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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ -คีรีราษฎร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ จ านวน 308 คน กลุ่มตัวอย่าง 183 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของ
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การตรวจสอบข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ ตามล าดับ ปัญหา                
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย                 
เรียงจากมากท่ีสุดไปน้อยคือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล             
การจัด เก็บข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ ตามล าดับ และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล คือ ควรแต่งต้ังบุคลากรท าหน้าท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศ               
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ชัดเจน ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ควรมีการ
                                                             
1 ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, watanu52@gmail.com, 085-7093103 
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วางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพร่และน าข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน 
และ ควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวการสืบค้นเพื่อเข้าใช้ข้อมูลจากส่วนกลางของสถานศึกษา 
 

ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา, การบริหารสถานศึกษา, การจัดระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 

Abstract 
 This research aimed to study state of problems, and find ways to develop 
information system for school administration in the digital age of the CHONGKAB-
KHIRIRAT school group under the office of TAK primary educational service area 2. 
The populations were director and teachers 308 persons, sample group 183 persons 
and expert 9 persons. The instruments used for data collection were the 
questionnaire and interview. The data were analyzed in terms of frequency, 
percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The research results were found that: the condition of information system for 
school administration in the digital age of the CHONGKAB-KHIRIRAT school group 
under the office of TAK primary educational service area 2, in general the practice 
was at a high level. Sorting the mean in descending order in to check the data, data 
collection, storage, data processing and using information according to the problem 
of organizing information systems for the administration of school in the digital age, 
overall the problem was at a low level, in descending order is data collection, data 
verification, data processing, storage and the use of information, respectively, and the 
development of information systems for the management of educational institutions 
in the digital age, the appointment of personnel should be responsible for 
developing information systems for collecting information clearly and systematically. 
There should be a meeting training to educate personnel in order to understand the 
purpose of data collection. The data collection period calendar should be clearly 
defined. There should be supervision and follow-up. Evaluate the use of information 
regularly and continuously. Should be planned clear objectives, patterns, methods, 
timing for dissemination and use of information, and should provide training to 
educate personnel about searching for centralized access to information in the school. 
 

Keywords: Guidelines Development, School Administration, Information Management 
System in the Digital Age. 
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นการวางแผน              

เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่              
การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(ส านั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2560: 1) แนวนโยบาย                        
ด้านเทคโนโลยีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก หมวด 6 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็ง
ของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ (ราชกิจจานุเบกษา , 2560: 18) เทคโนโลยีมี
บทบาทส าคัญในการบริหารองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาของไทยมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย 
และจุดเน้น ในการด าเนินงานให้มีการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 63)–(มาตรา 69) มีสาระท่ี
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายให้สถานศึกษาและส านักงานทุกระดับมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการให้
มีการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน โดยสนับสนุนให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559: 1-6) 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในปัจจุบันมีความส าคัญต่อด้านการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารท่ัวไป หรือด้านการบริหารงานวิชาการ                  
(ทิพวัลย์ นนทเภท, 2559: 47-56) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังของครูผู้สอน และนักเรียน รวมถึงพัฒนาส่ือให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ (สุธน ศรีศักด์ิบางเตย , 2562: 67) ท้ังนี้ เพราะภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร              
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
สามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น เป็นต้นแบบน าทาง กล้าท้าทายต่อกระบวนการ               
การสร้างขวัญก าลังใจและการสร้างแรงบั นดาลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (นงลักษณ์ ศิริฟัก และ                
สายสุดา เตียเจริญ , 2562: 488-489) และมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกจาก
กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท้ังหมดมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นองค์การ
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นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์กร
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้ ท้ังนี้องค์กรต้องมีพื้นฐานของการเรียนรู้เสียก่อนซึ่งจะท าให้พัฒนาสู่
ความเป็นองค์การนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม (ภรดร ดุลณกิจและคณะ , 2562: 1376-1390)                
ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาให้ เกิดความโปร่งใส โดยมีกระบวนการ คือ                     
การวางแผน การลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ การประเมินผลท่ีได้รับ               
จากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นยกระดับคุณภาพ 
(สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และ สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, 2561: 1725-1740) 
 กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ เป็นกลุ่มโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก มีโรงเรียนจ านวน 12 โรงเรียน จากการ
สัมภาษณ์ ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประธานกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-
คีรีราษฎร์ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 พบว่า ระบบสารสนเทศในสถานศึกษามีความส าคัญและ                
เป็นประโยชน์ส าหรับบุคคลทุกคนในองค์กรท่ีต้องมีข้อมูลประกอบการพัฒนางานสร้างทางเลือกใหม่              
ในการด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารท้ังในระดับสูงและระดับหัวหน้าหมวด/กลุ่มวิชา/ระดับ
สายช้ัน มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการวางแผนตัดสินใจก าหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ยังเป็นรูปแบบของการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ค้นหา แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ ไปประมวลผลอย่างเต็มท่ี หรือใช้ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอย่างเต็มท่ี (ศิรภัสสร ชุมภูเทพ, สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2563) 
  จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้วิ จัยในฐานะครู ท่ีรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ในสถานศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยหวังว่าการวิจัยครั้งนี้ จะได้ทราบถึงสภาพและปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา ตลอดจนได้ทราบแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยิ่งๆขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก   
เขต 2 
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    2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
ของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก                  
เขต 2 ผู้วิจัยด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เก็บข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียน
ช่องแคบ - คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 
2563 โดยมีประชากร 308 คน และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับปัญหาและสภาพการจัดระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารสถานศึกษาตามขอบเขตเนื้อหา 5 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหา             
เพื่อก าหนดประเด็นและข้อค าถาม แล้วน าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน                    
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามมาปรับแก้จัดพิมพ์ใหม่ 

สภาพและปญัหาการจัดระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียน 

ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ท้ัง 5 ด้าน 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษา  

ในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียน 
ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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 1.2 น าแบบสอบถามไปหาประสิทธิภาพ try-out กับครูผู้สอนจ านวน 30 คนในสถานศึกษา
ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีจะศึกษา แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์               
แอลฟ่าตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.809 
  1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
  ขัน้ตอนท่ี 2 หาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ มีหน้าท่ีน าขั้นตอนการ
จัดระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและครูและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศ              
รวม 9 คน ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
แบบสัมภาษณ์สร้างข้อค าถามจากแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 3 อันดับของแต่ละประเด็น โดยให้
อาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความครอบคลุม ข้อเสนอแนะแล้วปรับปรุงก่อนน าไปใช้เก็บข้อมูล   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก             
เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 
 สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียน               
ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง ล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการตรวจสอบข้อมูล มีการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการจัดเก็บข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ด้านการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก และด้านการน าข้อมูลไปใช้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด ตามล าดับ  

ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียน               
ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมไม่พบปัญหา              
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.86 พบปัญหาคิดเป็นร้อยละ 19.14 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงค่าร้อยละ
ของปัญหาท่ีพบจากมากไปน้อย คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล มีปัญหามากท่ีสุด ร้อยละ 24.07 
รองลงมาคือ การตรวจสอบข้อมูล ร้อยละ 20.37 การประมวลผลข้อมูล ร้อยละ 17.90 การจัดเก็บ
ข้อมูล ร้อยละ 17.28 และการน าข้อมูลไปใช้ ร้อยละ 14.81 มีปัญหาน้อยท่ีสุด ตามล าดับ  
 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่ม
โรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคือ ควรแต่งต้ังบุคลากรท าหน้าท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ควรมีการวางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพร่และน าข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน และ 
ควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวการสืบค้นเพื่อเข้าใช้ข้อมูลจากส่วนกลางของสถานศึกษา 
   
อภิปรายผลการวิจัย    
 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา            
ในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก              
เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียน              
ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเห็นความส าคัญและจ าเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ               
ให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและพัฒนาการบริหาร เห็นได้จากสภาพการจัดระบบสารสนเทศ               
เพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ มีการก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดแนวทางนโยบายในการตรวจสอบข้อมูล การวางแผน                 
แนวปฏิบัติและก าหนดระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล การก าหนดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยท่ัวถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของดาวใจ วงศิลา (2559 :              
21-22) ท่ีว่า ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการวางแผนการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและยังเป็นเครื่องช้ีน าในการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์และ                 
ต้องพิจารณาจัดเก็บให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีก าหนด เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศจะช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์ ท้ังยังช่วยให้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการวิจัยของ                      
กฤษณา คล้ิงเคล้า (2561 : 82) ท่ีศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 พบว่า สภาพการจัดระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาโดยรวมและ  รายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยของ
จีรนันท์ สิทธิด ารงค์ (2561 : 85) ศึกษาการจัด ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ท่ีพบ ว่าสภาพการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
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 ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของกลุ่มโรงเรียน             
ช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รายด้านมีปัญหาในระดับ
น้อย พิจารณาเรียงปัญหารายด้านจากมากไปน้อย คือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูล ตามล าดับท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ให้ความส าคัญกับการใช้กระบวนการบริหาร
ตามวงจรคุณภาพ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย วางแผน ส ารวจความต้องการ
ใช้ข้อมูล มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบอย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
และ ใช้ ในการพัฒ นางานของสถาน ศึกษาอย่ าง ต่อ เนื่ อ ง สอดคล้องกับผลการวิ จัยของ                          
ณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์  (2559 : 74-77) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนราชด าริกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 แล้วพบว่า 
ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนราชด าริกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายด้านมีปัญหาใน
ระดับน้อย และผลการวิจัยของดาวใจ วงศิลา (2559 : 74 -79) ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับจากมาก               
ไปหาน้อย คือ การตรวจสอบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้             
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ตามล าดับ  
 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลของ          
กลุ่มโรงเรียนช่องแคบ-คีรีราษฎร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาว่า สถานศึกษาควรมีการวางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ปฏิทินการด าเนินงาน ประชุมช้ีแจง อบรมเพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ แต่งต้ังบุคลากรให้รับผิดชอบร่วมกันด าเนินการตามความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมให้มีการสอนงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
และจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานให้เหมาะสมเพียงพอ ติดตามตรวจสอบประเมินผล   
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและน าผลไปใช้                 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสภาพการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษามีการจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดระบบ
สารสนเทศ การก าหนดรูปแบบวิธีการเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมท้ังการนิเทศ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงานมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด การจัดระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ          
จึงจ าเป็นต้องมีแผน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและระยะเวลาเป็นเครื่องมือก ากับงาน                  
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญก่อนให้รับผิดชอบ จัดสรรทรัพยากร                
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ให้เพียงพอ ใช้กระบวนการนิเทศก ากับติดตามและให้รายงานผล ผลการวิจัยเป็นไปตามแนวคิดของ  
อารีรัตน์  แก้วประดิษฐ์ (2560 : 12) ได้กล่าวถึง การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา 
นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ และ
ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีมี คุณภาพส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้                     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการท้ังสองส่วน
ควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน เพื่อให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและ               
การจัดการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก และผลการวิจัยของ                   
มลจิรา บุญเสริม (2561 : จ.) ศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ควรประชุมผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ก าหนดวิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
เพียงพอ จัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง รวดเร็วในการสืบค้น และควรส่งเสริมให้มี
การน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย แนวทางการพัฒนาสรุปผลแต่ละด้านเพื่ออภิปรายผลได้
ดังนี้ 
 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรจัดประชุม/อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้
เข้าใจวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
และแต่งต้ังบุคลากรท าหน้าท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนอย่างเป็น
ระบบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคัญ ก่อนจะแต่งต้ัง
บุคลากรให้รับผิดชอบจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล จึงต้องมีการประชุมหรืออบรมแล้วจึงแต่งต้ังให้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามปฏิทินก าหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมลจิรา บุญเสริม (2561 : 66-71) ได้ศึกษาแนว
ทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ท่ีพบว่า ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
ชัดเจนในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้มีการประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองสร้างแบบการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการ
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รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยประชุมครูประจ าวิชาและครูท่ีปรึกษาในแต่ละช้ันเรียน การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลนักเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ด้านการตรวจสอบข้อมูล สถานศึกษาควรมีการวางแผน ก าหนดวิธีด าเนินการ ข้ันตอนในการ
ตรวจสอบข้อมูล แต่งต้ังผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลา บทบาทหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็นคณะ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลโดยเฉพาะให้ชัดเจน ควรตรวจสอบข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน
ถูกต้องครบถ้วน จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อมูลให้มีความรู้และเห็นความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ และจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพียงพอ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาจะด าเนินการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีต้องวางแผน 
ก าหนดวิธีการให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตลอดเวลาก่อนน าไปประมวลผลเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุพาภร สุขสาม (2561 : 69-81) ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า โรงเรียนควรจัดระบบตรวจสอบข้อมูล
ให้ขัดเจน โรงเรียนควรจัดให้มีหน่วยตรวจสอบข้อมูลเป็นเฉพาะขึ้นเพื่อแก้ไขข้อมูลท่ีผิดพลาด และ
โรงเรียนควรจัดอบรมบุคลากรผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลของทุกหน่วยงานในโรงเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจน 
 ด้านการประมวลผล สถานศึกษาควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศให้มี
ความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ควรแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ในการประมวลผลข้อมูลท่ีชัดเจน ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการประมวลผลข้อมูล ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการประมวลผลข้อมูลผู้รับผิดชอบจ าเป็นต้องมี
ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และสถิติพื้นฐานในการแปลผล สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวราภรณ์ นาชัย (2560 : 113) ได้ศึกษาการน าเสนอแนวทางการบริหารงานระบบ 
สารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ควรก าหนดวัตถุประสงค์ การตัดสินใจเลือกวิธีการตามปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล 
ก าหนดวิธีการให้เหมาะสม แต่งต้ังผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ จัดสรรทรัพยากรในประมวลผลข้อมูล
อย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล 
เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องของสถิติท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

ด้านการจัดเก็บข้อมูล สถานศึกษาควรมีการวางแผน ก าหนดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานบริหารสถานศึกษา 
มีเครื่องมือท่ีทันสมัยส าหรับการจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้และกัน
สูญหาย และควรจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารและรายงานไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือออนไลน์ ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นไฟล์และเอกสาร ท้ังในส่วนกลาง ในศูนย์สารสนเทศ และ
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คอมพิวเตอร์ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบในหลายๆ แห่ง นอกจากเพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้และ  
กันสูญหาย ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดเก็บและผู้ใช้ข้อมูลมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ รับทราบผลการน า
ข้อมูลไปใช้อีกด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวรรณา เครือษา (2560 : 91) ได้ศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า สถานศึกษาควรใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีสะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้                  
โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา จัดท าปฏิทินการด าเนินกิจกรรม ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร และโปรแกรมประยุกต์ พัฒนา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด้านการน าข้อมูลไปใช้ สถานศึกษาควรมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ 
ระยะเวลาในการเผยแพร่และน าข้อมูลไปใช้อย่างชัดเจน จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวการสืบค้น
เพื่อเข้าใช้ข้อมูลจากส่วนกลางของสถานศึกษา และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการน าข้อมูลไปใช้ต้องมี เป้าหมายท่ีชัดเจนว่า              
เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือเผยแพร่ให้หน่วยงานและสาธารณชน จึงต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาการเผยแพร่และน าข้อมูลไปใช้ไว้ในแผนให้ชัดเจน รวมท้ัง
อบรมให้ความรู้การเข้าใช้ข้อมูล และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของดาวใจ วงศิลา (2559 : 74-79) ศึกษาปัญหาและ                  
แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ท่ีพบว่า ควรพัฒนาบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรักษาและให้บริการ
ข้อมูลในโรงเรียน ควรจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการน าเสนอและใช้ข้อมูลของหน่วยงาน 
และจัดงบประมานในการด าเนินการน าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล และ Chang & Ku (2009    
อ้างถึงใน ทัศไนย คะนึงเหตุ, 2559 : 74) ได้ศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีประสบความส าเร็จ
ของหัวหน้างานท่ีรับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารเทศ ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการน า
ไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดระบบ ประสบผลส าเร็จในด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศในระบบงานของหน่วยงาน การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การบริการด้านเครือข่าย
ท าให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลและสถิติจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรแต่งต้ังบุคลากรท าหน้าท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรม              
ให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลา
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การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง ควรมีการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพร่และ
น าข้อมูลไปใช้ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างชัดเจน และควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับ
การสืบค้นเพื่อเข้าใช้ข้อมูลจากส่วนกลางของสถานศึกษา 
 ในระดับสถานศึกษา ควรแต่งต้ังบุคลากรท าหน้าท่ีพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดประชุม อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรก าหนดปฏิทินระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ควรมีการวางแผน 
ก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการเผยแพร่และน าข้อมูลไปใช้การศึกษา                  
อย่างชัดเจน และ ควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวการสืบค้นเพื่อเข้าใช้ข้อมูลจากส่วนกลางของ
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น
นิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ควรมีการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดตาก 
 ควรมีการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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