
บทท่ี  4

ผลการวิจัย

        บทนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงจะกลาวถึงสัญญลักษณที่ใชในการวิจัย ลําดับขั้น
ตอนในการวิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสาระสําคัญตามลําดับ  ดังนี้

สัญญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดสัญญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N      แทน   กลุมประชากร
µ     แทน   คาคะแนนเฉลี่ย
σ     แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลําดับขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล

1.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม วุฒิการศึกษา  ประสบการณ
และสถานที่ปฏิบัติงาน
2.  วิเคราะหสภาพความพรอมดานทรัพยากรทั้ง 3 ดาน คือ สภาพความพรอมดานบุคลากร สภาพความ
พรอมดานงบประมาณ และสภาพความพรอมดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่
3.  วิเคราะหปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ
เขตการศึกษา 2 ในดานตางๆ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล  การเก็บรักษา
ขอมูลและสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
4.  วิเคราะหการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อําเภอ ในดานตาง ๆ ประกอบดวย การตัดสินใจ การวางแผน การประสานงาน  และการประเมินผล
5.  วิเคราะหปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอําเภอในดานตาง ๆ  ประกอบดวย การตัดสินใจ การวางแผน การประสานงานและการประเมินผล
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ไดวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
1.  สถานภาพของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอําเภอในเขตการศึกษา 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณและสถานที่ปฏิบัติงาน
รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3  จํานวน  รอยละของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2  จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ
และ  สถานที่ปฏิบัติงาน

ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ
สถานภาพ N   = 92 N = 68

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.  วุฒิการศึกษา
    1.1  ปริญญาตรี 63 68.48 60 88.24
    1.2  สูงกวาปริญญาตรี 29 31.52    8 11.76
2.  ประสบการณ
    2.1  1-5  ป 7    7.61  34 50.00
    2.2  6-10 ป 21 22.83    6   8.82
    2.3  10  ปขึ้นไป 64 69.57  28 41.28
3.  ปฏิบัติงานในสํานักงานฯ
    3.1  ปตตานี 27 29.35  19 27.94
    3.2  ยะลา 19 20.65  15 22.06
    3.3  นราธิวาส 29 31.52  20 29.41
    3.4   สตูล 17 18.48   14 20.59

รวม 92 100.00   68 100.00

ตาราง 3  สถานภาพของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 พบวาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยผูบริหาร คิดเปนรอยละ  68.48  สวนผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ คิดเปน
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รอยละ 88.24

สถานภาพเกี่ยวกับประสบการณทํางานพบวาผูบริหาร สวนมากมีประสบการณทํางานตั้งแต
10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 69.57  สวนผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ สวนใหญมีประสบการณ
ทํางานนอยคือ  1-5 ป คิดเปนรอยละ  50.00

สถานภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทั้งผูบริหารและผูรับผิด
ชอบงานขอมูลและสารสนเทศปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนราธิวาสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.52 และ
29.41  ตามลําดับ

2.  สภาพความพรอมท่ัวไปในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 ในดานตาง ๆ  คือ  ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณและ
อาคารสถานที่

   2.1   ดานบุคลากร

              2.1.1  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร  รายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4  จํานวน  รอยละของผูบริหารในการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพความพรอม
                ดานบุคลากร จําแนกตามรายขอ

ผูบริหาร
สภาพความพรอมดานบุคลากร N = 92

จํานวน รอยละ
1.  บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานคอมพิวเตอร
     1.1  ไมมี 36 39.13
     1.2   มี 56 60.89

          มีจํานวน  1    คน 16 17.39
          มีจํานวน  2    คน 12 13.04
          มีจํานวน  3    คน 12 13.04
          มีจํานวน  4    คน   7   7.61
          มีจํานวน  5    คน   4   4.35
          มีจํานวน   6   คน   3  3.26
          มีจํานวน   8   คน   2  2.17
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ตาราง 4 (ตอ)
ผูบริหาร

สภาพความพรอมดานบุคลากร N = 92
จํานวน รอยละ

2.  ความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงานที่มีความรู
      เฉพาะดานคอมพิวเตอร
      2.1  เพียงพอแลว 16 17.39
      2.2  ยังไมเพียงพอ 76 82.61

 -  ตองการเพิ่มอีก  จํานวน   1   คน 33 35.87
 -  ตองการเพิ่มอีก  จํานวน   2   คน 31 33.70
 -  ตองการเพิ่มอีก  จํานวน   3   คน   4    4.35
 -  ตองการเพิ่มอีก  จํานวน   5   คน   3    3.26
 -  ตองการเพิ่มอีก  จํานวน   6   คน
 -  ตองการเพิ่มอีก  จํานวน   8  คน

  2
  3

   2.17
   3.26

3.  ปญหาในการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร
      ในหนวยงาน
      3.1  ไมมีปญหา 39 42.39
      3.2  มีปญหา 53 57.61
            -  ดานงบประมาณ 30 32.61
            - ไมสามารถใชงานไดเต็มที่ 23 25.00
4.  วิธีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
    การจัดระบบสารสนเทศ
     4.1  สงไปอบรมกับหนวยงานของรัฐ 58 63.04
     4.2  มอบหมายใหฝกดวยตนเอง 21 22.83
 4.3  อ่ืน ๆ
        -  ศึกษาจากตํารา/เอกสาร

  -  จากการเรียนเพิ่มเติม

13
  8
15

14.13
  8.70
  5.43

5.  การจัดทําโครงการการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร
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     5.1  ไมมี 48 52.17
  5.2   มี 44 47.83

ตาราง 4 (ตอ)
ผูบริหาร

สภาพความพรอมดานบุคลากร N = 92
จํานวน รอยละ

         มีการพัฒนาบุคลากรโดยมอบให
         5.2.1  หนวยงานดําเนินการเอง 14 15.22
         5.2.2  เอกชนดําเนินการ 10 10.87
         5.2.3  อ่ืน ๆ 20 21.73
                 -  เขตการศึกษา 15 16.30
                 -  กระทรวง    5   5.43
6.  ระดับความพึงพอใจในการจัดระบบสารสนเทศ
      6.1  มีความพึงพอใจในระดับมาก 17 18.48
      6.2  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 54 58.70

   6.3  ยังไมเปนที่นาพอใจ เพราะ
            -  ใชพิมพงานเอกสารมากกวา

 -  ไมคุมคาไมมีระบบเครือขาย   

21
15
  6

22.73
16.30
  6.52

จากตาราง 4  สภาพความพรอมดานบุคลากรตามความคิดเห็นของผูบริหารในการจัด
ระบบสารสนเทศ สรุปรายละเอียด ไดดังนี้

1  มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อําเภอมีถึงรอยละ 60.89  โดยมีบุคลากร  1 - 3  คน รอยละ 17.39, 13.04  และ  13.04  ตามลําดับ

2  บุคลากรดานคอมพิวเตอรในหนวยงานมีเพียงพอแลว รอยละ 17.39   และอีกรอยละ 82.61
คิดวายังไมเพียงพอตองการเพิ่ม จํานวน 1 - 2  คน คิดเปนรอยละ 35.87  และ 33.70  ตามลําดับ

3.  ในการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรในหนวยงานมีปญหา รอยละ 57.61 ซ่ึงเปนปญหา
ดานงบประมาณ รอยละ 32.61 และไมสามารถใชงานไดเต็มที่ รอยละ 25.00
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4.  จัดใหมีการสนับสนุนสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศโดย
การสงไปอบรมกับหนวยงานของรัฐคิดเปนรอยละ 63.04 มอบหมายใหฝกดวยตนเอง รอยละ 22.83 และ
อ่ืน ๆ รอยละ 14.13

5.  มีการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรในหนวยงานรอยละ 47.83 โดยที่
หนวยงานดําเนินการเอง รอยละ 15.22 เอกชนดําเนินการ รอยละ 10.87  และอื่น ๆ รอยละ  21.73

6  ผูบริหารมีความพึงพอใจในการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงานอยูในระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ 58.70 รองลงมามีความเห็นวายังไมเปนที่นาพอใจ คิดเปนรอยละ 22.73 และอีกรอยละ
18.48  มีความพึงพอใจการจัดระบบสารสนเทศอยูในระดับมาก

2.2.2   ตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ   รายละเอียดดังตาราง 5

ตาราง  5  จํานวน รอยละของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศในการจัดระบบสารสนเทศ
   เกี่ยวกับสภาพความพรอมดานบุคลากร  จําแนกตามรายขอ

           ผูรับผิดชอบ
                    สภาพความพรอมดานบุคลากร N = 68

จํานวน รอยละ
1.  มีความรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
     1.1  ไมมี   3    4.41
     1.2  มี 65 95.59
         ไดรับความรูโดยวิธีใด
          1.2.1  การศึกษาจากหนวยงาน 17 25.00
          1.2.2  การฝกอบรมจากสวนราชการ 14 20.59
          1.2.3  การศึกษาดวยตนเอง 33 48.53
          1.2.4  อ่ืน ๆ   1   1.47
2.  ประสบการณเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
      2.1  ต่ํากวา  1  ป   5   7.35
      2.2  1 - 2  ป 28 41.18
      2.3  3 - 4  ป 15 22.06
      2.4  5  ปขึ้นไป 20 29.41
3.  มีความรูความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ
     3.1  มีความรูเฉพาะดานระบบสารสนเทศ      1   1.47
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     3.2  มีประสบการณในการจัดระบบสารสนเทศ    36 52.94
     3.3  เปนผูดําเนินการตามคูมือหรือแบบฟอรมที่กรมสงให

3.4  อ่ืน ๆ
27
  4

39.71
5.88

ตาราง 5 (ตอ)
      ผูรับผิดชอบ

                    สภาพความพรอมดานบุคลากร N = 68
จํานวน รอยละ

4.  ความตองการในการพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มเติม
     4.1  งานวิเคราะหขอมูลและสถิติ 12 17.65
     4.2  ดานการประมวลผลดวยโปรแกรมตาง ๆ 33 48.53
     4.3  การจัดระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร 23 33.82
5.  ภารกิจที่รับผิดชอบ
     5.1  งานจัดระบบสารสนเทศเพียงอยางเดียว   7 10.29
     5.2   งานจัดระบบสารสนเทศและงานอื่น ๆ 57 83.82
     5.3   งานอื่น ๆ   4   5.88

ตาราง 5  สภาพความพรอมดานบุคลากรตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสาร
สนเทศ  สามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้

1.  พบวาผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีความรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
รอยละ 95.59  ซ่ึงไดรับความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง รอยละ 48.53 จากการศึกษาจากหนวยงานรอยละ
25.00 จากการฝกอบรมจากสวนราชการ รอยละ 20.59  และอื่น ๆ รอยละ 1.47  ตามลําดับ

2.   ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ สวนใหญมีประสบการณในการจัดระบบสาร
สนเทศเพียง  1 - 2 ป คิดเปนรอยละ 41.18

3.  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีความรูความสามารถในเรื่องประสบการณการจัด
ระบบสารสนเทศมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.94 รองลงมาคือการดําเนินการตามคูมือหรือแบบฟอรมที่
กรมจัดสงให คิดเปนรอยละ 39.71

4.  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ ตองการมีความรูความสามารถเพิ่มเติมในเรื่อง



76

ตาง ๆ ดังนี้ คือตองการเพิ่มเติมเนื้อหาความรูในดานการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมตาง ๆ คิดเปน
รอยละ 48.53 รองลงมาตองการพัฒนาในเรื่องการจัดระบบสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรรอยละ 33.82
และตองการพัฒนาดานงานวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คิดเปนรอยละ 17.65

5.  ภารกิจของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ พบวามีภารกิจงานในหนาที่รับผิดชอบ
งานจัดระบบสารสนเทศ และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 83.82 รองลงมามีงานจัดระบบสารสนเทศเพียงอยาง
เดียว คิดเปนรอยละ 10.29  และภารกิจอื่นๆ  รอยละ 5.88

2.2  ดานงบประมาณ  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสาร
สนเทศ  รายละเอียดดังตาราง 6

ตาราง 6  จํานวน รอยละของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศในการจัดระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพความพรอมดานงบประมาณ จําแนกตามรายขอ

ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ
สภาพความพรอมดานงบประมาณ N = 92 N = 68

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.  งบประมาณที่หนวยงานไดรับจากรัฐใน
       การจัดระบบสารสนเทศ
     1.1  ไดรับ 53 57.61 38 55.88
     1.2  ไมไดรับ 39 42.39 30 44.12
2.  ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ
     2.1  เพียงพอ  3   3.26  9 13.24
     2.2  ไมเพียงพอ ตองการเพิ่ม
        -  นอยกวา 10,000  บาท
        -  10,000 - 15,000  บาท
        -  มากกวา 15,000  บาท
        -  ไมตอบ

89
  3
15
39
32

96.74
  3.26
16.30
49.39
34.78

59
5
8
12
34

86.76
  7.35
11.76
17.65
50.00

3.  การไดรับงบประมาณจากเอกชนในการจัด
      ระบบสารสนเทศ
     3.1  ไดรับ 15 16.30 9 13.24

 3.2 ไมไดรับ 77 83.70 59 86.76
4.  งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
    ในปงบประมาณ 2542
     4.1  ไดรับ 45 48.91 47 69.12
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            4.1.1  นอยกวา  10,000  บาท 14 15.22 36 52.94
            4.1.2  10,000-15,000 บาท   2   2.17   2   2.94
            4.1.3  มากกวา 15,000 บาท   3   3.26   8 11.77

4.1.4  ไมตอบ 26 28.26   1   1.47

ตาราง 6 (ตอ)
ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ

สภาพความพรอมดานงบประมาณ N = 92 N = 68
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

     4.2   ไมได 47 51.09 21 30.88
5.  ความตองการคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บ
     ขอมูลในแตละปงบประมาณ
     5.1   ตองการคาใชจาย 35 38.04 52 76.47
             5.1.2  นอยกวา 10,000 บาท 11 11.96 17 25.00
             5.1.2  10,000-15,000 บาท 24 26.09 16 23.53
             5.1.3  มากกวา 15,000 บาท - - 19 27.94

  5.2  ไมตอบ 57 61.96 16 23.53

ตาราง 6 สภาพความพรอมดานงบประมาณ ตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูรับผิดชอบ
งานขอมูลและสารสนเทศ สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้

1.  การไดรับงบประมาณจากรัฐสนับสนุนในการจัดระบบสารสนเทศ  พบวาผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศสวนใหญมีความเห็นวาไดรับงบประมาณสนับสนุน  คิดเปน
รอยละ 57.61และรอยละ 55.88  ตามลําดับ

2.  งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐทั้งผูบริหาร คิดวาไมเพียงพอคิดเปนรอยละ
96.74  โดยตองการเพิ่มมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.39  สวนผูรับผิดชอบงานขอมูลและสาร
สนเทศก็เชนกันเห็นวายังไมเพียงพอคิดเปน รอยละ 86.76  โดยตองการเพิ่มมากกวา 15,000 บาท รอยละ
17.65
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3.  การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอกชนในการจัดระบบสารสนเทศ ทั้งผูบริหาร
และผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศสวนใหญ มีความเห็นวายังไมไดรับการสนับสนุนจากเอกชน
คิดเปนรอยละ 83.70  และ รอยละ 86.76 ตามลําดับ

4.  งบประมาณที่ไดรับในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรในปงบประมาณ 2542  ผูบริหารมี
ความเห็นวาไดรับการสนับสนุนรอยละ 48.91 โดยไดรับงบประมาณวงเงินนอยกวา 10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 15.22  วงเงินมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.26 และไดรับวงเงิน 10,000 - 15,000  บาท คิด
เปนรอยละ 2.17  ตามลําดับ

สําหรับผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศสวนใหญมีความเห็นวาไดรับงบประมาณเพื่อ
ใชในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 69.12 โดยไดรับในวงเงินนอยกวา 10,000 บาท คิด
เปนรอยละ  52.94  งบมากกวา 15,000 บาท รอยละ 11.77  และงบ 10,000 - 15,000  บาท คิดเปนรอยละ
2.94  ตามลําดับ

5.   ความตองการงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บขอมูลในแตละปงบ
ประมาณ ผูบริหารตองการงบประมาณเพื่อใชในการจัดระบบขอมูล คิดเปนรอยละ 38.04  โดยตองการงบ
ประมาณคาใชจายเปนเงิน 10,000 - 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.09 งบประมาณนอยกวา 10,000 บาท
คิดเปนรอยละ 11.96

สําหรับผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศรอยละ 76.47   มีความตองการงบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายและการดําเนินงานในการจัดเก็บขอมูล โดยตองการใหมีการสนับสนุนวงเงินมากกวา
15,000 บาท รอยละ 27.94 วงเงินนอยกวา 10,000 บาท รอยละ 25.00  และวงเงิน 10,000 - 15,000 บาท
รอยละ 23.53  ตามลําดับ

2.3   ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่

ตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเเทศ
รายละเอียดดังตาราง 7
ตาราง  7  จํานวน รอยละของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ ในการจัดระบบ
               สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพความพรอมดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ จําแนกตามรายขอ

ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ
       สภาพความพรอมดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ N = 92 N = 68

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1.  หนวยงานมีหองจัดระบบสารสนเทศหรือไม
     1.1  ไมมี 29 31.52 20 29.41
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     1.2  มี 63 68.48 48 70.59
            ถามี เปนหอง
            1.2.1  เปนหองปฏิบัติการงานสารสนเทศโดยเฉพาะ   3   3.26 10 14.71
            1.2.2  เปนหองที่รวมกับหองปฏิบัติงานอื่น ๆ 60 65.22 38 55.88

    1.2.3  อ่ืน ๆ

ตาราง 7 (ตอ)

- - - -

ผูบริหาร ผูรับผิดชอบ
       สภาพความพรอมดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ N = 92 N = 68

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2.  เครื่องคอมพิวเตอรในหนวยงานมีเพียงพอตอการใชงาน
    หรือไม
     2.1  เพียงพอ   9   9.78 20 29.41
     2.2  ไมเพียงพอ 83 90.22 48 70.59
3.  ฝาย/งานในหนวยงาน ที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรใน
      การปฏิบัติงานเปนประจํา 92 100 68 100
      3.1  กลุมบริหารงานทั่วไป 12 13.04 13 19.12
      3.2  งานแผนงานและติดตามประเมินผล 26 28.26 16 23.53
      3.3  งานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 13.04 11 16.18
      3.4   งานการเงินและบัญชี 20 21.74 14 20.59
      3.5   งานคุรุสภา 10 10.87   9 13.24
      3.6  งานกิจการพิเศษ 12 13.04   5   7.35
4)  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน
      4.1  มีประสิทธิภาพใชงานไดดี 32 34.78 28 41.18
      4.2  มีประสิทธิภาพลดนอยลง  เนื่องจาก 58 63.05 36 52.06
             4.2.1  เครื่องรุนเกา/ปญหาโปรแกรม 36 39.13 21 30.88
             4.2.2  ใชงานมากเกินไป 12 13.04 15 22.06
             4.2.3  ไมสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม 10 10.87 - -
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       4.3  ไมสามารถใชงานได 2 2.17 4 5.88
5)  ประเมินผลโดยภาพรวมเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
    ในหนวยงาน
      5.1  คุมคา 64 69.57 50 73.53
  5.2ไมคุมคา เนื่องจาก
       -  ใชพิมพเอกสาร

-   คาซอมแพง

28
20
8

30.43
21.74
  8.70

18
10
  8

26.47
14.17
11.76

จากตาราง 7  สภาพความพรอมดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ สามารถสรุปรายละเอียด
ไดดังนี้

1.  พบวาทั้งผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ เห็นวาสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอําเภอ มีหองจัดระบบสารสนเทศหรือหองศูนยขอมูล คิดเปนรอยละ 68.48 และ 70.59  ซ่ึง
เปนหองที่ใชรวมกับหองปฏิบัติงานอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 65.22 และ 55.88 ตามลําดับ

2. เครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหมีในหนวยงาน พบวา ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและ
สารสนเทศเห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน คิดเปนรอยละ
90.22  และ 70.59  ตามลําดับ

3.  ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ เห็นวาทุกฝายมีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ในฝาย/งาน ตาง ๆ ทุกงาน คิดเปนรอยละ 100โดยฝายที่ใชมากที่สุดคือฝายแผนงานและติด
ตามประเมินผล คิดเปนรอยละ 28.26 และ 23.53ฝายการเงินและบัญชี คิดเปนรอยละ 21.24 และ 20.59
ตามลําดับ

4.  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน  ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูล
และสารสนเทศ มีความเห็นวาประสิทธิภาพลดนอยลง  รอยละ 63.05 และ 52.06 เนื่องจากเปนเครื่องรุน
เกา/ปญหาโปรแกรม  คิดเปนรอยละ 39.13 และ 30.88 ตามลําดับ

5.  หากจะประเมินผลโดยภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอ
มูลและสารสนเทศ  มีความเห็นวาคุมคา  คิดเปนรอยละ 69.57 และ 73.53  ตามลําดับ

3.  วิเคราะหปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ
ในดานตาง ๆ ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การเก็บรักษาขอ

มูลและสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ

3.1  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล
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ตาราง  8  คาเฉลี่ย  (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาดานการเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกตาม
                รายขอ ตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

ขอที่ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล µ σ ระดับปญหา

1.  การวางแผนเลือกแหลงขอมูลในการเก็บรวบรวม 3.26 3.70 ปานกลาง
2. การกําหนดแผนปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมขอมูล 2.91 1.01 ปานกลาง
3. มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน 3.22   .95 ปานกลาง

ตาราง 8 (ตอ)

ขอที่ ดานการเก็บรวบรวมขอมูล µ σ ระดับปญหา

4. กอนเก็บรวบรวมขอมูลมีการสํารวจความตองการใช 2.76   .93 ปานกลาง
5. การกําหนดขอบขายของขอมูลกอนออกแบบเครื่องจัดเก็บ 2.82   . 91 ปานกลาง
6. การใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสม 2.75    .92 ปานกลาง

กับลักษณะขอมูล
7. ผูเก็บรวบรวมขอมูลมีความเขาใจเปนอยางดีกอนดําเนินการเก็บ 2.79     .93 ปานกลาง
8. การไดขอมูลตามแบบฟอรมครบถวนจากผูใหขอมูล 3.22    .91 ปานกลาง
9. การเก็บรวบรวมขอมูลไดจากแหลงขอมูลโดยตรง 2.57 1.26 ปานกลาง
10. การกําหนดใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรับผิดชอบ 3.50   .83 ปานกลาง
11. การเก็บรวบรวมขอมูลชนิดเดียวกันซ้ําซอนกัน หลายครั้ง 3.54   .01 มาก
12. ขอมูลที่จะจัดเก็บมีความลาชา 3.75 1.08 มาก

                  โดยภาพรวม 3.09   .52 ปานกลาง

         ตาราง 8  พบวาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการเก็บรวบรวมขอมูล ตาม
ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวม (µ= 3.09) มีปญหาในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีปญหาในระดับมาก 2 ประเด็น คือขอมูลที่จัดเก็บไดมีความลาชา
 (µ= 3.75) การจัดเก็บรวบรวมขอมูลชนิดเดียวกันซ้ําซอนกันหลายครั้ง (µ= 3.54) และมีปญหาในระดับ
ปานกลางที่มากกวาประเด็นอื่น ๆ จํานวน 4 ประเด็น ตามลําดับคือ การกําหนดใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่ง
หรือหลายคนรับผิดชอบ (µ= 3.50) การวางแผนเลือกแหลงขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล (µ= 3.26)
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การมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องและสัมพันธกัน (µ= 3.22) และการไดขอมูลตาม
แบบฟอรมครบถวนจากผูใหขอมูล (µ=3.22)

3.2  ดานการประมวลผลขอมูล

ตาราง 9  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาดานการประมวลผลขอมูล
               จําแนกตามรายขอตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

ขอที่ ดานการประมวลผลขอมูล µ σ ระดับปญหา

1. การประมวลผลขอมูลไมทันตอความตองการใช 3.29 1.06 ปานกลาง
2. ผลประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 2.97 1.10 ปานกลาง
3. การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยใชมือ 3.29   .96 ปานกลาง
4. การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในรูปอัตราสวน/

รอยละ
2.50   .98 นอย

5. การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในเลขดัชนี 2.91 1.06 ปานกลาง
6. การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในรูปแบบราย

งานการวิจัย
3.22 1.07 ปานกลาง

7. การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในรูปแบบราย
งานผลเชิงประเมินโครงการ

3.47   .95 ปานกลาง

8. การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในรูป
วิเคราะหงาน

3.47 1.01 ปานกลาง

9. การใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการประเมินผล 2.98 1.07 ปานกลาง
10. ขอมูลที่ไดรับการประมวลผลสามารถใชไดตรงกับความตองการของ

ผูใช
2.69   .88 ปานกลาง
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11. ในการประมวลผลไดมอบหมายใหผูที่มีความรูเขาใจระเบียบวิธีการ
ทางสถิติเปนผูรับผิดชอบจัดทํา

3.02 1.11 ปานกลาง

โดยภาพรวม 3.07  .59 ปานกลาง

ตาราง 9  พบวาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการประมวลผลขอมูลตามความ
คิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวม (µ= 3.07) มีปญหาในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลาง ที่มากกวาประเด็นอื่น จํานวน  4 ประเด็น ตาม
ลําดับ คือ การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศในรูปแบบรายงานเชิงประเมินโครงการ (µ= 3.47)
การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในรูปวิเคราะหงาน(µ= 3.47) การประมวลผลขอมูล
ใหเปนสารสนเทศโดยการใชมือ (µ= 3.29) การประมวลผลขอมูลไมทันตอความตองการใช (µ= 3.29)
และมีปญหาในระดับนอยเพียงขอเดียวคือการประมวลผลขอมูลใหเปนรูปอัตราสวน/รอยละ (µ= 2.50)

3.3    ดานการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ

ตาราง  10  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาดานการเก็บรักษาขอมูลและ
                   สารสนเทศ   จําแนกตามรายขอตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

ขอที่ ดานการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ µ σ ระดับปญหา

1. การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศใหเปนระบบแฟมเอกสาร 2.72   .95 ปานกลาง
2. การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศโดยใชระบบคอมพิวเตอร 2.82 1.09 ปานกลาง
3. ความสมบูรณในการเรียกใชขอมูลจากแฟมขอมูล 2.83 1.01 ปานกลาง
4. การจัดเก็บรักษาขอมูลโดยการจําแนกตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดขึ้นเอง
2.52   .93 ปานกลาง

5. การเก็บรักษาขอมูลอยางเปนระบบซึ่งผูตองการใชสามารถคน
หาได

2.86 1.15 ปานกลาง

6. การปรับปรุงขอมูลใหเปนระบบปจจุบันสะดวกตอการเรียก
ใช

2.63 1.06 ปานกลาง

7. ระบบการปองกันการสูญหายของขอมูล 3.39 1.03 ปานกลาง
8. การกําหนดสถานที่จัดเก็บขอมูลเปนการเฉพาะ 3.52 1.19 มาก
9. การจัดวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑเพื่อใชในการเก็บรักษาขอมูล 3.29 1.22 ปานกลาง
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  โดยภาพรวม 2.95   .71 ปานกลาง

ตาราง 10  พบวาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการเก็บรักษาขอมูลและสาร
สนเทศตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวม (µ= 2.95) มีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับมากเพียงขอเดียว คือ การกําหนด
สถานที่จัดเก็บขอมูลเปนการเฉพาะ (µ= 3.52) และมีปญหาในระดับปานกลางที่มากกวาประเด็นอื่นๆ
จํานวน 3 ประเด็น ตามลําดับ คือ ระบบปองกันการสูญหายของขอมูล (µ= 3.39) การจัดหาวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑเพื่อใชในการเก็บรักษาขอมูล (µ= 3.29) และการเก็บรักษาขอมูลอยางเปนระบบซึ่งผูตองการใช
สามารถคนหาได (µ= 2.86)

3.4   ดานการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ

ตาราง  11   คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาดานการนําเสนอขอมูลและ
สารสนเทศ จําแนกตามรายขอ ตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

ขอที่ ดานการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ µ σ ระดับปญหา

1. ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการนําเสนอขอมูลและ
สารสนเทศ

2.80 1.06 ปานกลาง

2. การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไดอยางถูกตองและชัดเจน 2.73 1.12 ปานกลาง
3. การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไดตามวัตถุประสงคของผูใช 2.80   .91 ปานกลาง
4. การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสารแสดงสถิติ

ขอมูล
2.83 1.05 ปานกลาง

5. การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปสรุปแผนภูมิ กราฟ
และตาราง

2.89   .93 ปานกลาง

6. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแกหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 2.77   .89 ปานกลาง
7. การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศแกหนวยงาน

อ่ืน ๆ
2.69 1.15 ปานกลาง

8. ความรูความสามารถและทักษะการนําขอมูลและสารสนเทศไป
ใชของผูบริหาร

2.91 1.09 ปานกลาง

 โดยภาพรวม 2.80   .82 ปานกลาง
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ตาราง  11  พบวาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการนําเสนอขอมูลและสาร
สนเทศตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวม (µ= 2.80) มีปญหาใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลางที่มากกวาประเด็นอื่น ๆ
3 ประเด็น ตามลําดับ คือ  เรื่องความรูความสามารถและทักษะการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชของผู
บริหาร (µ= 2.91) การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และตาราง  (µ= 2.89)
และการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสารแสดงสถิติขอมูล  (µ= 2.83)

4.  วิเคราะหการนําและปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2

ของผูบริหารในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ ดานการวางแผน ดานการ
ประสานงาน และดานการประเมินผล ดังรายละเอียด

4.1   การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของผูบริหาร

4.1.1  ดานการตัดสินใจ

ตาราง 12  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
   ประกอบการตัดสินใจ  จําแนกตามรายขอตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการตัดสินใจ µ σ ระดับการนําไปใช

1. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการศึกษา วิเคราะห
สภาพปจจุบันและปญหาการศึกษา การศาสนา และ
การวัฒนธรรม

3.78   .88 มาก

2. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมระยะ  5 ป

4.04   .94 มาก

3. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมประจําป

4.15   .81 มาก

4. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผน 4.44   .81 มาก
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ปฏิบัติการประจําปของจังหวัด/อําเภอ
5. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการศึกษาวิเคราะห

กําหนดดัชนีขอมูลทางการศึกษา การศาสนาและการวัฒน
ธรรม

3.50 1.10 ปานกลาง

6. กําหนดเครือขายแหลงขอมูล 3.73 1.19 มาก

ตาราง 12 (ตอ)

ขอที่ ดานการตัดสินใจ µ σ ระดับการนําไปใช

7. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการศึกษาวิเคราะห
สภาพปญหาและความตองการทางการศึกษาระดับประเภท
ตาง ๆ

3.56 1.08 มาก

8. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผนที่ตั้ง
สถานที่ศึกษาโดยความเห็นของ ศศว.จและ ศศว.อ.

3.68 1.12 มาก

9. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการพิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายประจําป

3.22 1.16 ปานกลาง

10. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการกํากับควบคุม
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

3.45 1.10 ปานกลาง

11. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการควบคุมมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
ศธ.

3.15 1.07 ปานกลาง

โดยภาพรวม 3.70   .68 มาก

ตาราง 12  พบวาผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2  มี
การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อประกอบการบริหารดานการตัดสินใจโดยภาพรวม (µ= 3.70) อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับปานกลาง
จํานวน 4 ประเด็น ตามลําดับ คือ การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการศึกษาวิเคราะหกําหนด
ดัชนีขอมูลทางการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม (µ= 3.50) การนําขอมูลไปใชประกอบการ
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กํากับควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ (µ= 3.45) การนําขอมูลและสาร
สนเทศไปใชประกอบการกํากับการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป (µ= 3.22)  และการ
นําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (µ= 3.15)

4.1.2   ดานการวางแผน

ตาราง 13  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  ของการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
                 ประกอบการวางแผน  จําแนกตามรายขอตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการวางแผน µ σ ระดับการนําไปใช

1. การเก็บขอมูลและสารสนเทศไวเปนระบบเพื่อสะดวกแก
การคนควา

3.64   .90 มาก

2. จัดใหมีการปฏิบัติงานตามแผนทุกประเภทที่กําหนดไวโดยยึด
นโยบายและวัตถุประสงคเปนหลัก

3.47   .97 ปานกลาง

3. ในการวางแผนทุกครั้งยึดนโยบายและวัตถุประสงคเปนหลัก 3.82 1.07 มาก
4. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป และโครงการปฏิบัติประจําป
3.93 1.00 มาก

5. การสํารวจขอมูลและสารสนเทศใหถูกตองกอนการวางแผน 3.97   .79 มาก
6. การนําขอมูลและสารสนเทศมาประกอบจัดใหมีปฏิทินการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน
3.51   .96 มาก

7. การประสานแผนกับหนวยงานระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของให
สอดคลองกัน

3.45   .98 ปานกลาง

8. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการวิเคราะหสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

3.52   .91 มาก

9. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการดําเนินงานใน
ฐานะสํานักงานเลขานุการ ศศว.จ/ศศว.อ.

3.68   .92 มาก
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10. การนําขอมูลและสารสนเทศมาประกอบการสงเสริมมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

3.42 1.01 ปานกลาง

โดยภาพรวม 3.64   .66 มาก

ตาราง 13 พบวาผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 มีการ
นําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการบริหารดานการวางแผน โดยภาพรวม (µ= 3.64) อยูในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชอยูในระดับปานกลาง จํานวน 3
ประเด็นตามลําดับคือการจัดใหมีการปฏิบัติงานตามแผนทุกประเภทที่กําหนดไวโดยยึดนโยบายและวัตถุ
ประสงคเปนหลัก (µ= 3.47) การประสานแผนกับหนวยงานระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันใหสอดคลอง
(µ= 3.45) และการนําขอมูลและสารสนเทศมาประกอบการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (µ= 3.42 )

4.1.3  ดานการประสานงาน

ตาราง 14  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
   ประกอบการประสานงาน จําแนกตามรายขอตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการประสานงาน µ σ ระดับการนําไปใช

1. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการจัดประชุม
ช้ีแจงเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิด
ชอบของผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ

4.02   .99 มาก

2. การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธถึงความกาวหนาของ
การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม

3.58 1.03 มาก

3. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบเพื่อประสาน
การปฏิบัติงานตามแผนการศึกษา การศาสนา และการ
วัฒนธรรม

3.55   .95 มาก

4. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสาน
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอําเภอ

3.47   .97 ปานกลาง
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5. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสาน
การใชทรัพยากรรวมกันในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ

4.04 1.04 มาก

6. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสาน
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

3.18 1.00 ปานกลาง

ตาราง 14 (ตอ)

ขอที่ ดานการประสานงาน µ σ ระดับการนําไปใช

7. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสาน
การจัดกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษารวมกับหนวยงานอื่น ๆ

3.43 1.01 ปานกลาง

8. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการของหนวยงานสังกัด ศธ.ในจังหวัด
และอําเภอ

3.82   .93 มาก

9. จัดบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานและผูที่มาติดตอ 3.73   .98 มาก
10. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสาน

ใหผูรวมงานรายงานถึงความกาวหนาและประเมินผลงาน
ของตนเอง

3.47   .89 ปานกลาง

11. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการสงเสริม
การศึกษาของรัฐและเอกชน

3.69 .93 มาก

12 การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการสงเสริมมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.83   .89 มาก

โดยภาพรวม 3.65   .62 มาก

ตาราง 14  พบวาผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 มี
การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อประกอบการบริหารดานการประสานงาน โดยภาพรวม (µ= 3.65)
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับปาน
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กลาง จํานวน  4 ประเด็น ตามลําดับ คือ การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาจังหวัดและอําเภอ (µ= 3.47) การนําขอมูลไปใชประกอบการประสานให
ผูรวมงานรายงานถึงความกาวหนาและประเมินผลของตนเอง (µ= 3.47) และการนําไปใชการประกอบ
การประสานจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวมกับหนวยงานอื่น ๆ (µ= 3.43)  และการนําขอมูลและสาร
สนเทศ   มาใชประกอบการประสานงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (µ= 3.18)

4.1.4  ดานการประเมินผล

ตาราง 15  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
    ประกอบการประเมินผล  จําแนกตามรายขอ  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการประเมินผล µ σ ระดับการนําไปใช

1. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนงานโครงการของหนวยงานสังกัด ศธ.ใน
จังหวัดและอําเภอ

3.97   .90 มาก

2. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการวิเคราะหสรุปราย
งานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ

3.47 1.06 ปานกลาง

3. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประเมินผลมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด ศธ.

3.32 1.00 ปานกลาง

4. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการแจงผลการปฏิบัติ
งานและขาวสารตาง ๆ ใหผูรวมงานทราบอยางสม่ําเสมอ

3.40   .93 ปานกลาง

5. การนําขอมูลและสารสนเทศมาเพื่อแจงใหผูรวมงานทราบถึงผล
งานที่กําลังดําเนินการอยูเปนระยะ ๆ

3.55   .94 มาก

6. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการกํากับเรงรัดติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

3.60 1.08 มาก

โดยภาพรวม 3.55   .68 มาก

ตาราง 15  พบวาผูบริหารของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ  ในเขตการศึกษา 2
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มีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการบริหารดานการประเมินผล โดยภาพรวม (µ= 3.55) อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับปานกลาง
จํานวน 3 ประเด็นตามลําดับ คือ การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการวิเคราะหสรุปรายงานผล
การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ (µ= 3.47) การนําขอมูลเพื่อแจงผลการปฏิบัติงานและขาวสารขอมูล
ตาง ๆ ใหผูรวมงานทราบอยางสม่ําสมอ (µ= 3.40) และการนําขอมูลไปใชประกอบการประเมินผลมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (µ= 3.32)

4.2   ปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชของผูบริหาร

                            4.2.1  ดานการตัดสินใจ

ตาราง  16  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใช
                   เพื่อประกอบการตัดสินใจ จําแนกตามรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการตัดสินใจ µ σ ระดับปญหา

1. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการศึกษา วิเคราะห
สภาพปจจุบันและปญหาการศึกษา การศาสนา และการวัฒน
ธรรม

2.93   .99 ปานกลาง

2. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมระยะ  5 ป

2.76   .96 ปานกลาง

3. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมประจําป

2.60   .98 ปานกลาง

4. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําปของจังหวัด/อําเภอ

2.75   .970 ปานกลาง

5. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการศึกษาวิเคราะห
กําหนดดัชนีขอมูลทางการศึกษา การศาสนาและ
การวัฒนธรรม

3.02 1.10 ปานกลาง

6. กําหนดเครือขายแหลงขอมูล 2.91 1.16 ปานกลาง
7. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการศึกษาวิเคราะห

สภาพปญหาและความตองการทางการศึกษาระดับประเภท
2.78 1.18 ปานกลาง
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ตาง ๆ
8. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการจัดทําแผนที่ตั้ง

สถานที่ศึกษาโดยความเห็นของ ศศว.จและ ศศว.อ.
2.88 1.06 ปานกลาง

9. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการพิจารณาจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายประจําป

2.76 1.08 ปานกลาง

ตาราง 16 (ตอ)

ขอที่ ดานการตัดสินใจ µ σ ระดับปญหา

10. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการกํากับควบคุม
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

2.73 1.03 ปานกลาง

11. การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการควบคุมมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

2.69    .96 ปานกลาง

โดยภาพรวม 2.80   .74 ปานกลาง

ตาราง 16  พบวาปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษา
ธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการตัดสินใจ โดยภาพรวม
(µ= 2.80) มีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการนําขอมูลและสารสนเทศไป
ใชเพื่อการบริหารมีปญหาในระดับปานกลางที่มากกวาประเด็น อ่ืน ๆ 4 ประเด็น ตามลําดับ  คือ การนํา
ขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการวิเคราะหกําหนดดัชนีขอมูลทางการศึกษา การศาสนา และการ
วัฒนธรรม (µ= 3.02)  การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันและ
ปญหาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม (µ= 2.93)  การกําหนดเครือขายแหลงขอมูล (µ= 2.91)
และการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาโดยความเห็นของ ศศว.จ.
และ ศศว.อ. (µ= 2.88)
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4.2.2  ดานการวางแผน

ตาราง  17  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
                   ประกอบการวางแผน  จําแนกตามรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการวางแผน µ σ ระดับปญหา

1. การเก็บขอมูลและสารสนเทศไวเปนระบบเพื่อสะดวกแก
การคนควา

2.47   .98 นอย

2. จัดใหมีการปฏิบัติงานตามแผนทุกประเภทที่กําหนดไวโดย
ยึดนโยบายและวัตถุประสงคเปนหลัก

2.60   .93 ปานกลาง

3. ในการวางแผนทุกครั้งยึดนโยบายและวัตถุประสงคเปนหลัก 2.61 1.00 ปานกลาง
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4. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป และโครงการปฏิบัติ ประจําป

2.61 1.05 ปานกลาง

5. การสํารวจขอมูลและสารสนเทศใหถูกตองกอนการวางแผน 2.66 1.07 ปานกลาง
6. การนําขอมูลและสารสนเทศมาประกอบจัดใหมีปฏิทินการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน
2.42   .91 นอย

7. การประสานแผนกับหนวยงานระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของให
สอดคลองกัน

2.73 1.01 ปานกลาง

8. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการวิเคราะหสรุป
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

2.54 .94 ปานกลาง

9. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการดําเนินงานใน
ฐานะสํานักงานเลขานุการ ศศว.จ/ศศว.อ.

2.56 1.08 ปานกลาง

10. การนําขอมูลและสารสนเทศมาประกอบการสงเสริมมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

2.97   .91 ปานกลาง

โดยภาพรวม 2.62   .67 ปานกลาง

      ตาราง 17 พบวา ปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษา
ธิการจังหวัดและอําเภอ ในการเขตการศึกษา 2  ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการวางแผนโดยภาพ
รวม (µ= 2.62) มีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลางที่
มากกวาประเด็นอื่น ๆ 3 ประเด็น ตามลําดับ คือ การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการสงเสริม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  (µ= 2.97)
การประสานแผนกับหนวยงานระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน (µ= 2.73) และการสํารวจขอมูล
ใหถูกตองกอนการวางแผน (µ= 2.66)

4.2.3  ดานการประสานงาน

ตาราง  18  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
                  ประกอบการประสานงาน จําแนกตามรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
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ขอที่ ดานการประสานงาน µ σ ระดับปญหา

1. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการจัดประชุมชี้
แจงเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ

2.83   .94 ปานกลาง

2. การเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธถึงความกาวหนาของการ
ศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม

2.66 .99 ปานกลาง

3. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบเพื่อประสานการ
ปฏิบัติงานตามแผนการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม

2.88   .94 ปานกลาง

4. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอําเภอ

2.97 1.02 ปานกลาง

5. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานการ
ใชทรัพยากรรวมกันในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

2.68   .87 ปานกลาง

6. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

2.75   .88 ปานกลาง

7. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานการ
จัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวมกับหนวยงานอื่น ๆ

2.69   .98 ปานกลาง

ตาราง 18 (ตอ)

ขอที่ ดานการประสานงาน µ σ ระดับปญหา

8. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการของหนวยงานสังกัด ศธ.ในจังหวัดและ
อําเภอ

3.09 1.03 ปานกลาง

9. จัดบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานและผูที่มาติดตอ 2.91 1.10 ปานกลาง
10. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานให

ผูรวมงานรายงานถึงความกาวหนาและประเมินผลงานของ
ตนเอง

2.47 .83 นอย

11. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการสงเสริมการ
ศึกษาของรัฐ/เอกชน

2.64   .92 ปานกลาง
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12 การนําขอมูลและสารสนเทศใชประกอบการสงเสริมมาตร
ฐานคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัด ศธ.

2.52   .91 ปานกลาง

โดยภาพรวม 2.76   .60 ปานกลาง

ตาราง 18  พบวา ปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการประสานงานโดย
ภาพรวม (µ= 2.76) มีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลาง
ที่มากกวาประเด็น อ่ืน ๆ 3 ประเด็น ตามลําดับ คือ เรื่องการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและอําเภอ
(µ= 3.09)  การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประสานการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดและอําเภอ (µ= 2.97)  และการนําขอมูลและสารสนเทศมาใหจัดบริการขอมูลขาวสารแกหนวย
งานและผูที่มาติดตอ (µ= 2.91)

4.2.4  ดานการประเมินผล

ตาราง  19  คาเฉลี่ย (µ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
                  ประกอบการประเมินผล จําแนกตามรายขอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

ขอที่ ดานการประเมินผล µ σ ระดับปญหา

1. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประเมิน
ผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการของหนวยงาน
สังกัด ศธ.ในจังหวัดและอําเภอ

3.10 1.02 ปานกลาง

2. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการวิเคราะห 2.60   .89 ปานกลาง
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สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนงานโครงการ
3. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประเมิน

ผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและ
นอกสังกัด ศธ.

2.64   .89 ปานกลาง

4. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการแจงผล
การปฏิบัติงานและขาวสารตาง ๆ ใหผูรวมงานทราบอยาง
สม่ําเสมอ

2.98   .79 ปานกลาง

5. การนําขอมูลและสารสนเทศมาเพื่อแจงใหผูรวมงาน
ทราบถึงผลงานที่กําลังดําเนินการอยูเปนระยะ ๆ

2.55   .86 ปานกลาง

6. การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการกํากับเรง
รัดติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ

2.53   .81 ปานกลาง

โดยภาพรวม 2.73   .60 ปานกลาง

ตาราง 19  พบวาปญหาการนําขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํานักงานศึกษา
ธิการจังหวัดและอําเภอ ในเขตการศึกษา 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารดานการประเมินผล โดยภาพ
รวม (µ= 2.73) มีปญหาในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลาง
ที่มากกวาประเด็น อ่ืน ๆ 3 ประเด็น ตามลําดับ คือ การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการของหนวยงานสังกัด ศธ.ในจังหวัดและอําเภอ (µ= 3.10)
การนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการแจงผลการปฏิบัติงานและขาวสารตาง ๆ ใหผูรวมงาน
ทราบอยางสม่ําเสมอ (µ= 2.98) และเรื่องการนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการประเมินผล
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (µ= 2.64)




