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เอกสารประกอบการอภิปราย ในการสัมมนาเรื่อง “โรงเรียนในฝนขุมพลังทางปญญาของชุมชน”
ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร จอมเทียนพัทยา
ผูบริหารการศึกษาทุกวันนี้จําเปนจะตองตามใหทันเทคโนโลยีและสถานการณตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะคือจะตองติดตามขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการศึกษาที่เราเกี่ยวของเปน
ประจําอยูแลว หรือเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ธุรกิจ สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เรารูสึกวา
อยูไกลตัว ผูที่ตามทันทั้งทางดานเทคโนโลยีและขาวสารตาง ๆ เทานั้นจึงจะทํางานอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลและมีอนาคตสดใสได
คนบางคนอาจจะคิดวาการรูจักเคารพนบนอบผูมีอํานาจหรือการคบหาสมาคมกับผูร่ํารวย
ทั้งหลายคือหัวใจของการประสบความสําเร็จ นั่นก็จริงอยู แตเปนความจริงไมนาน เพราะผูมี
อํานาจและผูร่ํารวยในวันนี้อาจจะประสบปญหาที่ทําใหหมดอํานาจหรือสูญเสียความมั่งคั่งได และ
เมื่อเราเอาตัวเองไปผูกติดกับพวกเขาเหลานั้น เราก็ยอมจะมีปญหาตามมาดวยอยางแนนอน ตัว
อยางเหลานี้มีใหเห็นมากมายในสังคมไทย
การที่จะประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืนในสังคมยุคใหมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเนน
การสรางความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology หรือ ICT) เพื่อใหเปนพื้นฐานของการที่จะเปดรับขาวสารใหม ๆ
และติดตามกาวหนาใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ผูบริหารที่มีอายุเลยวัยกลางคน
อาจรูสึกทอถอยเพราะหวั่นเกรงวาจะไมสามารถเรียนรูเรื่องไอซีทีได บางคนเกรงกลัวเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต กลัววาจะทําเครื่องเสียหายใชการไมไดบาง กลัววาจะกดปุม
ผิดทําใหขอมูลสูญหายบาง หรือไมก็คิดวาการใชคอมพิวเตอรมีเรื่องตองรูมากเกินกวาที่สมองจะจํา
ไวได ดวยเหตุนี้เองผูบริหารวัยกลางคนและวัยสูงอายุจึงมักจะไมยอมใชไอซีที หรือถาจะมีเครื่อง
คอมพิวเตอรบนโตะทํางานก็ไมเคยเปด คงตั้งไวเปนเครื่องประดับเทานั้น
การที่ผูบริหารเหลานี้ปฏิเสธไมยอมสัมผัส ไมยอมใชเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเปนเรื่องนาเสีย
ดายอยางยิ่ง เพราะทําใหขาดโอกาสที่จะไดเปดหูเปดตารับทราบขาวสาร หรือรูเทาทันความกาว
หนาทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ และยิ่งปลอยเวลาใหผานไปเนิ่นนานมากขึ้นเทาใด ผูบริหารเหลานี้
ก็จะยิ่งตกโลกและตกยุคไปไกลลิบลับอยางยากที่จะกูกลับมาได
ความจริงแลว การใชไอซีทีไมใชเรื่องยาก ผูใชแทบจะไมตองจําอะไรเลยจนกระทั่งผู
เขียนเองก็ยังกลัววาโลกในยุคหนาผูคนจะสมองฝอไปเสียดวยซ้ํา เพราะจะทําอะไรก็ตองพึ่งพา

อาศัยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกันหมด ตัวอยางที่เห็นเปนประจําก็คือ การคิดเลขทุกวันนี้จะ
หาคนที่คิดคํานวณในใจไมไดแลว แมคาพอคาแมแตในยานที่หางไกลอยางเชนทองผาภูมิ สังขละ
หนองคาย แมสาย หรือ สุไหงโกลก ตางก็ใชเครื่องคิดเลขกันทุกคน เครื่องคิดเลขชวยในการ
คํานวณไดถูกตองแมนยํา แตขณะเดียวกันก็ทําใหคนเราหมดความสามารถในการคิดเลขในใจ และ
หมดโอกาสที่จะไดลับสมองกับตัวเลข (ซึ่งที่จริงมีเรื่องสนุก ๆ เกี่ยวกับเลขมากทีเดียว)
ผูใชคอมพิวเตอรทุกวันนี้ตองรูแตเพียงการเปดเครื่อง และคลิกเรียกโปรแกรมที่ตองการ
จากนั้นโปรแกรมก็จะนําผูใชไปสูเปาหมายไดโดยงาย แนนอนที่สุด หากเราตองการสื่อสารกับผู
อื่นใหสะดวกขึ้นเราจะตองเรียนรูการใชแปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอรใหคลองขึ้น หรือถาหาก
ใครใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก เชน เครื่อง Palm หรือ Pocket PC ก็ตองเรียนรูเฉพาะวิธีการ
เขียนลายมือแบบใหมที่จะทําใหคอมพิวเตอรอานลายมือเราออกเทานั้น ผูบริหารบางทานอาจจะ
ตองการรอไปจนกวาคอมพิวเตอรจะพูดได แตขอเสนอวาอยารอจนถึงวันนั้นเลย เพราะปจจุบันนี้
ทานมีเรื่องสนุก ๆ ที่จะใหไดเรียนรูจากคอมพิวเตอรอีกมาก
บทความนี้เขียนขึ้นสําหรับทานผูบริหารการศึกษา โดยจะเนนในประเด็นที่สําคัญสามดาน
คือ การเตรียมตัวสําหรับการใชไอซีที ระบบ MIS สําหรับบริหารสถานศึกษา และ แนวคิดในการ
พัฒนาระบบ MIS
การเตรียมตัวสําหรับการใชไอซีที
โรงเรียนและสถานศึกษาตาง ๆ ในปจจุบันนี้มีโอกาสและชองทางที่จะไดเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตมาใชมากกวาในยุคกอน เมื่อเกือบยี่สิบปกอน ผูบริหารโรง
เรียนจะตองดิ้นรนสายตัวแทบขาดกวาจะขอเครื่องคอมพิวเตอรพีซีมาใชไดสักหนึงเครื่อง ในบาง
ครั้งเรื่องอาจจะตองสงเปนทอด ๆ ไปจนถึงคณะกรรมการบริหารงานคอมพิวเตอรของกระทรวงฯ
ดวยซ้ําไป แตยุคนี้คอมพิวเตอรมีราคาถูกลงมาก ประชาชนและผูปกครองเองก็เห็นความสําคัญ
ของการใหบุตรหลานไดเรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรมากขึ้น ดังนั้นการจัดหาคอมพิวเตอรมาใชจึงไม
ใชเรื่องยุงยากมากนัก (ยกเวนโรงเรียนที่อยูหางไกลและมีงบประมาณนอย)
โรงเรียนทั้งหลายอาจใชคอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ไดหลายอยาง คือ
1. ใชเพื่อการบริหารและงานธุรการของโรงเรียน เชน การลงทะเบียนนักเรียน การ
ทําบัญชีรายชื่อ และประวัติอาจารยและเจาหนาที่ การทําบัญชีการเงินและงบ
ประมาณ รวมทั้งการบริหารอื่น ๆ
2. ใชเพื่อการเรียนการสอน เชน เปดเปนหองคอมพิวเตอรสําหรับใหนักเรียนเรียนรู
วิชาตาง ๆ หรือเรียนการใชโปรแกรมสําเร็จเชนโปรแกรมพิมพเอกสาร หรือ
เรียนการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร หรือ เรียนเรื่องเกี่ยวกับตัว
คอมพิวเตอรและการทํางานภายในของคอมพิวเตอรเอง

3. ใชเพื่อพัฒนาบทเรียนและพัฒนาอาจารย เชน ใหอาจารยไดใชคอมพิวเตอรใน
การสื่อสารสงอีเมล การคนหาความรูผานระบบอินเทอรเน็ต การสรางบทเรียน
สําหรับนํามาสอนนักเรียนทางคอมพิวเตอร
4. ใชในงานควบคุมอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ งานนี้เปนงานคอนขางกาวหนาและ
อาจจะยังมีใชนอย เชนใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบไฟฟาในโรงเรียน
นอกจากนี้ก็อาจจะมีการประยุกตในดานอื่น ๆ อีกมาก เชน ใชในหองปฏิบัติการเพื่อ
บันทึกขอมูลการทดลองวิทยาศาสตร ใชเพื่อการสอนภาษา ใชในการสอนทางไกล ฯลฯ อยางไร
ก็ตามในที่นี้จะเนนเฉพาะงานดานการบริหารโรงเรียนเทานั้น
การที่โรงเรียนและสถานศึกษาจะใชคอมพิวเตอรหรือจะเรียกรวม ๆ วา อุปกรณไอซีทีได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมตัวใหพรอมเสียกอน ในที่นี้ขอแนะนํา
การเตรียมตัวเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาหาผูที่จะเปนแชมเปยนดานไอซีทีของโรงเรียน การนําไอซีทีมาใชใน
โรงเรียนใหไดผลนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคนที่สนใจดานไอซีที และเอาใจใส
อยากเห็นการใชไอซีทีของโรงเรียนกาวหนาไปดวยดี หากเกิดปญหาขึ้นคนผูนี้จะ
ตองพยายามฟนฝาอุปสรรคแกไขปญหาอยางไมทอถอย แชมเปยนอาจจมีคน
เดียวหรือหลายคนก็ได และที่สําคัญแชมเปยนจะตองไดรับการสนับสนุนจากผู
บริหารระดับสูงของโรงเรียนตลอดเวลาดวย หากผูบริหารโรงเรียนไมสนใจเรื่อง
ไอซีทีก็ปวยการที่จะคิดเรื่องนี้ตอไป คนที่เปนแชมเปยนอาจจะเปนครูดานใดก็
ได แตตองสนใจศึกษาคอมพิวเตอรมากอน พยายามเรียนรู มีฉันทะในการคน
ควาหาความรูและสรางงานคอมพิวเตอรใหตนเองและใหโรงเรียน บางครั้งจนถึง
ขั้นยอมลงทุนซื้ออุปกรณตาง ๆ มาใชเอง ผูบริหารตองหาคนที่เปนแชมเปยนให
ได แตถาหาไมได และผูบริหารเองสนใจอยากผลักดันเรื่องไอซีทีจริง ผูบริหารก็
ตองเปนแชมเปยนเสียเอง
2. รวมกันวางแผนงานไอซีที การนําไอซีทีมาใชในโรงเรียนไมควรเปนไปตาม
ยถากรรม หรือตามคําชี้ชวนของใครคนใดคนหนึ่ง ไมวาคนนั้นจะเปนนายก
สมาคมครูผูปกครอง หรือ ผูขายเครื่องคอมพิวเตอร แตควรจะเปนไปตามวิสัย
ทัศนของโรงเรียนเอง วิสัยทัศนของโรงเรียนนั้นควรกําหนดขึ้นรวมกันระหวางผู
บริหารโรงเรียน อาจารย และ ผูปกครอง และเมื่อมีวิสัยทัศนแลวก็ใหกําหนดวิสัย
ทัศนทางดานไอซีทีตามมาดวย นั่นก็คือจะตองพิจารณาวา โรงเรียนจะใชไอซีที
ในดานใด และ อยางไรจึงจะบรรลุถึงวิสัยทัศนของโรงเรียนได ผูบริหารโรงเรียน
ในยุคใหมจําเปนตองคิดเรื่องวิสัยทัศนอยางจริงจัง เพราะวิสัยทัศนก็คือภาพความ
ฝนอันบรรเจิดที่เราตองการไปใหถึง และภาพนี้แตละโรงเรียนยอมฝนไมเหมือน

กัน เมื่อไดวิสัยทัศนทางดานไอซีทีที่ผูเกี่ยวของทุกคนเห็นดวยแลว ผูบริหารโรง
เรียนและแชมเปยนที่เลือกไวจะตองวางแผนวาการที่จะไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ
นั้นจะตองใชคอมพิวเตอรทําอะไรบาง โรงเรียนมีศักยภาพและงบประมาณมาก
นอยแคไหน จะตองใชเวลานานเทาใด แผนงานนี้จะเปนเสมือนแผนที่สําหรับ
ใหผูบริหารเดินไปจนกวาจะถึงเปาหมาย
3. ศึกษารายละเอียดและขอมูลของงานในเปาหมาย เมื่อมีแผนงานดานไอซีทีแลว
สิ่งสําคัญตอมาก็คือจะตองศึกษาวางานที่ตองการและปรากฏในแผนงานนั้นมีราย
ละเอียดที่ควรทราบอยางไรบาง เชน ถาหากตองการระบบอินเทอรเน็ตมาใช
แชมเปยนจะตองศึกษาวา ระบบอินเทอรเน็ตคืออะไร ทําอะไรไดบาง เราตองการ
อะไรจากอินเทอรเน็ต จะจัดหาบริการอินเทอรเน็ตไดจากที่ใด มีคาใชจายอะไร
บาง ตองเรียนรูอะไรบาง คาฝกอบรมเปนเทาใด ฯลฯ อีกนัยหนึ่ง เราจะตอง
พิจารณาแตละงานอยางรอบคอบวา การมีคอมพิวเตอรหรือไอซีทีสําหรับงานนั้น
จะไดประโยชนระยะสั้นและระยะยาวอยางไร สมควรมีหรือไม และถาสมควรจะ
ตองทําอยางไร ผูบริหารและแชมเปยนจะตองชัดเจนในเรื่องเหลานี้ ตรงนี้คือจุด
ที่ยากที่สุดของการนําไอซีทีมาใช แตเปนเรื่องจําเปนมาก สถานศึกษาหลายแหง
ที่นําคอมพิวเตอรมาใชโดยไมศึกษาใหรอบคอบก็เทากับกระโจนลงเหว เพราะจะ
ไมไดประโยชนอะไรจากคอมพิวเตอรที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศนไดเลย
4. ดําเนินงานตามแผน การทําความเขาใจรายละเอียดตาง ๆ ของงานในแผนนั้น
เมื่อเขาใจจริงแลว ผูบริหารและแชมเปยนจะตองนั่งลงทบทวนงานในแผน และ
เลือกกําหนดลําดับความสําคัญของงานอีกครั้งหนึ่ง งานบางอยางแมจะสําคัญมาก
แตอาจจะตองรอเพราะตองมีงานบางอยางนําหนามากอน เหมือนรับประทาน
อาหาร เราจะเดินเขาไปที่ภัตตาคารแลวรับประทานเลยไมได ตองสั่งอาหารและ
รอใหทางรานทําอาหารมาใหเสียกอน เมื่อกําหนดลําดับความสําคัญไดชัด และมี
งบประมาณแลว เราจึงจะดําเนินการตามแผนงานได การเดินตามแผนงานนี้ที่
สําคัญก็คือจะตองมีงบประมาณ และจะตองเขาใจกลไกของการทํางานตามแผน
การจัดหาคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตมาติดตั้งใชงาน ก็มีขั้นตอนที่จะตอง
ทําแบบหนึ่ง การจัดหาซอฟตแวรมาใหอาจารยทําโปรแกรมบทเรียนก็มีขั้นตอน
ที่แตกตางออกไปอีกแบบหนึ่ง และ การจัดหาระบบบริหารงานโรงเรียนมาใชก็มี
ขั้นตอนที่แตกตางออกไปอีก แชมเปยนจะตองเขาใจขั้นตอนเหลานี้และตองเดิน
ไปตามขั้นตอนเหลานี้อยางระมัดระวัง ที่สําคัญไมแพกันก็คือจะตองมีการตรวจ
สอบวางานที่ทํานั้นไดผลอยางไร การตรวจสอบนี้จะตองทําเปนระยะ ๆ ไมทิ้ง
เวลาเนิ่นนานเกินไปจนกระทั่งปญหาลุกลามและแกไขไมได ผูบริหารโรงเรียน

นั่นแหละที่จะตองคอยติดตามตรวจสอบงานนี้ และจะตองรีบหาทางแกไขปญหา
หากงานไมเปนไปตามแผนงานโดยเร็วที่สุด
5. การประเมินผล เมื่อเราไดนําไอซีทีมาใชตามแผนไปทีละงานไดแลว เราจะตอง
ไมลืมที่จะประเมินผลการใชงานตอไปอีกดวย สวนมากเรามักจะยินดีที่ทํางาน
สําเร็จ แตการติดตั้งคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตสําเร็จ ไมสําคัญเทากับวา
มีการใชคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตนั้นตามความตั้งใจที่ไดกําหนดไวแต
แรกหรือไม หรือการใชมีปญหาและอุปสรรคอะไรหรือไม หากเราไมติดตาม
ประเมินผล และมุงแตเดินหนาสรางงานใหมไปเรื่อย ๆ เราก็อาจจะไมสามารถ
บรรลุเปาหมายตามแผนอยูดี เพราะงานที่เราทํานั้นไมมีใครใช
6. การพัฒนาบุคลากร การนําไอซีทีมาใชในหนวยงานที่มีคนจํานวนมากและมีทั้ง
เด็กและผูใหญอยางเชนโรงเรียนนั้นจําเปนจะตองพยายามใหคนเหลานี้สนใจและ
ใชไอซีทีกันอยางทั่วถึง โรงเรียนจะมีแตแชมเปยนชกลมวืดวาดอยูคนเดียวไมได
จะตองมีคนเขามาชวยเปนพี่เลี้ยง และชวยกันลุยงานอยางจริงจัง ไมใชเพียงคน
สองคน แตตองทํากันทั้งโรงเรียน ครูอาจารยและเจาหนาที่ทั้งหมดตองสนใจ
และหัดใชไอซีทีกันอยางจริงจัง การจะทําไดเชนนี้ ผูบริหารระดับสูงจะตองทํา
ตนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent นั่นคือทําตนเปนตัวอยางใน
การเปลี่ยนแปลงจากการทํางานแบบเกามาสูการทํางานแบบใหม จากการใช
เครื่องพิมพดีดมาเปนการใชคอมพิวเตอร จากการสงจดหมายและบันทึกที่เขียน
บนกระดาษมาเปนการใชอีเมล นอกจากนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองจัดหางบ
สําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งโรงเรียนใหมีความสามารถในการใชไอซีทีอยางดีตรง
กับแผนงานที่ไดกาวไป การพัฒนาบุคลกรในขั้นนี้จะตองอาศัยความสามารถใน
การเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนมากทีเดียว
ในที่นี้ไมไดกลาวถึงงบประมาณ เรื่องนี้เปนเรื่องใหญมากและผูเขียนคงจะแนะนําใหไม
ได ผูเขียนเชื่อวาผูบริหารระดับประเทศสนใจในเรื่องไอซีทีมากจนถึงกับไดตั้งกระทรวงไอซีทีไป
แลว และ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ไดผลักดันโครงการคอมพิวเตอรเอื้ออาทร และ อินเทอร
เน็ตเอื้ออาทรออกมาแลว บางทีผูบริหารระดับโรงเรียนจะตองหาวีธีที่จะเดินออกไปหาความชวย
เหลือเหลานี้เองบาง
ขั้นตอนความกาวหนาในการใชไอซีทีของโรงเรียน
นักวิชาการดานไอซีทีหลายคนสนใจศึกษาเรื่องความกาวหนาของหนวยงานตาง ๆ ในการ
ใชไอซีทีวามีขั้นตอนอยางไรบาง และแตละขั้นตอนมีลักษณะอยางไร ความรูในเรื่องนี้ชวยใหผู

บริหารเตรียมการที่จะนําหนวยงานของตนใหกาวไปบนขั้นตอนเหลานี้ไดอยางมั่นใจและไมผิด
พลาด
งานชิ้นหนึ่งซึ่งกลาวถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงกาวหนาในการใชไอซีทีขององคกรธุรกิจ
และสามารถนําความคิดมาขยายความใชกับโรงเรียนไดก็คืองานของ สกอต มอรตัน เมื่อราวหนึ่ง
ทศวรรษมาแลว กลาวคือเมื่อ ค.ศ. 1991 สกอต มอรตัน และทีมงานแหงสถาบันเทคโนโลยีแหง
แมสสาชูเสตต ไดเสนอแนวคิดวาการนําไอซีทีมาใชมีผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในองคกรธุรกิจ
เปนหาระยะดังนี้
1. ระยะใชโดยลําพัง (Localized) เปนกิจกรรมคอมพิวเตอรที่แผนกตาง ๆ ริเริ่มขึ้น
เอง โดยอาจจะไดรับหรือไมไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง หรืออาจจะไมมี
นโยบายจากสวนกลาง การใชจึงเปนแบบตางคนตางใช
2. ระยะรวมมือ (Co-ordinated) เปนระยะที่มีการนํากิจกรรมคอมพิวเตอรตาง ๆ มา
ประสานหรือบูรณาการเขาดวยกัน หรือแทนที่ดวยระบบแบบหรือโครงสรางแบบ
รวมศูนย ทั้งนี้เพื่อใหงานหรือกิจกรรมทั้งหลายมีลักษณะแบบเดียวกัน
3. ระยะเปลี่ยนแปลง (Transforming) เปนระยะที่มีผูนําการเปลี่ยนแปลงผลักดันให
เปลี่ยนการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนําเขาไปใกลกับงาน
อันเปนกิจกรรมหลักขององคกรมากขึ้น
4. ระยะฝงตัว (Embedded) เปนระยะที่กิจกรรมดานไอซีทีเขาไปฝงตัวอยูในกิจ
กรรมทางธุรกิจทําใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
5. ระยะนวัตกรรม (Innovative) กิจกรรมดานไอซีทีไดกลายเปนตัวผลักดันใหมี
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทําธุรกิจและธรรมชาติของธุรกิจในบริษัท
เราอาจนําขั้นตอนทั้งหาขอนี้มาอธิบายการใชคอมพิวเตอรในงานธนาคารซึ่งเปนธุรกิจหนึ่ง
ที่มีการใชไอซีทีอยางกวางขวางไดดังนี้
เริ่มแรกสุดธนาคารทั่วไปเริ่มนําคอมพิวเตอรมาใชในงานบัญชี และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการสนับสนุนการทํางานหลักของธนาคาร งานเหลานี้ตางคนตางทําไมไดประสานกันหรือตาง
คนตางทํา เชนงานบัญชีก็ไมไดประสานกับงานดานการจายเงินเดือนบุคลากร และไมไดเกี่ยวของ
กับงานใหบริการลูกคา
ตอมาระยะที่สอง ธนาคารเริ่มมองเห็นความจําเปนที่จะตองเชื่อมประสานระบบตาง ๆ ใน
แตละแผนกเขาดวยกันเพื่อใหงานในแตละแผนกประสานกันไดสะดวกมากขึ้น มีการใช
คอมพิวเตอรขนาดใหญและฐานขอมูลขนาดใหญเก็บรายละเอียดขอมูลไวเปนสวนกลางใหแผนก
ตาง ๆ นําไปใช

ตอมาระยะที่สาม ธนาคารเริ่มจัดทําระบบออนไลนตางสาขา นั่นคือนําคอมพิวเตอรไปใช
ในงานหลักของธนาคาร คือการใหบริการฝากถอนเงิน เอื้ออํานวยใหลูกคาสามารถฝากและถอน
เงินตางสาขาได
ในระยะที่สี่ ธนาคารเริ่มนําระบบอัตโนมัติมาใชมากขึ้น เริ่มจากระบบเอทีเอ็ม (Automated
Teller Machine) มีการกระจายตูเอทีเอ็มไปที่สาขาและตามจุดตาง ๆ ทั่วประเทศ การมีระบบเอที
เอ็มไดเปลี่ยนรูปโฉมของการใหบริการของธนาคารไปจากเดิมมาก และขณะเดียวกันก็ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการใชเงินของประชาชนไปมากเชนกัน
ระยะที่หา ธนาคารเริ่มคิดงานประยุกตไอซีทีใหม ๆ หรือนวัตกรรมดานไอซีทีใหม ๆ มาก
ขึ้น เชนระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่อนุญาตใหลูกคาโอนเงินระหวางบัญชีดวยตัวเอง และ การ
ใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
สําหรับโรงเรียนและสถานศึกษานั้นนาเชื่อวาการนําไอซีทีมาใชก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงตาง ๆ ในองคกรในทํานองเดียวกันนี้ และผูบริหารโรงเรียนและสถานศึกษาควรจะตองเขา
ใจรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงขางตนนี้ใหชัด เพื่อที่จะไดสามารถวางแผนและปรับแนวทางการ
ใชไอซีทีของตนใหเปนประโยชนไดมากขึ้น

ผูบริหารโรงเรียนกับขอมูลขาวสาร
ผูบริหารหนวยงานลวนตองรูขอมูลขาวสารทั้งที่เปนเรื่องภายในและภายนอกหนวยงาน
ของตนอยางชัดเจนและถูกตอง นอกจากนั้นขอมูลและขาวสารนั้นจะตองเปนปจจุบันดวย ยิ่งใน
ปจจุบันนี้การปฏิบัติงานและการตัดสินใจตองรวดเร็วมาก ดังนั้นผูบริหารหนวยงานตองมีกลไกที่
จะรับทราบขอมูลและขาวสารไดรวดเร็วตามไปดวย หากผูบริหารไมทราบเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นหรือรับทราบชามาก การแกปญหาก็จะไมทันการณและเกิดความเสียหายได
ยกตัวอยางเชนกรณีของการกอวินาศกรรมอาคารเวิลดเทรด ในนครนิวยอรก ผูบริหารของ
บริษัทซึ่งมีสํานักงานอยูในกลุมอาคารนี้จะตองรีบตัดสินใจทันทีที่เห็นขาววาจะทําอยางไรกับกิจ
การของตน จะชวยเหลือครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิตอยางไร จะทําใหธุรกิจของตนเดินตอไป
ไดอยางไร สมมุติวาผูบริหารไมไดประสบเคราะหกรรมดวย เพราะสํานักงานที่อยู ณ อาคารนั้น
เปนสํานักงานสาขา ผูบริหารก็จําเปนจะตองทราบวา พนักงานที่สาขานั้นมีใครบาง มีบานอยูที่ใด
มีสามีภรรยาหรือลูกชื่ออะไร หมายเลขโทรศัพทเทาใด หรือในสวนของธุรกิจก็ตองทราบวา กําลัง
ดําเนินธุรกิจกับใครบาง มีเรื่องอะไรติดคางที่จะตองสานตอใหจบ บริษัทเปนหนี้ใครเรื่องอะไร
และใครเปนหนี้บริษัท ฯลฯ
ตัวอยางที่ยกมาใหทราบนี้เปนกรณีของขอมูลในชวงฉุกเฉิน ซึ่งที่จริงมีเนื้อหาอยูสาม
ประเด็นที่ผูบริหารจะตองทราบ ประเด็นแรกคือเกิดเหตุการณอะไร และกับใคร ประเด็นที่สองก็

คือเหตุการณนั้นมีผลกระทบตอธุรกิจอยางไร และประเด็นที่สามก็คือบริษัทจะหาทางดําเนินการกู
ใหสิ่งตาง ๆ กลับคืนสูภาวะปกติไดอยางไร
ในกรณีของโรงเรียนและสถานศึกษาก็เชนกัน มีอยูบอยครั้งที่โรงเรียนบางแหงประสบภัย
จากผูกอการราย เชน อาคารโรงเรียนถูกวางเพลิงและเอกสารทั้งหมดถูกทําลายเสียหาย ในกรณี
ดังกลาวนี้ผูบริหารยอมตองการทราบวามีนักเรียนกี่คนที่ไดรับผลกระทบ นักเรียนเหลานี้ชื่ออะไร
อยูที่ไหน เรียนชั้นอะไร ผลการสอบในอดีตเปนอยางไร และโรงเรียนจะกลับคืนสูภาวะปกติคือ
ดําเนินการสอนตอไปไดอยางไร
ขอมูลขาวสารที่อิงกับเรื่องราวของภัยพิบัตินี้เปนเรื่องที่เราเขาใจไดงายวามีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการตัดสินใจ แตขอมูลขาวสารประจําวันที่ดูเหมือนจะเปนเรื่องธรรมดา ๆ เองก็มีความ
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองรับทราบดวยเชนกัน ขอมูลอยางเชนจํานวนเด็กนักเรียน
ที่อายุครบเกณฑตองเขาเรียนในอําเภอ ขอมูลเด็กพิการ ขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชน
ขอมูลเกี่ยวกับครูอาจารยและความชํานาญของทาน ฯลฯ ตางก็มีความสําคัญตอการวางแผนการรับ
นักเรียน การจัดอาจารยลงสอน หรือขอมูลเกี่ยวกับการขาดเรียนของนักเรียนเปนประจําก็อาจจะ
บงบอกถึงปญหาที่ผูบริหารควรจะยื่นมือไปชวยแกไขดวย
ไมวาขอมูลจะเปนเรื่องแบบใด เปนขอมูลจากภายใน หรือจากภายนอก ทุกวันนี้เรา
สามารถใชคอมพิวเตอรชวยจัดเก็บขอมูล นําขอมูลมาประมวลผลใหเปนสารสนเทศ และ นําสาร
สนเทศมาใชในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
โดยทั่วไปเราอาจจัดจําแนกขอมูลและสารสนเทศที่ผูบริหารหนวยงานทั่วไปจําเปนตองใช
ในการตัดสินใจและการบริหารหนวยงานไดดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน รวมทั้งหนวยงานที่อยูใตหรือเหนือขึ้นไปในสาย
บังคับบัญชา อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย การจัดองคการ
สายงาน
2. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของหนวยงาน อาทิ อาคาร ที่ดิน เครื่องมือ ครุภัณฑ ฯลฯ
ทั้งในดานลักษณะ ประเภท จํานวน การไดมา เวลาที่ไดมา และ ที่ตั้ง
3. ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎเกณฑในการดําเนินงาน รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ไดแก นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษรสําหรับใช
ปฏิบัติตาม อยางเชนเอกสารตามมาตรฐาน ISO
4. ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรของหนวยงาน ขอมูลสวนบุคคล ตําแหนงงาน อายุงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ ฯลฯ
5. ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานทั้งในทางตรงและทางออม เชน ในกรณี
ของโรงเรียนขอมูลทางตรงก็ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน ขอมูลการสอน การเขา

เรียน ผลสอบ สวนขอมูลในดานสนับสนุนไดแกขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ เชน
การซื้อวัสดุอุปกรณ การใชรถยนต ฯลฯ
6. ขอมูลภายนอกที่เกี่ยวกับหนวยงานโดยตรง เชน ในกรณีของบริษัทธุรกิจก็เปนขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทที่เปนพันธมิตรหรือลูกคา หากเปนหนวยงานรัฐก็จะเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ประชาชนที่มาใชบริการ หรือในกรณีของโรงเรียนก็คือขอมูลเกี่ยวกับผูปกครอง ขอ
มูลเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับสูงที่นักเรียนสนใจจะเขาเรียนตอ หรือที่โรงเรียนอาจจะ
ไดโควตาสําหรับสงนักเรียนไปเขาเรียนตอ
7. ขอมูลภายนอกที่ชวยใหเห็นภาพรวมของสิ่งแวดลอม และ สถานการณตาง ๆ ที่ผู
บริหารควรทราบเพื่อจะไดตัดสินใจดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณได เชน
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพเศรษฐกิจโดยรวม ขอมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ขอมูล
เกี่ยวกับคูแขง ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และ ระเบียบตาง ๆ ฯลฯ ในกรณีของโรงเรียน
ขอมูลภายนอกอาจจะไดแก กฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา การสอบเอ็นทรานซ ขอมูล
เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ฯลฯ
ผูบริหารอาจตองการขอมูลหรือขาวสารอื่น ๆ นอกจากนี้อีกก็ได เชนขาวสารที่ไมเปนทาง
การเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะมีการปรับเปลี่ยนระบบที่อาจจะกระทบกระเทือนกับการทํางาน
ของหนวยงาน หรือ ขาวสารเกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญของหนวยงานบางแหง ฯลฯ
คําถามที่นาสนใจตอนนี้ก็คือ เราจะหาขอมูลและขาวสารเหลานี้มาใชไดอยางไร และ เรา
จะนําขอมูลขาวสารเหลานี้ไวในระบบคอมพิวเตอรไดอยางไร
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเปนระบบซอฟตแวรที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดเก็บขอมูล แลวนํามาประมวลผล
ใหเปนรายงานสารสนเทศสําหรับผูใชรวมทั้งการบันทึกขอมูลและสารสนเทศลงในฐานขอมูลเพื่อ
ใชงานในอนาคตดวย
ระบบสารสนเทศมีมากแบบดวยกัน และมีการจัดประเภทไวหลายลักษณะ การจัด
ประเภทแบบแรกเปนการจัดตามลักษณะของธุรกิจ ยกตัวอยางเชน ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศโรงเรียน ระบบสารสนเทศธนาคาร ประเภทที่สองเปนการจัดตามลักษณะของ
งาน เชน ระบบสารสนเทศบัญชี ระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบสารสนเทศการตลาด ประเภท
ที่สามเปนการจัดประเภทตามลักษณะของการทํางานและการจัดทํารายงานของระบบ เชนระบบ
ประมวลผลธุรกรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ
ในที่นี้ไดนําการจัดประเภทที่สามขางตนมาขยายความใหชัดเจนขึ้น ดังนี้

1. ระบบประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing System) คําวาธุรกรรมในที้หมาย
ถึงการดําเนินงานใด ๆ ที่ทําใหเกิดขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของหนวยงาน สําหรับคําภาษา
อังกฤษคือ transaction นั้นดูจะเหมาะสมดี เพราะ trans แปลวาเดินทางหรือผาน action คือ
การกระทํา ดังนั้น transaction ในที่นี้ก็คือการกระทําที่ผานจากผูหนึ่งมายังหนวยงาน เชน
การชําระเงินคาธรรมเนียมของผูปกครองนักเรียนก็เปน transaction หรือ การที่โรงเรียนสั่ง
ซื้อเครื่องเขียนจากรานคา ก็ทําใหเกิด transaction ดวยเชนกัน ระบบประมวลผลธุร
กรรม ทําหนาที่รับ transaction แลวนํามาประมวลผลที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดเก็บราย
ละเอียดเอาไวเพื่อใชในการดําเนินงานสืบตอไป เชนเมื่อมีผูปกครองมาชําระเงินคาธรรม
เนียม ระบบก็จะบันทึกการลงชําระเงินนั้นไวในแฟมขอมูลอยางถูกตองวาเปนรายการ
ชําระเงินของนักเรียนชื่ออะไร อยูชั้นไหน ในหนวยงานที่ซับซอนและมีงานตาง ๆ มาก
มายนั้น ระบบประมวลผลธุรกรรมนี้จะเชื่อมโยงตอไปยังระบบอื่น ๆ อีกมาก เชนในโรง
งานอุตสาหกรรม ระบบลงเวลาเขาออกจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีเงินเดือน และ
คํานวณอัตราคาจางของพนักงาน คํานวณการหักภาษี ณ ที่จาย คํานวณการหักเงินประกัน
สังคม ฯลฯ ได เสร็จแลวยังสามารถทํารายงานสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นไดดวย
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System หรือ MIS) ระบบ
ประมวลผลธุรกรรมมักจะใหแตรายงานสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมในคาบหรือในงวดนั้น ๆ แต
รายงานเพียงแคนี้ยอมไมพอที่ผูบริหารจะนําไปใชในการตัดสินใจได ในหนวยงานที่ซับ
ซอนผูบริหารตองการรายงานที่สามารถชี้ใหเห็นสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจนมาก
ขึ้น เชนรายงานที่แสดงแนวโนมของการขายสินคา การเปรียบเทียบสินคาที่ขายในรอบ
เดือนที่แลว กับสินคาที่ขายไดในเดือนเดียวกันของปกอน ๆ หรือรายงานแสดงสินคาที่
ขายไมไดเลย ระบบที่สามารถทํางานเชนนี้ไดจะตองเชื่อมโยงกันระบบประมวลผลธุร
กรรมและมีโปรแกรมที่นําขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการที่ไดจัดเก็บไวมาเปรียบเทียบ และ
จัดทํารายงานเพื่อนําเสนอผูบริหาร ในกรณีของโรงเรียนและสถานศึกษา รายงานสาร
สนเทศที่ตองการก็อาจจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชเงินงบประมาณดานตาง ๆ รายงานการ
ชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ รายงานเกี่ยวกับการเขาเรียนของนักเรียนในรอบเดือน ฯลฯ
3. ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร (Executive Information System หรือ EIS) ระบบสาร
สนเทศแบบนี้กําหนดใหผูบริหารใชคอมพิวเตอรที่โตะทํางานเพื่อเรียกดูขอมูลและรายงาน
สารสนเทศตาง ๆ ไดตลอดเวลา หรือถาดียิ่งกวานั้นก็คืออาจจะเรียกอานจากที่ใดในโลกก็
ได หรือจะอานระหวางการเดินทางมายังที่สํานักงานก็ได ระบบ EIS นี้จึงเปนระบบแบบ
ออนไลน (Online) ซึ่งผูใชสามารถเชื่อมโยงอุปกรณไอซีทีของตนเขาไปเรียกดูขอมูลหรือ
ทํางานอื่น ๆ ไดโดยตรง เทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกใหสามารถทําเชนนี้ไดใน
ปจจุบันก็คือเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต จุดเดนของระบบ EIS ที่แตกตางไป

จากของระบบ MIS ก็คือ สามารถจัดทําสารสนเทศที่เปนปจจุบันจนถึงขณะที่กําลังเรียกใช
รายงานนั้นได อีกทั้งสารสนเทศที่จัดเก็บไวก็มีทั้งสารสนเทศภายในหนวยงานและทั้งของ
ภายนอกหนวยงาน สารสนเทศที่นําเสนอในรายงานบางอยาง เชน น้ํามันมีราคาสูงขึ้น ผู
บริหารอานแลวก็อาจจะไมเขาใจวาทําไมสูงขึ้น เราก็จะตองจัดใหมีพนักงานสําหรับสรุป
หาขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมมาบรรจุลงไปดวย นั่นก็คือตองอธิบายสั้น ๆ วาที่ราคาสูง
ขึ้นเปนเพราะเหตุใด การจัดทําระบบ EIS ใหมีประโยชนจริง ๆ นั้นทําไดคอนขางยาก จํา
เปนจะตองมีทีมงานสําหรับศึกษาหาขอมูลเหลานี้โดยตรง แตถาหากเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
ตลาดทั่วไป หรือ ขาวทั่วไปแลว ปจจุบันนี้มีผูทําธุรกิจดานสรุปขาวและขอมูลเหลานี้ออก
ขายใหแกผูบริหารแลว สําหรับกรณีของผูบริหารโรงเรียนนั้นความจําเปนทางดานระบบ
EIS อาจจะยังมีไมมากนัก นอกจากโรงเรียนใหญ หรือโรงเรียนเอกชนที่มีการแขงขันสูง
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS) ระบบ DSS เปน
ระบบสารสนเทศที่แตกตางไปจากระบบทั้งสามขางตน คือเปนระบบสําหรับชวยใหผู
บริหารพิจารณาวาจะตัดสินใจในเรื่องหนึ่ง ๆ อยางไรดี ลักษณะของเนื้อหาที่นาจะนํา
ระบบ DSS มาใชไดก็คือการตัดสินใจที่เกี่ยวกับตัวเลขและมีการคํานวณที่ยุงยาก เชน การ
ตัดสินใจเรื่องการตั้งราคาสินคา การพิจารณาวาจะตั้งสาขาใหมหรือไม การพิจารณาวาจะ
ออกผลิตภัณฑใหมหรือไม เทาที่ผูเขียนมีประสบการณ เขาใจวาระบบ DSS จะไมคอยมี
ประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนมากนัก เพราะรูปแบบและลักษณะของการตัดสินใจแตก
ตางไปจากที่จะใชประโยชนจากระบบ DSS ไดโดยตรง การตัดสินใจทางดานตัวเลขการ
เงินสําหรับการบริหารโรงเรียนก็คอนขางจะตรงไปตรงมาและมีกฎเกณฑกําหนดไวแนชัด
ตางไปจากการตัดสินใจทางธุรกิจซึ้งไมคอยมีวิธีคิดที่ชัดเจนเทาใดนัก
5. ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System หรือ ES) ระบบผูเชี่ยวชาญเปนระบบที่แปลกออกไป
จากสามระบบแรกอีกเหมือนกัน และที่จริงอาจจะกลาวไดวาระบบผูเชี่ยวชาญเปนระบบ
DSS แบบหนึ่ง แตมีลักษณะการทํางานตางกัน คือเปนระบบที่สามารถชวยการตัดสินใจที่
ไมไดเกี่ยวของกับตัวเลขไดดี หรือตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับนามธรรมที่ไมสามารถ
กําหนดเปนตัวเลขไดดีเชนกัน ความรูเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญนั้นเวลานี้ไดกลายเปนวิชา
การสาขาหนึ่งไปแลว และเปนสาขาหนึ่งของวิชาการที่ใหญกวาอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่อง
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ระบบผูเชี่ยวชาญทําหนาที่ในการจัดเก็บความรู
และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญเอาไวอยางเปนระบบในฐานความรู (Knowledge Base)
สําหรับใหผูที่มีประสบการณนอยนําไปใชในการตัดสินใจไดราวกับตนเปนผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณมานานป ยกตัวอยางที่ใชในโรงเรียนก็คือ ระบบผูเชี่ยวชาญดานการแนะ
แนว เปนระบบที่เก็บประสบการณจากอาจารยแนะแนวเอาไว แลวใหอาจารยอื่น ๆ ใช
ในการแนะนํานักเรียนไดดีทั้ง ๆ ที่อาจจะไมเคยมีความรูดานการแนะแนวมากนัก

การพัฒนาระบบ MIS
โดยที่เรื่องนี้เกี่ยวของกับระบบ MIS สําหรับโรงเรียน ผูเขียนจึงขอรวบรัดอธิบายเฉพาะ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ MIS เทานั้น จะไมอธิบายระบบอื่น ๆ นอกจากที่จําเปนเทานั้น คํา
อธิบายนี้ตองเรียนใหทราบตรง ๆ วาอานแลวก็ยังคงนําไปสรางระบบ MIS ไมได เพราะจะกลาวแต
เนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวงานที่จะตองทําเทานั้น ไมไดกลาวถึงวิธีการทํา เปรียบเสมือนกับการกลาววา
การทําขาวผัดจะตองทําอะไรบาง แตไมไดบอกวาการทําขาวผัดนั้นจะตองเตรียมกะทะใหรอน
ขนาดไหน ควรจะใสอะไรกอนอะไรหลัง หรือตองผัดนานเทาใด นอกจากนั้นทานผูอานคงจะ
เห็นแลววาระบบ MIS เปนระบบที่ตอเนื่องมาจากระบบประมวลผลธุรกรรม ดังนั้นจึงตองกลาวถึง
ระบบธุรกรรมอยางกวาง ๆ ดวยเชนกัน
การพัฒนาระบบ MIS สําหรับโรงเรียนที่ยังไมมีระบบอะไรใชเลยนั้นเปนเรื่องยากกวาการ
พัฒนาระบบ MIS ตอยอดบนระบบประมวลผลธุรกรรมที่มีใชอยูแลว อยางไรก็ตามไมวาจะมี
ระบบประมวลผลธุรกรรมอยูแลวหรือไม เราอาจสรุปไดวากระบวนการพัฒนาประกอบดวย
1. การศึกษาความตองการดานขอมูลและสารสนเทศจากผูบริหาร การพัฒนาระบบใด ๆ
ก็เหมือนกับการที่เราไปตัดเสื้อ เราจําเปนตองระบุความตองการของเราใหชางตัดเสื้อ
ทราบวาเราตองการเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว จะมีปกใหญหรือเล็กอยางไร มีกระเปา
หรือไม ฯลฯ หากชางตัดเสื้อไมทราบความตองการที่ชัดเจนก็ไมสามารถจะตัดเสื้อให
ไดตามที่เราตองการ ดวยเหตุนี้ผูบริหารที่ตองการมีระบบ MIS หรือ EIS ใช ก็จะตอง
ทราบกอนวาตองการไดรับรายงานสารสนเทศอะไรบาง ตองการแบบไหน ตองการ
รวดเร็วทันใจอยางไร จากนั้นผูพัฒนาระบบก็จะนําความตองการนั้นไปวิเคราะหและ
วางแผนเพื่อจัดทําระบบให
2. การออกแบบระบบสารสนเทศ เมื่อทราบความตองการชัดเจนแลว ผูพัฒนาระบบก็
จะศึกษาวาจะสนองตอบความตองการนั้นไดอยางไร การทํางานควรมีลักษณะอยางไร
ควรจะจัดเก็บขอมูลตรงเขาไปไวในคอมพิวเตอรอยางไร ควรกําหนดกระแสงานของ
ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของอยางไรบาง การศึกษานี้นําไปสูการออกแบบภาพรวม
ของระบบสารสนเทศ และ รายละเอียดของระบบที่จะนําไปใชเขียนโปรแกรมได
3. การเขียนโปรแกรม เปนงานที่เกี่ยวกับการนํารายละเอียดที่ไดออกแบบไวมาจัดทําเปน
โปรแกรมจริง สรางแฟมขอมูลขึ้นจริง ๆ เขียนโปรแกรมใหทํารายงานไดจริง จาก
นั้นก็ทดสอบโปรแกรมตาง ๆ เหลานี้วาสามารถทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการ
จริง
4. การทดสอบระบบ เปนงานที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมที่จัดทําขึ้น แฟมขอมูล
ฐานขอมูล และ แนวทางการปฏิบัติงานซึ่งยังตองใชคนทํางานบางสวนอยู มาทดสอบ

รวมกันวาจะสามารถทํางานทุกอยางตามที่ตองการไดอยางถูกตอง ความแตกตาง
ระหวางการทดสอบระบบกับการทดสอบโปรแกรมที่กลาวถึงในขอที่แลวก็คือ การ
ทดสอบโปรแกรมเปรียบเสมือนกับการทดสอบฝเทาของนักฟุตบอลลเปนรายคน แต
การทดสอบระบบเปนการทดสอบการเลนฟุตบอลลของทั้งทีม
5. การเตรียมการใช เปนงานที่เกี่ยวของกับการนําขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูเดิมมาจัดเก็บไวใน
ระบบใหม เพราะตั้งแตนี้ไปจะเปนการใชคอมพิวเตอรทํางานแทนมือแบบเดิม แต
กอนที่จะใชไดก็จะตองฝกอบรมผูเกี่ยวของรวมทั้งผูบริหารใหใชระบบใหมเปน หาก
มีความจําเปนตองจัดหาอุปกรณไอซีทีเพิ่มเติม ก็ตองจัดหามากอนแลวจัดการติดตั้งให
เรียบรอย แบบฟอรมที่อาจจะตองเปลี่ยนเปนแบบใหม ก็ดูแลจัดพิมพมาใหพอแกการ
ใชงาน จากนั้นเมื่อการทดสอบครั้งสุดทายผานดีแลว เราก็จะนําระบบใหมมาใชได
การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ ระบบ MIS ตามขั้นตอนที่กลาวมานี้เปนวิธีที่เราจะเลือก
ใชเมื่อเรามีเจาหนาที่หรือพนักงานสําหรับพัฒนาระบบให แนนอนที่โรงเรียนและสถานศึกษา
ขนาดเล็กยอมจะไมมีผูรู ไมมีอาจารย หรือพนักงานที่จะพัฒนาระบบใหได ดังนั้นโรงเรียนและ
สถานศึกษาอาจจะตองซื้อหาระบบ MIS มาใชแทนการพัฒนาทุกอยางเอง
ขั้นตอนในการซื้อหาระบบสารสนเทศมาใชในโรงเรียนและสถานศึกษานั้นแตกตางไปจาก
ขั้นตอนที่กลาวถึงขั้นตน ประเด็นที่จะตองใสใจก็ตางกัน ขั้นตอนดังกลาวนี้คือ
1. การศึกษาความตองการดานขอมูลและสารสนเทศจากผูบริหาร ขั้นตอนนี้เหมือนกับ
ขั้นตอนแรกในกรณีที่ตองการพัฒนาระบบเอง เพราะไมวาเราจะตัดเสื้อหรือจะซื้อ
เสื้อสําเร็จรูปมาใส เราจะตองถามตัวเองกอนวาตองการแบบไหน
2. นําความตองการมาเขียนเปนขอกําหนดความตองการสําหรับการเลือกซื้อระบบ นั่น
คือควรพิจารณาภาพรวมวาความตองการขางตนนั้นจะทําใหไดระบบแบบไหน จาก
นั้นก็นํารายละเอียดความตองการมาจัดกลุมและเขียนเปนขอกําหนดทางดานเทคนิค
ขึ้นสําหรับใชในการประมูลหรือคัดเลือกผูขายตอไป
3. ศึกษารายละเอียดของระบบสารสนเทศที่มีจําหนายหลาย ๆ ระบบ แลวพิจารณาดูวา
ความสามารถของระบบสารสนเทศที่ระบบตาง ๆ มีนั้นจะสนองตอบขอกําหนดความ
ตองการดานเทคนิคของเราไดหรือไม มีอะไรบางที่เราควรเพิ่มเติมในขอกําหนด หรือ
ควรตัดออกเพราะไมมีใครทําได
4. จัดประมูล หรือ เชิญชวนใหผูขายสงขอเสนอการติดตั้งระบบสารสนเทศมาให
พิจารณาคัดเลือก
5. คัดเลือกรายที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด ตอรองราคา และเงื่อนไขตาง ๆ จากนั้นจึงเซ็น
สัญญาเพื่อใหผูที่เราเลือกนําระบบมาติดตั้ง

6. ตั้งผูประสานงานและอาจารยลงไปชวยกํากับการติดตั้งระบบสารสนเทศของผูขายที่
ไดเลือกไว ผูประสานงานจะตองเปนคนเรียนรูการทํางานและรายละเอียดตาง ๆ ของ
ระบบเพื่อจะไดเปนผูดูแลระบบนี้ตอไป
7. ตรวจรับระบบใหแนใจวาระบบที่ผูขายนํามาติดตั้งใหนั้นสามารถทํางานตาง ๆ ตามที่
ไดกําหนดไวในเงื่อนไขสัญญา และ ตามขอกําหนดดานเทคนิคได หากพบวาไมเปน
ไปตามขอกําหนดหรือสัญญาก็จะตองบังคับใหผูขายแกไขเปลี่ยนแปลง
8. จัดการฝกอบรม ติดตั้งระบบใหเรียบรอย จัดพิมพแบบฟอรม เปลี่ยนขอมูลเกาเขาสู
ระบบใหม จากนั้นก็เริ่มลงมือใชงานระบบใหม
9. ประเมินผลหลังใชงาน เมื่อติดตั้งและใชงานระบบสารสนเทศไปแลวระยะหนึ่ง เราก็
ควรดําเนินการประเมินการใชงานนั้นอยางจริงจัง เปาหมายคือตรวจสอบวาระบบ
สามารถทํางานแทนระบบเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ผูใช
ทํางานไดสะดวกขึ้นหรือไม การจัดเก็บขอมูลครบถวนสมบูรณและสะดวกดีหรือไม
ผูใชสามารถจัดทํารายงานสารสนเทศตามที่ตองการไดทันเวลาจริงหรือไม ฯลฯ หาก
ผลการประเมินไมคอยดีนัก เราก็จะตองหาทางแกไขปรับปรุงระบบใหทํางานไดถูก
ตองตอไป
คําอธิบายขางตนนี้เปนเพียงคราว ๆ เพื่อใหทานผูอานไดเขาใจแนวคิดและวิธีการทํางานที่
เหมาะสมถูกตองเทานั้น รายละเอียดอื่น ๆ ยังมีอีกมากที่ควรทราบ ดังนั้นจึงขอแนะนําใหทานผู
บริหารลองหาหนังสือทางดานนี้มาอานใหเขาใจมากขึ้น
สรุป
ระบบ MIS เปนระบบสารสนเทศที่ชวยนําขอมูลที่จัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรมาจัดทํา
เปนรายงานสารสนเทศสําหรับใหผูบริหารนําไปใชในการตัดสินใจ โรงเรียนและสถานศึกษาใน
ยุคปจจุบันควรจัดทําหรือจัดหาระบบสารสนเทศมาใช เพราะจะทําใหผูบริหารมีขอมูลและสาร
สนเทศที่เปนปจจุบันและถูกตองสําหรับใชในการตัดสินใจไดดีกวาเดิม อยางไรก็ตามการที่ขอมูล
และสารสนเทศจะสมบูรณพอใชหรือไมขึ้นอยูกับวาผูบริหารจะสามารถกําหนดความตองการดาน
ขอมูลและสารสนเทศไดครบถวนตามที่ตองการจะใชหรือไม
_____________________________

