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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการใน
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและ
ครู  สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จ  าแนก
ตามสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้บริหาร
สถานศึกษา และครูท่ีรับผิดชอบงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  จ  านวน 264 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าที (t-test) และค่าเอฟ
(F-test) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1)ความต้องการในการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครูสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  
 2)ผลการเปรียบเทียบระดับความ
ตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผู ้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 จ าแนกตามระดับการจัดการศึกษา และ
ขนาดสถานศึกษา มีความต้องการในการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนก
ตามต าแหน่ง และประสบการณ์โดยภาพรวม
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการ ระบบสารสนเทศ 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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Abstract 
The objectives were to study  and 

assurance of school administrators and 
compare the needs for the management of 
information system for internalquality 
teachers under Nakhon Si Thammarat  
Primary Educational  Service  Area office 2  
classified by respondent’s status.The samples 
of this study were 264 school administrators 
and  teachers under Nakhon Si Thammarat 
Primary Educational  Service  Area Office 
2.The  instrument used were rating scale 
questionnaire.The statistics utilized in data 
analysis were percentage, mean, standard 
deviation, the t-test and the F-test.  

The results were as follows:  
1) The overall needs for the 

management of information system for 
internal quality assurance of school 
administrators and teachers under Nakhon Si 
Thammarat  Primary Educational  Service  
Area office 2   were at the highest level.  

2)  There were no significant 
differences of the needs for the management 
of information system for internal quality 
assurance of school  administrators and 
teachers under Nakhon Si Thammarat  
Primary Educational  Service  Area office 2 
in the aspects of educational management 
levels and school sizes. However, there were 
significant differences of the needs for the 

management of information system for 
internal quality assurance of school 
administrators and teachers in the aspects of 
positions and experiences at .05 level of 
significance. 
 
Keyword: needs, information system, 
Internal quality assurance of school. 
 
บทน า 

ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีมีความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการและการด า เ นิน งานของ
สถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้
ผูรั้บบริการการศึกษา เป็นการพฒันาประชากร
ใหมี้คุณภาพสูงยิง่ข้ึน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 6 มาตรา 48 ได้ระบุให้
หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาให้มีการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อ
วา่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด า เนินการอย่างต่อเน่ือง(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2547,6) 
เพื่อให้สถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและเพื่อรับรองการประเมิน
ภายนอกสถาน ศึกษา จึ งต้อ งจัด ระบบ



              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016           361.. 

สารสนเทศทางดา้นการศึกษา ส าหรับใชเ้ป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงของการจดัระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2554 : 4–6)  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานจดัให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ไว้ 8 ด้าน คือ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพฒันา 
การจัดการศึกษา  จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ด าเนินตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา จัดท ารายงานประจ าปี และการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จะเห็น
ได้ว่าการจัดระบบสารสนเทศมีความส าคัญ
และเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีอยู่ในระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้
เสนอกรอบแนวคิดในการจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไว ้ 5 
ขั้นตอน คือ การรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอ
ขอ้มูลและสารสนเทศ การจดัเก็บข้อมูล และ
สารสนเทศ จาการประเมินท่ีผ่านมาโรงเรียน 
ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา

ประถม ศึกษานครศ รีธรรมราช  เขต  2  
สถานศึกษาบางส่ วนไม่ มี การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาบุคลากรขาดการมีส่วนร่วม
ในการคิดวางแผน ไม่มีระบบจดัเก็บเอกสารท่ี
เป็นระบบ ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ 
ขาดประสบการณ์การในการท างานด้านการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว 
ท าให้ผู ้วิจ ัยสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองความ
ตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระดบั ความตอ้งการ
ของผู ้บริหารและครูเป็นข้อมูลให้กับต้น
สังกดั ใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาความต้องการในการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการใน 
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู 
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สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ  าแนก
ตามต า แห น่ ง  ระดับก ารจัดก า ร ศึ กษ า 
ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษา 
 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหารและครูท่ีรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกับ
ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ใน 5 
ด้านคือการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการน าเสนอ
ขอ้มูลและสารสนเทศ และ  การจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 14) 

 
ระเบียบ วธีิวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี   
ไ ด้ แ ก่  ผู ้บ ริห า รสถ าน ศึ กษ าและค รู ท่ี
รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา   สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2  ปีการศึกษา 2558(ส านักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2,8)  จ า ก ส ถ า น ศึ ก ษ า  198โ ร ง เ รี ย น 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 198 คน   

ครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน  
198 คน รวมทั้งส้ิน 396  คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี  
ได้แก่ ผู ้บริหารบริหารสถานศึกษาและครูท่ี
รั บผิ ดชอบงานประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จาก
ตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน (1970 : 607-
610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 264  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน จ านวน 60 ขอ้ และตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ จากนั้นน าแบบสอบถามมา
หาค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ด้วย
วิธีการของครอนบราคได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สถิติท่ีใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงแบนมาตรฐานค่า (t-test) และค่า F-test 
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)  
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ระดับความต้ อ งก าร ในก า ร
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ดา้นมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้น
การตรวจสอบข้อมูล มีค่ าเฉล่ียมากท่ี สุด 
รองลงมา คือ ดา้นการรวบรวมขอ้มูล ด้านการ
จดัเก็บและสารสนเทศ  ดา้นการน าเสนอขอ้มูล



              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016           363.. 

และสารสนเทศ และดา้นการประมวลผลขอ้มูล 
มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความ 
ต้องการในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผู ้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง ระดับการจัดการศึกษา 
ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษา 

2.1 ความต้องการในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง 
โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารมีความตอ้งการสูงกว่า
ครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

2.2 ความต้องการในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  จ  าแนกตามระดบัการ
จดัการศึกษา โดยรวม พบว่า การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษามีความต้องการสูง
กว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

2.3 ความต้องการในการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ  าแนกตามประสบการณ์ 
โดยรวมมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณารายด้านก็พบว่า ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และด้านการ
จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านการ
รวบรวมขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 

2.4 ความต้องการในการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  จ  าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กัน เม่ือพิจารณารายด้านก็พบว่า ทุกด้านไม่
แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความต้องการในการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ประเด็นท่ีน่าสนใจ
และน ามาอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ความต้องการในการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบั
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มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเพราะว่า พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
ภายในสถานศึ กษา เ ป็ น ส่ วนห น่ึ งของ
กระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2547: 6) ซ่ึงผูบ้ริหารและครูตอ้งถือ
ปฏิบติัในสถานศึกษาและพฒันาตนเองให้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกนัคุณภาพภายใน ท าให้ผูบ้ริหาร
และครูตระหนักในความส าคัญของการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจน
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เม่ือ
สถานศึกษาตอ้งรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก สถานศึกษาจะไดมี้ความพร้อมในการ
เสนอข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และความต้องการของผู ้
ประเมิน จึงท าให้ระดับความต้องการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุนันทา หาผลดี (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 31 ผลการวจิยัพบวา่  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ ยอด
ชาย กองทอง (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยม

ประชานิเวศน์ สังกัดส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการ
จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ สังกัดส านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความ
ตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 จ  าแนกตามต าแหน่ง ระดบัการจดัการศึกษา 
ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษา 
 2.1 ความต้องการในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ  าแนกตามต าแหน่ง 
โดยรวม พบว่า ผูบ้ริหารมีความตอ้งการสูงกว่า
ครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารและ
ครู มีบทบาทหน้า ท่ี ท่ี แตกต่างกันในการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งดา้นผูบ้ริหารและดา้นครู จึงท าให้
ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศของ
ผูบ้ริหารท่ีมีความรับผิดชอบด้านการบริหาร
จดัการ กบัครูท่ีรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพ
สถานศึกษาในฐานะผูป้ฏิบติั มีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกัน จึงมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวิศณุพงษ์ วิจิตร 
(2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการในการ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 
ผลการวิจยัพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการ
ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบ้ริหารและครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 จ  าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวม พบว่า 
ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รุ่งนภา  
จินดามล (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษา
สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 3  ผลการวิจัยพบว่าโดยสภาพ
และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่ง
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
              2.2 ความต้องการในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามระดับการ
จดัการศึกษา โดยรวม พบว่า การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษามีความต้องการสูง
กว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาความตอ้งการไม่แตกต่างกนัและ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นเพราะว่า ในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งโรงเรียน
ในระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาท่ี ต้องเ ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545หมวด
ท่ี 6 มาตรา 48 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
กระบวนการหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด า เ นิ นการอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อง  เพื่ อ ให้
สถานศึ กษา มี คุณภาพมาตรฐานตาม ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2547, 6)  จึง
ท าให้ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศ
ไม่แตกต่างกนั  
  2.3 ความต้องการในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ 
โดยรวมมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณารายด้านก็พบว่า ด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และด้านการ
จดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านการ
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รวบรวมขอ้มูลไม่แตกต่างกนัซ่ึงเป็นเพราะว่า
ประสบการณ์เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะว่า
โรงเรียนท่ีมีครูท่ีมีประสบการณ์การท างานสูง
ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาทุกด้าน รวมถึง
ได้รับการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทนั
กับเหตุการณ์การเปล่ี ยนแปลงทางด้าน
การศึกษา ประกอบกบัการได้ปฏิบติังานเป็น
เวลามากข้ึน ย่อมเป็นการได้รับประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติ ท าให้ได้เรียนรู้แนวทาง 
วิธีการด าเนินงานในเร่ืองนั้ นๆ และได้พบ
ปัญหาในหลากหลายรูปแบบและเกิดการเรียนรู้
ในการแก้ปัญหา เม่ือประสบปัญหา จากการ
ด าเนินงานในภายหลงัก็จะสามารถแกปั้ญหาได้
ดีกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยหรือไม่เคยได้
เรียนรู้มาก่อน ดงันั้น จึงท าให้ความตอ้งการใน
การจัดระบบสารสนเทศเพื่ อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่ างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกราช เครือศรี 
(2557) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูท่ี
มีประสบการณ์ต่างกันโดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                 2.4 ความต้องการในการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู ้บ ริหารและครู  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2 จ  าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยรวมมีความตอ้งการไม่แตกต่าง
กัน เม่ือพิจารณารายด้านก็พบว่า ทุกด้านไม่
แตกต่างกนัซ่ึงเป็นเพราะว่าขนาดสถานศึกษา 
ไม่ได้เป็นตัวแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของ
โรง เ รี ยน และขนาดสถานศึกษาก็ ไม่ มี
ความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างก็ มีความ
ต้องการในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  2)      
พ.ศ. 2545 ในหมวดท่ี 6 มาตรา 48 ได้ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ ถือว่ าการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงของการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2547: 6) ดงันั้น จึงท าให้ความตอ้งการดงักล่าว
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
อจัฉรัตน์  สงวนงาม (2554)  ศึกษาปัญหาการ
จัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษากรณีศึกษา สถานศึกษาสังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2  ผลการวิจยั
พบว่า ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและ
สา รสน เทศทา งก าร ศึ กษ ากร ณี ศึ กษ า 
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ใน
ภาพรวมพบว่าผูต้อบแบบสอบถามจากขนาด
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ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ให ญ่ ให้ ค ว ามส า คัญกั บก า รจั ด ร ะบบ
สารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกันและ
อภิว ัฒน์   บุญนิธิภัทร (2554) ศึกษาสภาพ 
ปัญหา และความต้องการการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพ ปัญหา และความ
ตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยั
ไปใช ้
  1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรจดัให้
มีการประชุมสัมมนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องใน
เร่ืองการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาด้านการตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบ

ขอ้มูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน เป็น
ปัจจุบันและตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้
ความรู้แก่ผู ้บ ริหารสถานศึกษาและครูท่ี
รับผิดชอบการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ใน เร่ืองการจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ทั้ ง  5 ขั้ นตอนเพื่อให้เ ห็นถึงความส าคัญ            
มีความรู้เพิ่มเติม 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ัง
ต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาถึงความต้องการ
และความพึงพอใจต่อการจดัการระบบขอ้มูล
และสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อน า
ผลการวิจยัไปพฒันาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2.2 ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ ทั้งภายใน
และภายนอกใหค้รอบคลุมตามมาตรฐานดา้น
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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