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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ าแนกตามระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือผู้บริหารโรงเรียนและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 436 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอข้อมูล และด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตามล าดับ.  
  2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
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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 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคล สังคม และทันต่อการแข่งขันในประชาคมโลกจึงมีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยเรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 จึงได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบการประกันคุณภาพภายในมุ่งสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจะพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐานนั้น 
โรงเรียนจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่ชัดเจน และมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ในการจัดท าวิสัยทัศน์ และภารกิจ เพ่ือจัดท าแผนดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่นเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนที่มุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
มาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อโรงเรียนด าเนินการตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานและผลของการด าเนินงานที่มุ่งเป้าหมายไปยังคุณลักษณะของผู้เรียน (กรม
วิชาการ. 2554: 7-8) 

 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ   และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา   จึงจ าเป็นต้อง
สร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ การควบคุมคุณภาพเป็น
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เป็น
การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และการประเมินคุณภาพ 
เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งในข้ันตอนของการด าเนินงานเพ่ือ
ประกันคุณภาพการศึกษานั้น  สถานศึกษาต้องก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่ชัดเจน  เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการจัดท าวิสัยทัศน์ และภารกิจเพ่ือจัดท าแผนดังกล่าวต้องใช้ข้อมูล
และสารสนเทศพ้ืนฐานที่จ าเป็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน จุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียน สภาพ
ของผู้เรียน เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร และเมื่อ
สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน  และผลของการ
ด าเนินงานที่มุ่งเป้าหมายไปยังคุณลักษณะของผู้เรียนสารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไปเป็นวงจรเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ในการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนต้องเตรียมข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ส่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้อมูล
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่มัก
เก็บข้อมูลและสารสนเทศจ าแนกตามงานของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานปกครอง งานกิจกรรม
นักเรียน งานธุรการ งานบริการและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการ. 2545: 35-36) จึงค่อนข้าง
ล าบากในการเรียกใช้ และเกิดปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สถานศึกษาเพ่ือตอบค าถามจากการประเมินภายนอก นอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษายังเกิดจากระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่ดี เช่น ขาดแนวปฏิบัติและข้ันตอน
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ในการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน  ข้อมูลไม่ครอบคลุมภาระงาน ความต้องการในการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ต้องการใช้อยู่กระจัดกระจาย เนื่องจากมีผู้รวบรวมหลายฝ่าย และมีแหล่งข้อมูลหลายแห่ง 
จึงเกิดการผิดพลาดซ้ าซ้อน ขาดความสอดคล้องตรงกันท าให้ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ไม่มีการจัดเก็บไว้ใน
ระบบข้อมูล ตลอดจนผู้บริหารไม่น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารงาน  ข้อมูล
ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้รวมทั้งข้อมูลที่มีไม่สามารถบ่งชี้ ถึงสภาพที่แท้จริง
ของโรงเรียนเนื่องจากวิธีการ ระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลขาดประสิทธิภาพ (นาตยา เกตุ
กลิ่น. 2555: 79-80) 

 จากผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องตรงกันถึงจุดที่โรงเรียนควรพัฒนาคือ ควรมีการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ดีขึ้น และควรพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทันกับยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น  รวมทั้งควรพัฒนาให้ครู
ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ตอบสนองนโยบาย ด้านการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามภารกิจของโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ใน  5 ด้าน คือ 
ประเภทของข้อมูล แหล่งของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล 
โดยศึกษาเฉพาะมาตรฐานด้านผู้บริหาร 5 มาตรฐาน ผลของการศึกษาท าให้ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการใช้
มีอะไรบ้าง ได้ข้อมูลจากที่ใด เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
อย่างไร การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล ท าอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน ใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร
โรงเรียนในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ปฏิบัติงาน 
 



 

ภาคโปสเตอร ์

 360 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการ

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 276 คน และครู จ านวน 3,028 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 3,304 คน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2562 และการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Kejcie and Morgan 1970 : 608, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 143) 
โดยได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 218 คน และครู จ านวน 218 คน รวมทั้งสิ้น 436 คน และ
สุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดย
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา การประมวลความรู้จากข้อมูลที่ศึกษาในเอกสาร
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของเครื่องมือในการศึกษา ได้แก่  
บริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน ใน 5 ด้าน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
  3. สร้างเครื่องมือ โดยพิจารณาจากวิธีการด าเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้ 
   3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

   3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.4 การจัดเก็บข้อมูล 
   3.5 การน าเสนอข้อมูล 
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  4. จากนั้นน าร่างเครื่องมือไปขอค าแนะน าและขอคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
การศึกษาสารนิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Content 
Validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมชัดเจนของภาษา 
  5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เพ่ือสอบถามการ
บริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ลักษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
  6. น าร่างแบบแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบแล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือทรงวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มีรายชื่อ
ดังนี้ 
  7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิรวม
กับอาจารย์ที่ปรึกษา จัดพิมพ์แล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
จ านวน 30 คน แล้วน าผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของ Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.87 
  8. ด าเนินปรับปรุงแบบสอบถามภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาสาร
นิพนธ์ก่อนน าไปเก็บข้อมูล 
  9. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไป
เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการเป็นล าดับขั้น ดังนี้  

1. ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วขอหนังสือแนะน าตัวผู้ศึกษา เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ถึง
โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการน าส่ง และเก็บแบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 

2. น าหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกแบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่เป็น
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กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ภายในระยะ เวลาที่ก าหนด โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ และเก็บด้วยตนเอง 

3. กรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในก าหนดผู้ศึกษาได้ติดตามด้วยตนเอง เพ่ือให้
ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  

4. รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและคัดเลือก
เอาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไว้เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และคัดเฉพาะแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ 

2. จ าแนกแบบสอบถามออกเป็นกลุ่มๆ 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 ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงหาค่ า
ร้อยละ 

   4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 น าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นกับเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปลความหมายทั้งรายข้อแต่ละด้านและรวมทุกด้าน  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. สถิติเพ่ือใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
   หาค่าความเชื่ อมั่นแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์ อัลฟา ( Alpha 

Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 99) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   ค านวณค่า t - test เพ่ือทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 

2 กลุ่ม จ าแนกตามต าแหน่งและค านวณค่า F - test เพ่ือทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป คือขนาดของโรงเรียน ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ตามวิธีการของ Scheffe′ 
 
สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร
โรงเรียนในการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน 

 
ตารางท่ี 1   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการ

บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

ข้อ 
การบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ล าดับ 

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 ด้านการน าเสนอข้อมูล 3.65 0.48 มาก 2 

รวม 3.66 0.26 มาก  

  
จากตารางที่ 1 พบว่าการบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
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เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.75 รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05  
 
อภิปรายผล  

 จากการศึกษาพบว่า การบริหารระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ ด้าน
การน าเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของด ารง จันทร์เอ่ียม (2556: 117-122) ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า หน่วยงานในส่วนกลางและ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกส่วนใหญ่ ด าเนินงานด้านข้อมูลตามกระบวนการจัดระบบ
สารสนเทศ 5 ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ส่วนการเก็บรักษาและจ าแนกข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลอยู่ใน
ระดับน้อย ปัญหาที่พบมาก ได้แก่ การขาดแคลนผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
บุคลากรที่ท างานระบบสารสนเทศมีภารกิจอ่ืนที่จะต้องรับผิดชอบและขาดแนวปฏิบัติในการจัดระบบเก็บ
รักษาข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการใช้กระจายอยู่หลายแหล่ง แนวทางการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของสถาบันพระบรมราชชนกพบว่า ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดระบบ ให้อยู่ในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่องและควรจัดให้มีหน่วยงานกลาง
ในสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานการจัดระบบสารสนเทศและจัดเครือข่ายสารสนเทศ
เพ่ือ การบริหาร แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ จักรฤกษณ์ สุวรรณโท (2556: 107-112) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องปัญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม รวมทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการวิเคราะห์และด้านการจัดเก็บข้อมูล มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านการน าข้อมูลไปใช้ การตรวจสอบข้อมูล มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุริยา ทับน้อย (2554: 41 - 53) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
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ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ใน 5 ด้านจ าแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี จ านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารที่มีต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศจ านวน 40 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า สร้างโดยผู้วิจัย สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าท ี(t-test) และ
ค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านก็อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ
จากด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ด้านการจัดกระท าข้อมูล ด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลและด้านการจัดเก็บข้อมูล ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมี
ความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับปาน
กลางผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี กับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศไม่แตกต่างกัน จากประเด็นของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นเพราะว่า การจัดระบบสารสนเทศโดยทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการจัดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในการด าเนินการดังกล่าวจะแตกต่างกันไปบ้างซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ
และความต้องการของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบสารสนเทศ คือ ขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านนี้ยังไม่เพียงพอ รูปแบบที่จะ
ด าเนินการยังไม่แน่นอน ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ บุคลากรมีภารกิจมากเกินไป ขาดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ขาดการจัดระบบที่ดี ท าให้มีปัญหาในการค้นหา ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
  1.1 ควรศึกษาลักษณะความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ที่มีต่อการบริหารระบบการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารงาน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  1.2 ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศเป็นประจ าเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
  1.3 ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ในการ
บริหารงาน เพ่ือจะได้เข้าใจในระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
  1.4 ควรมีการบันทึกการใช้งานและแนวทางการปรับปรุงการใช้ระบบสารสนเทศด้วยความ
ประหยัดเรียบง่าย เหมาะกับผู้ใช้งาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
  2.1 ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารระบบการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตว่า มีผลการ
ด าเนินการแตกต่างกันอย่างไร 
  2.3 ควรมีการศึกษาการบริหารระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนหรือไม่อย่างไร 
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