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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศ

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูผู้สอน
ของโรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มี
จ านวนทั้งหมด 123 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรฐานการประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA)  ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 การบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนทั้ง 5 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก   
รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน และต่ าสุด ระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน   
 ผลการเปรียบเทียบ การบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู้บริหารและครู เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียน และระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลงานโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.05 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัดส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนใน
อ าเภอช้างกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศปัจจุบันด้านการบริระบบสารสนเทศโรงเรียนและ
ก าหนดประเด็นของระบบสารสนเทศ 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างเครื่องมือวิจัย 
 3. ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีความครอบคลุม พร้อมหลักการ กระบวนการ
และข้ันตอนการบริหารงานวิชาการทุก ๆ ด้าน 
 4. ศึกษาสภาพการบริหารงานด้านต่างๆ ทุกภาคส่วนของสถานศึกษา น ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบ
สารสนเทศ 
 6.  สร้างแบบสอบถามแล้วไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาหาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของ
แบบสอบถามเพ่ือนาไปปรับปรุงแก้ไขและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งก่อนทดลองใช้เครื่องมือ 
 7. น าแบบสอบถามไปด าเนินการใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการทดลองมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ  (Checklist)  จ านวน  6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการงานสารสนเทศโรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale)  ประกอบด้วยเนื้อหา  5  ด้าน  ได้แก่ 
 1. ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน 
 2. ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน 
 3. ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
 4. การบริหารระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 
 5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานผลงานโรงเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา ดังนี้ 
 1. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารและครูทั้ง 5 ด้านวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมด้านการบริหาร
ระบบสารสนเทศโรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 อยู่ในระดับมาก (X  = 3.86, S.D.= .603) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 3.91, S.D.= .656) รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (X  = 
3.84, S.D.= .661) และต่ าสุดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน  (X  = 3.70, S.D.= .635) และเม่ือจ าแนกราย
ด้านพิจารณาเป็นรายข้อ มีดังนี้  
  1.1 ด้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนตาม
ต าแหน่งด้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบการจัดเก็บเอกสาร เข้า ออก 
ของโรงเรียน แยกจ าแนกประเภท เช่น หนังสือเข้า ออก อยู่ในระดับมาก รองลงมาจัดระบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร
อย่างเป็นระบบ มีการการแยกแฟ้มข้อมูล เช่น จ านวนครู จ าแนกตามเพศ วุฒิ วิชาเอก ระดับต าแหน่ง และ
ต่ าสุด มีห้องเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน  
  1.2  ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูตามต าแหน่ง
ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียน เช่น ทะเบียนวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา มีแฟ้มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น เช่น ชั้น ป. 1-6 และต่ าสุด จัดท าทะเบียนบันทึกข้อมูลในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของผู้เรียน เช่น การซ่อมโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เท่ากับ  
  1.3  ด้านระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ตามต าแหน่งด้านระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการโรงเรียน พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระบบการประกัน
ภาพคุณภาพภายในและภายนอก อยู่ในระดับมาก รองลงมามีการส่งเสริมและสนับสนุนแก่บุคลากรทาง
วิชาการที่ชัดเจน เช่นการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหล่งการ และต่ าสุด คือ มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เช่น การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น  
  1.4 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
ตามต าแหน่งด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น คอมพิวเตอร์ และเครื่องสื่อสารอ่ืน ๆ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีแผนพัฒนาการบริหารโรงเรียนที่ชัดเจน เช่น แผนระยะยาวและแผนระยะ 
และต่ าสุด คือ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  
  1.5  ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลงานโรงเรียน ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนตามต าแหน่งด้านระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลงานโรงเรียน พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีวัสดุ
อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บันทึกเป็นแผ่น CD บทความ กราฟิก ตาราง และแผนภูมิ อยู่ในระดับ
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มาก รองลงมาคือ บุคลากรรับผิดชอบในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่นระดับครูประจ าวิชา และต่ าสุด คือ 
บุคลากรรับผิดชอบในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น ระดับรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในอ าเภอช้างกลางสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ที่มี
ต่อการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียน โดยภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
One – way ANOVA   
 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็น ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศโรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ 
และอภิปรายผลจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 
 ด้านระบบสารสนเทศพ้ืนฐานโรงเรียน จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารระบบสารสนเทศ
โรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ได้ผลอย่างนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารระบบสารสนเทศของแต่ละโรงเรียนมีการ
จัดการเป็นระบบ แต่จากข้อมูลดิบที่ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและส่งเสริม
บุคลากรเพ่ือยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศต่อการน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรมีส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งคอยดูแลและพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สะดวกในการให้การบริการโรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือ
น าไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน  
 ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน จากผลการวิจัยที่ พบว่า การบริหารระบบสารสนเทศ
โรงเรียนในอ าเภอช้างกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า อยู่
ในระดับมาก ควรมีการส่งเสริมบุคลากรและยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศ
เพ่ือดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  
 ด้านระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ความส าคัญ
กับระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เพราะมีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานชัดเจน มีบุคลากรรับผิดชอบ สะดวกในการสืบค้นข้อมูล แต่ข้อสังเกต ผู้บริหารและครูต้องการปรับ
วิทยฐานะของตนเอง จึงให้ความส าคัญงานวิชาการมากกว่าด้านการเรียนการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนไม่ได้ตามผลที่คาดหวัง  



5 

 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน จากผลการวิจัยที่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนให้
ความส าคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เพราะว่ามีนโยบายวัตถุประสงค์ 
และ การวางแผนงานที่ชัดเจน มีการน าเอาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ ท าให้การบริการ
งานสะดวกรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันบุคลากรบางส่วนไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ จึงท าให้ผลการ
บริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ  
 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลงานโรงเรียน จากผลการวิจัยที่ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน
ให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลงานโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เพราะมีการก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอที่ชัดเจน มีบุคลากรรับผิดชอบ มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้การรายงานผลงาน
ของโรงเรียนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงกันข้ามโรงเรียนไม่มีการน าเสนอหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อ
สาธารณชน ถ้ามีการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทางโรงเรียนได้น าไปจัดซื้อ
อุปกรณ์จัดการเรียนการสอนด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ควรมีการพัฒนายกระดับบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลข้อมูล
สารสนเทศและได้ข้อมูลสารสนเทศที่ประสิทธิภาพ 
 3.  ควรมีส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งคอยดูแลและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศโรงเรียนให้สะดวกต่อการน าไปใช้ในการบริการ 
 4.  ควรมีการสอบบรรจุข้าราชการเฉพาะต าแหน่งด้านระบบสารสนเทศโดยตรง 
 5.  ควรมีการระบบการประกันคุณภาพระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ควรด าเนินการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเทคนิคการบริหารและการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนเพ่ือให้
ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกและเป็นปัจจุบัน 
 2. ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศระดับโรงเรียนเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 


