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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง 2) เปรียบเทียบ 

การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการบริหารระบบสารสนเทศ กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ปการศึกษา 2553 จํานวน 286 คน ได

จากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่มีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ 0.893 วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)  การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และ

ทดสอบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

  ผลการวิจัยพบวา 

  1. การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง โดยรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูในระดับมากทุกดาน 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน สารสนเทศเพื่อการบริหาร งานวิชาการสารสนเทศ

เพื่อการรายงาน สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสารสนเทศพื้นฐาน ของสถานศึกษา 

  2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ในภาพรวม เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ 

และประสบการณในการบริหารระบบสารสนเทศ พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน 

และวุฒิการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ : การบริหารระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 
  This research aims to 1) study of management information systems necessary for 

educational development quality of schools under the education office area of Chainat, Singburi 

and Angthong  2) compare the management information systems necessary for educational 

development quality of schools under the education office area of Chainat, Singburi and 

Angthong classified by position, sex, age, qualification and experience in administration information 

systems. The samples consisted of 286 people who were school administrators and administrators 

information systems of school under the education office area of Chainat, Singburi and Angthong on 

academic year 2010. The samples in this research obtained by stratified random sampling. The 

instrument used in the study was questionnaire. The reliability of the instrument was 0.893. The data 

were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis variance (one-way 

ANOVA) and Scheffe’s Method. 

  The findings were as follow. 

  1. Management information systems necessary for educational development quality of 

schools under the education office area of Chainat, Singburi and Angthong. it is necessary to 

improve the overall quality of education on many levels. The sort descending include information about 

students. Information for academic administration. Information management. Information report 

Information and basic education. 

  2. Comparison the management information systems necessary for educational 

development quality of schools under the education office area of Chainat, Singburi and 

Angthong. The opinion of management education and system administrators of educational institutions 

by level of education. Differences are statistically significant at the .05 level, but by sex, age and 

experience in managing information systems. 

Key Words : management information systems, information systems necessary for educational development quality 
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คํานํา 
จากการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผลใหหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาตองดําเนินการ

เตรียมความพรอมในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนจะ

ไดรับภายใตรูปแบบที่มีโรงเรียนเปนฐาน และการเปนนิติบุคคล ซึ่งจําเปนตองมีขอมูลและสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการดานตางๆ แตในสภาพปจจุบันสภาพการ

ดําเนินงานดานสารสนเทศของสถานศึกษา พบวา สวนใหญผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล
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นอย ขอมูลที่มีอยูในสถานศึกษาสวนใหญยังไมอยูในสภาพที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ 

เนื่องจากขอมูลไมอยูในสภาพที่พรอมนํามาใชประโยชน รวมทั้งนิยามศัพทที่ใชไมตรงกันและระบบการจัดเก็บ

ขอมูลขาดความตอเนื่อง มีผลใหภาพรวมของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของการศึกษาทั้งประเทศอยูในสภาพ

ที่ขาดประสิทธิภาพ คลาดเคลื่อนสูง ขาดความครบถวนและไมทันสมัย ขอมูลท่ีสําคัญที่สุดเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาตัวแรก คือขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน ซึ่งในปจจุบันเปนเพียงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหรือขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูล

เชิงคุณภาพของนักเรียนยังไมมี (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547 หนา 3) 

กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดระบบสารสนเทศ จึงไดกําหนดใหสถานศึกษา

จัดระบบสารสนเทศทางดานการศึกษา สําหรับใชเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กรมวิชาการ, 2544 หนา 1) เพื่อใหการดําเนินงาน

ดานตางๆ ของสถานศึกษาสามารถบรรลุจุดมุงหมาย  สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศที่มีคุณสมบัติที่

ดีพอในการนําไปใชเปนเครื่องประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา การกําหนดนโยบาย 

การวางแผน การบริหารงาน และการจัดแผนพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา หากสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงขอมูลพื้นฐานดังกลาวไมสามารถจัดระบบสารสนเทศได

อยางเปนระบบ การจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศมีไมเพียงพอ  ขาดความถูกตอง ชัดเจน รวดเร็วทันตอการใชงาน 

และตรงกับความตองการของผูใชแลว ประสิทธิภาพของการใชขอมูลและสารสนเทศดังกลาวของสถานศึกษาเองก็

ยอมลดนอยลง  และยังสงผลตอหนวยงานทั้งระดับเหนือ รวมท้ังหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการนําขอมูล

สารสนเทศจากสถานศึกษาไปใชดวย 

ดังนั้น การที่สถานศึกษาจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดนั้น จะตองอาศัยระบบสารสนเทศที่ดี 

เหมาะสม และอยูภายใตวัฒนธรรมแหงปญญา จึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไป

ไดอยางราบรื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 หนา 25) และสถานศึกษาถือเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ หรือแหลงขอมูล

เบื้องตน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่สําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ ที่จะตองนําขอมูลจาก

สถานศึกษาไปใชเพื่อการวางแผนการบริหาร หรือการปฏิบัติการในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา หากสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงขอมูลดังกลาวไมไดจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ ประสิทธิภาพ

ของการใชขอมูลของสถานศึกษาเองก็ยอมลดนอยลงไป ทั้งยังมีผลกระทบกับหนวยงานทั้งระดับเหนือ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ นั่นคือการไดขอมูลที่ไมถูกตอง ไมทันกับเหตุการณ และเพียงพอตอการใช ซึ่งจะสงผลใหการ

บริหาร และการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ลดประสิทธิภาพลงไปดวย (วาสนา  จาตุรนตรังสี, 2541, หนา 3) 

ผูวิจัยจึงเห็นวาหากไดศึกษาแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง จะทําใหสามารถนํา

ผลการวิจัยดังกลาวไปใชเปนฐานขอมูลสําคัญในการ การบริหารระบบสารสนเทศ และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และของหนวยงานระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถบริหารระบบ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใชเปนฐานขอมูลสําคัญในการ

นําไปใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ การวางแผนการบริหารงาน และการพัฒนางานในดานตางๆ ของ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
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อุปกรณและวิธีการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ปการศึกษา 2553 จํานวน 506 สถานศึกษา

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 มีนาคม 1) จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 506 คน และผูดูแลระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 506 คน รวม 1,012 คน   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แนนอน (finite population) สูตรที่ใชใน

การหาขนาดของกลุมตัวอยางจึงใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิด

ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ในการคํานวณหาขนาดของตัวอยาง (สุวรีย  ศิริโภคาภิรมย, 2546, หนา 129-130) ได

กลุมตัวอยางจํานวน 286 คน หลังจากนั้นใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิโดยใชเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทสิงหบุรี และ

อางทอง เปนชั้นภูมิ การสุมตัวอยางแตละชั้นภูมิใชวิธีการสุมอยางงายตามสัดสวนของจํานวนผูบริหารสถานศึกษา 

และผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา จนไดตัวอยางครบตามจํานวน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปน

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรีและอางทอง 

แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม คําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check-list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมขอบขายการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 5 ดาน คือ 1) สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา  2) สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน 3) สารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิชาการ 4) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  5) สารสนเทศเพื่อการรายงานคําถามเปนแบบประมาณ

คา (rating scale) 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและผูดูแล

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ไดผลสรุปไดวา ภาพรวมของการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีความจําเปนระดับมากตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง โดยจําแนกตามสถานภาพของผูบริหาร

สถานศึกษาและผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 5 ดาน คือ ตําแหนงในการปฏิบัติงาน เพศวุฒิการศึกษา 

อายุ และประสบการณในการบริหารระบบสารสนเทศ พบวา 
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1. การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา ใน

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณในการบริหารระบบ

สารสนเทศ ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ืองการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ตามความคิดเห็นของ ผูบริหารสถานศึกษาและผูดูแลระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมมีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากผูวิจัยเห็นวา 

สถานศึกษาตองการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขอมูลที่มีอยูในสถานศึกษาสวนใหญยังไมอยูในสภาพที่

จะสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากขอมูลและสารสนเทศที่มีไมอยูในสภาพที่พรอม

นํามาใชประโยชน เนื่องจากระบบสารสนเทศมีความคลาดเคลื่อนสูง ขาดความครบถวนโดยเฉพาะสารสนเทศที่

เกี่ยวกับผูเรียน ซึ่งในสถานศึกษาสวนใหญมีเพียงขอมูลเกี่ยวกับจํานวน หรือขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ

ของนักเรียนยังไมมี สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 35) ที่กลาววาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน และเตรียมพรอมสําหรับการประกันคุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเตรียม

เอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับภารกิจของสถานศึกษาสถานศึกษาจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลและ

สารสนเทศเพื่อตอบคําถามจากการประเมินภายนอกอยางหลีกเลี่ยงไมได แตสารสนเทศในสถานศึกษาของทุกแหง

มีมากมาย สวนใหญมักจัดเก็บสารสนเทศจําแนกตามงานของสถานศึกษาอันไดแก งานวิชาการ งานปกครอง/งาน

กิจการนักเรียน งานธุรการ งานบริการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของจึงคอนขางลําบากในการเรียกใช ดังนั้นในการจัดทํา

ระบบสารสนเทศ สถานศึกษาควรคํานึงถึงการเลือกขอมูลและสารสนเทศที่เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน

ลําดับแรก สถานศึกษาควรจัดทําสารสนเทศที่จําเปนและสอดคลองกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยตรงกอน ทั้งนี้เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาเสียกําลังงานกําลังทรัพย ไปอยางไมคุมคา 

2. การเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง  จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณในการบริหารระบบสารสนเทศ 

2.1 จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา กับผูดูแลระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง มีความคิดเห็นตอการบริหารระบบ

สารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมและทุกรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่ความคิดเห็น แตกตางกันอาจเปนเพราะ ผูดูแลระบบ



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

402 

สารสนเทศของสถานศึกษาขาดทักษะในการบริหารระบบสารสนเทศ ของสถานศึกษาสอดคลองกับ วารุณี  นิกา

พฤกษ (2550, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องระดับปฏิบัติและปญหาการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

เปดสอนชวงชั้นที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวาผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแล

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา มีความคิดเห็นตอการจัดระบบสารสนเทศโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา  เอกตะ (2550, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ปญหาการบริหาร

ระบบสารสนเทศ คือ บุคลากรไมมีทักษะในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 จําแนกตามเพศ พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษากลุมเพศ

ชายกับกลุมเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน

ภาพรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมติฐาน ผูวิจัยเห็นวาเห็นวาสาเหตุที่ความคิดเห็นไมแตกตาง

กัน อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในสถานที่ ที่มี

บรรยากาศ และสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน ดังนั้น การบริหารระบบสารสนเทศ ผูรับผิดชอบจะตองมีทักษะ มี

ความสนใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับเพศแตอยางใด สอดคลองกับ สันติ  ไกรษี (2551, 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูดูแลระบบสารสนเทศ ที่มีเพศ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยภาพรวมไม

แตกตางกัน  

2.3 จําแนกตามอายุ พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีอายุ

แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและ

ทุกรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมติฐาน ผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่ความคิดเห็นไม

แตกตางกัน อาจเปนเพราะการบริหารระบบสารสนเทศนั้น ผูรับผิดชอบจะตองมีทักษะ มีความรูความสามารถ มี

ความสนใจและเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน จึงมีความคิดเห็นตอการบริหารระบบสารสนเทศไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ 

ปาริชาติ  ธงภักดี (2551, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาลศูนยมะเร็ง 

อุบลราชธานี พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารระบบสารสนเทศไมแตกตางกัน  

2.4 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา กลุมมีวุฒิปริญญาตรี กับกลุมมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการบริหารระบบสารสนเทศที่

จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมและทุกรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เปนไปตามสมติฐาน ผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่ความคิดเห็น แตกตางกัน อาจเปนเพราะ ผูมีวุฒิการศึกษาสูงกวามี

ความรูความเขาใจในการบริหารระบบสารสนเทศมากกวา อีกทั้งผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขาดทักษะ

และความชํานาญในการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สอดคลองกับ สมยศ  คชฤทธิ์ (2549, บทคัดยอ) 

ที่ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา กลุมตัวอยางกลุมมีวุฒิปริญญาตรี กับกลุมมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น

ตอการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมและทุกรายดานแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก (2549, บทคัดยอ) ที่

ศึกษาเรื่องการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายสามัคคี อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา 

บุคลากรผูดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน มีภาระงานมาก และขาดความรูความชํานาญในการดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

2.5 จําแนกตามประสบการณในการบริหารระบบสารสนเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและผูดูแล

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ที่มีประสบการณในการบริหารระบบสารสนเทศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตาม

สมมติฐาน แตเมื่อจําแนกแตละรายดานพบวา มีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ ดาน

สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการบริหารระบบสารสนเทศดาน

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ

สารสนเทศเพื่อการรายงาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ผูวิจัยเห็นวาสาเหตุที่ความคิดเห็น แตกตางกัน อาจเปน

เพราะผูบริหารสถานศึกษา และผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษามีประสบการณ และวิสัยทัศน ในการบริหาร

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมยศ คชฤทธิ์  (2549, หนา 143) ที่ใหความเห็นวา 

ผูบริหารสถานศึกษาและผูดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีประสบการณตางกัน จะมีวิสัยทัศนในการวาง

แผนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกตางกัน  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สิงหบุรี และอางทอง ผูวิจัยขอเสนอแนะ โดยแบงเปนขอเสนอแนะทั่วไป 

และขอแสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 สถานศึกษา ควรเรงพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

การพัฒนายกระดับบุคลากรใหมีความรูความเขาใจระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

เร่ิมจาก สารสนเทศที่เกี่ยวกับผูเรียน ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอันดับแรก ถัดมาเปน

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ  สารสนเทศเพื่อการายงาน  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.2 สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีหอง หรือสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมทั้งมี

เจาหนาที่เฉพาะตําแหนงดานสารสนเทศโดยตรง หากเปนครูที่ปฏิบัติการสอนควรไดรับการลดภาระงาน เพื่อคอย

ดูแลและพัฒนางานระบบสารสนเทศ ใหเปนปจจุบันมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอการนําไปใช 

1.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ให

ความสําคัญ สงเสริม สนับสนุนในการดําเนินงานระบบสารสนเทศใหมากขึ้น และพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งใน

ดานงบประมาณ และดานบุคลากร 

1.4 สถานศึกษาควรประสานงานกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ศึกษาประสิทธิผลจากการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาระดับตางๆ 

2.2 ศึกษาปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

2.3 ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวาง

สถานศึกษาภาครัฐ กับสถานศึกษาเอกชน 
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