
บทท่ี  5

การอภิปรายผลการวิจัย

บทนี้จะกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดํ าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล
และขอเสนอแนะตามลํ าดับ  ตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาสภาพความพรอมดานทรัพยากรในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
 2  เพื่อศึกษาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2
 3  เพื่อศึกษาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอในเขตการศึกษา 2
 4  เพื่อศึกษาปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2

 วิธีดํ าเนินการวิจัย

 1.  ประชากร

                 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศของ
สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2  ซ่ึงมาจาก 44  สํ านักงาน ดังนี้
         1.1  ผูบริหาร จํ านวน 92 คน  ประกอบดวย  ศึกษาธิการจังหวัด  ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการอํ าเภอ และผูชวยศึกษาธิการอํ าเภอ
         1.2  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ จํ านวน 68 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป หัวหนาฝายการเงินและบัญชี หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาและวัฒน
ธรรม หัวหนาฝายแผนงานและติดตามประเมินผล หัวหนาฝายสงเสริมพลานามัยและกิจการพิเศษ และ
นักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ

2.  เคร่ืองมือในการวิจัย   
เปนแบบสอบถามที่จัดทํ าขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2 ชุด คือ

        ชุดท่ี  1  สํ าหรับผูบริหาร แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่  1  เปนแบบสอบถาม (Check List) เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป จํ านวน 3 ขอ
ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความพรอมดานทรัพยากรในการจัดระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ประกอบดวย
สภาพความพรอมดานบุคลากร สภาพความพรอมดานงบประมาณ และสภาพความพรอมดานวัสดุ
อุปกรณและอาคารสถานที่  จํ านวน  16 ขอ

ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนํ าและปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
การบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ประกอบดวย  การตัดสินใจ
การวางแผน   การประสานงาน และการประเมินผล ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท (Likert) จํ านวน 39 ขอ ซ่ึงคาความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามดานการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชทั้งฉบับ เทากับ .9347 และคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามดานปญหาการนํ าขอมูลไปใชทั้งฉบับ เทากับ .9492
       ชุดท่ี 2   สํ าหรับผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถาม (Check List) เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป  จํ านวน 3 ขอ
ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพความพรอมดานทรัพยากรในการจัดระบบสาร

สนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ประกอบดวย
สภาพความพรอมดานบุคลากร สภาพความพรอมดานงบประมาณ และสภาพความพรอมดานวัสดุ
อุปกรณและอาคารสถานที่ จํ านวน  15 ขอ

           ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2  ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ และการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ ซ่ึงเปน
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอรท
(Likert)  จํ านวน 40 ขอ ซ่ึงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศ
ทั้งฉบับเทากับ .9615

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล   โดยขอหนังสือนํ าจากภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  สงถึงผูบริหาร และผูรับผิดชอบงาน
ขอมูลและสารสนเทศ สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 จํ านวน 44 แหง  เพื่อ
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ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง และบางสวนรับทาง
ไปรษณีย รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับดํ าเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและนํ าผลไปจัด
กระทํ าและวิเคราะหขอมูลตอไป

4.  การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สํ าเร็จรูป SPSS/PC+(Statistical Package for  the Social Sciences/Personal Computer Plus) หาคาความถี่
และรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

       ผลการวิจัยการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 สรุปไดดังนี้

1.  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
   1.1  ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในการศึกษา 2 สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

1.2  ดานประสบการณทํ างานในสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ เขตการศึกษา 2 พบ
วาผูบริหารสวนใหญมีประสบการณในการทํ างานตั้งแต  10 ปขึ้นไป รองลงมามีประสบการณ  6-10 ป
และนอยที่สุดมีประสบการณ 1-5 ป  สวนผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีประสบการณ 1-5 ป
มากที่สุด รองลงมามีประสบการณ 10 ปขึ้นไป และมีประสบการณนอยที่สุด คือ 6-10 ป
    1.3  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมากที่สุด รองลง
มาคือจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และนอยที่สุดคือจังหวัดสตูล

2.  สภาพความพรอมในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่

2.1  ดานบุคลากร

            2.1.1  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
 2.1.1.1  สภาพความพรอมดานบุคลากรของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด

และอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารพบวา  บุคลากรในหนวยงานสวนใหญ มี
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร โดยมีบุคลากร จํ านวน 1-3 คน
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2.1.1.2  บุคลากรดานคอมพิวเตอรในสํ านักงานยังไมเพียงพอตองการ
เพิ่มอีกหนวยงานละ 1 - 2 คน

2.1.1.3  ผูบริหารมีความเห็นวาการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรใน
หนวยงานมีปญหา ในเรื่องงบประมาณ และเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถใชงานไดเต็มที่

2.1.1.4   ผูบริหารจัดใหมีการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากร
เกี่ยว

กับการจัดระบบสารสนเทศโดยการสงไปอบรมกับหนวยงานของรัฐ รองลงมามอบหมายใหฝกดวยตน
เองและอื่น ๆ นอยที่สุด

2.1.1.5  ผูบริหารในสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ เขตการ
ศึกษา 2 สวนใหญเห็นวาไมมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร และที่จัดใหสวนใหญเปนเขตการ
ศึกษาจัด

2.1.1.6  ผูบริหารสวนมากมีความพึงพอใจในการจัดระบบสารสนเทศ
ในระดับปานกลาง รองลงมาตอบวายังไมพอใจ เพราะสาเหตุวาไมคุมคาใชพิมพงานเอกสารมากกวา
และมีเพียงสวนนอยที่มีความพึงพอใจในการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงาน

2.2.1  ตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ
2.2.1.1  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศสวนมากมีความรูเกี่ยวกับการ

จัดระบบสารสนเทศ ซ่ึงไดรับความรูโดยการศึกษาดวยตนเอง รองลงมาจากการศึกษาจากหนวยงาน
2.2.1.2  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีประสบการณในการจัด

ระบบสารสนเทศมากที่สุด คือ 1 - 2 ปรองลงมาคือประสบการณ 5 ป ขึ้น ไปและนอยที่สุด คือ 1 ป
ตามลํ าดับ

2.2.1.3  พบวาผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ มีความรูความสามารถ
จากประสบการณการจัดระบบสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาดํ าเนินการตามคูมือหรือแบบฟอรมที่กรม
จัดสงมาให

2.2.1.4  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศสวนมากตองการพัฒนาความ
รูความสามารถดานการประมวลผลดวยโปรแกรมตาง ๆ รองลงมาตองการใหมีการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศดวยคอมพิวเตอร

2.2.1.5  ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีภารกิจตองรับผิดชอบงาน
ในหนาที่รวมทั้งการจัดระบบสารสนเทศ รองลงมามีความรับผิดชอบงานจัดระบบสารสนเทศเพียง
อยางเดียว
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2.2   ดานงบประมาณ

           2.2.1  ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ สวนใหญตอบวาไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐในการจัดระบบสารสนเทศ

           2.2.2  ดานงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอ
มูลคิดวาไมเพียงพอตองการเพิ่มมากกวา 15,000 บาท
                    2.2.3  การไดรับงบประมาณจากเอกชนในการจัดระบบสารสนเทศทั้งผูบริหารและผูรับ
ผิดชอบงานขอมูลสวนใหญตอบวาไมไดรับงบประมาณ

2.2.4  งบประมาณที่ไดรับในการจัดซื้อคอมพิวเตอรในปงบประมาณ 2542 ผูบริหาร
ตอบวาไมไดรับ ผูรับผิดชอบตอบวาไดรับ แตไดรับในวงเงินนอยวา 10,000 บาท

    2.2.5  ความตองการงบประมาณเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลในแตละปงบประมาณ
ผูบริหารตองการวงเงิน 10,000 - 15,000 บาท สวนผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศตองการมากกวา
15,000  บาท

2.3   ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่

                2.3.1  ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ  เห็นวาสํ านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 มีหองจัดระบบสารสนเทศหรือหองศูนยขอมูล แตเปนหองที่ใชรวม
กับหองอื่น ๆ

2.3.2  เครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหมีในหนวยงาน พบวาผูบริหารและผูรับผิดชอบขอมูล
และสารสนเทศ เห็นวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบันไมเพียงพอตอการใชงาน

2.3.3  ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ  เห็นวาทุกฝายมีการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ในฝาย/งาน ตาง ๆ ใชมากในฝายแผนงานและติดตามประเมินผล และงานการเงินและบัญชี

2.3.4  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน ผูบริหารและผูรับผิดชอบงาน
ขอมูลและสารสนเทศ  เห็นวาประสิทธิภาพลดนอยลง เนื่องจากเปนเครื่องรุนเกา และปญหาโปรแกรม

2.3.5  ประเมินผลโดยภาพรวมของเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอ
มูลมีความเห็นวาคุมคา

3.  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศ
ตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศในดานตาง ๆ ประกอบดวย การ

เก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ และการนํ าเสนอขอมูลและ
สารสนเทศ  โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้
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3.1  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยภาพรวมมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับมาก 2 ประเด็น คือ ขอมูลที่จัดเก็บไดมี
ความลาชา  และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลชนิดเดียวกันซํ้ าซอนกันหลายครั้ง และมีปญหาในระดับ
ปานกลาง ที่มากกวาประเด็นอื่น ๆ 4 ประเด็น ตามลํ าดับคือ  การกํ าหนดใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนรับผิดชอบ  การวางแผนเลือกแหลงขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล การมีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องสัมพันธกัน และการไดขอมูลตามแบบฟอรมครบถวนจากผูใหขอมูล

3.2  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการประมวลผล โดยภาพรวมมีปญหาใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอมีปญหาในระดับปานกลาง ที่มากกวาประเด็นอื่น 4 ประเด็น
ตามลํ าดับ คือ  การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศในรูปแบบรายงานเชิงประเมินโครงการ   การ
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศโดยออกมาในรูปวิเคราะหงาน การประมวลผลขอมูลใหเปนสาร
สนเทศโดยการใชมือ การประมวลผลขอมูลไมทันตอความตองการใช   และมีปญหาในระดับนอยเพียง
ขอเดียว คือ  การประมวลผลใหอยูในรูปอัตราสวน/รอยละ

3.3  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศโดย
ภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับมากเพียงขอเดียว คือ
การกํ าหนดสถานที่จัดเก็บขอมูลเปนการเฉพาะ  และมีปญหาระดับปานกลางที่มากกวาประเด็นอื่น ๆ
3 ประเด็นตามลํ าดับ คือ  ระบบปองกันการสูญหายขอมูล  การจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑเพื่อใชในการ
เก็บรักษา และการเก็บรักษาขอมูลอยางเปนระบบซึ่งผูตองการใชสามารถคนหาได

3.4  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพ
รวมมีปญหาในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลาง ที่มากกวา
ประเด็นอื่น ๆ  3 ประเด็น ตามลํ าดับ คือ ความรูความสามารถและทักษะการนํ าขอมูลและสารสนเทศไป
ใชของผูบริหาร  การนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และตาราง การนํ าเสนอขอ
มูลในรูปแบบเอกสารแสดงสถิติขอมูล

4.  การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ
ในเขตการศึกษา 2 ดานการตัดสินใจ ดานการวางแผน ดานการประสานงาน และดานการประเมินผล

ตามความคิดเห็นของผูบริหารโดยภาพรวมมีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการ
บริหารในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้
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4.1   ดานการตัดสินใจ โดยภาพรวมพบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร
ดานการตัดสินใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการนํ าไปใชในระดับปานกลาง จํ านวน 4
ประเด็น ตามลํ าดับ คือ การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการศึกษาวิเคราะหกํ าหนดดัชนีขอมูล
ทางการศึกษา  การศาสนา และการวัฒนธรรม การนํ าขอมูลไปใชประกอบการกํ ากับ ควบคุมติดตาม
ประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การนํ าขอมูลไปใชประกอบการกํ ากับพิจารณาการจัด
สรรงบประมาณรายจายประจํ าป และการนํ าขอมูลไปใชประกอบการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสถาน
ศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

4.2  ดานการวางแผน  โดยภาพรวมพบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร
ดานการวางแผนในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง  จํ านวน 3
ประเด็น ตามลํ าดับ คือ การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในการจัดใหมีการปฏิบัติงานตามแผนทุก
ประเภทที่กํ าหนดไวโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคเปนหลัก  การประสานแผนกับหนวยงานระดับตาง
ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน และการนํ าไปใชประกอบการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของนัก
เรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

     4.3  ดานการประสานงาน  โดยภาพรวมพบวามีการนํ าขอมูลไปใชเพื่อการบริหารดานการ
ประสานงานในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับปานกลาง จํ านวน 4 ประเด็น ตาม
ลํ าดับ คือ มีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการประสานการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนา
จังหวัดและอํ าเภอ การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการประสานใหผูรวมงานรายงานถึงความ
กาวหนาและประเมินผลของตนเอง การนํ าไปใชประกอบการประสานจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวม
กับหนวยงานอื่น ๆ  และการนํ าไปเพื่อใชประกอบการประสานงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

    4.4  ดานการประเมินผล  โดยภาพรวมพบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชการบริหาร
ดานการประเมินผลในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับปานกลาง จํ านวน 3 ประเด็น
ตามลํ าดับ คือ มีการนํ าขอมูลไปใชประกอบการวิเคราะหสรุปรายงานผลการดํ าเนินงานแผนงาน/โครง
การ มีการนํ าขอมูลเพื่อช้ีแจงผลการปฏิบัติงานและขาวสารขอมูลตาง ๆ ใหผูรวมงานทราบอยางสมํ่ าเสมอ
และการนํ าขอมูลไปใชประกอบการประเมินผลมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

5.  ปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ
ในเขตการศึกษา 2 ในดานการตัดสินใจ การวางแผน การประสานงาน และการประเมินผลโดยภาพรวม
มีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้



76

5.1  ดานการตัดสินใจ โดยภาพรวมพบวามีปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการ
บริหารดานการตัดสินใจในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับ
ปานกลางที่มากกวาประเด็นอื่นๆ  4 ประเด็น ตามลํ าดับ คือ ปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศมาใช
ประกอบการวิเคราะหกํ าหนดดัชนีขอมูลทางการศึกษา การศาสนา  และการวัฒนธรรม ปญหาการนํ าขอ
มูลและสารสนเทศไปใชประกอบการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการศึกษา การศาสนา และ
การวัฒนธรรม  ปญหาการกํ าหนดเครือขายแหลงขอมูล  และปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใช
ประกอบการจัดทํ าแผนที่ตั้งของสถานศึกษาโดยความเห็นของศศว.จ./ศศว.อ.

5.2  ดานการวางแผน  โดยภาพรวมพบวามีปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการ
บริหารดานการวางแผนในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลางที่
มากกวาประเด็นอื่น ๆ 3 ประเด็น ตามลํ าดับ คือ ปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการสง
เสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปญหา
การประสานกับหนวยงานระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน และปญหาการสํ ารวจขอมูลใหถูก
ตองกอนการวางแผน

           5.3  ดานการประสานงาน  โดยภาพรวมพบวามีปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
การบริหารดานการประสานงานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปาน
กลางที่มากกวาประเด็น อ่ืน ๆ  3 ประเด็น ตามลํ าดับ คือ ในเรื่องการนํ าขอมูลและสารสนเทศใชประกอบ
การดํ าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและอํ าเภอ
ปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบประสานการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาจังหวัดและ
อํ าเภอและปญหาการนํ าขอมูลมาใหการบริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานและผูที่มาติดตอ

           5.4  ดานการประเมินผล  โดยภาพรวมพบวามีปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
การบริหารดานการประเมินผลในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอมีปญหาในระดับปานกลาง
ที่มากกวาประเด็นอื่น ๆ จํ านวน 3 ประเด็น ตามลํ าดับ คือ  มีปญหาในเรื่องการนํ าขอมูลและสารสนเทศ
ใชประกอบการประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา
ธิการในจังหวัดและอํ าเภอ  ปญหาการนํ าขอมูลและสารสนเทศใชไปประกอบการแจงผลการปฏิบัติงาน
และขาวสารตาง ๆ ใหผูรวมงานทราบอยางสมํ่ าเสมอ และปญหาการนํ าขอมูลมาใชประกอบการประเมิน
ผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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การอภิปรายผล

จากการวิเคราะหผลการวิจัยเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษา
ธิการจังหวัดและอํ าเภอ  ในเขตการศึกษา 2 มีประเด็นหลักที่นํ ามาอภิปรายตามลํ าดับดังนี้

1.  สภาพความพรอมท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหาร และผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในดานประสบการณทํ างานผูบริหารสวนมากมีประสบการณ
มากกวา 10 ปขึ้นไป รองลงมามีประสบการณ 6 -10 ป และนอยที่สุดมีประสบการณ 1 - 5 ป สวนผูรับผิด
ชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีประสบการณมากที่สุด คือ 1-5 ป  รองลงมาคือประสบการณ 10 ปขึ้นไป
และนอยที่สุดมีประสบการณระหวาง 6-10 ป ในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส รองลงมาคือ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และนอยที่สุด คือ
จังหวัดสตูล

2.  สภาพความพรอมการจัดระบบสารสนเทศของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการ
ศึกษา 2  ในดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่

2.1  ดานบุคลากร

ผูบริหารสวนมากมีความเห็นวาสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ    ยังขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดานคอมพิวเตอร และตองการใหมีบุคลากรในดานนี้มากยิ่งขึ้นโดยควรเพิ่ม
หนวยงานละ 1 คนเปนอยางนอย ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนโครงการพัฒนา
บุคลากรสวนใหญมีปญหาเพราะขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความชํ านาญ สํ าหรับการ
สงเสริมสนับสนุนผูบริหารจะจัดสงไปอบรมกับหนวยงาน/สวนราชการตาง ๆ และกํ าหนดใหทุกคนฝก
ทักษะพัฒนาตนเอง สวนในเรื่องความพึงพอใจในการจัดระบบสารสนเทศของหนวยงานผูบริหารมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง
         สวนผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ มีความพรอมในการจัดระบบสารสนเทศในระดับ
มาก และประสบการณในการจัดระบบสารสนเทศเกิดจากประสบการณการทํ างานหลายป และเกิดจาก
เรียนรูดวยตนเอง และจากการศึกษาคูมือและแบบฟอรมที่กรมจัดสงให    อีกทั้งมีความตองการพัฒนาตน
เองเพิ่มเติมในเรื่องการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมตาง ๆ ในเรื่องการภารกิจรับผิดชอบ ทั้งนี้เพราะ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของขาราชการพลเรือน (กพ.) กํ าหนดใหทุกคนตองเรียนรูและผานการ
ใชคอมพิวเตอร จึงเปนสาเหตุใหผูที่ปฏิบัติทุกคนตองพัฒนาตนเองในเรื่องเทคโนโลยีใหม ๆ
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ในเรื่องภารกิจหนาที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศสวนใหญมีงานใน
หนาที่ที่จะตองรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติงานจัดระบบสารสนเทศของสํ านักงานฯ อีกดวย

2.2   ดานงบประมาณ

ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีความเห็นวาหนวยงานไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐ แตไดรับในปริมาณที่นอยเกินไปไมเพียงพอตอการนํ าไปใชในการจัด
ระบบสารสนเทศ คิดวาควรไดรับการสนับสนุนมากกวา 15,000 บาทจึงจะเพียงพอ

การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ แตละประเภท
ในแตละปงบประมาณ ตองใชงบประมาณเปนคาใชจายในเรื่องจัดซื้อคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร
เชน แผนดิสเก็ต หมึกพิมพ คาซอมแซม ซ่ึงเปนคาใชจายที่สูง และคาใชจายการออกพื้นที่ของคณะ
กรรมการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการประมวลผลขอมูลในรูปแบบเอกสาร สรุปผลในขั้นตอนสุดทาย จํ า
เปนตองใชงบประมาณสนับสนุนมาก แตที่ไดรับการจัดสรรในปจจุบันเพียง 2,500 - 3,000 บาทเทานั้น

2.3   ดานวัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่

สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ มีหองศูนยขอมูลและสารสนเทศแตเปนหองที่ใช
รวมกับหองทํ างานอื่น ๆ ไมมีหองจัดศูนยขอมูลหรือหองปฏิบัติการโดยเฉพาะ ซ่ึงสอดคลองการผลการ
สัมมนาของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตปตตานี เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของหนวยงานทางการ
ศึกษาในเขตการศึกษา 2 และ 3 (2538 : 50 - 51) ที่กลาววาหนวยงานทางการศึกษาประมาณ 60-75 %
ประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกันคือขาดแคลนในเรื่องอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณจึงเปนอุปสรรคอีก
ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน   ตลอดถึงหนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่มี
สภาพปญหาเหลานี้เชนเดียวกัน

3.  ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศของผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศ ในดาน ตาง ๆ
ดังนี้

3.1  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยภาพรวมมีปญหาในระดับกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวามีปญหาขอมูลที่จัดเก็บไดมีความลาชา อยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรชาติ สินทรัพย (2528 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ บุญเลิศ สรรควงศ (2537 : บทคัดยอ) พบวาปญหา
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลมีสาเหตุจากไมมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดเก็บที่ชัดเจน สอดคลอง
กับงานวิจัยของสมมาตร มานะกลา (2536 : 248) และไลลา สันติสุข (2538 : 155) พบวาปญหาในการจัด
เก็บรวบรวมขอมูลมีปญหาในเรื่องความลาชา   ไดขอมูลไมครบถวน ไมทันตอความตองการใช และ
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สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ สรรควงศ (2537 : บทคัดยอ) พบวา แบบฟอรมการสรางเครื่องมือขาด
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และหนวยเหนือกํ าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บใหนอยเกินไป
วีระ จันทรคง และคณะ (2528 : 15-18) พบวาปญหาและอุปสรรคของระบบสารสนเทศทางดานการ
ศึกษาในประเทศไทยมีปญหาดานการประสานงาน ไมสะดวก ความซํ้ าซอน การวิเคราะหขอมูล สวนการ
กํ าหนดใหคนใดหนึ่งหรือหลายคนรับผิดชอบ การวางแผนเลือกแหลงขอมูลในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
การมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องสัมพันธกัน และการไดขอมูลตามแบบฟอรม
ครบถวนจากผูใหขอมูล มีปญหาในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ บัญชร สองแกว (2534 :
22) พบวาปญหาอุปสรรคการดํ าเนินงานดานสารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทยมาจากการยายของ
บุคลากร อัตรากํ าลังไมเพียงพอ สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ สุภานนทเดชากุล (2532 : 99) พบวา การ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานจัดทํ าระบบสารสนเทศมักเปนครูผูสอน มีขอจํ ากัดเกี่ยวกับความรู
ความสามารถ และทักษะ ผลการปฏิบัติจึงไมบังเกิดผลดีเทาที่ควร และสอดคลองกับงานวิจัยของ
บุญเลิศ สรรควงศ  (2537 : บทคัดยอ) พบวาปญหาเจาหนาที่ตองรับผิดชอบงานหลายดานทํ าใหขาดความ
ชํ านาญดานสารสนเทศ และไมใหความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องขอมูลอยางแทจริง

ณรงค บุญมี (2529 : บทคัดยอ) พบวาปญหาการเก็บรวบรวมขอมูลดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอเปนหนวยรับผิดชอบในระดับ
ตน ๆ พบปญหาเรื่องหลายหนวยงานตองการใชขอมูลจากแหลงเดียวกันแตการจัดเก็บไมพรอมและ
สัมพันธกัน สรางความยุงยากแกผูใหขอมูล  สอดคลองกับ มยุรี รัตนมุง (2538 : 94) พบวาการจัดเก็บขอ
มูลมีความยุงยากเพราะเปนองคกรใหญมีหลายหนวยงานซึ่งไมใหความรวมมือ  อํ ารุง จันทวานิช และ
เจษฎ อนรรฆมงคล (2529 : 29-30) พบวาอุปสรรคระบบสารสนเทศในประเทศเกิดจากการขาดการ
ประสานงาน และการสื่อความเขาใจที่ถูกตอง

        ที่เปนเชนนี้ เพราะวา ผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบ ตาม
กรอบและหนาที่ซ่ึงสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดไว การเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายหนวย
งานทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงขอความรวมมือจัดเก็บขอมูลซ่ึงบางครั้ง
แบบฟอรมแตกตางกัน การสื่อสารระหวางผูใหขอมูลกับผูใชขอมูลไมตรงกัน เปนการเพิ่มภาระจึงมี
ปฏิกิริยาตอตานการสํ ารวจ

จากปญหาที่เกิดขึ้น ศูนยสารสนเทศ สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดพยายามแก
ปญหาโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา EIS ( Education Information System) เพื่อใหงาย
ตอการจัดเก็บขอมูลทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และพัฒนาโปรแกรมสํ าเร็จรูปซึ่งมีการอธิบาย
วิธีการกรอกขอมูลทุกตาราง   ในป 2540 ไดริเร่ิมรับสมัครผูที่มีความสามารถพิเศษดานการจัดระบบสาร
สนเทศขึ้นในสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอทั่วประเทศ
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3.2  ดานการประมวลผล โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรารักษ ลือนภา (2534 : บทคัดยอ) พบวาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา มีปญหาการประมวลผลขอมูลในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาการประมวลผลขอมูลในรูปแบบรายงานเชิงประเมินโครงการ การวิเคราะหงาน การประมวลผล
ขอมูลโดยการใชมือ และการประมวลผลขอมูลไมทันกับความตองการใช มีปญหาในระดับปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ  สรรควงศ (2537 : 128) พบวาการประมวลผลใหเปนเอกสารรายงาน
ไมดีเทาที่ควรเพราะสาเหตุจากบุคลากรขาดทักษะการแปลผล ไมมีความรูดานสถิติ การประมวลผล และ
ยังไมผานการอบรมโดยเฉพาะ ซ่ึงการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ไมมีการ
กํ าหนดเกณฑมาตรฐานที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน อนุภาพ ซายขวัญ (2536 : บทคัดยอ) และ
บัญชร แกวสอง (2534 : 122) พบวา ปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ขาดเครื่องมือในการิเคราะหและประมวลผล  ผูบริหาร
ตองการใชเรงดวนเกินไป สวนการประมวลผลใหอยูในรูปแบบอัตราสวน/รอยละ มีปญหาในระดับปาน
กลางสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรมล กิตติวิบูลย (2534 : 10) พบวา ปญหาการดํ าเนินการจัดเก็บขอมูล
เกิดปญหาตัวเลขไมสมบูรณ

ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานขอมูลและสารสนเทศสวนมากเปน
นักวิชาการศึกษา ยังขาดการฝกอบรมดานสถิติขอมูล จากการศึกษาสภาพความพรอมทั่วไปของบุคลากร
พบวา ตองการใหมีการฝกอบรมการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมตาง ๆ สวนการประมวลผลขอมูล
ใหเปนสารสนเทศโดยการใชมือนั้น สวนใหญมักใชเครื่องคิดเลขจึงคิดวาเปนสาเหตุทํ าใหเกิดความ
คาดเคลื่อนจากความเปนจริง

3.3   ดานการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ  โดยภาพรวมปญหาอยูในระดับปานกลาง สอด
คลองกับงานวิจัยของ สุรารักษ ลือนภา (2534: บทคัดยอ) พบวา ปญหาการเก็บรักษาขอมูลและสาร
สนเทศอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ สรรควงศ ( 2537: บทคัดยอ)  และไลลา
สันติสุข (2538 : 148) พบวาปญหาการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีปญหาในระดับปานกลาง คือ ปญหาปองกันการสูญหายขอมูล สอดคลองกับงานวิจัย
ของ บุญเลิศ สรรควงศ (2537 : บทคัดยอ) พบวาการเก็บรักษาขอมูลไมมีหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติเปน
การเฉพาะ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ สินทรัพย (2528 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ
อนุภาพ บุญซาย (2538 : บทคัดยอ) พบวาปญหาการใชเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบวาไมมีสถานที่ปฏิบัติงานขอมูลและสารสนเทศ  สงผลตอการ
จัดระบบปองกันขอมูลใหเปนสัดสวน สวนปญหาการจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑ เพื่อใชในการเก็บรักษา
ขอมูล อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา จุฑานันท (2540 : 83)
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และอนุภาพ บุญซาย (2536 : บทคัดยอ) พบวามีปญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณครุภัณฑ

ที่เปนเชนนี้เพราะจากการศึกษาสภาพความพรอมทั่วไปดานวัสดุอุปกรณ พบวาสํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ไมมีหองจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศหรือศูนยปฏิบัติ
ขอมูลโดยเฉพาะ ทํ าใหไมสามารถปองกันการสูญหายของขอมูลไดเต็มที่ ผูที่มีหนาที่ปฏิบัติงานมีการยาย
งานบอยครั้ง ในการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณจากหนวยเหนือไดรับงบประมาณใน
ปริมาณที่นอย และมีความลาชา การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา บุคลากรตองทํ างานหนัก ขาดขวัญกํ าลังใจในการทํ างาน สงผลการคุณภาพของงานโดยรวม

3.4  ดานการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ  โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรารักษ ลือนภา (2534 : บทคัดยอ)  และไลลา สันติสุข ( 2538 : บทคัดยอ)
พบวาปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศดานการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศอยูในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเ.ปนรายขอพบวามีปญหาในระดับปานกลาง คือ ความรูความสามารถ และทักษะการ
นํ าขอมูลและสารสนเทศของผูบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ สรรควงศ (2537 : 132) และ
สมมาตร มานะกลา (2536 : 147) พบวาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการนํ าเสนอ หนวยงาน
ระดับสูงไมใหความสํ าคัญ กับขอมูลและสารสนเทศที่นํ าเสนอ         วิวัฒน วงศตระกูล (2531: บทคัดยอ)
พบวาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ กระทรวงศึกษาธิการดานความรับผิดชอบของ
หนวยงานไมเหมาะสมกับภารกิจของผูบริหารทํ าให    ความสนใจและความสํ าคัญกับระบบสารสนเทศ
นอย สวนการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ และตารางและการนํ าเสนอในรูป
แบบเอกสารแสดงสถิติขอมูล มีปญหาในระดับปานกลาง สอดคลองกับไลลา สันติสุข (2538 : 156) พบ
วาการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการนํ าเสนอ อนุภาพ
บุญซาย (2536 : บทคัดยอ) พบวาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษามีการนํ าขอมูลไป
แสดงตอผูใชมากที่สุด โดยเสนอในรูปแบบแสดงตัวเลขคาสถิติพื้นฐานเทานั้น  และตองการใหมีการฝก
อบรมในเรื่องการจัดระบบสารสนเทศสามารถนํ าไปใชปฏิบัติงานได

ที่เปนเชนนี้ เพราะวาการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศของผูปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรู
ความชํ านาญเฉพาะดาน ตองมีความรูพื้นฐานและความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากงานประจํ าจาก
ประสบการณการปฏิบัติงานของผูวิจัยพบวาการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศในสวนของสํ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ มีสาเหตุสํ าคัญหลายประการดวยกัน คือ หนวยงานระดับจังหวัดและอํ าเภอ
เปนหนวยงานสวนภูมิภาค มีภาระกิจดานการนํ าเสนอขอมูลแกผูบริหารระดับสูงเปนประจํ าทุกป ซ่ึงใน
การนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศขาดความถูกตองและชัดเจน เพราะขอมูลมาจากหนวยงานหลายหนวย
งาน เกิดความคาดเคลื่อนและความเชื่อถือ การปฏิบัติงานดานการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศมีความ
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จํ าเปนตองใชเครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยีระดับสูง และไดรับการสนับสนุนจากผูบริการคอนขาง
นอยทํ าใหขาดขวัญและกํ าลังใจในการทํ างานสงผลการขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ

4.   การนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ใน
เขตการศึกษา 2 ในดาน ตาง ๆ ดังนี้

4.1  ดานการตัดสินใจ  โดยภาพรวมมีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินต มิ่งขวัญ (2533 : บทคัดยอ) พบวาผูบริหารวิทยาลัยเกษตรกรรมมีการนํ า
ขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารในระดับมาก  ถกล นิรันดรศิโรจน (2523 : 37) กลาววาผู
บริหารจะตองรูจักนํ าขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจและ ณรงค  บุญมี  (2523) : (37) พบวาการตัดสิน
ใจที่ดีและมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการนํ าขอมูล
และสารสนเทศไปใชในระดับปานกลาง คือการนํ าขอมูลไปใชประกอบการวิเคราะหกํ าหนดดัชนีขอมูล
ทางการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม  การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการกํ ากับควบ
คุมติดตามประเมินผล  การดํ าเนินงานโครงการและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  ถาวร
เกียรติทับทิม, 2531 : 24, อางจาก longenecher : 1969 : 6) กลาววาการบริหารงานนั้นผูบริหารและผู
เกี่ยวของจะตองทํ าหนาที่บริหารหรือปฏิบัติภาระหนาที่เปนผูนํ าภายในองคการในฐานะผูบังคับบัญชาจัด
ระบบทรัพยากรตางๆ ในองคการและประสานกิจการตางๆ เขาดวยกันทํ าใหงานตางๆ สํ าเร็จลุลวงไป
ดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตางๆ    ในองคการชวยนํ าใหบังเกิดผล และ เซน ( Senn : 1978 : 70 อางถึงใน
ชวลิต แดงสกุล, 2536 : 16 กลาวถึงการบริหารมีความสัมพันธกับการวินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจ
สรุปไดวาการตัดสินใจสงผลไปยังองคการทั้งหมดและสารสนเทศมีบทบาทสํ าคัญในกระบวนการ ซ่ึงวิธี
การที่จะชวยใหการตัดสินใจที่ดีนั้นตองใชขอมูลและสารสนเทศเปนองคประกอบเชนเดียวกับ
อุทัย บุญประเสริฐ (2526:  13) และอํ ารุง จันทวานิช ภานุรัตน รัตนยาภาส และเจษฎ อนรรฆมงคล
(ม.ป.ป.: 13) กลาววา การตัดสินใจโดยหลักและเหตุ ตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศเปนปจจัยหลักบาง
คร้ังตองอาศัยผูชํ านาญเฉพาะเรื่อง การใชเทคนิควิเคราะห เพื่อประกอบการพิจารณา ทํ าใหไดรับผลตอบ
แทนสูงสุดจากการตัดสินใจเลือกตาง ๆ สวนการนํ าขอมูลไปใชประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจํ าป สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินต มิ่งขวัญ (2533 : บทคัดยอ) และอัจฉรา ทรงสกุล (2535
: บทคัดยอ) พบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณอยูในระดับมาก

ที่เปนเชนนี้เพราะวา รูปแบบและระบบการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อํ าเภอ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 (สํ านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2538 : 6) กลาววาการประสานแผนและการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา การ
ศาสนา และการวัฒนธรรม แผนปฏิบัติการ แผนประจํ าปทุกประเภท การกํ ากับเรงรัดติดตามประเมินผล
และการสงเสริมควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษา
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ธิการ เปนอํ านาจหนาที่ของศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอโดยตรง ซ่ึงจะเปนการดํ าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการการ ศศว.จ./อ. ทุกปงบประมาณสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอจะตองจัดทํ าแผน
ปฏิบัติการประจํ าป และสรุปผลการดํ าเนินงานเพื่อรับทราบอุปสรรคปญหาการดํ าเนินงาน ในรอบป
ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ดังเชนที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530: 94) สรุปวาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคือระบบของวิธีการ
จัดระบบสารสนเทศที่เปนประโยชนในกระบวนการบริหาร และการตัดสินใจของผูบริหารตองการใชขอ
มูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจํ าปเปนการจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยเหนือ  เปนการจัดสรรจากผูมีอํ านาจโดยไมตองดูขอมูลแทจริง บางครั้งการบิดเบือนความถูกตอง
เพื่อการขอรับงบประมาณ ทํ าใหการจัดระบบสารสนเทศของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอขาด
คุณภาพและประสิทธิภาพ

4.2   ดานการวางแผน  โดยภาพรวมมีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรชาติ สินทรัพย (2528 : บทคัดยอ) พบวาวัตถุประสงค การจัดระบบสาร
สนเทศของสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนํ าไปใชเพื่อการวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุม
งาน อุทัย  บุญประเสริฐ  (2532 : 19) พบวาการวางแผนเปนเครื่องมือที่สํ าคัญอยางหนึ่งของการบริหารที่
เปนระบบมีประสิทธิภาพงานที่มีความสํ าคัญยิ่งในกระบวนการบริหาร และการจัดการของหนวยงาน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคเปนหลัก การนํ าขอมูลไปใชประสานแผนกับหนวยงาน
ระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการนํ าขอมูลไปใชประกอบการสงเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนัก
เรียนนักศึกษา ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับงานวิจัย ของวาสนา จุฑานันท (2540 :
บทคัดยอ) พบวาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการวางแผนและ
การตัดสินใจ   (สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ข. : 59) กลาวโดยสรุปวา บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ มีภารกิจ 3 ฐานะ คือ ฐานะเปนหนวยงาน
องคการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการดานศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ภายในพื้นที่จังหวัดและอํ าเภอ การสํ ารวจขอมูล วางแผนงานโครงการตาง ๆ ปฏิบัติงาน
ในฐานะตัวแทนกรมของสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา งานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ลูกเสือกิจกรรมระบบงานของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ (สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ
การ, ม.ป.ก.: 4-5) ไดจํ าแนกบทบาทการจัดระบบงานและแนวทางปฏิบัติไวในเรื่องดานการสงเสริม
กํ ากับเรงรัด หนวยทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ

ที่เปนเชนนี้เพราะตามอํ านาจหนาที่ของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ การดํ าเนิน
งานจัดทํ าแผนทุกประเภท เชนแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป แผนปฏิบัติการ
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ประจํ าป มอบอํ านาจหนาที่ใหสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด และอํ าเภอเปนตัวแทนประสานกับหนวยงาน
ระดับตาง ๆ การจัดทํ าแผนโดยยึดนโยบายและวัตถุประสงคที่กระทรวง กรม หรือนโยบายเรงดวนของ
คณะรัฐบาล สวนการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของผูเรียนจะมีคณะกรรมการที่ไดรับการแตง
ตั้งออกติดตามประเมินผลใหคํ าปรึกษา แนะนํ า และรายงานผลใหหนวยงานระดับสูงทราบ

4.3 ดานการประสานงาน  โดยภาพรวมมีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประสานการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด/อํ าเภอ มีปญหาในระดับปานกลาง กิตติมา  ปรีดีดิลก (2529 : 225) พบวาการประสานงานภายใน
องคการอาจทํ าใหแผนผังกํ าหนดอํ านาจหนาที่ใหชัดเจนใหมีระบบสื่อสารที่ดี มีคณะกรรมการทํ าแบบ
ถาวรและชั่วคราวใชวิธีการงบประมาณติดตามประเมินผล จัดฝกอบรม

ที่เปนเชนนี้ เพราะวาผูบริหารสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ ไดรับการแตงตั้งจาก
กระทรวงศึกษาธิการจํ าเปนตองประสานหนวยงานทางการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและอํ าเภอ สวนการ
นํ าขอมูลไปใชประกอบการรายงานใหผูรวมงานทราบความกาวหนาและประเมินตนเองปจจุบันรูปแบบ
ประเมินเปดกวางใหทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน แตการแจงขอมูลใหเจาหนาที่ทราบยังมีคอนขางนอย และ
ยังไมคอยยอมรับ

         4.4  ดานการประเมินผล  โดยภาพรวมมีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบวิเคราะหสรุปผลการดํ าเนินงาน
และแจงใหผูรวมงานทราบอยางสมํ่ าเสมอ และการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปประกอบประเมินมาตร
ฐานคุณภาพนักเรียนนักศึกษา สอดคลองกับ ธีรวัฒน เยี่ยมแสง (2533 :  63 )  พบวางานติดตามประเมิน
ผลหลักสูตรทุกระดับ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล แผนงานโครงการพิเศษใน
สวนกระทรวงศึกษาธิการมีการนํ าไปปฏิบัติในระดับมาก

ที่เปนเชนนี้เพราะวา การออกติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตาง ๆ ใชบทบาทของ
คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม (ศศว.จ.) คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา
และอํ าเภอ (ศศว.อ.) ออกติดตามประเมินผลแตในขอเท็จจริง พบวามีการออกติดตามเพียงปละ 1 คร้ัง
สาเหตุเพราะออกพื้นที่ติดตามประเมินผลใชเวลาคอนขางนาน สงผลตอการปฏิบัติประจํ าที่ตนปฏิบัติ
สวนการแจงผลการปฏิบัติสถานศึกษาทราบนั้นนับเปนสวนหนึ่งของการบริหารที่มีความสํ าคัญยิ่ง เพราะ
การทํ างานจะเกิดผลดีไดตองมีการทราบผลยอนกลับเพื่อนํ าไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
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5.   ปญหาการนํ าขอมูลไปใชเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการและอํ าเภอ ในดาน ตาง ๆ ดังนี้
5.1   ดานการตัดสินใจ  โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

การนํ าขอมูลไปประกอบการวิเคราะหกํ าหนดดัชนีขอมูลทางการศึกษา  การนํ าไปประกอบการศึกษา
วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาดานการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ
ไลลา  สันติสุข  (2538 : 56) ผูบริหารระดับตางๆ ของวิทยาลัยการอาชีพภาคใต มีการนํ าขอมูลไปใช
ประกอบการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  สวนการตัดสินใจเพื่อเลือกแหลงขอมูล อยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ  สุภานนทเดชากุล (2532 : บทคัดยอ) พบวาใหความรวมมือในการ
ใหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากกวาการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการจัด
ทํ าแผนที่ตั้งสถานศึกษาโดยความเห็นของ ศศว.จ./ศศว.อ. อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2538 : 6-7) พบวาการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒน
ธรรมและแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรมแผนงานโครงการตางๆ เปนอํ านาจหนาที่ของสํ านักงานศึกษาธิ
การจังหวัดและอํ าเภอ

ที่เปนเชนนี้เพราะผูบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอมีการนํ าขอมูลและสาร
สนเทศไปใชประกอบการจัดทํ าแผนทุกประเภท เชน แผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม
ระยะ 5 ป แผนประจํ าปแผนปฏิบัติการ โดยองคคณะบุคคลจาก ศศว.จ.และศศว.อ. ซ่ึงการพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศของสํ านักงานในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบที่ไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง
สามารถนํ าขอมูลไปใชไดงาย ไมคลุมเคลือและที่สํ าคัญคือไมมีการปกปดขอเท็จจริงบางอยางใหผูใชเขา
ใจผิดจากความเปนจริง

5.2   ดานการวางแผน  โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีปญหาในระดับปานกลางดานการนํ าขอมูลไปใชประกอบการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของ
นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษาการประสานแผนกับหนวยงานระดับตางๆ ที่เกี่ยวของให
สอดคลองกันและการสํ ารวจขอมูลใหถูกตองกอนการวางแผน สอดคลองกับงานวิจัยของ
อารีผิน  เทพลักษณ  (2530 : บทคัดยอ) พบวาปญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา มีปญหาในเรื่องขาด
การจัดระบบขอมูลระบบตางๆไมเอื้ออํ านวยตอการนํ าไปใชประโยชน ซ่ึงสมพงษ เกษมสิน (2523 : 99)
ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการวางแผนไวดังนี้

1.  ขาดความรูทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวางแผน
2.  ขาดขอมูลและขาวสารที่ดีสํ าหรับนํ ามาใชในการวางแผน
3.  ผูวางแผนไมใหความสํ าคัญในหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนอยางเพียงพอ คือวางแผนตาม

ความเคยชินหรือตามอารมณ
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4.  วัตถุประสงคและนโยบายไมแนนอน ทํ าใหเกิดความยุงยากแกการวางแผนทํ าใหงาน
ประสานงานสอดคลองกัน

5.  นํ าเอาผลประโยชนสวนตัวมาเกี่ยวของกับการวางแผน
6.  ขาดปจจัยสํ าคัญในการวางแผน ไดขนบธรรมเนียมประเพณี
7.  ขาดปจจัยสํ าคัญในการวางแผน เชน ขาดนักวิชาการ ขาดกํ าลังเจาหนาที่ ขาดกํ าลังเงิน

และวัสดุอุปกรณตาง ๆ

        ที่เปนเชนนี้สาเหตุเพราะการวางแผนจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในระดับจังหวัดและอํ าเภอ
มีการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบมากขึ้น การติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานตางๆผานทางเครือขายศูนยขอ
มูลทั้งสถานศึกษาทุกสังกัดมีการจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาไวซ่ึงเปนขอมูลที่สอดคลองกับจังหวัดและ
อํ าเภอ สวนการสํ ารวจขอมูลใหถูกตองกอนการวางแผนนั้นจังหวัดและอํ าเภอมีการจัดเก็บขอมูลการ
ศึกษาสวนภูมิภาคภาคสถิติ (รศภ.) ทุกปการศึกษา ดังนั้นกอนเก็บขอมูลจะมีการสํ ารวจกอนทุกครั้ง

      5.3   ดานการประสานงาน  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวามีปญหาในระดับปานกลางในเรื่อง การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการดํ าเนินงาน/
โครงการ ของหนวยงานในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การประสานแผนการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/อํ าเภอ การใหบริการขอมูลขาวสารแกผูมาติดตอสอดคลองกับ ไลลา  สันติสุข  (2538
: บทคัดยอ) พบวาการใชขอมูลของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพภาคใตมีปญหาเรื่องการนํ าขอมูลไปใชเพื่อ
การบริหารดานการประสานงานในระดับปานกลาง

   ที่เปนเชนนี้เพราะสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอเปนหนวยที่ทํ าหนาที่ประสานการ
จัดทํ าแผนและปฏิบัติงานในลักษณ 3 ศูนย คือ ศูนยขอมูลสถิติและวางแผน  ศูนยบริการและประสานงาน
และศูนยติดตามประเมินผล  นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2527 : 75 ) กลาววาการประสานงานเปนกระบวน
การเชื่อมโยงสัมพันธเดียวกับบุคคล วัสดุและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคของหนวยงานโดยจะเกิดขึ้นระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหนวยงาน หรือระหวาง
หนวยงานหนึ่งกับหนวยงานหนึ่งซึ่งไมจํ าเปนวาหนวยงานนั้นจะตองมีเปาหมายอยางเดียวกันหรือหวัง
ผลอยางกัน

5.4  ดานการประเมินผล โดยภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วามีปญหาในระดับปานกลางคือ การนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการประเมินผลการดํ าเนิน
งานตามแผนงานโครงการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดและอํ าเภอ การนํ าขอมูลและสาร
สนเทศแจงผลการปฏิบัติงานและขาวสารตางๆ ใหผูรวมงานทราบอยางสมํ่ าเสมอและการนํ าขอมูลและ
สารสนเทศใชประเมินผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
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กระทรวงศึกษาธิการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ไลลา  สันติสุข ( 2538 : บทคัดยอ ) พบวาผูบริหารมีการ
นํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารดานการประเมินผลมีปญหาในระดับปานกลาง

         ที่เปนเชนนี้เพราะวาทุกปงบประมาณสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอมีโครงการ
ประเมินผลการบริหารงานของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอโดยสํ านักพัฒนาการศึกษาเปนผู
ประเมินจังหวัด และจังหวัดเปนผูประเมินสํ านักงานศึกษาธิการอํ าเภอ โดยใชหลักเกณฑการประเมินที่
สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกํ าหนดและแจงใหหนวยงานทราบ เมื่อส้ินปงบประมาณหนวย
งานจะจัดทํ าเอกสารสรุปผลการดํ าเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะหแผนงานโครงการที่ไดจัดทํ าในรอบปทํ าให
ทราบถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในปตอไป

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปไดวา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารของสํ านักงานศึกษาธิ
การจังหวัดและอํ าเภอ มีปญหาในเรื่องตาง ๆ คือ ดานบุคลากรไมเพียงพอ ขาดประสบการณ ขาดงบ
ประมาณในการดํ าเนินการ วัสดุอุปกรณไมมีคุณภาพ ปญหากระบวนการจัดระบบสารสนเทศ คือความ
ซ้ํ าซอนของขอมูล ขอมูลลาชาไมทันตอความตองการใชของผูบริหาร ดานการประมวลผล มีปญหาขาด
เครื่องมือและไมเพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานคอมพิวเตอร ปญหาการเก็บรักษาขอมูลและ
สารสนเทศ ขาดวัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติงานไมปองกันขอมูลได 100 เปอรเซ็น ขาดผูดูแลรักษาขอ
มูลและสารสนเทศโดยตรง ปญหาการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ เกิดจากผูบริหารไมมีความรูและ
ทักษะการนํ าเสนอขอมูล และขาดการอบรมฝกทักษะ และพัฒนาอุปกรณใหทันตอความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสมัยใหมอยางแทจริง

ผูบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ มีการนํ าขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อ
การตัดสินใจ การวางแผน การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผล การดํ าเนินงาน
เพื่อทราบผลปญหาอุปสรรคและรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนํ าไปใชเพื่อ
การบริหารของสํ านักงานเกิดจากกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ คือการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผล การรักษาขอมูลและสารสนเทศ และการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศ ทั้ง 4 กระบวนการสง
ผลการการการพัฒนาระบบบริหารดอยประสิทธิภาพได ดังนั้นถาจะใหระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สามารถนํ าไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ กับความตองการใชของผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายควรใหความสํ าคัญและรวมกันพัฒนาระบบสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดและตองกระทํ าอยาง
ตอเนื่องจริงจัง
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ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ พบวามี
ปญหาทั้งในสวนบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูลและสารสนเทศในดานบุคลากรไมเพียงพอ ดานงบ
ประมาณขาดการสนับสนุน สถานที่สํ าหรับใชในระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ วัสดุอุปกรณไมมีคุณภาพ
ตามที่ตองการ ในดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศมีปญหาเรื่องความซํ้ าซอนของขอมูลหลายหนวย
งาน ปญหาความลาชา ในดานการประมวลผล มีปญหาในเรื่องการประมวลผลขอมูลในรูปแบบรายงาน
การวิเคราะหวิจัย เนื่องจากบุคลากรขาดความรูความชํ านาญ วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ
ปญหาการเก็บรักษาขอมูล มีปญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บ ไมมีหองเฉพาะทํ าใหยากแกการปองกันการสูญ
หาย ขาดเจาหนาที่รับผิดชอบ ปญหาการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศพบวาผูรับผิดชอบงานขอมูลและ
สารสนเทศขาดความรูในการนํ าเสนอ ขาดความรูวิธีการใหม ๆ และผูบริหารไมมีความรูความเขาใจการ
นํ าเสนอเทาที่ควร ในดานการนํ าเสนอขอมูลและสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร พบวาผูบริหารนํ าขอ
มูลและสารสนเทศไปใชประกอบการตัดสินใจ เร่ืองการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการ
วัฒนธรรม การประชุม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานของ
หนวยงานจํ าเปนตองใชขอมูล จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1.  ในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริการจะตองแตงตั้งคณะกรรมการทํ า
งานพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ซ่ึงจะมีนักวิชาการศึกษาสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ สปจ./สปอ. และนักวิชาการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษารวมกันระดมการจัด
ระบบขอมูลและสารสนเทศใหเปนระบบเดียวกัน และเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ โดยจะมีหนาที่ ดังนี้

1.1  จัดใหมีการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑใหเพียงพอ
 1.2  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาความรูของบุคลากร โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
การจัดระบบสารสนเทศสามารถนํ าไปปฏิบัติการได
 1.3  จัดทํ าแบบฟอรมเพื่อรองรับความตองการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานระดับ
กระทรวง เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด อํ าเภอ และสถานศึกษา
2.  จัดหองปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะ และผูรับผิดชอบงานโดยตรงรวมทั้งเจา
หนาที่บันทึกขอมูลประจํ า ณ สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ หรือเขตพื้นที่การศึกษา
3.  จัดระบบการประสานงานกับหนวยงานในระดับเดียวกัน  เพื่อความสะดวกในการนํ าขอมูลไปใช
4.  ผูบริหารระดับอํ าเภอควรติดตามประเมินผลการใชระบบขอมูลและสารสนเทศอยางตอเนื่อง
5.  ควรมีการจัดเก็บระบบขอมูลดานการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายแตละปงบประมาณ เพื่อ
ผูบริหารสามารถนํ าไปใชประกอบการวางแผน การตัดสินใจในการบริหารงานไดดียิ่งขึ้น
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6.  หนวยงานระดับจังหวัด ควรมีการพัฒนาระบบขอมูลโดยการใหบริการขอมูลขาวสาร การ
สงเสริมมาตฐานการศึกษาแกนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาตอและการแนะแนว
ดานอาชีพ

2.  ขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยตอไป

เนื่องจากการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศไทย ไดมีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก  ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และตามแนวทางพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่เนนการพัฒนาผูเรียน ครูผูสอน และบุคลากรในหนวยงาน
สถานศึกษา โดยใชระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาประยุกตใชเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ขององคการตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเห็นควรจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขอมูลและ
สารสนเทศในเรื่องตอไปนี้
1.  ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและอํ าเภอ
ในเขตการศึกษา 2
2.  ศึกษาความตองการใชประเภทของขอมูลและสารสนเทศของผูบริหารสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และอํ าเภอ
3.  ศึกษาความตองการใชประเภทของขอมูลและสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา อ่ืน ๆ


