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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารงานในโรงเรี ย น สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จาแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ปฏิบัติ งาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จานวน 436 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการนาเสนอข้อมูล และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลาดับ.
2. ผลการเปรี ย บเทีย บการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษาราชบุรีเ ขต 1 จาแนกตามระดับ การศึ ก ษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
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Abstract
The research purposes were to study and to compare the development of
information systems for administration of schools under the jurisdiction of Ratchaburi
Primary Educational Service Area Office 1, classified by education level and working
experience. The research sample was the 436 school administrators and teachers under
the jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1. The research
instrument was the 5-levels estimate rating scale questionnaire. The data analysis
statistics were the percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The research findings were:
1. The development of information systems for administration of schools under
the jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1, the overall was
at high level. When each aspect consideration found the validation data aspect was the
highest mean, followed by the data presentation aspect and the data collection aspect,
respectively.
2. The development of information systems for administration of schools under
the jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 ; classified by
education level and working experience were different with statistical significance level
.05
Keywords: Development of Information Systems for Administration
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
บุ ค คล สั ง คม และทั น ต่ อ การแข่ ง ขั น ในประชาคมโลกจึ ง มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จึงได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบการประกันคุณภาพภายในมุ่งสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึ กษาที่ก าหนดไว้ในหลั กสู ตรการศึ กษาขั้น พื้นฐานนั้ น
โรงเรียนจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่ชัดเจน และมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ในการจัดทาวิสัยทัศน์ และภารกิจ เพื่อจัดทาแผนดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน
ที่จาเป็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่นเพื่อนามาประกอบการจัดทาแผนที่มุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อโรงเรียนดาเนินการตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้จาเป็นต้องมีข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ ยวกับ
กระบวนการดาเนินงานและผลของการดาเนินงานที่มุ่งเป้าหมายไปยังคุณลักษณะของผู้เรียน (กรม
วิชาการ. 2554: 7-8)
การประกัน คุณภาพการศึกษา เป็นระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสร้างความมั่นใจให้ แ ก่
ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา จึงจาเป็นต้อง
สร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการดาเนินการ 3 ขั้นตอนคือ การควบคุมคุณภาพเป็น
การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เป็น
การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กาหนด และการประเมินคุณภาพ
เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งในขั้นตอนของการดาเนินงานเพื่อ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น สถานศึ ก ษาต้ อ งก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ จั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดทาวิสัยทัศน์ และภารกิจเพื่อจัดทาแผนดังกล่าวต้องใช้ข้อมูล
และสารสนเทศพื้นฐานที่จาเป็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน จุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียน สภาพ
ของผู้เรียน เพื่อนามาประกอบการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อ
สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องมีข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงาน และผลของการ
ดาเนินงานที่มุ่งเป้าหมายไปยังคุณลักษณะของผู้เรียนสารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะนาไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของสถานศึกษา
ต่อไปเป็นวงจรเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในการดาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนต้องเตรียมข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ส่งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูต รและการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้อมูล
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่มัก
เก็บข้อมูลและสารสนเทศจาแนกตามงานของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานปกครอง งานกิจกรรม
นั กเรี ย น งานธุร การ งานบริ การและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมวิช าการ. 2545: 35-36) จึงค่อนข้าง
ลาบากในการเรียกใช้ และเกิดปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สถานศึกษาเพื่อตอบคาถามจากการประเมินภายนอก นอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษายังเกิดจากระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ดี เช่น ขาดแนวปฏิบัติและขั้นตอน
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ในการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน ข้ อ มู ล ไม่ ค รอบคลุ ม ภาระงาน ความต้ อ งการในการใช้ ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่ต้องการใช้อยู่กระจัดกระจาย เนื่องจากมีผู้รวบรวมหลายฝ่าย และมีแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
จึงเกิดการผิดพลาดซ้าซ้อน ขาดความสอดคล้องตรงกันทาให้ข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ไม่มีการจัดเก็บไว้ใน
ระบบข้อมูล ตลอดจนผู้บริหารไม่นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารงาน ข้อมูล
ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้รวมทั้งข้อมูลที่มีไม่สามารถบ่งชี้ ถึงสภาพที่แท้จริง
ของโรงเรียนเนื่องจากวิธีการ ระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลขาดประสิทธิภาพ (นาตยา เกตุ
กลิ่น. 2555: 79-80)
จากผลการประเมิ น ภายนอกของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้ข้อสรุ ป ที่ส อดคล้ องตรงกันถึงจุ ดที่โ รงเรียนควรพัฒ นาคือ ควรมีการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ดีขึ้น และควรพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทันกับยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น รวมทั้งควรพัฒนาให้ครู
ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ตอบสนองนโยบาย ด้านการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามภารกิจของโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ใน 5 ด้าน คือ
ประเภทของข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล
โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน ผลของการศึกษาทาให้ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการใช้
มีอะไรบ้าง ได้ข้อมูลจากที่ใด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
อย่างไร การจัดเก็บและการเข้ าถึงข้อมูล ทาอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานในของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บความคิดเห็ นของผู้ บริห ารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับบทบาทผู้ บริห าร
โรงเรียนในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ปฏิบัติงาน
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การประถมศึก ษา
ราชบุรีเขต 1 ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 276 คน และครู จานวน 3,028 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 3,304 คน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น และครู โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2562 และการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางสาเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Kejcie and Morgan 1970 : 608, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 143)
โดยได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน จานวน 218 คน และครู จานวน 218 คน รวมทั้งสิ้น 436 คน และ
สุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายโดยการจับฉลาก
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดย
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา การประมวลความรู้จากข้อมูลที่ศึกษาในเอกสาร
ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของเครื่องมือในการศึกษา ได้แก่
บริหารระบบการจัดการข้อมูล สารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน ใน 5 ด้าน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
3. สร้างเครื่องมือ โดยพิจารณาจากวิธีการดาเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4 การจัดเก็บข้อมูล
3.5 การนาเสนอข้อมูล
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4. จากนั้นนาร่างเครื่องมือไปขอคาแนะนาและขอคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
การศึกษาสารนิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Content
Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมชัดเจนของภาษา
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพื่อสอบถามการ
บริ ห ารระบบการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ ในการบริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ลักษณะของคาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
6. นาร่างแบบแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบแล้วนาไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือทรงวุฒิ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มีรายชื่อ
ดังนี้
7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิรวม
กับอาจารย์ที่ปรึกษา จัดพิมพ์แล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มประชากร/กลุ่ มตัว อย่ าง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
จ านวน 30 คน แล้ ว น าผลที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของ Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87
8. ดาเนินปรับปรุงแบบสอบถามภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาสาร
นิพนธ์ก่อนนาไปเก็บข้อมูล
9. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนาไป
เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดาเนินการเป็นลาดับขั้น ดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วขอหนังสือแนะนาตัวผู้ศึกษา เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ถึง
โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนาส่ง และเก็บแบบสอบถามเพื่อการศึกษา
2. นาหนังสือจากสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ถึงผูบ้ ริหารโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกแบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่เป็น
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กลุ่ มตัว อย่ างตอบแบบสอบถาม เก็บ รวบรวมข้อมูล ต่างๆ ภายในระยะ เวลาที่กาหนด โดยส่ งทาง
ไปรษณีย์ และเก็บด้วยตนเอง
3. กรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในกาหนดผู้ ศึกษาได้ติดตามด้วยตนเอง เพื่อให้
ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด
4. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและคัดเลือก
เอาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไว้เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และคัดเฉพาะแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์
2. จาแนกแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มๆ ตามตัวแปรที่ศึกษา
3. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
คะแนน 5
ระดับความคิดเห็น
มาก
คะแนน 4
ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
คะแนน 3
ระดับความคิดเห็น
น้อย
คะแนน 2
ระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด
คะแนน 1
4. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงหาค่ า
ร้อยละ
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 นาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นกับเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลความหมายทั้งรายข้อแต่ละด้านและรวมทุกด้าน โดยใช้เกณฑ์
การแปลความหมายเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 103)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
น้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 104)
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1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 105)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด 2545 :106)
2. สถิติเพื่อใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น แบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา ( Alpha
Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 99)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คานวณค่า t - test เพื่อทดสอบนัยสาคัญของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ ม จ าแนกตามตาแหน่ งและคานวณค่ า F - test เพื่อทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป คือขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ Scheffe′
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ความคิด เห็ นของผู้ บริห ารโรงเรีย น และครูเกี่ยวกับบทบาทผู้ บริ ห าร
โรงเรียนในการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานการบริห ารระบบจัดการข้อมูล สารสนเทศในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
การบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
ข้อ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ลาดับ
เขต 1
1 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.64 0.43 มาก
3
2 ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.75 0.39 มาก
1
3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
3.57 0.39 มาก
5
4 ด้านการจัดเก็บข้อมูล
3.63 0.44 มาก
4
5 ด้านการนาเสนอข้อมูล
3.65 0.48 มาก
2
รวม
3.66 0.26 มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
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เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
3.75 รองลงมาคือ ด้านการนาเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ย บเทีย บการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษาราชบุรีเ ขต 1 จาแนกตามระดับ การศึ ก ษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า การบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อจาแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ ด้าน
การน าเสนอข้ อมู ล มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.65 และ ด้ านการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.64
ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาของดารง จันทร์เอี่ยม (2556: 117-122) ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของสถาบั นพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า หน่วยงานในส่วนกลางและ
วิทยาลั ยในสั งกัดสถาบั นพระบรมราชชนกส่ วนใหญ่ ดาเนินงานด้านข้อมูลตามกระบวนการจัดระบบ
สารสนเทศ 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ส่วนการเก็บรักษาและจาแนกข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลอยู่ใน
ระดับน้อย ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ การขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
บุคลากรที่ทางานระบบสารสนเทศมีภารกิจอื่นที่จะต้องรับผิดชอบและขาดแนวปฏิบัติในการจัดระบบเก็บ
รักษาข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการใช้กระจายอยู่หลายแหล่ง แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสถาบันพระบรมราชชนกพบว่า ควรกาหนดนโยบายการพัฒนาการจัดระบบ ให้อยู่ในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องและควรจัดให้มีหน่วยงานกลาง
ในสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อทาหน้าที่ประสานงานการจัดระบบสารสนเทศและจัดเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อ การบริหาร แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จักรฤกษณ์ สุวรรณโท (2556: 107-112) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม พบว่ า การจั ดระบบข้ อ มู ล สารสนเทศในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสั งกั ดส านั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม รวมทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการวิเคราะห์และด้านการจัดเก็บข้อมูล มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ส่ วนด้านการน าข้อมูลไปใช้ การตรวจสอบข้อมูล มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของสุริยา ทับน้อย (2554: 41 - 53) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
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ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ใน 5 ด้านจาแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี จานวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารที่มีต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศจานวน 40 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า สร้างโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และ
ค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านก็อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับ
จากด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ด้านการจัดกระทาข้อมูล ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลและด้านการจัดเก็บข้อมูล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมี
ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปาน
กลางผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี กับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศไม่แตกต่างกัน จากประเด็นของ
งานวิจั ยที่เกี่ ยวข้ อง อาจจะเป็ นเพราะว่ า การจัดระบบสารสนเทศโดยทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจะประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ ๆ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในการดาเนินการดังกล่าวจะแตกต่างกันไปบ้างซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ
และความต้องการของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบสารสนเทศ คือ ขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านนี้ยังไม่เพียงพอ รูปแบบที่จะ
ด าเนิ นการยั งไม่ แน่ น อน ขาดเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ ทั น สมั ยขาดงบประมาณในการสนั บสนุ นการ
ดาเนินงาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ บุคลากรมีภารกิจมากเกินไป ขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ขาดการจัดระบบที่ดี ทาให้มีปัญหาในการค้นหา ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
1.1 ควรศึกษาลักษณะความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ที่มีต่อการบริหารระบบการ
จั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ ในการบริ ห ารงาน เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต รงความต้ อ งการ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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1.2 ควรมี ก ารฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบการจั ด การข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นประจาเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1.3 ผู้ บ ริ ห ารควรมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าระบบการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ ในการ
บริหารงาน เพื่อจะได้เข้าใจในระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
1.4 ควรมีการบันทึกการใช้งานและแนวทางการปรับปรุงการใช้ระบบสารสนเทศด้วยความ
ประหยัดเรียบง่าย เหมาะกับผู้ใช้งาน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
2.1 ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ว่ามีมากน้อยเพียงใด
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตว่า มีผลการ
ดาเนินการแตกต่างกันอย่างไร
2.3 ควรมีการศึกษาการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนหรือไม่อย่างไร
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