแผนงานและพัฒนา
4.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเภทที่  2  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเมือง แบงงานภายในออกเปน 3 งาน  คือ
1.  งานบริหารทั่วไป
2.  งานแผนงานและพัฒนาชนบท

 3.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเภทที่  3  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอทั่วไป แบงงานภายใน ออกเปน 3 งาน คือ
1.  งานธุรการ
2.  งานแผนงานและพัฒนาชนบท
3.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        ประเภทที่  4   สํานักงานศึกษาธิการอําเภอทั่วไปขนาดเล็ก  แบงงานภายในออกเปน 3 งาน
คือ
                   1.  งานธุรการ

2.  งานแผนงานและพัฒนาชนบท
3.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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สําหรับหนาที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแตละงานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอมี
ลักษณะงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป (รวมทั้งงานธุรการและงานการเงินและบัญชี) มีหนาที่รับผิดชอบราชการ
ประจําทั่วไป ของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอซึ่งมิไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงานใด รวมทั้งมี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม   การปฏิบัติ
งานการเจาหนาที่ รวมทั้งงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

2.  งานแผนงานและพัฒนาชนบท มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานขอมูลสารสนเทศ งานแผน
งานโครงการ งานติดตามประเมินผล งานพัฒนาชนบท และกิจการพิเศษ

3.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม
สนับสนุนและการดําเนินงานดานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม รวมทั้งการประสานการใช
ทรัพยากรของรัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม

การจัดระบบงานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป. : 2 - 3) ไดจัดระบบงานของสํานักงานศึกษาธิ
การอําเภอโดยจัดเปนกลุมงานในความรับผิดชอบที่สอดคลองกับกลุมงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และใหครอบคลุมบทบาทหนาที่ 9 ดาน คือ

1.  ดานวางแผนและงบประมาณ
2.  ดานติดตามและประเมินผล
3.  ดานสงเสริมการศึกษา
4.  ดานสงเสริมการศาสนา
5.  ดานสงเสริมวัฒนธรรม
6.  ดานสงเสริมพลานามัย
7.  ดานสงเสริมลูกเสือและยุวกาชาด
8.  ดานกิจการพิเศษ
9.  ดานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

การจัดระบบขอมูลของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ

1.  บทบาท
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ดําเนินการศึกษาวิเคราะหความตองการ วางแผนและพัฒนาระบบรวมทั้งดําเนินการจัดเก็บ
และประมวลผลขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของอําเภอ
2.  ขอบขาย

ขอมูลดานการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรมและขอมูลดานอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
เปน

2.1  ระยะขอมูลเพื่อการวางแผน
2.2  ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
2.3  ระบบขอมูลเพื่อการกํากับติดตามผล
2.4  ระบบขอมูลเพื่อการประเมิน

3.  ระบบ/วิธีดําเนินงาน
3.1  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนดําเนินการระดับอําเภอ ประกอบดวยบุคลากรจากหนวย

งาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
3.2  ศึกษาความตองการดานขอมูลปฐมภูมิสารสนเทศจากฝายตาง ๆ โดยพิจารณาในแงของ

การรายงานที่ตองการ ประเภทของขอมูลที่ตองการแหลงที่มาความสัมพันธของขอมูลในแนวตั้งและแนว
นอน

3.3  จัดทําแผนในการจัดระบบขอมูล โดยมีรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับ
      3.3.1  แผนดานระบบงาน

                      3.3.2  แผนดานเครื่องมือวัสดุอุปกรณ
       3.3.3  แผนงานดานงบประมาณ

      3.4   ดําเนินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของ
อําเภอ

3.5  จัดเก็บบันทึก ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยจัดกระทําขอมูลให
เปนสารสนเทศประเภทตาง ๆ  ตามระยะเวลากําหนดไวในแผน

3.6  นําเสนอผลการประมวลในรูปแบบตาง ๆ เชน
     3.6.1   เอกสารรายงาน

3.6.2   แผนภูมิ 
     3.6.3  หองปฏิบัติการ

                   3.6.4   การประชุมเสนอผล
3.7  การใหบริการขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ

3.8  ประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น



18

เงื่อนไข/ปจจัย
1.  ความรวมมือของคณะกรรมการดําเนินการในระดับอําเภอ
2.  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีที่เอื้อตอการดําเนินการ เชน เครื่องคํานวน คอมพิวเตอร
3.  หองปฏิบัติการ เปนเอกเทศ
4.  เจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถดานการใชและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

5.  สรางเครือขายการใชคอมพิวเตอรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับดัชนีขอมูล
สารสนเทศเปนระบบ สามารถนําไปใชไดตามความตองการ
4)  ประโยชนท่ีไดรับ

ทําใหมีขอมูลขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะงาน เชื่อถือไดถูกตองแมนยําในการพัฒนาการศึกษา
การศาสนา และการวัฒนธรรมของอําเภอ

โดยสรุป การปฏิบัติงานอันเปนภาระหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตจังหวัดและอําเภอ
โดยจะปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 3 ฐานะ คือ ฐานะกระทรวงศึกษาธิการ และองคการกลางทางการศึกษา
การศาสนาและการวัฒนธรรม ฐานะผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะผูปฏิบัติงานใหกรม
ตาง ๆ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุรุสภา ในการปฏิบัติงานดังกลาวนี้จะปฏิบัติงานในลักษณะ 3
ศูนย คือศูนยขอมูลสถิติและวางแผน ศูนยบริการและประสานงาน และศูนยติดตามและประเมินผล จากที่
กลาวมาจะเห็นวา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอจะตองปฏิบัติงานในขอบเขตที่กวางขวางมาก
จึงจําเปนตองบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ดังที่ อํารุง จันทวานิช
ภานุรัตน รัตยาภาส และเจษฎ  อนรรฆมงคล (2528 : 11) กลาววาทุกกระบวนการบริหาร ตองการการตัด
สินใจ และการตัดสินใจเปนภาระกิจเบื้องตนของการบริหาร การตัดสินใจที่ดีจําเปนตองตัดสินใจโดย
หลักเหตุผล จําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานและเปนปจจัยหลักที่ขอมูลสารสนเทศจะชวยช้ี
แนะแนวทาง และยังเปนดานปองกันการใชดุลยพินิจเฉพาะบุคลในการตัดสินใจตามกระบวนการบริหาร
ตาง ๆ อีกดวย ดังนั้น ในฐานะสวนราชการภูมิภาคตองทําหนาที่บริหารศูนยขอมูลและวางแผนซึ่งเกี่ยว
ของกับการจัดระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพแลวยังตองจัดระบบสารสนเทศเพื่อทําใหขอมูลสารสนเทศที่
เกิดขึ้นในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอมีคุณภาพมากที่สุด ตรงกับความตองการของผูบริหาร
และผูเกี่ยวของกับการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมในองคการมีประโยชนสูงสุด ในการนําไปใชใน
แตละครั้งเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว

หลักการและแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับระบบสารสนเทศ

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววาขอมูลและสารสนเทศ เปนสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานสําหรับการ
วางแผนการตัดสินใจ ตลอดจนการควบคุมติดตามประเมินผลแผนงานตาง ๆ  ในวงการบริหารทั้ง
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ภาคเอกชนและภาครัฐบาลตางตระหนักในความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ จึงใหความสําคัญใน
การจัดใหมีระบบสารสนเทศหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร ซ่ึงนิยมเรียกกันวา
Management Information System หรือ MIS  เพื่อใหเห็นหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดตาง ๆที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศตามที่นักวิชาการตาง ๆ ได
กลาวไวดังตอไปนี้
1.  ขอมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
     1.1  ความหมายของขอมูล (Data)

ถกล  นิรันดรศิโรจน  (2525 : 1 - 2) ใหความหมายของขอมูลวา ขอมูลหมายถึง ตัวเลข หรือสัญญ
ลักษณที่มีความหมายเฉพาะตัวไมไดแสดงความสัมพันธหรือใหคําอธิบาย

อุทัย  ธรรมเตโช (2531 : 276)  ใหความหมายวา ขอมูล คือ ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่รวบรวมไวในรูป
ตัวเลขบอกปริมาณที่ตองการได

ผองศรี  วาณิชยศุภวงศ (2537 : 228)  ใหความหมายวา ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงซึ่งอาจ
อยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ ภาพ หรือสัญญลักษณตาง ๆ ที่ยังไมผานการประมวลผล หรือการจัดการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น และเปนตัวปอนใชในการจัดทําสารสนเทศ

ณรงค  บุญมี (2528 : 43) ใหความหมายวา ขอมูล (Data)  หมายถึง ขอมูลที่ยังไมสามารถใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได

อํารุง จันทวานิช ภานุรัตน รัตยาภาส และเจษฎ อนรรฆมงคล (2528 : 3 อางจาก Burch,1979 : 4 -
5) ใหความหมายวา ขอมูล คือตัวเลข ภาษาหรือสัญญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนคน ส่ิงของ และความคิด
ลักษณะของขอมูลเปนขอเท็จจริงไมปรุงแตงและเกี่ยวของกัน

สําหรับ กานดา พูลลาภทวี (2530 : 3) อธิบายวา ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา
โดยอาจอยูในรูปตัวเลข เชน คะแนน ความสูง น้ําหนัก ระยะทาง หรืออาจเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่
นาสนใจศึกษาในรูปของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เชน ช่ือ ภาพ  ที่อยู สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และศาสนา เปนตน

จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงที่อยูในรูปตัวเลข
ตัวหนังสือมีความหมายเฉพาะตัวยังไมผานการประมวลผลหรือจัดกระทําใด ๆ ไมสามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารหรือวางแผนไดโดยตรง เชน จํานวน นักเรียน จํานวนครู จํานวนหอง
เรียน เปนตน
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1.2  ความหมายของสารสนเทศ (Information)

สารสนเทศเปนสวนประกอบหรือปจจัยนําเขา (Inputs) ปจจัยหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งของระบบ
การบริหารทุกประเภทและทุกลักษณะองคการ (ประชุม รอดประเสริฐ 2533 : 243) สําหรับ คําวา
สารสนเทศมีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน ดังนี้

เมอรคิด และ รอส (Murdick and Ross, 1979 : 6 ; อางถึงในชวลิต แดงสกุล, 2536 : 12)  ใหความ
หมายวา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดจัดกระทําและแปลความหมายเรียบรอยแลว พรอมที่จะใช
ประโยชนในการตัดสินใจ

เดวิส (Dadis, 1981 : 25 - 26 อางถึงในชวลิต แดงสกุล, 2536 : 12) กลาววา สารสนเทศหมายถึง
ขอมูลที่ถูกจัดกระทําโดยวิธีการใด เพื่อใหมีความหมายสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เชน
เดียวกับ อํารุง จันทวานิช ( 2528 : 15 อางจาก ; Whitemove and Vovit, 1973 : 221) ที่มีความเห็นใน
ทํานองเดียวกันวา สารสนเทศ คือ ขอมูลที่มีคาในการตัดสินใจ ไดแก ขอมูลที่ผานการจัดกระทําใหมี
ความหมายและคุณคาแลวนั่นเอง

อนุจินต กนิษฐวัต (2527 - 2528 : 36) กลาววา สารสนเทศ คือขอมูลตางๆ หลายกลุมมาทําการ
วิเคราะหแจกแจงรวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสําหรับผูบริหารสามารถใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจไดโอเบรน (O, ฺbrien, 1970 : 36)  ใหความหมายของสารสนเทศวาเกิดจากการวิเคราะหขอมูล
หรือขอเท็จจริงและจัดระเบียบใหเปนความรูหรือขาวกรอง (Intelligence)

อธิปตย คล่ีสุนทร (2537 : 61) ไดใหความหมายของสารสนเทศวา หมายถึงคาจํานวนทางดาน
ปริมาณหรือคาทางคุณภาพที่ประมวลผลวิเคราะหเปรียบเทียบ หรือสรุป แลวสามารถนําไปใชประกอบ
การตัดสินใจหรือดําเนินการได

ครรชิต มาลัยวงศ (2537 : 61) ไดใหความหมายของสารสนเทศตรงกับภาษาอังกฤษวา
“Information” หมายถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดจากการนําขอมูลมาประมวลผลหรือคํานวณทางสถิติไมใชขอ
มูลดิบ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532 : 13) ไดใหความหมายสารสนเทศวา
หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหประมวลผลขอมูลซ่ึงสารสนเทศนี้สามารถนําไปใชไดทันทีตาม
ความตองการ เพื่อใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ ขอยกตัวอยาง เชน ในการสอบครั้งหนึ่งเรามีรายช่ือ
นักเรียนที่สอบทั้งหมดมีคะแนนรายวิชาของนักเรียนแตละคนเหลานี้เปนขอมูลที่เรามี แตเมื่อเรานําสิ่ง
เหลานี้มาประมวลผลหาเกรดเฉลี่ยออกมา เกรดเฉลี่ยที่ไดนั้นก็คือ สารสนเทศนั่นเอง

สุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 57) ไดอธิบายวาสารสนเทศ ไดแก ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับการประมวล
ผลแลวดวยวิธีการตาง ๆ   เปนความตองการสําหรับใชทําประโยชนเปนสวนผลลัพธของระบบการ
ประมวลผลขอมูลเปนสิ่งซึ่งสื่อความหมายใหผูรับเขาใจ  และสามารถนําไปกระทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง   โดยเฉพาะหรือเพื่อเปนการย้ําความเขาใจที่มีอยูแลวใหมีมากยิ่งขึ้น
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ผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2537 : 229 - 230) ไดใหความหมายวา สารสนเทศหมายถึง กลุมขอมูลที่
ไดผานการประมวลผล หรือ จัดกระทําดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการสาร
สนเทศสําหรับผูใชระดับหนึ่ง อาจจะเปนขอมูลดิบสําหรับผูใชอีกระดับหนึ่งได ดังภาพประกอบ 1 และ 2

                                                                  คลังขอมูล

                                 ขอมูล                ประมวลผล                   สารสนเทศ

ภาพประกอบ 1  กระบวนการแปลงขอมูลและสารสนเทศ
ที่มา  :  ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2537 : 229

ระดับการบริหาร                                    ส  ารสน เทศ                   +   เ กณฑ  ตัดสินใจ      

                                                                      =   การตัดสินใจโดยผูบริหาร
                                                 

  สรุปขอมูล

                                                      ขอมูลปฏิบัติงาน

ภาพประกอบ  2 สารสนเทศกลายเปนขอมูล
ที่มา : ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2537: 230

ชโลมใจ ภิงคารวัฒน และสุพล หวังดี (2531 : 1) ใหความหมายวา สารสนเทศหมายถึง ขอมูลที่จัด
ระบบแลว หรือกระบวนการวิเคราะห และประมวลผลแลวอยูในรูปที่ใชประโยชน หรือใชประกอบการ
ตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ไดทันตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด พอจะสรุปไดวา สารสนเทศหมายถึง ขอมูลที่ผานการจัดกระทํา
โดยการวิเคราะหหรือประมวลผลใหมีความสัมพันธกันหรือมีความหมายสามารถนําไปใชเพื่อการตัดสิน
ใจของผูบริหารได

และจากความหมายของขอมูลและสารสนเทศที่มีความสัมพันธกันดังกลาวขางตนสามารถแสดง
เปนภาพประกอบ 3

                    Inputs                                Process                             Output
                  ขอมูล                                   ประมวลผล                           สารสนเทศ

ภาพประกอบ 3 กระบวนการในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
ที่มา  :  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 : 57

จากภาพประกอบแสดงใหเห็นวากระบวนการเกิดของระบบสารสนเทศเริ่มจากการนําขอมูลซ่ึง
อยูในรูป ตัวเลข ภาษา หรือสัญญลักษณอ่ืน ๆ มาผานการประมวลผลหรือจัดกระทําดวยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งผลลัพธคือสารสนเทศที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธกัน เพื่อใหผูบริหารใชประกอบการตัดสิน
ใจหรือแกปญหาตาง ๆ ได

1.3  ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information System)

ระบบสารสนเทศ หรือ Information System มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามชนิดขององคการ
และระบบการบริหารของผูบริหารมีผูใหความหมายคําวาสารสนเทศไวหลายทาน  ดังนี้

อํารุง จันทวานิช (2529 : 25) ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศไววา ระบบสารสนเทศ
หมายถึง ระบบการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดกระทําใหเปนสารสนเทศ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
และประกอบการวินิจฉัยส่ังการตามความตองการของผูบริหาร

อุทัย บุญประเสริฐ (2522 : 142 - 143) ไดกลาวถึงระบบสารสนเทศสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหาร คือระบบเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารไวเปนหมวดหมูจัดดําเนินการ
แปลงขอมูลเหลานั้นใหเปนสารสนเทศ สําหรับการบริหารจะดวยการประยุกตเทคนิคและวิธีการใด ๆก็
ตามใหขอมูลเหลานั้นสามารถบอกผูบริหารไดวาหมายความวาอยางไรในบางกรณีสารสนเทศการบริหาร
อาจออกมาในรูปของทางเลือกในการตัดสินใจแบบตาง ๆ

ประพันธ เจียรกุล (2524 : 1) ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศไววา ระบบสารสนเทศ
หมายถึงระบบที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจตอไปนี้

1.  รวบรวมขอมูลที่หนวยงานนั้น ๆ ผลิตขึ้นและจากแหลงขางนอกซึ่งจําเปนตอหนวยงานั้น ๆ
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2.  จัดกระทํากับขอมูลนั้น ๆ โดยแปลงใหเปนขอสนเทศที่พรอมจะใชประโยชนได
3. จัดกระทําระบบเก็บรวบรวมขอมูลอยูเสมอ เพื่อใหอยูในสภาพที่ถูกตองและทันสมัยอยูตลอด

เวลา
ผกา บุญเรือง ( 2528 : 17 อางจาก แมนมาส ชวลิต, 2520 : 5 - 6) ไดใหความหมายวา

สารสนเทศ คือกรรมวิธีจัดการกับความรู ขาวสารและขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูใชไดรับประโยชนมากที่สุด
จะประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ ขอสนเทศ หรือตัวความรู บรรณสารหรือเอกสาร เปนการบันทึกความรู
ลงในสิ่งตาง ๆและสถาบันหรือหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับบริการสนเทศซึ่งสิ่งเหลานี้มีความสัมพันธ
กันไมอาจแยกจากกันเปนสวน ๆ

ครรชิต มาลัยวงศ (2537 : 16) กลาววา ระบบสารสนเทศนั้นเปนระบบที่ประกอบดวย คน
คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ที่ทํางานประสานกันเพื่อจัดทําสารสนเทศ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติ
งานการจัดการ และการตัดสินใจในหนวยงานหรือบริษัท

ดังนั้นสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การรักษา และ
ประมวลผลขอมูลเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ การวางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานตามความ
ตองการของผูบริหารในองคการโดยครอบคลุมการดําเนินงานใน 4 ขั้นตอน คือ

1.  ขั้นรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการ
2.  ขั้นประมวลผลใหเปนสารสนเทศ
3.  ขั้นเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศใหอยูในรูปแบบที่สะดวกตอการใช
4.  ขั้นนําเสนอขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชประโยชนในการบริหาร

2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Managment Information System)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตรงกับภาษาอังกฤษวา Management Information System หรือ
MIS  สวนคําวาระบบ ตรงกับภาษาอังกฤษวา  System  เปนคําที่สืบเนื่องมาจากภาษากรีกวา  Systoma
หมายถึง กลุมกอนอันกอปรดวยหลายสวนประกอบ จํานง บุญชู  (2531 : 433; อางจาก Shrode and
Voich, 1974 : 115) พจนานุกรมฉบับบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 684)  ใหความ
หมายของระบบวา หมายถึงระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งตาง ๆซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสาน
กันเปนอันเดียวกัน   ตามหลักเหตุผลทางวิชาการปรากฎการณทางธรรมชาติเกิดซึ่งมีสวนสัมพันธ
ประสานเขาดวยกัน โดยกําหนดรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึง จํานง บุญชู (2531 : 434) ไดอธิบายเพิ่ม
เติมวา ระบบสามารถอธิบายไดสองสภาวะ คือระบบที่ปรากฎเปนภาวะเปนตัวตน (System as and
Entinity) ซ่ึงหมายถึงชุดที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่มีลักษณะสัมพันธเกาะเกี่ยวกัน สวนประกอบเหลา
นั้นตางทําหนาที่ของตนอยางอิสระรวมกันในสิ่งแวดลอมที่สับสนซับซอนโดยตางมีจุดมุงหมายของการ
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ทําหนาที่อยูที่วัตถุประสงครวมกันทุกสวนประกอบ และระบบในภาวะของวิธีการ ในภาวะนี้ระบบก็คือ
วิธีการ (Method) หรือเครื่องมือ (  Devices)  ที่กําหนดขึ้นโดยเนนที่จะใชเปนระเบียบวิธีดําเนินงานให
สําเร็จผลอยาง (Procedure Oriened) ที่รูจักกันในนาม “แนวทางเชิงระบบ “ (System Approach) ซ่ึงแนว
ทางเชิงระบบนี้ตองอาศัยวิธีการแบบวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือพื้นฐานสําหรับแกปญหาเปนผลใหเกิด
เทคนิคหรือวิธีการแกปญหาตาง ๆ ตามมาหลายอยาง เชน การวิจัยดําเนินงานการวิเคราะหเชิงสถิติ ระบบ
สารสนเทศทางการบริหาร เปนตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เปนมรรควิธี (Means) ในการเชื่อมโยงของระบบการปฏิบัติการ
บริหารโดยแลกเปลี่ยนสารสนเทศซึ่งกันและกัน มารติโน (Martino, 1969 : 28 อางถึงใน
ชวลิต แดงสกุล, 2536 : 14 - 15) ใหคําจํากัดความของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวาหมายถึง ระบบ
ใด ๆ ก็ตามที่กอใหเกิดในสามสิ่ง ดังตอไปนี้ คือ มาตรวัดผลกระทบของการตัดสินใจทั้งกอนและหลัง
การตัดสินใจ มาตรวัดสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากเราไมสามารถหรือพยากรณผลที่เกิดจากอิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวได และประการที่สามคือ ปฏิกิริยาโตตอบที่เหมาะสมกับสถาน
การณหนึ่ง ๆ หรือหวงเวลาหนึ่ง ๆ (Time - Frame) เพื่อผูบริหารจะไดเรียนรูขอบเขตและความรุนแรง
ของปญหาไดทันเวลา

ณรงค บุญมี (2528 : 45) กลาววา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึงระบบที่สามารถผลิต
สารสนเทศสําหรับผูบริหารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ

ประชุม  รอดประเสริฐ ( 2533 : 244) ใหความหมายเพิ่มเติมวา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
คือ การจัดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ชัดเจนถูกตอง และทันตอเวลาสําหรับใชการตัดสินใจ
ในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530 : 94) สรุปวา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือระบบ
ของวิธีการจัดหาสารสนเทศที่เปนประโยชนในกระบวนการวางแผน    และการตัดสินใจในการบริหาร

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เปนระบบที่ทําหนาที่จัดหา
เปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองคการเพื่อชวยในการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานทุกระดับ โดยมีการออกแบบใหมีการประชาสัมพันธเปนอยางดีในการจัดเก็บและการ
เรียกใชขอมูลที่ตองอาศัยทั้งคน และอุปกรณชวยในการประมวลผล เพื่อไวสําหรับชวยในการปฏิบัติงาน
บริหารการตัดสินใจภายในองคการ ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ดังภาพประกอบ 4
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(1) การตัดสินใจเกี่ยวกับ                  (2) สารสนเทศ                          (3) ระบบเพื่อการ
      - การวางแผน                       ประกอบดวย                                 บูรณาการใน
      - การควบคุม                              ขอมูลที่เลือกสรร                            กิจกรรมของ
      - การปฏิบัติงาน                      และจัดระเบียบแลว                        องคการทั้งหมด
                                      เพื่อใชประโยชนใน                        โดยการแลกเปลี่ยน
                                                       การตัดสินใจ                                     สารสนเทศ  

ภาพประกอบ 4  : แสดงความสัมพันธของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่มา :  Murdick and Ross ,1977 : 11 อางถึงใน ไลลา สันติสุข, 2538 : 39

2.1 คุณสมบัติของสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบสารสนเทศเปนระบบที่มีความสําคัญที่มุงผลิตสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือชวยผูบริหารนํา
ไปใชประกอบการตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสมเพราะ
หากนําสารสนเทศที่ไมถูกตองไมเปนปจุจุบัน ไมทันสมัยมาใชในการบริหารงาน นอกจากจะไมทําให
เกิดประโยชน เสียเวลาแลว ยังทําใหเกิดผลเสียตอองคการและผูที่เกี่ยวของอีกดวยคุณคาของสารสนเทศ
จะมีผลตอผูบริหารมากนอยเพียงใดนั้นพิจารณาไดจากคุณสมบัติของสารสนเทศนั้นซึ่งไดมีผูกําหนดคุณ
สมบัติของสารสนเทศไวหลายประการ ดังนี้

สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย (2533 : 48 - 49) กลาววา สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1.  มีความถูกตอง (Accuracy) ความถูกตองนี้หมายถึง ขอสนเทศตองเปนขอเท็จจริงที่ไมมีความ

คิดเห็นของบุคคลรวมอยูดวยและตองสื่อความหมายชัดเจน ไมกํากวม เชน การนําเสนอขอสนเทศในรูป
แบบแผนภูมิตาง ๆ ตองใชหนวยที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด เปนตน

MIS

Management  Information System
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2. ใชไดทันเวลา (Timeliness) ลักษณะในขอนี้ หมายถึงเมื่อมีการวิเคราะหวินิจฉัยหรือการตัดสิน
ใจตองใชขอสนเทศบางอยางก็สามารถไดขอสนเทศนั้นมาใชทันการณ ทําใหสามารถวิเคราะหวินิจฉัย
หรือตัดสินใจไดทันเวลาอันจะเกิดผลดีตอหนวยงาน

3.  ตรงตามที่จะใชงาน (Relevancy) ขอสนเทศที่ดีตองสามารถนํามาใชในการวิเคราะห วินิจฉัย
หรือการตัดสินใจ เพื่อใหไดคําตอบหรือทางเลือกที่ดี

เซนน (Senn,1987 : 37 อางถึงใน สุจินต มิ่งขวัญ, 2533 : 25)  เสนอวาลักษณะของสารสนเทศควร
จะมี 3 ประการ คือ

1.  ตรงตามความตองการ (Relevant)  สารสนเทศที่ตรงตามความตองการนั้นจะตองเปนที่ตองการ
ใหเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ หรือสถานการณไดโดยที่สารสนเทศที่ตรงกับความตองการในชวงเวลา
หนึ่ง อาจจะไมตรงตามความตองการตลอดไปและเชนเดียวกัน สารสนเทศสําหรับใชในกรณีหนึ่งอาจจะ
ไมตรงกับอีกกรณีหนึ่งก็ได

2.  ความสมบูรณ (Completeness) สารสนเทศที่ครบถวนสมบูรณจะตองเตรียมไวสําหรับผูใช
ตลอดเวลาและพรอมที่จะใหผูใชไดเสมอ

3.  ความทันสมัย (Timeliness) หรือทันตอการใชงานเหมาะกับเวลาและยุคสมัยสอดคลองกับ
ปรีชา พัวนุกุลนนท (2527 : 21) และ ฮัสเซน (Hussain, 1973 :  87) ที่มีความเห็นสอดคลองกันวาคุณ
สมบัติของสารสนเทศมีลักษณะ 4 ประการ คือ

1.  เปนปจจุบัน  ( Timeliness)
2.  ความสมบูรณ (Completeness)
3.  ตรงกับความตองการ ( Relevant) และ
4.  ความถูกตอง ( Pecurate)
สวนผองศรี วาณิชยศุภวงศ (2537 : 234 - 235) และวิชัย ขําดี (2534 : 539 - 540) กลาวถึง

คุณสมบัติของสารสนเทศไวใกลเคียงกันวาสารสนเทศที่ดีตองประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ
สรุปได  ดังนี้

1.  ถูกตองแมนยํา ความถูกตองแมนยําของสารสนเทศวัดจากอัตราสวนของสารสนเทศที่ถูก
ตองกับจํานวนสารสนเทศที่ผลิตขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาหนึ่งการกําหนดความถูกตองแมนยําของสาร
สนเทศวาควรเปนรอยละเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับความสําคัญของสารสนเทศนั้น ถาสารสนเทศนั้นไมมีความ
สําคัญมากนักถึงแมความถูกตองแมนยําจะไมสูงมากนักก็ไมเปนปญหาตอการนําไปใชงาน แตถาสาร
สนเทศนั้นมีความสําคัญมากจะตองมีความถูกตองแมนยําสูง มิฉะนั้นจะทําใหการผิดพลาดเสียหายตอการ
บริหาร ดังนั้น การปรับปรุงสํารวจสารสนเทศใหมทั้งหมดแมตองเสียเวลาและคาใชจายมากก็
จําเปนตองทํา เพื่อยกระดับความถูกตองใหสูงขึ้น

2.  ทันกาล การจัดระบบสารสนเทศจะชวยใหผูบริหารไดสารสนเทศที่ตองการภายในระยะเวลา
อันสั้น ตามปกติผูบริหารไดรับรายงานสารสนเทศทันทีที่เก็บไดเก็บรวบรวมขอมูลแตบางครั้งผูบริหาร
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ตองการสารสนเทศพิเศษ ดังนั้น การจัดทําสารสนเทศตามตองการอยางรวดเร็วใชเวลานอย จะเปน
ประโยชนแกผูบริหารในการตัดสินใจแกปญหาที่เรงดวน

3.  ครบสมบูรณ ผูบริหารตองเผิญกับความลังเลใจในการตัดสินใจเนื่องจากสารสนเทศไม
สมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศไดมาจากการรวบรวมขอเท็จจริงหรือขอมูลที่กระจัดกระจายอยูใน
องคการใหไดปริมาณที่เพียงพอตอการผลิตสารสนเทศนั้น

4.  ไดความกะทัดรัด  สารสนเทศควรกะทัดรัดและไดใจความที่สมบูรณในตัวเอง แสดงสาระที่
สําคัญตามผูใชตองการไดครบถวน บางครั้งสารสนเทศอาจจะอยูในรูปของสรุปผลเฉพาะสิ่งที่ผูบริหาร
ตองการ หรืออยูในรูปของเสนกราฟหรือรูปภาพ ซ่ึงจะชัดเจนกวาการบรรยายดวยตัวอักษร

5.  ตรงตามความตองการ  เปนประโยชนและมีคุณคาคือสารสนเทศที่ผูใชตองการ ดังนั้น
ถาหากสารสนเทศชุดหนึ่งในอดีตเคยมีคุณคาตอการบริหารงาน แตในปจจุบันไมเปนที่ตองการของ
ผูบริหารแลวสารสนเทศชุดนั้นก็ไมควรนําไปใชงานอีกตอไป

6.  คาใชจายต่ํา คุณภาพของสารสนเทศจะตองเปนไปภายใตคาใชจาย ตนทุน และการดําเนินงาน
ที่ไมสูงเกินความจําเปน เมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาของสารสนเทศนั้น ๆ การควบคุมคุณภาพที่ดีจะชวยให
ไดสารสนเทศที่คาใชจายต่ําดวย

จีราภรณ รักษาแกว (2529 : 60 - 61) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีควรมีคุณสมบัติที่
สําคัญ คือ ถูกตองตอการใชงาน ครบถวนสมบูรณ กะทัดรัด และตรงกับความตองการ ซ่ึงมีลักษณะ
ดังนี้

1.  ความละเอียดแมนยําไดแกความละเอียดแมนยําในการวัดขอมูลใหมีความนาเชื่อถือ
2. คุณสมบัติเชิงปริมาณ ไดแก ความสามารถที่แสดงออกในรูปของตัวเลข เชน เปอรเซนตความ

เชื่อมั่นของขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจ
3. การยอมรับ  ไดแก ระดับการยอมรับไดของสารสนเทศอยางเดียว เชน ลักษณะของแบบฟอรม

รูปแบบของรายงาน เปนตน
4.  การใชไดงาย ไดแก การนําไปใชจายและรวดเร็ว
5. ความไมลําเอียง ไดแก ไมเปนสารสนเทศที่มีจุดประสงคจะปกปดขอเท็จจริงบางอยางใหผูใช

เขาใจผิดจากความเปนจริง
6.  ชัดเจน ไดแก ทําความเขาใจไดงาย ไมคลุมเคลือ

นอกจากคุณสมบัติสารสนเทศดังกลาวมาแลวขางตน ยังมีคุณสมบัติที่แอบแฝงของสารสนเทศอีก
บางลักษณะที่สัมพันธกับระบบสารสนเทศ และวิธีการดําเนินงานของระบบสารสนเทศ ความสําคัญแตก
ตางกันไป ตามลักษณะงานเฉพาะอยางภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5  คุณสมบัติของสารสนเทศ
ที่มา :  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 : 61

จากภาพประกอบ เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติในภาพรวมแลว สามารถสรุปไดวาสารสนเทศที่ดีนั้น
ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  มีความถูกตอง
2.  ทันตอเวลาและเหตุการณ กลาวคือไดรับทันตอการใชประโยชน
3.  สมบูรณ ครบถวน ไมมีสวนขาดหายไป
4.  กะทัดรัด อยูในรูปแบบที่เหมาะสม
5. ตรงตอความตองการ ไดแก การสื่อความหมายใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามความตองการของ

ผูใช
6. ความละเอียดแมนยํา ไดแก ความละเอียดแมนยําในการวัดขอมูลใหความเชื่อถือสูง เชน ขนาด

ของชิ้นสวนของอุปกรณที่ตองการสั่งผลิต เปนตน
7. มีคุณสมบัติเชิงปริมาณ ไดแก ความสามารถที่จะแสดงออกในรูปของตัวเลข เชน เปอรเซนต

ความเชื่อมั่นของขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจ

สาร
สนเทศ

สมบูรณ

กะทัดรัด

ตรงกับความ
ตองการ

ละเอียด
แมนยํามีคุณสมบัติ

เชิงปริมาณ

ชัดเจน
ถูกตอง

ยอมรับได

 ทันตอ
เหตุการณ

ใชไดงาย

มีคุณสมบัติ
เชิงปริมาณ

ไมลําเอียง
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8.  ความรับได ไดแก ระดับความรับไดของกลุมผูใชสารสนเทศอยางเดียวกัน เชน ลักษณะของ
แบบฟอรม รูปแบบของการรายงาน เปนตน

9.  การใชไดงาย ไดแก สามารถนําไปใชไดงายและรวดเร็ว
10.  ความไมลําเอียง ซ่ึงหมายถึง ไมเปนสารสนเทศที่มีวัตถุประสงคที่จะปกปด

ขอเท็จจริงบางอยาง ซ่ึงทําใหผูใชเขาใจผิดไปจากความเปนจริง
11.  ชัดเจน หมายถึง การมีความคลุมเคลือนอยที่สุดสามารถทําความเขาใจไดงาย
ฉะนั้น จึงสรุปไดวา คุณสมบัติที่สําคัญของสารสนเทศเมื่อพิจารณาถึงสารสนเทศที่ใชในการ

บริหารงานตาง ๆ สําหรับผูบริหารแลว คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ ประกอบดวย
สาระสําคัญ 5 ประการ ดังนี้

1.  ความถูกตอง
2.  ความสมบูรณ
3.  ตรงกับความตองการ
4.  ทันตอการใชงาน
5.  ทันสมัย

2.2  แหลงขอมูลและสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศไมวาเพื่อการวางแผน การติดตอส่ือสารหรือเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารงานใด ๆ ก็ตามจําเปนตองพิจารณาตรวจสอบ ระมัดระวังและเอาใจใสถึงแหลงดังกลาวเปนเรื่องที่
มีความสําคัญยิ่งตอแหลงขอมูลและสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการบริหารงานขององคการ ซ่ึงขอมูล
และสารสนเทศมีแหลงที่มาจากหลาย ๆ แหลงดวยกัน    โดยที่สมจิตร สุดใจ และ
ดวงกมล บุญชนะวิวัตน (2525 : 24) และ ชโลมใจ ภิงคารวัตน  และสุรพล หวังดี (2531 : 4 ) ไดจําแนก
แหลงที่มาของขอมูลออกเปน 2 แหลง คือ

1.  สารสนเทศจากแหลงปฐมภูมิ เปนขอมูลและสารสนเทศที่รวบรวมไวไดโดยไปสืบคนดวย
ตนเอง จากตนฉบับจริง ๆ เปนสารสนเทศที่รวบรวมขึ้นเพื่อแกปญหาเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งและเปน
สารสนเทศที่รวบรวมเปนครั้งแรก

2. สารสนเทศจากแหลงทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดมาโดยอาศัยขอมูลที่ผูอ่ืนเก็บรวบรวมไวกอน แลว
คัดลอกมาจากแหลงหรือหนวยงานอื่นที่รวบรวมไว ผูตองการใชขอมูลตองการทราบวามีขอมูลอะไรบาง
เก็บไวที่ไหน การใชสารสนเทศแบบทุติยภูมินี้ ผูบริหารจะตองระมัดระวังเพราะอาจไดขอมูลที่เอนเอียง
หรือเกาเกินไปหรือขอมูลไมไดเสนอไวในรูปแบบที่ตองการ แตมีสวนดี  คือประหยัดเวลาและคาใชจาย
ไดมากโดยทั่วไปขอมูลที่นํามาใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทําใหเปนสารสนเทศจะอยูในรูปของ
ตัวเลขหรือเอกสาร ซ่ึงขอมูลทั้งสองลักษณะ  ดังกลาว อํารุง จันทวานิช
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ภานุรัตน รัตยาภาส และเจษฎ อนรรฆมงคล (2529 : 5 - 7) กลาววา ขอมูลทั้งสองลักษณะไดมาจาก
2 แหลง คือ แหลงขอมูลภายในองคการ และแหลงขอมูลภายนอกองคการ หรือถาเปนขอมูลสําหรับการ
จัดสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะก็หมายถึง แหลงขอมูล
ภายในระบบการศึกษาและแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับระบบการศึกษานั่นเอง
1. แหลงขอมูลภายในระบบการศึกษา (Internal Source) แหลงขอมูลนี้จะใหขอเท็จจริงตาง ๆ ของระบบ
การศึกษา (Educational System) อันประกอบดวย องคประกอบตาง ๆ ในระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ ( Process) และผลผลิต ( Product)
    1.1  ปจจัยนําเขา หมายถึงสวนที่เปนทรัพยากร หรือส่ิงจําเปนเพื่อเขาสูระบบและกอใหเกิดการทํางาน
หรือกระบวนการ ประกอบดวย นักเรียน ครู และบุคลากร อุปกรณการเรียน งบประมาณทางการศึกษา
    1.2  กระบวนการ หมายถึงสวนที่ทําหนาที่แปรสภาพปจจัยที่ทําใหเปนผลผลิตหรือผลลัพธที่ตองการ
ประกอบดวย โครงสรางและระบบการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน การใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
เปนระบบ การกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล
    1.3  ผลผลิต หมายถึงสวนที่ตองการจากระบบซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของระบบ ประกอบดวย
ปริมาณผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู การมีงานทําและ
ความพึงพอใจ

จากแหลงขอมูลภายในระบบการศึกษาดังกลาว สามารถจําแนกเปนรายการขอมูลทางการศึกษา
ได 5 ประการ คือ (1) นักเรียนหรือนักศึกษา (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) งบประมาณ
(4) ส่ิงอํานวยการความสะดวก และ   (5) แผนการเรียนหรือโปรแกรมการเรียน
2.  แหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับภายนอกระบบการศึกษา (External Source) หมายถึงแหลงขอมูลภายนอก
ระบบการศึกษา ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมทางการศึกษา และมีผลกระทบตอปจจัย กระบวนการ และผลผลิต
ซ่ึงเปนองคประกอบยอยของระบบ อันไดแก สภาพแวดลอมทางดานนิเวศนวิทยา
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เปนตน ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังกลาว คือ
      2.1  ขอมูลดานประชากร   หมายถึง ขอมูลทางดานประชากรทุกเรื่องที่เกี่ยวของหรือมีผล
กระทบตอการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ขอมูลพื้นฐานขั้นตนประกอบดวยขอมูลแสดงความตองการทาง
การศึกษา   ซ่ึงจําเปนตองเตรียมการหรือวางแผนเพื่อสนองความตองการไวลวงหนา ขอมูลประชากรนี้
อาจใชในรูปของกลุมประชากร จําแนกตามอายุ เพศ อัตรา และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงซึ่งลักษณะ
เฉพาะของพื้นที่นั้น ๆ

2.2  ขอมูลดานเศรษฐกิจ  เปนขอมูลที่มีความสําคัญใชประกอบการวางแผนเชนเดียวกัน
ขอมูลเศรษฐกิจที่ใชภาพรวมระดับประเทศ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ  งบประมาณทางการศึกษาและงบประมาณทั้งหมดของประเทศ สําหรับในระดับ
จังหวัดอาจใชขอมูลเกี่ยวกับรายไดของจังหวัด หรือผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด
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    2.3  ขอมูลดานสังคมและนิเวศนวิทยา ขอมูลนี้เริ่มตั้งแตสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรของเขตจังหวัด
ซ่ึงมักแสดงเปนแผนที่ตั้งและพื้นที่สวนตาง ๆ ของจังหวัด เขตบริการการศึกษา สถานที่ตั้งโรงเรียน เขต
การปกครองลักษณะของอาชีพของคนในทองถ่ิน การกระจายอาชีพ สภาพของทรัพยากรที่ผูกพันกับ
อาชีพ รวมทั้งปญหาทางภาษา ศาสนา ความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา
เปนตน

2.4  ขอมูลความตองการกําลังคนและการมีงานทํา ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่จําเปนสําหรับการวางแผน
การศึกษาในแตละจังหวัด การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นแรกทําไดดวยความยากลําบาก แตมีประโยชนคุม
คาตอการลงทุนและการแสวงหาเพื่อใชประกอบการวางแผนและบริหารการศึกษาในจังหวัด ความ
ตองการกําลังคนอาจจําแนกตามหมวดหมูระดับอาชีพ ไดแก ระดับวิชาชีพช้ันสูง ระดับบริหาร หรือจัด
การ ระดับชางเทคนิค  ระดับแรงงานฝมือ ระดับแรงงานกึ่งฝมือ  และระดับกรรมกร สวนขอมูลการมีงาน
ทําก็เชนกัน หากผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดไดประสานงานกับแรงงานจังหวัดและสถิติแลว ก็คงจะได
ขอมูลบางอยางที่เปนประโยชนตามสมควร

อนึ่ง ขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลทั้งสองแบบอาจแยกได 2 ประเภท ตามวิธีการที่ไดมา คือ ขอมูล
เปนทางการ และแบบไมเปนทางการ สําหรับขอมูลแบบไมเปนทางการไดแก ขอมูลที่ไดมาโดยวิธีการที่
แบบแผนเปนทางการ ซ่ึงอาจจะอยูในแบบฟอรมที่ออกแบบใชในองคการรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาย
ในและภายนอกระบบการศึกษา เชน ตัวบทกฎหมาย  พระราชบัญญัติ  กฎระเบียบ  นโยบาย  บัญชีการ
เงิน  แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  องคการ เอกสารอื่น ๆ รวมทั้งสภาพการณปญหา เปนตน สวนขอ
มูลแบบไมเปนทางการ คือ ขอมูลที่ไดมาอยางไมมีแบบแผนแนนอน เชน จากความคิดเห็น การวิพากษ
วิจารณ และประสบการณของบุคคล ขอมูลประเภทนี้จะไมมีแบบฟอรมแนนอนไมสามารถนําไป
ประมวลผลได

จีราภรณ รักษาแกว (2529 : 58)ไดแบงแหลงขอมูลเพื่อเปนสารสนเทศ เกิดมาจาก 2 แหลง คือ
1.  แหลงขอมูลภายในองคการ ประกอบดวยพนักงานภายในองคการ หนวยงานตาง ๆ ภายในองค

การ แหลงขอมูลนี้จะใหขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงตาง ๆ ขององคการ เชน ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของลูกจาง ความถูกตองของการวางแผนครั้งที่ผานมา เปนตน ซ่ึงการไดมาของขอมูลจากแหลงขอ
มูลภายในนี้ อาจจะไดมาจากวิธีที่ไมเปนทางการ เชน การพบปะพูดคุยกัน เปนตน

2.  แหลงขอมูลภายนอกองคการ ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดขอมูลเอง หรือกระจายขอมูลที่มีในสังคม
แหลงขอมูลเหลานี้ ไดแก บริษัทขายสงสินคา ตัวลูกคา  บริษัทคูแขง หนังสือสารทางธุรกิจ สมาคมตาง ๆ
หรือหนวยงานของรัฐ เปนตน ซ่ึงจะไดขอมูลเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ ยอดรวมของการบริโภคสินคาแต
ละป หรืออัตราการเจริญเติบโตของประชากร ฯลฯ สวนแหลงขอมูลสําหรับการจัดทําสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและการบริหารการศึกษาซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529 : 5 - 7) ได
ใหรายละเอียดไว ดังนี้
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1.  แหลงขอมูลภายในระบบการศึกษา (Internal Source) แหลงขอมูลนี้ใหขอเท็จจริงตาง ๆ ของ
ระบบการศึกษา อันประกอบไปดวยองคระกอบยอยตาง ๆ ในระบบไดแกปจจัยกระบวนการและผลผลิต
ของระบบการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปเปนรายการขอมูลการศึกษาที่สําคัญได 5
ประการ คือ
                  1 .1  นักเรียนนักศึกษา

1.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3  งบประมาณ
1.4   ส่ิงอํานวยความสะดวก
1.5   แผนการเรียนหรือโปรแกรมทางการศึกษา

2.  แหลงขอมูลที่เกี่ยวของหรือนอกระบบการศึกษา ( External Source) เปนสภาพแวดลอมทาง
การศึกษา และมีผลกระทบตอปจจัย กระบวนการผลผลิตซึ่งเปนองคประกอบยอยของระบบไดแก

   2.1  สภาพแวดลอมทางนิเวศนวิทยา
   2.2  ประชากร
   2.3  เศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวของทางการศึกษา
   2.4  กําลังคนและการมีงานทํา

ดังที่กลาวมาสรุปไดวา แหลงที่มาของขอมูลและสารสนเทศโดยทั่วไปนั้นแบงออกเปนสองแหลง
คือ แหลงปฐมภูมิ และแหลงทุติยภูมิ  สวนแหลงสารสนเทศของหนวยงานหรือองคการแบงออกเปนสอง
แหลงคือ แหลงที่ไดมาจากภายนอกองคการ   และแหลงที่ไดมาจากภายในองคการ
การเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ และวัตถุประสงคของสารสนเทศ
ที่ตองการใช

2.3  กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ

การจัดระบบสารสนเทศเปนกระบวนการที่มีองคประกอบตาง ๆ โดยมีการจัดกระทํารวมกันอยาง
สอดคลองสัมพันธกันเพื่อใหไดองคความรูที่เรียกวาสารสนเทศสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานได การจัดระบบสารสนเทศประกอบดวยขั้นตอนในหลายขั้นตอนซึ่งมีผูใหความเห็นไวหลาย
ลักษณะดวยกัน ดังนี้

อํารุง  จันทวานิช  ภานุรัตน รัตยาภาส และ เจษฎ  อนรรฆมงคล  (ม.ป.ป. : 29 - 41)  กลาววา
กระบวนการผลิตสารสนเทศจะมีขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ในทางปฏิบัติ 9 วิธี  และใชวิธีการตาง ๆ ใน
ลักษณะผสมเปนลําดับขั้นตอนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง   ดังนี้
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1.  การรวบรวม (Capturing)  ไดแกการเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบใดรูป
แบบหนึ่งเพื่อการประมวลผล โดยวิธีการสังเกต การสงแบบสอบถาม การทดสอบหรือการวัด และการใช
แบบสํารวจ

2.  การตรวจสอบ (Verification)  เปนการคนหาขอมูลที่มีความผิดพลาด (Error) ลักษณะคลายกับ
การทําความสะอาดวัตถุดิบกอนนําเขาสูระยะการผลิตความผิดพลาดมักเกิดขึ้นเสมอ เชน ความผิดพลาด
จากการเขียนเลขผิด หรือไมชัดเจน (Transcription Error) ความผิดพลาดจากการเขียนเลขสลับตําแหนง
(Transposition Error) ความผิดพลาดในลักษณะผสมกันของสองขอแรกหรือในลักษณะอื่น ๆ
(Random Error)  เปนตน

นอกจากนี้ ความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลตองมีการตรวจสอบดวยเชนกัน โดยทั่วไปกระทํา
ในสามลักษณะ ไดแก การตรวจสอบความเปนไปได หรือความสมเหตุสมผลของขอมูล (Possible) หรือ
Reasonable  Check เชนจํานวนนักเรียนในหองเรียนไมควรเกิน  45 คน เปนตน การตรวจสอบความแนบ
นัย (Consistency Check)  เชน ขอมูลนักเรียน จําแนกตามเพศ จําแนกตามชั้นเรียน  หรือจําแนกตามอายุ
นั้นจะตองมียอดรวมเทากันในทุกรายการ เปนตน และการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูล (Relation
Check) เชน ขอมูลดานเพศกับแผนการเรียน บางแผนการเรียนอาจมีเฉพาะเพศหญิง เปนตน

3.  การจําแนก (Classification)  เปนการกําหนด หรือแบงประเภทขอมูลเปนหมวดหมู หรือเปน
กลุมตามคุณสมบัติของขอมูลในลักษณะที่เหมาะสม การจําแนกขอมูลใหเกิดลักษณะที่ยอยกวาเดิมเขาใจ
งายควรนํารหัสขอมูลมาใช

4.  การจัดเรียงลําดับ  (Arranging/Sortion) เปนการวางโครงสรางของแฟมขอมูล (Data File)  ซ่ึง
มักประกอบดวยระเบียบของขอมูล (Record) หรือรายการขอมูล ในแบบฟอรม หรือตารางที่กําหนดไว
ตามโครงสรางของการจําแนกขอมูลนั้น

5.  การสรุป (Summarizing)  เปนการดําเนินการสรุปเพื่อใหไดขอมูลมีความหมายพื้นฐาน โดย
การรวมยอดของขอมูลแตละรายการในระดับตาง ๆ   เปนแฟมสรุประดับ กลุมโรงเรียน ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเตรียมการคํานวณหาคาดัชนีหรือสารสนเทศในขั้นตอไป

6.  การคํานวณ (Calcualting) เปนขั้นตอนสําคัญที่จะจัดกระทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ โดยอาศัย
กระบวนการทางคณิตศาสตรมาจัดกระทํากับขอมูลในรูปความสัมพันธ เชนอัตราสวน (Ratio) สัดสวน
(Prortion)  และเลขดัชนี (Index Number)

7.  การจัดเก็บ (Storing) เปนการจัดเก็บทั้งที่เปนขอมูลพื้นฐาน และสารสนเทศไวในสื่อตาง ๆ
ทั้งที่เปนระบบการกระทําดวยมือ ซ่ึงจัดเก็บโดยใชระบบแฟม หรือเอกสาร บัตรเจาะรู แผนแมเหล็ก
และจานแมเหล็ก และเพื่อใชงายตอการจัดเก็บ และใหบริการอยางมี ประสิทธิภาพและทันตอความ
ตองการของผูใช สามารถจําแนกแฟมขอมูลออกเปน 7 ประการ คือ
                 7.1  แฟมขอมูลหลัก  (Master file)

7.2  แฟมขอมูลยอย (Transaction file)
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7.3  แฟมดัชนี (Index file)
7.4  แฟมตารางอางอิง (Table file)
7.5  แฟมสรุปขอมูล (Summarized file)

                  7.6  แฟมขอมูลเกา (Achival or History file)
                  7.7  แฟมขอมูลสํารอง (Back-up file)

8.  การเรียกใช  (Retrieving)  เปนกระบวนการคนหาและดึงขอมูลที่ตองการออกจากสื่อทั้งใช
เพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อใหบริการตอบคําถามแกผูใช

9.  การเผยแพร (Disseminating) เปนการเผยแพรสารสนเทศใหกับผูใชในรูปแบบตาง ๆ ทั้งใน
แบบเอกสารหรือการแสดงบนจอภาพโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

อํารุง จันทวานิช, ภานุรัตน รัตยาภาส  และ เจษฎ อนรรฆมงคล (2530 : 4) กลาวถึงกระบวนการ
จัดระบบสารสนเทศวาระบบสารสนเทศที่ดีจะตองประกอบดวยสารสนเทศที่ทําหนาที่ครบถวนทั้ง 3
ระดับตอไปนี้

1.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการรักษาขอมูล ขอมูลทั้งหลายจะตองบันทึกและเก็บเอาไวเพื่อเปน
ตัวแทนของเหตุการณ

2.  การดึงขอมูลมาใชและการรายงานขอมูล ขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลไดควรจะมีการรายงาน
เปนระยะ ๆ ในรูปของสรุปร2วม

3.  การวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลขอมูล หนาที่ของระบบสารสนเทศนี้ถือวาระดับสูงกวา
สองระดับขางตน กลาวคือ จากขอมูลรายละเอียดที่รวบรวมไดตองนํามาเชื่อมโยงหาความสัมพันธเพื่อ
วิเคราะหและแปรความหมายรวมทั้งประเมินผลที่ไดเพื่อประกอบการตัดสินใจ

อุทัย บุญประเสริฐ (2526 : 1) กลาววา ระบบสารสนเทศทางการบริหารมีขอบขายกวางขวาง
คลอบคลุมงานในการจัดเก็บ การเก็บรวบรวมรักษา การประมวลผลขอมูลและการรายงาน การประมวล
ผลขอมูลในรูปแบบตาง ๆ

จากที่กลาวมาทั้งหมด เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศซึ่งมีผูรูหลายทานไดแบงขั้นตอนไว
แตกตางกันพอสรุปไดขั้นตอนสําคัญ ๆ ซ่ึงพอจะคลอบคลุมกระบวนการจัดระบบสารสนเทศทั้งหมดไว
ได ดังนี้ คือ

1.  การเก็บรวบรวมขอมูล
2.  การประมวลผลขอมูล
3.  การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ
4.  การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
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การเก็บรักษาขอมูล

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 16 - 17) ไดอธิบายไววาการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลมาจากแหลง ซ่ึงมีอยูนอกหนวยงานและในหนวยงานและ
ไดเสนอแนว2ทางการปฏิบัติไว ดังนี้

1.  กําหนดหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบไวชัดเจน  แมวาหนวยงานระดับโรงเรียนจะไมมี
กรอบอัตรากําลังทางดานนี้ ผูบริหารก็ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบชัดเจนที่แนนอน

2.  กําหนดรายการขอมูลที่โรงเรียนจะตองไปจัดเก็บมาจากแหลง ซ่ึงจํานวนขอมูลโรงเรียนควร
วิเคราะหโดยใชคณะทํางานและโดยบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในแตละเรื่อง

3.  กําหนดวิธีการจัดเก็บ และสรางเครื่องมือเก็บใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลง
สํารวจขอมูล เชน แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ หรือแบบสอบถามการศึกษาวิจัย เปนตน

4.  กําหนดเวลา หรือปฏิทินในการจัดเก็บ  แลวกําหนดวันเก็บขอมูลของอําเภอ (Data day) ใหชัด
เจนวาจะมีกี่วันในหนึ่งป หมายความวา ขอมูลจะเปนไปอยางไร แตการใชจะตองใชตามตัว ตาม ณ วันที่
กําหนด เชน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกป เปนตน

5.  การไปเก็บรวบรวมมาจากแหลง ซ่ึงจะอยูทั้งในและนอกหนวยงาน ตามเวลาที่กําหนดไว
6.  ขอมูลบางตัวยังไมมีแหลงใหเก็บ จะตองสรางเงื่อนไขใหเกิดขึ้นมา เชน ขอมูลเกี่ยวกับ

ความคิดเห็น ความตองการในเรื่องตาง ๆ  อาจตองจัดประชุมสัมมนา ประชุมระดมความคิด ทําการศึกษา
วิจัย เปนตน

สุรชาติ  สินทรัพย (2528 : 48) ไดสรุปความหมายของการเก็บรวบรวมขอมูลวาการเก็บรวบรวม
ขอมูล หมายถึง การดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้

1.  การสํารวจ ทบทวนจุดประสงคและความตองการสารสนเทศจากผูใช
2.  การปรับปรุงแบบที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.  การคัดเลือกขอมูลจากแบบรายงาน
4.  การพิจารณาเพิ่มเติมแหลงในการจัดเก็บขอมูล
5.  การจําแนกหมวดหมูขอมูลแตละชนิด
6.  กําหนดเวลาในการเก็บขอมูล
7.  การมอบหมายบุคลากรใหมีหนาที่ในการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536 : 138 - 139) ไดเสนอแนะทางการเก็บรวบรวมขอมูล

สรุปได ดังนี้
1.  กําหนดลักษณะและประเภทของขอมูลที่ตองการ
2.  กําหนดระเบียบวิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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3.  กําหนดทรัพยากรที่มีอยู
สมยิ่ง  คลายบุญสง (2538 : 87) ไดจัดองคประกอบการจัดเก็บขอมูลวาจะตองประกอบดวยส่ิง

ตอไปนี้
1. การสรางแบบเก็บขอมูล
2. ความรวมมือในการเก็บขอมูล
3. ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
4. แหลงเก็บรักษาขอมูล
5. วิธีการเก็บขอมูล
กัญญา  สวางเรืองศรี (2533 : 7) ไดสรุปวาการเก็บรวบรวมขอมูลครอบคลุมองคประกอบ

10 ประการ คือ
1. แบบฟอรมการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ
2. เวลาที่ใชในการรวบรวมขอมูล
3. ความเขาใจความหมายของขอมูลของผูใหขอมูล
4. การจัดสงขอมูลของผูใหขอมูล
5. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
6. ปริมาณของขอมูลที่จัดเก็บ
7. การนําขอมูลมาใชใหเปนประโยชน
8. การซ้ําซอนของขอมูล
9. ขอเท็จจริงของขอมูลที่รวบรวม
10. ความรูความเขาใจและประสบการณของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบขอมูลและสารสนเทศ
 

 จากที่กลาวมา  กระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปไดวา ขั้นตอนหรือ
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล มีองคประกอบดังนี้
 1.  การทบทวนวัตถุประสงคของการสรางระบบสารสนเทศ                                                   

 2.  สํารวจความตองการขอมูลและสารสนเทศจากผูใช
 3.   การกําหนดและการจัดสรางแบบเก็บขอมูล
     4.  การกําหนดในการจัดเก็บขอมูลแตละชนิด
     5.  การกําหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูล
     6.  ความรวมมือในการเก็บขอมูลของบุคลากรในองคการ
     7.  การจัดลําดับความสําคัญของขอมูลที่ตองใชทั้งในปจจุบันและอนาคต
     8.  การตรวจสอบความสอดคลอง ความสัมพันธ และความเชื่อมโยงของขอมูล
     9.  ขอเท็จจริงของขอมูลที่รวบรวม
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 10.  การดําเนินการจัดเก็บขอมูลไดทันตามกําหนดเวลาที่ตองการใช
 11.  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
 12.  ปริมาณของขอมูลที่จัดเก็บ
        13.  ความรูความเขาใจและประสบการณของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบขอมูลและสารสนเทศ

การประมวลผลขอมูล

สุรชาติ  สินทรัพย (2528 : 48 - 233) ไดใหความหมายการประมวลขอมูล (Data Processing)
หมายถึง การจัดประมวลผลขอมูลที่เก็บรักษาไวเตรียมใหผูบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้ง
การประมวลผล  ตามความตองการของผูใชเปนการเฉพาะเรื่องดวยการประมวลผลขอมูลเปนกระบวน
การในการจัดแปลงขอมูลใหเปนสารสนเทศตามที่กําหนดไวในโครงการพัฒนาระบบขอมูล รวมทั้งการ
ปรับวิธีการใหเปนไปตามความตองการของผูใช

ตามแนวคิดของจีราภรณ รักษาแกว (2528 : 63) ไดกลาวถึงขั้นตอนการประมวลผลขอมูลเปน
สารสนเทศซึ่งมีขั้นตอนตามวิธีการเชิงระบบ  (System Approach) ปรากฎตามภาพประกอบ 6

การปฏิบัติในสวนนําเขา
                    (Input)

การปฏิบัติในสวนประมวลผล
           (Processing)

การปฏิบัติในสวนผลลัพธ
               (Output)

-  การเก็บรวบรวมขอมูล -  การแบงประเภทขอมูล -  การแสดงขอมูล
- การตรวจสอบความถูกตองของ -  การจัดเรียงลําดับขอมูล -  การเก็บรักษาขอมูล
   ขอมูล -  การคํานวณ -  การนําเสนอขอมูลที่เก็บอยูมาใช

-  การสรุป -  การคัดลอกขอมูล
 

 ภาพประกอบ 6  แสดงขั้นตอนการประมวลผลเปนสารสนเทศตามวิธีการเชิงระบบรายละเอียด
ดังนี้

     1.  การปฏิบัติการในสวนนําเขา ประกอบดวย     
  1.1  การเก็บรวบรวมขอมูล  เปนการจัดทําขอมูล หรือการเก็บรวบรวมขอมูลใหอยูในรูปแบบ
อยางสําหรับการประมวลผล
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1.2  การตรวจสอบความถูกตอง เปนวิธีการตรวจสอบใหแนใจวาเปนขอมูลที่เก็บมี
ความถูกตอง

2.  การปฏิบัติในสวนประเมินผล ประกอบดวย
  2.1  การแบงประเภท เปนการแบงประเภทขอมูลที่ไดมาใหเปนหมวดหมูหรือเปนกลุม ซ่ึงมี
ความหมายตอผูใช

2.2  การจัดเรียงลําดับเปนการจัดเรียงตามลําดับที่กําหนดไว
2.3  การคํานวณ เปนการคํานวณทางคณิตศาสตร หรือทางตรรกศาสตร
2.4 การสรุปเปนการจัดรวบรวมขอมูลเขาดวยกัน หรือแบงกลุมและรวบยอดของแตละกลุม

3.  การปฏิบัติการในสวนผลลัพธ  ประกอบดวย
3.1  การแสดงผลเปนวิธียายขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เชน การออกรายงานใหกับ

ผูใช
3.2  การเก็บรักษาขอมูลเปนการยายขอมูลไวในสื่อเก็บขอมูลบางชนิด เชน กระดาษ

ไมโครฟลม
3.3  การนําขอมูลที่เก็บมาใช  เปนการคนหาขอมูลจากสื่อที่เก็บไวออกมาใชงาน
3.4  การคัดลอกขอมูลเปนการคัดลอกจากแฟมหนึ่งไปยังอีกแฟมหนึ่งหรือคัดลอกยายสื่อ

สมยิ่ง  คลายบุญสง (2528 : 6 - 88)  ไดสรุปองคประกอบของการวิเคราะหขอมูลหรือ
ประมวลผล ไว ดังนี้

1. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2. การแกไขจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน
3. ความซ้ําซอนของขอมูล
4. การจัดลําดับความสําคัญของขอมูล
5. การแปลความหมายของขอมูล
ศิริชัย  กาญจนวาลี (2533 : 136) ไดสรุปขั้นตอนในการประมวลผลขอมูลไว 3 ขั้นตอน

ดังนี้ คือ
1.  การเตรียมขอมูลเขา  (Input data)

1.1  การเก็บรวบรวมขอมูล
1.2  การเปลี่ยนสภาพขอมูลใหอยูในรูปที่สะดวกสําหรับการประมวลผล

2.  การประมวลขอมูล (Output data)
3.  การเสนอผลลัพธ (Output data)
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2537 : 18) และ วีระ สุภากิจ (2839 : 322) ได

กลาวในทํานองเดียวกันวา การประมวลผลขอมูล (Processing data) เปนการนําขอมูล (Data) มาประมวล
ผลเปนสารสนเทศ (Information) สวนตัวใดเปนสารสนเทศอยูแลวนํามาจัดกลุมแยกแยะตามลักษณะและ
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ประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการประมวลผลขอมูลนั้นใชวิธีการงาย ๆ เชน ทําดวยมือ ใชเครื่องคิดเลข จน
กระทั่งนําเทคโนโลยีสมัยใหม คือเครื่องคอมพิวเตอรมาใช

กลาวโดยสรุป กระบวนการหรือขั้นตอนการประมวลผลขอมูลประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ
ดังนี้

1. ความรูความสามารถของผูรับผิดชอบงานวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
2. การจัดเวลาใหเหมาะสมกับภารกิจของผูรับผิดชอบงานวิเคราะหและ ประมวลผล
3. การวางแผนกําหนดเปาหมายในการวิเคราะหและประมวลขอมูล
4. ระยะเวลาในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
5. ความสมบูรณของขอมูลที่ผานการวิเคราะหและประมวลผล
6. สภาพเครื่องมือเครื่องใชที่ใชในการประมวลผล
7. ระดับสถิติที่ใชในการประมวลผลขอมูล
8. งบประมาณสําหรับการประมวลผลขอมูล
9. การเลือกวิธีวิเคราะห ขอมูลและประมวลผล
10. ความตองการของผูใชขอมูลและสารสนเทศ
11. ความสอดคลองในลักษณะการวิเคราะหและประมวลผลกับองคการที่อยูในกลุมเดียวกัน
12. การสรุปผลการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล

การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ

สุรชาติ  สินทรัพย  (2523 : 84) ไดสรุปขั้นตอนการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศเปนการ
เตรียมขอมูลไวใหสะดวกเหมาะสมในการประมวลผล อาจเก็บไวเปนเอกสารที่แยกหมวดหมู หรืออาจ
เก็บไวในสื่อที่ใชกับอุปกรณนําเขาของคอมพิวเตอรตาง ๆ ซ่ึงสามารถเรียกใชอยางสะดวกและรวดเร็ว

กัญญา สวางเรืองศรี  (2533 : 8) ไดสรุปวา  การเก็บรักษาขอมูลหมายถึงกระบวนการจัดกระทําขอ
มูลที่ เกี่ยวของกับองคประกอบ 8 ประการ คือ

1. ระบบการจัดเก็บรักษาขอมูล
2. การจําแนกหมวดหมูของการเก็บรักษา
3. ผูรับผิดชอบการเก็บรักษาขอมูล
4. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการเก็บรักษา
5. ความเปนปจจุบันของขอมูล
6. การนําขอมูลไปใชประโยชน
7. สถานที่เก็บรักษาขอมูลใหปลอดภัย
8. วิธีดําเนินการปองกันการสูญหายของขอมูล
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ดังนั้นสรุปไดวา ขั้นตอนการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ผูรับผิดชอบการเก็บรักษาขอมูล
2. สถานที่เก็บรักษาขอมูล
3. ระบบการจัดเก็บรักษาขอมูล
4. เครื่องอํานวยการความสะดวกในการจัดเก็บ
5. การเก็บรักษาขอมูลที่สอดคลองกับปญหาและความตองการขององคการ
6. การจําแนกหมวดหมูของขอมูล
7. ความเปนปจจุบันของขอมูล
8. การเก็บรักษาขอมูลที่ตองการเปรียบเทียบยอนหลัง
9. การเปลี่ยนสภาพขอมูลใหอยูในรูปของที่สะดวกตอการประมวลผล
10. การตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลเบื้องตนกอนการจัดเก็บ
11. การจัดทําสําเนาขอมูลเพื่อปองกันความสูญหาย

การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ

ในขั้นตอนนี้นักวิชาการดานสารสนเทศ หลายทานไดแสดงทรรศนะไว ดังนี้
ขวัญชัย  คณะรัตน และคณะ (2521 : 171) ไดจัดการนําเสนอขอมูลใหอยูในขั้นตอนแสดง

ผลลัพธ (Output Information) และอธิบายวาหลังจากที่ขอมูลผานการประมวลผลลัพธที่ไดจะอยูในรูป
ของขาวสารที่มีความหมาย และเปนประโยชนตอการทํางาน ผลลัพธนี้อาจจะถูกแสดงออกมาทันทีในรูป
ของรายงาน ขาวสาร และการใหการบริการ หรืออาจจะถูกเก็บไวในสื่อบันทึกขอมูล เชน เทปแมเหล็ก
จานแมเหล็ก เพื่อเก็บไวใชในโอกาสตอไป

วิวัฒน  วงศตระกูล (2532 : 84)  สรุปวาขั้นการนําเสนอขอมูลเปนการนําผลลัพธซ่ึงอยูในรูปของ
ขาวสารที่มีความหมาย   และมีประโยชนออกมาใหผูใชซ่ึงตองการทราบวาเปนใคร

สรุปไดวาขั้นตอนการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ความสามารถของบุคลากรในการนําเสนอขอมูล
2. การนําเสนอขอมูลเปนเอกสารแสดงสถิติขอมูล
3. การนําเสนอขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ เชน กราฟ แผนภูมิ ตาราง เปนตน
4. ความถูกตองของขอมูลที่นําเสนอ
5. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหหนวยราชการและผูที่เกี่ยวของทราบ
6. ระยะเวลาในการนําเสนอขอมูลและรายงานขอมูล
7. การนําเสนอขอมูลตามความตองการของผูใช
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8. การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ
9. การนําขอมูลไปใชของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ

2.4  ขอมูลและสารสนเทศกับการบริหาร

ตามหลักการบริหาร  การบริหารหมายถึง การที่จะตองเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เปนอยูไป
สูสภาพที่ดีกวา หรือสภาพที่ควรจะเปน คือ การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดังนั้น
ผูบริหารตองเปนนักวิเคราะห (Analyser) และนักสังเคราะห  (Synthesiser)  กลาวคือจะตองมีความ
สามารถในการรวบรวมผสมผสานองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกันในลักษณะสมเหตุสมผลไปยังทิศทางที่
กําหนดไวซ่ึงคุณสมบัติที่สําคัญของผูบริหารที่จะแกปญหาระยะสั้นและระยะยาว หรือการคิดเตรียมแผน
งานเพื่อรองรับกับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบริหารจึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ (ทวี ธน
ตระกูล, 2530 : 21 - 20) คือ

1.  ภาระรับผิดชอบ  (Responsibility)
2.  กระบวนการทางการบริหาร  (Process)
3.  การวินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจ   (Decision-Making)
กลาวโดยสรุปแลว การบริหารงานนั้นผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะตองจัดทําหนาที่บริหาร หรือ

ปฏิบัติภาระหนาที่เปนผูนําภายในองคการในฐานะผูบังคับบัญชาจัดระบบทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ
และประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน หรือทําใหงานตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคล
ตาง ๆ ในองคการชวยกันทําใหบังเกิดผล (ถาวร เกียรติทับทิม,2531 : 24, อางจากLongenecher ,1969 : 6)
ผูบริหารจึงเปนปจจัยสําคัญของการบริหารเพราะเปนผูตัดสินใจหรือวินิจฉัยส่ังการในกระบวนการ
บริหารตั้งแตการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด การกําหนดทางเลือก การใชทรัพยากร และประสานหนาที่ทาง
การบริหารเขาดวยกันโดยเปาหมายที่สําคัญคือ ความสําเร็จของงาน ดังที่ ประชุม โพธิกุล
(2532 : 18) กลาววาคุณภาพของการเปนผูนําองคการ คือส่ิงกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลวของ
องคการหนึ่ง ๆ ความเปนผูนําเปนสวนหนึ่งของความสัมพันธที่ซับซอนมากที่สุดประเภทหนึ่งผูนําหรือผู
บริหาร คือ ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจในเรื่องราวตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ

แอนดรู และมอร (Anderew and Moir, 1970 : 6, อางถึงใน ชวลิต แดงสกุล,2536 : 15 - 16)  กลาว
วา ผูบริหารเปนผูแกปญหา และเปนผูตัดสินใจ เปนผูเลือก และการใช การตัดสินใจ หรือกําหนดทาง
เลือกในการบริหารงาน ผูบริหารจําเปนตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศ เปนเครื่องมือ เพื่อเปรียบเทียบ
กอนการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อใชการดําเนินการตัดสินใจ ดังกลาวสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคไดอยางมีประ
สิทธิภาพประกอบกับเพื่อเปนการประหยัดในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

เซน (Senn,1978 : 70,อางถึงใน ชวลิต แดงสกุล, 2536 : 16)  ไดกลาวถึงการบริหารมีความสัมพันธ
กับวินิจฉัยส่ังการ หรือการตัดสินใจ พอสรุปไดวา การบริหารเปลี่ยนสารสนเทศไปสูการปฏิบัติหรือกลาว
อีกนัยหนึ่งวา ทําใหเกิดการตัดสินใจสงผลไปยังองคการทั้งหมดหรือบางสวนสงผลไปยังสารสนเทศมี
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บทบาทสําคัญในกระบวนการ ดังกลาว การตัดสินใจใด ๆ ก็ตามหากพิจารณาในเชิงหลักการแลวเปนที่
ยอมรับกันวาการตัดสินใจที่ดีโดยหลักเหตุผล (Rational Decision) เราไดพบวา วิธีการที่จะชวยใหการตัด
สินใจดวยหลักและผลนั้น ปจจุบันเนนเรื่องขอมูลและสารสนเทศเปนพื้นฐานหรือองคประกอบที่สําคัญ
และมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกที (อุทัย  บุญประเสิรฐ, 2526 : 41) ในทํานองเดียวกันกับ อํารุง จันทวานิช ภา
นุรัตน และเจษฎ อนรรฆมงคล, (ม.ป.ป. : 13) กลาววาในการตัดสินใจใด ๆ หากพิจารณาโดยหลักการ
แลวเปนที่ยอมรับวาการตัดสินใจที่ดีนั้นควรเปนการตัดสินใจโดยหลักและเหตุ ซ่ึงอาศัยขอมูลและสาร
สนเทศเปนพื้นฐานหรือปจจัยหลัก ทั้งนี้เนื่องจากการสรางสารสนเทศจะตองมีระบบวิธีการศึกษา
วิเคราะหอยางละเอียดโดยผูชํานาญเฉพาะเรื่อง มีการใชเทคนิคการวิเคราะห หรือพิจารณาปญหาที่ตองตัด
สินใจรอบคอบกวาวิธีอ่ืน ๆ วิธีนี้ไดกาวไปไกลถึงขั้นมีการกําหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ไดอยาง
เหมาะสมในบางกรณียังอาจชี้แนวทางที่จะใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดจากการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ
โดยการสดงใหเห็นผลที่ตามมาแตละอยางคอนขางชัดเจน

แอคคอฟ (Ackoff, อางถึงใน Hussaim, 1973 : 85) เห็นวาผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองใชขอมูล
และสารสนเทศเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงาน จากความเห็นของแอคคอฟ พอจะสรุปได ดังนี้

(1) การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหาร สาเหตุมาจากการขาดสารสนเทศ        ที่
เกี่ยวของ

(2) ผูบริหารตองการสารสนเทศที่จําเปนตองานของตน
(3) ถาผูบริหารไดรับสารสนเทศที่เขาตองการ การตัดสินใจของเขาจะดีขึ้น
(4) การติดตอส่ือสารระหวางผูบริหารจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการดีขึ้น
(5) ผูบริหารไมจําเปนตองเขาใจวาระบบสารสนเทศดําเนินการอยางไรหากแตตองการรูวาจะตอง

ใชสารสนเทศนั้นอยางไร

สรุปไดวา ขอมูลและสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนตอกระบวนการตัดสินใจ ดังที่
กลาวมา  หากขอมูลและสารสนเทศในการบริหารงานทุกประเภทอาจจะทําใหเกิดการผิดพลาดได ซ่ึง
สมพงษ เกษมสิน (2529 : 197 - 198) ใหความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคของการวินิจฉัยส่ังการวา “ปญหาขอ
ขัดของเกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการ อาจไดแก การขาดขอมูลและสารสนเทศที่นํามาประกอบการพิจารณา
วิเคราะหเกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังการ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงคุณภาพของขอมูลเหลานั้นดวยวามี
ความนาเชื่อถือเพียงใดหรือไม” ดังนั้นในการบริหารหรือการวินิจฉัยส่ังการที่ดีนั้น  หากขาดขอมูลและ
สารสนเทศมาชวยประกอบในการตัดสินใจแลวยอมทําใหงานขาดประสิทธิภาพได

2.5  ระดับสารสนเทศที่ใชในองคการ

ความตองการดานสารสนเทศในองคการเปนไปตามระดับการบริหารงานขององคการหรือ
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หนวยงาน เชน หนวยงานในระดับสูงอาจมีความตองการสารสนเทศที่กวางขวาง ครอบคลุมทั้งภายใน
และภายนอกองคการ แตอยูในรูปสรุปยนยอ แตในหนวยงานระดับรองลงมาอาจมีความตองการสาร
สนเทศที่มีความละเอียดมากขึ้นแตมีขอบเขตของสารสนเทศแคบลงมา

อํารุง จันทวานิช ภานุรัตน รัตยาภาส และเจษฎ อนรรฆมงคล (2529 : 4) ไดจําแนกระดับ
สารสนเทศที่ใชในองคการหรือหนวยงานตาง ๆ ตามระดับของการบริหาร หรือระดับการตัดสินใจสาม
ระดับ คือ

1.  ผูบริหารระดับสูงและนักวางแผน
2.  ผูบริหารระดับกลาง
3.  ผูบริหารระดับปฏิบัติ

1.  ผูบริหารระดับสูงและนักวางแผน
 หมายถึงผูนําองคการหรือหนวยงาน หรือผูที่มีสวนในการวางแผนการพัฒนา ผูบริหารระดับนี้จะ

ใชสารสนเทศไปในกระบวนการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ การวางแผนระยะยาวเพื่อการจัดสรร
ทรัพยากร การกําหนดนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดหาตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ เหลานั้น
2.  ผูบริหารระดับกลาง

หมายถึง ผูบริหารที่มีความรับผิดชอบในการจัดการใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนในชวงเวลา
ปตอป และการใชสารสนเทศไปในการควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตามแผน
3.  ผูบริหารระดับปฏิบัติการ

หมายถึง ผูที่มีความรับผิดชอบในดานการควบคุมการปฏิบัติการในชวงระยะเวลาเดือนตอ
เดือน และใชสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ  ดังภาพประกอบ 7

รูปแบบของระดับสารสนเทศในองคการ แสดงไดดังนี้

                                                                ผูบริหาร
                                                 ระดับสูง

           
  ผูบริหารระดับกลาง

              
ผูบริหารระดับปฏิบัติการ
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ภาพประกอบ 7  แสดงรูปแบบของระดับสารสนเทศในองคการ
ที่มา :  อํารุง จันทวานิช ภานุรัตน รัตยาภาส และเจษฎ อนรรฆมงคล, 2529 : 4

จากภาพประกอบขางตน แสดงใหเห็นวาระดับสารสนเทศที่ใชในหนวยงานหรือ องคการนั้น อาจ
จําแนกไดตามความตองการของผูบริหารในแตละระดับทําใหลักษณะของสารสนเทศที่ใชในการบริหาร
หรือการตัดสินใจในระดับตาง ๆ นั้น แตกตางกันไปบางกลาวคือ ผูบริหารระดับสูงจะตองการสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ หรือวางแผนในระยะยาวการกําหนดนโยบายเปาหมายในระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง
ซ่ึงมีหนาที่บริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ผูบริหารกําหนดไว  ลักษณะความรับผิดชอบซึ่งเปนการจัด
การใหมีการปฏิบัติงานตามแผนในชวงระยะเวลาปตอปความตองการสารสนเทศจึงมีลักษณะเปนงวด
หรือเปนชวงระยะเวลา เพื่อใชในการควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตามแผน สวนผูบริหาร
ระดับลางหรือระดับปฏิบัติการ ซ่ึงมีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานในชวงระยะเวลาเดือนตอเดือน  ลักษณะ
ความตองการสารสนเทศจึงมีจุดมุงหมายเพื่อการปฏิบัติงานในระยะสั้น และใหงานประสบผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นลักษณะของสารสนเทศขององคการนั้นควรมีลักษณะทั้งที่เปนภาพรวม
และมีรายละเอียดพอสมควร นอกจากนั้นก็ควรมีความเปนปจจุบันและสามารถพยากรณอนาคตกาลได
อยางมีประสิทธิภาพ

ในทํานองเดียวกับ ฮัสเซน (Hussain, 1973 : 108 อางถึงใน กิตติ สุภานนทเดชากุล, 2536 : 60)
กลาววาในการปฏิบัติงานตามหนาที่ในระดับตาง ๆ กันมีความตองการขอมูลและสารสนเทศที่มี
ความเกี่ยวของในแตละระดับแตกตางกันไปตามอํานาจหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบในระดับนั้น 
ซ่ึงเขาไดเสนอเปนแผนภูมิ ตามภาพประกอบ 8

                                                                การวางแผน
                                                                            จัดองคการ  Top Admin

                                                      และการตัดสินใจ

                                         ส่ังการและควบคุม     Middle AdminInformation
Processing

Center

สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการบริหารบริหาร
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                                     การปฏิบัติการ      Operational personnel

         

ภาพประกอบ 8    ความตองการขอมูลและสารสนเทศในแตละระดับตามอํานาจหนาที่
ที่มา : Hussain, 1973 : 108  อางถึงใน กิตติ สุภานนทเดชากุล, 2532 : 60

จากภาพประกอบ 8 สามารถสรุปไดดังนี้
1.  สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติคือ รายงานขอเท็จจริง ในการปฏิบัติ

งานประจําวัน ในทางการศึกษาสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมักมีมากเปนชวง ๆ โดยมียอดสูงสุด
ในชวงตนของเทอมตนและปลายเทอมสุดทาย สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติมีลักษณะพิเศษ คือมีลักษณะ
การปฏิบัติแบบหมุนเวียน กลาวคือ การปฏิบัติจะวนเวียนซ้ํา ๆ กัน ตามวงจรของการบริหารงานในทาง
การศึกษา สารสนเทศในการปฏิบัติงานจะหมุนเวียนเปนรายภาคหรือรายเดือน เปนตน นอกจากนี้สาร
สนเทศในการปฏิบัติงานยังตองทันตอเวลา มิฉะนั้นจะทําใหเสียคุณคาไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

2.  สารสนเทศเพื่อการควบคุม การควบคุมปฏิบัติงานหมายถึง การเปรียบเทียบความตองการผล
ในการปฏิบัติงานกับผลที่ปฏิบัติไดตามความเปนจริง รวมทั้งการปฏิบัติที่จํากัดสวนที่เบี่ยงเบนไปจาก
ความตองการ เมอรดิค และรอส ( Murdick and Ross, 1977 : 50) ไดแบงขั้นตอนกระบวนการควบคุมไว
สามขั้นตอน คือ กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานวัดเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่
กําหนดไว และตรวจสอบที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน ฉะนั้นในการควบคุมจะตองมีความตองการสาร
สนเทศในการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันในรูปแบบที่สามารถนํามาเปรียบเทียบผลที่ตองการได  นอกจากนี้
เมอรดิค  และรอส (Murdick and Ross, 1977 : 54) สรุปเพิ่มเติมวา สารสนเทศที่ตองการเพื่อการควบคุม
แตกตางไปจากสารสนเทศที่ใชในการวางแผนทั้งชนิดและลักษณะในการวางแผน จะเนนสารสนเทศที่
เกี่ยวกับโครงสรางในอนาคต แตในการควบคุมจะตองการสารสนเทศที่เพิ่งผานไปและแนวโนมเฉพาะ
อยาง ส่ิงสําคัญที่ควรจะพิจารณาประการหนึ่งเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการควบคุมคือการกําหนดเวลาของ
สารสนเทศ ซ่ึง ฮัสเซน (Hussain, 1973 : 111 อางถึงในไลลา สันติสุข, 2538 : 37) กลาววาขึ้นอยูกับสาร
สนเทศวาจะเกี่ยวของกับอะไร สารสนเทศเพื่อการควบคุมบางชนิดจะจัดเตรียม เมื่อมีสารสนเทศชนิดนั้น
บางชนิดตองตอบโตในทันที บางชนิดอาจตองรอหรือทําไปตามปกติผูบริหารตองเปนผูกําหนดเวลาวา
เมื่อใดจะตองการสารสนเทศชนิดใด

3.  สารสนเทศเพื่อการสั่งการ เพื่อใหการสั่งการในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพผูส่ัง
จะตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตลอดจนสารสนเทศเกี่ยวกับสวนที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
หรือสารสนเทศเพื่อการควบคุม ฉะนั้นสารสนเทศเพื่อการสั่งการจึงเปนสารสนเทศที่มีความเหลื่อมลํ้า
ระหวางสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสารสนเทศเพื่อการควบคุม ในการจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อ
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การสั่งการจึงตองมีความตองการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและสารสนเทศเพื่อการควบคุม ฮัสเซน
(Hussain,1973 : 111 อางถึงใน ไลลา สันติสุข, 2538 : 37) กลาววา สารสนเทศในระดับของการสั่งการ
ควรประกอบดวยสารสนเทศในการปฏิบัติแตอยูในรูปสรุปที่ยนยอ

4.  สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในระดับสูง  ผูบริหารที่อยูในระดับสูงจะตองมีความสนใจการ
ปฏิบัติทุกระดับแตเนื่องจากมีขอจํากัดจึงไมสามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับได สาร
สนเทศสําหรับผูบริหารในระดับสูงจึงตองมีการคัดเลือกในสวนที่เกี่ยวกับการยอมรับ นอกจาก
สารสนเทศในลักษณะดังกลาวแลว ผูบริหารในระดับสูงควรจะไดรับสารสนเทศที่เปนผลสรุปในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งสรุปยอและสารสนเทศดังกลาวควรเปนปจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได

ฉะนั้นจึงสรุปไดวา การจัดระบบสารสนเทศขององคการมีความจําเปนจะตองติดตอประสานงาน
ทุกระดับของการบริหารงานในองคการ เพื่อใหไดความรวมมือในการดําเนินการพัฒนาระบบใหมีประ
สิทธิภาพ จึงมีความจําเปนจะตองกําหนดวาหนวยงานที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขององคการควรจะจัด
สายงานอยางไรจึงจะเปนระบบที่แนชัด เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมอรดิค  และรอส  (Murdick and Ross, 1977 :
12) ไดเสนอแนะวา ในองคการทั้งเล็กและใหญบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององคการตามปกติจะขึ้นตรงตอประธานหรือผูบริหารในระดับสูง เพราะจะทําใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศไมเนนการจัดระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยขอมูลและสารสนเทศที่
หนักไปในทางใดทางหนึ่ง

2.6  ประโยชนของระบบสารสนเทศ

ในปจจุบันนี้ขอมูลและสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในองคการของรัฐหรือเอกชน ซ่ึง
ผูบริหารจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาวถึง
ประโยชนของขอมูลและสารสนเทศ ดังนี้

ธงชัย สันติวงษ (2531 : 159) ช้ีใหเห็นวา การมีระบบขอมูลและสารสนเทศที่ดีและทันสมัย ยอม
จะเปนเครื่องชวยที่สําคัญที่ผูบริหารจะสามารถไดรับขอมูลในแงตาง ๆ ไดทันที่ที่ตองการ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางมากในการชวยผูบริหารใหสามารถควบคุมองคการตลอดจนการวางแผนตาง ๆ สําหรับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532 ข  : 13 - 14)   ไดกลาวสรุปประโยชนของ
ระบบขอมูลและสารสนเทศดังนี้

1.  ชวยในการวางแผน หนวยงานตาง ๆ จําเปนจะตองมีการวางแผนไวลวงหนา จึงตองอาศัย
สารสนเทศดานตาง ๆ ประกอบเพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดขึ้นได

2.  การจัดและปรับปรุงโครงสรางขององคการ การจัดองคการ หมายถึง ความพยายามของ
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ผูบริหาร ที่จะใหมีหนทางสําหรับการปฏิบัติงานใหสําเร็จผลตามแผนงานที่ไดกําหนดเอาไวโดยจัด
ระเบียบหนาที่การงานตาง ๆ ภายในองคการใหสะดวกตอการปฏิบัติงานการจัดองคการเปนเรื่องสําคัญที่
เกี่ยวของกับการแบงงานกันทํา พรอมกับการแบงสวนอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมให และการรวมอยูใน
กลุมของโครงสรางเดียวกันที่มั่นคง มีระเบียบที่จะติดตอสัมพันธกันไดตามปกติ การจัดองคการที่
สามารถกระทําไดถูกตองจะกอประโยชนประการสําคัญ ๆ เชน ชวยใหทรัพยากรตาง ๆ ไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูงซึ่งผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดองคการจะตองทราบสารสนเทศที่เกี่ยวกับลักษณะ
งาน สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการบังคับบัญชา การแบงงานกันทํา อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ความสัมพันธระหวางงานแตละงานและสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปดวยองคการจะตองมีการ
จัดและปรับโครงสรางองคการใหเหมาะสม สอดคลองกับปจจัยเหลานี้ รวมถึงอาจจะตองมีการจัดตั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดของและจัดเก็บสารสนเทศอีกดวยก็ได

3.  การบริหารงานบุคคล เปนหนาที่ทางการบริหารที่สําคัญประการหนึ่งประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ อันไดแก การวางแผนบุคคล การสรรหา การเลือกสรร การพัฒนาบุคคล และการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชคนใหถูกกับงานและเวลา ซ่ึงจะทําใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานองคการก็จะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ แตการบริหารงานบุคคลไมวาจะเปน
ขั้นตอนใดจะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยสารสนเทศตาง ๆ มากมาย ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับบุคคล เชน
อายุ เพศ การศึกษา ความถนัด ความสามารถพิเศษ เปนตน นโยบายและเปาหมายขององคการรวมถึง
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกขององคการดวย

4.  การอํานวยการหรือการสั่งการ เปนหนาที่ของผูบริหารในการใชความสามารถชักจูงใจใหคน
ปฏิบัติงานอยางดีที่สุด จนกระทั่งองคการสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได ซ่ึงถือวาเปนภาระ
หนาที่ที่สําคัญ และจําเปนตองใชศิลปในการปฏิบัติเปนอยางมาก เพราะการอํานวยการจะเปนสิ่งที่เกี่ยว
ของโดยตรงกับการบังคับบัญชาคน การบังคับบัญชาที่ดีตองเขาใจเรื่องบุคคล (พฤติกรรมและการจูงใจ)
ความเปนผูนําและการติดตอส่ือสาร โดยอาศัยสารสนเทศในเรื่องเหลานี้ เชนการติดตอส่ือสารเปนวิธีที่จะ
ใชสําหรับการสั่งการตาง ๆ ไปใหแกบุคคลหรือกลุมในองคการ ซ่ึงการติดตอส่ือสารจะตองอาศัยสาร
สนเทศตาง ที่ไดรับจากผูใตบังคับบัญชามาสั่งการ การติดตอส่ือสารจะไมเกิดขึ้นถาขาดสารสนเทศและ
ขอความเปนตน

5.  การควบคุม  การควบคุม หมายถึง การบังคับใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว ผู
บริหารจะตองทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และจะตองตรวจสอบดูวามีส่ิงใดบางที่จะตอง
ทําการแกไข การตรวจสอบผลงานดังกลาว มักจะกระทําโดยการพิจารณาจากรายงานที่เปนทางการทั้ง
หมด

สวน ณรงค บุญมี (2523 : 37) ไดสรุปถึงประโยชนของระบบสารสนเทศไว ดังนี้ คือ
1. ทําใหมีการตัดสินใจของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยําทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว
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2.  ขอมูลที่เก็บรวบรวมไวไดรับการกลั่นกรองเปนขั้น ๆ ตามความจําเปนของการบริหารงาน
แตละอยาง ซ่ึงจะชวยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

3. ผูเสนอขอมูลสามารถปฏิบัติไดถูกตอง คือ รูวาผูบริหารตองการขอมูลอะไรในเรื่องใด ซ่ึงจะ
เปนการประหยัดทั้งเวลาและเงินในการเตรียม

4. การเก็บขอมูลไวในแหลงเดียวกัน จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกันงายตอการเปลี่ยนแปลง
และสะดวกตอการเรียกใช

5.  สะดวกตอการวิเคราะหงานดานในดานหนึ่ง เพราะขอมูลตาง ๆ มีครบทุกอยาง ก็สามารถ
วิเคราะหงานไดอยางแมนยําถูกตอง ซ่ึงจะเกิดผลดีตอองคการเปนอยางยิ่ง

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ในการบริหารของหนวยงานตาง ๆ นั้นมีความจําเปนตองอาศัย
ระบบสารสนเทศเปนปจจัยสําคัญซึ่งผูบริหารจะไดอาศัยเปนเครื่องมือในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิ
ภาพ ประโยชนของระบบสารสนเทศไดมีผูกลาวไวสอดคลองกันคือ

1. ชวยใหการวางแผนของหนวยงานทุกระดับ ทั้งการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวเปนไปอยาง
ถูกตองไมผิดพลาด

2.  ชวยใหการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปดวยหลักเหตุผล
3. ชวยในการปรับปรุงหนวยงานในทุกดาน ๆ ใหมีความสะดวกตอการปฏิบัติงานโดยมีการใช

ทรัพยากรตาง ๆ ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสืบเนื่องจากการมีสารสนเทศครอบคลุมภาร
กิจของหนวยงาน สามารถวิเคราะหงานไดอยางแมนยําถูกตอง

4.  ชวยในการควบคุมงานภายในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค
5.  ชวยในการประสานกับหนวยงาน/องคกรตาง ๆ  ที่เกี่ยวของทั้งในระดับที่สูงกวาและต่ํากวา

เพื่อใหเปนระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานเดียวกัน

2.7  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงานทางการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ไดจัดตั้งศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารขึ้นเพื่อทําหนาที่รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ใช
ในการวางแผน การตัดสินใจของผูบริหาร ป 2526 กําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานและปฏิบัติการ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ศสษ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการ และเพื่อเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่จําเปนตอ
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษานั้นไดดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน ทุกระดับ และประเภทการศึกษา
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ซ่ึงนิรมล กิติวิบูลย (2534 : 10) กลาวถึงปญหาการดําเนินการจัดเก็บขอมูล คือ ปญหาดานตัวเลข ขอมูล
ทั่วไปไมตอเนื่อง ความไมตรงกันของขอมูลรายการเดียวกันจากแหลงเดียวกัน แบบจัดเก็บตาง ๆ การจัด
เก็บขอมูลลาชาไมทันสมัย ดานคานิยมของแตละหนวยงานไมเหมือนกัน เวลาในการจัดเก็บขอมูล
ปญหาดานขอมูลเอกสาร เปนตน ดานผูใชขอมูลก็มีปญหา เชน ไมทราบแหลงขอมูล  มีชองวางระหวางผู
ผลิตและผูใช ไมทันเหตุการณและการใชขอมูลขาดความสมดุลยในการพัฒนา เชน สารสนเทศ บาง
ประเภทไดรับการพัฒนาเปนอยางดี ในขณะที่บางประเภทไมไดรับการพัฒนาเลย

อํารุง จันทวานิช และ เจษฎ อนรรฆมงคล (2529 : 29 - 30) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
อุปสรรคของระบบสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศไทย และไดเสนอประเด็นปญหาไว 3 ประการ
คือ

1. ปญหาอันเนื่องมาจากระบบสถิติ จากการที่ประเทศไทยมีหนวยงานผลิตสถิติอยูหลายประเภท
ลักษณะของระบบงานสถิติจึงเปนไปในลักษณะกระจายทําใหเกิดปญหาลูกโซตามมาไดแก ปญหางานซ้ํา
ซอน ปญหากระจายทรัพยากรทางสถิติ ปญหาการเพิ่มภาระของผูใหขอมูลมีปฏิกิริยาตอตานการสํารวจ
ปญหาการขาดมาตรฐานสถิติ และปญหาการขาดความเชื่อถือไดขอมูลและสารสนเทศ

2.  ปญหาการประสานสัมพันธระหวางผูใช ผูผลิต และผูใชขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนและ
สําคัญอยางไมมีการจัดกระทําขอมูลบางอยาง ไมไดนํามาใชประโยชนและขอมูลจากแหลงปฐมภูมิบาง
อยางคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  เพราะขาดการประสานและสื่อความเขาใจที่ถูกตอง

3. ปญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงเกิดจากโครงการสราง องคประกอบ และเทคนิคเฉพาะ
ของแตละองคการ เชน ขอบเขตของการสรางระบบ ความสามารถของผูดําเนินการ การขาดอุปกรณทัน
สมัย และงบประมาณ เปนตน

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2530 : 32) ไดสรุปปญหาเกี่ยวกับ
สารสนเทศไวหลายประการ ดังนี้

1. มีขอมูลแลวไมใช อาจเนื่องจากไมเห็นประโยชน ไมเขาใจการใชขอมูล ขัดตอวัตถุประสงค
หรือผลประโยชน มีเวลานอยจึงวางแผนโดยใชความรูสึกของตัวเองหรือประสบการณ หรือ ตามที่ตกลง
กันไวในสังคม

2.  ขอมูลตกสํารวจ อาจจงใจปกปดขอมูลบางสวน ทําใหการวางแผนผิดพลาด
3.  ขอมูลที่มีอยูขาดคุณภาพและสับสน ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุมากมาย เชน ผูเก็บขอมูลไมเขาใจ

ความสําคัญของขอมูล ขาดกําลังงบประมาณ และกําลังคน ตองการขอมูลเรงดวน การจัดทํารายงานขอมูล
ไมชัดเจน เสียเวลานานทําใหขอมูลลาสมัย ขอมูลมาจากหลายหนวยงานและไมตรงกัน เปนตน

จากการศึกษาสภาพและปญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
วิวัฒน  วงศตระกูล (2531 : บทคัดยอ)  ไดสรุปปญหาระบบสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ วาสถาน
ภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบไมเหมาะสมกับภารกิจผูบริหารไมคอยใหความสําคัญกับสารสนเทศที่จัด
ทําขึ้น และตองการใชเรงดวนเกินไป  นอกจากนี้มีฐานขอมูลไมสมบูรณและขาดขอมูลเชิงคุณภาพ
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บุคลากรมีไมเพียงพอและสมรรถภาพไมสูงไดรับงบประมาณนอย เครื่องคอมพิวเตอรมีสมรรถภาพต่ํา
การประชาสัมพันธระบบในกรม หรือหนวยงานเทียบเทาไมชัดเจน  และกวางขวาง นอกจากนี้ อารมณ
วงศบัณฑิต (2532 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติวา มีปญหาเกี่ยวกับขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
วิเคราะห ประมวลผล ขาดหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานในการรวบรวมขอมูลขาดแนวปฏิบัติในการ
จัดทําขอมูลดิบใหเปนสารสนเทศ และมีความลาชาในการจัดทําขอมูลดิบใหเปนสารสนเทศ   มยุรี  รัตน
มุง (2538 : 89 - 94)  หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ ศูนยสารสนเทศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลาวถึงปญหาระบบสารสนเทศในแงมุมที่แตกตางจากคนอื่น  คือ ยังไมปรากฎวามีรูปแบบหรือวิธีการ
ใดที่จะทําใหไดมาซึ่งคุณภาพ   ผูบริหารซึ่งเปนผูใชขอมูลเอง ยังไมสามารถบอกไดวาตองการขอมูลใช
เชนไร จนกวาจะถึงความจําเปนตองการใชการพัฒนาขอมูลตองการใชเวลา จึงไมสามารถพัฒนาใหทัน
กับความตองการได ผูบริหารสวนใหญเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศแตใหการสนับสนุนนอย
มาก ประการสุดทายการจัดเก็บขอมูลมีความยุงยากเพราะเปนองคการใหญ ๆ มีหลายแหลงหลายที่ ซ่ึงไม
ใหความรวมมือ

สําหรับปญหาระบบสารสนเทศทางการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบดวยในระดับตน ๆ พอสรุปได (ณรงค  บุญมี, 2529 : 38
- 39)  ดังนี้

1. หนวยงานที่ใชขอมูลมีหลายหนวยงานที่จําเปนตองใชขอมูลจากแหลงเดียวกัน แตการจัดเก็บ
ไมพรอมกัน สรางความยุงยากเบื่อหนายแกหนวยงานผูใหขอมูล

2.  ขาดการประสานกันระหวางหนวยผลิตขอมูล ทําใหขอมูลที่เก็บรวบรวมไวถูกใชประโยชน
เฉพาะหนวยงานผูผลิต และเพื่อผูใชจุดประสงคเฉพาะอยาง

3.  มีความคลาดเคลื่อนของขอมูลระหวางผลิตขอมูล ทําใหขอมูลที่เก็บรวบรวมไวถูกผูใหขอมูล
เกิดความสับสน

4.  มิไดกําหนดเวลาการใชขอมูลที่แนนอนไวระหวางผูผลิตกับรายงานตามสถิติทําใหขอมูลไม
ทันตามกําหนดเวลาที่ตองการ

5.  ความลาชาของการประมวลผล ทําใหการกําหนดนโยบายและการวางแผนไมทันเวลา
6.  การนําเสนอขอมูลของแตละหนวยงานเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมมีมาตรฐานทําใหเกิดความยุง

ยากในการนําไปใช
7.  ไมมีขอมูลที่เหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอสําหรับผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจในการ

บริหารงาน
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บัญชร  แกวสอง (2534 : 1 - 22)  ทําการวิจัย เรื่อง สถานภาพศักยภาพและวัตถุประสงคของระบบ
สารสนเทศดานการศึกษาในประเทศไทย พบวาปญหาและอุปสรรคดําเนินงานดานสารสนเทศทางการ
ศึกษาในประเทศไทย สรุปได ดังนี้

1.  การเก็บรวบรวมขอมุล
1.1  มีความลาชาไมครบถวน
1.2  ขอมูลไมถูกตองไมครบถวน
1.3  ผูใหขอมูลไมเขาใจวัตถุประสงค
1.4  มีความซ้ําซอน

2.  การวิเคราะหขอมูล
 2.1  ไมทันสมัย
2.2  ความรวมมือจากผูชวยประเมินผลยังไมดีพอ
2.3  ขาดเครื่องมือชวยในการวิเคราะห
2.4  ขาดเทคนิควิธีการในการวิเคราะห

 3.  การใชขอมูล
3.1  ผูบริหารเรียกใชขอมูลเรงดวนเกินไป
3.2  ขอมูลที่ใชไมครอบคลุมตามความตองการ
3.3  ผูใชขอมูลไมเขาใจประโยชนของขอมูล

                3.4  ระบบการจัดเก็บขอมูล ยังไมพอเรียกใช ไมสะดวก
4.  การเผยแพรงบประมาณไมเพียงพอ ทําใหตองพิมพเอกสารจํานวนจํากัด และไมคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน
5.  การสนับสนุนจากผูบริหารยังไมดีเทาที่ควร
6.  บุคลากร

6.1  คุณภาพไมดีพอ
6.2  มีการยายไมดีพอ
6.3  อัตรากําลังยังไมเพียงพอ
6.4  มีการยายงานบอยครั้ง

7.  งบประมาณไมเพียงพอ
จากรายงานผลการวิเคราะหการประเมินการบริหารสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ปงบประมาณ

2537  พบวาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับงานขอมูล (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.  : 154 - 155)
ดังนี้

1.  ปญหาดานบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงโยกยายบุคลากรบอยครั้ง การปฏิบัติงานบางครั้งจึงมัก
ไมตอเนื่อง บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรูและทักษะในเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เชน คอมพิวเตอร
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การจัดระบบขอมูล บุคลากรมีจํานวนจํากัด จึงตองทํางานหนัก ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ขาดคุณ
ภาพและประสิทธิภาพ

2.  ดานงบประมาณ ไดรับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย
ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชา จึงเปนปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานเปนอยางมาก

3.  ดานอาคารสถานที่คับแคบ ไมเปนเอกเทศ ควรกอสรางอาคารสํานักงานศึกษาธิการอําเภอทุก
แหง เพื่อความสะดวกและคลองตัวในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเปน
ผูแทนของกระทรวงศึกษาธิการ

4.  ปญหาดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑขาดวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยจึงทําใหการปฏิบัติงานลาชาไม
มี ประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากไดรับการจัดสรรแลวหลายป

5.  ปญหาดานการจัดการ  การจัดระบบงานมีปญหาในดานของการประสานงานกับหนวนงาน
สถานศึกษาแยกออกแตละแหงโดยมีการบริหารงานในลักษณะที่ไมขึ้น ตรงตอสวนกลาง

6.  ปญหาดานการจัดทําแผนของสํานักงาน  การจัดเก็บขอมูลและการจัดทําสารสนเทศทางการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังทําไดนอยไมมีแบบจัดเก็บขอมูลที่เปนของตนเอง การวิเคราะหขอมูล
และการนําไปใชเพื่อการวางแผนทําไดไมมากนัก

เมื่อพิจารณาถึงปญหาของงานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทยจากความคิด
เห็นของนักวิชาการและผลการวิจัยของหลายทานที่กลาวมา  พบวาปญหาที่มีประเด็นตรงกัน คือ ปญหา
งานซ้ําซอนในการเก็บขอมูล ปญหาการขาดความแนนอนและเชื่อถือไดของขอมูล ปญหาดานบุคลากร
ขาดความรูและทักษะในเรื่องการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และประการสําคัญคือ ขาดงบประมาณที่จะ
สนับสนุนระบบสารสนเทศ ขาดอุปกรณที่ทันสมัยในการวิเคราะหขอมูล รวบรวมขอมูลและประการสุด
ทาย คือ การขาดการสนับสนุนจากผูบริหารในหนวยงาน  และผูบริหารระดับสูง

จากสภาพปญหาการดําเนินงานระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปภาพรวมได
วา มีปญหามากมายหลายประการ ซ่ึงกลาวได ดังนี้

1.  ปญหาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศเนื่องจากมีงานซ้ําซอนกันระหวางหนวยงาน
การกระจายของขอมูล ความเชื่อถือไดของผูใหขอมูล

2.  ปญหาเกี่ยวกับการขาดปจจัย เชน เงินงบประมาณอุดหนุน วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดระบบสารสนเทศโดยตรง

3.  ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดระบบสารสนเทศขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และทักษะในงานขอมูล ไมมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน อีกทั้งงานขอมูลยัง
ไมมีระบบจัดเก็บที่สมบูรณ
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4.  ปญหาที่เกี่ยวกับผูใช ผูผลิต และผูใหขอมูล  เชน ผูบริหารตองการขอมูลปริมาณ  เชน งบ
ประมาณพัสดุ มากกวาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลไมเขาใจแบบฟอรม ขาดขอมูลสําหรับผูใชการจัดเก็บ
ขอมูลไมสามารถระบุไดลวงหนา วาตองการขอมูลประเภทใด ลักษณะใด  ในปริมาณเทาใด เมื่อเวลา
ตองการใช จึงจะสามารถระบุเวลาได ทําใหเกิดปญหาแกผูผลิตขอมูลโดยเรงดวนไมสามารถเก็บขอมูลได
ทันตามตองการ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
1.  งานวิจัยในประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับผูบริหาร ไดมีผูศึกษาไวบางแลว
บางสวน แตเปนการศึกษาเฉพาะองคการใดองคการหนึ่งเทานั้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ โดยเฉพาะนั้นยังไมมีผูวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงเปนงานชิ้นแรกที่มุงศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอําเภอ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาเฉพาะในเขตการศึกษา 2 โดยใชงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเปนขององคการอื่น ๆ เปนแนวทางโดยศึกษาในเรื่อง
ของสภาพความพรอมดานทรัพยากร ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ศึกษาปญหาและสภาพการ
นําขอมูลไปใชในการบริหาร

วีระ จันทรคง และคณะ (2528 : 15 - 28) ศึกษาวิจัยเร่ืองสถานภาพศักยภาพ และวัตถุประสงค
ของระบบสารนิเทศทางดานการศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ และ
วัตถุประสงคของระบบสารนิเทศทางดานการศึกษา ศึกษาสถานภาพศักยภาพ และทรัพยากร
สนับสนุน ผลดีและผลเสียของระบบสารนิเทศ ปญหาและอุปสรรคของระบบสารนิเทศในปจจุบัน ผล
การวิจัยปรากฎวา โครงสรางของระบบสารนิเทศประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหประมวลผล และการเผยแพรขอมูล ผูบริหารทุกระดับใหการสนับสนุน สวน
ทรัพยากรสนับสนุนนั้นจะมีปญหามากในดานการเงิน และบุคลากรไมเพียงพอ ในการใชขอมูลและสาร
นิเทศมีเพียงบางสวนที่ใชอยางเปนระบบ คือ หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตองอาศัยขอมูลจากหนวยงาน
ดานสารนิเทศเทานั้นเพราะมีปญหาและอุปสรรคที่การเก็บขอมูลมีความลาชา ขอมูลไม
ถูกตอง ไมครบถวน ผูใหขอมูลไมเขาใจวัตถุประสงค การประสานงานไมสะดวกมีความซ้ําซอนการ
วิเคราะหขอมูลไมทันสมัย ไมครอบคลุมความตองการ ผูใชยังไมเขาใจประโยชนของขอมูลและสาร
นิเทศ ระบบยังไมดี เรียกใชไมสะดวกและการสนับสนุนจากผูบริหารยังไมดีเทาที่ควร

ปรีชา พัวนุกูลนนท (2527 : 165) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาขนาดใหญในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศยังไมเปน
ระบบและไมมีขั้นตอนที่แนนอน กลาวคือ การเก็บรวบรวมขอมูลสวนใหญเก็บไวตามหนวยงาน ฝายตาง
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ๆ  ซ่ึงแตละฝายก็มีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของเทานั้น  และอีกวิธีหนึ่งที่ปฏิบัติรองลงมาก็คือ ผูบริหารมอบ
หมายใหบุคลากรที่เหมาะสมรวบรวมขอมูลที่ตองการเปนคราว ๆ ไป และขอมูลนั้นก็เปนขอมูลดิบ มีทั้ง
ตัวเลขและขอความอยูในแบบสํารวจยังไมมีการวิเคราะหประมวลผล แตความตองการของผูบริหารสวน
ใหญแลวตองการใหมีหนวยงานและเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยตรง มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การประมวลผล และการนําเสนออยางถูกตองเปนปจจุบัน ผูบริหารสวนใหญใหความเชื่อ
ถือ และเห็นความสําคัญของระบบสารสนเทศที่จะนําไปใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานบริหารโรง
เรียน

สมยิ่ง คลายบุญสง (2528 : 73 - 77) ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพการจัดระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัด
ระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 7 และเปรียบเทียบ
สภาพและปญหาตามทรรศนะของผูบริหารและเจาหนาที่จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวา การจัดองคการบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สวนใหญโรงเรียนทุกขนาดและ
ทุกระดับการศึกษาจะมีสภาพการดําเนินงานเหมือนกัน คือจัดใหเจาหนาที่จัดระบบสารสนเทศของโรง
เรียนขึ้นตรงตอผูบริหารโรงเรียนความพรอมดานสถานที่ของหนวยงานสารสนเทศในโรงเรียนขนาด
ใหญและขนาดกลาง สวนใหญยังตองใชหองหรือสถานที่รวมกับหนวยงานอื่น ความรูและประสบการณ
ของเจาหนาที่จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนทุกขนาดและทุกระดับการศึกษา เคยผานการอบรมและ
สัมมนามากอน และมีการเก็บขอมูลตอเนื่องตลอดปการศึกษา

สุรชาติ สินทรัพย (2528 : ก - ช) ไดทําการวิจัยเร่ือง การจัดระบบสารสนเทศของสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดของขอมูลและสารสนเทศที่ใชในการบริหาร
การประถมศึกษาในระดับจังหวัด ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาในการดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เพื่อเปนแนวทางการจัดระบบสารสนเทศของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด ผลการวิจัยพบวา ขอมูลและสารสนเทศที่ใชในการบริหารการประถมศึกษาระดับ
จังหวัดอาจจําแนกหมวดหมูชนิดของขอมูลตามแผนงานหลักเจ็ดแผนงานสภาพปจจุบัน การดําเนินการ
สวนมากการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยผานสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอในสังกัด 
สวนคุณสมบัติของสารสนเทศที่ผูใชไดรับในปจจุบันสวนใหญอยูในเกณฑดี ยกเวนดานความเพียงพอ
และรูปแบบของสารสนเทศ ปญหาในดานการจัดระบบสารสนเทศสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับบุคลากร
ทั้งผูมีหนาที่จัดระบบ ผูใชขอมูล และผูใหขอมูล เปนปญหาในดานความรู ทักษะ และการมองเห็นความ
สําคัญของระบบสารสนเทศ ปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใชขอมูลอยางไมเปนระบบ คือไมมอบ
หมายใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลเพียงหนวยเดียว

กัญญา สวางเรืองศรี (2533 : จ)   ศึกษาสภาพและปญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในกลุม
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา  สภาพการจัด
ระบบสารสนเทศในกลุมโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญยังไมไดจัดระบบขอมูลให
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เปนระบบ แตมีการจัดหมวดหมูตามประเภทของขอมูล และมีการจัดทํารายงานเปนลักษณะเฉพาะเรื่อง
สําหรับสภาพอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑที่ใชในการบริหารสารสนเทศมีสภาพเปนที่นา
พอใจ แตเครื่องถายเอกสารและเครื่องคอมพิวเตอรไมมีใชเลย การจัดระบบสารสนเทศไมมีผูรับผิดชอบ
โดยตรง ในเรื่องปญหาการจัดระบบสารสนเทศตามขั้นตอนการรวบรวมขอมูล การเก็บรักษาขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและประมวลผล ตามทรรศะของประธานกลุมโรงเรียนและหัวหนาสํานักงานกลุมโรง
เรียน โดยสวนรวมมีปญหาอยูในระดับกลาง ที่มีปญหามากคือเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีจํากัด
ไมมีผูรับผิดชอบการเก็บรักษาขอมูลโดยตรง ผูรับผิดชอบขอมูลมีภาระกิจมากเกินไป และขาดงบ
ประมาณในการเผยแพรขอมูล สําหรับกลุมโรงเรียนขนาดใหญจะมีปญหาเกือบทุกลักษณะ ปญหาอยูใน
ระดับมากและมากกวากลุมโรงเรียนขนาดกลางและกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก

ณัฐ อิมปติวงศ (2533 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู” การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงคเพื่อ  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ศึกษาความคิดเห็นในการดําเนินการจัดระบบสารสนเทศ  ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตามสภาพ
ปจจุบันกับความคาดหวังของขาราชการครู ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการจัดระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลไปใชในดานการวางแผนและ
กําหนดนโยบายในการบริหารเปนลําดับแรก โดยมีศูนยขอมูลรวมแหงเดียว ที่ทําหนาที่เก็บรวบรวม
รักษาขอมูล ประมวลผล และนําเสนอขอมูล ซ่ึงผลการดําเนินงานที่ผานมามีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลางทั้งสิ้น ปญหาที่พบในขณะดําเนินการและเปนปญหามาก ไดแก หนวยงานที่ทําหนาที่ระบบ
สารสนเทศ ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความเชี่ยวชาญในงานดานนี้ และมีภาระ
งานดานอื่นมากเกินไป รวมทั้งหนวยงานนี้ยังขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑที่ใชสําหรับงานดานขอมูลและสาร
สนเทศโดยเฉพาะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศตามสภาพปจจุบันกับความคาดหวังของ
ผูบริหาร พบวา ผูบริหารแสดงความเห็นวาเห็นดวยในระดับมากเปนสวนใหญ เชน ประเด็นสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครู ควรกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการใช การจัดระบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหชัดเจน ควรกําหนดและจําแนกชนิดของขอมูลและสารสนเทศใหชัดเจนและเปน
ระบบ งานการจัดขอมูลและสารสนเทศควรใหฝายที่ทําหนาที่ขึ้นโดยเฉพาะ และพบวา ความคิดเห็นของ
ผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ในประเด็นที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
ควรกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของการจัดระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศใหชัดเจน กับ
ประเด็นหนวยงานที่ทําหนาที่จัดระบบสารสนเทศ ควรเก็บรักษาเฉพาะขอมูลที่จําเปนตองใชเพื่อการ
บริหารทั้งนี้ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ หลายรูปแบบทั้ง
ภายในภายนอก มีการประสานกับทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การกําหนดนโยบายและวัตถุ
ประสงคของการจัดระบบสารสนเทศ ควรมีลักษณะที่เปนไปอยางกวาง ๆ และยืดหยุนได ไมครอบคลุม
เรื่องใดโดยเฉพาะ สําหรับการเก็บรักษาขอมูลเพื่อใชในการบริหารก็ไมเนนเฉพาะขอมูลที่จําเปนเทานั้น
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แตควรจะคัดเลือกขอมูลที่ตองการเสียกอน และควรจัดกระทําขอมูลใหเปนปจจุบันจําแนกขอมูลตาม
หมวดหมูและมีการจัดระบบแฟมขอมูลเปนอยางดี

ไลลา สันติสุข (2528 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพความพรอมของทรัพยากร
ในดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ สภาพความพรอมของกระบวนการจัดระบบสาร
สนเทศ  ศึกษาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในดานการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผล การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศตามทรรศนะของ
ผูรับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศ  ศึกษาปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร
ในดานการตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การติดตอส่ือสารการใชอํานาจบังคับบัญชา การ
ประสานงาน และการประเมินผล ตามทรรศนะของผูบริหารระดับตาง ๆ เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดระบบสารสนเทศตามทรรศนะของผูรับผิดชอบงานขอมูล และการนําขอมูล
และสารสนเทศไปใชในการบริหารตามทรรศนะของผูบริหารระดับตาง ๆ และเพื่อเสนอรูปแบบการจัด
ระบบการสนเทศเพื่อการบริหารที่เหมาะสมแกวิทยาลัยการอาชีพภาคใต สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการ
วิจัย สรุปไดดังนี้ สภาพความพรอมในการจัดระบบสารสนเทศตามทรรศนะของผูรับผิดชอบงานขอมูล
และผูบริหารระดับตาง ๆ พบวา สภาพความพรอมดานทรัพยากรบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ มีความพรอมคอนขางนอย สวนสภาพความพรอมของกระบวนการจัดระบบสาร
สนเทศโดยภาพรวมและรายดาน คือ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การเก็บรักษาขอมูล
และสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ มีความพรอมคอนขางนอย เฉพาะดานการ
ประมวลผลมีความพรอมนอยที่สุด ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศตามทรรศนะของผูบริหาร
โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาในระดับปานกลางสวนปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
การบริหารตามทรรศนะของผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศโดยภาพรวมและรายดานพบวามีปญหาใน
ระดับปานกลาง เฉพาะการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนมีปญหาในระดับนอย สวนปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศตามทรรศนะ
ของผูรับผิดชอบงานระบบสารสนเทศ พบวา บุคลากรมีไมเพียงพอ ไมมีความรูและมีภารกิจมาก ผู
บริหารควรจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม และจัดตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรจัดฝกอบรมให
ความรูแกผูรับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่วัสดุและครุภัณฑ มีไมเพียงพอ ผูบริหาร
ควรจัดใหมีหองสําหรับการจัดระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑใหเพียงพอ ขอมูลไม
ตรงกับความเปนจริง ไมไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ควรมีการ
ประชุมชี้แจง สวนปญหาและขอเสนอแนะการนําขอมูลไปใชในการบริหาร พบวาขอมูลไมเพียงพอและ
เปนขอมูลดิบไมตรงกับความเปนจริง และไมสอดคลองกับความตองการของผูใช ขอมูลทุกประเภทควร
มีการจัดเก็บใหเปนระบบ ผูรับผิดชอบในการจัดระบบสารสนเทศและผูบริหารระดับตาง ๆ ควรวางแผน
รวมกัน การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลควรทําทุกขั้นตอน  ไมมีบุคลากรประจํา ทําใหไมสะดวก
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ในการใชบริการขอมูลและสารสนเทศ ควรจัดบุคลากรเฉพาะไวบริการ ในดานผูใชไมทราบวาขอมูล
อะไรบางที่จัดเก็บและสามารถใหบริการได ควรมีการประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน สวนการนําเสน
อรูปแบบการจัดระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพภาคใต สรุปไดวาผูจัดระบบสารสนเทศและผู
บริหารระดับตาง ๆ ที่นําขอมูลและสารสนเทศไปใชในการบริหารควรประชุมวางแผนรวมกันในการจัด
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทั้งภายใน
และภายนอกจะตองไดรับความรวมมือจากผูใหขอมูลและควรตรวจสอบความสมบรูณและถูกตองของ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมกอนนําไปประมวล  การประมวลผลควรไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรการ
บริหารประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะ
ตองไดรับการรวมมือจากผูใหขอมูล และควรมีการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล
และสารสนเทศที่ผานการประมวลผลทุกครั้งกอนนําไปเก็บรักษาและใหบริการ การเก็บรักษาขอมูลและ
สารสนเทศ ควรไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรในทุกดาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช
บริการและควรมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและสารสนเทศกอนทําการเก็บรักษาทุกครั้ง และ
การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ควรไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ เชนการนําคอมพิวเตอรและวิดิ
โอโปรเจคเตอร ในการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ   บุคลากรมีความรูความสามารถพิเศษในดานนี้
เฉพาะดาน   ตลอดจนมี การประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบวามีขอมูลประเภทใดบางที่สามารถขอ
ใชบริการไดบางผูบริหารคอยติดตามและประเมินผลการจัดประเภทระบบสารสนเทศในทุกขั้นตอนเพื่อ
จะไดทราบปญหาและอุปสรรคในการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวรวมทั้งการเก็บรวบรวมปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมารวมวางแผนระหวางผูรับผิดชอบระบบสาร
สนเทศและผูบริหารในองคการนั้นใหเกิดประโยชนที่สุด

2. งานวิจัยตางประเทศ

มัวซา ( Mousa. 1981, อางถึงใน ประกิตศรี  สมทรัพย, 2527 : 16 - 18 ) ไดศึกษาวิเคราะห
เกี่ยวกับมโนทัศนสําหรับการวางแผนเพื่อจัดระบบสารสนเทศในกลุมประเทศกําลังพัฒนาโดยศึกษาจาก
เอกสาร บทความ ส่ิงพิมพ จากการวิเคราะห โดยไดเสนอองคประกอบมโนทัศนที่มีผลตอการพัฒนารูป
แบบสารสนเทศในประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงมีความสัมพันธกัน 3 สวน คือ
 1.  องคประกอบของระบบสารสนเทศ 5  ประการ คือ
                  1.1  แนวคิดระบบ
                  1.2  พฤติกรรมของมนุษยและองคการ
                  1.3  การตัดสินใจ
                  1.4  การวิเคราะหระบบ
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                   1.5  เทคโนโลยีดานสารสนเทศ
        2. องคประกอบทางสภาวะแวดลอม ไดแก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม แรงงาน และ
ประชากร และองคประกอบทางวัฒนธรรม ไดแก คานิยมและความเชื่อ   ซ่ึงองคประกอบทางวัฒนธรรม
นี้จะเปนตัวการที่ทําใหการพัฒนาแนวทางวางแผนระบบสารสนเทศในประเทศที่กําลังพัฒนา

3.  รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในประเทศกําลังพัฒนาตองเปนไปอยางเปนทางการ
จริงจัง
        โรมิโน (Romeno.1981, อางถึงใน ประกิตศรี  สมทรัพย, 2527 : 16 - 18 ) ไดศึกษาความตองการขอ
มูลตาง ๆ ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ของโรงเรียนมัธยมในอริโซนา (Arizona) โดยสุมโรงเรียนมัธยม
ศึกษาทั้งใหญและขนาดเล็ก ในอริโซนา มารอยละ 20 ไดแบบสํารวจที่สามารถนํามาวิเคราะหได 708
ฉบับ พบวา ขอมูลที่นักศึกษาตองการ คือคุณลักษณะของโปรแกรมที่ใหประโยชน คาใชจายทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ การหางานที่ตรงกับการเรียนในแตละสาขา การชวยเหลือดานการเงินหรือทุนตางๆ
และอาจารยผูสอนที่เปนมิตร พรอมที่จะชวยเหลือนักศึกษา ในการศึกษากลุมยอยพบวาความตองการของ
ขอมูลจะแตกตางกันไปตามพื้นฐานของจริยธรรม ขนาดของโรงเรียน และการเลือกสาขาการเรียน

ป ค.ศ. 1984 คาราดิมา (Karadima. 1984 : 2414 - A)  ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ อาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยซานติอโก เดอซิล  ผลการวิจัยพบวา การจัดระบบ
สารสนเทศมุงไปที่กระบวนการวางแผนทางวิชาการ การใชเครื่องคอมพิวเตอรเก็บรวบรวมขอมุล โดยใช
ระบบสารสนเทศตรวจสอบจํานวนอาจารยและจัดภาระสอนของอาจารย สรุปผลการวิจัยเกี่ยวของจาก
ตางประเทศพบวา สภาพการจัดระบบสารสนเทศมีรูปแบบตามความตองการของหนวยงาน และเนนการ
ใชคอมพิวเตอรในการเก็บรวมขอมูล

ซิงห (Singh. 1981, อางถึงใน ประกิตศรี สมทัพย. 2527 : 16  - 18 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การตัดสินใจและทิศทางของระบบสารสนเทศ : กรณีศึกษาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนศูนยวาย
เอ็ม ซี เอ ในชิคาโก โดยการศึกษาวิจัยมุงหาคําตอบเกี่ยวกับพื้นฐานและองคประกอบของการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศแบบใดที่ใชในการตัดสินใจ การสื่อสารระหวางผูใชกับผูผลิตและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
สารสนเทศที่ผลิตขึ้นมา โดยสรางแบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 สํารวจผูบริหารระดับสูง ฉบับที่ 2
สํารวจผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา

1.  ผูบริหารระดับตาง ๆ ทุกระดับ ตองการสารสนเทศที่เปนทั้งสารสนเทศที่สรุปผลแลว และสาร
สนเทศที่แสดงรายละเอียดเพื่อใชในการตัดสินใจ

2.  องคประกอบที่ใชในการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก ประสบการณเดิม การคาดการณลวง
หนา สารสนเทศจากคอมพิวเตอร จากที่ปรึกษา และวิธีอ่ืน ๆ

3.  ผูบริหารระดับสูงมีความเห็นวาสารสนเทศยังไมเพียงพอ ในขณะที่ผูบริหารระดับกลางพอใจ
กับระบบที่มีอยูถึงรอยละ 90



59

4.   ผูบริหารระดับสูงประมาณรอยละ 75 ผูบริหารระดับกลางประมาณรอยละ 25  ผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการประมาณรอยละ 50 ไมเชื่อถือในขอมูลที่ไดจากระบบ

จากการศึกษาการตัดสินใจและทิศทางของสารสนเทศ พอสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้
1.  ควรจัดผูตัดสินใจที่มีความรู ความสามารถในสายงานความรับผิดชอบ
2.  ควรรายงานใหผูใชสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถและขอจํากัดของระบบสารสนเทศ
ป ค.ศ. 1982 จีวัลนีย (Gwaltney, 1982 : 1367 - A) ไดศึกษารูปแบบของสารสนเทศเพื่อ

การบริหารสําหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชในการบริหาร และการวางแผนระยะยาว ซ่ึงการศึกษามีจุด
มุงหมายเพื่อประยุกตการจัดระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร เพื่อใหการดําเนินงาน การควบคุม และ
การวางแผนดียิ่งขึ้น การรวบรวม การนําเสนอขอมูลใชเวลานอยลง และใหผูบริหารทุกระดับสามารถใช
สารสนเทศไดทันเวลา ถูกตอง และสมบูรณ ผลการศึกษาพบวา รูปแบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบดวย แฟมขอมูลหลักหาแฟม คือ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ศิษยเกา งบประมาณ และอาคารสถาน
ที่ สําหรับรูปแบบสารสนเทศนี้ จะแตกตางกันในแตละสถาบัน ตามองคประกอบและระบบยอยของ
สถาบัน

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดระบบสารสนเทศที่ไดรวบรวมมาทั้งในประเทศและตางประเทศ จะพบวาการจัดระบบ
สารสนเทศในหนวยงานทางการศึกษา ยังขาดความสมบูรณประสบกับมีปญหาและอุปสรรคหลายดานที่
จะสงผลตอการดําเนินสารสนเทศทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาในดาน การรวบรวมขอมูล
ขาดเครื่องมือ และเทคนิคการประมวลผล ฐานขอมูลไมสมบรูณ บุคลากรทั้งผูใชและผูผลิตและผูใหขอ
มูลขาดความรู ทักษะตลอดจนการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ

เมื่อศึกษาสภาพปญหาดังกลาวแลวผูวิจัยสวนใหญนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหเหมาะสมกับองคการประกอบกับการเสนอแนะเรื่องการจัดระบบของผูบริหาร โดยคํานึง
ถึงการบริหารงานของผูบริหารเปนสําคัญ เชน การวางแผน การควบคุม การประเมินผล การจัดองคการ
การตัดสินใจ และการบริหารงานอื่น ๆ

ดังนั้น การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอมีสภาพ
ปญหาและอุปสรรคอยางไรในปจจุบัน และเพื่อนําผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดระบบสาร
สนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น




