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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนบา้นวงัลุง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต 5 ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนบา้นวงัลุง  
ปีการศึกษา 2553 ผูรั้บผดิชอบงานดา้นสารสนเทศและผูรั้บผดิชอบงานดา้นประกนัคุณภาพของ
โรงเรียน หวัหนา้งานและเลขานุการ ดา้นงานบริหารวชิาการ ดา้นงานบริหารบุคคล ดา้นงานบริหาร 
งบประมาณ และดา้นบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ประกอบดว้ย  
ศึกษานิเทศกท่ี์รับผดิชอบงานดา้นการประกนัคุณภาพของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูป้ระเมินคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา : สมศ. นกัวชิาการท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและการประชุมเชิงปฏิบติัการ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยแจกแจงความถ่ีตามประเด็น
ท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์และวเิคราะห์โดยใชก้ารสรุปจากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะพรรณนา
วเิคราะห์แลว้น าเสนอเป็นความเรียง  

ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการด าเนินงานการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้นวงัลุง 
ในการจดัระบบสารสนเทศทั้ง 7 ขั้นตอนมีดงัน้ี ขั้นวางแผนเพื่อจดัระบบขอ้มูล สถานศึกษาจดัเก็บ
ขอ้มูลเฉพาะท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดเท่านั้น 
ปัญหา คือ สถานศึกษาไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพ ขั้นสร้าง
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เคร่ืองมือเก็บขอ้มูล สถานศึกษาจดัเก็บขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีและส านกังาน
คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดใหเ้ท่านั้น ปัญหาคือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะ
ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อจดัเก็บขอ้มูล ขั้นรวบรวมขอ้มูลสถานศึกษาจดัเก็บขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 
ปัญหาคือการเก็บรวบรวมขอ้มูลยงัไม่เป็นระบบ ขั้นตรวจสอบขอ้มูลมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การตรวจสอบขอ้มูลเพื่อการบริหารอยา่งชดัเจน  ปัญหาคือ ไม่ไดน้ าผลของการตรวจสอบขอ้มูลไป
ปรับปรุงแกไ้ข ขั้นประมวลผลขอ้มูล มีการประมวลผลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ปัญหาคือ 
การประมวลผลขอ้มูลยงัไม่ทนัตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใช ้ขั้นการน าเสนอขอ้มูล มีการน าเสนอ
ขอ้มูลและสารสนเทศดว้ยรูปแบบต่างๆท่ีใชไ้ดส้ะดวก ปัญหาคือ สถานศึกษาไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูล
และสารสนเทศต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสาธารณชน ขั้นการจดัเก็บสารสนเทศ มีการแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ
งานจดัเก็บสารสนเทศของโรงเรียน ปัญหาคือ ไม่สามารถสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เน่ืองจากสถานศึกษาจดัสารสนเทศไวไ้ม่เป็นระบบ 

ส่วนแนวทางพฒันาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พบวา่ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้น 
การวางแผนเพื่อจดัระบบขอ้มูล ผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายในการจดัเก็บขอ้มูลและใหบุ้คลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัระบบขอ้มูล โดยแต่งตั้งคณะท างานในการจดัเก็บ
ขอ้มูลแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
เร่ืองการสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลใหบุ้คลากรในโรงเรียน  ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นการรวบรวมขอ้มูล 
สถานศึกษาควรก าหนดแหล่งขอ้มูล วธีิการเก็บขอ้มูล  เคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล และก าหนด
ปฏิทินในการจดัเก็บขอ้มูลใหช้ดัเจน ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นตรวจสอบขอ้มูลสถานศึกษาควรตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดก่้อนท่ีจะน าไปประมวลผล โดยมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใน 
3  ลกัษณะคือ 1. ความถูกตอ้งของขอ้มูล 2. ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 3. ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล     
ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นประมวลผลขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศควรประมวลผลขอ้มูล
เฉพาะสารสนเทศท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดขอบข่ายไวแ้ลว้โดยยดึตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน และ 
น าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานระบบสารสนเทศ  ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหบุ้คลการในเร่ืองของการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 7 
ขั้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจดัห้องใหเ้ป็นสัดส่วนเพื่อเป็นศูนยข์อ้มูล 
และสารสนเทศของโรงเรียน และการจดัเก็บขอ้มูลควรจดัเก็บ 3 ปียอ้นหลงั 
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     ABSTRACT 
 
 This independent study is aimed to study conditions of problems and solutions of 
guidelines for developing management information system of Banwanglung School, Chiang Mai 
Primary Education Service Area 5. The respondents in this study are administrators who currently 
works in Banwanglung School in the academic year 2010, persons who are responsible for 
information and quality assurance of the school, heads and secretaries of academic administration’s 
affairs, human resource management’s affairs, budget management’s affairs and general 
administration’s affairs, experts from outside which consist of educational supervisors who are 
responsible for quality assurance of Chiang Mai Education Service Area 5, outside quality 
assessor of the office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA), 
academicians who are responsible for information of Chiang Mai Education Service Area 5. 
Tools used in this study consist of structural interview form and workshop. The data gained will 
be analyzed by mean categorized into issues and made conclusion from the workshop in kind 
of a descriptive analysis which will be presented as a composition.  

 The result of the study found that operations of information management of Banwanglung 
School compose of 7 stages as follows. First, planning stage for information management, the school 
gathered specific information that Education Service Area and School Commission had 
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determined only. The problem is that the school lacks of planning for quality assurance. Second, 
stage of creating a data storing tool, the school stored the date by using the computer program 
that Education Service Area and School Commission had determined only. The problem is that 
personnel lack of know-how in using such tool. Third, data collecting stage, the school collected 
the data by using computer. The problem is that the data collecting method is unsystematic. 
Fourth, data examining stage, there set precise objectives in examining the data for overall 
administration. The problem is that the result of examination was not applied for improvement. 
Fifth, data processing stage, the processing was done by information technology. The problem 
is the processing could not be done in time of using it. Sixth, data presenting stage, the data  
was presented in various forms that were convenient for use. The problem is that the data was  
not presented to related parties and public. Seventh, data storing stage, there appointed 
responsible persons who shall carry out the task of data collecting. The problem is that prompt 
access to such data could not be done due to the school store the data unsystematically.  
 In an aspect of the guidelines for developing management information system, it found 
that during the first stage, planning stage for information management, the administrators should 
designate a policy in collecting the information and have its personnel participated in the planning 
for information management. They are able to appoint a group of personnel who are entitled to 
precisely do information collecting. During the second stage, stage of creating a data storing tool, 
there should be a workshop regarding creating a data storing tool for its personnel. During the 
third stage, data collecting stage, the school should consider the source of information, collecting 
methods, tools used in collecting information, and conduct a calendar which obviously display  
the period of collecting. During the fourth stage, data examining stage, the school should examine 
the information collected prior to processing by checking its correctness in 3 respects as follows: 
1) correctness of information, 2) completeness of information, and 3) recentness of information. 
During the fifth stage, data processing stage, information technology should be specifically 
processed to the extent of what the school had scoped by adhering to the purpose of use, and 
computer should be put in use in this regard. During the sixth stage, data presenting stage, there 
should be a workshop regarding presentation of information technology for its personnel. During 
the seventh stage, data storing stage, the school should arrange rooms proportionally to be used  
as a center of information technology of the school and the information should be kept 3 years 
behind.  


