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บทคัดย่อ
การวิจ ัยครั งนี มีว ตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) สภาพปั จ จุ บัน และความคาดหวังของการใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ น
จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพือนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาครประชากรทีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและบุคลากรของสถานศึก ษาศึกษาทีเปิ ดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 10 แห่ ง จํานวนทังสิ น 130 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติ ทีใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่ า
เบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับ สภาพปั จ จุ บัน และความคาดหวัง ของการใช้ร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ตามลําดับดังนี ด้านการนําเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการรวบรวม
ข้อมูล และด้านการตรวจสอบข้อมูล
2. ระดับความคาดหวังของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึก ษาในสังกัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ตามลําดับดังนี ด้านการจัดเก็บ
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ข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล และด้านการรวบรวมข้อมูล
3. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี
3.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล พบว่า ควรจัด อบรมบุ ค ลากรที ปฏิบัติ งานระบบสารสนเทศใน
สถานศึก ษาให้มีค วามรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการในการรวบรวมข้อมูล รองลงมาคือ ควรทํา
แบบฟอร์มและกําหนดรายการทีจําเป็ นในการนําไปใช้ให้ครอบคลุมงานตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวม
ข้อมูล และควรจัดหาเครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ควรจัด อบรมบุ ค ลากรผูม้ ี หน้าที ตรวจสอบข้อมูลของ
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูก ต้อง รองลงมาคือ ควร
จัดระบบการตรวจสอบข้อมูลให้ชดั เจน และควรประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลอย่างจริ งจังและต่อเนื อง
ตามลําดับ
3.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล พบว่า ควรพัฒนาบุคลากรทีมีหน้าทีประมวลผลข้อมูลให้มีความรู้
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล รองลงมาคือ ควรจัดระบบการประมวลผลข้อมูลให้มีประสิ ทธิภาพ
และควรจัดหาเครื องมือและอุปกรณ์ทีทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ
3.4 ด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิ ควิธีการแก่
บุ ค ลากรที มีห น้า ที ในการนําเสนอข้อมูล รองลงมาคื อ ควรจัด สรรงบประมาณในการสนับสนุ น การ
ดําเนิ น การนําเสนอและเผยแพร่ และควรประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ ก ารใช้ข ้อมูลให้เกิ ดประโยชน์ต่อการ
บริ หารงานไปยังหน่วยงานอืนๆ ด้วย
3.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิ ควิธีการแก่
บุคลากรทีมีหน้าทีในการจัดเก็บข้อมูล รองลงมาคือ ควรกําหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดระบบการเก็บข้อมูลไว้
อย่างชัดเจน และควรวางแผนการจัดระบบการเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามสภาพและกาลเวลาของข้อมูลแต่ละ
ประเภท
คําสําคัญ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / การบริหารงานวิชาการ
Abstract
The purpose of this study were 1) to examine and expectation of the Information Technology for
Academic Management System in education institution of subdistrict administration organization in
Samutsakorn. 2) To provide the guidelines to development the Information Technology for Academic
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Management System in education institution of subdistrict administration organization in Samutsakorn. A
sample was selected from administrator and staffs who operation in education of subdistrict administration
organization in Samutsakorn 10 institutions cases were included as sample and total amount 130 staffs.
The data collection methods is survey by the questionnaire and the data were analyzed using by
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The finding found that
1. The present and the expectation of the Information Technology for Academic Management
System in education institution of subdistrict administration organization in Samutsakorn is moderate and
when considered each sections from highest to lower it was The presentation of data, data storage, data
processing, data collection and data verification.
2. The level of expectation of the Information Technology for Academic Management System in
education institution of subdistrict administration organization in Samutsakorn it highest each sections
from highest to lower as data storage, data processing data presentation, data verifications and data
collection.
3. The guideline to development the Information System in education institution of subdistrict
administration organization in Samutsakorn found that as below
3.1 The data processing, the finding indicated that the training is needed for administrators and
staffs to build knowledge and understanding. The tools and equipments for data collection there should be
adequate.
3.2 The data verification, the finding indicated that the training is needed for administrators
and staffs to acknowledgement purpose and method about the data checking and verifications. The
evaluation should include continued monitoring.
3.3 The data processing, the finding indicated that should be develop staffs who related to the
data processing and data processing process management efficiency. The tools and equipments for data
collection there should be adequate.
3.4 The data presentation, the finding indicated that he training is needed for administrators
and staffs to build knowledge and understanding. and management the budget for communication or
public relations to other institution.
3.5 The data storage, the finding indicated that the training is needed for administrators and
staffs who related about the data storage to acknowledgement and should define the guidelines for data
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storage or data retention with explicitly and should planning the data storage system in accordance with
the conditions.
Keywords: Information Technology /Academic Management
บทนํา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจึงเป็ นสิ งทีมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ ง สถานศึกษาทีมีระบบ
สารสนเทศที สมบูร ณ์ ครบถ้วน เป็ นปั จ จุบัน จะช่ว ยให้สถานศึก ษาสามารถดําเนิ นงานพัฒ นาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการสร้ างความมันใจที ตังอยู่บนรากฐานของหลัก วิชาหลัก ฐานข้อเท็จจริ งที สามารถ
ตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลทีเป็ นวิทยาศาสตร์ หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล
เพราะสารสนเทศทังหลายนัน นอกจากจะใช้ในการวางแผนการดําเนิ นงานและประกอบการตัดสิ นใจแล้ว
ยังนําไปสู่การพัฒนาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ในการดําเนินการต่าง ๆ ด้วย (กรมวิชาการ, 2544 :
8 อ้างถึงใน นิ ตยา ไสยะกิจ , 2552 : 1) หลักการพืนฐานแบบง่ายๆ ทีน่ าจะช่ วยให้เข้าใจเกียวกับระบบ
สารสนเทศเพือการบริ หารนัน เป็ นการพัฒนามาจากการทีผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจในเรื องใดเรื องหนึ ง โดยมี
การพิจารณาอย่างเป็ นระบบ รอบคอบ จะใช้แต่ระเบียบ กฎเกณฑ์และประสบการณ์ทีเคยใช้ในอดีตต่อไป
ไม่ได้ ต้องอาศัยระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็ นพืนฐานน่ าจะเป็ นการตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด (อุทยั
บุญประเสริ ฐ, 2543 : 12 อ้างถึงใน อ้างถึงใน นภัสวรรณ ค้อไผ่, 2552 : 2) การจัดระบบสารสนเทศทาง
วิชาการต้องมีการวางแผนดําเนินงานอย่างเหมาะสม เพือให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาการศึกษา และระบบต้องมี
ความถูกต้อง ชัดเจน เนื องจากปั จ จุบนั เป็ นยุคแห่ งการเรี ยนรู้ มีการใช้ระบบข้อมูลข่ าวสารทีรวดเร็ วและ
แพร่ หลายอย่างกว้างขวางไม่ว่ามนุ ษ ย์จ ะอยู่ทีใด สามารถติด ต่อสื อสารถึงกันได้ต ลอดเวลาจึ งต้องอาศัย
เทคนิควิธีการทีดีควบคู่กนั ไปกับเครื องมือเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิงการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ
เพือการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน หากการดําเนิ นงานด้านวิชาการมีประสิ ทธิภาพ ก็จะส่ งผลต่อการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง ดังนันงานวิชาการจะต้องชัดเจน ถูกต้อง เป็ นระบบเกิดประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารงานในโรงเรี ยน คุณสมบัติทีดีของระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิชาการจะต้องประกอบด้วย
ข้อมูลจะต้องตรงกับความต้องการ (Relevance) ชัดเจน (Clarity) เรี ยกใช้ได้รวดเร็ ว (Accessibility) ทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ (Timeliness) ถูก ต้องแม่น ยํา (Accuracy) ตรวจสอบได้ (Verifiability) สมบูร ณ์ ค รอบคลุม
(Comprehensiveness) (กมล ภู่ประเสริ ฐ , 2544 : 77 – 79 อ้างถึงใน นภัสวรรณ ค้อไผ่, 2552 : 1) ในการ
บริ หารการศึกษาย่อมมีระบบสารสนเทศเป็ นหัวใจทีสําคัญในทุกขันตอน ระบบสารสนเทศทีดีมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ จะต้องเป็ นระบบมีค วามสมบูรณ์ ทังด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูลการจัดหน่ วยหรื อคลังข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําข้อมูลไปใช้ทัง 6 ขันตอน
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จะต้องดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพือให้ได้ขอ้ มูลทีถูกต้องครบถ้วน ทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการ (วีระ สุภากิจ, 2539 : 318 อ้างถึงใน นภัสวรรณ ค้อไผ่, 2552 : 2) ผูว้ ิจยั ในฐานะทีปฏิบตั ิหน้าทีใน
ตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานวิชาการได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ พบว่ายังไม่มีผใู้ ดทําการศึกษาเกียวกับแนว
ทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษาในสังกัดองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ดังนันผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการนํา
หลักการวิจยั ปฏิบตั ิการ มาใช้เป็ นเครื องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล เป็ นปั จจุ บนั มีค วามต่ อเนื องและเป็ นประโยชน์สําหรับผูบ้ ริ หาร ผูใ้ ช้บริ ก ารหรื อผูม้ ีหน้าที
รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึก ษาสภาพปั จ จุบัน และความคาดหวังของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพือนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
ขอบเขตของการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านประชากรของการวิจยั ไว้ดงั นี
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาศึกษาทีเปิ ดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 10 แห่ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษา จํานวน 2 คน หัวหน้าวิชาการ จํานวน 1 คน หัว หน้า
งานวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จํานวน 8 คน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน จํานวน 1 คน รวมจํานวนสถานศึกษาละ 13 คน รวมจํานวนทังสิ น 130 คน
2. ขอบเขตด้านเนือหา
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเกียวกับแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้ประเด็นที
จะศึกษาตามแนวคิดการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ใน 5
ขันตอนคือ 1.การรวบรวมข้อมูล 2.การตรวจสอบข้อมูล 3.การประมวลผลข้อมูล 4.การนําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ และ 5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ดังนี
3.1 ตัวแปรทีศึกษา ได้แก่ การศึกษากระบวนการ และการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 5
ขันตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนําเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
3.2 ตัว แปรตาม ได้แก่ แนวทางการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
4. ขอบเขตด้านเวลา
ขอบเขตด้านระยะเวลาทีทําการศึกษา ภาคเรี ยนประจําปี การศึกษา พ.ศ. 2558
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2552-2559 กระทรวงศึกษาธิการ (2552:4) ได้วางกรอบ
นโยบายและกรอบการดําเนิ นงานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารไว้ ดังนี พัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือการพัฒนาคุณภาพ เพิ มโอกาสทางการศึกษา เพิ มประสิ ทธิภาพการบริ หาร
จัดการ โดยเร่ งรัดกระจายอํานาจการบริ หารจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และสนับสนุน
ส่งเสริ มการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพือการศึกษา ตลอดจนบริ หารจัดการและ
ใช้ทรั พยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็ น
สากลของการศึกษา เพือรองรับการเป็ นประชากรอาเซียน และเพิ มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ภายใต้
กระแสโลกาภิวฒั น์ ขณะเดียวกันสามารถอยูร่ ่ วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึงพาอาศัยและเกือกูลกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพือสร้างหรื อ
จัดการกับสารสนเทศอย่างเป็ นระบบและรวดเร็ ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เพือให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กร ทังนี เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึงพาเทคโนโลยีดา้ นการ
สื อสารและโทรคมนาคม ซึงเป็ นวิธีการทีจะส่ งข้อมูลจากทีหนึ งไปยังอีก ทีหนึ ง เพือการแลกเปลียนหรื อ
เผยแพร่ ข ้อมูล และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ ว ทัน ต่ อการใช้ประโยชน์ ผ่านอุปกรณ์ สือสาร เช่ น วิท ยุ
โทรศัพท์ เครื องโทรสาร คอมพิวเตอร์ คลืนวิทยุ และดาวเทียม ดังนันในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสือสารจึงมักใช้ค่กู นั
วันทวี ปาลโมกข์ (2552) ได้ให้รายละเอียดของคําว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ว่าเป็ นการสมาสเข้า
ด้วยกันจากคําว่า “เทคโนโลยี” กับ “สารสนเทศ” ซึง “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการทีเกียวกับศิลปะใน
การนําเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบตั ิและอุตสาหกรรม ส่วนคําว่า “สารสนเทศ”
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นัน หมายถึง ข่าวสารทีได้จากการนําข้อมูลดิบ (Raw Data) มาคํานวณทางสถิติหรื อประมวลผลอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงข่าวสารทีได้ออกมานันจะอยูใ่ นรู ปทีสามารถนําไปใช้งานได้ทนั ที เมือนําเอาสองคํานี มาสมาสกัน
เป็ น “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึงภาษาอังกฤษใช้คาํ ว่า Information Technology หรื อเรี ยกย่อว่า IT ก็จะได้
ความหมายใหม่มีรากฐานมาจากคําเดิมว่า เทคโนโลยีทุกด้านทีเข้ามาร่ วมกันในกระบวนการจัดเก็บ สร้าง
และสือสารสนเทศ
ธีรพล ขยันการนาวี (2547:14) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทใน
โรงเรี ยนทีมีผลเกียวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุ ด
โดยผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ ทางด้านวิชาการและเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําประสานงานการปฏิบตั ิงานกับครู ในด้านการ
เรี ยนการสอน โดยให้สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายทางด้านการศึกษาของโรงเรี ยน งานวิชาการเป็ นงาน
หลักของการบริ หารสถาบัน ไม่ว่าสถาบันจะเป็ นประเภทใด มาตรฐานหรื อคุณ ภาพของสถานศึก ษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนืองจากงานวิชาการเกียวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา
และการจัดการเรี ยนการสอน ซึงเป็ นหัวใจของสถานศึกษาและเกียวข้องกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคคล
ทุกระดับของสถานศึกษา ซึงอาจจะเกียวข้องโดยตรงหรื อทางอ้อมก็จะอยูท่ ีลักษณะของงาน
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
พรรณี ลายสาน (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื อง ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต 2 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความ
ต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานเขตพืนที การศึกษา
ระยอง เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 89 คน ผลการศึกวิจยั
พบว่า
1. ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต
2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
การประมวลผลข้อ มูล การนําเสนอข้อมูล และสารสนเทศ การตรวจสอบข้อ มูล การรวบรวมข้อ มูล
ตามลําดับ
2. ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง
เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
3. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง
เขต 2 รวม 5 ด้าน พบว่า มีแนวทางการพัฒนาดังนี
3.1 ด้านการรวบรวมข้อมูล ควรจัด อบรมบุค ลากรที ปฏิบัติ งานสารสนเทศในโรงเรี ยนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการรวบรวมข้อมูล
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3.2 ด้านการตรวจสอบข้อมูล การจัด อบรมบุค ลากรผูม้ ีหน้าที ตรวจสอบข้อมูลโรงเรี ยนให้มี
ความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง
3.3 ด้านการประมวลผลข้อมูล ควรพัฒ นาบุ ค ลากรที มีหน้าที ประมวลผลข้อมูลให้มีค วามรู้
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล
3.4 ด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ การจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีการแก่บุคลากร
ทีมีหน้าทีในการนําเสนอข้อมูล
3.5 ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีการแก่บุคลากรที
มี
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ โดยใช้ประชากรจากสถานศึก ษาทีเปิ ดสอนตามหลักสู ต ร
มัธยมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 10 แห่ ง รวมประชากรทังสิ น
130 คน
2. ขันตอนการวิจยั
มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี 1. ประชากร 2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และ4.
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ถึงผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร เพือขอเก็บรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริ หาร ครู
อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ทีเป็ นกลุ่มประชากร ทัง 10
แห่ง รวมจํานวน 130 คน
2. ผูว้ ิจยั นําส่งแบบสอบถามและเอกสารทีเกียวข้องไปขอความร่ วมมือผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
อาจารย์ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ทัง 10 แห่ ง รวมจํานวน 130 คน
ตอบแบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ไปรับแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเอง
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพือ
นําผลวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลตามขันตอนของการวิจยั
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
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ในการศึก ษาครั งนี ผูศ้ ึก ษาทําการวิเคราะห์ข ้อมูลด้ว ยเครื องคอมพิว เตอร์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ป โดยดําเนิ น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเมือได้รับแบบสอบถามกลับคื น มาแล้ว จะนํามาพิจ ารณาและ
ตรวจสอบแบบสอบถาม เพือคัด เลือกแบบสอบถามที สมบูรณ์ ค รบถ้วนมาจัด ระบบลงรหัส และทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ส่ วนคําถามแบบจัดลําดับนัน ใช้วิธีโ ดยนําข้อทีเป็ น
ลําดับที หนึ งคูณ ด้ว ยสาม ลําดับที สองคุ ณด้วยสอง และลําดับทีสามคูณ ด้ว ยหนึ ง แล้ว นําคะแนนรวมมา
จัดลําดับ
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปและสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร โดยการหาค่ าเฉลียของกลุ่ มประชากรคือ 
และค่าเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร คือ 
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลียของกลุ่มประชากร แบบหาช่องว่างระหว่างสภาพปั จจุบนั และสภาพ
ทีคาดหวัง ใช้วิธีโดยนําค่าเฉลียจากสภาพปัจจุบนั ลบด้วยค่าเฉลียจากสภาพทีคาดหวัง แล้วนําช่องว่างทีได้มา
จัดลําดับ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเป็ นคําถามให้คะแนนแบบจัดลําดับ ใช้วิธีโดยนําข้อทีเป็ นลําดับทีหนึ งคูณ
ด้วยสาม ลําดับทีสองคูณด้วยสอง และลําดับทีสามคูณด้วยหนึง แล้วนําคะแนนรวมมาจัดลําดับ
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ส ถานภาพของประชากร พบว่ า ตํา แหน่ ง หน้าที ในสถานศึก ษาของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จํานวน 130 คน พบว่า มีตาํ แหน่ งเป็ นหัว หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คิ ดเป็ นร้อยละ 61.54
รองลงมาคือ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (ฝ่ ายงาน
วิชาการ) คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ตําแหน่ งหัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็ นร้อยละ
7.69 มีประสบการณ์การทํางานด้านบริ หารการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 11 – 15
ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.69 มีประสบการณ์
มากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.08 และมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.62
2. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบนั และความคาดหวังของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
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สภาพปั จ จุ บนั การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับความคาดหวัง
ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ผูว้ ิจยั นําหัวข้อและประเด็นมาอภิปรายผล ดังนี
1. สภาพปัจจุบนั ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
เนืองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นปัจจัยสําคัญทีใช้ในบริ หารจัดการและบริ หารงานวิชาการทีจะนําสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนันสถานศึกษาจึงต้องให้ความสําคัญ และในปัจจุบนั ซึงเป็ น
ยุคโลกาภิวตั น์ ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการทํางานเกือบทุกด้าน ซึงต้อง
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่อาจมีขอ้ จํากัดในด้านความพร้อม ความชํานาญในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขาดงบประมาณในการซือและซ่อมบํารุ ง อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ส่งผลให้สภาพปัจจุบนั ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ เบญญา สัพโส (2550, หน้า 83-84) พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน สังกัดสํานักเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 2 อยูใ่ นระดับการปาน
กลาง และสอดคล้องกับผลวิจยั ของ ธวัชชัย โหง่นคํา (2552, หน้า 51) พบว่า สภาพปั ญหาการดําเนิ นงาน
ระบบสารสนเทศโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาศรี สะเกษ เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. ความคาดหวังของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา
ใน สั ง กั ด อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ น จั ง หวั ด ส มุ ท ร ส า ค ร โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
อาจเนื องจากสภาพของสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น จังหวัด สมุทรสาคร ขาดความ
พร้อมในการดําเนิ นงานทังด้านบุคลากรผูม้ ีความรู้ความชํานาญในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาด
งบประมาณสนับสนุ น เพือจัด ซือระบบคอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและวัสดุ อุปกรณ์ ทังนี
เนื องจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการต้องใช้บุค ลากรที มีค วามรู้
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ความสามารถโดยตรง และงบประมาณสนับสนุ นเพือใช้วางแผนและพัฒนาและกํากับติดตามประเมินผล
เพือให้เกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณี สายสวน (2552, หน้า 75)
พบว่า ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยองเขต 2
ทังโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน 5 ด้าน สามารถสังเคราะห์เป็ นการนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษาในสังกัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ น จังหวัด
สมุทรสาคร อภิปรายผลได้ดงั นี
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรวบรวมข้อมูล ควรจัดอบรมบุคลากร
ทีปฏิบตั ิงานระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการในการรวบรวม
ข้อมูล ควรทําแบบฟอร์มและกําหนดรายการทีจําเป็ นในการนําไปใช้ให้ครอบคลุมงานตามวัตถุประสงค์ของ
การรวบรวมข้อมูล และควรจัดหาเครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้อง
กับการศึก ษาของ พรรณี ลายสวน (2552, หน้า 80) กล่าวว่า โรงเรี ยนต้องจัดอบรมบุ คลากรที ปฏิบตั ิงาน
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการในการรวบรวมข้อมูล จัดทํา
แบบฟอร์มและกําหนดรายการทีจําเป็ นในการนําไปใช้ให้ครอบคลุมงานตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวม
ข้อมูล และจัดหาเครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตรวจสอบข้อมูล ควรจัด อบรม
บุ ค ลากรผูม้ ีหน้าที ตรวจสอบข้อมูลของสถานศึ ก ษาให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจวัต ถุป ระสงค์แ ละวิ ธีก าร
ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง ควรจัดระบบการตรวจสอบข้อมูลให้ชดั เจน และควรประเมินผลการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างจริ งจังและต่อเนือง สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณี ลายสวน (2552, หน้า 80) กล่าวว่า ควรจัด
อบรมบุคลากรผูม้ ีหน้าทีตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิ ธีการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง ควรจัดระบบการตรวจสอบข้อมูลให้ชดั เจน ควรจัดให้มีหน่ วยตรวจสอบข้อมูล
เป็ นการเฉพาะเพือแก้ไขข้อมูลทีผิดพลาด
3.3 แนวทางการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประมวลผลข้อมูล ควรพัฒ นา
บุ คลากร ที มี ห น้ า ที ปร ะมว ลผลข้ อ มู ล ให้ มี ค วาม รู้ คว าม สาม า รถในก าร ประ มวลผลข้ อ มู ล
ควรจัดระบบการประมวลผลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และควรจัดหาเครื องมือและอุปกรณ์ทีทันสมัยในการ
ประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณี ลายสวน (2552, หน้า 80) กล่าวว่า ควร
พัฒนาบุคลากรทีมีหน้าทีประมวลผลข้อมูลให้มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล ควรจัดหา
เครื องมือและอุปกรณ์ทีทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลให้เพียงพอ และควรจัดระบบการประมวลผลข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ
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3.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ควร
จัดอบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีการแก่บุคลากรทีมีหน้าทีในการนําเสนอข้อมูล ควรจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุ นการดําเนิ นการนําเสนอและเผยแพร่ และควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การใช้ข ้อมูลให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการบริ หารงานไปยังหน่วยงานอืนๆ ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณี ลายสวน (2552,
หน้า 80) กล่าวว่าควรจัดอบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีการแก่บุคลากรทีมีหน้าทีในการนําเสนอข้อมูล ควร
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุ นการดําเนิ นการนําเสนอและเผยแพร่ และควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การใช้ขอ้ มูลให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารงานไปยังหน่วยงานอืนๆ ด้วย
3.5 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ควรจัด
อบรมให้ความรู้และเทคนิควิธีการแก่บุคลากรทีมีหน้าทีในการจัดเก็บข้อมูล ควรกําหนดแนวปฏิบตั ิในการ
จัดระบบการเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจน และควรวางแผนการจัดระบบการเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามสภาพและ
กาลเวลาของข้อมูลแต่ละประเภท สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณี ลายสวน (2552, หน้า 82) กล่าวว่า ควร
จัดอบรมให้ความรู้และเทคนิ ควิธีการแก่บุคลากรทีมีหน้าทีในการจัดเก็บข้อมูล ควรวางแผนการจัดระบบ
การเก็บข้อมูลให้เป็ นไปตามสภาพและกาลเวลาของข้อมูลแต่ละประเภท และควรกําหนดแนวปฏิบตั ิในการ
จัดระบบการเก็บข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของงานวิจยั ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเกียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะเกียวกับการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญเกียวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือใช้ในการบริ หารงานวิชาการได้
1.2 ควรสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญและจําเป็ นทีต้องจัดระบบสารสนเทศ
1.3 ควรมีก ารกํา หนดนโยบายและแนวทางด้านการบริ หารจัด การระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้ชดั เจนตามภาระงานและสามารถนําไปสู่แนวทางการปฏิบตั ิได้
1.4 ควรมีการแต่งตังคณะกรรมการทีรับผิดชอบด้านสารสนเทศ รวมถึงจัดให้มีเครื องมือการ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล การรายงานผล การจัดเก็บข้อมูลและการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
1.5 ควรมี ก ารสํา รวจความต้อ งการใช้ข ้อมูล และสารสนเทศ วางแผนการรวบรวมข้อ มูล
ประมวลผลข้อมูลให้มีความหมายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
1.6 ควรมีการวางแผน กําหนดขอบเขตในการจัดทําฐานข้อมูลของสถานศึกษาและควรมีคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน กําหนดโครงสร้างการบริ หารงานและหน้าทีรับผิดชอบให้ชดั เจน
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1.7 ควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอเหมาะสมเพือให้สถานศึกษาสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาครได้ดาํ เนินการจัดระบบสารสนเทศ
1.8 ควรนําระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นปัจจุบนั ทันต่อการ
เปลียนแปลง
1.9 ควรมีการกํากับ ติดตาม นิเทศในการดําเนิ นงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนือง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
2.1 ควรมีก ารศึก ษาเกี ยวกับสภาพและปั ญหาการใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการ
บริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
2.2 ควรมีการศึก ษาเกียวกับแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
2.3 ควรมีก ารศึ ก ษาเกี ยวกับความต้องการและแนวทางในการพัฒ นาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
2.4 ควรมีการศึกษาเกียวกับประสิ ทธิภาพของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา ดําเนิ นงานของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น จังหวัดสมุทรสาคร
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