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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค 2) พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค และ 3) 
ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค การวิจัยนี้  
เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค 
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค และ ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาคจากการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร  
ผู้อำานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสำานักงานศึกษาธิการภาค รวม 13 แห่ง จำานวน 143 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการประชุม สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การ
ศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค ได้ระบบสารสนเทศ
ท่ีเกิดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบการปฏิบัติราชการตามหลัก 
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ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยทุธศาสตรข์องกระทรวงศกึษาธกิารและบริบทของพืน้ที ่ยทุธศาสตรก์ารศกึษา การวเิคราะห ์วจัิย ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผล และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และยุทธศาสตร์การจัดทำาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

3. การศึกษาประสทิธผิลการบรหิารจัดการตามยทุธศาสตรก์ารศกึษาของสำานกังานศกึษาธกิาร
ภาคจากการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค ก่อนการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และหลังการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract
The purposes of this research were to 1) Study of current information and system 

requirements. According to the management of the Strategic of Regional Education Offices. 
2) Develop the Information systems for administrating Regional Education Offices no.8. And 
3) Study the Effectiveness Management Strategy of Regional Education Office no.8 via the 
developed Information systems. The research procedure is a research and development 
and were carried out in three stages. The first stage was Study of current information and 
system requirements. According to the management of the Strategic of Regional Education 
Offices using 143 participants from 13 Regional Education Offices by purposive sampling. 
The second stage were the development of the Information systems to administrate Regional 
Education Office number 8 though purposive sampling using 5 samples and information 
systems effectiveness were evaluated though 20 participants from the purposive sampling. 
The third stage was delicated to the practice and to study of the effectiveness of the  
developed information systems using 20 participants from the purposive sampling. There 
were 3 methods used to gather the information, a questionnaire, an interview and a recorded 
meeting. Statistics use in this research were percentage, S.D. and descriptive statistics 
 The research found that 1) Results of the studying of the present and the need to manage 
information as a strategic study of the state of Regional Education Offices. the Education 
Office of the Information Management Strategy Department of Education Office. Overall is 
moderate The demand for information management strategy for the Study of Education Office 
sector overall at a high level. 2) The development of Information Systems Management as a 
strategic sector for the Study of Education Office. Information on the application process in 
line with the Strategic Studies Department of Education Office include strategies to strengthen 
the system of government. Based on good governance. Strategic Development Strategy And 
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Education Development Plan in accordance with the policies and strategies of the Ministry 
of Education. And the context of the province The province and the Inspector General for  
Strategic Studies Research Support Inspection evaluates and reports on the current situation in 
education policy and strategy of the Ministry of Education. Strategies to promote and improve 
the standard of education. And strategies for the preparation and development of information 
technology in education. And 3) The effectiveness of management strategies based on the 
study of the Education Office. The information system developed by the effectiveness of the 
management strategy of the Office of Education. Before the use of information systems the 
overall average is moderate and effectiveness of strategic management by the Department 
of Education Office. After using the system developed, the overall average was high.

Keywords: Information systems, strategies, regional education office

บทนำา
การเปล่ียนแปลงของสังคมที่เป็นกระแส

แห่งโลกาภิวัตน์ เป็นสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความ
รู้และเศรษฐกิจฐานความรู้ มีผลให้การบริหาร
จัดการศึกษาไทยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการ
แข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของ
สังคม กระบวนการบริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำาให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเป็นไปอย่างสะดวกสบาย 
มีระบบสารสนเทศเป็นส่ือในการขับเคลื่อนที่
สำาคัญที่จะส่งผลให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงจาก 
ยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเกิด 
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบสารสนเทศเปรียบ
เสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเมืองกับ
ชุมชนชนบท เชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นก่อนกับคน 
รุ่นหลัง เชื่อมโยงระหว่างผู้มีและผู้ไม่มีข่าวสาร 
ตลอดจนเชือ่มโยงโลกทัง้โลก เปน็การขจดัขอ้จำากดั
ดา้นเวลา ระยะทาง และสถานทีใ่นการแลกเปล่ียน 
ข่าวสาร ซึ่งกระทำาได้อย่างอิสระในทุกเวลาทุก

สถานที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เรียนรู้ของมนุษย์ จากวิวัฒนาการดังกล่าวน้ีจึง
ก่อให้เกิดรูปแบบการบริหารงานโดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจบนฐาน
ข้อมูลที่ถูกต้อง และให้บริการได้อย่างรวดเร็วทัน
เวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 7)

ระบบสารสนเทศมี ส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล การมีระบบ
สารสนเทศที่ดี มีคุณภาพมีข้อมูลที่ละเอียดถูก
ต้องทันเวลาและทันเหตุการณ์จะช่วยให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์กรที่มี
ระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เรียกใช้ได้สะดวกตรงกับความต้องการจะช่วย
ให้สามารถดำาเนินได้อย่างมีคุณภาพ การบริหาร
จัดการองค์กรในปัจจุบัน จึงจำาเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือหรือกิจกรรมในการบริหารที่จะช่วย
เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (Management Information Systems: 
MIS) จะช่วยให้ผู้บริหารประสบผลสำาเร็จ และ
สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่ง
ขึ้น ระบบสารสนเทศ จึงนับว่าเป็นกลไกสำาคัญ
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ท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ ที่ภาค
รัฐจะต้องเน้นประสิทธิผลที่เกิดจากการจัดการ
ความรู้และการใช้สารสนเทศมากกว่าการจัดหา
เทคโนโลยี และจำาเป็นที่ต้องเร่งรัดให้มีการเชื่อม
โยงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน รวมท้ังมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2551ข:13)  
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้นำาระบบสารสนเทศ
มาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สามารถดำาเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยที่หน่วยงานหรือสถานศึกษา
ต่างๆ มีข้อบ่งช้ีว่าการนำาระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการสามารถช่วยแก้ไขการ
ทำางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังเช่นการ
ศึกษาของ ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์ (2555: 121-
123) พบว่า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นช่วย
ให้การบริหารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ชัยรัตน์ รอด
เคราะห์ (2555: 102-103) ได้ศึกษาและพบว่า 
ระบบสารสนเทศสามารถนำามาใช้ในการบริหาร
จัดการงานปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ได้เป็น
อย่างดี รวมทั้ง เกศินี ถนอมถิ่น (2554: 51-53) 
พบว่า การจัดการระบบสารสนเทศยังช่วยในการ
พัฒนาด้านงบประมาณงานคลังและพัสดุ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นระบบ
ย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังได้มีความพยายามที่จะนำา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ที่ 
สามารถทำาใหก้ารทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
เช่น การศึกษาของเคลมอนส์ (Yvonne, 2005:  
3361-3363) ได้ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ: การศึกษาถึงอิทธิพลของระบบการ
วางแผนทรัพยากรท่ีมีต่อรูปแบบของงานและ

วัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ น้อฟ และแม็คเวล 
(Nkhokwe & Suluma, 2005: 2051-2053)  
ได้ศึกษาถึงระบบสารสนเทศเพื่อการกระจาย 
อำานาจ: การมอบอำานาจการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพสำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
มาลาว ีรวมทัง้ ว ู(Wu, 2004: 2569-A) ไดพ้บวา่  
การประเมินระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องส่งผล
ถึงการพัฒนาองค์กร 

สำานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 เป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีฐานะเป็นสำานักภายในของ
สำานกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ ทำาหนา้ทีเ่ปน็
หน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำานวย
การ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณ
าการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนว่ยงานอืน่ หรอืภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ โดยจัด
ทำายทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและบรบิทของพืน้ทีต่ดิตามและประเมนิ
ผลการดำาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวง จัดทำาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา ดำาเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการใน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบาย
และยทุธศาสตรข์องกระทรวง ดำาเนนิการเกีย่วกบั
กิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสาน
การจัดกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาเพื่อการศึกษา ดำาเนินการในฐานะ
เป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเปน็ผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการ
ในระดับกลุ่มจังหวัดรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555: 11-13)
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ด้ วย เห ตุ น้ี  จึ งจำ า เป็น ต้องมี ระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยนำาเทคโนโลยี
มาพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานัก งาน
ศกึษาธกิารภาค คอื ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ในการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศ ให้ผูใ้ช้ บริการเกดิความ
พึงพอใจ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตามยทุธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อให้
สามารถนำามาใช้ในการบริหารจัดการสำานักงาน
ศึกษาธิการภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ

ต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค 

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ
สำานักงานศึกษาธิการภาค

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาคจากการนำาระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นไปใช้

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธกิารภาคในครัง้นี ้มวีธิดีำาเนนิ
การโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และความต้องการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค มีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้

1. การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพปจัจบุนัและความ ตอ้งการสา
รนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การ
ศกึษาของสำานกังานศกึษาธกิารภาค ผูว้จิยัไดส้รปุ
และนำาเสนอผลการวจิยัตอ่คณะกรรมการควบคมุ
วทิยานพินธ ์ซึง่ม ี3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการเตรยีมการ 
ด้านคุณภาพของข้อมูล และด้านสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค 

2. การศึกษาข้อมูลจากการสำารวจ 
เป็นการสำารวจสภาพปัจจุบันและความต้องการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค ในดา้นการเตรยีมการ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู 
และดา้นสารสนเทศตามยทุธศาสตรก์ารศึกษาของ
สำานกังานศกึษาธกิารภาค โดยการสำารวจความคดิ
เห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีวิธี
ดำาเนินการวิจัย ดังนี้ 1) สร้างแบบสอบถามสภาพ
ปจัจบุนัของสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค ตามโครงสรา้งทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหเ์อกสาร 
ตามข้อ 1 ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหารจัดการ ด้านระบบสารสนเทศและด้าน
การวัดและประเมินผล รวมจำานวน 5 คน และ
ทำาการหาคุณภาพโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) แล้ว ทำาให้ได้แบบสอบถาม จำานวน 40 
ข้อ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมการ จำานวน 
6 ข้อ ด้านคุณภาพของข้อมูล จำานวน 20 ข้อ 
และด้านสารสนเทศตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาค จำานวน 19 ข้อ 
2) ดำาเนินการสำารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนัและความตอ้งการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาค จากกลุ่มผู้ให้
ขอ้มลู ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารและเจ้าหนา้ทีข่องสำานกังาน
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ศึกษาธิการภาค 1-13 จำานวน 143 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ดังน้ี ผู้อำานวยการสำานักงานศึกษาธิการภาค 
จำานวน 13 คน ผู้อำานวยการกลุ่ม 5 กลุ่มงาน  
จำานวน 65 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
เป็นตัวแทนจาก 5 กลุ่มงาน กลุ่มงานละ 1 คน  
จำานวน 65 คน โดยดำาเนินการในระหว่างวัน
ที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 3) เก็บ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุ บัน และความต้องการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค โดยใช้สถิติพื้นฐาน (ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แล้วนำาค่าที่ได้ไป
เทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายที่กำาหนดไว้ 
 4) สรุปและนำาเสนอผลการวจิยัต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาค มีวิธีดำาเนินการ
วิจัย ดังนี้

1. นำาผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลใน
ระยะที่ 1 มาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตามยทุธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค ที่
ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การ
เสริมสร้างระบบการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล การพัฒนายุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบท
ของพ้ืนทีจ่งัหวดักลุม่จงัหวดัและเขตตรวจราชการ 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริม 

สนบัสนนุ และพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 
และการจดัทำาและพฒันาขอ้มลูสารสนเทศทางการ
ศกึษา จนไดร้ะบบทีส่มบรูณ ์สามารถนำาไปทดลอง
ใช้ในระยะที่ 3 ต่อไป

2 .  ห าคุณภาพของแบบประ เมิ น
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ
สำานักงานศึกษาธิการภาค โดยผ่านการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบ
สารสนเทศและด้านการวัดและประเมินผล รวม
จำานวน 5 คน ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เลือกข้อคำาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป จำานวน 33 ข้อ จาก 40 ข้อ เพื่อนำา
ไปใช้เป็นข้อคำาถามในแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค โดยการนำาไปทดลองใช้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน ที่สำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 4 เพื่อหาความสอดคล้อง
และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient Alpha) ตาม 
วิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1990: 
202- 204) ให้ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมนิ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการตาม ยุทธศาสตร์
การศกึษาของสำานกังานศกึษาธกิารภาค ไดค้า่ดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 และ ค่า
ความเชื่อมั่น α= 0.92) 

ระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสำานักงานศึกษาธิการภาคจากการ
ใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีวิธีดำาเนินการ
วิจัย ดังนี้
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1. การทดลองใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาค ในสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 8 อำาเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 
30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่  
ผู้อำานวยการสำานกังานศกึษาธิการภาค 8 จำานวน 1 
คน ผู้อำานวยการกลุม่ จำานวน 5 คน และเจา้หนา้ที ่
ผู้ปฏิบัติ จำานวน 24 คน ระยะเวลาดำาเนินการ 
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึง 30 เมษายน 
2559

2. การประเมินประสิทธิผลการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค โดยใช้แบบประเมินประสิทธิผล

ผลการวิจัย
การวจิยัเรือ่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาคมีข้อค้นพบ ดังนี้

1. ผลศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตาม

ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค

สภาพปจัจุบนัและความตอ้งการในการใช้
สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตามยทุธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค ได้แก่ 
สภาพปัจจุบันของสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาคมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
การเตรียม การ มีความเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านคุณสมบัติสารสนเทศ มีความเห็นอยู่
ในระดับน้อยและด้านสารสนเทศตามยุทธศาสตร์
การศึกษามีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศกึษาธกิารภาค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม
เห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการเตรียมการด้านคุณสมบัติ
สารสนเทศ และด้านสารสนเทศตามยุทธศาสตร์
การศึกษามีความเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน  
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันและ
ความต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค

ร�ยก�รประเมิน

ระดับคว�มคิดเห็น

สภ�พปัจจุบัน คว�มต้องก�ร

S.D. แปลผล S.D.
แปล
ผล

1 ด้านการเตรียมการ 2.63 0.54 ปานกลาง 4.06 0.63 มาก

2 ด้านคุณสมบัติสารสนเทศ 2.38 0.47 น้อย 3.75 0.92 มาก

3 ด้านสารสนเทศตามยุทธศาสตร์การศึกษา 2.53 0.56 ปานกลาง 4.11 0.62 มาก

โดยรวม 2.52 0.51 ป�นกล�ง 3.95 0.87 ม�ก
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2. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ
สำานักงานศึกษาธิการภาค มีดังนี้

ร ะบบสารสน เทศ เ พ่ื อการบริ ห า ร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา
ของสำานักงานศึกษาธิการภาคที่ครอบคลุมทั้ง 5 
กลุ่มงาน คือ กลุ่มอำานวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน กลุม่ติดตามและประเมินผล กลุม่พัฒนา
คณุภาพการศกึษา กลุ่มขอ้มลูและสารสนเทศตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธืการภาคทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การเสริม
สร้างระบบการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทของพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด และเขตตรวจ
ราชการ ยุทธศาสตร์การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ส่งเสริม สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานสภาวการณ์ทางการ
ศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
ยทุธศาสตรก์ารจดัทำาและพฒันาขอ้มลูสารสนเทศ
ทางการศึกษารา่งระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 

สรุปเป็นวงจรการแสดงขั้นตอนการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการ
ภาค ดังภาพที่ 1

ประมวลผล

เว็บไซต์สำานักงานศึกษาธิการภาค 8 
http://www.reo8.moe.go.th  

ข้อมูลตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ
สำานักงานศึกษาธิการภาค 8

ระบบสารสนเทศ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค

3 .  ผลการศึ กษาประสิทธิ ผลการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ
สำานักงานศึกษาธิการภาค ก่อนและหลังการใช้
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยรวม มีดังนี้ 
ผลการประเมนิการบรหิารจดัการตามยทุธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค ก่อนใช้
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีผลการประเมิน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ระบบการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ และแผน
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบท
ของพืน้ทีจ่งัหวดั กลุม่จงัหวดัและเขตตรวจราชการ 
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์
การจัดทำาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการ
ศึกษามีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
สว่นยุทธศาสตรก์ารศกึษา วเิคราะห ์วจัิย สง่เสรมิ  
สนับสนุนการตรวจราชการติดตาม ประเมินผล  
และรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาตาม
นโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวงศึกษาธกิาร 
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการประเมนิการบรหิารจดัการตามยทุธศาสตร์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค หลังการ
ใชร้ะบบสารสนเทศทีพั่ฒนาขึน้ มคีา่เฉลีย่โดยรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ 
พบว่า ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบการปฏิบัติ

ราชการตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การ
พัฒนายุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของพื้นท่ีจังหวัด 
กลุม่จงัหวดัและเขตตรวจราชการ ยทุธศาสตรก์าร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศกึษา ยทุธศาสตรก์ารจดัทำาและพฒันาขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา และยุทธศาสตร์การ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการตรวจ
ราชการติดตาม ประเมินผล รายงานสภาวการณ์
ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการประเมินโดย
รวม อยู่ในระดับมากทุกรายการ ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 2 การประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค ก่อนและหลังจากการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

 
ร�ยก�รประเมินก�รบริห�รจัดก�ร 

ต�มยุทธศ�สตร์

ระดับคว�มคิดเห็น

ก่อนใช้ระบบ หลังใช้ะบบ

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล

2.41 0.54 น้อย 4.42 0.73 มาก

2 การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และบริบทของพื้นที่จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และเขตตรวจราชการ 

2.48 0.51 น้อย 4.31 0.70 มาก

3 ยุทธศาสตร์การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม 
สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม ประเมิน
ผล และรายงาน สภาว-การณ์ทางการศึกษา
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ 

3.45 0.41 ปานกลาง 4.48 0.67 มาก

4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

2.44 0.42 น้อย 3.55 0.70 มาก

5 ยุทธศาสตร์การจัดทำาและพัฒนาข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษา 

2.43 0.47 น้อย 4.38 0.70 มาก

โดยรวม 2.52 0.51 ป�นกล�ง 3.95 0.87 ม�ก
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบ 

สารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตามยทุธศาสตร ์
การศึกษาของสำานักงานศึกษาธิการภาค” มี 
ข้อค้นพบที่สามารถนำาเสนอเพื่อการอภิปรายผล 
ดังนี้

1. สำานักงานศึกษาธิการภาคมีวิธีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตามยุทธศาสตร์การศึกษา คือ ด้านนโยบายการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ มีการช้ีแจงนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติประจำาปีผ่านการประชุมบุคลากร 
ทั้งในระดับกระทรวงและระดับภูมิภาค มีการ
จัดทำาข้อมูลพื้นฐานประจำาปีการศึกษา ด้านงบ
ประมาณสนับสนุน มีการจัดสรรงบประมาณใน
การจ้างเจ้าหน้าที่ข้อมูล มีการพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรือการสร้างเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ และการซ่อมบำารุง ดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
(ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์, 2555) ที่มีวิธีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเตรียมคน โดย
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ อบรม และวางแผนอัตรา
กำาลัง ด้านการเตรียมการวัสดุครุภัณฑ์ โดยจัดทำา
แผนจัดสรรงบประมาณ ด้านการเตรียมโปรแกรม 
ให้พร้อมใช้งาน ด้านกระบวนการมีการกำาหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน ด้านระบบเครือข่าย 
มีการจัดตั้งระบบ LAN และสัญญาณ WIFI ผู้
บริหารมีการใช้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัด สำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษาภาคใต้ (จันทวรรณ  
บางศุข, 2553: 120-141) ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่
ต้องการมีซอฟท์แวร์เพ่ือค้นหาข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วให้ทันต่อการใช้งาน และช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และต้องการระบบสารสนเทศที่
สามารถพิมพ์รายงานได้อย่างรวดเร็ว

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศกึษาธกิารภาคในปจัจบุนัยงัดำาเนนิการไมส่มบรูณ ์
ไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัย เ ร่ือง การจัดการ
สารสนเทศสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (หทัยชนก พาหา, 2548:117-138) 
ที่สภาพปัญหาหน่วยงานระดับกองขาดการ
วางแผนด้านสารสนเทศ ขาดการควบคุมและการ
ประเมินผลด้านสารสนเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศยังขาดการนำาไปปฏิบัติ ขาดความเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั และเกดิชอ่งวา่งของการสือ่สาร
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ด้านวัสดุครุภัณฑ์
อาจไม่เพียงพอต่ออัตราการเติบโตและการขยาย
ตัวของการใช้สารสนเทศ กระบวนการจัดการ
สารสนเทศขาดการบรูณาการและไมส่ามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้เท่าที่ควร 
และ Ahmad และ Mohammad (2007: 318-
322) ได้ศึกษาเรื่อง โมดูลเครื่องมือบริหารจัดการ
ในองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ พบว่า ในการบริหาร
จัดการองค์กรพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
จะต้องมีการจัดกลุ่มของโมดูลชุดของ ซอฟต์แวร์ 
มีรูปแบบการพัฒนา มีการบำารุงรักษา และปรับ
เปลี่ยนอัลกอริทึม เพื่อให้เป็นกลุ่มโมดูล ที่ทำางาน
สอดคล้องกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ผลการประเมนิประสิทธิผลการบรหิาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของสำานักงาน
ศึกษาธิการภาค 8 จากการใช้ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารสำานกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยันครพนม 
(ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์, 2555: 127) ที่ผลการ
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ประเมินโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของการบริหาร
สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับผลการ
วิจัย เรื่อง ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พลพิทักษ์ พวงมาลา, 
2542: 133-151) ท่ีสรุปว่า ควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศเปน็ระบบใหญร่ะบบเดียว และในระบบ
ใหญ่ ที่สามารถแบ่งเป็นระบบย่อยไปตามบทบาท
หน้าที่และในการบริหาร 

อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาของ
สำานักงานศึกษาธิการภาค ที่พัฒนาขึ้น ในครั้งนี้  
ได้มีการออกแบบระบบให้มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกับความต้องการและความจำาเปน็ ตาม
ลักษณะของหน่วยงานและตามยุทธศาสตร์การ
ศกึษาทีค่รอบคลมุทัง้ 5 ประเด็น ได้แก ่ยุทธศาสตร์
การเสรมิสรา้งระบบการปฏบัิติราชการตามหลกัธร
รมาภิบาล ยทุธศาสตรก์ารพัฒนายุทธศาสตร ์และ
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบทของพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดและเขต
ตรวจราชการยุทธศาสตร์การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการตรวจราชการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานสภาวการณ์ทางการ
ศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
ยทุธศาสตรก์ารจัดทำาและพัฒนาขอ้มลูสารสนเทศ
ทางการศึกษา และจากการทดลองใช้ และ
การประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมาก ย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้
ว่า ระบบสารสนเทศนี้ จะสามารถแก้ปัญหา
ระบบสารสนเทศของสำานักงานศึกษาธิการภาค 
ได้จริง 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ควรสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1.2 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการตามยุทธศาสตรก์ารศกึษาให้สามารถสนอง
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ควรส่งเสริมความร่วมมือในการ
พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
จดัการตามยทุธศาสตรก์ารศกึษา ในหนว่ยงานทกุ
สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ

1.4 ควรพัฒนาให้มีฐานข้อมูลที่มีความ
ยืดหยุ่นให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการ
ตามยุทธศาสตร์การศึกษาได้อย่างกว้างขวาง

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรสงัเคราะหง์านวิจยัเก่ียวกับปจัจยั
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การศึกษา 

2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวน
พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษา
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