
บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  โลกปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา ซ่ึงชวย
ใหคนในยุคปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะการศึกษา  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยู
เดิม เพื่อใหทันสมัยตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อ
แกไขปญหาทางดานการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงทางดานการศึกษา 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการศึกษา การวางแผน
การศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โดยมีกิจกรรมที่เปนจุดเนน ก็คือ การจัดทําแผนแมบทใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสงเสริมให
ทุกโรงเรียนใชอยางมีประสิทธิภาพ ทุกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบจัดการความรูท่ีดี มี
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเปนรายโรง และมีนโยบายกระจายอํานาจและสงเสริมความเขมแข็งให
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีเปนจุดเนน ก็คือ เรงพัฒนาระบบ
บริหาร  ระบบบริการ  ระบบติดตามประเมินผลและระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศใน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต 2  เปนหนวยกํากับ ประสาน 
สงเสริมการจัดการศึกษา ในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูท่ี  ตําบลแมสะเรียง  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  มีหนาท่ีบริหาร
และจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี  ท้ังหมด 3 อําเภอ  ไดแก  อําเภอแมสะเรียง   อําเภอแมลานอย  และ
อําเภอสบเมย  โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  3 ระดับ  คือ  ระดับกอน
ประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน) 
  ปจจุบัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2   มีโรงเรียนในสังกัด  
จํานวน 183 โรง แบงออกเปน  ระดับกอนประถมศึกษา  จํานวน  1   โรง  ระดับประถมศึกษา  
จํานวน 151   โรง   และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  31  โรง    บุคลากรในโรงเรียนท้ังส้ิน  
จํานวน  1,244  คน  แบงออกเปน  ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 140 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 
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จํานวน 7  คน  ครูผูสอน  จํานวน  823  คน  พนักงานราชการ  จํานวน 167  คน  และลูกจางประจํา
ในโรงเรียน จํานวน  107  คน มีนักเรียนท้ังส้ิน จํานวน  22,574 คน จําแนกตามประเภทผูเรียน  ได
ดังนี้ เด็กดอยโอกาส จํานวน 15,545  คน  เด็กพิการ  จํานวน  160  คน  เด็กไรสัญชาติ  จํานวน  444  
คน และเด็กปกติ  จํานวน  6,425 คน  มีนักเรียนพักนอนประจําท้ังส้ิน  จํานวน  3,389  คน   จําแนก
ตามลักษณะท่ีพัก ไดดังนี้ บานพักครู/โรงอาหาร/อาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค  จํานวน  528  
คน ท่ีพักนักเรียน จํานวน  2,605  คน พักรวมกับชุมชน จํานวน 225 คน  และอ่ืนๆ จํานวน 31 คน
โดยมีขอมูลนักเรียนระหวางปการศึกษา 2548 – 2551 ดังตาราง 1.1 
 

ตาราง 1.1 แสดงขอมูลจํานวนนักเรียนปการศึกษา 2548 - 2551 

รายการ 2548 2549 2550 2551 

กอนประถมศึกษา 3946 4050 3888 3724 

ประถมศึกษา 13701 13291 12929 12297 

มัธยมศึกษาตอนตน 4730 4949 4938 4720 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1843 1936 2048 1833 

รวมท้ังหมด 24220 24226 23803 22574 

 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ไดเก็บรวบรวมขอมูล

โรงเรียน บุคลากรและนักเรียน ดังกลาวขางตน ดวยโปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา
ซ่ึงเจาหนาท่ีในโรงเรียน และเจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  ไดประสบปญหาในการทํางาน  
ดังตอไปนี้  

1) โปรแกรมใชงานยุงยาก ซับซอน 
2) โปรแกรมยังไมสมบูรณ  
3) การออกรายงานยังไมครอบคลุมทุกดาน 
4) ไมสามารถออกรายงานสรุปเปนระดับเขตพื้นท่ีไดทันที เจาหนาท่ีในเขตพื้นท่ีตองนํา

ขอมูลในแตละโรงเรียนมาหลอมรวม โดยใชโปรแกรมหลอมรวม ซ่ึงยังไมสมบูรณ ทําใหขอมูลมี
การสูญหาย และใชเวลานาน 
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5) ในการใชงานจะใชไดเฉพาะเครื่องท่ีมีโปรแกรมเทานั้น สําหรับการลงโปรแกรม จะมี
หลายโปรแกรม และมีหลายข้ันตอน จึงทําใหเสียเวลานาน  

6) ผูใชขาดความรู ความเขาใจ ตองมีการอบรมทุกป 
7) เจาหนาท่ีในโรงเรียนเดินทางมาสงขอมูลยากลําบาก เพราะโรงเรียนสวนใหญอยูบน

พื้นที่ราบสูง และหางไกลจากสํานักงานเขตพื้นท่ี 
8) มีการติดตาม ประสานงานยาก เพราะโรงเรียนสวนใหญไมมีโทรศัพท และการ

คมนาคมยากลําบาก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  มีนโยบาย  วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร เปาประสงค และพันธกิจ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน คือ มีการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางท่ัวถึง ผูเรียนมี
คุณภาพ และมาตรฐาน สงเสริมระบบบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจและสรางความ
เขมแข็งใหเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  

เพื่อใหไดมาซ่ึงนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2   
ผูศึกษา ซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 รับผิดชอบ
งานดานขอมูลโรงเรียน ครู และนักเรียน ในโรงเรียนในสังกัด  จํานวน 183 แหง  ซ่ึงไดมีปญหาใน
การทํางานดังกลาวขางตน 

  ผูศึกษาจึงมีความตองการท่ีจะพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศงานกิจการนักเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อรองรับนโยบายของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 และเพื่อแกไขปญหาการใชงานของระบบงานเดิม 
ใหมีการใชงานไดงายข้ึน เปนเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกแกบุคลากร ครูทุกคนท่ีเกี่ยวของ จะได
ทราบขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกคนใหละเอียดมากข้ึน และสามารถนําขอมูลท่ีไดมาปรับใชกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคนได  ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของผูเรียนใหมีมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  ใหดียิ่งข้ึน  

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา   

  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 2  
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1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1) ไดระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  

      เขต 2               

2)  เปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาอ่ืนๆ 

 

1.4  แผนดําเนินการ ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนการดําเนินการ 

1)  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากระบบฐานขอมูลเดิม 
2)  วิเคราะหปญหาจากระบบฐานขอมูลเดมิ 
3)  ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเดิมใหสอดคลองกับระบบใหม  
4)  พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
5)  ประเมินผลการใชงานระบบโดยผูเกี่ยวของ 
6)  ทดสอบและปรับปรุงแกไขระบบ 
7)  ติดต้ังและทดสอบการใชงานระบบ 
8)  จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานระบบ 
9)  จัดทําเอกสารประกอบการคนควาอิสระ 

1.4.2 ขอบเขต 
       พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 ประกอบดวย 

1)  สวนงานโรงเรียน ประกอบดวย 
   1.1) ขอมูลพื้นฐาน 
   1.2) ขอมูลสาธารณูปโภค 
   1.3) ขอมูลเทคโนโลยี 

2)  สวนงานกิจการนักเรียน  ประกอบดวย 
2.1) ขอมูลเบ้ืองตนของนักเรียน 
2.2) ขอมูลรายละเอียดนักเรียน ไดแก 

‐ ระยะหางจากท่ีพักถึงโรงเรียน 
‐ ระยะเวลาการเดินทางจากท่ีพักถึงโรงเรียน 
‐ วิธีการเดินทางจากท่ีพักถึงโรงเรียน 
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‐ ประเภทเด็กดอยโอกาส 
‐ ประเภทความขาดแคลน 
‐ ลักษณะท่ีพักนอน 
‐ ขอมูลความพิการ 

2.3) ขอมูลครอบครัว 
2.4) ขอมูลน้ําหนัก สวนสูง 

3) สวนงานบุคลากร ประกอบดวย  
3.1) ขอมูลเบ้ืองตนของบุคลากร 
3.2) ขอมูลประวัตกิารศึกษา 

         4) สวนติดตอกับฐานขอมูล ประกอบดวย 
     4.1) สวนการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลนักเรียน และบุคลากร 
     4.2) สวนของการคนหาขอมูลนักเรียน และบุคลากร 
     4.3) สวนของการรายงานขอมูล  แบงเปน  2  ระดับ ไดแก  1.ระดับสถานศึกษา  
2.ระดับเขตพ้ืนที่   มีดังนี้ 
    รายงานระดับสถานศึกษา ประกอบดวย 

- รายงานขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
- รายงานขอมูลบุคลากร 
- รายงานจํานวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน  
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามวิธีการเดินทางมาโรงเรียน   
- รายงานจํานวนนักเรียนดอยโอกาสจําแนกตามประเภท 
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามความขาดแคลน 
- รายงานจํานวนนักเรียนไรสัญชาติ  
- รายงานจํานวนนักเรียนพักนอนประจําจําแนกตามลักษณะท่ีพัก   
- รายงานจํานวนนักเรียนพิการจําแนกตามประเภท 
- รายงาน น้ําหนัก สวนสูง ของนักเรียน 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนไรสัญชาติตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพิการตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนกัเรียนขาดแคลนตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพักนอนประจําตอนักเรียนท้ังหมด 
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รายงานระดับเขตพ้ืนท่ี ประกอบดวย 
- รายงานจํานวนนักเรียน  
- รายงานจํานวนหองเรียน  
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามวิธีการเดินทางมาโรงเรียน   
- รายงานจํานวนนักเรียนดอยโอกาส จําแนกตามประเภท 
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามความขาดแคลน 
- รายงานจํานวนนักเรียนไรสัญชาติ  
- รายงานจํานวนนักเรียนพักนอนประจําจําแนกตามลักษณะท่ีพัก   
- รายงานจํานวนนักเรียนพิการจําแนกตามประเภท 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนไรสัญชาติตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพิการตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนขาดแคลนตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพักนอนประจําตอนักเรียนท้ังหมด 

5) สวนระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 
6) สวนการกําหนดบัญชีผูใช  ประกอบดวย   เพิ่มบัญชีผูใช   เปล่ียน 
     รหัสผานผูใชและแสดงขอมูลผูใชท้ังหมด 
7) สวนการสงออกขอมูลในรูปแบบไมโครซอฟตเอ็กเซล 

1.4.3  วิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย  
1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใชงาน  

คือ เจาหนาท่ีงานขอมูลในโรงเรียน และเจาหนาท่ีงานขอมูลในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

2)  ขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากระบบฐานขอมูลเดิม  
     ไดแก ขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียน  และขอมูลบุคลากร  

 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา   

   1.5.1  ดานซอฟทแวร (Software) 
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  
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1) เคร่ืองเซิรฟเวอรใชระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพ ี
2) เคร่ืองไคลแอนทใชระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี  

(Microsoft Windows XP) 
โปรแกรมสําเร็จรูป (Application Software) 

1) โปรแกรมแอปเซิรฟ (AppServ) 
2) เว็บบราวเซอรใชไมโครซอฟทอินเทอร เน็ตเอ็กซโพลเรอร  (Microsoft 

Internet Explorer) เวอรช่ัน 6.0 
3) การออกแบบหนาจอของเวบ็ไซต ใชอีดิทพลัส (editplus) เวอรช่ัน 2.3 
4) การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน ใชซอฟตแวรพีเอชพ ี(PHP) 
5) โปรแกรมไมโครซอฟทดรีมเวฟเวอร (Macromedia Dreamweaver)  
6) โปรแกรมอโดบ้ีโฟโตช็อปซีเอส  (Adobe Photoshop CS) 

1.5.2  ดานฮารดแวร (Hardware) ไดแก 
1) เคร่ืองเซิรฟเวอร หนวยประมวลผลกลางแบบเพนเทียมโฟร ความเร็ว 3  

กิกะเฮิรทซ หนวยความจํา ขนาด 512 เมกะไบต ฮารดดิสก ขนาดความจุ 80 

กิกะไบต 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา หนวยประมวลผลกลางแบบอินเทลคอรทูดูโอ 
ความเร็ว 1.66 กิกะเฮิรทซ  หนวยความจําหลัก ขนาด 160 กิกะไบต 
หนวยความจําสํารอง ขนาด 1 กิกะไบต 

3) สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 
4) เคร่ืองพิมพเลเซอร 

 
1.6 นิยามศัพท   

นักเรียน หมายความวา นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา (ช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันอนุบาล 2) 
ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) ท่ีเรียนอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต 2   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต 2  หมายความวา  หนวยงานใน
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ี
บริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ท้ังหมด  3  อําเภอ  ไดแก  อําเภอแมสะเรียง  อําเภอแมลานอย  
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และอําเภอสบเมย  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3 ระดับ  คือ   ระดับกอน
ประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน) 

ผูบริหาร  หมายความวา  ผูบริหารการศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 
ผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน 2 

ผูดูแลระบบโรงเรียน หมายความวา  บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 2 ปฏิบัติหนาท่ีจัดทําขอมูลโรงเรียน  

ผูดูและระบบเขต หมายความวา บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน 2 ปฏิบัติหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ การจัดทําขอมูลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 2 

 
1.7 สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล   

1)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 


