รายงานการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาวิเคราะหเพื่อพัฒนาและจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดสินใจเชิงนโยบายของหน*วยงานส*วนกลาง
บทคัดย*อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท#อนถึงคุณภาพของการบริหารและการ
จัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด#วยวิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมผสาน ได#แกD 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งในและตDางประเทศ 2) การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด#วยการสํารวจ รวบรวมความคิดเห็นของผู#มีสDวนได#สDวนเสียเกี่ยวกับความ
ต#องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช#ประโยชนจากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บข#อมูลที่เหมาะสมเพื่อ
ใช#ในการจัดทําตัวชี้วัด ทางการศึกษาที่สะท#องถึงคุณภาพของการบริการจัดการศึกษา 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ในการวิจัยภาคสนาม (Field Study) ใน 4 ภูมิภาค ด#วยการสัมภาษณเชิงลึก และการ
Focus Group ทั้งจากผู#บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษา ที่มีการจัด
การศึกษาในจังหวัดที่มีความพร#อม 4) การวิเคราะหสังเคราะหและพัฒนาตัวชี้วัดและประสิทธิภาพทางการศึกษา
และ 5) พัฒนาโปรแกรมข#อมูลสารสนเทศต#นแบบสําหรับสถานศึกษาที่สามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบข#อมูล
(User Interface) ที่เข#าใจงDาย
ผลการศึกษา
การวิเคราะหประโยชนจากสารสนเทศของโรงเรียนจํานวน 28 แหDง พบวDา สารสนเทศที่โรงเรียนเก็บ
รวบรวมไว# เ พื่ อใช# ป ระโยชนสามารถแบD งออกได# เ ป. น 5 กลุD มด# ว ยกั น คื อ 1) สภาพทั่ ว ไปของสถานศึ กษาและ
สภาพแวดล#อมของสถานศึกษา 2) สภาพทั่วไปของนักเรียน โดยเฉพาะผลการเรียนของนักเรียน 3) รายละเอียด
ของบุคลากรในโรงเรียน 4) รายละเอียดด#านการจัดการเรียนการสอน และ 5) รายละเอียดด#านอื่นๆ เชDน ครุภัณฑ
งบประมาณ เป.นต#น
สถานศึกษามีระบบสารสนเทศใช#งานอยูDแล#ว โดยลักษณะของการใช#งานในป[จจุบัน สDวนใหญDเป.นการใช#
งานเพื่อสDงข#อมูลให#กับสDวนกลางและการจัดทํารายงานประจําป]เป.นหลัก นอกจากนี้ ขนาดของสถานศึกษามีผลกับ
การใช#สารสนเทศเชDนกัน สถานศึกษาที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางจะใช#สารสนเทศน#อยกวDาสถานศึกษาที่มีขนาด
ใหญD สําหรับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาจะต#องมีความงDายในการใช#งาน และเป.นประโยชนตDอบุคลากรที่
เกี่ยวข#องในทุกระดับเพื่อให#เห็นวDาตนเองจะได#ประโยชนจากการบันทึกข#อมูลสารสนเทศนั้นด#วย เชDน ครูประจําชั้น
สามารถมีข#อมูลของนักเรียนที่เรียกดูได#ตลอดเวลา
คําสําคัญ
ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการศึกษา
ความเป.นมา/หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาและนโยบายที่ มี ค วามเหมาะสมเป. น ป[ จ จั ย สํ า คั ญ ให# ส ามารถจั ด การและใช#
ทรัพยากรให#มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตDอผู#เรียนและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งการมี
สารสนเทศด#านการศึกษาที่ถูกต#องจะชDวยให#สถานศึกษาบริหารจัดการได#อยDางเหมาะสม และหนDวยงานสDวนกลาง
สามารถวางแผนพั ฒ นาการศึ กษาและตั ด สิ นใจเชิ งนโยบายได# อยDา งมี ป ระสิทธิ ภ าพ นอกจากนี้ การที่ ส ามารถ

เชื่อมโยงฐานข# อมูล และแบD งป[ นกัน ได#จ ะสD งเริ มให# การขับ เคลื่อนนโยบายเป. นเอกภาพ และการเผยแพรDข#อมู ล
สารสนเทศแกDผู#ที่เกี่ยวข#องหรือเผยแพรDสูDสาธารณะจะเป.นการเป_ดชDองทางให#เกิดการตรวจสอบและโปรDงใส ดังนั้น
ระบบสารสนเทศจึงเป.นเครื่องมือที่สนับสนุนให#เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป.นป[จจัยสําคัญที่สDงเสริมให#
การบริการและจัดการที่สถานศึกษาเป.นฐาน (School-Base Management) และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
(Area-Base Management) มีประสิทธิภาพเมื่อการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายถูกต#องเหมาะสมจะ
สDงผลให#การขับเคลื่อนนโยบายด#านการศึกษามีประสิทธิภาพและตอบสนองตDอการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขDงขัน การสร#างความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืนตDอไป
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงรDวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดําเนินการโครงการ “ศึกษา
วิเ คราะหเพื่อพั ฒ นาและจัด ทํ าฐานข# อมูล และสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อการบริห ารและการจั ด การศึ กษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดสินใจเชิงนโยบายของหนDวยงานสDวนกลาง” โดยการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
ข#อมูลทางวิชาการ ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นของผู#มีสDวนได#สDวนเสียเกี่ยวกับความต#องการสารสนเทศ ความ
คาดหวังในการใช#ประโยชนจากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บข#อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช#ในการจัดทําตัวชี้วัด
ทางการศึกษาที่สะท#อนถึงโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพของการบริการจัดการศึกษา ออกแบบฐานข#อมูลที่
สามารถติ ดตD อระหวD า งผู# ใช# กับ ระบบข# อมู ล (User Interface) ที่เ ข# าใจงD าย และพั ฒ นาโปรแกรมฐานข# อมู ล
สารสนเทศต#นแบบสําหรับสถานศึกษา
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท#อนถึงคุณภาพของการบริหารและการจัดการศึกษา
2) เพื่อพัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป.นการทดลองนํารDองการจัดเก็บข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา (School Based Management) การบริการจัดการเชิงพื้นที่ (Area
Based Management) โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1) การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ทางการศึ ก ษาที่ ส ะท# อนคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การศึ กษาต# องสามารถระบุ ได# ถึ ง
ประเด็นโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการศึกษา
2) กลุDมตัว อยD างที่ใช#ในการศึกษา คื อ สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานทุ กสั งกั ด (ไมDนั บรวมการศึ กษาประเภท
อาชีวศึกษา) ที่มีการจัดการศึกษาในจังหวัดที่มีความพร#อม
3) จํานวนกลุDมตัวอยDางที่ใช#ในการศึกษา ไมDน#อยกวDาร#อยละ 75 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด (ไมD
นับรวมการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา) ที่มีการจัดการศึกษาในจังหวัดที่มีความพร#อม
4) กําหนดนิยามและเกณฑการเลือกจังหวัดที่ใช#ในการศึกษาให#ชัดเจน จํานวนไมDน#อยกวDา 3 จังหวัด
5) พัฒนาและจัดทําฐานข#อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริการและการจัดการศึกษาระดับ
สถานศึกษา
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษา/ที่เกี่ยวของ
1) การบริหารจัดการองคกรเชิงระบบของ Kast and Rosenzweig และ Burns and Flam
2) แนวคิดทางเศรษฐศาสตรของ Hanushek and Woessmann

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด#วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ได#แกD
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งในและตDางประเทศ
2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด#วยการสํารวจ รวบรวมความคิดเห็นของผู#มีสDวนได#
สDวนเสียเกี่ยวกับความต#องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช#ประโยชนจากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บ
ข#อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช#ในการจัดทําตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท#องถึงคุณภาพของการบริการจัดการศึกษา
3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยภาคสนาม (Field Study) ใน 4 ภูมิภาค
ด#วยการสัมภาษณเชิงลึก และการ Focus Group ทั้งจากผู#บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาในจังหวัดที่มีความพร#อม
4) การวิเคราะหสังเคราะหและพัฒนาตัวชี้วัดและประสิทธิภาพทางการศึกษา
5) พัฒนาโปรแกรมข#อมูลสารสนเทศต#นแบบสําหรับสถานศึกษาที่สามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบ
ข#อมูล (User Interface) ที่เข#าใจงDาย
ผลการวิจัย
การวิเคราะหประโยชนจากสารสนเทศของโรงเรียนจํานวน 28 แหDง พบวDา สารสนเทศที่โรงเรียนเก็บ
รวบรวมไว# เ พื่ อใช# ป ระโยชนสามารถแบD งออกได# เ ป. น 5 กลุD มด# ว ยกั น คื อ 1) สภาพทั่ ว ไปของสถานศึ กษาและ
สภาพแวดล#อมของสถานศึกษา 2) สภาพทั่วไปของนักเรียน โดยเฉพาะผลการเรียนของนักเรียน 3) รายละเอียด
ของบุคลากรในโรงเรียน 4) รายละเอียดด#านการจัดการเรียนการสอน และ 5) รายละเอียดด#านอื่นๆ เชDน ครุภัณฑ
งบประมาณ เป.นต#น
ข#อมูลจากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณผู#บริหาร ครูผู#ดูแลสารสนเทศ รวมทั้งการประชุมกลุDมยDอยในจังหวัด
ภูเก็ต กาญจนบุรี อุดรธานี และตราด จํานวน 108 คน พบวDา สถานศึกษามีระบบสารสนเทศใช#งานอยูDแล#ว โดย
ระบบหลักที่โรงเรียน สพฐ. ใช#งาน ได#แกD EMIS, SGS และ Secondary โรงเรียนสังกัด สช. ใช#ระบบ PSIS, MAS
School, INFOPROScan tool, วีโอเล็ตและระบบที่สร#างขึ้นเอง สDวนสถาบันอาชีวศึกษาใช#ระบบ ศธ.02 และ
RMS 2012 โดยลักษณะของการใช#งานในป[จจุบัน สDวนใหญDเป.นการใช#งานเพื่อสDงข#อมูลให#กับสDวนกลางและการ
จัดทํารายงานประจําป]เป.นหลัก ผู#บริหารและครูผู#ดูแลด#านสารสนเทศสDวนใหญDที่สํารวจยังไมDได#ใช#ประโยชนจาก
สารสนเทศในด#า นการบริหารจัดการมากเทDา ที่ควร โดยระบบที่มีอยูD ในป[จ จุบันสD วนใหญDใช#เ พื่อตอบโจทยของ
สDวนกลางหรือใช#ในการทํางานประจําของผู#บริหารและครู ไมDได#ถูกออกแบบมาเพื่อให#ใช#ในการบริหารจัดการ
โดยตรง
อภิปรายผล
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสารสนเทศที่ชDวยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให#สามารถใช#
ทรัพยากรอยDางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตDอผู#เรียนและประเทศ ซึ่งถือเป.นป[จจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะสDงเสริมการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา (School-Based Management) และการบริหารจัดการเชิง
พื้นที่ (Area-Based Management) ในด#านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา อยDางไรก็ตามความสําเร็จในการใช#ประโยชนจากสารสนเทศขึ้นอยูDกับความพร#อมของสถานศึกษาทั้ง
ด#านโครงสร#างพื้นฐานที่จําเป.น ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ตลอดจนความตั้งใจจริงของผู#บริหารที่จะ
ใช#ประโยชนจากสารสนเทศที่มีอยูDในการบริการและการตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยนี้ได#พัฒนาโปรแกรมข#อมูลสารสนเทศ

ต#นแบบสําหรับสถานศึกษาที่สามารถติดตDอระหวDางผู#ใช#กับระบบข#อมูล (User Interface) ที่เข#าใจงDาย และเป.น
ประโยชนตDอการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
1) ข#อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ : ระบบที่พัฒนาขึ้นมาจะต#องมีความงDายตDอการใช#งานและเป.น
ประโยชนตDอบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ มีข#อมูลที่จําเป.นของบุคลากรครบถ#วน การแสดงผลข#อมูลสามารถ
แสงผลข#อมูลย#อนหลังที่เข#าใจงDาย และควรเป.นระบบที่สามารถใช#งานได#ทางโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต
2) ข#อเสนอแนะระดับนโยบายในระยะสั้น (1ป]) : จัดอบรมการใช#ประโยชนจากระบบสารสนเทศที่มีอยูDใน
ระบบ EMIS และ SchoolMIS ให#กับผู#บริหาร ผู#มีหน#าที่วิเคราะหสารสนเทศของสถานศึกษา และครูที่มีความ
สนใจในการนําสารสนเทศไปใช#ในการดูแลนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นควรสDงเสริมให#เกิด
วัฒนธรรมการใช#สารสนเทศในสถานศึกษาในทุกระดับ ตั้งแตDการใช#สารสนเทศเพื่อดูแลนักเรียนแตDละคน ตลอดจน
การใช#สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3) ข#อเสนอแนะระดับนโยบายในระยะกลาง (2-3ป]) : คัดเลือกพื้นที่ต#นแบบหรือโรงเรียนต#นแบบในแตDละ
พื้นที่การศึกษาเพื่อเป.นโรงเรียนนํารDองในการใช#สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ เพิ่มวิชา
ด#านการใช#สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู#และบริหารชั้นเรียนเข#าไปเป.นวิชาหนึ่งของหลักสูตรการผลิตครู
4) ข#อเสนอแนะระดับนโยบายในระยะยาว (4-5ป]) : ควรมีการกระจาย Server ไปยังภูมิภาคหรือเขต
การศึกษา หรือใช#ระบบ Cloud เข#ามาชDวยในการเก็บข#อมูล เพื่อให#สามารถนําเข#าและสDงออกข#อมูลได#อยDาง
รวดเร็ว อาจมีการพิจารณาเพื่อลงทุนเพิ่มสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่อยูDหDางไกลหรือโรงเรียนที่ขาดความ
พร#อมด#านครุภัณฑ ควรพัฒนาเส#นทางอาชีพให#กับครูผู#รับผิดชอบงานสารสนเทศเพื่อให#มีความก#าวหน#าในอาชีพ

