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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) ผลการยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ
การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 36 เขต เป็นการวิจยั แบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดปลายเปิด
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงส�ำรวจ
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เรียงตามล�ำดับน�้ำหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปหา
น้อย ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผล 4) การออกแบบและพัฒนา
5) การน�ำข้อมูลไปใช้ 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การบริหารข้อมูล
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 7 องค์ประกอบข้างต้น มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง มีความเป็นไปได้
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามผลการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญ
ค�ำส�ำคัญ : การบริ ห ารจั ด การศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were 1) To realize the components of the information
and technology administration and management for education in the Secondary
Educational Service Area Office. 2) To realize the assertion of the appropriateness in
accordance with the components of the information and technology administration and
management for education in the Secondary Educational Service Area Office. A sample
consisted of 39 Secondary Educational Service Area Offices. This research was mixed
methodology that consisted of both quantitative and qualitative research. The research
instrument was an open-ended questionnaire. The statistical analysis method was described
with frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor
analysis.
The research findings revealed that:
1. The components information and technology management in the education field
for the Secondary Educational Service Area Office consisted of 7 parts; 1) Data analysis,
2) Data Checking, 3) Evaluation, 4) Designing and Development, 5) Production and Applying,
6) Data Collection. 7) Data Management.
2. The components information and technology management in the education
field for the Secondary Educational Service Area Office consisting of 7 parts, as mentioned,
were appropriate, practical, accurate, and able to apply.
Keywords : The Management of the Information Technology for Education Center,
The Secondary Educational Service Area Office, Information Technology for
Education Center

บทน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้มนี โยบายให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
(The Secondary Educational Service Area Office) จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(Information Technology for Education Center : ITEC) ขึ้นภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อรับผิดชอบ
ภารกิจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมุ่งหวัง
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) เชือ่ มโยงระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษา ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and
Communication) เป็นเครื่องมือให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของ
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ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เพือ่ ให้มกี ารใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information Technology and Communication) ในการช่วยพัฒนาการบริหารจัดการ
และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบกับปัจจุบันในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
ในสถานศึกษาได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนส�ำคัญในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center
: ITEC) มีภารกิจดังนี้ 1) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ส�ำนักงานและสถานศึกษา ในสังกัด 2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส�ำหรับ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
และการสื่อสารในส�ำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด 4) จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 5) ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดตั้ง บ�ำรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส�ำนักงานและสถานศึกษา 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2556:
11-12)
ตามที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ตามนโยบายการบริหารข้อมูลภาครัฐ ทีจ่ ำ� กัดจ�ำนวนอัตราบุคลากร
และงบประมาณนั้น ท�ำให้เกิดปัญหากับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต ทั้งปัญหาด้าน
บุคลากร ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการบริหารจัดการระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งแต่ละส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มีการบริหารจัดการทีไ่ ม่เหมือนกัน เพือ่ ให้การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา สอดคล้อง
กับภารกิจและการขับเคลือ่ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ตามนโยบายทุกระดับให้มปี ระสิทธิภาพ
จึงควรมีการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ใช้ร่วมกันทุกเขต
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนดให้มีส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 42 เขต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เป็น 1 ใน 7 งาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีขอบเขตภารกิจที่ส�ำคัญมากเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน
การบริหารจัดการ งานสารสนเทศและการสื่อสาร และไปส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นตามกรอบภารกิจ
ของการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจะต้อง
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมภารกิจให้พร้อมทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการของเขตพืน้ ทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันต้องเป็นศูนย์กลางของข้อมูลภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จะต้อง
รายงานข้อมูลสารสนเทศไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีปัญหาดังนี้
1. ปัญหาเรื่องความขาดแคลนบุคลากรที่มีความช�ำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร
ส่วนมากจะมีความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง จึงขาดผูท้ จี่ ะมาศึกษาวิเคราะห์อย่างจริงจัง ในการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงานด้านการศึกษาและงานด้านอื่น ๆ
2. ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม เผยแพร่ การรายงานผล ไม่สามารถเรียกใช้งานข้อมูลได้
ในทันที เนือ่ งจากขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลมีการกระจัดกระจายอยูใ่ นส่วนของกลุม่ งาน
ต่าง ๆ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงส่งผลให้การด�ำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
เป็นไปอย่างล่าช้า ข้อมูลไม่ทันสมัยและไม่สามารถออกรายงานได้ทันตามก�ำหนดเวลาที่ต้องการได้
3. ปัญหาด้านการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) โดยสภาพข้อเท็จจริงแล้ว เป็นปัญหาต่อเนื่องจากปัญหาแรก คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีในการศึกษา วิเคราะห์ จึงไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นได้
จากความส� ำ คั ญ และปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพราะการพัฒนาให้มี
ระบบสารสนเทศทีด่ ี ช่วยให้เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ ได้ ข้อมูล
และสารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นเลือดของระบบการบริหาร เพราะเป็นทรัพยากรที่มีค่าส�ำหรับการควบคุม
และการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังที่กล่าวว่า ถ้ามีการจัดระบบสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมแล้วท�ำให้การบริหาร
งาน การตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุมในทุกระดับการบริหารขององค์กร จะเกิดความเชื่อมโยงกัน
ท�ำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่องการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาโดยมีองค์ประกอบหลักในการศึกษา ดังนี้ การพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
กระบวนการหรือขัน้ ตอนการด�ำเนินงานปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ออกแบบ พัฒนา การจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ
วิเคราะห์ ประมวลผล น�ำไปใช้และให้บริการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม
กับภารกิจสอดคล้องกับความต้องการในการบริหารจัดการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพือ่ น�ำสารสนเทศ ทีไ่ ด้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
ซึ่งในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีนักวิชาการ หน่วยงานองค์กรหรือสถาบัน ได้ท�ำการศึกษาและ
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ให้แนวคิดไว้ดังนี้
ส�ำนักการศึกษาแห่งอัลเบอร์ต้า (Alberta Education, 1990: 32) ได้เสนอรูปแบบของระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน 2) การสืบค้น
ข้อมูล (Information Retrieval) 3) กระบวนการประมวลผล (Information Processing) 4) ขั้นประเมินผล
(Evaluation) 5) การน�ำไปใช้ (Instruction)
เลาดอน และเลาดอน (Laudon and Laudon, 2000: 7-8) สองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ได้ให้แนวคิดในการก�ำหนดภารกิจของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวม (Collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (Retrieve)
2) กระบวนการประมวลผล (Processing) 3) คลังข้อมูลหรือการส�ำรองข้อมูล (Store) และ 4) การน�ำสารสนเทศ
ไปใช้ในการตัดสินใจ
ทฤษฎีเชิงระบบของ แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn, 1978: 10-20) ได้กล่าวไว้ว่า ระบบคือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบทางการจัดการศึกษา แต่สามารถส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทางภูมศิ าสตร์ เป็นต้น แต่ตวั ป้อนในระบบการศึกษา
คือ นโยบาย บุคลากร ผูบ้ ริหาร เงิน วัสดุอปุ กรณ์ เป็นต้น ปัจจัยน�ำเข้าเหล่านีจ้ ะถูกแปรเปลีย่ นโดยกระบวนการ
ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามนโยบายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สิ่งเหล่านี้
ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาทั้งสิ้น
ซึ่ง บุร์ช และกรุดนิตสกี (Burch and Grudnistski, 1989: 40-44) ได้น�ำเสนอรูปแบบการจัดระบบ
สารสนเทศออกเป็น 6 ส่วนด้วยกันคือ 1) ข้อมูลป้อนเข้า (Input Block) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข้อความเสียง
และภาพ 2) การประมวลผล (Models Block) เป็นการก�ำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละรายการ แล้วจัด
กระท�ำข้อมูลเหล่านั้นตามที่ก�ำหนดไว้ 3) ผลผลิต (Output Block) เป็นสิ่งที่ได้จากระบบ มีผลกระทบต่อ
ส่วนประกอบอืน่ ๆ ทัง้ หมด 4) เทคโนโลยี (Technology Block) เป็นส่วนทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระมวลผลให้เกิดผลผลิต
ของระบบตามทีต่ อ้ งการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์การสือ่ สารและระบบเครือข่าย 5) ฐานข้อมูล (Database)
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการเรียกใช้ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ใช้ข้อมูลได้ครั้งละ
หลายคนและสามารถป้องกันไม่ให้ผอู้ นื่ เข้าถึงข้อมูลได้ 6) การควบคุม (Controls) เป็นส่วนประกอบทีก่ ำ� หนดไว้
เพือ่ ให้ระบบสารสนเทศ มีความปลอดภัยไม่ถกู ท�ำลาย รวมทัง้ การจัดตัง้ หน่วยงานรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้สารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปใช้ได้ตามต้องการ

ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการศึกษา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีวิธีการด�ำเนินการดังนี้
1. การก�ำหนดสัญลักษณ์ตัวเลขแทนหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสาร งานวิจัย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม - เมษายน 2561
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ทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ และใช้เครือ่ งหมาย แทนสาระส�ำคัญทีน่ ำ� ไปใช้ เพือ่ น�ำไปสร้างแบบสอบถาม (Opinionnaire)
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
โดยตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ด้วยดัชนีความสอดคล้องทีเ่ รียกว่าค่า IOC (Index
of Item Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ข้อค�ำถาม
จ�ำนวน 120 ข้อ หลังจากนั้นน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จ�ำนวน 5 เขต เขตละ 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน
30 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการค�ำนวณ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .986
2. การตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบ ผู้วิจัยได้น�ำองค์ประกอบที่ได้ทั้ง 7 องค์ประกอบ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ยืนยันองค์ประกอบโดยใช้แบบสอบถาม โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง และด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล น�ำแบบสอบถามจ�ำนวน 120 ข้อ ไปเก็บข้อมูลกับส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ�ำนวน 36 เขต เพื่อน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis)
เพื่อให้ได้องค์ประกอบของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยวิธีการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis: PCA) โดยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) และ
การหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Rotation)
ขั้นตอนที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงส�ำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประชากร ได้แก่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 42 เขต
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 36 เขต ได้มาจากการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน
และท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการและรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน และศึกษานิเทศก์ รวมเขตพื้นที่การศึกษาละ 6 คน ต่อกรณีศึกษา
รวมผู้ให้ข้อมูลจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 36 เขต มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
216 คน
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาองค์ประกอบ
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้
ก�ำหนดไว้
2. ลงรหัสในแบบสอบถามทุกฉบับส�ำหรับเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) และวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal
Rotation) และการหมุนแกนด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Rotation)
การยืนยันผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การยืนยันความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และการน�ำไปใช้ประโยชน์ ขององค์ประกอบ
การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ผูว้ จิ ยั
ได้น�ำองค์ประกอบที่ได้ทั้ง 7 องค์ประกอบ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และครู ยืนยันองค์ประกอบโดยใช้แบบสอบถาม
โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง และด้าน
การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาทั้ง 7 องค์ประกอบ
มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง มีความเป็นไปได้ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึง่ สอดคล้องกับบริบท
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ได้ข้อค้นพบสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ได้องค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจ�ำนวน 7 องค์ประกอบ เรียงตามล�ำดับน�ำ้ หนักองค์ประกอบทีไ่ ด้จากมากไปหาน้อย ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผล 4) การออกแบบและพัฒนา 5) การน�ำ
ข้อมูลไปใช้ 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การบริหารข้อมูล ดังนั้น องค์ประกอบของการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จึงเป็นพหุองค์ประกอบตามสมมติฐาน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 องค์ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล มีจ�ำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 32 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .510-.882 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
24.678 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 20.565 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 1
1.2 องค์ประกอบที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล มีจ�ำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 20 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .614-.869 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
13.265 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.054 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 2
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การประมวลผล มีจ�ำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 20 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .664-.871 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
12.313 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 10.261 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 3
1.4 องค์ประกอบที่ 4 การออกแบบและพัฒนา มีจำ� นวนตัวแปรทีอ่ ธิบาย องค์ประกอบ 20 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .620-.833 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
12.281 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 10.235 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 4
1.5 องค์ประกอบที่ 5 การน�ำข้อมูลไปใช้ มีจ�ำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 6 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .526-.832 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
6.461 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.385 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 5
1.6 องค์ประกอบที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีจ�ำนวนตัวแปรที่อธิบาย องค์ประกอบ 5 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .606-.761 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
3.620 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 3.016 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 6
1.7 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารข้อมูล มีจ�ำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 4 ตัวแปร
มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง .641-.714 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ
3.541 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.951 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับที่ 7
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 7 องค์ประกอบข้างต้น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจากการตรวจสอบและยืนยันของผู้เชี่ยวชาญ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ เรียงตามล�ำดับน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
ทีไ่ ด้จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผล 4) การออกแบบ
และพัฒนา 5) การน�ำข้อมูลไปใช้ 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การบริหารข้อมูล ดังนั้น องค์ประกอบของ
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา จึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก�ำหนดว่าการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มีความส�ำคัญและเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงานและองค์กร สามารถจะน�ำมาใช้
ในการวางแผน บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การบริหารงานเกิดความสะดวก มีความคล่องตัว รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนลดระยะเวลาในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
จากความสอดคล้องของข้อค้นพบกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีสำ� คัญดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าว
ได้ว่า องค์ประกอบของการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสมตามคุณลักษณะในแต่ละองค์ประกอบ และสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ น องค์ ป ระกอบที่ 1 และมี ค วามส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
ในการท�ำงานใด ๆ ก็ตาม จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องท�ำการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาตลอดจนค้นหาข้อมูล
และน�ำข้อมูลที่มีอยู่มาท�ำการวิเคราะห์ แจกแจงให้เห็นถึงสภาพข้อมูล จ�ำแนกแยกประเภท เพื่อที่จะน�ำไปใช้
ให้ตรงตามสภาพความต้องการและความจ�ำเป็นของปัญหา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ในการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานหรือองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549) บอกถึงความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการไว้ว่า เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการสร้างสารสนเทศขึ้นมา เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนีย้ งั ช่วยผูบ้ ริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปญ
ั หา
แก้ปญ
ั หา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย MIS ต้องใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรม (Software)
ร่วมกับผู้ใช้ (People) เพื่อก่อให้เกิดการได้มาซึ่งสารสนเทศ นอกจากนี้ เทอร์แบน และคนอื่น ๆ (Turban &
Others: 2001) อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการว่าเป็นระบบที่รวบรวม ประมวล
เก็บรักษา วิเคราะห์ และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อจุดมุ่งหมายใดใดโดยเฉพาะ
1.2 การตรวจสอบข้ อ มู ล เป็ น องค์ ป ระกอบที่ 2 และมี ค วามส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า ข้อมูล
ที่มีการจัดเก็บของหน่วยงานและองค์กรมีความหลากหลายและแตกต่างกัน บุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้มา ท�ำการจ�ำแนกแยกประเภทออกเป็น
หมวดหมูใ่ ห้มคี วามชัดเจนและท�ำการตรวจสอบแหล่งทีม่ าของข้อมูลก่อนทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ ประมวลผล
ออกมาเป็นสารสนเทศ ทัง้ นีเ้ พราะว่า หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาเป็นข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้อง คลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง
จะมีผลกระทบอย่างยิง่ ต่อการน�ำข้อมูลไปประมวลผล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ ซึง่ จะเชือ่ มโยงไปสูก่ ารตัดสินใจ
ของผู้บริหาร จนท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานและ
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ บุร์ช และกรุดนิตสกี (Burch and Grudnitski) ได้น�ำเสนอแนวทางการจัด
ระบบสารสนเทศออกเป็นหกส่วนด้วยกันคือ 1) ข้อมูลป้อนเข้า (Input Block) เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลข ข้อความ
เสียงและภาพ 2) การประมวลผล (Models Block) เป็นการก�ำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละรายการ
แล้วจัดกระท�ำข้อมูลเหล่านั้นตามที่ก�ำหนดไว้ 3) ผลผลิต (Output Block) เป็นสิ่งที่ได้จากระบบ มีผลกระทบ
ต่อส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด 4) เทคโนโลยี (Technology Block) เป็นส่วนที่ท�ำหน้าที่ประมวลผลให้เกิด
ผลผลิตของระบบตามที่ต้องการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์การสื่อสารและระบบเครือข่าย 5) ฐานข้อมูล
(Database) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการเรียกใช้ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ใช้ข้อมูล
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ได้ครั้งละหลายคนและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลได้ 6) การควบคุม (Controls) เป็นส่วนประกอบ
ที่ก�ำหนดไว้เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยไม่ถูกท�ำลาย รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบใน
การด�ำเนินการด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้สารสนเทศมีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไปใช้ได้ตาม
ต้องการ Burch and Grudnistski (1989: 40-44) รวมไปถึง พรรณี ลายสาน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียน
จ�ำนวน 89 คน
1.3 การประมวลผล เป็นองค์ประกอบที่ 3 และมีความส�ำคัญในการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า ในการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีถ่ กู ต้องและสอดคล้องกับความต้องการและความจ�ำเป็นในการน�ำไปใช้ในหน่วยงาน
หลังจากที่ได้จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลแล้ว การประมวลผลจึงเป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญ
อีกขัน้ ตอนหนึง่ ซึง่ เป็นกระบวนการทีจ่ ะท�ำให้ได้มาซึง่ ข้อมูลสารสนเทศ ผูบ้ ริหารในหน่วยงานหรือองค์กร จึงควร
ที่จะมีความรู้ มีทักษะในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือในการประมวลผล รวมถึงการเลือกใช้ค่าสถิติต่าง ๆ
ประกอบกัน ในการประมวลผลและน�ำเสนอข้อมูลพร้อมทั้งควรให้มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ (พรรณี ลายสาน, 2552: 80) สอดคล้องกับแนวคิดของ ส�ำนักการศึกษา
แห่งอัลเบอร์ต้า (Alberta Education) ได้เสนอแนวทางของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึง
ผูใ้ ช้เป็นหลัก มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) ขัน้ ตอนการวางแผน มีการก�ำหนดขอบเขต (Establish) ของข้อมูลว่าจะรวบรวม
ข้อมูลอะไร จากแหล่งใด และรวบรวมอย่างไร 2) การสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นกระบวน
การค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 3) กระบวนการประมวลผล (Information
Processing) เป็นกระบวนการจัดท�ำข้อมูลที่คัดเลือกแล้วให้เป็นสารสนเทศ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สารสนเทศทีไ่ ด้จากระบบจะมีการน�ำเสนอ เผยแพร่และใช้ขอ้ มูลร่วมกัน (Information Sharing) 4) ขัน้ ประเมิน
ผล (Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพของสารสนเทศที่ได้จากระบบ และประเมินผลหลังจากการน�ำ
สารสนเทศไปใช้ 5) การน�ำไปใช้ (Instruction) น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปประกอบการตัดสินใจเพือ่ การบริหารหรือพัฒนา
องค์การ (Management and Development) (Alberta Education, 1990: 32) นอกจากนี้ สริ สันแดง
(2550) ได้ศกึ ษาการน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ผลปรากฏว่า 1) ปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี โดยมีปัญหาสูงสุด ในด้านการประมวลผลและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้านการน�ำไปใช้ตดั สินใจ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการจัดเก็บสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบ
และการรวบรวม ข้อมูลทั้ง 5 ด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุทยั ธานี ประกอบด้วยแนวทาง 5 แนวทาง
ย่อย คือ แนวทางประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล แนวทางการน�ำไปใช้ตดั สินใจ แนวทางการจัดเก็บข้อมูล แนวทาง
การจัดเก็บสารสนเทศและแนวทางการตรวจสอบข้อมูลแต่ละด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การด�ำเนินการ
การตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา (สริ สันแดง, 2550) รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
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สุทัศน์ กุนา (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับการจัดการงบประมาณส�ำหรับงานนโยบาย
และแผน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับการบันทึก การสรุปข้อมูล
การใช้งบประมาณเบิกจ่ายจริง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล
2005 เซิร์ฟเวอร์ ส�ำหรับใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต
ในการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และพบว่า ระบบดังกล่าวช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท�ำรายงานแสดงข้อมูลได้รวดเร็ว อ�ำนวยความสะดวกต่อการด�ำเนินงาน เจ้าหน้าที่
งานนโยบายและแผน นอกจากนี้ยังให้สารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจกับผู้บริหารได้ แต่ระบบยังขาดในส่วน
ของการจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์งานแต่ละด้านของงานนโยบายและแผน
1.4 การออกแบบและพัฒนา เป็นองค์ประกอบที่ 4 และมีความส�ำคัญในการบริหารจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะเป็นปัจจัย
ในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบ
ต้องติดต่อกับคนหลายคน ได้รถู้ งึ การจัดการและการท�ำงานในองค์การ ท�ำให้เรามีความรูเ้ กีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์
หลายแบบมากขึน้ ผูท้ สี่ ามารถวิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม มีความรูท้ างด้าน
ธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ซึ่งใช้เป็นความรู้ในการออกแบบระบบที่มีความแตกต่าง
กันออกไปตามสภาพงาน ดังนัน้ หน้าทีข่ องนักวิเคราะห์ ก็คอื การศึกษาระบบ แล้วให้คำ� แนะน�ำในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบนั้นจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งการท�ำงานทั้งหมดต้องมีล�ำดับขั้นตอนและการศึกษาวิธีการวิเคราะห์
และการออกแบบระบบในแต่ละขั้นตอน ท�ำให้เข้าใจการวิเคราะห์ระบบนั้น ๆ ดีขึ้น และสามารถออกแบบ
ระบบใหม่โดยไม่ยากนัก โดยสามารถตัดสินใจว่าระบบใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไหน ใช้โปรแกรมอะไร
ออกแบบ Input/output อย่างไร เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ สุทัศน์ กุนา (2550) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศส�ำหรับการจัดการงบประมาณส�ำหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยจัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับการบันทึก การสรุปข้อมูลการใช้งบประมาณเบิกจ่ายจริงผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือ คือ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล 2005 เซิร์ฟเวอร์ ส�ำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ตในการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และพบว่า ระบบดังกล่าวช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดท�ำรายงานแสดงข้อมูลได้
รวดเร็ว อ�ำนวยความสะดวกต่อการด�ำเนินงาน เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน นอกจากนี้ยังให้สารสนเทศ
ที่ช่วยในการตัดสินใจกับผู้บริหารได้ แต่ระบบยังขาดในส่วนของการจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์งานแต่ละ
ด้านของงานนโยบายและแผนรวมไปถึง ทอมป์สัน (Thompson, 2002: 144-A) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ผลการวิจัยพบว่า การจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้บริหารโรงเรียน เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการน�ำเทคโนโลยี
ไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 การน�ำข้อมูลไปใช้เป็นองค์ประกอบที่ 5 และมีความส�ำคัญในการบริหารจัดการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ข้อมูล
สารสนเทศมีความส�ำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้น�ำองค์กรต้องเลือก จ�ำแนกแยกแยะ
ข้อมูลที่ได้มาเพื่อน�ำไปประกอบการตัดสินใจด้านต่าง ๆ จะถูกต้องหรือแม่นย�ำเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้
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รับมาและความต้องการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ต้องการน�ำข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผน การบริหารการตัดสินใจ ถ้าผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลมากเพียงพอในการใช้ประกอบการตัดสินใจ ย่อมท�ำให้
การตัดสินใจนั้นบรรลุเป้าหมายไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารควรมีทีมงานหรือผู้รับผิดชอบส�ำหรับ
บริหารจัดการข้อมูล รวมไปถึงการรวบรวม การคัดสรร กลั่นกรองข้อมูลก่อนเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ของหน่วยงานและองค์กรต่อไป สอดคล้อง
กับของ ส�ำนักการศึกษาแห่งอัลเบอร์ตา้ (Alberta Education, 1990: 32) ได้เสนอแนวทางของระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการวางแผน มีการก�ำหนดขอบเขต
(Establish) ของข้อมูลว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไร จากแหล่งใด และรวบรวมอย่างไร 2) การสืบค้นข้อมูล
(Information Retrieval) เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย 3) กระบวนการประมวลผล (Information Processing) เป็นกระบวนการจัดท�ำข้อมูลที่คัดเลือกแล้ว
ให้เป็นสารสนเทศ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สารสนเทศที่ได้จากระบบจะมีการน�ำเสนอเผยแพร่และใช้ข้อมูล
ร่วมกัน (Information Sharing) 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพของสารสนเทศ
ที่ได้จากระบบ และประเมินผลหลังจากการน�ำสารสนเทศไปใช้ 5) การน�ำไปใช้ (Instruction) น�ำข้อมูลที่ได้
ไปประกอบการตัดสินใจเพือ่ การบริหารหรือพัฒนาองค์การ (Management and Development) นอกจากนี้
คู (Ku, 2007) ได้ศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประสบความส�ำเร็จของหัวหน้างานที่รับผิดชอบงาน
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผลจากการน�ำไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดระบบ ประสบผลส�ำเร็จ
ในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบงานของหน่วยงาน การด�ำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การบริการด้านเครือข่าย ท�ำให้ผู้ใช้ทราบข้อมูล และสถิติจากระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ (Ku, 2007) รวมไปถึง โสภา ตุ้มช้าง (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
สารสนเทศเป็นส่วนส�ำคัญในการบริหารของผู้บริหาร หากสถานศึกษามีคุณภาพ เช่น ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว
และตรงกับความต้องการ และมีความพร้อมในการน�ำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะท�ำให้
การบริหารงาน การตัดสินใจของผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพราะมีการตัดสินใจอยูบ่ นข้อมูลของสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ดี ที่มีข้อมูลของสถานศึกษาทุกด้านที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ศรีศักดิ์ จามรมาน (2549)
กล่าวว่า สารสนเทศที่ดีคือ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือได้ ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถตรวจสอบ
ได้ มีความปลอดภัย คุ้มค่าและประหยัด มีความยืดหยุ่น เกี่ยวข้องกับงานที่ท�ำ ง่ายต่อการน�ำมาใช้งาน (โสภา
ตุ้มช้าง, 2550)
1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ 6 และมีความส�ำคัญในการบริหารจัดการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะว่า การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการทีม่ คี วามส�ำคัญในการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เนื่องจากข้อมูลที่จะท�ำการจัดเก็บ ซึ่งมีจ�ำนวนมาก และ
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ต้องจัดเก็บให้ทนั กับเวลา และข้อเท็จจริงทีม่ อี ยู่ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การลงทะเบียน
เรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดที่จะจัดเก็บเป็นจ�ำนวนมาก
ดังนัน้ หน่วยงานหรือองค์กร จึงจ�ำเป็นต้องออกแบบเครือ่ งมือส�ำหรับใช้ในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับข้อมูลใน
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แต่ประเภททีม่ คี วามต้องการใช้ เพือ่ ประกอบการวางแผนการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับผลการวิจยั
พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความต้องการให้น�ำผลการตรวจสอบและประเมินผลที่ได้
ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ เลาดอน และเลาดอน
(Laudon and Laudon, 2000: 7-8) สองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ได้ให้
ความหมายและก�ำหนดภารกิจของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุ่มของความสัมพันธ์
ที่ประกอบไปด้วย การรวบรวม (Collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (Retrieve) กระบวนการประมวลผล
(Process) คลังข้อมูลหรือการเก็บส�ำรองข้อมูล (Store) และการน�ำสารสนเทศไปใช้ส�ำหรับการตัดสินใจและ
การควบคุมในองค์การ (Distribute Information to Support Decision Making and Control in
Organization) ซึ่งระบบสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหา จินตนาการ
(Visualize) ความซับซ้อนของประเด็นปัญหา และสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ ซึ่งระบบสารสนเทศจะประกอบ
ไปด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะส�ำคัญของคน (People) สถานที่ (Places) วัสดุสิ่งของ (Things) ภายใน
องค์การหรือสิ่งแวดล้อมขององค์การและได้จากข้อมูลที่ได้รับ การจัดเก็บ มีความหมายและใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลได้มาจากข้อมูลดิบ ความจริงที่เป็นตัวแทนเหตุการณ์ขึ้นในองค์การ หรือข้อมูลสิ่งแวดล้อมก่อนที่
จะมีการจัดตั้ง แล้วน�ำมาจัดระเบียบให้สามารถเข้าใจได้ โดยระบบสารสนเทศจะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ
ความเคลือ่ นไหวขององค์การและสภาพแวดล้อมพืน้ ฐาน 3 ประการ คือ ปัจจัยน�ำเข้า (Input) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากข้อมูลดิบทั้งภายในและจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ การประมวลผล (Processing) เป็น
การเปลี่ยนแปลง จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลดิบไปสู่แนวทางที่มีความหมายส�ำหรับบุคคล และ
ผลผลิต (Output) เป็นสารสนเทศและการกระจายสารสนเทศไปยังบุคคลที่ต้องการใช้ส�ำหรับกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติงาน ส่วนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นผลย้อนกลับจากการประเมินการน�ำสารสนเทศไปใช้ใน
องค์การ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วิโรจน์ นามบุรี (2551) ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบ
สารสนเทศเพือ่ การวางแผนพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหารที่ดูแลแผนงาน หัวหน้างานฝ่ายแผนงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน
102 คน ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินการบริหารระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีการเก็บข้อมูลโดยการก�ำหนด
แบบรายงานต่าง ๆ จัดเก็บตามลักษณะแผนงานของโรงเรียนใช้เวลายืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ
ที่ใช้ส�ำนวนภาษาเข้าใจง่ายและตรงประเด็นที่ต้องการเท่านั้น มีการชี้แจงเครื่องมือและแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การจัดเก็บให้แก่ผู้ให้ข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�ำมาท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ใช้การจัดกลุ่มข้อมูลและน�ำเสนอในลักษณะที่เข้าใจง่าย และน�ำเสนอในแนวทางที่ชัดเจนในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น เป็นตารางรวมร้อย กราฟ และแผนภูมิ เป็นต้น มีการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริหารมากทีส่ ดุ มีปญ
ั หาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและ
การน�ำข้อมูลไปใช้ (วิโรจน์ นามบุรี, 2551)
1.7 การบริหารข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ 7 และมีความส�ำคัญในการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การบริหารข้อมูล
ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดกระท�ำเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้อย่างชัดเจน เหมาะสม มีผู้รับผิดชอบใน
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การด�ำเนินงานทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้สอื่ เทคโนโลยีทจี่ ะประมวลผลออกมาเป็นสารสนเทศ
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในแต่ละวันจะมีขอ้ มูลเกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะได้จากการสังเกต การจดบันทึก
การสัมภาษณ์และการสอบถาม ซึง่ จะต้องมีการจัดการข้อมูลนัน้ ให้ได้มา ซึง่ สารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์และพร้อม
ที่จะน�ำมาใช้ได้ทันที การบริหารข้อมูลจะเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
ใช้ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นกลางมากที่สุด เพื่อจะน�ำข้อมูลนั้นมาช่วยในการตัดสินใจ
หรือน�ำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ
มีการจ�ำแนกแยกประเภท หมวดหมูไ่ ว้อย่างชัดเจน และจะต้องมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล มีการก�ำหนด
สิทธิและหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล ตามล�ำดับความส�ำคัญของผู้ใช้ สอดคล้องกับ แนวคิด นักทฤษฎี เลาดอน
และเลาดอน (Laudon and Laudon, 2000: 7-8) สองผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย
นิวยอร์ค ได้ให้ความหมายและก�ำหนดภารกิจของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุ่มของ
ความสัมพันธ์ทป่ี ระกอบไปด้วย การรวบรวม (Collect) หรือการจัดเก็บข้อมูล (Retrieve) กระบวนการประมวลผล
(Process) คลังข้อมูลหรือการเก็บส�ำรองข้อมูล (Store) และการน�ำสารสนเทศไปใช้ส�ำหรับการตัดสินใจและ
การควบคุมในองค์การ (Distribute Information to Support Decision Making and Control in
Organization) ซึ่งระบบสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหา จินตนาการ
(Visualize) ความซับซ้อนของประเด็นปัญหา และสร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ ซึ่งระบบสารสนเทศจะประกอบ
ไปด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับลักษณะส�ำคัญของคน (People) สถานที่ (Places) วัสดุสิ่งของ (Things) ภายใน
องค์การหรือสิ่งแวดล้อมขององค์การและได้จากข้อมูลที่ได้รับ การจัดเก็บ มีความหมายและใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลได้มาจากข้อมูลดิบ ความจริงที่เป็นตัวแทนเหตุการณ์ขึ้นในองค์การ หรือข้อมูลสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมี
การจัดตั้ง แล้วน�ำมาจัดระเบียบให้สามารถเข้าใจได้ โดยระบบสารสนเทศจะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ
ความเคลือ่ นไหวขององค์การและสภาพแวดล้อมพืน้ ฐาน 3 ประการ คือ ปัจจัยน�ำเข้า (Input) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากข้อมูลดิบทั้งภายในและจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ การประมวลผล (Processing) เป็น
การเปลี่ยนแปลง จัดหมวดหมู่ ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลดิบไปสู่แนวทางที่มีความหมายส�ำหรับบุคคล และ
ผลผลิต (Output) เป็นสารสนเทศและการกระจายสารสนเทศไปยังบุคคลที่ต้องการใช้ส�ำหรับกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติงาน ส่วนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นผลย้อนกลับจากการประเมินการน�ำสารสนเทศไปใช้ใน
องค์การ นอกจากนี้ ชิดชนก ศุภวโรดม (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่
โรงเรียน ICT ส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน
ICT ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติส�ำคัญคือ แสดงวิสัยทัศน์
ให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เป็นผูร้ เิ ริม่ การเปลีย่ นแปลงโดยใช้ความเป็นผูร้ ู้ ผูช้ ำ� นาญการ และสร้างการรับรูแ้ ละอธิบายถึงผลดีและผลเสียจาก
การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ แจ้งเป้าหมายของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน สร้างวิสัยทัศน์ร่วมและก�ำหนดแผนกลยุทธ์ สื่อสารวิสัยทัศน์ สร้างแนวร่วมใน
การเปลี่ยนแปลง ท�ำงานเป็นทีม กระจายอ�ำนาจและแนะน�ำแนวทางแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท�ำงาน สร้างเป้าหมายระยะสั้นและให้รางวัลต่อความส�ำเร็จเพิ่มเติมและพัฒนาความเปลี่ยนแปลง
รักษาสภาพการเปลีย่ นแปลงอย่างถาวรแก่องค์กร และการลงการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง 2. สภาพการด�ำเนิน
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การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน ICT ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด�ำเนินการ คือ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
พบปัญหาการด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT มากทีส่ ดุ 3. รูปแบบการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่โรงเรียน ICT ส�ำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ
6 องค์ประกอบ คือ ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง กระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ICT
การพัฒนาแผนการด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ท�ำให้โรงเรียน
มีการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ทีม่ กี ารเรียนร่วมกันและมีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
การตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยน�ำองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทีไ่ ด้จากการวิจยั ในขัน้ ตอน
ที่ 1 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และ ครู คศ.3 ตรวจสอบยืนยัน (Verification) ความเหมาะสมขององค์ประกอบ
โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาทัง้ 7 องค์ประกอบ ซึง่ ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การประมวลผล 4) การออกแบบและพัฒนา 5) การน�ำ
ข้อมูลไปใช้ 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การบริหารข้อมูล เป็นองค์ประกอบทีม่ คี วามเหมาะสม มีความถูกต้อง
มีความเป็นไปได้และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามกรอบการวิจัย

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และความคิดของผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนัน้
เพือ่ ให้การศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เกิดประโยชน์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้
การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์แทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้สารสนเทศมีระบบที่ดี สามารถส่งสารข้อมูลให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ผู้วิจัยขอให้ทุกเขตพื้นที่ ได้ใช้
องค์ประกอบ ทั้ง 7 องค์ประกอบ มาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เพราะการวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผล
การออกแบบและพัฒนา การน�ำข้อมูลไปใช้ในการเก็บและการบริหารข้อมูล จะท�ำให้ศนู ย์แทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อการศึกษาในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีระบบสารสนเทศที่ดี
2. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ต้องมีการปรับปรุง แก้ไขระบบการจัดเก็บข้อมูล และ
การบริการข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ต้องมีอปุ กรณ์และเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย สะดวกในการจัด
เก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลส่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา
4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ต้องมีงบประมาณในการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นแบบสากลต่อไป
2. ควรสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แล้วน�ำไปจัดตามแผน
อบรม ประชุม สัมมนาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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