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บทคัดยอ
  การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน

ขอนแกนพัฒนศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ใหมีประสิทธิภาพ กลุมเปาหมาย คือ 

ผูบริหารและครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา จํานวน 30 คน ประกอบดวย 1. กลุมผูรวมวิจัย ไดแก 1) ผูวิจัย 

2) ครูผูเชียวชาญระบบ 1 คน 3) ครูฝายกิจการนักเรียน 4 คน 2. กลุมผูใหขอมูล ไดแก 1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 

2) รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 3) ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา จํานวน 22 คน วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 

2 ระยะ ระยะท่ี 1 สํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียน ระยะ

ที ่2 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียน ใชวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Crcle 

: SDLC) 5 ขั้นตอนของ Stair (1996) คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การใชระบบ และ

การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ เปนการวิจยัและพัฒนา จาํนวน 2 วงรอบ แตละวงรอบประกอบไปดวยการวางแผน 

การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผลการปฏิบัติตามทฤษฎีของ Kemmis and Mc Taggart (1991) เครื่องมือที่

ใชไดแก แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม แบบวัดความพึงพอใจ แบบ

บันทึกการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล วิเคราะหโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 

  ผลการวิจัยพบวา ระยะที่ 1 การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน 3 ดานคือ ดานทรัพยากร กระบวนการ

จดัระบบสารสนเทศ และดานระบบฐานขอมูล พบวา มปีญหาอยูในระดบัปานกลางทัง้ 3 ดาน แตความตองการพฒันา

ระบบสารสนเทศทัง้ 3 ดานนีม้คีวามตองการอยูในระดบัมาก ระยะที ่2 เปนการดาํเนนิการพฒันาระบบสารสนเทศงาน

กิจการนักเรียน ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 พบวา ระบบโปรแกรมตอบสนองชาบันทึกขอมูลบางรายการไมได ไมมี
คูมือการใชระบบ และไมมีผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศ จึงไดพัฒนาตอในวงรอบที่ 2 เปนการพัฒนาโปรแกรมระบบ

สารสนเทศท่ีพบปญหาในวงรอบท่ีผานมา โดยปรับปรุงโปรแกรมระบบ การออกแบบโปรแกรมใหม การทดสอบ

โปรแกรมในการใชงาน จัดทําคูมือการใชงานระบบ พบวา การพัฒนาระบบในวงรอบนี้ ทําใหบุคลากรมีความรูความ

เขาใจในระบบ สามารถใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดแตงต้ังเจาหนาที่ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบดูและ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษาหลัก
3 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษารวม
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เรียกใชขอมลูทนัตามความตองการ มกีารกําหนดวิธกีารรักษาความปลอดภัยของระบบ ทาํใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : การพัฒนาระบบสารสนเทศ, การบริหาร

Abstract
 The purpose of this research was to develop the Student Affair Administration Information 

System of Khonkaenpattanasuksa School in the Secondary Education Service Area Offi ce 25, using 

action research in 2 spirals. The process comprised planning, action, observation, and refl ection. 

The study was conducted in 2 phases. Phase 1 was surveying the problem in development of the 

Student Affair Administration Information System. Phase 2 was developing the Student Affair

Administration Information System using fi ve steps of System Development Life Circle (SDLC), 

planning, analysis, design, implementation, and maintenance. A group of research participants 

consisted of: a researcher, an expert teacher,four teachers of the Student Affair department. A group 

of key informants consisted of: the school director, vice director, and 22 teachers from

Khonkaenpattanasuksa School. The instruments used for collecting data were questionnaire,

an interview form, a pretest, a posttest, and satisfaction questionnaire. The collected data were 

analyzed and presented by means of a descriptive analysis. 

  The fi ndings revealed that in phrase 1, there was the problem in medium level of resource, 

information management system, and data base system. The need of the development

of information system was at high level. In phrase 2, the development the Student Affair 

Administration Information System, in spiral 1, the information system program running was slow 

and could not record some data, there was no handbook in the developing the Student Affair 

Administration Information System, and no person to control the system. In spiral 2, the continuing 

of development the Student Affair Administration Information System by developing system, 

designing new system, testing system, supervising, and making the handbook. The results for this 

spiral showed that program user can understand in using system and program, there was effi ciency 
on the information system.

Keywords : The Development of Information System, Administration.

บทนํา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 (ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ พ.ศ.2545) มาตรา 6 การศึกษา

ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย สติปญญา ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 รัฐตองจัดการศึกษาอบรม 

และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู

คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ 
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ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

ทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง

จติสาํนกึทีถ่กูตองเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ เรงรัด

การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 

พัฒนาวิชาชีพครู  และสง เสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของ

รฐัใหคาํนงึถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนา และเอกชนจัดและมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน

แหงรัฐจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกรวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย

มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม สงเสริม

และสนับสนุนการกระจายอํานาจ การบริหารองคกรใน

ยุคโลกาภิวัฒน มีความจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี จึงจะ

ทําใหภารกิจตางๆ ดําเนินไปดวยดี และบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ตั้ งไว เพราะการเปล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยทีีก่าวไปอยางรวดเรว็ทาํให
สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษาท่ีตอง

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจําเปนตอการพัฒนา

องคกรเพื่อใหองคกรสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 การบริหารจัดการภาครัฐไดมีพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 39 กําหนดเร่ืองการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารมาใช โดยใหสวนราชการจดัให

มรีะบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพือ่อาํนวย

ความสะดวกแกประชาชนใหสามารถตดิตอสอบถามหรอื
ขอขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการได

 โรงเรียนเปนองคกรหนึ่งของรัฐที่ตองอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร ความเจริญ

กาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง

ในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดย

เฉพาะการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 

Information System:MIS) มาใชอยางกวางขวาง 

เนื่องจากระบบสารสนเทศเปนแหลงรวบรวมเก็บรักษา
ขอมลูเพ่ือการวิเคราะหและนําเสนอประกอบการตัดสนิใจ 

ดงันัน้การบรหิารงานจงึจําเปนตองมเีทคโนโลยสีารสนเทศ

อยูในองคกร

 ระบบสารสนเทศ คอืระบบทีร่วบรวม ประมวลผล 

เก็บรักษาและเผยแพรสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผน 

การพฒันา ตดัสนิใจ ประสานงานและควบคมุการดาํเนนิ

งานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เปนกระบวนการในการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศที่มีอยู

ในปจจุบนัใหเหมาะสมกับความตองการใชสารสนเทศของ

องคกร หรือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพใหดีขึ้น 

โดยอาจจะเปล่ียนแปลงเพียงบางสวนหรือนําระบบ

สารสนเทศใหมมาใชทดแทนระบบเดิม ดังนั้นการบริหาร

งานกิจการนักเรียนซึ่งเปนงานเกี่ยวของกับนักเรียน

โดยตรงนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ ที่จะ

สงเสรมิใหนกัเรยีนเปนผูทีม่คีวามรูความสามารถ มคีวาม

ประพฤตทิีด่งีาม มรีะเบยีบวินยัในตนเอง ตองอาศยัระบบ

สารสนเทศในการเก็บขอมูลนักเรียน

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ

นักเรียนโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 ใหมปีระสทิธภิาพ

ขอบเขตการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
 1.  เนื้อหาที่ใชในการศึกษา

   ศึกษาสภาพการปจจุบัน ปญหาและความ
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ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ

นักเรียน ดานทรัพยากร ดานกระบวนการจัดระบบ

สารสนเทศ ดานระบบฐานขอมูล ใชกระบวนการพัฒนา

ระบบ (System Development Life Circle : SDLC ) 

5 ขั้นตอนของ Stair โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) ตามแนวคิดของ

Kemmis & Mctaggart เปนกระบวนการในการวิจัย 

ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน (PAOR) ดังนี้

  1. การวางแผน (Planning)

  2. การปฏิบัติ (Action)

  3. การสังเกต (Observation)

  4. การสะทอนผลการปฏิบัติ (Refl ection)

 2. กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและครูโรงเรียน

ขอนแกนพัฒนศึกษา จํานวน 30 คน ประกอบดวย

   2.1 กลุมผูรวมวิจัย ไดแก

    2.1.1 ผูวิจัย 

    2.1.2 ครูผูเชียวชาญระบบ 1 คน

    2.1.3 ครูผูรวมวิจัย 4 คน

   2.2 กลุมผูใหขอมูล ไดแก 

    2.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน

    2.2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน

    2.2.3 ครูโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

จํานวน 22 คน

 3.  ระยะเวลาในการวิจัย 

  ระยะที ่1 1 กนัยายน พ.ศ.2555 – 9 ตลุาคม 

พ.ศ.2555 

  ระยะท่ี 2 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 – 30 

กันยายน พ.ศ.2556 
 4.  วธิดีาํเนินการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอมูล

   การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

บริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ใชกรอบกระบวนการ

พัฒนาการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Circle: SDLC) 5 ขัน้ตอนของ Stair (1996) เปนแนวทาง

ในการพฒันาระบบสารสนเทศงานบรหิารกจิการนกัเรียน 

คอื การศกึษาระบบ (System Investigation) การวเิคราะห

ระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ 

(System Design) การใชระบบ (System Implementation)

และการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ (System 

Maintenance and Review) โดยใชวงจรพฒันางานตาม

แนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart. เปนกระบวน

การในการวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน (PAOR) 

ไดแก การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การ

สังเกต (Observation) การสะทอนผลการปฏิบัติ

(Refl ection) จํานวน 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดของการ

ดําเนินงานดังนี้

 ระยะท่ี 1 ดาํเนนิการศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหา

และความตองการใชระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ
นักเรียน โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

 ระยะท่ี 2 การพฒันาระบบสารสนเทศงานบริหาร
กิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา อําเภอเมือง

จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 วงรอบ ดังนี้

 วงรอบที่ 1

 1. ขัน้วางแผน (Planning) โดยดําเนินการตาม

ขั้นตอนตอไปนี้

  1.1 ดาํเนนิการวเิคราะหสภาพปญหาการใช

สารสนเทศงานบรหิารกิจการนกัเรยีนรวมกับครผููรวมวจิยั

ฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนที่ไดจากการศึกษาสภาพ

ปญหาดานการจัดระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ

นกัเรียนและวิเคราะหจากระเบียบวาระบันทกึการประชุม 

หัวหนากลุมงานในปการศึกษา 2554 – 2555 ที่เกี่ยวกับ
การจดัระบบสารสนเทศงานกจิการนกัเรยีน พบวา ขอมูล

ไมเปนปจจุบัน การสืบคนขอมูลนักเรียนลาชา และขาด

ผูรบัผดิชอบ โดยตรง ขอมลูไมเสถยีรภาพ จากปญหาการ

ดําเนินการดังกลาวผูวิจัยและบุคลากรในโรงเรียน

ขอนแกนพฒันศกึษา ไดนาํขอมูลเบือ้งตนมาวางแผนการ

ดําเนินการ กําหนดกลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียนของโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษาตอไป 
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  1.2 กําหนดกลยุทธการพัฒนา

    การดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ใชกลยุทธการประชุม

เชงิปฏิบตักิาร การนิเทศ กาํกบัตดิตามและการประเมินผล
โดยใชกรอบการพัฒนาระบบ (System Development 

Life Circle : SDLC ) 5 ขั้นตอนของStair คือ การศึกษา

ระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การใช

ระบบ และการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ ผูวิจัย

กําหนดกลยุทธในการพัฒนาดังนี้

   1.2.1  การศึกษาระบบ  (System 

Investigation) เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคา ความสําคัญ
ของการใชสารสนเทศงานบรหิารกจิการนักเรยีน และมแีนวคิด

รวมกันในการออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นําไปสูอาสาสมัครเขารวมในกลุมของผูวิจัย และใช

กิจกรรมประชุมความคิดเห็นกลุมผูวิจัยเพื่อศึกษาสภาพ

ปจจุบัน ปญหาและวิเคราะหความเปนไปไดของการ

ดําเนินการ

    1.2.2 การวิเคราะหระบบ (System 

Analysis) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบขาย

งานสารสนเทศงานบรหิารกจิการนกัเรยีน ดานทรพัยากร 

ดานกระบวนการจดัระบบสารสนเทศและดานระบบฐาน
ขอมูลดานประกอบดวย การจัดทําทะเบียนประวัติ การ

ปกครองนกัเรยีนและวนิยัในโรงเรยีน การจัดกจิกรรมตาง ๆ

การจดักิจกรรมนักเรยีนเพือ่ใหเกดิความตระหนักรวมกนั

ในการพัฒนาระบบ 

    1.2.3 การออกแบบระบบ (System 

Design) เพือ่ออกแบบระบบสารสนเทศงานบรหิารกจิการ
นักเรียน ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมระบบ

    1.2.4  การใชระบบ (System Imple-

mentation) เปนขั้นของการทดลองใชระบบสารสนเทศ
งานบริหารกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงให

สมบูรณแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นและพัฒนาในวงรอบ

ที่ 2 ตอไป

   1.2.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบ

ระบบ (System Maintenance and Review) ใชกลยทุธ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกําหนดแนวทางการดูแล

รักษาและตรวจสอบระบบ ควบคูไปกับการนิเทศ กํากับ

ติดตามและประเมินผลเพื่อใหระบบสามารถใชงาน

ไดอยางตอเนื่องตลอดไป

 2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action)

  ผูวิจัยและกลุมผูรวมวิจัย ตลอดจนทุกฝาย

ที่เก่ียวของรวมดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ที่กําหนด ปฏิบัติตามกิจกรรม และรวมกันปรึกษา

หารือเมื่อพบปญหาในทางปฏิบัติเพื่อแกปญหาที่เผชิญ 

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและยืดหยุนไดตามสภาพ

การณหรือบริบทของโรงเรียนตามกรอบกระบวนการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Circle : 

SDLC) 5 ขั้นตอนของ Stair เปนแนวทางในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนและใชวงจร

พัฒนาคนตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart 

เปนกระบวนการในการวิจัยที่ตองไดรับการพัฒนา

ทั้ง 3 ดานคือดานทรัพยากร ดานกระบวนการจัดระบบ

สารสนเทศและดานระบบฐานขอมูล ที่จะสงผลตอการ

พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศงาน

กิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

 3. ขั้นการสังเกต (Observation) 

  ในขัน้นีไ้ดการดําเนนิการตามแผนปฏิบตักิาร 

ผูวิจัยและกลุมผูรวมวิจัย ดําเนินการสังเกตและวิจารณ 

การออกแบบระบบ และใชระบบสารสนเทศงานกิจการ
นกัเรียน ตลอดจนมีการนิเทศ กาํกบั ตดิตามและประเมินผล 

เพ่ือใหขอมลูทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนาแผนการดําเนินการ

ในวงรอบตอไป

 4.  ขั้นการสะทอนผล (Refl ection) 
   ขั้นตอนน้ีผูวิจัย กลุมผูรวมวิจัยรวมกัน

รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกตครูผูสอนที่เขารับการ

อบรมโปรแกรมระบบ เพื่อสะทอนผลการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานกิจการนักเรียน ที่จะนําระบบไปพัฒนา

บุคลากร ประเมินผล อภิปราย สรุป และเสนอแนะ

การจัดกิจกรรมในแตละชวง จํานวน 2 วงรอบ
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สรุปผลการวิจัย

  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการใชระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ

นักเรียน โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน พบวา

 1.  สภาพปญหาดานทรัพยากรในการบริหาร

งานกิจการนักเรียนมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

( ) = 3.29 ดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศปญหา

อยูในระดับปานกลาง ( ) = 3.20 ดานระบบฐานขอมูล

มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( ) = 2.90

 2. ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

บริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

ดานทรัพยากรมคีวามตองการอยูในระดบัมาก ( ) = 4.23 

ดานกระบวนการจัดระบบสารสนเทศมีความตองการอยู

ในระดับมาก ( ) = 4.11 ดานระบบฐานขอมูลมีความ

ตองการอยูในระดับมาก ( ) = 4.19 

 3.  ขอเสนอแนะ

  3.1 ต อ งการ ให โร ง เรี ยนมีห อ งข อมู ล

สารสนเทศและมีผูรับผิดชอบ 

  3.2 เมื่อครูประจําชั้นตองการขอมูลของ

นกัเรียน เชน ลา ขาด มาสาย สามารถคนขอมูลหรอืพิมพ

ขอมูลไดทันที

  3.3 งานกิจการนักเรียน ควรมีการรายงาน
ขอมูลสารสนเทศทุกเดือน

  3.4 งานกิ จการนั ก เรี ยนควร มี เครื่ อ ง

คอมพวิเตอรทีใ่ชเฉพาะงานสารสนเทศของฝาย อกี 1 ชดุ

  ระยะที ่2 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหาร

กิจการนักเรียนโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษาการดําเนิน
การพัฒนาในระยะที่ 2 พัฒนาได 2 วงรอบดังนี้

  วงรอบที ่1 ผลการพฒันาในวงรอบท่ี 1 เปนการ

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ
นักเรียนโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

 1.  ขัน้ตอนการวางแผน (Planning) โดยดาํเนนิ

การตามขั้นตอนตอไปนี้

  1.1 ดํ า เ นินการส รุปสภาพปญหาและ
ความตองการ การพฒันาระบบสารสนเทศงานบรหิารกจิการ

นักเรียนรวมกับครูฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนขอนแกน

พัฒนศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดขอมูลจาก

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา

ระบบ

  1.2.1 ดานการศึกษาระบบ รวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการและวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

บริหารกิจการนักเรียน ดานทรัพยากร ดานกระบวนการ

จัดระบบสารสนและดานระบบฐานขอมูล การวิเคราะห

ปญหางานกิจการนักเรียน โดยใชแบบบันทึกการประชุม 

ผลจากการประชมุไดรปูแบบแนวทางการพฒันาคอืสราง

โปรแกรมระบบ

  1.2.2  การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 
มีการวิเคราะหองคประกอบเพ่ือสรางความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ ดานทรพัยากร ดานกระบวนการ
จัดระบบสารสนและ ดานระบบฐานขอมูล และขอบขาย

งานกิจการนักเรียน 4 ดาน คอื การจัดทําทะเบียนประวัต ิ

การปกครองนักเรียนและวินยัในโรงเรียน การจัดกจิกรรม

ตาง ๆ การจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อใหเกิดความตระหนัก

รวมกันในการพัฒนาระบบ
  1.2.3  การออกแบบระบบ (System Design) 

ไดศกึษา ประชมุ วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศ

งานบริหารกิจการนักเรียน โดยใชแบบบันทึกการประชุม 

สรุปผลความตองการในการพัฒนาระบบ และออกแบบ

ระบบเพื่อใหครอบคลุมงานกิจการนักเรียน

  1.2.4  การใชระบบ (System Implemen-
tation) ไดนาํระบบสารสนเทศงานบรหิารกจิการนกัเรยีน

ไปทดลองใชกับบุคลากรที่เขารวมวิจัยทุกคน ตลอดจน

การใหความรู และเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ แบบ

สังเกต และแบบทดสอบกอนการอบรม 
  1.2.5 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ 

(System Maintenance and Review) มีการกํากับ

ติดตามการประเมินผลการใชระบบ มีการตรวจสอบ

ปญหา อปุสรรคการใชระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ
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นักเรียน โดยใชเวลาในหวงหลังจากการอบรม เปนระยะ

เวลา 10 วัน 

 2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action)

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบ

สารสนเทศงานบริการกิจการนักเรียน ผูรวมวิจัยทุกคน 
ไดใหความรวมมอืในการเขาอบรมและจากการสงัเกต พบวา

ผลจากการใชระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนยังไม

เปนทีพ่อใจของบุคลากรในโรงเรียน เนือ่งจากไมมคีูมอืการ

ใชระบบและการบันทึกขอมูลบางคร้ังไมสามารถบันทึก

ขอมลูได โปรแกรมตอบสนองชา ตองกลับมาลงขอมูลใหม 

บางทีตองลองผิดลองถูก 

 3.  ขั้นตอนการสังเกต (Observation) 

   ผลจากการประชมุเชงิปฏิบตักิารขัน้ตอนการ

สังเกต พบวาผลจากการใชระบบสารสนเทศงานกิจการ

นักเรียนยังไม เปนที่พอใจของบุคลากรในโรงเรียน 

เนื่องจากการบันทึกขอมูลตอบสนองชา ผูเขารวมอบรม

ตองยกมือถามผูเชี่ยวชาญโปรแกรมระบบ หรือผูวิจัย

ตลอดชวงอบรม และเครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องไม

รันโปรแกรม 

 4.  ขั้นตอนการสะทอนผล (Refl ection) 

   ขั้นการระบุปญหาใหมและการแกไขที่มี

ประสิทธิภาพ จากการวิจัยและพัฒนา พบปญหาในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนท่ีสงผลตอ

คณุครแูละบคุลากรในการใชโปรแกรมระบบ ผูวจิยั ผูรวม
วิจัย ผูใหขอมูลจากขั้นตอนการปฏิบัติในหวงการทดลอง

ใชโปรแกรมระบบ ขั้นตอนการสังเกต มารวมประชุม 
หาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบ วเิคราะหปญหา 

ขอบกพรอง แลวดําเนินการแกไขหรือพัฒนาโปรแกรม

ระบบสารสนเทศงานกจิการนกัเรยีน เพ่ือพฒันาในวงรอบ

ที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
   วงรอบท่ี 2 ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 

เปนการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหาร

กิจการนักเรียนโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 
  1.  ขั้นตอนการวางแผน (Planning) โดย

ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้

    1.1 การวิเคราะหระบบ จากปญหาท่ีเกดิ

ขึ้นในวงรอบที่ 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจยัไดประชุม วางแผน

ในการพัฒนาโปรแกรมระบบในวงรอบที่ 2 ดาน การใช

ระบบ การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ การใชระบบ

ที่ยั่งยืน

    1.2 การออกแบบระบบ ได จัดทําคูมือ

การใช งานระบบและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความเขาใจในระบบตอไป โดยดําเนินการดังนี้ ปรับปรุง

โปรแกรมระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียน 

และสรางคูมอืการใชระบบตามขอเสนอแนะในวงรอบที ่1 

เพ่ือใชเปนคูมือในการการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความเขาใจ โดยผูวิจัย ผูรวมวิจัยและผู เชี่ยวชาญ

ดานระบบ รวมกันพัฒนาระบบขึ้น ผลการดําเนินงานใน

ภาพรวม พบวา ผูรวมวิจัยมีการศึกษา วิเคราะหการ

ออกแบบ การใช และตรวจสอบระบบท่ีสงผลตอการ

พัฒนาโปรแกรมระบบที่ออกแบบขึ้นนี้ มีระบบฐานการ

จัดเก็บขอมูล การประมวลผล และนําไปใช โดยนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการออกแบบสรางระบบ

ที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาสารสนเทศงานบริหาร

กจิการนักเรียน ชวยลดความซ้ําซอนของการจัดเก็บขอมลู

สารสนเทศ สอดคลองกับความตองการของบุคลากร

ในการพัฒนาสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียน

ดานโปรแกรมระบบ

 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action)

  2.1 การใชระบบ (System Implementation) 
ไดอบรมการใชระบบงานบริหารกิจการนักเรียนคร้ังที่ 2 

หลงัจากไดประชมุแลวในขัน้วางแผน โดยจดัขึน้ในวันที ่1 

มถินุายน พ.ศ. 2556 ผูวจิยัและกลุมผูรวมวจิยั ดาํเนนิการ

ตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ที่กําหนด ซึ่งไดมีการ

ปรบัปรงุโปรแกรมระบบแลวผลปรากฏวาครผููสอนมคีวาม
เขาใจและสามารถใชระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี

 3. ขั้นการสังเกต (Observation) 

  ในระหวางการดําเนินการอบรม ผูวิจัย

และกลุมผูรวมวิจัย ดําเนินการสังเกตและวิจารณ 

การออกแบบระบบ และใชระบบสารสนเทศงานกิจการ
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นกัเรยีน ตลอดจนมกีารนเิทศ กาํกบั ตดิตามและประเมนิ

ผล เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาแผนการ

ดําเนินการในขั้นตอไป และจากผลการสังเกต พบวา

ผลจากการใชระบบสารสนเทศงานกิจการนักเรียนเปน

ที่พอใจของบุคลากรในโรงเรียน และมีคูมือการใชระบบ

และเมือ่บันทกึขอมลูแลวกลบัมาลงขอมลูใหมได หรอือาน

จากคูมือการใชระบบได บางคนตามไมทันก็ถามผูวิจัย

และกลุมผูรวมวิจัย 

  4.  ขั้นการสะทอนผล (Refl ection) 

  ขั้ นตอนนี้ ผู วิ จั ย  กลุ มผู ร วมวิ จั ยและ

ผูทีเ่กีย่วของ รวมกนัรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสงัเกตการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คือการอบรมการใชระบบงาน

บริหารกิจการนักเรียนครั้งที่ 2 หลังจากไดประชุมแลว

ในขัน้วางแผน เพือ่สะทอนผลการพฒันาระบบสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียน แลวนําระบบไปพัฒนาบุคลากร 

ประเมินผล อภปิราย สรปุ และเสนอแนะการจัดกจิกรรม

ในแตละชวง  จัดรูปแบบใหนาสนใจ  โดยเฉพาะ

ภาพประกอบในโปรแกรมระบบและขนาดตัวหนังสอืเหมาะสม

สีสันสวยงาม และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การ Log in
เขาระบบ โดยเปลีย่นจากทีส่วนการเขาสูระบบอยูทีโ่ฟลเดอร

ของโปรแกรม ไดยายมาไวหนาตางของโปรแกรม เพื่อให

งายและสะดวกตอการใชงานปรับขอมลูในโปรแกรมระบบ
ใหเหมาะสม และมเีนือ้หาทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาระบบ

สารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนใหสามารถบันทึก
ขอมูลลงโปรแกรมระบบได การแกไขขอมูลและการปรับ

ตั้งคาของโปรแกรมใหตรงกับการประเมินผลในรูปแบบ
ตางๆท่ีเหมาะสมถูกตองดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานบริหารกิจการนักเรียน ไดออกแบบระบบท่ีมีองค

ประกอบดานงานพฤติกรรมนักเรียน คือ กําหนด

พฤติกรรมนักเรียน กําหนดมาตรการกํากับดูแล ประวัติ
นักเรียนรายคน ขอมูลความประพฤตินักเรียน อาจารย

ประจําช้ัน บันทึกเก็บของแจงของหาย บันทึกการ

มาโรงเรียนของนักเรียน หนังสือแจงพฤติกรรม หนังสือ

แจงผูปกครอง หนังสือรับรองความประพฤติ โดยระบบ

ตองใหมกีารศกึษา วเิคราะห ออกแบบ ใช และตรวจสอบ

ระบบ ในดานขององคประกอบที่สงผลตอการพัฒนา

สารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนอยางครบถวน 

สมบูรณและมีประสิทธิภาพมากข้ึนการจัดทําคูมือการใช

ระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนเน่ืองจาก

วงรอบแรกของการพฒันาระบบ ยงัไมสมบรูณ ตองมกีาร

ปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง ดังนั้นในวงรอบที่ 2 

เม่ือระบบไดรบัการพฒันาใหมปีระสทิธภิาพแลว จงึไดจดั

ทาํคูมอืการใช เพือ่ใหผูใชมคีวามรูความเขาใจและสามารถ
ใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

  4.1 การดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ 

(System Maintenance and Review) ไดติดตามการ

ใชระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนเปนระยะ 

มีการตรวจสอบปญหา อุปสรรค การใชระบบสารสนเทศ

งานบริหารกิจการนักเรียน มีการแตงต้ังเจาหนาที่ดูแล

ระบบเพื่อปฏิบัติงานในการดูแลระบบ ตรวจสอบดู 

และเรียกใชไดทนัตามความตองการ มกีารกาํหนดวธิรีกัษา

ความปลอดภัยของระบบ โดยมีรหัสผานการใชระบบ

สามารถตรวจสอบขอมลูของนกัเรยีนแตละคนได ผลจาก

การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในวงรอบที่ 2 

ทําใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ

นักเรียนมีประสิทธิภาพ สามารถใชระบบไดตอบสนอง

ตอผูใชงาน สืบคนขอมูลไดรวดเร็วเปนปจจุบันและเปน

สารสนเทศท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการของผูบรหิาร

ได

 5. ผลการเปรียบเทียบความรู เรื่องระบบ

สารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนกอนและหลังการ

อบรม สรุปไดวา ผูเขารับการอบรมระบบสารสนเทศงาน
บริหารกิจการนักเรียนมีความรูในระบบสารสนเทศงาน

บริหารกิจการนักเรียน มากกวากอนอบรมอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05

 6.  ความพึงพอใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  สรปุไดวา บคุลากรทีร่วมวจิยัมคีวามพงึพอใจ

ในระดบัมากทีส่ดุคอื ระบบสารสนเทศงานบรหิารกจิการ

นกัเรียนชวยใหมขีอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจบุนั และนอก

เหนือจากน้ันความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 
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สามารถเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

เปนระบบท่ีเหมาะสม งายตอการนําไปใช ไดแบงเบาภาระ

งานความรับผิดชอบของงานตอการบริการ และ การนํา

เสนอขอมูลสารสนเทศของฐานขอมูลไดถูกตอง ประมวล

ผลขอมูลไดรวดเร็วและถูกตอง และศูนยสารสนเทศงาน

บริหารกิจการนักเรียน มีอุปกรณอํานวยความสะดวก

ในการปฏิบตัิงาน 

อภิปรายผลการวิจัย 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการ

นกัเรยีนของโรงเรยีนขอนแกนพฒันศกึษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีการนํากลยุทธ

มาพัฒนาระบบงานบริหารกิจการนักเรียน ไดแก การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต การสัมภาษณ 

การทดสอบกอนและหลังการอบรม การวัดความพึงพอใจ 
การบนัทึกการนเิทศ กาํกบัติดตามและประเมนิผล เมือ่ดาํเนนิ
การครบ 2 วงรอบแลว พบวา การพัฒนาระบบทําให

บคุลากรมีความรูความเขาใจในระบบ สามารถใชระบบได

อยางมีประสิทธิภาพ และไดมแีตงต้ังเจาหนาท่ีดแูลระบบ 

สามารถตรวจสอบดูและเรียกใชขอมูลทันตามความ

ตองการ มีการกําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย

ของระบบ ทําใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศงานกิจการ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ภาวิณ ีจรุมีาศ (2549) พบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานวิชาการโรงเรียนโสภโณประชาสรรค โดยใชกลยุทธ
เชิงปฏิบัติการ การนิเทศ การกํากับติดตามและประเมินผล 

ทําใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศงานวิชาการนําไปสู

บคุลากรท่ีไดรบัการพัฒนามีความรู ความเขาใจ สนองตอ

การใชไดจริงเพ่ิมประสิทธภิาพตอการดําเนินงาน และจาก

การศึกษาของ อภญิญา รตันโกเมศ (2552) พบวา การนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันาระบบบรหิารงานวชิาการ 

มีการดําเนินการประชุม ใหความรูกับบุคลากร วิเคราะห

รปูแบบการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชและติดตามงาน

อยางสมํ่าเสมอ จัดทําระบบสารสนเทศที่ถูกตองและ

เปนปจจบุนัสงผลตอการพฒันาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
แกครผููสอนและทาํใหการบรหิารจดัการงานบรหิารวชิาการ

มีประสิทธิภาพ จากการใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติ

การ การนิเทศ กาํกบัตดิตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบ 

และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ สามารถ

ใชระบบงานบริหารกิจการนักเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพน้ัน 

อภิปรายผลไดดังนี้

  6.1 จากการใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การ เปนการปฏิบัติงานรวมกันของผูบริหาร ผูรวมวิจัย

ผูวิจัยและผูที่เก่ียวของ เก่ียวกับการพัฒนาระบบงาน

บริหารกิจการนักเรียน เปนการระดมความคิดและ

หาแนวทางหรอืวธิกีาร นาํไปสูการพฒันาอยางเปนระบบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน

สอดคลองกับหลักการประชุมเชิ งปฏิบัติการของ 

นอย ศริโิชต ิ(2542). กลาวไววา การประชุมเชิงปฏบิตักิาร

เปนวิธีการถายทอดความรู ที่ประกอบดวยบุคคลกลุมใด

กลุมหนึง่หรอืหลายกลุมทีม่ปีญหา และความสนใจตรงกนั

มาพบกบัผูชาํนาญการหรอืผูเชีย่วชาญในดานทีเ่หมาะสม 

เพือ่ทีจ่ะหาความรูและหนทางท่ีจะแกปญหาท่ีประสบอยู 

โดยการศึกษาเปนกลุม โดยปกติมักจะจัดรวมกันและใช

เวลาในการฝกอบรมในหวงเวลาหน่ึงๆ การประชุม

เชิงปฏิบัติการมีขอดีคือ สมาชิกหรือผูเขารวมประชุม 

ไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และกลุมจะมีบทบาทใน

การดําเนินการประชุมสงผลตอการแกปญหา หรอืพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเปนกลยุทธที่สําคัญที่ใชพัฒนา
บคุลากรใหมคีวามรูความเขาใจ และสามารถใชระบบการ
บรหิารงานกจิการนกัเรยีนได มกีารแลกเปล่ียนความคดิเห็น 

รวมกันศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไข 

เพือ่ใหระบบมปีระสทิธภิาพ เหมาะสม ตรงตามความตองการ

ใชตอไป

  6.2 จากการใชกลยุทธการนิเทศ กํากับ
ตดิตามและประเมนิผล จากการดาํเนนิการทาํใหทราบวา 

การนําระบบไปพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ 

และสามารถใชความรูระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนได เปนการพัฒนางาน การพัฒนาคน เปนการ

ประสานงานประสานความสัมพันธระหวางบุคคล

ที่เก่ียวของ และเปนการสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
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งานของบุคลากร ตลอดจนเปนการตรวจสอบแนะนํา 

ชีแ้จงปรึกษาหารือแกไขจุดบกพรองของครู เพ่ือใหบคุลากร

ปฏบิตังิานสาํเร็จตามเปาหมาย โดยบคุลากรครไูดเขารวม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการวิ เคราะหปญหา 

การวิเคราะหองคประกอบของงานกิจการนักเรียน ตลอดจน
วิเคราะหงาน กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรและ

สิ่งที่จําเปนตองานกิจการนักเรียน มีการออกแบบและ

การพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน สวนการใชระบบ ผูวจิยั

และกลุมผูรวมวิจัยไดทดลองใช และรวมกันศึกษา

ถงึปญหา ขอบกพรอง เพ่ือพฒันาระบบใหมปีระสิทธิภาพ

ยิง่ขึน้ ใหไดระบบทีเ่หมาะสม มกีารพฒันาระบบเปนระยะ

เพื่อใหมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อใหไดระบบที่มี

คุณภาพ สอดคลองกับหลักการนิเทศ กํากับติดตามและ

ประเมินผลของ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) ที่กลาว

วาการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลนับเปนส่ิงที่มี

ความสําคัญเปนอยายิ่งที่จะชวยใหผูดําเนินกิจกรรม 

โครงการ ไดทราบวากิจกรรมหรือโครงการนั้นบรรลุ
ตามวัตถปุระสงค เปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใด ดาํเนิน

การประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม ผลจาก

การติดตามและประเมินผล จะใหขอมูลที่แสดงใหเห็น

ถึงความสําเร็จและแนวทางในการปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินงาน ชวยใหการบริหารกิจกรรมและโครงการ 

มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และยังเปนการประสานความ

สัมพันธระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ และเปนการสรางขวัญ

และกําลงัใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรใหสาํเรจ็ลลุวง

ไปดวยดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การนิเทศกํากับติดตาม

และประเมินผล ทําใหทราบถึงปญหา ความตองการและ

ความสามารถของครูแตละบุคคล สามารถชวยแกไข
ปญหางาน ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล

การนําผลการวิจัยไปใช

  จากการวิจยัเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

บริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยไปใชดังนี้

 1. ใชเปนสารสนเทศใหกับฝายบริหาร ครูที่

ปรึกษา ผูปกครอง ชุมชนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ

  2.  เปนเคร่ืองมือในการสงเสริม พฒันาคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน 

  3.  เปนเครือ่งมอืในการตดิตามนกัเรยีน ประสานงาน
กับผูปกครอง

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สงผลตอการบริหารจัดการโรงเรียนและ

ครอบคลุมขอบขายการบริหารงานของโรงเรียนครบทุก

กลุมงาน

 2.  ควรมีศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของระบบทีส่งผลตอการพฒันาโรงเรยีนทีเ่กดิประสทิธภิาพ
ตรงตามความตองการหรือไม

 3.  ควรสรางโปรแกรมระบบบนเครือขาย 

(Online) ซึง่สามารถคนหาระบบฐานขอมลูสารสนเทศได
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