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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร วิธีการด าเนินการวิจัย คือ 1) การสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงาน
สถานศึกษา สภาพและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก จาก 131 แห่ง  
2) ร่างรูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน 3) น าเสนอ
รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสถานศึกษา โดยวิธีอ้างองิผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 24 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบนี้เป็นการออกแบบเพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
ระบบการบริหารงานของสถานศึกษาและให้ข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับการวางแผนการตัดสินใจและติดตามผลเชิง
พื้นที่ท่ีใช้ในการบริหารสถานศึกษาองค์ประกอบมี 4 ส่วน ดังนี ้1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ คณะท างาน ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลและงบประมาณ 2) การด าเนินงาน สถานศึกษาสามารถเลือกทั้ง 4 ระบบงานหรือเลือกท า
บางระบบก่อน 3) ผลผลิตและผลลัพธ์  มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบรหิารงานดา้นต่างๆ และมี
สารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจดัการ 4) ผลย้อนกลับ ข้อมูล
ย้อนกลับส าหรับผู้บริหาร และคณะท างานงานส่วนต่างๆ  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / การบริหารสถานศึกษา / สถานศกึษาขนาดเล็ก 
      รูปแบบระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research to approve the Model of Geographic Information System (GIS) 
for small schools in Bangkok Metropolitan Administration. Research methodology 1) Distribute 
the questionnaire to collect the administration problems, information system and the needs 
of GIS from 131 schools 2) Interview 10 specialists to collect the data of GIS to draft out the 
Model and 3) Evaluate and approve the Model of GIS by 5 specialists and 24 administrators of 
schools in referred to the Connoisseurship Model. The results from this research are below : 
The Model of GIS for small schools was developed according to this research, the system was 
implemented as the tool to support the school’s administration and to provide the necessary 
information for planning, making the decision and follow up the area based result to school 
administrators, teachers and academic personal according to the school’s framework in 
effective way. The model consists of 4 components as below : 1) Input : People ware, 
Hardware, Software, Database and Budget  2) Process : Schools were able to choose to 
develop all 4 systems at the same time or one at a time depends on the readiness of the 
school 3) Output and Outcome: The schools had the GIS for 4 management systems and 
information as per users’ needs 4) Feedback : The feedback would be used to manage for 
administrators and system development team in future. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงให้ความส าคญั
ต่อการพัฒนาคนอย่างมีคณุภาพท าให้การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
อื่นๆ จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับสภาพสังคมและเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม จึงถือได้ว่า
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคณุภาพ  

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จึงต้องมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจสู่ระดับสถานศึกษา ทั้งด้าน
งานวิชาการ งบประมาณ การบรหิารบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป กรุงเทพมหานครด าเนินการตามนโยบาย
การยกระดับคณุภาพการศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กมาโดยตลอดแต่ในสภาพความเป็นจริงนั้น สถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับผลการประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพทางการศึกษา (สมศ.) พบว่าภาพรวมของสถานศกึษาขนาด
เล็กการด าเนินการยังไม่เกิดประสทิธิภาพเท่าที่ควรและขาดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
ชัดเจนและข้อมูลสารสนเทศยังกระจัดกระจายและขาดความเช่ือมโยงกัน 



วิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบรหิารงานได้มีประสิทธิภาพ คือการให้ความส าคัญของการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ทางการบริหารทีส่ าคัญสามารถช่วงชิงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การเพิ่มสมรรถนะในการท างาน ปัจจุบันระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic 
Information System) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรูปแบบหน่ึงที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเ์ป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการผสมผสานของ
ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมลูเก็บไวเ้ปน็ฐานข้อมูล  สามารถแก้ไขและวิเคราะห์ แสดงผลและน าเสนอข้อมลูเชิงมิติ
สัมพันธ์กับข้อมูลพื้นท่ี (Borrough, 1986; Star, & Estes, 1990; Montgomery & Schuch, 1993; Pickles, 
1995; Rodrigues, 1995) นอกจากน้ีสารสนเทศภมูิศาสตรม์าประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการศึกษาจะสามารถ
แก้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา เนื่องจากข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ท าให้ผู้บรหิารทราบ
ข้อมูลกลุ่มผู้เรียน กลุม่ครู รวมทั้งการแก้ปัญหาการบรหิารจดัการอาคารสถานท่ี ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุน 
สถานศึกษาสามารถหาข้อมูลทรัพยากรทางการศึกษา เช่น ครภููมิปญัญา ครดูีเด่นและแหล่งเรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา (เกริกไกร แก้วล้วน, 2551)  

จากความส าคัญและความจ าเป็นที่สถานศึกษาขนาดเล็กประสบปญัหาการบริหารจัดการสูง และยังไม่
พบการแก้ปัญหาด้วยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรม์าเป็นเครื่องมือหลักในสนบัสนุน จะท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าสารสนเทศเชิงพื้นทีท่ี่จ าเป็นประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อแก้ปญัหาด้านการ
จัดการศึกษา ทันเวลา ตรงประเดน็ และสามารถด าเนินงานบรหิารสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความคาดหวังว่ารูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลดตี่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. ศึกษาสภาพการจดัระบบสารสนเทศและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. น าเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรยีมการ ด าเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) โดยก าหนดกรอบแนวคิด ต่อจากนั้นผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบ
ของลิคเคิร์ท (Likert) และปลายเปิดเพื่อส ารวจสภาพ ปัญหาการบริหารงานภายในสถานศึกษาและความ
ต้องการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน พิจารณา
น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงและแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วมาทดสอบใช้ 
(Pre-test) โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรในการวิจยั จ านวน 30 คน และ



วิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการวัดค่าความคงท่ีภายใน (Internal 
Consistency) ด้วยวิธี Cronbach’s Alpha Coefficientจากนั้น กลุ่มตัวอย่างมหีน่วยของการวิเคราะห์     
(Unit of Analysis) จากผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 131 โรง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามส่งทางไปรษณยี์ ไดร้บัแบบสอบถามคืน 104 โรง คิดเปน็ร้อยละ 79 การวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว     
น าผลการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งค านวณค่าสถิตดิ้วยร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ขั้นตอนท่ี 2 ร่างรูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก            
สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดกรอบแนวคิดเกีย่วกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5 
องค์ประกอบ และขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษามาสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) แล้วน าไปสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ซึ่งมี
คุณสมบัติ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ/หรือด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อเพื่อการศึกษา ทีส่ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
หรืออาจารยส์อนระดับอุดมศึกษา แล้วน าผลสรปุข้อคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นร่าง
รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร   

ขั้นตอนท่ี 3 น าเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก     
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยตรวจยืนยันรูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship Model) สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่านและผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 24 ท่าน เกณฑ์
การก าหนดขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้บรหิารมปีระสบการณ์บริหารสถานศึกษามากกว่า 5 ปี 
เพื่อประเมินรับรองความเป็นไปได ้ความถูกต้องตามหลักการ ความเหมาะสม และการน าไปใช้ประโยชน์
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์เพื่อรับรองรูปและแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 2 
ฉบับ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 ท่าน พิจารณาความตรงตามเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์และความครอบคลุมของค าถามก่อนน าไปจริง ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ 24 โรง  ได้รับแบบสอบถามคืนท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 แล้วน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ได้มาวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอรปูแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในลักษณะการบรรยายและแผนภาพวเิคราะห์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังน้ี   
งานวิชาการ บริหารงานท่ัวไป งบประมาณและบรหิารงานบุคคล ทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2. ผลการวิจยัพบว่าสภาพระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร   
ทีพ่บว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ด้านซอฟท์แวร์ (Software) และด้านขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)      
ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data)/ฐานข้อมูล (Database) ด้านบุคลากร (Peopleware) ตามล าดับและผลการวิจัย 
พบวา่ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย คือ งานวิชาการ  งานบริหารงานท่ัวไป งานงบประมาณ และ
งานบริหารงานบุคคล ตามล าดบั 



       3. จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานในสถานศึกษาและสภาพการจัดระบบสารสนเทศและความ
ต้องการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ าหรับสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการและ
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาเพื่อบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  อีก
ทั้งการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของผู้บรหิารและถือว่าเปน็หัวใจของการบริหารสถานศึกษา ท่ีจะต้อง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามงานวิชาการ  มีความสัมพันธ์กับงานขอบข่ายอ่ืนๆ 
ท าให้การด าเนินการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสถานศกึษา ให้มีการด าเนินการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเ์พื่อบริหารครอบคลุมทัง้ 4 ขอบข่ายงานของสถานศึกษา  มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้ 
          3.1 ปัจจัยน าเข้าของระบบ (Input : สิ่งที่ใช้ในขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ) ได้แก่ 
คณะท างานจัดท าระบบ (People) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ฐานข้อมูล (Database)   
             3.2 การด าเนินงานของระบบ (Process : ขั้นตอนในการเปลี่ยนปัจจยัน าเข้าไปสูผ่ลของการ
ด าเนินงานท่ีต้องการ) ประกอบด้วย  3.2.1 ขั้นการเตรียมการระบบ  3.2.2 ขั้นการด าเนินการตามระบบงานตาม
ขอบข่ายสถานศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไป  3.2.3 ขั้นการ
ประเมินผล 
         3.3 ผลผลิตจากการด าเนินงานของระบบ (Output : ผลผลิตทีเ่กิดจากข้ันตอนการ
ด าเนินงานของระบบโดยตรง) ตัวอย่างเช่น ผลผลิตของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารงานวิชาการ คือ 
สถานศึกษามีระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เพื่อบริหารงานวิชาการที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานสถานศึกษาให้
เป็นระบบและสามารถน ารายงานสารสนเทศไปใช้กับการท างานได้ง่ายยิ่งขึ้น 
         3.4 ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของระบบ (Outcome : ผลที่เกดิขึ้นตามมาผลกระทบ หรือ
เงื่อนไขที่เกิดจากผลผลติ ผลลัพธ์มีความสมัพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการของหน่วยงาน) ตัวอย่างเช่น 
สถานศึกษาจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารงานบุคคล  ผู้บริหารและครไูด้รับสารสนเทศที่ดีจาก
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการบริหารด้านงานบุคคลที่เหมาะสมอันน าไปสู่การพัฒนาวิชาการที่ถกูต้อง 
         3.5 ผลป้อนกลับของระบบ (Feedback : ผลที่เป็นข้อบกพร่อง หรอื ปัญหาอันเกิดมาจาก
ปัจจัยน าเข้า หรือ ข้ันตอนการด าเนินงานระบบ ที่ส่งผลต่อผลของการด าเนินงานของระบบ ซึ่งต้องท าการแก้ไข
ปรับปรุง) ตัวอย่างเช่น สถานศึกษาจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารงานบุคคล  คณะท างานระบบ
จะต้องน าผลการประเมินไปใช้เพือ่ก าหนดแผนหรือวิธีการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานในอนาคตต่อไป 
 ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา ครูและบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่มี
ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ประเด็นที ่1 สภาพปัญหาการบรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จากผลวิจยัครั้งนี้ พบว่าสภาพปัญหาการบรหิารงานตามขอบข่ายงานสถานศึกษานั้น โดยภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่างานวิชาการ มคี่าเฉลี่ยมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้อง                
ชนิตา รักษ์พลเมือง และคนอ่ืนๆ (2548) ที่ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาทีเ่กิดจากโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กตามทรรศนะ  ของบุคลากรในสถานศึกษา พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านการบรหิาร
วิชาการ และ Hoy & Miskel (2001) กล่าวว่า การบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็กจะขาดแคลนทรัพยากรใน
การบริหารแทบทุกด้านโดยเฉพาะงานวิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นส าคัญ  
อันเป็นผลผลติที่ส าคญัที่สดุ   



 
ประเด็นที ่2  สภาพการจดัระบบสารสนเทศและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัยพบว่าสภาพการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันพบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังฮารด์แวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูลสารสนเทศมาใช้
แต่ปริมาณและคณุภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และพบว่าความต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ของสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้บริหารจ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเพียงพอในการวางแผน การตัดสินใจและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชนส์ูงสุด
สอดคล้องกับ Drucker (1993) กล่าวว่าสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ จะสนับสนุน
ให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ประเด็นที ่3 รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3.1 รูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบท่ีมคีวามเหมาะสม มีความเป็นได้ มีความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้การพฒันาจากแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory)  Bertalunfly (1968) และ
นิศา ชูโต (2548) ที่ว่าวธิีการมองและคิดอย่างเป็นระบบของทฤษฎีระบบมีอิทธิพลต่องานวิจัยและพัฒนา โดยจะ
ก่อให้เกิดการวิจัยที่มองรอบด้านในทุกองค์ประกอบของระบบในสภาพธรรมชาติ ก่อให้มีการปรับและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อยูต่ลอดท าให้เช่ือถือได้ว่ารูปแบบระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาด
เล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้ในสภาพพื้นที่ปฏิบตัิงานจริงได้อย่างเป็นระบบ  
 3.2 รูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ปัจจัยน าเข้า 2. การด าเนินงาน 3. ผลผลติและผลลัพธ์ 4. ผลย้อนกลับ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ O’Brien (2000) ระบบข้อมูลย้อนกลับท่ีได้มสี่วนปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้น  
ท าให้เกิดความพึงพอใจ และยังเปน็การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ระบบด้วยกัน นอกจากน้ี 
Montgomery Schuch, Loudon & Laudon (2002) ที่กล่าวว่าระบบสารสนเทศท่ีดี เกิดจากฐานขอ้มูลมีการ
ออกแบบที่ดี นับตั้งแต่การเตรียม การน าไปใช้ และการสรุปรายงานก็จะท าให้เกิดความสะดวกตรงต่อความ
ต้องการ มีความถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ชัดเจนและเรยีกใช้ง่าย   

ประเด็นที ่4 เงื่อนไขส าคัญของการใช้รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 4.1 ผู้บรหิารสถานศึกษา ต้องมีวิสยัทัศน์และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารสถานศึกษาสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีไรร้ะเบียบ (Chaos Theory) ของ Lawrence (1948); อ้างในเมธาวี เลิศรัตนา (2549) กล่าว
ว่า การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงและน าไปสู่การเปลีย่นแปลงแบบก้าว
กระโดด คือ ก้าวสู่ระบบใหม่ มติิใหม่ (New Order) 
   4.2 การจดัสรรงบประมาณเพื่อการจัดท าระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ส าหรับสถานศึกษาตามความ
ต้องการของสถานศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม ท้ังด้านวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในการปฏิบตัิงานซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงในระยะเริ่มต้น แต่จะเป็นผลดตี่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการศึกษา ซึ่งในข้อนี้ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่จะใหค้วามส าคัญกับ
การพัฒนาในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับงานวิจัยของวรกาญจน์ สุขสดเขียว (2550) พบว่าการ



ขาดแคลนงบประมาณของสถานศกึษาจะท าให้เกิดปญัหาต่อเนื่องหลายประการ เช่น ปัญหานักเรยีนออก
กลางคัน ปัญหานักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและปญัหาขาดแคลนอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน ซึ่งล้วนส่งผลต่อปญัหาการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น  
 4.3 การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรบัสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและที่
เห็นความจ าเป็นของการใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ มีทัศนคติทีด่ีเพื่อให้สามารถด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของธีระพร อายุวัฒน์ (2552) พบว่า
แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาควรไดร้ับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อ
การศึกษา สื่อ วัสดุอุปกรณเ์พื่อการจัดเรียนการสอนที่ทันสมยัตลอดจน เครื่องมือส าหรับการแสวงหาด้านแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อมาจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษามีความส าคญัต่อการบรหิารสถานศึกษาและท าให้การบรหิารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. การน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานครไปใช้อย่างมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสถานศึกษาควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    2. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาน ารูปแบบระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ไปเผยแพร่และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
    1. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการน าระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์
ส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช้ เพื่อน าข้อมูลที่ค้นพบมาประกอบการพิจารณาพัฒนาระบบต่อไป 
    2. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ
การบริหารสถานศึกษา  
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