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บทคัดย่อ 

 
สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นการน าเสนอขอ้มูล และ
สารสนเทศ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ และเปรียบเทียบระดบัการจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 5 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
ของบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ  านวน 340 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซ่ึงมีความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
 

ผลการวจัิยพบว่า  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  มี

การจดัระดบัการจดัการระบบสารสนเทศ ในแต่ละดา้นทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือศึกษา
เปรียบเทียบระดบัการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ
ของบุคลากร พบวา่แตกต่างกนั อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 5 ดา้นโดยผูบ้ริหารเห็นวา่
สถานศึกษามีระดบัการจดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ความคิดเห็นของครูผูส้อน  และเม่ือศึกษา
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of the information 

technology management of primary educational schools in 5 aspects consisting of the aspect of 
collecting information, checking information, processing information, presenting information and 
data, and storing data and information and to compare the information technology management of 
primary educational schools under supervision of Roi-Et Primary Educational Service Area 2 in 
opinion of the personnel, classified by status and school size. The samples were 340 personnel 
from primary educational schools under supervision of Roi-Et Primary Educational Service Area 
2. Five point Likert scale questionnaires with the reliability of 0.98 were used to collect the data. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and F-test 

 
The results of the research were as follows: 

The level of the information technology management of primary educational schools 

under supervision of Roi-Et Primary Educational Service Area 2 was at the high level in each 

aspect. The comparison on the information technology management of primary educational 

schools classified by personnel’s status expressed that the difference was statistically significant 

at 0.05 in all aspects; the administrators’ opinions on the level of the information technology 



ง 
 

management of primary educational schools were higher than those of the teachers, and the 

comparison classified by school sizes expressed that the difference was statistically significant at 

0.05 in all aspects; in this case the level of the information technology management of the 

medium-sized school and large-sized school was higher than the one of the small-sized school, 

and the level of the large-sized school was higher than the one of medium-sized school.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ก าหนดไวถึ้ง การกระจายอ านาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยก าหนดกรอบการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาดงักล่าว 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหาร
บุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป 1 การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาดงักล่าว 
จ าเป็นตอ้งใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษา จะช่วยใหอ้งคก์รสารมารถด าเนินการไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะช่วยในการวางแผนการท างานและการใชป้ระกอบกบัการ
ตดัสินใจแลว้สารสนเทศท่ีดีจะท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและเป็นผูน้ าในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ ขององคก์รได ้ดงันั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าขอ้มูลและพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศข้ึนเพื่อใหท้นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์และสมารถน ามาใชไ้ดต้รงวตัถุประสงค ์ 

การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารของหน่วยงานทุกระดบัของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา การ
จดัระบบสารสนเทศถือเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ หากสถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ 
ครบถว้น เป็นปัจจุบนั ทนัสมยั เรียกใชส้ะดวกและตรงตามความตอ้งการ ดงันั้นในการพฒันาระบบ
สารสนเทศจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์และน ามาผา่นกระบวนการประมวลผลโดยใชค้อมพิวเตอร์
จ าเป็นตอ้งประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เมาขา้ช่วยในการสั่งการขอ้มูลซ่ึงส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทนัสมยั
ใชร้ะบบเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การพฒันาคุณภาพการศึกษา จะช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ท่ีตอ้งอยูบ่นรากฐานของหลกัวชิาและหลกัฐานขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้มีกระบวนการคิดวเิคราะห์และประมวลผลท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ และความ
สมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศทั้งหลายนั้นนอกจากจะใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานและ
                                                 

1ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และแก้ไขเพิม่เติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค,  2542), 
หนา้ 2. 
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ประกอบการตดัสินใจแลว้ยงัน าไปสู่การพฒันาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ไดแ้ละสามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินตนเองตามเกณฑม์าตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละตวัช้ีวดัเพื่อการปรับปรุงและพฒันา แลว้จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี (Self Assessment Report: SAR) เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ตั้งอยูใ่นอ าเภอสุวรรณภูมิ มี
โรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 339 โรงเรียน ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน จ านวน 3,317 คน โรงเรียนต่างๆ อยูอ่ยา่งกระจดักระจายตามหมู่บา้น การรับขอ้มูลต่างๆ 
มีความล่าชา้ถึงแมจ้ะมีระบบอินเทอร์เน็ตแต่การใชง้านไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โรงเรียนบาง
แห่งไม่สามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตได ้ท าใหก้ารรับส่งขอ้มูลล่าชา้บางคร้ังท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการ
บริหาร โรงเรียนบางแห่งยงัไม่มีการจดัการระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัและขอ้มูลยงัไม่มีการ
จดัเก็บโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ระบบการจดัเก็บขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั การ
จดัเก็บขอ้มูลยงัไม่ครอบคลุม การน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ ดงันั้นจึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์ระบบสารสนเทศไดเ้ตม็ท่ี หากสถานศึกษาไม่ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลไวอ้ยา่งเป็นระบบ ไม่
ถูกตอ้ง ไม่ทนัต่อเหตุการณ์และไม่เพียงพอ ยอ่มจะส่งผลใหก้ารบริหารงานของหน่วยงานลด
ประสิทธิภาพลง หากมีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลและจดัระบบ
สารสนเทศ จะท าใหบ้ริหารจดัการการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ถูกตอ้ง รวดเร็ว
และทนัสมยั จากสถิติการส่งงานและรายงานขอ้มูลประจ าปีของโรงเรียนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ตามปฏิทินการส่งงานพบวา่ โรงเรียนในสังกดับางส่วน ยงัส่งงานล่าชา้กวา่
ก าหนดท าใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ติดตามทวงงานผา่นทางหนงัสือราชการ 
ทางเวบไซดแ์ละจากรายงานการประชุมประจ าเดือนของผูบ้ริหารโรงเรียน จากสถิติดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นวา่โรงเรียนท่ีส่งงานล่าชา้กวา่ก าหนด ขาดการวางแผนในการจดัระบบสารสนเทศ ส่งผลให้
กระบวนการด าเนินงานดา้นต่างๆ ในโรงเรียนเกิดความผดิพลาด ล่าชา้ ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งมีการจดัระบบสารสนเทศท่ีดี เป็นระบบ มีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั ตรงตาม
ความตอ้งการ ทนัเวลาและเรียกใชไ้ดส้ะดวก เพื่อน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการวาง
แผนการด าเนินงานเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความมัน่ใจใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งวา่ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา 
สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานรับผดิชอบจดัและพฒันาความรู้ความสามรถและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง 
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จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.2.1 เพื่อศึกษาการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ตามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมี
สถานภาพและขนาดสถานศึกษาต่างกนั 

1.2.3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  

 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
1.3.1 บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 แตกต่างกนั 
1.3.2 บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย  
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
1.4.1. ขอบเขตด้านประชากร  
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 348 คนและครูผูส้อน จ านวน 2,969 คน ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 รวมทั้งส้ิน 3,317 คน 
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1.4.2. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
ไดแ้ก่ การศึกษาความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ าแนกเป็น 4 ดา้น คือ 1) การจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 2) การประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูล 3) การ
จดัท าสารสนเทศ 4) การน าสารสนเทศไปใชต้ดัสินใจ  

1.4.3. ขอบเขตด้านพืน้ที่  
ไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต  

2 ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเกษตรวสิัย อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอปทุมรัตต ์อ าเภอเมืองสรวง 
อ าเภออาจสามารถ อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทรายและก่ิงอ าเภอหนองฮี  
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย  
ระบบสารสนเทศ  หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์หรือประมวลผลใหเ้ป็น

สารสนเทศแลว้น ามาจดัเป็นหมวดหมู่ คือ สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  สารสนเทศเก่ียวกบั
ผูเ้รียน สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และสารสนเทศเพื่อการรายงาน เพื่อการน าไปใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

การจัดการระบบสารสนเทศ  หมายถึง การรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การ
ตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ และการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและสารสนเทศ 

ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล  หมายถึง วธีิการท่ีจะไดข้อ้มูลสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูล เช่น 
การก าหนดแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการใช ้การก าหนดแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการรวบรวม ก าหนดระยะเวลาท่ี
เก็บรวบรวมขอ้มูลและการจดัท าเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและบุคลากร 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล หมายถึง น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บมา
เพื่อการตรวจสอบท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั เรียบร้อย ความสมบูรณ์ของขอ้มูลตรงตามสภาพจริง 

ด้านการประมวลผลข้อมูล หมายถึง การก าหนดขอบข่ายการประเมินผล การด าเนินการน า
ขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบแลว้และมีความสัมพนัธ์กนัมาแปลงเป็นสารสนเทศ ซ่ึงอาจใชค้นหรือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองประมวลผล 

ด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีผา่นการวเิคราะห์แลว้
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูส้นใจทัว่ไปในการ
บริหารและพฒันาองคก์ร 
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ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ  หมายถึง การจดัใหมี้แหล่งรวบรวมขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบแลว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น มีครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร แฟ้มขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหง่้ายต่อการสืบคน้ การน าไปใช้
ประโยชน์ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั  

การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมายถึง การปฏิบติังานปัจจุบนั
เก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบสารสนเทศของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

สถานภาพ  หมายถึง ต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน 

บุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หรือ
รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  

ครูผู้สอน  หมายถึง ครูประจ าการหรือครูท่ีท าหนา้ท่ีสอนผูเ้รียนในสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมายถึง โรงเรียนของรัฐท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ในปีการศึกษา 2555 

สถานศึกษาขนาดเลก็ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 121 -300 คน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน 301 คนข้ึนไป 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ี ก ากบัดูแล 
ประสานสถานศึกษาระดบัประถมศึกษาครอบคลุมพื้นท่ี 8 อ าเภอในจงัหวดัร้อยเอด็ ประกอบดว้ย  
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอโพนทราย อ าเภอพนมไพร อ าเภออาจสามรถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอ
เกษตรวสิัย อ าเภอหนองฮี อ าเภอปทุมรัตน์ 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
1.6.1 เพื่อใหท้ราบการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 1.6.2 เพื่อใหท้ราบผลการเปรียบเทียบการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีมีสถานภาพและขนาดสถานศึกษาต่างกนั 

1.6.3 เพื่อใหท้ราบแนวการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

1.6.4 เพื่อเป็นขอ้สนเทศส าหรับผูบ้ริหารและหน่วยงานอ่ืนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานและการแกปั้ญหาดา้นการจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ปีการศึกษา 2555 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดและผลงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 
2.2 การจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
2.3 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
2.1.1 ความหมายของสารสนเทศ 
จากการศึกษามีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่สารสนเทศไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2547 กล่าววา่ สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การ

แสดงหรือวธีิแจง้ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ1 
ปทปี เมธาคุณวุฒิ  กล่าววา่ สารสนเทศ คือ ขอ้มูลซ่ึงผา่นการเลือกสรรแลว้ โดยการ

ประมวลผล ดงันั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวเิคราะห์ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง แลว้จดัระเบียนใหเ้ป็น
ความรู้หรือข่าวกรองซ่ึงจะใชเ้ป็นขอ้อา้งอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหนา้หรือช่วยใน
การวนิิจฉยัสั่งการไดท้นัที2 

                                                 
1ราชบณัฑิตยสถาน, ศัพท์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 

พิมพค์ร้ังท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์, 2546), หนา้ 1182. 
2ปทีป เมธาคุณวฒิุ, เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารสถาบันอุดมศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544), หนา้ 290.  
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สุริยา ทบัน้อย กล่าวา่ สารสนเทศหมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดรั้บการประมวลผลแลว้ ดว้ยวธีิการ
รวบรวม แจกแจง วเิคราะห์  และสามารถน าไปจดักิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะได้  หรือใช้
ประกอบในการตดัสินใจในเร่ืองราวต่างๆ ไดต้ามจุดประสงคท่ี์ก าหนด3 

ศิริลกัษณ์ โรจนกจิอ านวย  กล่าววา่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งมนุษยก์บัเทคโนโลยดีา้นข่าวสารขอ้มูล  ซ่ึงประกอบดว้ย  กระบวนการรวบรวมขอ้มูล  
เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน การบริหาร การตดัสินใจภายในองคก์ร4 

วาสนา สุขกระสานติ  กล่าววา่สารสนเทศ หมายถึง  ข่าวสารท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลดิบมา
ค านวณทางสถิติหรือประมวลผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงท าใหข้่าวสารท่ีไดอ้อกมานั้นอยูใ่นรูปท่ี
สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที5 

อุทยัวรรณ  จรุงวภูิ กล่าวา่ สารสนเทศ  หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการประมวลผลและถูกจดั
ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีมีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจหรือน าไปใชง้าน  เช่น น าขอ้มูลของท่ี
ขายไดไ้ปวเิคราะห์เพิ่มเติมวา่  ขายไดห้รือลดจากเดิมเท่าไร  เพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์  แนวโนม้
ของธุรกิจเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจของผูรั้บผดิชอบต่อไป6 

นิภาภรณ์ ค าเจริญ  กล่าววา่  สารสนเทศ  หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล ของ
ขอ้มูลดิบ (Raw Data) ซ่ึงสารสนเทศอาจประกอบไปดว้ย  ขอ้มูลต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นตวัเลข  เสียงและ
ภาพ เป็นตน้ ขอ้มูลแหล่าน้ีเม่ือน ามาผา่นกระบวนการประมวลผลแลว้  ก็จะเกิดเป็นสารสนเทศ เพื่อ
น ามาสนบัสนุนการบริหารงานและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร7 

                                                 
3สุริยา ทบันอ้ย , “การปฏิบติังานการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัราชบุรี”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540), หนา้ 11.  

4ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอ านวย, ความหมายของ MIS, (กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช, 2551), 
หนา้ 14. 

5วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ , พิมพค์ร้ังท่ี 2, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), หนา้ 61.  

6อุทยัวรรณ  จรุงวภิู, การส่ือสารกบัระบบสารสนเทศ , (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 
2544), หนา้ 5. 

7นิภาภรณ์  ค าเจริญ, การเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : เอส.พ.ีซี. พร้ินต้ิง, 2545), หนา้ 14. 
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เกรียงศักดิ์ พราวศรีและคณะ  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดผ้า่น
การประมวลผลหรือการวเิคราะห์แลว้ อยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์8  

กรมวชิาการ  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการประมวลผล
หรือการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ จนอยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถน าไปใชใ้นเร่ือง
ต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์9 

โดยสรุปค าว่า  สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลต่างๆ ท่ีผา่นการจดักระท าหรือผา่นการ
ประมวลผล มีความเช่ือถือ จนมีความสมบูรณ์สามารถน าไปใชว้างแผนตามวตัถุประสงคแ์ละ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า
และมีการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์อยา่งเป็นระบบ  

2.1.2 ความส าคัญของระบบสาระสนเทศ 
ประภาวดี สืบสนธ์ิ  กล่าววา่ สารสนเทศกล่าวไดว้า่เป็นทรัพยากรของชาติมีความส าคญัไม่

ยิง่หยอ่นจากทรัพยากรประเภทอ่ืน  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาสังคม และประเทศ สารสนเทศจึงมี
ความส าคญัในหลายระดบัต่อบุคคล ต่อองคก์ารและสังคม โดยสรุปความส าคญัของสารสนเทศไว้
ดงัน้ี  

1. ความส าคญัต่อบุคคลและต่อองคก์าร  สารสนเทศมีความเก่ียวขอ้งกบัทุก  ๆ เร่ือง ใน
ชีวติประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นการศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวติ  สารสนเทศมีบทบาทต่อ
มนุษยม์ากเกินกวา่ท่ีมนุษยต์ระหนกัถึงความส าเร็จทางดา้นการแพทยว์ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
การศึกษา อุตสาหกรรม ฯลฯ สารสนเทศท่ีถูกตอ้งทนัสมยัเช่ือถือได้  เหมาะแก่ ความสามารถของ
ผูใ้ชใ้นการน าไปใชง้าน  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูอ้ยูใ่นสังคม  ปัจจุบนับางกลุ่มรวยสารสนเทศ 
ในขณะท่ีบางกลุ่มขาดแคลนสารสนเทศ เขา้ถึงสารสนเทศ ดว้ยความยากล าบากหรือสารสนเทศท่ีมี
ไม่เหมาะกบัความตอ้งการ ความรู้ และความสามารถของตน 

2. ความส าคญัต่อสังคม  สารสนเทศมีความส าคญัต่อสังคม  2 ประการ  คือ ในดา้นการ
ปกครองและการพฒันา สังคมจะปกครองอยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นสังคมประชาธิปไตย  ประชาชน

                                                 
8เกรียงศกัด์ิ พราวศรีและคณะ, การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 14. 
9กรมวชิาการ, แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 14. 
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ในสังคมคุณภาพ  ถา้ประชาชนทุกคนไม่รวมหรือจนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการได้
สารสนเทศจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติและการตดัสินใจของประชาชนอนัเป็นพื้นฐานของสังคม10  

หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา  กล่าววา่ ขอ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
วางแผนการตดัสินใจด าเนินการส่ิงใด ส่ิงหน่ึง  ไม่วา่งานนั้นจะปฏิบติัในภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
งานธุรกิจหรืองานสงเคราะห์  และไม่จ  ากดัเฉพาะงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่ เท่านั้น  นอกจากน้ียงั
จ าเป็นส าหรับงานธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจในครอบครัวหรือแมแ้ต่งานส่วนตวั11 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไดก้ล่าวถึงความส าคญั ของขอ้มูล
สารสนเทศไวว้า่ขอ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนตดัสินใจด าเนินการต่างๆ  
โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและการก าหนดนโยบาย  ตอ้งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
มีความละเอียด ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ และทนัสมยั  ซ่ึงจะช่วยให ้การวางแผนการ
บริหารจดัการและการตดัสินใจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากหน่วยงานใด
ไม่ไดน้ าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการปฏิบติังานนั้นๆ  ก็ยอ่มเส่ียงต่อความผดิพลาดสูงและผลการ
ด าเนินงานก็จะไม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ขอ้มูลสารสนเทศมีส่วนช่วยในการ 
ตดัสินใจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล12 

สรุปได้ว่า  สารสนเทศเป็นองคป์ระกอบท่ีความส าคญัในการตดัสินใจ การด าเนินงานและ
ต่อการด ารงชีวติประจ าวนัของบุคคล หน่วยงาน สถาบนัและองคก์รต่างๆ เป็นอนัมาก  การจดัระบบ
สารสนเทศท่ีมีขอ้มูลเท่ียงตรง เรียกใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็วและทนัต่อเวลา จะท าใหห้น่วยงานนั้น  มี
ประสิทธิภาพในการตดัสินใจหรือวางแผน เพี่อพฒันาระบบ นโยบายใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

 
 

 

                                                 
10ประภาวดี สืบสนธ์ิ, สารสนเทศในบริบทสังคม , พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : พี เอน็ 

การพิมพ,์ 2543 ), หนา้ 8-10. 
11หน่วยศึกษานิเทศก,์ ส านกัการศึกษา,  ระบบข้อมูลสารสนเทศ , (กรุงเทพมหานคร : คุรุ

สภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 1.  
12คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านกังาน, แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพือ่

จัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2543), หนา้ 11.  
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2.1.3 คุณสมบัติของสารสนเทศ 
การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นกระบวนการบริหารและการปฏิบติังานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด มากนอ้ยเพพียงใดข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของสารสนเทศ ซ่ึงมีนกัวชิาการก าหนด
คุณสมบติัของสารสนเทศไวห้ลายท่านดงัน้ี 

ชโลมจิต ภิงคารวฒัน์และสุรพล หวงัดี กล่าววา่ สารสนเทศควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1. ครอบคลุมเร่ืองและประเด็นท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้
2. มีความน่าเช่ือถือ 
3. มีความเป็นปัจจุบนั 
4. สามารถเรียกใชไ้ดเ้วลาท่ีตอ้งการ หรือในเวลาอนัรวดเร็วทนักบัความตอ้งการ

ในการใชป้ระโยชน์13 
ชุมพล ศฤงคารศิริ ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัท่ีดีของสารสนเทศไวเ้ช่นเดียวกนัวา่ สารสนเทศท่ี

ดีมีคุณภาพตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1. ความเท่ียงตรง มีความหมายมากกวา่การบวกหน่ึงเขา้กบัหน่ึงซ่ึงเท่ากบัสอง กล่าวคือ

สารสนเทศจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ ( Mistake) และมีขอ้ผดิพลาด ( Error) สารสนเทศนั้น
ตอ้งชดัเจน (Clear) และเท่ียงตรง ซ่ึงสะทอ้นถึงความหมายของขอ้มูลท่ีเป็นรากฐาน สารสนเทศตอ้ง
ถ่ายทอดเป็นภาพท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูรั้บ เช่น อาจเป็นการน าเสนอดว้ยกราฟมากกวา่ท่ีจะเป็นตาราง 
เป็นตน้ 

2. การทนัต่อเวลา สารสนเทศท่ีผูรั้บตอ้งการในช่วงเวลาท่ีก าหนดก็เป็นลกัษณะหน่ึงของ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เช่น รายงานความเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัจากท่ีไดมี้การแกไ้ขการปฏิบติังาน
แลว้ ดงันั้นการทนัต่อเวลาจึงมีความหมายวา่ ผูรั้บสามารถหาสารสนเทศท่ีตอ้งการไดท้นัตามเวลา 

3. ตรงความตอ้งการ ก็เป็นลกัษณะท่ีส าคญัประการสุดทา้ยของสารสนเทศนั้น สามารถจะ
ตอบค าถามตามท่ีผูรั้บเจาะจงเช่นไร ท าไม ท่ีไหน เม่ือไร ใคร และอยา่งไร ไดต้รงประเด็นหรือไม่14  

กรมวชิาการ ไดก้ล่าวถึงสารสนเทศท่ีมีคุณภาพไว ้8 ประการ ดงัน้ี 
1. มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
2. มีความถูกตอ้งแม่นย  า  

                                                 
13ชโลมจิต ภิงคารวฒัน์และสุรพล หวงัดี, ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพือ่พฒันาคุณภาพ

ประถมศึกษา, (นครสวรรค ์: โรงพิมพเ์รืองสาส์นการพิมพ,์ 2531), หนา้ 2. 
14ชุมพล ศฤงคารศิริ, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ , พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : 

สัมพนัธ์พาณิชย,์ 2544), หนา้ 59. 
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3. มีความสมบูรณ์และครอบคลุม เพียงพอท่ีจะใชต้ดัสินใจ 
4. มีความชดัเจน ไม่ตอ้งตีความ แต่มีความกะทดัรัดไดใ้จความ 
5. มีความเก่ียวขอ้งตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
6. มีความยดืหยุน่ 
7. ใชไ้ดง่้ายรวดเร็ว 
8. สามารถจดัระบบตั้งแต่การเตรียมขอ้มูลน าเขา้ การประมวลผล และการน าผล

รายงานในเวลาท่ีทนัต่อเหตุการณ์15 
เกรียงศักดิ์ พราวศรีและคณะ  ไดก้ล่าวไวว้า่ สารสนเทศท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติั 3 

ประการ คือ 
1. ความถูกตอ้ง สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากท่ีสุด เพื่อเป็น

สารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับผูบ้ริหาร ความไม่ถูกตอ้งของสารสนเทศอาจมีสาเหตุมาจากความ
ผดิพลาดของคน หรือเคร่ืองจกัร เช่นการไดข้อ้มูลผดิพลาด การเตรียมขอ้มูลผดิพลาด 

2. ตรงกบัความตอ้งการ สารสนเทศจะตอ้งตรงกบัเร่ืองท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนตอ้งการใช ้โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เหมาะสม ชดัเจนและเพียงพอ 

3. ทนัต่อการใชง้าน สารสนเทศควรจะรวดเร็วทนัต่อเวลาและการใชง้าน การจดัเตรียม
สารสนเทศใหท้นัต่อเวลาท่ีตอ้งการใช ้อาจท าได ้ 2 ลกัษณะ คือการจดัท าสารสนเทศล่วงหนา้กบั
การจดัท าสารสนเทศตามก าหนดเวลาท่ีเหตุการณ์นั้นๆ ก าลงัเกิดข้ึน การจดัท าสารสนเทศจะตอ้งมี
ความยดืหยุน่ สามารถรองรับความจ าเป็นเร่งด่วนในการใชส้ารสนเทศ16 

สรุปไดว้า่ สารสนเทศท่ีดีมีคุณภาพนั้น ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้ง สมบูรณ์ แม่นย  า ทนัต่อ
เหตุการณ์และความตอ้งการใช ้ครอบคลุมเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ 

2.1.4 แหล่งทีม่าของข้อมูลและสารสนเทศ 
ภาณุวตัน์ รัตยาภาส กล่าวไวว้า่ ขอ้มูลท่ีจะน ามาจดักระท าเพื่อเป็นสารสนเทศโดยทัว่ไปจะ

อยูใ่นรูปของตวัเลขหรือเอกสาร ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมกัไดม้าจากแหล่งขอ้มูลส าคญั 2 แหล่ง คือ 
แหล่งขอ้มูลภายในองคก์ารและแหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์าร ถา้พิจารณาโดยเฉพาะถึงแหล่งขอ้มูล

                                                 
15กรมวชิาการ, แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษา , พิมพค์ร้ังท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2544), หนา้ 9. 
16เกรียงศกัด์ิ พราวศรีและคณะ, การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานเพือ่การประกนัคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2544), หนา้ 4-5. 
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ส าหรับการจดัท าสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา หมายถึง แหล่งขอ้มูลภายในระบบการศึกษา
และแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

1. แหล่งขอ้มูลภายใน ( Internal Source) แหล่งขอ้มูลน้ีจะใหข้อ้เทจ็จริงต่างๆ ของระบบ
การศึกษา (Educational System) อนัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ในระบบการศึกษาดงัน้ี 

1.1 ปัจจยั ( Input) เป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่อน าเขา้สู่ระบบและก่อใหเ้กิดการ
ท างานหรือกระบวนการ เป็นนกัเรียน ครูและบุคลากร อุปกรณ์การเรียน งบประมาณทางการศึกษา 

1.2 กระบวนการ ( Process) เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีแปลสภาพปัจจยัใหเ้กิดผล
ผลิตตามความตอ้งการหรือเป็นการด าเนินงานทางการศึกษา เช่น โครงสร้างและระบบบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นระบบ การควบคุม ติดตามและประเมินผล
เป็นตน้ 

1.3 ผลผลิต ( Output) เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการบริหารจดัการตาม
วตัถุประสงคข์องระบบ เช่น จ านวนและคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน การ
มีงานท า 

2. แหล่งขอ้มูลภายนอก ( External Source) หมายถึง แหล่งขอ้มูลภายนอกระบบการศึกษา 
ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาและมีผลกระทบต่อปัจจยั กระบวนการและผลผลิต อนัเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยของระบบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางนิเวศวทิยา ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เป็นตน้ ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่  

2.1 ขอ้มูลดา้นประชากร หมายถึง ขอ้มูลดา้นประชากรทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบ
ต่อการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย   ขอ้มูลแสดงความตอ้งการทางการศึกษา ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
เตรียมการหรือวางแผนเพื่อสนองความตอ้งการไวล่้วงหนา้ ขอ้มูลประชากรน้ีอาจอยูใ่นรูปของกลุ่ม
ประชากร จ าแนกตามอาย ุเพศ อตัราและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของประชากร ซ่ึงแสดง
ลกัษณะเฉพาะพื้นท่ีนั้นๆ 

2.2 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ เป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัใชป้ระกอบการวางแผนเช่นเดียวกนั 
ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจท่ีใชภ้าพรวมระดบัประเทศ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ( GNP) 
ผลิตภณัฑม์วลภายในประเทศ ( GDP) งบประมาณทางการศึกษาและงบประมาณทั้งหมดของ
ประเทศ 

2.3 ขอ้มูลดา้นสังคมและสภาพแวดลอ้มทางนิเวศวทิยา ขอ้มูลน้ีเร่ิมตั้งแต่สภาพแวดลอ้ม
ทางภูมิศาสตร์ เขตบริการทากงการศึกษา เขตการปกครอง ลกัษณะและการกระจายอาชีพ สภาพ
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ของทรัพยากรท่ีผกูพนักบัอาชีพ รวมทั้งปัญหาทางภาษา ศาสนา ความเช่ือ และค่านิยมต่างๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อการจดัการศึกษา เป็นตน้17 

วรีะ สุภากจิ  ไดก้ล่าวไวว้า่ แหล่งขอ้มูลส าหรับการจดัท าสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
การบริหารการศึกษา แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั 2 แหล่ง คือ 

1. แหล่งขอ้มูลภายในระบบการศึกษา จะใหข้อ้เทจ็จริงต่างๆ ของระบบการศึกษา อนั
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยในระบบ ไดแ้ก่ ปัจจยั กระบวนการและผลผลิต  

1.1 ปัจจยั เป็นทรัพยากรหรือส่ิงจ าเป็นเพื่อเขา้สู่ระบบและก่อใหเ้กิดการท างาน
หรือกระบวนการ เช่น ปัจจยัประกอบดว้ย ครู นกัเรียน อุปกรณ์การเรียน งบประมาณทางการศึกษา 

1.2 กระบวนการ เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีแปลสภาพปัจจยัใหเ้กิดผลผลิตตาม
ความตอ้งการหรือเป็นการด าเนินงานทางการศึกษา ไดแ้ก่ โครงสร้างและระบบบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นระบบ การควบคุม ติดตามและประเมินผล 

1.3 ผลผลิต เป็นส่ิงท่ีตอ้งการจากระบบ ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องระบบ เช่น 
จ านวน คุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา ประสิทธิภาพการสอนของครู การมีงานท า 

2. แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการศึกษา หมายถึง แหล่งขอ้มูลภายนอกระบบ
การศึกษา ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาและมีผลกระทบต่อปัจจยั กระบวนการและผลผลิต 
อนัเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของระบบ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งดงักล่าว เช่น ขอ้มูลดา้นประชากร ขอ้มูล
ดา้นเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นสังคมและสภาพแวดลอ้มทางนิเวศวทิยาและขอ้มูลความตอ้งการก าลงัคน
และการมีงานท า18 

สรุปได้ว่า แหล่งขอ้มูลของหน่วยงานหรือองคก์ารแบ่งเป็น 2 แหล่ง คือแหล่งขอ้มูลภายใน
ระบบการศึกษาและแหล่งขอ้มูลภายนอกระบบการศึกษา แต่แหล่งท่ีมาของขอ้มูลสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ  

 
 

 

                                                 
17ภาณุวตัน์ รัตยาภาส, อา้งใน สุภาพ ทองนอ้ย, “การบริหารการจดัระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา” วทิยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) 2550, หนา้ 16-17. 

18วรีะ สุภากิจ, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ : จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติในโรงเรียน , 
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2539), หนา้ 2-3. 
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2.1.5 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
นกัการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา  ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัประโยชน์ของระบบ 

สารสนเทศหลายประการ ดงัน้ี  
ณฎัฐพนัธ์ เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกยีรติโกมล ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ องคก์ารไวด้งัน้ี  
1. ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  และ

สามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ  
2. ช่วยใหผู้ใ้ชก้  าหนดเป้าหมายกลยทุธ์และการวางแผนปฏิบติั การท าใหมี้ประวติัของ

ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง สามารถท่ีจะบ่งช้ีแนวโนม้ของการด าเนินงานวา่ น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด  
3. ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน  เม่ือแผนงานถูกน าไปปฏิบติัในช่วง 

ระยะเวลาหน่ึง ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
4. ช่วยใหผู้ใ้ชใ้นการศึกษาและวเิคราะห์สาเหตุปัญหา  ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบ 

สารสนเทศประกอบการศึกษาและคน้หาสาเหตุหรือขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน ถา้การ
ด าเนินงานไม่เป็นตามแผนท่ีวางไว ้ 

5. ช่วยผูใ้ชส้ามารถวเิคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาวธีิควบ  ปรับปรุง และ
แกไ้ขปัญหาสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลจะช่วยใหผู้บ้ริหารวเิคราะห์วา่การด าเนินงานในแต่
ละทางเลือกจะช่วยแกไ้ข  หรือควบคุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ธุรกิจตอ้งท าอยา่งไร  เพื่อ
ปรับเปล่ียนหรือพฒันาใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย 

6. ช่วยลดค่าใชจ่้าย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพช่วยใหธุ้รกิจลดเวลา แรงและ
ค่าใชจ่้ายในการท างานลง เน่ืองจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานท่ีตอ้งจ านวนมาก 
ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน  ส่งผลงานท่ีออกมาอาจเท่ากนัหรือดีกวา่ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจ19  

กรมวชิาการ  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาไวว้า่ ขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั เพื่อช่วย
ในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้อยา่งมีหลกัการ และเหตุผลใน
ทุกๆ ระดบั ดงัน้ี 

                                                 
19ณฐัพนัธ์  เขจรนนัทน์และไพบูรณ์  เกียรติโกมล,  ระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพลส, 2545), หนา้ 39. 
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1. ผูบ้ริหาร เป็นหวัใจส าคญัต่อการก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนในการพฒันาตลอดจนการ
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลของแผนงาน โครงการ เพื่อใหเ้กิดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. ครูและผูป้ฏิบติั ใชใ้นการก าหนดผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและพฒันาการเรียนการ
สอนใหต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน ทั้งไวเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการใชท้รัพยากร
ทอ้งถ่ิน การศึกษาคน้ควา้และการพฒันางาน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การศึกษาต่อ รวมถึง
การควบคุมการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. นกัเรียน เป็นแหล่งขอ้มูลประกอบการคน้ควา้แสวงหาความรู้ การคน้พบส่ิงใหม่ท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

4. ชุมชน ผูป้กครอง เป็นขอ้มูลท่ีช่วยในการวางแผน ก าหนดหลกัสูตรใหส้ถานศึกษา 
สามารถจดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัการพฒันาอาชีพและพฒันาในทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

สรุปได้ว่า  สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน หากมีการจดัระบบสารสนเทศท่ีดี
เหมาะสมแลว้ จะท าใหก้ารบริหารงาน การวางแผน การควบคุมการปฏิบติังาน การก ากบัดูแลและ
การประเมินผล รายงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.6 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
วรีะ สุภากจิ กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศมี 6 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลหรือขอ้มูลดิบ เป็นส่วนป้อนเขา้ (Input) ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ขอ้ความ 

เสียงและภาพ 
2. รูปแบบการประเมินผล (Models) เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแต่ละรายการ

เพื่อใหจ้ดักระท าขอ้มูลเหล่านั้นตามท่ีก าหนดไว ้
3. สารสนเทศ เป็นผลผลิต (Output) ของระบบมีผลต่อส่วนประกอบอ่ืนๆ ทั้งหมด หากผล

ของส่วนน้ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชย้อ่มส่งผลใหส่้วนอ่ืนๆ ผดิพลาดไปดว้ย 
4. เทคโนโลย ี( Technology) เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล ด าเนินงานตามรูปแบบการ

ประมวลผลและท าใหเ้กิดผลผลิตของระบบออกมาในส่ือท่ีตอ้งการ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และโทรคมนาคม 

5. ฐานขอ้มูล (Data base) เป็นวธีิการท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบใหส้ะดวกต่อการ
เรียกใช ้สามารถแกไ้ขไดง่้าย ส าหรับผูใ้ชจ้  านวนมากและสามารถป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่มีสิทธ์ิใชเ้ขา้ถึง
ขอ้มูลได ้
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6. การควบคุม ( Controls) เป็นส่วนประกอบท่ีก าหนดไวเ้พื่อใหร้ะบบสาระสนเทศมีความ
ปลอดภยั ไม่ถูกท าลายทั้งท่ีเจตนาหรือไม่เจตนา20 

กรมวชิาการ ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัท าระบบสารสนเทศมีองคป์ระกอบ 4 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 
1. ขอ้มูล เป็นขอ้เทจ็จริงต่างๆ ในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เป็น

ปัจจยัน าเขา้ของระบบสารสนเทศ 
2. การจดัเก็บขอ้มูล เป็นการรวบรวมและจดัเก็บรักษาขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูห่รือท่ี

ไดม้าอยา่งมีระบบ สะดวกต่อการน ามาประมวลผลหรือน ามาใชป้ระโยชน์และสามารถแกไ้ข
ปรับปรุง ใหเ้ป็นปัจจุบนัไดง่้าย 

3. การประมวลผลหรือการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดั
กระท าขอ้มูลเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการน าไปใช ้ซ่ึงวธีิประมวลผลขอ้มูลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศมีอยู่
มากมาย เช่น การจดัหมวดหมู่ การเรียงล าดบั การแจงนบั การท า  Crosstabulation (ตารางแจกแจง
ขอ้มูล ตวัเลขแบบหลายประเภท) ตลอดจนถึงการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ (ค านวณค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน เป็นตน้) 

4. สารสนเทศ เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลหรือการวเิคราะห์แลว้ เป็นผลผลิตของ
ระบบท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป21  

 

2.2 การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
ในการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษามีความส าคญัยิง่ในระบบการศึกษา เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการจดัการเรียนสอน พฒันาหน่วยงาน ดงันั้นผูว้จิยัจึงได้
ศึกษาเอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ดงัน้ี 

2.2.1 การรวบรวมขอ้มูล 
2.2.2 การตรวจสอบขอ้มูล 
2.2.3 การประมวลผลขอ้มูล 
 
 

                                                 
20วรีะ สุภากิจ, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ : จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติในโรงเรียน , อา้ง

แลว้, หนา้ 16. 
21กรมวชิาการ, แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษา , พิมพค์ร้ังท่ี 2, 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 22-31.  
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2.2.4 การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ 
2.2.5 การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ22 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแ้บ่งกระบวนการจดัการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษาไวท้ั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 
1. การรวบรวมขอ้มูล 
2. การตรวจสอบขอ้มูล 
3. การประมวลผลขอ้มูล 
4. การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ 
5. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 
กระบวนการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 
2.2.1. การรวบรวมข้อมูล โดยทัว่ไปมีการจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท ตามวธีิการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งน้ีเรียกวา่ “ขอ้มูลปฐมภูมิ” ซ่ึงได้

จากแหล่งท่ีเกิดของขอ้มูลโดยตรง เช่น การแสดงออกของนกัเรียน พฤติกรรมของครูเป็นตน้ 
2. แหล่งทุติยภูมิ ( Secondary Sources) ขอ้มูลจากแหล่งน้ีเรียกวา่ “ขอ้มูลทุติยภูมิ” ไดจ้าก

ผูอ่ื้นหรือหน่วยงานอ่ืนไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวก่้อนแลว้ ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของส่ิงพิมพ ์เอกสาร 
รายงาน การใชข้อ้มูลประเภทน้ีตอ้งระมดัระวงั เพราะอาจไดข้อ้มูลท่ีไม่เป็นปัจจุบนั แต่ส่วนดีคือ 
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ จะตอ้งก าหนดรายการท่ี
ตอ้งการ ก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือในการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบนัทึก การ
สังเกต เป็นตน้ นอกจากนั้นควรก าหนดเวลาการจดัเก็บ หน่วยงานและบุคคลท่ีรับผดิชอบในการ
จดัเก็บท่ีชดัเจนดว้ย ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงการไดม้าของขอ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการท่ีก าหนดไว้
และมีความเช่ือถือได ้การท่ีจะรวบรวมขอ้มูลไดเ้ท่ียงตรงและเช่ือถือไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบบาง
ประการดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการจดัเก็บ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและ
สารสนเทศท่ีจ าเป็นและการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดห้ลายดา้นจากแหล่งขอ้มูลเดียวกนัในคราวเดียว 

                                                 
22เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 39. 
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ทั้งน้ีก็เพื่อสะดวกในการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันั้นก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูล
สถานศึกษา ควรมีการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการประกอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศ จะช่วยในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศไดห้ลายดา้น
ตามท่ีตอ้งการ ป้องกนัความซ ้ าซอ้นในการจดัเก็บขอ้มูลและเพื่อความสะดวกในการสร้างเคร่ืองมือ 
ท่ีส าคญัคือ การก าหนดแหล่งขอ้มูลจะท าใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการและน่าเช่ือถือ 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศมีความเท่ียงตรง 
ชดัเจน เขา้ใจง่าย ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี เคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งมีคุณภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความเท่ียงตรง กล่าวคือ สามารถรวบรวมขอ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการทราบ รวมทั้ง
ครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการเก็บรวบรวมท่ีไดเ้ป็นจริง เช่ือถือไดข้อ้ค าถามชดัเจน ไม่ก ากวม จ านวนขอ้
ไม่มาก สะดวกต่อการน าไปใช ้ประการส าคญัคือ ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งมีความซ่ือตรง ยดึมัน่วา่
จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

2.2.2 การตรวจสอบข้อมูล  ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดก่้อนท่ีจะน าไปประมวลผลควรมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อน เน่ืองจากในระบบการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลอาจมี
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนไดเ้สมอ การตรวจสอบขอ้มูลโดยทัว่ไปท าใน 3 ลกัษณะ คือ 

1. ความถูกตอ้งของขอ้มูล อาจพิจารณาไดจ้ากความสอดคลอ้งของขอ้มูลและ
สารสนเทศในส่วนยอ่ยและส่วนรวม ความสมเหตุสมผลของขอ้มูลและความเก่ียวขอ้งของขอ้มูล 

2. ความสมบูรณ์ของขอ้มูล อาจพิจารณาจากความครบถว้นของขอ้มูลและความ
เพียงพอของขอ้มูลตามความตอ้งการ 

3. ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล อาจพิจารณาไดจ้าก วนัเวลาท่ีระบุในเอกสารหรือ
แหล่งขอ้มูลนั้นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู ้
จดัเก็บ ตอ้งพิจารณาวา่ช่วงของการเกิดหรือการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศนั้น ตรงกบัความตอ้งการ
ใชห้รือไม่ 

2.2.3 การประมวลผลข้อมูล  การด าเนินการในขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลมาประมวลผล
เป็นสารสนเทศหรือเป็นการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ขอ้มูล
ใดท่ีเป็นสารสนเทศอยูแ่ลว้ น ามาจดักลุ่มแยกตามลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ ซ่ึงการ
ประมวลผลนั้นอาจเป็นการจดัหมวดหมู่ การเรียงล าดบั การแจงนบั ตลอดไปจนถึงการใชสู้ตรทาง
คณิตศาสตร์ การด าเนินการ อาจใชต้ั้งแต่วธีิง่ายๆ ท่ีเรียกวา่ท าดว้ยมือ ใชเ้คร่ืองค านวณเล็กๆ มาช่วย
จนกระทัง่ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัคือ คอมพิวเตอร์ก็ไดใ้นการประมวลผลขอ้มูลนั้นจะตอ้งค านึงถึง
ประเด็นส าคญัต่อไปน้ี 
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1. ขอ้มูลท่ีน ามาวเิคราะห์ตอ้งมีความชดัเจนในตวัเอง ไม่วา่จะวเิคราะห์โดยใคร 
เม่ือใดยอ่มไดผ้ลตรงกนัเสมอ เช่นการค านวณดว้ยค่าสถิติต่างๆ  

2. ขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมตอ้งอธิบายดว้ยความเรียง เช่น ความซ่ือสัตว ์ความ
รับผดิชอบ ตอ้งวเิคราะห์โดยอาศยัดุลยพินิจของคณะบุคคล ความเห็นท่ีไดค้วรเป็นเอกฉนัทห์รือ
เป็นเสียงส่วนใหญ่ 

3. ในการวเิคราะห์ขอ้มูลควรใชค้่าสถิติท่ีง่ายและตรงท่ีสุด ค่าสถิติท่ีนิยมน ามาใช้
วเิคราะห์ขอ้มูล เช่น ค่าร้อยละ อตัราส่วน ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหรืแมก้ระทัง่การแจก
แจงความถ่ีท่ีเป็นการหาค่าสถิติท่ีง่ายท่ีสุด 

2.2.4 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลหรือจดักระท าเป็น
สารสนเทศท่ีมีความหมายชดัเจน มีความกะทดัรัด ตรงต่อความตอ้งการและสะดวกต่อการน าไปใช ้
อาจน าเสนอต่อผูใ้ชใ้นรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของการน าไปใชแ้ละลกัษณะของสารสนเทศนั้น 

2.2.5 การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการจดัเก็บทั้งท่ีเป็นขอ้มูลและส่วนท่ีเป็น
สารสนเทศไวใ้นส่ือต่างๆ อยา่งมีระบบสะดวกต่อการคน้หาเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ การจดัเก็บอาจ
ท าเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ตามศกัยภาพของสถานศึกษาแต่ตอ้งค านึงถึงระบบการ
คน้หาใหส้ะดวกต่อการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั การน าขอ้มูลไปประมวลใหม่
รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในงานต่างๆ การจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบอาจท าเป็น
แฟ้มขอ้มูลเรียงล าดบัในแต่ละแฟ้มโดยอาจแบ่งไดด้งัน้ี 

1. แฟ้มขอ้มูลหลกั : เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีแบ่งออกเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้าง
ของงาน 

2. แฟ้มขอ้มูลยอ่ย : เป็นแฟ้มขอ้มูลใหม่ๆ ของแฟ้มขอ้มูลหลกัแต่อาจปรับใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

3. แฟ้มดชันี : เป็นแฟ้มดชันีท่ีระบุวา่ขอ้มูลอยูใ่นส่วนใดของขอ้มูลหลกั 
4. แฟ้มตารางอา้งอิง : เป็นแฟ้มรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะตารางซ่ึงใชป้ระโยชน์ใน

การอา้งอิง 
5. แฟ้มขอ้มูลสรุป : เป็นแฟ้มท่ีรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของการสรุปผล 
6. แฟ้มขอ้มูลส ารอง : เป็นการสร้างแฟ้มขอ้มูลส ารองขอ้มูลส าคญัๆ เพื่อ

ประโยชน์ในกรณีท่ีขอ้มูลเดิมสูญหาย 
การจดัระบบสารสนเทศ ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการจดัเก็บซ่ึงมีอยูม่ากมายและกระจดั

กระจายตามแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงันั้นเพื่อลดภาระการท างานและสร้างระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้
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ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ส้ินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด สถานศึกษาควรก าหนดสารสนเทศ
เฉพาะท่ีจ าเป็นวเิคราะห์หาขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัเก็บ แหล่งขอ้มูล แบบเก็บขอ้มูลตลอดจนวธีิวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อใหก้ารจดัระบบสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด23     

จากกระบวนการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอขั้นตอน
ของการจดัการระบบสารสนเทศไวไ้ด ้ดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collecting Data) เป็นขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากแหล่ง  
ซ่ึงมีทั้งท่ีอยูภ่ายนอกหน่วยงานและในหน่วยงาน มีแนวปฏิบติัเป็นขั้นตอนและกิจกรรมยอ่ย ๆ ดงัน้ี  

1.1 ก าหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผดิชอบใหช้ดัเจน  
1.2 ก าหนดรายการขอ้มูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัเก็บ  
1.3 ก าหนดวธีิการจดัเก็บและสร้างเคร่ืองมือเก็บใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ 

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล เช่น แบบส ารวจ แบบรายงาน แบบสัมภาษณ์ เป็นตน้ 
1.4 ก าหนดเวลาหรือปฏิทินในการจดัเก็บแลว้ก าหนดวนัเก็บขอ้มูลใหช้ดัเจนวา่จะ

มีก่ีวนัในหน่ึงปี  
1.5 การไปเก็บรวบรวมมาจากแหล่ง ซ่ึงจะอยูท่ ั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลา  ท่ี

ก าหนดไว ้ 
1.6 ขอ้มูลสารสนเทศบางตวัยงัไม่มีแหล่งใหเ้ก็บ จะตอ้งสร้างเง่ือนไขใหเ้กิดข้ึนมา  

เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็น ประชุมระดมความคิด เป็นตน้  
2. การตรวจสอบขอ้มูล (Checking Data) ทุกคร้ังท่ีเก็บขอ้มูลมาจากแหล่งตรวจสอบทุกคร้ัง  

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี คือ 
2.1 ความเป็นปัจจุบนั (Timely) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีขอ้มูลเกิด  คือ เม่ือใดเหมาะกบั

เวลาและทนักบัเวลาท่ีจะใชห้รือไม่ ขอ้มูลบางตวัตอ้งเก็บปีละคร้ัง ขอ้มูลบางตวัมีอายเุป็น ปัจจุบนั  3 
ปี มาแลว้ คือ ยงัไม่มีท่ีใหม่กวา่น้ี เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2.2 มีความตรงตามเน้ือหาของสารสนเทศท่ีตอ้งการ  (Relevance) สารสนเทศท่ีดี 
จะตอ้งมีคุณสมบติัในการส่ือความหมายตามวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะงาน  มีความพอเพียงและไม่
เบ่ียงเบน 

2.3 มีความถูกตอ้งแม่นย  า  (Accuracy) แสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
สารสนเทศ เพราะแมส้ารสนเทศนั้นจะตอ้งตรงต่อความตอ้งการและสามารถผลิตไดท้นัเวลา  แต่ถา้
ขาด ความถูกตอ้งแลว้ก็จะหาประโยชน์ไม่ไดเ้ลย  สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า  จะตอ้งมีการ 

                                                 

 23กรมวชิาการ, แนวทางการจัดท าระบบสารสนเทศสถานศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 19. 
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บนัทึกจากสภาพความจริงในเวลาท่ีส ารวจและผา่นกระบวนการในการจดัเก็บ ดว้ยวธีิการ เคร่ืองมือ
ท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน หากตรวจสอบแลว้พบขอ้ผดิพลาดบกพร่องก็ตอ้งจดัเก็บหรืแกไ้ขใหม่  

3. การประมวลผลขอ้มูล  (Processing Data) เป็นขั้นน าขอ้มูล  (Data) มาประมวลผล เป็น
สารสนเทศ  (Information) น ามาจดักลุ่มแยกแยะตามลกัษณะและประเภทของสารสนเทศ  ซ่ึงการ
ประมวลผลนั้นใชต้ั้งแต่ท าดว้ยมือ  ใชเ้คร่ืองคิดเลข  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แนวปฏิบติัและ กิจกรรม
ส าคญัในขั้นน้ี ดงัน้ี 

3.1 มอบหมายผูรั้บผดิชอบท่ีมีความรู้  ความเขา้ใจทางดา้นคณิตศาสตร์  สถิติ หรือ 
ผูรั้บผดิชอบงานขอ้มูลของโรงเรียนเป็นผูด้  าเนินการประมวลผล  

3.2 การประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศจะตอ้งจดัท าเฉพาะสารสนเทศ  ท่ี
หน่วยงานไดก้ าหนดขอบข่ายไวแ้ลว้ โดยยดึหลกัการท่ีวา่ประมวลผลแต่ละตวัตอ้งตอบค าถามใหไ้ด้
วา่สารสนเทศตวัน้ีเอาไปใชป้ระโยชน์อะไร 

3.3 ถา้โรงเรียนไดน้ าเทคโนโลยมีาใชค้วรจดัท าโปรแกรมโดยยดึโปรแกรมให ้
สอดคลอ้งกบัระดบัจงัหวดัจะไดเ้ช่ือมโยงเป็นเครือข่าย (Data Net)  

4. การจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล  (Organizing or Storage) เป็นการจดัใหมี้แหล่งรวมของ 
ขอ้มูลสารสนเทศไวใ้นหน่วยงาน  ซ่ึงเรียกวา่ศูนยส์ารสนเทศทางการศึกษาระดบัโรงเรียน  
(Information Center) ซ่ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  

4.1 ตอ้งจดัใหมี้สถานท่ี  เช่น มีหอ้งๆ หน่ึงหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของโรงเรียนเป็น
ศูนยส์ารสนเทศหรืออาจใชส่้วนหน่ึงของหอ้งสมุดหอ้งอ่ืนๆ ฯลฯหรือหากมีคอมพิวเตอร์อาจใช้
หอ้งคอมพิวเตอร์  

4.2 จดัใหมี้ครุภณัฑว์สัดุจ าเป็น  เช่น ตูส้ าหรับจดัเก็บแฟ้มขอ้มูลสารสนเทศ  เก็บ
แผน่บนัทึกขอ้มูล 

4.3 จดัหาระบบคน้หา  (Fileing) หากเป็นแฟ้มหรือหากเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็
ควรจดัท าเป็นโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานของโรงเรียน  เพื่อประสิทธิภาพของการใช้  
และการบริหารของหน่วยงานและท่ีส าคญัคือตอ้งสร้างใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมในระดบัจงัหวดั
และอ าเภอ  

4.4 แต่ละรอบปีควรจดัท าแผนภูมิแสดงสารสนเทศท่ีส าคญัๆ  เป็นแผน่ป้ายหรือ 
รูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกดั หรือบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีสนใจ 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  (Analyzing Data) การน าขอ้มูลสนเทศมาใชต้ดัสินใจในการบริหาร  
จดัการหรือปฏิบติังานตามวตัถุประสงคแ์ต่ละเร่ืองแต่ละคร้ัง  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลประเภทท่ีมี
ลกัษณะเป็นปรนยั คือ มีความชดัเจนในตวัเองการวเิคราะห์ไม่วา่จะวเิคราะห์โดยใคร เม่ือใดผลก็จะ
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ออกมาเหมือนๆ  กนั ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นอตันยั  ไดแ้ก่  พวกภาษา
สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนความคิด เช่น ความดีระดบับุคคลตวัอยา่งผลในการวเิคราะห์ขอ้มูล สารสนเทศ
ประเภทน้ีจะไม่ชดัเจนเหมือนประเภทท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั 

6. การน าขอ้มูลไปใช้  (Using Data) เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดว้เิคราะห์ไวแ้ลว้ไปใชป้ระกอบ  
การตดัสินใจตามวตัถุประสงคก์ารใชแ้ต่ละเร่ือง  แต่ในทางปฏิบติัขั้นตอนท่ี  5 กบัขั้นตอนท่ี  6 จะท า 
ไปดว้ยกนัเม่ือตอ้งการใช้ เช่น การวางแผนก็น าขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งใชเ้พื่อการวางวเิคราะห์ตาม
กระบวนการแลว้น าไปใช้24  

พยุงศักดิ์ สรเทศ กล่าววา่  ระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ระบบการ
เก็บและท าขอ้มูลต่างๆ ทางการศึกษาใหเ้ป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบแบบแผน งานสารสนเทศจึง
ประกอบไปดว้ย  

1. เก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นของสถานศึกษาหรือความตอ้งการของผูน้อกเหนือจาก
หน่วยงานอ่ืนของสถานศึกษาไดเ้ก็บไวแ้ลว้  

2. จดัระบบขอ้มูลทั้งท่ีรวบรวมไดเ้องและไดจ้ากหน่วยงานอ่ืนใหเ้ป็นหมวดหมู่  อาจแยก
เป็นแฟ้มหรือใส่ตูเ้อกสารแลว้ท าดชันีไวเ้พื่อสะดวกในการคน้หาและการน าไปใช ้

3. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ  เพื่อแกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดจนก าหนด 
รายการและแบบเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม  

4. ประมวลผลขอ้มูลส่วนอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากท่ีหน่วยงานอ่ืนท าไวแ้ลว้ตามความจ าเป็น
ของสถานศึกษา  

5. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจในเร่ืองการวางแผนการปฏิบติังาการ
ควบคุมการด าเนินงานและการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา  

6. พฒันาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  
7. จดัท ารายงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
8. ใหบ้ริการขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

                                                 
24กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการจัดระบบสารสนเทศ  ระดับ

โรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2537), หนา้ 5. 
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9. เป็นท่ีปรึกษาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการประมวลและการวเิคราะห์ขอ้มูลของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ25  

กล่าวโดยสรุป จากการด าเนินการจดัระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาประกอบดว้ย การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การเก็บขอ้มูลหรือคลงัขอ้มูลไวใ้น
หน่วยงาน การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปใช ้หากสถานศึกษาด าเนินการตามหลกัและแนว
ปฏิบติัครบทุกขั้นตอนโรงเรียนจะมีสารสนเทศและสามสารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบติังาน
ตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

2.3 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
สภาพทัว่ไป  
1. ดา้นภูมิศาสตร์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ตั้งอยู ่ณ อาคาร

โรงเรียนสุวรรณภูมิวทิยาลยั หมู่ท่ี 3 ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิจงัหวดัร้อยเอด็ มีพื้นท่ีครอบคลุม 
8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเกษตรวสิัย อ าเภอปทุมรัตต ์อ าเภอพนมไพร อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภออาจ
สามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอโพนทรายและอ าเภอหนองฮี มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกบัเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 และร้อยเอด็ เขต 3 ทิศใตติ้ดกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2ทิศตะวนัออกติดกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และ
ทิศตะวนัติดกบัเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2 และบุรีรัมย ์เขต 4 

2. ดา้นประชากร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีประชากรใน
เขตบริการทั้งส้ิน 429,486 คน เป็นชาย 215,455 คน เป็นหญิง 214,031 คน ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นบัถือศาสนาพุทธ ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาทอ้งถ่ินไทยอีสาน 

3. ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัดา้นโบราณสถาน ไดแ้ก่ ปราสาทกู่พระโกนา บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิบ่อพนัขนั อ าเภอ
สุวรรณภูมิ, ปราสาทหินกู่กาสิงห์ อ าเภอเกษตรวสิัยและพระธาตุเจา้แม่นางหิน อ าเภออาจสามารถ 

4. ดา้นการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีโรงเรียนใน
สังกดั 339 โรงเรียน 1 สาขา เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 241 
โรงเรียน เปิดสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 โรงเรียน, เปิด

                                                 
25พยงุศกัด์ิ สรเทศ, อา้งใน สุภาพ ทองนอ้ย “การบริหารจดัการระบบสารสนเทศใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา”, ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , อา้งแลว้, 
หนา้ 16.  
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สอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 โรงเรียน เปิดสอนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 1 สาขา โรงเรียนสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 13 โรงเรียน 

กรอบและทศิทางขององค์กร 
วสัิยทศัน์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการ

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

พนัธกจิ 
ส่งเสริม สนบัสนุน บริการและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ใหป้ระชากรวยัเรียนทุก

คนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนน้การ
ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พฒันาครู ผูบ้ริหารเป็นมืออาชีพ มีระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคน ไดรั้บโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอยา่งเท่า

เทียม ทัว่ถึงและตรงตามศกัยภาพ 
2. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

สถานศึกษาในสังกดัมีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการศึกษาโดยยดึหลกัธรรมภิบาล 
5. ส่งเสริม สนบัสนุนการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร

จดัการ 
6. พฒันาครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จึงก าหนดกลยทุธ์ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 จ  านวน 5 กลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี 
1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
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2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
5.พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจและเนน้การ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สีลาภรณ์ เทยีนบุตร ไดว้จิยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นขอ อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง ผลการวจิยัพบวา่ พบวา่  การ
จดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นขอ อ าเภอเมือง
ปาน จงัหวดัล าปาง ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงัน้ี 

1. ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบวา่ สภาพการจดัระบบสารเทศในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ต าบลบา้นขอ ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามล าดบั 
ค่าเฉล่ีย พบวา่ มีการปฏิบติัในระดบัมาก คือ การวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็น ระบบ
ประเด็นอ่ืนๆ  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการปฏิบติัต ่าท่ีสุดคือการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในโดยใชว้ธีิท่ีหลากหลาย เช่น ส ารวจ , แบบสอบถาม , แบบสัมภาษณ์ , 
แบบสังเกต 

2. ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล พบวา่ สภาพการจดัระบบสารเทศในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล
บา้นขอ ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการ ปฏิบติัใน
ระดบัมาก  คือ การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพ ภายใน  
ประเด็นอ่ืน  ๆ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการปฏิบติัต ่าท่ีสุด คือ การน าผล ของการ
ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพภายในไปปรับปรุงแกไ้ข 

3. ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  พบวา่  สภาพการจดัระบบสารเทศในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ต าบลบา้นขอ  ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ มีการ 
ปฏิบติัในระดบัมาก คือ การประมวลขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ประเด็นอ่ืน  ๆ มีการปฏิบติั อยู่
ในระดบัปานกลาง  โดยการปฏิบติัต ่าท่ีสุด คือการก าหนดแนวปฏิบติัในการประมวลผลขอ้มูล เพื่อ
การประกนัคุณภาพ 
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4. ดา้นการจดัระเบียบขอ้มูลหรือคลงัขอ้มูล  พบวา่ สภาพการจดัระบบสารเทศของ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลบา้นขอ  ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  มี
การปฏิบติัในระดบัมาก  โดยมีการปฏิบติัมากท่ีสุด  คือ จดัใหมี้วสัดุ  ครุภณัฑท่ี์ใชเ้ก็บขอ้มูล 
สารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ประเด็นอ่ืน  ๆ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดย
การปฏิบติัต ่าท่ีสุด  คือ จดัระบบการเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศไวเ้ป็นหมวดหมู่ตาม มาตรฐาน
การศึกษา  

5. ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ สภาพการจดัระบบสารเทศของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล
บา้นขอ ภาพรวมมีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีการปฏิบติั ในระดบั
มากท่ีสุด พบวา่ คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัในระดบัมาก ประเด็นอ่ืน  
ๆ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางโดยการปฏิบติัต ่าท่ีสุด  คือการปรับปรุงแกไ้ข ขอ้มูลท่ีได้
วเิคราะห์แลว้ใหเ้ป็นปัจจุบนัและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ใช ้

6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้พบวา่ สภาพการจดัระบบสารเทศของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบล
บา้นขอ ภาพรวมมีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  มีการปฏิบติัใน
ระดบัมาก  คือ น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการรายงานการประเมินตนเอง  ส่วนประเด็นอ่ืน  ๆ มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการปฏิบติัต ่าท่ีสุด  คือ การน าขอ้มูล สารสนเทศไปใชใ้นการ
ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงในการประกนัคุณ26 

น า้ผึง้ มั่งคั่ง ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพะเยา  ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ีย สูงสุดไดแ้ก่  ขั้นออกแบบ
ระบบ รองลงมาไดแ้ก่ขั้นก ากบั  ติดตามและประเมินผลและขั้นเตรียมการอยูใ่นระดบัมาก  ส่วน
ขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ขั้นปฏิบติัตามระบบอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ  มีดงัน้ี  สารสนเทศของโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบนั  ความ
ตอ้งการใหบุ้คลากรเอาใจใส่ต่องานสารสนเทศท่ีไดรั้บมอบหมาย การเก็บขอ้มูล สารสนเทศมีความ
ซ ้ าซอ้นและบุคลากรขาดความรู้ในการจดัระบบสารสนเทศ  

ขอ้เสนอแนะการจดัระบบสารสนเทศ  มีดงัน้ี ควรจดัใหมี้การศึกษาดูงานดา้นการ จดัระบบ
สารสนเทศ  ควรมีการประชาสัมพนัธ์และแจง้ใหค้ณะครูทราบเก่ียวกบัความส าคญัและวธีิการ

                                                 
26สีลาภรณ์ เทียนบุตร, “การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กต าบลบา้นขอ อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง” , สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัพะเยา), 2555,  106 หนา้.  
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ด าเนินการดา้นการจดัระบบสารสนเทศ  นอกจากนั้นควรปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ  การ
สนบัสนุนทั้งในส่วนขององคค์วามรู้ และงบประมาณในการด าเนินงาน27  

ภัทรพล  บุญโชติ  ไดว้จิยัเร่ืองสภาพและความตอ้งการการจดัสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต 1 พบวา่  ผลการเปรียบเทียบสภาพการจดั
สารสนเทศในสถานศึกษาแยกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ โดยรวมสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
สภาพการจดัสารสนเทศมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่  ทุกดา้นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการจดัสารสนเทศมากกวา่
สถานศึกษาขนาดเล็กอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนั้น ผลการเปรียบเทียบความ
ตอ้งการการจดัการสารสนเทศแยกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่  โดยรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก  มี
ความตอ้งการการจดัการระบบสารสนเทศมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่  อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  
0.0528 

ประกติ สิริสุวรรณ์ ไดว้จิยัเร่ือง การใชส้ารสนเทศ การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
การประกนัคุณภาพการศึกษา ปี2545 พบวา่สภาพการใชส้ารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษาจงัหวดันครปฐม ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก เปรียบเทียบสภาพการใช้
สารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษามธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่) พบวา่ มีการใชส้ารสนเทศในการบริหาร แตกต่างกนั คือสถานศึกษา
ขนาดใหญ่จะมีการใชส้ารสนเทศในการบริหาร มากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก

                                                 
27น ้าผึ้ง มัง่คัง่, “สภาพการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมือง  

จงัหวดัพะเยา”, สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัพะเยา), 2555, 
142 หนา้. 

28ภทัรพล  บุญโชติ, “สภาพและความตอ้งการการจดัสารสนเทศในสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1”, วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัราชภฏันครพนม), 2549, 126 หนา้. 
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ตามล าดบัปัญหาการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัท าสารสนเทศ งบประมาณไม่เพียงพอขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ ขาดบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์29 

สวาท ฦาชา ไดว้จิยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิ เขต 1 พบวา่ บุคลากรโดยส่วนรวมและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเห็นวา่
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมและรายขั้นตอนมีสภาพการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากโดยมีขั้นตอนท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขั้นการรวบรวมขอ้มูล ส่วนปัญหาการจดัระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีขั้นตอนท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขั้นการประมวลผล
ขอ้มูล บุคลากรไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดงัน้ี การ
รวบรวมขอ้มูลควรมีการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริง การตรวจสอบ
ขอ้มูลควรมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการหรือผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การ
ประมวลผลขอ้มูล แนวทางการแกไ้ขท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ การจดัหาเคร่ืองมือประมวลผลใหเ้พียงพอ 
การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและสารสนเทศใหชุ้มชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศควรจดัใหมี้หอ้งขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาใหช้ดัเจน บุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญ่และบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพ
ปัจจุบนัการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนแตกต่างกนัในขั้นการรวบรวมขอ้มูล ขั้นการ
ตรวจสอบขอ้มูลและขั้นการประมวลผลขอ้มูลและบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและบุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพปัจจุบนัการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนแตกต่างกนัในขั้น
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศแต่บุคลากรในโรงเรียนขนาดต่างกนัมีปัญหาในการจดัระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกนั30 

                                                 
29ประกิต สิริสุวรรณ์, “การศึกษาสภาพการใชส้ารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามาตรฐานการประกนั คุณภาพการศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครปฐม”,  
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั: สถาบนัราชภฏันครปฐม), 2546, 119 หนา้. 

30สวาท ฤาชา, “ศึกษาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิ เขต 1”, วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม), 2547, 113 หนา้. 
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สุภาพ ทองน้อย  ไดว้จิยัเร่ือง “การบริหารการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา” พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
มีการบริหารการจดัการระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาพรวมและรายขอ้
มีการปฏิบติัในระดบัมาก ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลในภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
ดา้นการประมวลขอ้มูลในภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล
ในภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นการน าขอ้มูลไปใชใ้นภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก ครูและผูบ้ริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ระบบสารสนเทศไม่แตกต่างกนั31 

สิริกร วฒันธัญญาการ ไดว้จิยัเร่ือง “การบริหารการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” ผลการวจิยัพบวา่ 
ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อการบริหารการจดัระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา ในภาพรวมและรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในภาพรวมมี
ความแตกต่างกนัอยา่ง  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ การบริหาร
การจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษา ทุกขั้นตอน  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูต่อการบริหารการจดัระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา  ในภาพรวมจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา่ระดบั การปฏิบติัของ
ผูบ้ริหารและครูมีความแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 และเม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่การบริหารการจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษาทุกขั้นตอนมีความแตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ส าหรับปัญหาอุปสรรค  พบวา่ การน าขอ้มูลไปใชต้อ้งใชป้ระกอบ
กบัขอ้มูลหลายแห่งซ่ึงโรงเรียนไม่สามารถเขา้ถึง บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีเวลาไม่เพียงพอเพราะมี
ภาระงานอ่ืน ขอเสนอแนะคือ ขอ้มูลควรสามารถ โยงใย และรับจากแหล่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยตรง  
ควรจดับุคลากรท่ีรับผดิชอบใหมี้เวลาเพียงพอในการปฏิบติังานโดยไม่กระทบต่อภาระงานอ่ืน32 

                                                 
31สุภาพ ทองนอ้ย, “การบริหารการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา”, วทิยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช), 2551, 109 หนา้. 

32สิริกร วฒันธญัญาการ, “การบริหารการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตร -
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), 2548, 92 หนา้. 
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อารี เสาร์บดีรักษ์  ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูบ้ริหารมีความรู้เก่ียวกบัและ
ประสบการณ์ดา้นคอมพิวเตอร์ของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากและมากทุกเร่ือง ยกเวน้ความสามารถ
ในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป อยูใ่นระดบัปานกลางและเก่ียวกบัการสนบัสนุนของผูบ้ริหารมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทุกเร่ืองดา้นผูดู้และระบบสารสนเทศเก่ียวกบัความรู้ความสามารถดา้น
เทคนิคและระบบงานอยูใ่นระดบัปานกลางโดยเร่ืองความสามารถใชแ้ละพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป
และการปรับปรุงระบบสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการและติดต่อประสานงานกบัผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากโดยเร่ืองการมีอธัยาศยัดีในการใหบ้ริการการใหค้วามสนใจในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศและการบริการและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศภายในสถานศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากดา้นผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ มีการปฏิบติั
อยูม่นระดบัปานกลางและมีการปฏิบติัและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกเร่ืองเก่ียวกบั
ประสบการดา้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมีการปฏิบติัออยูใ่นระดบัปานกลางโดยเร่ือง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมากและเก่ียวกบัฝึกอบรมเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์และการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากดา้นวสัดุอุปกรณ์เพื่อการบริหารระบบ
สารสนเทศเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการบริหารระบบสารสนเทศมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัปานกลางโดยเร่ืองการจดัใหมี้ซอร์ฟแวร์ท่ีตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานความทนัสมยัและไดม้าตรฐานของวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยูใ่นระดบัมากสภาพการ
บริหารสารสนเทศ พบวา่โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ดา้นการวางแผนการบริหารระบบสารสนเทศมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืนๆ
อยูใ่นระดบัปานกลางโดยไดแ้บ่งเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  1 ดา้นการวางแผนบริหารระบบสารสนเทศมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  2 ดา้นการด าเนินงานบริหาร
ระบบสารสนเทศมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางโดยเร่ืองการแต่งตั้งบุคคลผูรั้บผดิชอบและ
ก าหนดหนา้ท่ีชดัเจนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  3 ดา้นการติดตาม
ประเมินผลการบริหารระบบสารสนเทศมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลางโดยเร่ืองการน าเขา้ขอ้มูล
และการประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการปรับเปล่ียนและ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่ออนาคต มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากนอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ขอ้ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียงตามล าดบัความส าคญัตามสมการถดถอย หรือ สมการ
พยากรณ์ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการบริหารระบบสารสนเทศการมีส่วนร่วม
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ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ การสนบัสนุนของผูบ้ริหารการใหบ้ริการและติดต่อประสานงานกบัผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ และไดส้มการในการพยากรณ์ หรือ
สมการถดถอย33 

ชูชัย ไชยลงักา  ได้วจิยัเร่ือง บทบาทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัเชียงราย
เก่ียวกบัการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและการปฏิบติังาน
และแนวทางการสนบัสนุนส่งเสริมของคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาบุคลากรมีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์และมีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระดบัปานกลางโดยแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่สภาพและบทบาทการ
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย
เม่ือศึกษาแลว้แต่และเขตมีการด าเนินการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารมากแต่การส่งเสริมดา้นบุคลากรนอ้ย มีงบประมาณส่งเสริมสนบัสนุนในสถานศึกษานอ้ยไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐและความตอ้งการการของนกัเรียนและสถานศึกษากรณีบทบาทของ
คณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีมีหนา้ท่ีในดา้นการส่งเสริมการจดัการศึกษามีแผนในการ
ด าเนินการ แต่ไม่มีงบประมาณในการบริหารจดัการจึงไม่สามารถส่งเสริมไดม้ากนกัโดยเฉพาะดา้น
งบประมาณส่วนดา้นการบริหารบุคคลก็เป็นหนา้ท่ีของอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นท่ี  (อ.ก.ค.ศ.) การท างานยงัไม่ประสานเพราะเป็นหน่วยงานท่ีใหม่และก าลงั
ปรับระบบราชการสถานศึกษาจึงใชว้ธีิการมีส่วนร่วมของชุมชนเขา้มามีบทบาทในการจดัหา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาแนวทางในการด าเนินการทางรัฐไดใ้หก้ารส่งเสริม
ดา้นระบบอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงรายทุกเขตมีแผนงานเพื่อพฒันาบุคลากรเพิ่มมากข้ึนและใชร้ะบบในการส่ือสารผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตมากข้ึนลดการส่งงานโดยใชเ้อกสาร34 

                                                 
33อารี เสาร์บดีรักษ,์  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา), 2548 , 148 หนา้.  

34ชูชยั ไชยลงักา, “บทบาทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัเชียงรายเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย), 2549, 99 หนา้. 
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อนุภาค บุญซ้าย  ได้วจิยัเร่ือง ระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษาพบวา่ ในการจดัระบบสารสนเทศ ผูบ้ริหารโรงเรียน
เห็นวา่ ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดบัมาก สารสนเทศมีความถูกตอ้งตรง
ความตอ้งการ ทนัสมยัและพอเพียงในระดบัมาก ในการด าเนินการจดัสารสนเทศผูจ้ดัการ
สารสนเทศส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองมือ หรือแบบฟอร์มของโรงเรียนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้
เคร่ืองคิดเลขในการประมวลผลขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชม้ากคือ ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ปัญหาในการ
จดัระบบสารสนเทศ ขาดแคลนบุคลาการท าหนา้ท่ีจดัระบบสารสนเทศ ขาดงบประมาณและวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัระบบสารสนเทศ ขาดเคร่ืองมือในการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลและไม่มี
หอ้งปฏิบติังานในการจดัระบบสารสนเทศท่ีเป็นสัดส่วน ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูจ้ดัระบบสารสนเทศมีความตอ้งการเช่นเดียวกนัคือ ความตอ้งการจดั
ฝึกอบรมบุคลากรท่ีรับผดิชอบในการจดัระบบสารสนเทศใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั
หนา้ท่ี35 

กลิน่ร ่า เจริญธุระเดช  ไดว้จิยั เร่ือง  การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 2 มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ ขั้น
การรวบรวมขอ้มูล ขั้นการตรวจสอบขอ้มูล ขั้นการประมวลผลขอ้มูล ขั้นจดัหน่วยหรือคลงัขอ้มูล 
ขั้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ขั้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศไปใช ้ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ สภาพ
ปัจจุบนัการจดัระบบสารสนเทศในสถานศึกษาพบวา่ มีบุคลากรรับผดิชอบการจดัระบบสารสนเทศ 
บุคลากรมีความรู้ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์มีการอนุมติังบประมาณตามแผนหรือโครงการท่ีไดเ้สนอ
ไวมี้การเบิกจ่ายงบประมาณไดท้นัด าเนินการมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชแ้ละเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือในการจดัเก็บขอ้มูล มีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดก่อนท าการ
จดัเก็บขอ้มูล บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บไดค้รบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบนั บุคลากรท่ีรับผดิชอบไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังและแกไ้ขก่อนน าขอ้มูลไป
ประมวลผล ไดใ้ชว้ธีิการประมวลผลตามความเหมาะสมมีการจ าแนกประเภทขอ้มูลตามความ
เหมาะสม มีการก าหนดขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบขอ้มูลไวมี้การเลือกใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม มีการก าหนดขั้นตอนการจดัเก็บขอ้มูล มีหอ้งท่ีใชใ้นการจดัระบบ
สารสนเทศ มีการเลือกใชเ้ทคนิคและวธีิการในการวเิคราะห์ขอ้มูล มีการจ าแนกฐานขอ้มูล บุคลากร

                                                 
35อนุภาค บุญซา้ย, “การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน

การประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวทิยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2549, 147 หนา้. 
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ท่ีรับผดิชอบมีความรู้ความสามารถในการน าเสนอขอ้มูล มีการน าขอ้มูลไปเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการก าหนดรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลและ
บุคลากรท่ีรับผดิชอบสามารถน าเสนอขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์36 

สมทบ สยามไชย  ไดว้จิยัเร่ือง การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนวดั
หนองคนั ( ไจวทิยาคาร ) อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงเป็นการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการบริหารสถานศึกษา พบวา่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษารายงานขอ้มูลท่ี
ปรากฏในโปรแกรมการจดัระบบสารสนเทศทั้ง 4 ดา้นรวม 119 รายการ ทุกสถานศึกษาเป็นขอ้มูลท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นส าหรับการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการใชร้ะบบสารสนเทศ
พบวา่การใชโ้ปรแกรมดา้นการบนัทึกและการประมวลผลขอ้มูล ดา้นประโยชน์ และความ
เหมาะสมของโปรแกรมในทุกรายการตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีปรากฏในโปรแกรม มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดีมากรวมทั้งประสิทธิภาพดา้น ความสะดวกในการใชโ้ปรแกรม ดา้นความคุม้ค่า และความ
พึงพอใจในการน าโปรแกรมไปใชต้ามขอบข่ายเน้ือหาท่ีปรากฏในโปรแกรมทุกรายการ มีคุณภาพ
ในระดบัดีเช่นเดียวกนั แนวคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารใน ดา้นโครงสร้างท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากไดแ้ก่ สถานภาพของสถานศึกษามีความ
พร้อมท่ีจะด าเนินการต่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมี
ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร37 

วรรณา เอกตะ  ไดว้จิยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวจิยัพบวา่ การจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนมากไม่มีการปฏิบติัในทุกขั้นตอน โดย
ขั้นวางแผนเพื่อจดัระบบขอ้มูล รายการท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การก าหนดขอบข่ายลกัษณะ
ของขอ้มูลท่ีควรจดัเก็บรวบรวม ขั้นสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล รายการท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุด

                                                 
36กล่ินร ่ า เจริญธุรเดช , “การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของสถานศึกษาใน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง), 2550, 178 หนา้. 

37สมทบ สยามไชย, “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสถานศึกษาวดัหนอง
คนั (ไจ วทิยาคาร) อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี”, วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 87 หนา้. 
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คือ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษามีความหลากหลาย ขั้นการรวบรวมขอ้มูล รายการ
ท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นการตรวจสอบขอ้มูล 
รายการท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การน าผลการตรวจสอบขอ้มูลไปปรับปรุงแกไ้ข ขั้นการ
ประมวลผลขอ้มูล รายการท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การพิจารณาแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการ
ประมวลผลขอ้มูลโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ขั้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ รายการ
ท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชน และ
ขั้นการจดัเก็บขอ้มูล รายการท่ีไม่มีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ การแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบงานจดัเก็บขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน38 

ก่อศักดิ์ ลอกไธสง  ไดว้จิยัเร่ือง สภาพและปัญหาการจดัการระบบสารสนเทศและศึกษา
แนวทางในการพฒันาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมและรายดา้นมีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัค่าเฉล่ียจากสูงท่ีสุด คือ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ รองลงมาคือ ดา้นการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูล ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการ
จดัท าสารสนเทศ ปัญหาการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมและรายดา้นมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้น
ท่ีมีปัญหาสูงสุด คือ ดา้นการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูล รองลงมา คือ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ ส่วนดา้นท่ีมีปัญหาต ่าสุด คือ ดา้นการน าสารสนเทศไปใชต้ดัสินใจผลการเปรียบเทียบ
สภาพการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 จ  าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายดา้น มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .01 โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฏิบติัมากกวา่ครูผูส้อนผลการ
เปรียบเทียบปัญหาจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ  าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีปัญหามากกวา่ครูผูส้อน ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม มีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมี

                                                 

 38วรรณา เอกตะ, “การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3”, สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2551,  116 หนา้. 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติัมากกวา่ขนาด
ใหญ่และขนาดกลางตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ  าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยภาพรวม มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีบุคลากร
ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหามากกวา่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามล าดบั39 

 

2.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยมีสถานภาพ ไดแ้ก่ ต าแหน่งและ
ขนาดสถานศึกษาและมีประเด็นท่ีศึกษาในดา้นตวัแปรตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงก าหนดไว ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูล การ
ตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล  การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ การจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศ ตามแนวคิดของ กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 40 ตามแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด
ในการวจิยัดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 39ก่อศกัด์ิ ลอกไธสง, “การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4”, สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวทิยาลยั :
มหาวทิยาลยัอีสาน), 2552, 134 หนา้. 
 40กรมวชิาการ, ระบบสารสนเทศและแนวปฏิบัติในการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2543), หนา้ 23-38. 
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

               ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. สถานภาพ 
    1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    1.2 ครูผูส้อน 
2. ขนาดสถานศึกษา 
    2.1 ขนาดเล็ก 
    2.2 ขนาดกลาง 
    2.3 ขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการระบบสารสนเทศ 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. การรวบรวมขอ้มูล 
2. การตรวจสอบขอ้มูล 
3. การประมวลผลขอ้มูล 
4.การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ 
5. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ในคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัแบบเชิงปริมาณ( Quantitive 
Research) โดยมีขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ  านวน 
3,317 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต  2 จ  านวน 3,317 คน โดย
ใชสู้ตรค านวณหาขนาดของตวัอยา่งตามวธีิการของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane’s) 1 ซ่ึงมีสูตรการ
ค านวณ ดงัน้ี 

 
 
 
 

                                                        
1ส าเริง จนัทรสุวรรณ และสุวรรณ บวัทวน, ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์ , (ขอนแก่น : 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2547), หนา้ 64. 
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2Nd1

N
       n       


  

  
เม่ือ  n = ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการหา 

    N = จ  านวนประชากรทั้งหมด 
d = ค่าสัดส่วนท่ีตอ้งการใหค้่าสัดส่วนจากตวัอยา่งแตกต่างไปจาก

ประชากรไม่เกินร้อยละ 5 หรือ 0.05 
 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
2)05.0(317,31

317,3
       n       


   

          =   356 
  

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 เป็นครูผูส้อน 356 คน ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้สอนใน

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2  

 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร 

รวม 
กลุ่มตัวอย่าง 

รวม 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

ขนาดเล็ก 151 1,126 1,277 16 121 137 
ขนาดกลาง 171 1,682 1,853 18 181 199 
ขนาดใหญ่ 26 161 187 3 17 20 

รวม 348 2,969 3,317 37 319 356 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม ( Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวจิยั

จดัสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถามการจดัระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีโดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
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ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบดว้ยสถานภาพและขนาดสถานศึกษา  

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการรวบรวม
ขอ้มูล 2) ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3) ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  4) ดา้นการน าเสนอขอ้มูลและ
สารสนเทศ 5) ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ตามวธีิการของลิ
เคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี 

5 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3 หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง  
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย  
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) 

 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยัไดจ้ดัล าดบัไว ้ดงัน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร เก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดา้นต่างๆ รวมทั้ง

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบตรวจรายการ (Checklist) 
3. ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ( Rating Scale) ตามแบบ

ของลิเคิร์ท (Likert) 
4. ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือ 

4.1 จดัท าแบบสอบถามปลายเปิด ( Open-ended question) ตามกรอบแนวคิดท่ี
ผูว้จิยัน าไปส ารวจความตอ้งการ 

4.2 น าผลการส ารวจปัญหามาศึกษาวเิคราะห์และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 



41 
 

ตอนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบดว้ยสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการรวบรวมขอ้มูล 2) ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 3) ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  4) ดา้นการ
น าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ 5) ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 

ตอนที ่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางในการจดัระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) 

4.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์แกไ้ข
ปรับปรุงใหถู้กตอ้งและชดัเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาแลว้น ามา
จดัท าเป็นแบบสอบถาม 

4.4 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของขอ้ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา (ดูรายนาม
ผูเ้ช่ียวชาญในภาคผนวก ข) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item – Objective congruence : IOC) 2 
 
  สูตร  IOC =  
 

เม่ือ  IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
     ∑R แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ  
    N แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
  โดยท่ี  +1 แน่ใจวา่สอดคลอ้ง  
     0 ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง  

  -1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง  

                                                        
2ธีระศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวจัิยทางการศึกษา  : การสร้างและพฒันา,  (นครปฐม : 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), หนา้ 65. 

R 
N 
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ค่า IOC ของแบบสอบถามในการวจิยัคร้ังน้ีโดยรวมเท่ากบั  0.96 ส่วนค่า IOC รายตวัแปร
แฝงอยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00 (ดูผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใน
ภาคผนวก ง) แสดงใหเ้ห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้
ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยามเชิงปฏิบติัการ ดงันั้นจึง
สามารถตดัสินใจไดว้า่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา 

4.5 ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

4.6 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้( Try Out) กบัครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha Coefficient ) โดยใชว้ธีิของ Cronbach3 ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.98 และไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นอยูร่ะหวา่ง 0.91 – 0.95 โดยเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ท่ี
เหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัในตารางท่ี 3.2  

 
ตารางที ่3.2 แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 

ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวจิยั  ค่าความเช่ือมัน่ 

1. ระดบัการปฏิบติัดา้นการรวบรวมขอ้มูล  
2. ระดบัการปฏิบติัดา้นการตรวจสอบขอ้มูล  
3. ระดบัการปฏิบติัดา้นการประมวลผลขอ้มูล  
4. ระดบัการปฏิบติัดา้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ  
5. ระดบัการปฏิบติัดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  

0.94 
0.94 
0.94 
0.91 
0.95 

รวม 0.98 
 

5. น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

                                                        
3บุญชม ศรีสะอาด , การวจัิยเบือ้งต้น , พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น , 

2545), หนา้ 99. 
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6. จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
7. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 

วทิยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และเพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยั
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 356 ชุด  

3. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง ใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 356 ชุด 
พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งและไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืน 340 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.51  

4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ใหไ้วจ้ดัระบบขอ้มูลและ
ตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามความคิดเห็น การ
จดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอด็ เขต 2 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าร้อยละ  

(Percentage) 
2. ศึกษาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการหาค่าเฉล่ีย (  ) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ซ่ึงการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณพิจารณาจากระดบัคะแนนเฉล่ียของช่วงระดบัคะแนน 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี4  

 
 

 

                                                        
4บุญชม ศรีสะอาด, หลกัการวจัิยเบือ้งต้น, อา้งแลว้, หนา้ 54. 
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ช่วงค่าเฉลีย่  การแปลผล 
4.51-5.00 มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
3.51-4.50 มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
2.51-3.50 มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1.00-1.50 มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

   

3. ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบ การจดัระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ท่ีจ  าแนก
ตามสถานภาพโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 

4. ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยการวเิคราะห์เปรียบเทียบ การจดัระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ท่ีจ  าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟ ( F-test) หากพบความแตกต่างจะทดสอบค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

5. วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนว การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
1.สถิติการบรรยาย ( Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test)  
3. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง ( Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเอฟ ( F – test) การ

ทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One – Way ANOVA)  



 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การศึกษาการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเกิดประโยชน์ตามท่ีคาดหวงัผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ  านวน 356 
คน ดว้ยวธีิการ สุ่มอยา่งง่าย  รวม 356 ฉบบั ไดคื้น 340 ฉบบั ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น ามา
วเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

    แทน ค่าเฉล่ีย ( Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
  n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
  N  แทน  จ านวนประชากร  
  t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ  
   t (t-distribution) 
  F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ  
   F (F-distribution) 

  df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ( Degree of Freedom) 
  SS. แทน ผลรวมก าลงัสอง ( Sum of Squares) 
  MS. แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง ( Mean Square) 
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  * แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

จ  านวน 356 ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 340 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.51 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด ผูว้จิยัน าขอ้มูลมาวเิคราะห์แสดงสถานภาพของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 แสดงความถี่และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

 
37 

303 

 
10.90 
89.10 

2. ขนาดสถานศึกษา 
 ขนาดเล็ก 
 ขนาดกลาง 
 ขนาดใหญ่ 

 
137 
183 
20 

 
40.30 
53.80 
5.90 

   

 ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 
37 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.90 ครูผูส้อน จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 89.10 เป็นบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 สถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวน  183 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.90 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ

วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของ
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บุคลากรเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ปรากฏผลดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉลีย่ (  ) ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นของของบุคลากรทีม่ีต่อการ    

จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

 

ข้อที่ ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

มีแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบ 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรฐาน 
การก าหนดผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศชดัเจน 
บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีความรู้ ความเขา้ในในระบบขอ้มูล 
ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเพียงพอ 
ขอ้มูลท่ีเก็บตรงกบัความเป็นจริง 
มีการวางแผนก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเสมอ 
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดเ้ป็นปัจจุบนัต่อเน่ือง 

3.66 
3.76 
3.80 
3.95 
3.70 
3.81 
3.62 
3.77 
3.96 

0.66 
0.66 
0.64 
0.59 
0.70 
0.67 
0.62 
0.66 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.78 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยรวม มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาไดเ้ป็นปัจจุบนัต่อเน่ือง ( = 3.96) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก็บตรงกบั
ความเป็นจริง ( = 3.62) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) 
ควรมีการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 21) 
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ตารางที ่4.3  ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามสถานภาพด้านการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

 

  

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  

  จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
จดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

 

ด้าน
การ
เกบ็
รวบ 
รวม
ข้อมูล 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.63 3.83 4.44 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 12.73 6.37 
26.11 0.00* 

ภายในกลุ่ม 337 82.18 0.24 
รวม 339 94.91 - 

 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั           
มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการเก็บ

สถานภาพ n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

37 
303 

4.51 
3.69 

0.41 
0.47 

10.08 
 

0.00* 
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รวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ผลการทดสอบ ค่าเฉลีย่รายคู่ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ด้วยวธีิการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ ( ) 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 

( = 3.62) 
ขนาดกลาง
( =3.83) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.44) 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

( =3.62) 
( =3.83) 
( =4.44) 

- 
- 
- 

0.21* 
- 
- 

0.82* 
0.62* 

- 
 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างจากบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดกลางและและขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉลีย่ (  ) ผลการวเิคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของ ของบุคคลากรทีม่ีต่อการ
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการตรวจสอบข้อมูล  

 

ข้อที่ ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. มอบหมายผูรั้บผดิชอบท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจตรวจสอบขอ้มูล 3.72 0.69 มาก 
2. มีการก าหนดวธีิการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้ 3.75 0.66 มาก 
3. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บมาได ้ 3.59 0.60 มาก 
4. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 3.81 0.65 มาก 
5. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 3.70 0.66 มาก 
6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 3.63 0.64 มาก 
7. มีบุคลากรท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลเพียงพอ 3.60 0.60 มาก 
8. การตรวจสอบขอ้มูลท าไดเ้ตม็ท่ี 3.79 0.64 มาก 
9. ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์กนักบัความตอ้งการใช ้ 3.80 0.64 มาก 

รวม 3.71 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลโดยรวม มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ตรวจสอบ
ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล  ( = 3.81) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ มีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บมาได้  ( = 3.59) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของ
ครูผูส้อนดา้นการตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี  1) ควรมอบหมายเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ข  
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 2)ควรมอบหมายเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน  
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 10) 
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ตารางที ่4.7  ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านการตรวจสอบข้อมูล จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

37 
307 

4.33 
3.64 

0.39 
0.49 

8.21 
 

0.00* 

  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ บุคลากรท่ีสถานภาพท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการตรวจสอบขอ้มูลการจดัการระบบ
สารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน 

 
ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการตรวจสอบข้อมูล 
 

ด้านการ
ตรวจ 
สอบ
ข้อมูล 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.56 3.75 4.42 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 13.31 6.65 
27.56 0.00* 

ภายในกลุ่ม 337 81.36 0.24 
รวม 339 94.91 - 

 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการตรวจสอบ
ขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ รายคู่ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการตรวจสอบข้อมูล  ด้วยวธีิการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’) 

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ ( ) 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
( =3.56) 

ขนาดกลาง
( =3.75) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.42) 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

( =3.56) 
( =3.75) 
( =4.42) 

- 
- 
- 

0.19* 
- 
- 

0.86* 
0.67* 

- 
 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี  4.9 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น
ต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดา้นการตรวจสอบขอ้มูลแตกต่างจากบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดกลางและและขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉลีย่ (  ) ผลการวเิคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของ ของบุคคลากรทีม่ีต่อการ
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการประมวลผลข้อมูล  

 

ข้อที่ ด้านการประมวลผลข้อมูล 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีเพียงพอ 
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาประมวลผลขอ้มูลและได้
มาตรฐาน 
บุคลากรมีความรู้ดา้นการใชส้ถิติในการประมวลผลขอ้มูล 
มีการวางแผนในการประมวลผลและทนัเวลาใชต้ามความ
ตอ้งการ 
งบประมาณท่ีใชใ้นการประมวลผลมีเพียงพอ 
บุคลากรมีทกัษะในการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผลไม่ยุง่ยาก 
การประมวลผลขอ้มูลสอดคลอ้งกบัตน้สังกดัน าไปใชไ้ดต้รง
วตัถุประสงค ์
มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการประมวลผล 

3.84 
3.66 

 
3.69 
3.66 

 
3.76 
3.74 
3.71 
3.82 

 
3.64 

0.62 
0.68 

 
0.69 
0.59 

 
0.65 
0.66 
0.68 
0.63 

 
0.65 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.73 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลโดยรวม มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีเพียงพอ  ( = 3.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ มี
บุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการประมวลผล  ( = 3.64) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา
ตนเองของครูผูส้อนดา้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) 
มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยความจ าสูง มีประสิทธิภาพและ
ทนัสมยั  (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 2) ควรจดัการอบรมบุคลากรผูรั้บผดิชอบดา้นการประมวลผล 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 
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ตารางที ่4.11  แสดงการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพด้านการประมวลผลข้อมูล  

 

สถานภาพ n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

37 
303 

4.31 
3.65 

0.48 
0.49 

7.68 
 

0.00* 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี  4.11 พบวา่ บุคลากรท่ีสถานภาพท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการประมวลผลขอ้มูล แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการประมวลผลขอ้มูลการ
จดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน 

 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ขั้น

พืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการประมวลผลข้อมูล 
 

ด้านการ
ประมวล
ผลข้อมูล 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.48 3.83 4.47 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 21.66 10.83 
48.98 0.00* 

ภายในกลุ่ม 337 74.50 0.22 
รวม 339 96.16 - 

 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการประมวลผล
ขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  ผลการทดสอบ ค่าเฉลีย่รายคู่ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ ( ) 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
( =3.48) 

ขนาดกลาง
( =3.83) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.47) 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

( =3.48) 
( =3.83) 
( =4.47) 

- 
- 
- 

0.36* 
- 
- 

0.99* 
0.63* 

- 
 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี  4.13 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดา้นการประมวลผลขอ้มูลแตกต่างจาก
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดกลางและและขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.14 ค่าเฉลีย่ (  ) ผล การวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นของ บุคคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด้านการน าเสนอผลข้อมูลและสารสนเทศ  

 

ข้อที่ ด้านการน าเสนอผลข้อมูลและสารสนเทศ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 

มีการน าเสนอขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนอยา่งจริงจงั 
มีการประสานงานระหวา่งผูใ้ชข้อ้มูลและผูจ้ดัท าขอ้มูล 
มีการน าเสนอ เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการพยากรณ์เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผน 
ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสมบูรณ์อ านวยประโยชน์ต่อการน าไปใช ้
มีน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่อผูป้กครองและชุมชน 
น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศผา่นเคร่ืองมือส่ือสารและ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
มีการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่อครูและบุคลากร 
มีงบประมาณเพียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล 

3.77 
3.82 
3.76 

 
3.69 

 
3.87 
3.58 
3.60 

 
3.85 
3.56 

0.67 
0.64 
0.60 

 
0.68 

 
0.60 
0.71 
0.67 

 
0.62 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.72 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ
โดยรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสมบูรณ์อ านวยประโยชน์ต่อการน าไปใช ้( = 3.87) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดไดแ้ก่ มีงบประมาณเพียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล ( = 3.56) และจากขอ้เสนอแนะแนว
ทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้นความรู้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) 
มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 10) ควรจดัหาเคร่ืองมือ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 
8) 
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ตารางที ่4.15  ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  

 

สถานภาพ n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

37 
303 

4.32 
3.65 

0.43 
0.45 

8.64 
 

0.00* 

  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ บุคลากรท่ีสถานภาพท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการน าเสนอขอ้มูลและ สารสนเทศ  แตกต่างกนั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 

ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 

 

ด้านการ
น าเสนอ
ข้อมูล
และสาร
สน เทศ 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.53 3.78 4.57 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 19.87 9.94 
54.54 0.00* 

ภายในกลุ่ม 337 60.40 0.18 
รวม 339 81.27 - 

 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการน าเสนอ
ขอ้มูลและสารสนเทศ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการวเิคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.17 



58 

ตารางที ่4.17  ผลการทดสอบ ค่าเฉลีย่รายคู่ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ ( ) 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
( =3.53) 

ขนาดกลาง
( =3.78) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.57) 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

( =3.53) 
( =3.78) 
( =4.57) 

- 
- 
- 

0.25* 
- 
- 

1.04* 
0.79* 

- 
 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ
การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลางและและขนาด
ใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.18  ระดับความคิดเห็นของ บุคคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ  

 

ข้อที่ ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 

มีสถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีสะดวก ปลอดภยั 
มีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 
บุคลากรมีความรู้ในการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ 
มีการน าอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลสารสนเทศ 
การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นระบบ มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการสืบคน้ 
มีครุภณัฑใ์นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ตูเ้ก็บเอกสารมี
เพียงพอ 
สถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลเป็นสัดส่วน 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเหมาะสม 
มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 

3.58 
3.49 
3.57 
3.75 

 
3.56 

 
3.49 

 
3.52 
3.66 
3.52 

0.64 
0.64 
0.68 
0.63 

 
0.67 

 
0.64 

 
0.69 
0.60 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.57 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ
โดยรวม มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การการจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุดไดแ้ก่ มีการน าอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ            
( = 3.75)และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ มีครุภณัฑใ์นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ตูเ้ก็บ
เอกสารมีเพียงพอ  ( = 3.49) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้น
ความรู้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควร
จดัหาครุภณัฑใ์นการเก็บขอ้มูลสารสนเทศใหเ้พียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 2) ควรมีการอบรมดา้น
การจดัเก็บขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเป็นประจ า (ค่าความถ่ีเท่ากบั 8) 
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ตารางที ่4.19  ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จ าแนกตามสถานภาพด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ  

 

สถานภาพ n   S.D. t Sig. 
ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

37 
303 

4.31 
3.48 

0.42 
0.49 

9.91 
 

0.00* 

 

จากตารางท่ี  4.19 พบวา่ บุคลากรท่ีสถานภาพท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศ มากกวา่ครูผูส้อน 

 
ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทยีบระดับการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน 

จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ 
 

ด้านการ
จัดเกบ็
ข้อมูล
และสาร 
สนเทศ 

ขนาดสถานศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.37 3.64 4.27 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 16.37 8.19 
32.31 0.00* 

ภายในกลุ่ม 337 85.34 0.25 
รวม 339 101.75 - 

 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั         
มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการวเิคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่4.21  ผลการทดสอบ ค่าเฉลีย่รายคู่ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้านการ
จัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  

 

ขนาดสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ ( ) 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 
( =3.37) 

ขนาดกลาง
( =3.64) 

ขนาดใหญ่ 
( =4.27) 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

( =3.37) 
( =3.64) 
( =4.27) 

- 
- 
- 

0.27* 
- 
- 

0.90* 
0.63* 

- 
 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี  4.21 พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ
การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศแตกต่างจาก
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
สถานศึกษาขนาดกลางและและขนาดใหญ่  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2)เพื่อศึกษาแนวทางเก่ียวกบัการจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 จ านวน 3,317คน กลุ่มตวัอยา่ง รวมจ านวน 
356 คน แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืน 340 ชุด มีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ค่าที ( t-test แบบ Independent 
samples) และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( F-test แบบ  one-way ANOVA) ถา้พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัตามขอ้คน้พบ (fact-findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
  

5.1 สรุปผลการวจิัย 
ผลการวจิยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดใน
แต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวจิยัพบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ มีสถานภาพ

ครูผูส้อน จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 89.10 และเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.90 บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
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53.80 ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 และปฏิบติังาน
อยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90 

5.1.2 ผลการวเิคราะห์ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการเปรียบเทยีบ  จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 

การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้
เป็นปัจจุบนัต่อเน่ือง ( = 3.96) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเก็บตรงกบัความเป็นจริง 
( = 3.62) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้นความรู้ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรมีการประชุม ช้ีแจง
รายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 21) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบั ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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5.1.3 ผลการวเิคราะห์ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการตรวจสอบข้อมูลและการเปรียบเทยีบ  จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 

การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลโดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
การปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของ
ขอ้มูล ( = 3.81) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บมา
ได ้ ( = 3.59) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้นความรู้ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี  1) ควรมอบหมายเจา้หนา้ท่ี
ในการตรวจสอบขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ข  (ค่าความถ่ีเท่ากบั 25) 2)ควรมอบหมายเจา้หนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบขอ้มูลใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 10) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบั ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการ
ตรวจสอบขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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5.1.4 ผลการวเิคราะห์ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการประมวลผลข้อมูลและการเปรียบเทยีบ  จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา 

การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการประมวลผลขอ้มูลโดยรวม มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น
การประมวลผลขอ้มูลมีเพียงพอ  ( = 3.84) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ มีบุคลากรรับผดิชอบ
งานดา้นการประมวลผล  ( = 3.64) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อน
ดา้นความรู้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควร
สรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยความจ าสูง มีประสิทธิภาพและทนัสมยั  (ค่าความถ่ีเท่ากบั 18) 2) 
ควรจดัการอบรมบุคลากรผูรั้บผดิชอบดา้นการประมวลผล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบั ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดา้นการประมวลผลขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 จึงท าการ
วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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5.1.4 ผลการวเิคราะห์ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และการเปรียบเทยีบ  จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศโดยรวม มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดมี้
ความสมบูรณ์อ านวยประโยชน์ต่อการน าไปใช ้ ( = 3.87) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ มี
งบประมาณเพียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล ( = 3.56) และจากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา
ตนเองของครูผูส้อนดา้นความรู้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open ended) มีขอ้เสนอแนะ
ท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 10)       
2) ควรจดัหาเคร่ืองมือ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 8) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0. 05 
จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.5 ผลการวเิคราะห์ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ และการเปรียบเทยีบ  จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศโดยรวม มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก ( = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ มีการน า
อุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ  ( = 3.75)และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดไดแ้ก่ มีครุภณัฑใ์นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ตูเ้ก็บเอกสารมีเพียงพอ  ( = 3.49) และ
จากขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาตนเองของครูผูส้อนดา้นความรู้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบ
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ปลายเปิด ( Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรจดัหาครุภณัฑใ์นการเก็บขอ้มูล
สารสนเทศใหเ้พียงพอ  (ค่าความถ่ีเท่ากบั 11) 2) ควรมีการอบรมดา้นการจดัเก็บขอ้มูลใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเป็นประจ า (ค่าความถ่ีเท่ากบั 8) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบั ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 โดยผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศ มากกวา่ครูผูส้อน 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 จึง
ท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
ผลการวจิยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
5.2.1 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลและ เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

ผลการวจัิยพบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดบัมากและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาไดเ้ป็นปัจจุบนัต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ส าคญัดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกคน ทุกชั้นปีและทุกปีการศึกษา ขอ้มูลพื้นฐาน
ของนกัเรียนรายบุคคลเพื่อการจดัท ารายงานและรายงานหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อใชพ้ฒันาคุณภาพ
การศึกษาสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองและชุมชน ดงันั้นสถานศึกษาจึงตอ้งมีการวางแผน 
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ก าหนดผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศชดัเจน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นประจ า ขอ้มูลท่ีเก็บมาได้
เป็นปัจจุบนัต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพ ทองน้อย ไดว้จิยัเร่ือง “การบริหารการจดัการ
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา” พบวา่ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีการบริหารการจดัการระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สวาท ฦาชา  ไดว้จิยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชยัภูมิ เขต 1 พบวา่ บุคลากรโดยส่วนรวมและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเห็นวา่
ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมและรายขั้นตอนมีสภาพการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากโดยมีขั้นตอนท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขั้นการรวบรวมขอ้มูล  

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่  
ผูบ้ริหารมีระดบัการปฏิบติัดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน  ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นในการน าไปใชเ้พื่อการ
บริหารงานในสถานศึกษาและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานภายในสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหาร
จึงมีการมอบหมายภาระงานใหก้บับุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะและช านาญทางคณิตศาสตร์
หรือสถิติ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไวว้า่ ขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญั เพื่อช่วยในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้อยา่งมีหลกัการ 
และเหตุผลในทุกๆ ระดบั 

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่  
บุคลากรท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะวา่  สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ปัจจุบนัเพื่อการบริหารงานในสถานศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมุ่งใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง 
สามารถน าไปใชไ้ดท้นัทีท่ีตอ้งการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริง จึงแต่งตั้งมอบหมายงาน
ใหก้บับุคลากรในการปฏิบติังานดา้นน้ีโดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการท่ีกล่าววา่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยทัว่ไปมีการจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งปฐมภูมิ ( Primary Sources) ขอ้มูลท่ีได้
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จากแหล่งน้ีเรียกวา่ “ขอ้มูลปฐมภูมิ” ซ่ึงไดจ้ากแหล่งท่ีเกิดของขอ้มูลโดยตรง เช่น การแสดงออก
ของนกัเรียน พฤติกรรมของครูเป็นตน้และแหล่งทุติยภูมิ ( Secondary Sources) ขอ้มูลจากแหล่งน้ี
เรียกวา่ “ขอ้มูลทุติยภูมิ” ไดจ้ากผูอ่ื้นหรือหน่วยงานอ่ืนไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวก่้อนแลว้ ส่วนใหญ่
อยูใ่นรูปของส่ิงพิมพ ์เอกสาร รายงาน การใชข้อ้มูลประเภทน้ีตอ้งระมดัระวงั เพราะอาจไดข้อ้มูลท่ี
ไม่เป็นปัจจุบนั แต่ส่วนดีคือ ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ จะตอ้งก าหนดรายการท่ีตอ้งการ ก าหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล สร้างหรือจดัหาเคร่ืองมือ
ในการจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล เช่น แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม แบบบนัทึก การสังเกต เป็นตน้ นอกจากนั้นควรก าหนดเวลาการจดัเก็บ หน่วยงาน
และบุคคลท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บท่ีชดัเจนดว้ย ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงการไดม้าของขอ้มูลท่ีตรง
ตามความตอ้งการท่ีก าหนดไวแ้ละมีความเช่ือถือได ้ 

5.2.2 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ด้านการตรวจสอบข้อมูลและ เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา  

ผลการวจิยัพบวา่  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในมากและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือตรวจสอบความ
เป็นปัจจุบนัของขอ้มูล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ บุคลากรใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาไดเ้น่ืองจากปัจจุบนัมีการรายงานขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคลใหห้น่วยงานตน้สังกดั
เพื่อการวางแผนจดัสรรงบประมาณ การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีส าคญัการจดัสรรเงิน
งบประมาณเก่ียวกบัเงินอุดหนุนรายหวั ปัจจยัพื้นฐานและงบประมาณอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาเป็นตน้ หน่วยงานระดบัสูงจะตอ้งทราบปริมาณจ านวนนกัเรียนล่วงหนา้เพื่อการ
วางแผนจดัสรรงบประมาณล่วงหนา้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ไดก้ล่าวถึงความส าคญั ของขอ้มูลสารสนเทศไวว้า่ขอ้มูลสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการวางแผนตดัสินใจด าเนินการ ต่าง  ๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและการ
ก าหนดนโยบาย  ตอ้งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพมีความละเอียด ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรง
ตามความตอ้งการ และทนัสมยั ซ่ึงจะช่วยให ้การวางแผนการบริหารจดัการและการตดัสินใจด าเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากหน่วยงานใดไม่ไดน้ าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานนั้นๆ  ก็ยอ่มเส่ียงต่อความผดิพลาดสูงและผลการด าเนินงานก็จะไม่เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  ขอ้มูลสารสนเทศมีส่วนช่วยในการ ตดัสินใจใหเ้ป็นไปอยา่งมีประ สิทธิผล 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพ ทองน้อย ไดว้จิยัเร่ือง “การบริหารการจดัการระบบสารสนเทศใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา” พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลามีการบริหารการจดัการระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลในภาพรวม
และรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก  

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริหารมี
ระดบัการปฏิบติัดา้นการตรวจสอบขอ้มูลการจดัการระบบสารสนเทศมากกวา่ครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารมุ่งเนน้การพฒันางานดา้นวชิาการเพื่อการสร้างมาตรฐานดา้นการเรียนใหก้บั
ผูเ้รียนและขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดต้อ้งถูกตอ้งแม่นย  า ตรงกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการน าไปใช ้ส่วน
ครูผูส้อนโดยบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัจึงเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบแลว้มา
ปรับใชเ้พื่อการพฒันาการเรียนการสอน ในความแตกต่างกนัในดา้นสถานภาพแต่มีเป้าหมายในการ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อการพฒันาดา้นการศึกษาเหมือนกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณฎัฐพนัธ์ 
เขจรนันทน์และไพบูลย์ เกยีรติโกมล  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององคก์าร เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถ
เขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  และสามารถน าขอ้มูลมาใช้
ประโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ  ช่วยใหผู้ใ้ชก้  าหนดเป้าหมายกลยทุธ์และการวางแผนปฏิบติั การ
ท าใหมี้ประวติัของขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  สามารถท่ีจะบ่งช้ีแนวโนม้ของการด าเนินงานวา่ น่าจะ
เป็นไปในลกัษณะใด ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน  เม่ือแผนงานถูกน าไปปฏิบติั
ในช่วง ระยะเวลาหน่ึง  ผูค้วบคุมจะตอ้งตรวจสอบผลการด าเนินงาน และช่วยใหผู้ใ้ชใ้นการศึกษา
และวเิคราะห์สาเหตุปัญหา  ผูบ้ริหารสามารถใชร้ะบบ สารสนเทศประกอบการศึกษาและคน้หา
สาเหตุหรือขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน ถา้การด าเนินงานไม่เป็นตามแผนท่ีวางไว ้ 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดา้นการตรวจสอบขอ้มูลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีจ  านวน
บุคลากรแตกต่างกนัท าใหก้ารมอบหมายหนา้ท่ีในการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศต่างกนัจึงส่งผลต่อ
การตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ านวนบุคลากรเพียงพอและ
สามารถมอบหมายงานดา้นการตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งแม่นย  าและเป็นปัจจุบนั 
สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกรียงศักดิ์ พราวศรี
และคณะ  ไดก้ล่าวไวว้า่ สารสนเทศท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติั 3 ประการ คือ  ความถูกตอ้ง 
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากท่ีสุด เพื่อเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับ
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ผูบ้ริหาร ความไม่ถูกตอ้งของสารสนเทศอาจมีสาเหตุมาจากความผดิพลาดของคน หรือเคร่ืองจกัร 
เช่นการไดข้อ้มูลผดิพลาด การเตรียมขอ้มูลผดิพลาด  ตรงกบัความตอ้งการ สารสนเทศจะตอ้งตรง
กบัเร่ืองท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนตอ้งการใช ้โดยมีรายละเอียดต่างๆ เหมาะสม ชดัเจนและทนัต่อการใชง้าน 
สารสนเทศควรจะรวดเร็วทนัต่อเวลาและการใชง้าน การจดัเตรียมสารสนเทศใหท้นัต่อเวลาท่ี
ตอ้งการใช ้อาจท าได ้ 2 ลกัษณะ คือการจดัท าสารสนเทศล่วงหนา้กบัการจดัท าสารสนเทศตาม
ก าหนดเวลาท่ีเหตุการณ์นั้นๆ ก าลงัเกิดข้ึน การจดัท าสารสนเทศจะตอ้งมีความยดืหยุน่ สามารถ
รองรับความจ าเป็นเร่งด่วนในการใชส้ารสนเทศ บุคลากรมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก จึงท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่  (Scheffe’)ผลการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
สถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

5.2.3 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ด้านการประมวลผลข้อมูล  และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา  

ผลการวจิยัพบวา่  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในมากและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีเพียงพอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีความ
เจริญกา้วหนา้ ทนัสมยั บุคลากรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายมีความรู้ในดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผล ท าใหข้อ้มูลสารสนเทศท่ีไดมี้ความแม่นย  า สะดวก รวดเร็วไม่ยุง่ยาก ท าใหมี้การน า
คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลมากข้ึนและหน่วยงานตน้สังกดัมีการจดัสรรเงินทุนในการ
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ใหก้บัสถานศึกษา มีการจดัสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัสถานศึกษาใชใ้นการ
จดัการระบบสารสนเทศ เพื่อพฒันาการจดัการระบบสารสนเทศใหท้นัสมยัและสามารถน าขอ้มูล
สารสนเทศมาใชไ้ดท้นัเวลาตามความตอ้งการและตรงวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวคิดของ  วรีะ 
สุภากจิ กล่าวไวว้า่ เทคโนโลย ี(Technology) เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล ด าเนินงานตามรูปแบบ
การประมวลผลและท าใหเ้กิดผลผลิตของระบบออกมาในส่ือท่ีตอ้งการ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และโทรคมนาคมและฐานขอ้มูล ( Data base) เป็นวธีิการ
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ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบใหส้ะดวกต่อการเรียกใช ้สามารถแกไ้ขไดง่้าย ส าหรับผูใ้ช้
จ  านวนมากและสามารถป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่มีสิทธ์ิใชเ้ขา้ถึงขอ้มูลได ้

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประมวลผลขอ้มูล จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหาร
ใหค้วามส าคญัในการประมวลผลขอ้มูลเน่ืองจากเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนท่ีจะน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงานงานและการวางแผนเพื่อ
การพฒันาและปรับปรุงสถานศึกษาดา้นต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งไดม้าจากแหล่งขอ้มูลโดยตรงและ
ถูกตอ้ง ซ่ึงการประมวลผลขอ้มูลนั้นถา้กระท าดว้ยความรอบครอบเป็นระบบ วเิคราะห์ดว้ยความ
ถูกตอ้งไดค้่าของขอ้มูลในรูปของตวัเลข จะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัช่วยในการตดัสินใจในการ
บริหารงานตามนโยบายและการก าหนดแผนการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กรมวชิาการ  ไดก้ล่าวไว้
วา่ การประมวลผลหรือการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดักระท า
ขอ้มูลเพื่อใหเ้หมาะสมต่อการน าไปใช ้ซ่ึงวธีิประมวลผลขอ้มูลเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศมีอยูม่ากมาย 
เช่น การจดัหมวดหมู่ การเรียงล าดบั การแจงนบั การท า  Crosstabulation (ตารางแจกแจงขอ้มูล 
ตวัเลขแบบหลายประเภท) ตลอดจนถึงการใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ (ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน เป็นตน้) 

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่  
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรเพียงพอและมีบุคลากรในการปฏิบติังานตรงตามความรู้
ความสามารถ จึงมีขีดความสามารถในการบริหารจดัการดา้นการประมวลผลขอ้มูลไดดี้ มีบุคลากร
รับผดิชอบโดยตรง ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดเล็กดว้ยการจ ากดัดา้น
บุคลากรจึงส่งผลต่อดา้นการประมวลผลโดยขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏิบติังานดา้นน้ีโดยตรง ท า
ใหส้ถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

5.2.4 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ด้านการน าเสนอผลข้อมูลและสารสนเทศ  และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา  

ผลการวจัิยพบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในมากและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ  ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
สมบูรณ์อ านวยประโยชน์ต่อการน าไปใช ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ
ของสถานศึกษา สถานศึกษาต่างๆ ใหค้วามส าคญัเพราะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพ
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การจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหก้บัชุมชน ผูป้กครอง นกัเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสถานศึกษามีนั้นจ าเป็นตอ้งใชใ้นการพิจารณาในการตดัสินใจในการ
บริหาร การพฒันาสถานศึกษา การวางแผนในการบริหารและการบริการดา้นการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
บริการแก่ผูรั้บการบริการดา้นการศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษายงัมีการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศต่อ
ครูและบุคลากร เพื่อการพฒันาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนซ่ึงจะสะทอ้นคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพ ดงันั้นการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ดา้นการ
น าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศจึงมีความเป็นปัจจุบนั มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารหรือรายงานความเคล่ือนไหวดา้นการศึกษาผา่นทางเวบไซดข์องส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งทราบสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพ ทองน้อย  ได้
วจิยัเร่ือง “การบริหารการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา” พบวา่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มีการบริหารการจดัการระบบ
สารสนเทศ ดา้นการน าขอ้มูลไปใชใ้นภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัในระดบัมาก 

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการน าเสนอผลขอ้มูลและสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยั
พบวา่ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนถึงแมจ้ะมีบทบาทและหนา้ท่ีแตกต่างกนัแต่ใน
ดา้นการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศนั้นมีความจ าเป็นตามภาระงานและการน าไปใช ้ครูผูส้อน
สามารถน าไปปรับปรุงพฒันางานท่ีตนเองไดรั้บผดิชอบ ส่วนผูบ้ริหารน าไปใชใ้นการวเิคราะห์
นโยบายในการปฏิบติังานและการวางแผนการด าเนินงานวจึงท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและการมี
วสิัยทศัน์ในเร่ืองการจดัการระบบสารสนเทศแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารมีมุมมองในดา้นของการ
บริหารส่วนครูผูส้อนมีมุมมองดา้นการปฏิบติั รวมถึงการใชป้ระโยชน์ของการจดัการระบบ
สารสนเทศซ่ึงผูบ้ริหารมีการใชใ้นการวางแผนการบริหารงานสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุภาค 
บุญซ้าย  ไดว้จิยั ระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสกลนคร ผลการวจิยัพบวา่ ในการจดัระบบสารสนเทศ ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นวา่ ผูบ้ริหารใช้
ขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดบัมาก 

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการน าเสนอผลขอ้มูลและสารสนเทศ  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ผลการวจิยัพบวา่  สถานศึกษามีการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษา
ขนาดใหญ่นั้นใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอขอ้มูลและสารสนเทศ ทั้งน้ีเพื่อการสร้างความ
น่าเช่ือถือ เช่ือมัน่ในสถานศึกษาใหก้บัผูป้กครองนกัเรียนและชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา
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ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานดา้นการศึกษา และสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศ
มาใชใ้นการวางแผนและพฒันาดา้นการจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมวชิาการ  ท่ีได้
กล่าวไวว้า่ ประโยชน์ของขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไวว้า่ ขอ้มูลและสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
การแกปั้ญหา การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้อยา่งมีหลกัการ และเหตุผลในทุกๆ ระดบั ทั้ง
ผูบ้ริหาร เป็นหวัใจส าคญัต่อการก าหนดนโยบาย ก าหนดแผนในการพฒันาตลอดจนการควบคุม 
ติดตาม ประเมินผลของแผนงาน โครงการ เพื่อใหเ้กิดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและครู
และผูป้ฏิบติั ใชใ้นการก าหนดผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและพฒันาการเรียนการสอนให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน ทั้งไวเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน 
การศึกษาคน้ควา้และการพฒันางาน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การศึกษาต่อ รวมถึงการ
ควบคุมการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู่ของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกต่างจากบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

5.2.5 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาด
ของสถานศึกษา 

ผลการวจิยัพบวา่  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยู่
ในมากและมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ มีการน าอุปกรณ์
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งดา้นการจดัการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและผูรั้บผดิชอบ
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลเป็นประจ าและการจดัสรรงบประมาณท่ีจ าเป็นในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สนบัสนุนดา้นการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อการจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั มีความสะดวกในการตรวจคน้ 

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยั
พบวา่โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาเห็นวา่มีการปฏิบติัมากกวา่ครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ บทบาท
และหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัจึงท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจและการมีวสิัยทศัน์ในเร่ืองการจดัการระบบ
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สารสนเทศแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริหารมีมุมมองในดา้นของการบริหารส่วนครูผูส้อนมีมุมมองดา้นการ
ปฏิบติั รวมถึงการใชป้ระโยชน์ของการจดัการระบบสารสนเทศซ่ึงผูบ้ริหารมีการใชใ้นการวาง
แผนการบริหารงานสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุภาค บุญซ้าย  ไดว้จิยั ระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร ผลการวจิยัพบวา่ ในการ
จดัระบบสารสนเทศ ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นวา่ ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระดบัมาก 

กรณีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ผลการวจิยัพบวา่  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศของสถานศึกษาในยคุปัจจุบนัมีความส าคญัและ
ความจ าเป็น  ซ่ึงการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั ปริมาณยอ่ม
แตกต่างกนัและในการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่จะมีการด าเนินงาน
ดา้นระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง มีการมอบหมายหนา้ท่ีในการดูแลการจดัการระบบสารสนเทศ
อยา่งชดัเจน มีบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศเพียงพอ ดงันั้นระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่จึงมีความเป็นระบบมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณบุคลากรนอ้ย บุคลากรจึงตอ้งรับผดิชอบ
งานท่ีมีปริมาณมาก ทั้งการปฏิบติังานในหนา้ท่ีประจ านัน่คือ งานดา้นการเรียนการสอน และงาน
อ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหก้ารจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภัทรพล  บุญโชติ  ได้ศึกษาสภาพและความตอ้งการการจดั
สารสนเทศในสถานศึกษาสังกดั  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต 1 พบวา่ ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการจดัสารสนเทศในสถานศึกษาแยกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ โดยรวม
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการจดัสารสนเทศมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0 .01 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ทุกดา้นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการจดั
สารสนเทศมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็กอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากการวจิยัเร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูบ้ริหารควรมีการประชุม ช้ีแจงรายละเอียดก่อนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
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ด้านการตรวจสอบข้อมูล  ควรมอบหมายเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและปรับปรุง
แกไ้ข และมอบหมายเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน 

ด้านการประมวลผลข้อมูล  ควรสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน่วยความจ าสูง มี
ประสิทธิภาพทนัสมยัและจดัการอบรมบุคลากรผูรั้บผดิชอบดา้นการประมวลผล 

ด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อการเผยแพร่
ขอ้มูลและจดัหาเคร่ืองมือ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล  

ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ  ควรจดัหาครุภณัฑใ์นการเก็บขอ้มูลสารสนเทศให้
เพียงพอและมีการอบรมดา้นการจดัเก็บขอ้มูลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเป็นประจ า  

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากการวจิยัพบวา่เร่ือง การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก จึงเสนอแนะให้
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
ปรับปรุงการจดัการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา โดยสร้างความตระหนกัและใหค้วามส าคญักบั
การจดัการระบบสาระสนเทศตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง จดัอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและสร้างแรงจูงใจในการพฒันา
โปรแกรมในการจดัการระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาในการท าวจิยัเชิงคุณภาพเนน้ศึกษาปัญหาในการการจดัการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
3. ควรศึกษาปัญหาและสภาพการจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาจ าแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัอ่ืน ๆ  
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รหสัแบบสอบถาม   
 
 

  
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
                1) แบบสอบถามเพื่อการวจิยัชุดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
                2) แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
                      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดัการระบบสารสนเทศ 
                3) วธีิการตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้ท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องวา่งท่ีเห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ซ่ึงตอนท่ี 1 ใหต้อบตามความเป็นจริง 
ตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใหต้อบขอ้ท่ีเห็นวา่ตรงกบัระดบัความ
คิดเห็นของท่านท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะ แนวทางการจดัระบบสารสนเทศ ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหต้อบตามความคิดเห็นของท่าน      
                4) แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้ าหรับเป็นขอ้มูลเพื่อการศึกษาถึงกระบวนการในการจดัท า
รายงานการวจิยัเท่านั้นค าตอบของท่านผูว้จิยัถือเป็นความลบัจะไม่มีผลกระทบกระเทือนใดๆ ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของท่าน 
                 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณท่าน
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี      
 
 

 
                                                                       นางสาวศศิธร วงศอ์าจ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  
 



84 
 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความ ส าหรับผู้วจัิย 

1. สถานภาพ 
          ผูบ้ริหาร   
          ครู       
2.ขนาดของสถานศึกษาทีท่่านปฏิบัติงาน 
       ขนาดเล็ก   (นกัเรียน 1- 120 คน)                     
       ขนาดกลาง (นกัเรียน 121-300 คน)                     
       ขนาดใหญ่ (นกัเรียน 300  คนข้ึนไป) 

[    ]V1 
 
 

[    ]V2 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีเห็นวา่ตรงกบั 

ระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale)  
5 ระดบั ตามแบบ Likert คือ ระดบัการปฏิบติั ดงัน้ี 
5 หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัมาก  
3 หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง  
2  หมายถึง   มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย  
1   หมายถึง  มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
   

ข้อที่ 
การจัดระบบสารสนเทศ 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วจัิย 

ด้านที ่1  ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล 5 4 3 2 1 
1 มีแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล      [   ] A1 
2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบ      [   ] A2 
3 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรฐาน      [   ] A3 
4 การก าหนดผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศชดัเจน      [   ] A4 
5 บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีความรู้ ความเขา้ในในระบบขอ้มูล      [   ] A5 
6 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเพียงพอ      [   ] A6 
7 ขอ้มูลท่ีเก็บตรงกบัความเป็นจริงและตรงความตอ้งการ       [   ] A7 
8 มีการวางแผนก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเสมอ      [   ] A8 
9 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดเ้ป็นปัจจุบนัต่อเน่ือง       [   ] A9 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
  (ต่อ) 

ข้อ
ที่ 

ความต้องการพฒันาตนเองของครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วจัิย 

ด้านที ่2  ด้านการตรวจสอบข้อมูล 5 4 3 2 1 
10 มอบหมายผูรั้บผดิชอบท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจตรวจสอบขอ้มูล      [   ] B10 
11 มีการก าหนดวธีิการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บมาได้      [   ] B11 
12 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเก็บมาได้      [   ] B12 
13 ตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล      [   ] B13 
14 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล      [   ] B14 
15 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล      [   ] B15 
16 มีบุคลากรท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลเพียงพอ      [   ] B16 
17 การตรวจสอบขอ้มูลท าไดเ้ตม็ท่ี      [   ] B17 
18 ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์กนักบัความตอ้งการใช ้      [   ] B18 
ด้านที ่3  ด้านการประมวลผลข้อมูล       
19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลมีเพียงพอ      [   ] C19 
20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาประมวลผลขอ้มูลไดม้าตรฐาน       [   ] C20 
21 บุคลากรมีความรู้ดา้นการใชส้ถิติในการประมวลผลขอ้มูล      [   ] C21 
22 มีการวางแผนในการประมวลผลและทนัเวลาใชต้ามความ

ตอ้งการ 
     [   ] C22 

23 งบประมาณท่ีใชใ้นการประมวลผลมีเพียงพอ      [   ] C23 
24 บุคลากรมีทกัษะในการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป      [   ] C24 
25 ขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผลไม่ยุง่ยาก      [   ] C25 
26 การประมวลผลขอ้มูลสอดคลอ้งกบัตน้สังกดัน าไปใชไ้ดต้รง

วตัถุประสงค ์
     [   ] C26 

27 มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการประมวลผล      [   ] C27 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
  (ต่อ)  
ข้อ
ที่ 

ความต้องการพฒันาตนเองของครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

ส าหรับ
ผู้วจัิย 

ด้านที ่4 ด้านการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 5 4 3 2 1 
28 มีการน าเสนอขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนอยา่งจริงจงั      [   ] D28 
29 มีการประสานงานระหวา่งผูใ้ชข้อ้มูลและผูจ้ดัท าขอ้มูล      [   ] D29 
30 มีการน าเสนอ เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
     [   ] D30 

31 มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการพยากรณ์เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผน 

     [   ] D31 

32 ขอ้มูลมีความสมบูรณ์อ านวยประโยชน์ต่อการน าไปใช้      [   ] D32 
33 มีน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่อผูป้กครองและชุมชน      [   ] D33 
34 น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศผา่นเคร่ืองมือส่ือสารและ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
     [   ] D34 

35 มีการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่อครูและบุคลากร      [   ] D35 
36 งบประมาณเพียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล      [   ] D36 
ด้านที ่5 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ       
37 มีสถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีสะดวก ปลอดภยั      [   ] E37 
38 มีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั      [   ] E38 
39 บุคลากรมีความรู้ในการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ      [   ] E39 
40 มีการน าอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการจดัเก็บ

ขอ้มูลสารสนเทศ 
     [   ] E40 

41 การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นระบบ มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการสืบคน้ 

     [   ] E41 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

(ต่อ) 
ข้อที่ ความต้องการพฒันาตนเองของครูผู้สอน 

ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วจัิย 

ด้านที ่5 ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ 5 4 3 2 1 
42 ครุภณัฑใ์นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ตูเ้ก็บ

เอกสารมีเพียงพอ 
     [   ] E42 

43 สถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลเป็นสัดส่วน      [   ] E43 
44 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเหมาะสม      [   ] E44 
45 มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการจดัเก็บขอ้มูล      [   ] E45 

 
 
 
ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา             
             ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ 
 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี  
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1. นายสมนึก   โนริรัตน์  
-  วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา    

     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
-  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงคร่ังนอ้ย  
อ าเภอเกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 
2. นายศริชัย  อุดมทรัพย์  

-  วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา     
   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
-  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบา้นนกเหาะ  
   อ  าเภอเกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็ 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 
3. นางสุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ 

-  วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการวดัผลการศึกษา   
      มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  -  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่ 
     อ  าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอด็ 
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว104 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร       นายสมนึก โนริรัตน์ 

  ดว้ย นางสาวศศิธร  วงศอ์าจ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205044 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 
 



93 
 

 

ท่ี ศธ 6012(2)/ว104 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร       นายศิริชยั  อุดมทรัพย  ์

  ดว้ย นางสาวศศิธร  วงศอ์าจ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205044 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว104 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง   ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร       นางสุภาภรณ์  อุดมทรัพย  ์

  ดว้ย นางสาวศศิธร  วงศอ์าจ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205044 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวจิยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ง 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถาม 
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รหสัแบบสอบถาม   
 
 

  
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
                1) แบบสอบถามเพื่อการวจิยัชุดน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
                2) แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
                      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 การจดัการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการจดัการระบบสารสนเทศ 
                3) วธีิการตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้ท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องวา่งท่ีเห็นวา่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ซ่ึงตอนท่ี 1 ใหต้อบตามความเป็นจริง 
ตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใหต้อบขอ้ท่ีเห็นวา่ตรงกบัระดบัความ
คิดเห็นของท่านท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะ แนวทางการจดัระบบสารสนเทศ ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใหต้อบตามความคิดเห็นของท่าน      
                4) แบบสอบถามฉบบัน้ีใชส้ าหรับเป็นขอ้มูลเพื่อการศึกษาถึงกระบวนการในการจดัท า
รายงานการวจิยัเท่านั้นค าตอบของท่านผูว้จิยัถือเป็นความลบัจะไม่มีผลกระทบกระเทือนใดๆ ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของท่าน 
                 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณท่าน
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี      
 
 

 
                                                                       นางสาวศศิธร วงศอ์าจ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 

 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2  
 



97 
 

 

5) วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
 วดัได ้ (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม  
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม  
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อที่ 
ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. 1. สถานภาพ 
  ผูบ้ริหาร  
  ครูผูส้อน       

1 1 1 3 1 

2. 2.ขนาดของสถานศึกษาทีท่่านปฏิบัติงาน 
  ขนาดเล็ก   (นกัเรียน 1- 120 คน)                
  ขนาดกลาง (นกัเรียน 121-300 คน)                
  ขนาดใหญ่ (นกัเรียน 301  คนข้ึนไป) 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

ด้านที ่1  ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 มีแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 
1 1 1 3 1 

2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระบบ 1 1 1 3 1 
3 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรฐาน 1 1 1 3 1 
4 การก าหนดผูรั้บผดิชอบระบบสารสนเทศ

ชดัเจน 
1 1 1 3 1 

5 บุคลากรท่ีรับผดิชอบมีความรู้ ความเขา้ใน
ในระบบขอ้มูล 

1 1 1 3 1 

6 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเพียงพอ 1 1 1 3 1 
7 ขอ้มูลท่ีเก็บตรงกบัความเป็นจริงและตรง

ความตอ้งการ  
1 1 1 3 1 

8 มีการวางแผนก่อนด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเสมอ 

1 1 1 3 1 

9 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดเ้ป็นปัจจุบนั
ต่อเน่ือง 

1 1 1 3 1 

ด้านที ่2  ด้านการตรวจสอบข้อมูล      
10 มอบหมายผูรั้บผดิชอบท่ีมีความรู้ ความ

เขา้ใจตรวจสอบขอ้มูล 
1 1 1 3 1 

11 มีการก าหนดวธีิการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บ
มาได ้

1 1 1 2 0.67 

12 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ี
เก็บมาได ้

1 1 1 3 1 

13 ตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ R IOC 

ด้านที ่2  ด้านการตรวจสอบข้อมูล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3   
14 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 1 1 1 3 1 
15 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 1 1 1 3 1 
16 มีบุคลากรท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูล

เพียงพอ 
1 1 1 3 1 

17 การตรวจสอบขอ้มูลท าไดเ้ตม็ท่ี 1 1 1 3 1 
18 ขอ้มูลท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์กนักบัความ

ตอ้งการใช ้
1 1 1 3 1 

ด้านที ่3  ด้านการประมวลผลข้อมูล      
19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการประมวลผล

ขอ้มูลมีเพียงพอ 
1 1 1 3 1 

20 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาประมวลผลขอ้มูล
ไดม้าตรฐาน 

1 1 1 3 1 

21 บุคลากรมีความรู้ดา้นการใชส้ถิติในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

1 1 1 3 1 

22 มีการวางแผนในการประมวลผลและ
ทนัเวลาใชต้ามความตอ้งการ 

1 1 1 3 1 

23 งบประมาณท่ีใชใ้นการประมวลผลมี
เพียงพอ 

1 0 1 2 0.67 

24 บุคลากรมีทกัษะในการประมวลผลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

1 1 1 3 1 

25 ขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผลไม่ยุง่ยาก 1 1 1 3 1 
26 การประมวลผลขอ้มูลสอดคลอ้งกบัตน้

สังกดัน าไปใชไ้ดต้รงวตัถุประสงค ์
1 1 1 3 1 

27 มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการ
ประมวลผล 
 
 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านที ่4 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ    
28 มีการน าเสนอขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผน

อยา่งจริงจงั 
1 1 1 3 1 

29 มีการประสานงานระหวา่งผูใ้ชข้อ้มูลและ
ผูจ้ดัท าขอ้มูล 

1 1 1 3 1 

30 มีการน าเสนอ เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 3 1 

31 มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการพยากรณ์เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน 

1 1 1 3 1 

32 ขอ้มูลมีความสมบูรณ์อ านวยประโยชน์ต่อ
การน าไปใช ้

1 1 1 3 1 

33 มีน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่อผูป้กครอง
และชุมชน 

1 1 1 3 1 

34 น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศผา่นเคร่ืองมือ
ส่ือสารและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

1 1 1 3 1 

36 มีการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่อครูและ
บุคลากร 

1 1 1 3 1 

36 งบประมาณเพียงพอต่อการเผยแพร่ขอ้มูล 0 1 1 2 0.67 
ด้านที ่5 การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ      
37 มีสถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีสะดวก 

ปลอดภยั 
1 1 1 3 1 

38 มีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 1 1 1 3 1 
39 บุคลากรมีความรู้ในการจดัเก็บขอ้มูล

สารสนเทศ 
1 1 1 3 1 

40 มีการน าอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช้
ในการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ 

1 1 1 3 1 
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ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ R IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านที ่5 การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ      
41 การจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นระบบ มี

ความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคน้ 
1 1 1 3 1 

42 ครุภณัฑใ์นการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ เช่น 
ตูเ้ก็บเอกสารมีเพียงพอ 

1 1 1 3 1 

43 สถานท่ีจดัเก็บขอ้มูลเป็นสัดส่วน 1 1 1 3 1 
44 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเหมาะสม 1 1 1 3 1 
45 มีบุคลากรรับผดิชอบงานดา้นการจดัเก็บ

ขอ้มูล 
1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/166 
 

     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

  2 เมษายน 2556 
เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 

  ดว้ย นางสาวศศิธร  วงศอ์าจ  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา ศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205044 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การจดัการระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 2” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.วเิศษ  พลอาจทนั เป็น
ท่ีปรึกษาร่วม 

  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวทิยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ฉ 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A01          162.9294       465.7826        .7293           .9827 
A02          162.8353       466.5687        .7000           .9828 
A03          162.7971       462.9528        .8516           .9824 
A04          162.6412       467.0626        .7641           .9826 
A05          162.8941       460.4430        .8697           .9824 
A06          162.7882       463.8547        .7892           .9826 
A07          162.9765       468.8077        .6634           .9829 
A08          162.8235       461.4437        .8847           .9823 
A09          162.6382       468.0015        .7566           .9827 
B10          162.8735       461.2671        .8494           .9824 
B11          162.8441       461.6777        .8835           .9823 
B12          163.0029       470.7758        .6143           .9830 
B13          162.7824       464.7313        .7776           .9826 
B14          162.8912       463.2241        .8236           .9825 
B15          162.9647       465.1669        .7807           .9826 
B16          162.9912       469.6194        .6509           .9829 
B17          162.8000       467.0808        .7087           .9828 
B18          162.7941       463.0784        .8551           .9824 
C19          162.7500       468.3768        .6841           .9828 
C20          162.9294       461.8062        .8491           .9824 
C21          162.9088       463.2925        .7875           .9826 
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C22          162.9324       469.1134        .6922           .9828 
C23          162.8324       461.6267        .8919           .9823 
C24          162.8500       467.5084        .6700           .9829 
C25          162.8794       461.8350        .8493           .9824 
C26          162.7735       463.9515        .8363           .9825 
C27          162.9588       465.4614        .7488           .9827 
D28          162.8206       463.5223        .7946           .9826 
D29          162.7706       465.6168        .7636           .9826 
D30          162.8324       468.3169        .7067           .9828 
D31          162.9029       467.7162        .6404           .9829 
D32          162.7265       471.3438        .5847           .9830 
D33          163.0176       462.5130        .7851           .9826 
D34          162.9941       467.8407        .6469           .9829 
D35          162.7441       468.2618        .6868           .9828 
D36          163.0294       470.3177        .5678           .9831 
E37          163.0176       468.9967        .6344           .9829 
E38          163.1059       466.5433        .7304           .9827 
E39          163.0206       464.9524        .7401           .9827 
E40          162.8471       470.4839        .5906           .9830 
E41          163.0353       464.7303        .7513           .9827 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
E42          163.1059       466.2896        .7343           .9827 
E43          163.0765       463.4396        .7734           .9826 
E44          162.9382       471.4151        .5827           .9830 
E45          163.0735       463.2011        .7767           .9826 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    340.0                    N of Items = 45 
Alpha =    .9831 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 
 
 
 

   
ช่ือ – สกุล  นางสาวศศิธร  วงศอ์าจ 
   
วนั/เดือน/ปีเกดิ  วนัท่ี 2  เดือนมกราคม   พ.ศ.  2516 
   
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  87  หมู่ 3  ต.บา้นดงคร่ังใหญ่  อ.เกษตรวสิัย  จ.ร้อยเอด็ 
   
การศึกษา   
              พ.ศ. 2528  ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นดงคร่ังใหญ่  
  อ าเภอเกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็  
              พ.ศ.2534   มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ์ 
  อ าเภอเกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็  
              พ.ศ.2538  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวยั 
  สถาบนัราชภฏัสารคาม   จงัหวดัมหาสารคาม 

   
สถานทีท่ างาน   
พ.ศ. 2538  - ปัจจุบนั  โรงเรียนบา้นดงคร่ังนอ้ย  อ าเภอเกษตรวสิัย  

จงัหวดัร้อยเอด็ 45150 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 
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