
รายงานการวิจัย  
เรื่อง  

การศึกษาวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาและจัดทําฐานข อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดสินใจเชิงนโยบายของหน*วยงานส*วนกลาง 

 
บทคัดย*อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาท่ีสะท#อนถึงคุณภาพของการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมท้ังพัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด#วยวิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมผสาน ได#แกD 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท้ังในและตDางประเทศ 2) การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด#วยการสํารวจ รวบรวมความคิดเห็นของผู#มีสDวนได#สDวนเสียเก่ียวกับความ
ต#องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช#ประโยชน�จากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บข#อมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ใช#ในการจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาท่ีสะท#องถึงคุณภาพของการบริการจัดการศึกษา 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการวิจัยภาคสนาม (Field Study) ใน 4 ภูมิภาค ด#วยการสัมภาษณ�เชิงลึก และการ 
Focus Group ท้ังจากผู#บริหารสถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษา ท่ีมีการจัด
การศึกษาในจังหวัดท่ีมีความพร#อม 4) การวิเคราะห�สังเคราะห�และพัฒนาตัวชี้วัดและประสิทธิภาพทางการศึกษา 
และ 5) พัฒนาโปรแกรมข#อมูลสารสนเทศต#นแบบสําหรับสถานศึกษาท่ีสามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบข#อมูล 
(User Interface) ท่ีเข#าใจงDาย 
 ผลการศึกษา  
 การวิเคราะห�ประโยชน�จากสารสนเทศของโรงเรียนจํานวน 28 แหDง พบวDา สารสนเทศท่ีโรงเรียนเก็บ
รวบรวมไว#เพ่ือใช#ประโยชน�สามารถแบDงออกได#เป.น 5 กลุDมด#วยกัน คือ 1) สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและ
สภาพแวดล#อมของสถานศึกษา 2) สภาพท่ัวไปของนักเรียน โดยเฉพาะผลการเรียนของนักเรียน 3) รายละเอียด
ของบุคลากรในโรงเรียน 4) รายละเอียดด#านการจัดการเรียนการสอน และ 5) รายละเอียดด#านอ่ืนๆ เชDน ครุภัณฑ�  
งบประมาณ เป.นต#น  
 สถานศึกษามีระบบสารสนเทศใช#งานอยูDแล#ว โดยลักษณะของการใช#งานในป[จจุบัน สDวนใหญDเป.นการใช#
งานเพ่ือสDงข#อมูลให#กับสDวนกลางและการจัดทํารายงานประจําป]เป.นหลัก นอกจากนี้ ขนาดของสถานศึกษามีผลกับ
การใช#สารสนเทศเชDนกัน สถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลางจะใช#สารสนเทศน#อยกวDาสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ใหญD  สําหรับระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาจะต#องมีความงDายในการใช#งาน และเป.นประโยชน�ตDอบุคลากรท่ี
เก่ียวข#องในทุกระดับเพ่ือให#เห็นวDาตนเองจะได#ประโยชน�จากการบันทึกข#อมูลสารสนเทศนั้นด#วย เชDน ครูประจําชั้น
สามารถมีข#อมูลของนักเรียนท่ีเรียกดูได#ตลอดเวลา  
 
คําสําคัญ 
 ระบบสารสนเทศ 
 การบริหารจัดการศึกษา 
 
ความเป.นมา/หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาและนโยบายท่ีมีความเหมาะสมเป.นป[จจัยสําคัญให#สามารถจัดการและใช#
ทรัพยากรให#มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตDอผู#เรียนและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซ่ึงการมี
สารสนเทศด#านการศึกษาท่ีถูกต#องจะชDวยให#สถานศึกษาบริหารจัดการได#อยDางเหมาะสม และหนDวยงานสDวนกลาง
สามารถวางแผนพัฒนาการศึกษาและตัดสินใจเชิงนโยบายได#อยDางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การท่ีสามารถ



เชื่อมโยงฐานข#อมูลและแบDงป[นกันได#จะสDงเริมให#การขับเคลื่อนนโยบายเป.นเอกภาพ และการเผยแพรDข#อมูล
สารสนเทศแกDผู#ท่ีเก่ียวข#องหรือเผยแพรDสูDสาธารณะจะเป.นการเป_ดชDองทางให#เกิดการตรวจสอบและโปรDงใส ดังนั้น
ระบบสารสนเทศจึงเป.นเครื่องมือท่ีสนับสนุนให#เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป.นป[จจัยสําคัญท่ีสDงเสริมให#
การบริการและจัดการท่ีสถานศึกษาเป.นฐาน (School-Base Management) และการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
(Area-Base Management) มีประสิทธิภาพเม่ือการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายถูกต#องเหมาะสมจะ
สDงผลให#การขับเคลื่อนนโยบายด#านการศึกษามีประสิทธิภาพและตอบสนองตDอการพัฒนาประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขDงขัน การสร#างความม่ันคง และการพัฒนาท่ียั่งยืนตDอไป  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงรDวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�ดําเนินการโครงการ “ศึกษา
วิเคราะห�เพ่ือพัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจัดสินใจเชิงนโยบายของหนDวยงานสDวนกลาง” โดยการศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห�
ข#อมูลทางวิชาการ ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นของผู#มีสDวนได#สDวนเสียเก่ียวกับความต#องการสารสนเทศ ความ
คาดหวังในการใช#ประโยชน�จากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บข#อมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใช#ในการจัดทําตัวชี้วัด
ทางการศึกษาท่ีสะท#อนถึงโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริการจัดการศึกษา ออกแบบฐานข#อมูลท่ี
สามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบข#อมูล (User Interface) ท่ีเข#าใจงDาย และพัฒนาโปรแกรมฐานข#อมูล
สารสนเทศต#นแบบสําหรับสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1) เพ่ือจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาท่ีสะท#อนถึงคุณภาพของการบริหารและการจัดการศึกษา  

2) เพ่ือพัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป.นการทดลองนํารDองการจัดเก็บข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา (School Based Management) การบริการจัดการเชิงพ้ืนท่ี (Area 
Based Management) โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1) การจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาท่ีสะท#อนคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาต#องสามารถระบุได#ถึง
ประเด็นโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการศึกษา 
 2) กลุDมตัวอยDางท่ีใช#ในการศึกษา คือ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด (ไมDนับรวมการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา) ท่ีมีการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีมีความพร#อม 
 3) จํานวนกลุDมตัวอยDางท่ีใช#ในการศึกษา ไมDน#อยกวDาร#อยละ 75 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด (ไมD
นับรวมการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีมีการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีมีความพร#อม 
 4) กําหนดนิยามและเกณฑ�การเลือกจังหวัดท่ีใช#ในการศึกษาให#ชัดเจน จํานวนไมDน#อยกวDา 3 จังหวัด 
 5) พัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริการและการจัดการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  
 
ทฤษฎีท่ีใช ในการศึกษา/ท่ีเก่ียวข อง 
 1) การบริหารจัดการองค�กรเชิงระบบของ Kast and Rosenzweig และ Burns and Flam 
 2) แนวคิดทางเศรษฐศาสตร�ของ Hanushek and Woessmann 
 
 



 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด#วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ได#แกD  

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท้ังในและตDางประเทศ  
2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด#วยการสํารวจ รวบรวมความคิดเห็นของผู#มีสDวนได#

สDวนเสียเก่ียวกับความต#องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช#ประโยชน�จากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บ
ข#อมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใช#ในการจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาท่ีสะท#องถึงคุณภาพของการบริการจัดการศึกษา  

3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยภาคสนาม (Field Study) ใน 4 ภูมิภาค 
ด#วยการสัมภาษณ�เชิงลึก และการ Focus Group ท้ังจากผู#บริหารสถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ท่ีมีการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีมีความพร#อม  

4) การวิเคราะห�สังเคราะห�และพัฒนาตัวชี้วัดและประสิทธิภาพทางการศึกษา  
5) พัฒนาโปรแกรมข#อมูลสารสนเทศต#นแบบสําหรับสถานศึกษาท่ีสามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบ

ข#อมูล (User Interface) ท่ีเข#าใจงDาย 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห�ประโยชน�จากสารสนเทศของโรงเรียนจํานวน 28 แหDง พบวDา สารสนเทศท่ีโรงเรียนเก็บ
รวบรวมไว#เพ่ือใช#ประโยชน�สามารถแบDงออกได#เป.น 5 กลุDมด#วยกัน คือ 1) สภาพท่ัวไปของสถานศึกษาและ
สภาพแวดล#อมของสถานศึกษา 2) สภาพท่ัวไปของนักเรียน โดยเฉพาะผลการเรียนของนักเรียน 3) รายละเอียด
ของบุคลากรในโรงเรียน 4) รายละเอียดด#านการจัดการเรียนการสอน และ 5) รายละเอียดด#านอ่ืนๆ เชDน ครุภัณฑ�  
งบประมาณ เป.นต#น  

ข#อมูลจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ�ผู#บริหาร ครูผู#ดูแลสารสนเทศ รวมท้ังการประชุมกลุDมยDอยในจังหวัด
ภูเก็ต กาญจนบุรี อุดรธานี และตราด จํานวน 108 คน พบวDา สถานศึกษามีระบบสารสนเทศใช#งานอยูDแล#ว โดย
ระบบหลักท่ีโรงเรียน สพฐ. ใช#งาน ได#แกD EMIS, SGS และ Secondary โรงเรียนสังกัด สช. ใช#ระบบ PSIS, MAS 
School, INFOPROScan tool, วีโอเล็ตและระบบท่ีสร#างข้ึนเอง สDวนสถาบันอาชีวศึกษาใช#ระบบ ศธ.02 และ 
RMS 2012 โดยลักษณะของการใช#งานในป[จจุบัน สDวนใหญDเป.นการใช#งานเพ่ือสDงข#อมูลให#กับสDวนกลางและการ
จัดทํารายงานประจําป]เป.นหลัก ผู#บริหารและครูผู#ดูแลด#านสารสนเทศสDวนใหญDท่ีสํารวจยังไมDได#ใช#ประโยชน�จาก
สารสนเทศในด#านการบริหารจัดการมากเทDาท่ีควร โดยระบบท่ีมีอยูDในป[จจุบันสDวนใหญDใช#เพ่ือตอบโจทย�ของ
สDวนกลางหรือใช#ในการทํางานประจําของผู#บริหารและครู ไมDได#ถูกออกแบบมาเพ่ือให#ใช#ในการบริหารจัดการ
โดยตรง 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาสารสนเทศท่ีชDวยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให#สามารถใช#
ทรัพยากรอยDางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตDอผู#เรียนและประเทศ ซ่ึงถือเป.นป[จจัยสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีจะสDงเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา (School-Based Management) และการบริหารจัดการเชิง
พ้ืนท่ี (Area-Based Management) ในด#านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา อยDางไรก็ตามความสําเร็จในการใช#ประโยชน�จากสารสนเทศข้ึนอยูDกับความพร#อมของสถานศึกษาท้ัง
ด#านโครงสร#างพ้ืนฐานท่ีจําเป.น ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ตลอดจนความต้ังใจจริงของผู#บริหารท่ีจะ
ใช#ประโยชน�จากสารสนเทศท่ีมีอยูDในการบริการและการตัดสินใจ ซ่ึงงานวิจัยนี้ได#พัฒนาโปรแกรมข#อมูลสารสนเทศ



ต#นแบบสําหรับสถานศึกษาท่ีสามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบข#อมูล (User Interface) ท่ีเข#าใจงDาย และเป.น
ประโยชน�ตDอการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ข อเสนอแนะ 
 1) ข#อเสนอแนะเก่ียวกับระบบสารสนเทศ : ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาจะต#องมีความงDายตDอการใช#งานและเป.น
ประโยชน�ตDอบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ มีข#อมูลท่ีจําเป.นของบุคลากรครบถ#วน การแสดงผลข#อมูลสามารถ
แสงผลข#อมูลย#อนหลังท่ีเข#าใจงDาย และควรเป.นระบบท่ีสามารถใช#งานได#ทางโทรศัพท�มือถือและแท็บเล็ต 
 2) ข#อเสนอแนะระดับนโยบายในระยะสั้น (1ป]) : จัดอบรมการใช#ประโยชน�จากระบบสารสนเทศท่ีมีอยูDใน
ระบบ EMIS และ SchoolMIS ให#กับผู#บริหาร ผู#มีหน#าท่ีวิเคราะห�สารสนเทศของสถานศึกษา และครูท่ีมีความ
สนใจในการนําสารสนเทศไปใช#ในการดูแลนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นควรสDงเสริมให#เกิด
วัฒนธรรมการใช#สารสนเทศในสถานศึกษาในทุกระดับ ต้ังแตDการใช#สารสนเทศเพ่ือดูแลนักเรียนแตDละคน ตลอดจน
การใช#สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3)  ข#อเสนอแนะระดับนโยบายในระยะกลาง (2-3ป]) : คัดเลือกพ้ืนท่ีต#นแบบหรือโรงเรียนต#นแบบในแตDละ
พ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเป.นโรงเรียนนํารDองในการใช#สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ เพ่ิมวิชา
ด#านการใช#สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู#และบริหารชั้นเรียนเข#าไปเป.นวิชาหนึ่งของหลักสูตรการผลิตครู 
 4) ข#อเสนอแนะระดับนโยบายในระยะยาว (4-5ป]) : ควรมีการกระจาย Server ไปยังภูมิภาคหรือเขต
การศึกษา หรือใช#ระบบ Cloud เข#ามาชDวยในการเก็บข#อมูล เพ่ือให#สามารถนําเข#าและสDงออกข#อมูลได#อยDาง
รวดเร็ว อาจมีการพิจารณาเพ่ือลงทุนเพ่ิมสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนท่ีอยูDหDางไกลหรือโรงเรียนท่ีขาดความ
พร#อมด#านครุภัณฑ� ควรพัฒนาเส#นทางอาชีพให#กับครูผู#รับผิดชอบงานสารสนเทศเพ่ือให#มีความก#าวหน#าในอาชีพ  
 
 
 
 
 


