
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน

เพยีงอาภา  แดงสระนอย
ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  กํ าหนดใหสถานศึกษามีระบบ            
การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก  ดงันัน้สถานศึกษาจะ
ตองมีการตรวจสอบการทํ างานของตนเอง (self  evaluation)  โดยจะตองประเมินตนเองอยาง            
ตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํ าไปสูการปรับปรุงตนเองและพรอมจะไดรับการตรวจสอบจาก         
ภายนอก ซ่ึงสุวิมล วองวานิช (2543) ไดใหความหมายของการประเมินผลภายใน (internal  
evaluation) คอื  กระบวนการการประเมินผลการดํ าเนินงานของหนวยงานที่กระทํ าโดยบุคลากรใน
หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลที่จะชวยในการปรับปรุง  พัฒนาการ
ด ําเนนิงานไดบรรลุเปาหมายตามที่กํ าหนด   โดยองคประกอบที่สํ าคัญในระบบการประเมินผลภาย
ใน  คอื  ระบบฐานขอมูลและการประมวลผลที่จัดทํ าขึ้นเพื่อใชวางแผนพัฒนาการศึกษา  โดยขอมูล
ทีจ่ะอยูในฐานขอมูลตองผานกระบวนการการจดัเกบ็ทีม่ปีระสิทธผิลและมปีระสิทธภิาพ  คอื  ถูกตอง  
รวดเรว็  คุมคา  และปรบัตวังาย  นอกจากนีส้ถานศกึษาควรเตรยีมการวางแผนเกีย่วกบัระบบฐานขอมูล
เพือ่การประเมิน  ควรมีการกํ าหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บขอมูล  ผูรับผิดชอบ  
ระบบการประมวลผลและการรายงานผล  ซ่ึงสถานศึกษาควรจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรอยาง
นอย 1 เครื่องสํ าหรับใชในงานดานการประเมินผลโดยเฉพาะ

โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนซึ่งเปนหนวยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจํ าเปนตองมี
การดํ าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเตรียมรับการประเมินภายนอกตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก  27  มาตรฐาน  91  ตัวบงชี้ การที่จะ
พฒันาโรงเรยีนตํ ารวจตระเวนชายแดนเขาสูมาตรฐานที่ไดจัดทํ าขึ้นนั้น  โรงเรียนจะตองมีการจัดทํ า
ระบบสารสนเทศ  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ในงานการประกัน
คณุภาพการศกึษา    จึงทํ าใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศกึษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน โดยระบบสารสนเทศสามารถจดัเกบ็ขอมลู  ประมวลผล  และ              
น ําเสนอขอมลูสารสนเทศตาง ๆ โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสํ าคัญ
วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอมูลสารสนเทศดานผูเรียน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และครูเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนตํ ารวจตระเวนชายแดน

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวน                  
ชายแดน
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3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ต ํารวจตระเวนชายแดน
ขอบเขตการวิจัย

1. การวจิยัคร้ังนีเ้ปนการศกึษาเพือ่พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนต ํารวจตระเวนชายแดน  ซ่ึงครอบคลมุเฉพาะมาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานดานกระบวนการ
เฉพาะการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  และมาตรฐานดานปจจัยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับครู

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
เปนการพัฒนาโดยใชโปรแกรมจดัการฐานขอมูล Microsoft  Access  2000
วิธีดํ าเนินการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยแบงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน       
คณุภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน  ออกเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การศกึษาขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดน  โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและการศึกษาภาคสนาม โรงเรียน
ต ํารวจตระเวนชายแดน  จํ านวน 2แหง

ขั้นตอนที่ 2  การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดน

2.1 การพัฒนาแนวทางการวัดประเมินตัวบงชี้แตละมาตรฐานและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมลู  จากผลการศกึษาภาคสนามและการสนทนากลุม  แลวท ําการตรวจสอบความเหมาะสม
ของแนวทางการวดัและประเมนิตวับงชี้  และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    โดยการขอ
ความคดิเหน็จากผูบริหารสถานศกึษาและการทดลองใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวน
ชายแดน    โดยผูวจิยัท ําการออกแบบจอภาพและรายงาน  การออกแบบแถบเมนแูละแถบเครือ่งมือและ
เขยีนโปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนต ํารวจตระเวนชายแดน

ขัน้ตอนที ่ 3 การประเมนิประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน

3.1 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวน
ชายแดนโดยผูวิจัย

3.2  การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดนโดยครูตํ ารวจตระเวนชายแดน   โดยการการสังเกตการทดลองใชของครูฝายธุรการ
และการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  ผูชวยผูบริหาร  และครูผูสอน  จํ านวน 5 คน
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ผลการวิจัย

ตอนที ่1  ขอมูลสารสนเทศดานผูเรียน  การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน  และครท่ีูโรงเรยีนทํ าการจดัเกบ็
ขอมูลสารสนเทศดานผูเรียน  ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว   ขอมูลครอบครัว   ขอมูลเกี่ยว

กับสุขภาพ   ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ขอมูลผลงานของนักเรียน   ขอมูลโครงการตามพระ
ราชดํ าริ   ขอมูลพฤติกรรมของนักเรียน

ขอมูลสารสนเทศดานครู  ประกอบดวย  ขอมลูสวนตวั ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว  ขอมูล
เกีย่วกบัการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับการเขารับราชการ  ขอมูลการศึกษาอบรม/การดูงานเพิ่มเติม  ขอมลู
การปฏบิตัหินาที ่  ขอมลูเกี่ยวกับเกียรติบัตร  คุณงามความดี  และขอมลูเกีย่วกบัเครือ่งราชอสิริยาภรณที่
เคยไดรับ

ขอมูลสารสนเทศดานกิจกรรมการเรียนการสอน    จะจดัเก็บขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้นที่สอน  
วชิาทีส่อน  จํ านวนชั่วโมงที่สอน  และจํ านวนนักเรียนที่สอนของครูแตละคน  ซ่ึงจัดเก็บอยูในแฟม
สะสมงานของครูแตละคน  ซ่ึงตรงกับขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของครู

ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ประกอบดวย  1) ขอมูลโรงเรียน  ไดแก  ช่ือโรงเรียน  ที่อยู  
สังกดั  2)  ขอมูลนักเรียน  ไดแก  จํ านวนนักเรียนทั้งหมดแยกชาย-หญิง  จํ านวนในแตละระดับชั้น
แยกชาย-หญิง  จํ านวนและรายชื่อนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหแตละปการศึกษาจํ านวน               
นกัเรยีนทีจ่บชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และจํ านวนนักเรียนที่ศึกษาตอ  3)  ขอมูลครู  ไดแก  จํ านวนครู
ทัง้หมดแยกตามตํ าแหนงหนาที่

ตอนที่ 2   ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวน
ชายแดน
2.1 ผลการพฒันาแนวทางการวัดและประเมินตัวบงชี้ตามมาตรฐานการศึกษา

2.1.1 ผูใหขอมลู  ในมาตรฐานการศกึษาดานผูเรียน  ผูใหขอมลู  คอื  ครูประจ ําชั้น  
และนกัเรยีน  ในบางมาตรฐานจะทํ าการเก็บขอมูลกับนักเรียนบางระดับชั้น คือนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปที ่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สวนมาตรฐานการศึกษาดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและครู  ผูใหขอมูล  คือ  ครู  เพื่อนครู  ครูวิชาการ  และครูธุรการ

2.1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สามารถสรปุเครือ่งมอืทีใ่ชใน      
การเกบ็รวบรวมขอมลูไดทัง้หมด  14  ชุดเปนเครือ่งมอืทีผู่วจิยัไดท ําการพฒันาขึน้ จ ํานวน 3  ชุด  
เครือ่งมอืทีป่รับปรงุจากเครือ่งมอืของโรงเรยีนต ํารวจตระเวนชายแดนทีม่อียูแลว จ ํานวน 1 ชุด และ
เครือ่งมอืทีสุ่วมิล  วองวานิชเปนผูพฒันา  จ ํานวน  10 ชุด



4

2.1.3 ชวงเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  จากการสนทนากลุมสามารถ
ก ําหนดชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละเครื่องมือ  ดังนี้

1)  เครือ่งมือที่นักเรียนเปนผูใหขอมูลเปนแบบทดสอบทั้งหมด ควรทํ า
การเกบ็รวบรวมขอมูลปการศึกษาละ 1 คร้ังในภาคปลายของปการศึกษา  ซ่ึงอาจจะทํ าการเก็บรวบ
รวมขอมูลในชั่วโมงเรียนของวิชาตาง ๆ

2) เครื่องมือที่ครูประจํ าชั้นเปนผูใหขอมูล  แบบสังเกตพฤติกรรมของ         
นกัเรยีน   ครูประจํ าชั้นจะทํ าการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเดือนละครั้ง  ตลอดปการศึกษา  และ
จะทํ าการสรุปเมื่อส้ินปการศึกษา

3)  เครือ่งมอืทีค่รูเปนผูใหขอมลู  ไดแกแบบประเมนิตนเอง  แบบประเมิน
เพือ่นครู  และแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ควรจะท ําการเกบ็รวบรวมขอ
มลูในภาคปลายของปการศกึษา

4) เครื่องมือที่ครูฝายวิชาการเปนผูใหขอมูล  แบบสงัเกตพฤตกิรรมการแก
ปญหาของคร ู  และแบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการสอน  ควรจะทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    สวนแบบส ํารวจจ ํานวนครทูีท่ ํางานวจิยัในชัน้เรยีน   ควร
จะท ําการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคปลายของปการศึกษา

5) เครื่องมือที่ครูฝายธุรการเปนผูใหขอมูล  แบบบนัทกึการเขาประชมุ           
อบรม/สัมมนาของคร ู   ควรทํ าการจัดเก็บตลอดปการศึกษา   และทํ าการสรุปผลเมื่อส้ินปการศึกษา  
สวนแบบบันทึกอัตรากํ าลังของครูในแตละปการศึกษาควรทํ าการจัดเก็บในตนปการศึกษาหรือเมื่อ
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง

2.1.4 เกณฑการตัดสิน  เกณฑการประเมินที่ใชในการตัดสินคุณภาพ  พบวา
สถานศกึษากํ าหนดเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ
2.2 ผลการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนต ํารวจตระเวนชายแดน

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ผูวิจัย
พฒันาขึ้นเปนระบบการจัดการเกีย่วกบัขอมลูทีต่อบสนองการจัดเก็บขอมูล  ประมวลผลขอมูล  และ
นํ าเสนอขอมลูสารสนเทศตาง ๆ เพือ่สนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนต ํารวจตระเวน
ชายแดน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) ขอมลู  การจดัเกบ็ขอมลูคลอบคลมุ 4 ดาน  คอื  ขอมลูดานโรงเรยีน  ครู  นักเรียน  และ              
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.1)   ขอมลูโรงเรียน  ประกอบดวย  ขอมลูทีต่ัง้โรงเรยีน    วิสัยทัศน  ลักษณะชุมชน  
ขอมูลมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพโรงเรียน  ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน              
จ ํานวนบคุลากร  จํ านวนนักเรียน  จํ านวนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห  จํ านวนนักเรียนที่
ศกึษาตอและไมศึกษาตอ  และจํ านวนนักเรียนที่ใชหองสมุด
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1.2)  ขอมูลครู  ประกอบดวยขอมูลสวนตัว  และขอมูลคุณภาพครู
1.3)  ขอมลูนักเรียน  ประกอบดวยขอมูลภูมิหลัง  ขอมูลความสามารถ  ความถนัด

และความสนใจ  ขอมูลสุขภาพ  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียน  ขอมูลกิจกรรมโครงการ
พระราชดํ าริ  และขอมูลคุณภาพนักเรียน

 1.4) ขอมลูการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ประกอบดวยขอมลูการจดักจิกรรม       
การเรยีนการสอนของสถานศึกษา  และขอมูลคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2) การประมวลผลขอมลู  เปนการเปลีย่นแปลงขอมลูใหอยูในรปูแบบทีน่ ําไปใชประโยชนได  
ซ่ึงมีทั้งการแยกแยะตามลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ  การจัดหมวดหมู  การเรียงลํ าดับ                
การแจงนับ  ตลอดไปจนถึงการใชสูตรทางคณิตศาสตร

3) การน ําเสนอขอมูลสารสนเทศ  มีลักษณะเปนรูปของรายงาน  ประกอบดวย 4  ดาน  
คือ  รายงานขอมูลกับครู  รายงานขอมูลนกัเรียน  รายงานขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
และรายงานผลการประเมนิตนเอง (SSR) มทีัง้ค ําบรรยาย  ตาราง  และกราฟ ซ่ึงในแตละรายงานประกอบ
รายงานยอย ดังนี้

3.1) รายงานขอมลูครู  ประกอบดวยรายงานวฒุกิารศกึษาและงานทีรั่บผิดชอบ  และ
รายงานระดับชั้นที่สอนและวิชาที่สอน

3.2)  รายงานขอมูลนักเรียน  ประกอบดวยรายงานจ ํานวนและรายชื่อนักเรียนทีไ่ด
รับทนุในพระราชานเุคราะห รายงานขอมลูนกัเรยีนรายบคุคล  รายงานขอมลูสุขภาพ  รายงานผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน  และรายงานกจิกรรมโครงการพระราชดํ าริ

3.3)  รายงานขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวยรายงานขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และรายงานขอมูลวิทยากร

3.4) รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR)  ประกอบดวยรายงานขอมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน  รายงานผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และรายงานสรุปผล
การประเมินคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

ตอนที่ 3  ผลการประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดน

3.1  ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้สามารถน ําไปใชปฏิบตังิานจรงิในโรงเรยีนต ํารวจตระเวนชาย
แดนเนือ่งจาก ระบบมีการจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับขอมูลที่โรงเรียนทํ าการจัดเก็บและครูธุรการ
ซ่ึงจะเปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสามารถใชระบบสารสนเทศได

3.2  ครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นวาระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึน้สามารถรายงานไดตรงกับความตองการของโรงเรียน
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3.3  ครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน  มีความคิดเห็นวาระบบสามารถใชงานไดสะดวก
และรวดเรว็  เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลและรายงานไวเปนหมวดหมู  การจัดพิมพรายงาน   การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลและการคนหาขอมูลสามารถทํ าไดอยางรวดเร็ว

3.4 จากการทดลองใชของครูธุรการระบบสารสนเทศสามารถประมวลผล  และรายงานขอ
มูลสารสนเทศไดอยางถูกตอง

3.5  ครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน  มีความคิดเห็นวาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมี
ประโยชน  ทํ าใหสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วทันกับความตองการ  และชวยประหยัดคาใชจาย
ในการเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ
อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย  มีประเด็นที่นํ ามาอภิปราย  ดังนี้
1. ความสามารถของระบบสารสนเทศในการแกปญหาระบบงานในปจจุบันของโรงเรียน

ตํ ารวจตระเวนชายแดน  ระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถชวยแกปญหาระบบงานใน
ปจจบุนัของโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนในประเด็น ดังตอไปนี้

1.1  ปญหาในการคนหาขอมลูสารสนเทศ  เนือ่งจากโรงเรยีนมเีอกสารทีต่องจดัเก็บ
และรายงานในปริมาณมาก  ทํ าใหการคนหาขอมูลคอนขางลํ าบาก  นอกจากนี้ยังทํ าใหเกิดความ         
ลาชาในการปฏบิตังิานดวย  ซ่ึงจากผลการวจิยัพบวา  ครูต ํารวจตระเวนชายแดนมคีวามพงึพอใจมาก           
ทีร่ะบบสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว  และมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมูทํ าให
สามารถคนหาขอมูลสารสนเทศไดรวดเร็วข้ึน

1.2  ปญหาความซํ ้าซอนของการปฏบิตังิานในขอมลูชุดเดยีวกนั ระบบสารสนเทศ
สามารถชวยแกปญหาในการจัดทํ ารายงานขางตนได  เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลจากรายงานไปยัง Microsoft  Word ได  ท ําใหการจดัพมิพรายงานรวดเรว็ขึน้  นอกจากนีร้ะบบ
สารสนเทศยงัชวยแกไขปญหาความผิดพลาดของการพิมพขอมูล  เพราะผูวิจัยไดออกแบบระบบสาร
สนเทศ  ใหสามารถเรียกใชรายงานที่พิมพไวแลวมาใช  โดยไมตองจัดพิมพใหม  ซ่ึงเปนการลด
ภาระงานของบุคลากรในโรงเรียน   และผูบริหารสามารถเรียกใชขอมูลไดตามความตองการ  เพียง
แตผูปฏิบัติงานตองมีความรับผิดชอบในการปอนขอมูลและเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ

1.3  ปญหาการจัดเก็บรักษาขอมูลเอกสารตาง ๆ  ระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นนั้น  สามารถจัดเก็บขอมูลไดหลายปการศึกษา  ทํ าใหสามารถลดคาใชจายในการดูแลรักษา
เอกสารตาง ๆได

2. ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้สามารถชวยโรงเรียนต ํารวจตระเวนชายแดนในการด ําเนนิงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางไร

2.1  พัฒนาผูเรียน  ครูสามารถใชขอมูลสารสนเทศในการสํ ารวจและติดตาม              
นกัเรยีนแตละคนในดานการเรียน  ภูมิหลัง  ความถนัดและความสนใจ  สุขภาพ  และคุณภาพของ           
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นกัเรยีนตามมาตรฐานการศึกษา  โดยนํ าขอมูลสารสนเทศไปพัฒนาศกัยภาพ  และแกไขจุดออน
ของนกัเรียนแตละคน  นอกจากนี้ขอมูลสารสนเทศที่ระบบทํ าการจัดเก็บ  ยังสามารถนํ าไปใชเปน
ขอมูลพื้นฐานที่ครูจะทํ าการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ซ่ึงการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนี้จะทํ า
ใหครูไดใกลชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้น  ซ่ึงจากผลการวิจัยจะเห็นวาครูผูสอนจะนํ าขอมูล             
สารสนเทศดานผูเรียนไปใชประโยชนในการติดตามเด็กนักเรียนเปนรายบุคคลและใชในการ
สนบัสนุนหรือแกไขพฤติกรรมนักเรียน

2.2  พฒันากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   เนื่องจากระบบสาร
สนเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่     ขอมูลการศึกษา/อบรมดูงานเพิ่มเติม  และขอมูลคุณภาพ
ครูตามมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของครู  ดังที่  สํ านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษา (2544)  ไดกลาว  ครูผูสอนตองน ําขอมลูสารสนเทศมาแกไข  และ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรู  จดักจิกรรมเสรมิใหกบัผูเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น  กระตุนใหผู
เรียนเห็นความสามารถของตนเองสงเสริมใหผูเรียนมีความตองการและเต็มใจที่จะเขารวม                     
กจิกรรมการเรียนรูตาง ๆที่ครูจัดขึ้น  เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู

2.3  การควบคุมคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร  ผูบริหารสถานศึกษาจํ าเปนตองใช
ขอมลูสารสนเทศเปนพื้นฐานในการวางแผน  และกํ าหนดนโยบายในการพัฒนา  และแกปญหา       
ตาง ๆของโรงเรยีน  ดงัที ่ เกรยีงศกัดิ ์ พราวศร ี และภาสกร  เกดิออน (2544)  ไดกลาววา  การวางแผน       
ใหสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  โรงเรียนจะตองทํ าขอมูลพื้นฐาน (Base  Line  
Data)  ทีค่รบถวนนาเชื่อถือ  จึงจะทํ าใหการวางแผนหรือการจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ประสทิธภิาพ  มีความเปนไปไดที่จะประสบความสํ าเร็จตามที่กํ าหนดเปาหมายไว

2.4  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  เปนการดํ าเนินงานเพื่อประเมินความกาวหนาของการจัดการศึกษา  โดยให
สถานศึกษาประเมินตนเอง (School  Self  Evaluation)  เพือ่การปรับปรุงและพัฒนา  แลวจัดทํ า              
รายงานผลการประเมนิตนเองในการจดัการศกึษา (Self  Study  Report)  เสนอตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ
และสาธารณชน  ซ่ึงการประเมินผลภายในสถานศึกษาจะตองมีระบบการประเมินที่สามารถได           
ขอมลูที่มีคุณภาพ  สามารถนํ าไปใชไดอยางแทจริง  ซ่ึงระบบสารสนเทศที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้จะทํ า
ใหการดํ าเนินงานการประเมินภายในสถานศึกษามีความรวดเรว็ยิง่ขึน้  เนือ่งจากระบบสารสนเทศ
สามารถประมวลผลขอมลูไดอยางถกูตองและรวดเร็ว อีกทัง้ผูวจิยัไดออกแบบรายงานใหมคีวามสอด
คลองกบัรายงานการประเมนิตนเองทีแ่สดงถงึคณุภาพของผูเรียน  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  
และคร ู  ซ่ึงรายงานนีส้ามารถน ําไปเสนอตอผูทีเ่กีย่วของ  ใหทราบถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  และสามารถนํ าไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรบัปรงุและพฒันาการด ําเนนิงานของ
สถานศกึษา  นอกจากนีร้ะบบสารสนเทศสามารถเชือ่มโยงรายงานไปยัง Microsoft  Word  ไดจึงทํ า
ใหบคุลากรหรือผูปฏิบัติงานไมตองเสียเวลาในการจัดพิมพรายงาน
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2.5  การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ระบบสารสนเทศ
ทีผู่วจิัยพัฒนาขึ้น  ประกอบดวย  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน  ขอมูลครู  ขอมูลนักเรียน  และ            
ขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนขอมูลที่ทํ าใหเห็นภาพรวมของจัดการศึกษาของ   
โรงเรียน  เนื่องจากขอมูลในระบบสารสนเทศแสดงถึงปจจัยในการดํ าเนินงานของโรงเรียน  
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และผลผลติซึง่คอืคณุภาพของนกัเรยีน   ดงัที ่  กรมสามัญ 
(2542) ไดกลาววา  โรงเรียนจํ าตองมีสารสนเทศในสวนที่แสดงถึงบริบทของโรงเรียน  ปจจัย             
ในการด ําเนินงานของโรงเรียน  กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  และผลผลิต
คือคุณลักษณะของผูเรียน  จึงจะชวยใหการประเมินคุณภาพทั้งระบบเพื่อการรับรองคุณภาพ               
โรงเรียนเปนไปไดโดยสะดวกและราบรื่น
ขอเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช

ผูวิจัยเห็นวาเพื่อใหระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ควรมีการดํ าเนินการในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. ควรมกีารเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียน  โดยเฉพาะในเรื่องบุคลากร
หรือผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ในการนํ าระบบสารสนเทศไปใชยอมจํ าเปนตองมี         
การลงทนุจดัซือ้เครือ่งไมโครคอมพวิเตอร  และวสัดคุรุภณัฑทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ตองมกีารท ําความเขาใจ
กับครูและบุคคลผูใหขอมูลตาง ๆ เพื่อใหบุคคลดังกลาวเห็นความสํ าคัญของการใหขอมูลและ         
การมีระบบสารสนเทศ

2. ควรมีการติดตามผลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความเหมาะสมและทันตอ              
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอยูเสมอ

3. ควรมกีารพฒันาและปรบัปรงุแนวทางการวดัและการประเมนิตวับงชีใ้นแตละมาตรฐาน
ใหเหมาะสมกับบริบทและการดํ าเนินงานของโรงเรียน  ซ่ึงควรจะทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หลายแหลง และหลอมรวมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเขาดวยกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมศีกึษาวจิยัและพฒันาระบบสารสนเทศดานอืน่ๆ ใหครอบคลมุในมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ  โดยอาจจะพัฒนาขึ้นมาทีละระบบ

2. เนือ่งจากโรงเรยีนต ํารวจตระเวนชายแดนมมีาตรฐานการศกึษาเพิม่เตมิจากมาตรฐานการ
ศึกษาแหงชาติ  ดังนั้นควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในมาตรฐาน                   
ดงักลาวใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน

3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเครือขายของระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลจาก
โรงเรียนต ํารวจตระเวนชายแดนไปยังกองบัญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน
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