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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 2,025 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูจำนวน 327 คน ที่ไดมาดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความคิดเห็นของครูผู สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ท่ีมีตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรยีน ท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพบวา ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน, ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนไมแตกตางกัน และครูที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหาร

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05  

คำสำคัญ: การบริหารระบบสารสนเทศ ความคิดเห็นของครู  

 

ABSTRACT  

The objectives of this research were: (1 )  To study teachers’ opinions towards the stage of information 

technology system management of schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational 

Service Area 2, and (2) To compare towards state of information technology system management of 

schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 2. 

 The research methodology was a survey research. The population consisted of 2, 025 teachers 

of schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 2, The sample consisted 

of teachers in schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 2, totally 

327 people, by using stratified random sampling. The instrument used for data collection was a five 
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rating scale questionnaire. The statistics used in this study were: percentage, mean, Standard Deviation 

and Hypothesis Testing using independent t-test. 

 The result of the research found that: (1) Teachers’ opinions towards the stage of information 

technology system management of schools under the office of Kamphaeng Phet Primary Educational 

Service Area 2 were at high level in overall and each aspects. (2) The results of hypothesis testing showed 

that male and female teachers had no different opinions toward information technology system 

management of schools. Teachers with different age group had no different opinions toward information 

technology system management of school. Teachers with different educational levels had different 

opinions toward information technology system management of school at .05 statistical significant. 

Keywords: Information Technology System Management, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

ยุคปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยี และการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ระบบการศึกษาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหสามารถรับมือกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเตรียมเยาวชนให

สามารถกาวเขาสูโลกอนาคตที่เปนโลก ในยุคโลกาวิวัฒนไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษายุคใหมจึงควรเริ่มหันกลับมา

ทบทวนตัวเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง อยางนอยที่สุด 3 สิ่ง คือ เนื้อหา สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

ในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกลาวถึงหนาที่ของรัฐ โดยรัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง

ดำเนินใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมี

ความรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ี

ดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุน ใหจัดการศึกษา ดังกลาว มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช, 2560) 

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น กำหนดใหใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในทองถ่ิน “สงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบและ

สามารถเขาถึงขอมูลและการบริการการศึกษา สาธารณสุข การบริการดานรักษาความปลอดภัย การคมนาคม และ

สันทนาการอยางทั่วถึง รวดเร็ว และทันการ”เปาหมายคือใหมีการนำ ICT มาใชประโยชนในกรพัฒนาดานสังคม เชน

สาธารณสุข การศึกษา และการเรียนรูของประชาชน ครูและนักเรียนในทองถิ่นสามารถเขาถึงและใช ICT เพื่อเปน

ประโยชนในการศึกษาคนควาความรู มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกประชาชนในทองถิ่น อีกทั้งยังมีแผนพัฒนา

ความรูใหบุคลากร ทั้งในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประชาชนใน

ทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจ สามรถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา”(แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, 2553 ) 

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ไดเนนเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา 

โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม โดยใหความสำคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสำคัญไปสูคุณภาพของ

ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม ตระหนักถึงความเปนไทย ขณะเดียวกันจะใหทุกคน

เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรูไปจนตลอด
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ชีวิต ซึ่งจะสงผลถึงความสามารถในการแขงขันของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูป ใน 4 

ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมและการ

พัฒนาการบริหารจัดการใหม  

การกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีนำไปสูการเปนสังคมดิจิทัลทำใหเกิดยุคอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งทุกอยางเน่ืองจากการ

พัฒนาอุปกรณตาง ๆ อีกทั้งโปรแกรมและการใชรวมกับเครื ่องคอมพิวเตอรและสามารถเคลื่อนที่ไปพรอมกับคนได

ตลอดเวลาและสามารถประมวลขอมูลและแสดงผลขอมูลไดอยางรวดเร็วสงผลใหคนสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรู

ไดอยางไรขีดจำกัด เทคโนโลยีดิจิทัลยังทำใหสามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวกรวดเรว็ยิ่งข้ึนจึงทำใหตลาด

ทางการเงินของโลกมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึนซึ่งประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยไดมีการ

ผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศใหกาวสู Thailand 4.0 ท่ีเนนขับเคลื่อนการพัฒนา ในทุกภาคสวนดวยนวัตกรรม

และความคิดสรางสรรคมีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพสงเสริมการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ  

จากการเก็บขอมูลทำใหผูวิจัยทราบวาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 

เขต 2 มีสภาพการใชระบบสารสนเทศของโรงเรียนซึ่งอยูในเกณฑที่ยังไมนาพอใจ เชน บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู

เรื่องสารสนเทศ ไมมีประสบการณ และยังไมเห็นความสำคัญท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลและระบบสารสนเทศจากปญหา

ดังกลาวขางตน นับวาเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน เพราะจะเปนผลกระทบตอการบริหารระบบสารสนเทศ

โรงเรียน ผู ศึกษาจึงมีความสนใจ เรื ่อง ปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เพราะระบบสารสนเทศโรงเรียน เปนสิ ่งจำเปนอยางยิ ่งในการบริหาร

สถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ในการศึกษาเรื ่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 182 แหง มีจำนวนครู 2,025 คน โดยศึกษาสภาพการ

บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน ใน 6 ดาน ไดแก 1.การเก็บรวบรวมขอมูล 2.การตรวจสอบขอมูล 3.การประมวลผล

ขอมูล 4.การจัดเก็บขอมูล 5.การวิเคราะหขอมูล 6.การนำขอมูลไปใช (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 

2545) 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 2,025 คน 



259 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ที่สุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง ของเครซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan, 

1970) ท่ีประชากรจำนวน 2,025 คน ไดจำนวนตัวอยาง 327 คน  

3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคลจำแนกเปน 

3.1.1 เพศ ไดแก ชาย และหญิง  

3.1.2 อายุ ไดแก 20-40 ป และตั้งแต 41 ปข้ึนไป 

3.1.3 ระดับการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 

3.2 ตัวแปรตาม คือ สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ใน 6 ดาน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบขอมูล 3) การประมวลผล

ขอมูล 4) การจัดเก็บขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล 6) การนำขอมูลไปใช (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ, 2545) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษา เรื ่อง สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ครั้งนี้ ผูศึกษาไดอาศัยแนวคิด (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 

2545) ใน 6 ดาน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting data) 2) การตรวจสอบขอมูล (Checking data) 3) การ

ประมวลผลขอมูล (Processing data) 4) การจัดเก็บขอมูล (Organizing data or storage) 5) การวิเคราะหขอมูล 

(Analyzing data) 6) การนำขอมูลไปใช (Using data) โดยผูศึกษาจำแนกตัวแปรตนและตัวแปรตาม ซึ่งสามารถประมวล

เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังตอไปน้ี 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังน้ี 

สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน จำแนกเปน  

1. การเก็บรวบรวมขอมลู  

2. การตรวจสอบขอมูล  

3. การประมวลผลขอมลู 

4. การจัดเก็บขอมลู  

5. การวิเคราะหขอมูล  

6. การนำขอมูลไปใช 

สถานภาพสวนบุคคลจำแนกเปน 

1. เพศ ไดแก 

 - ชาย  

 - หญิง  

2. อายุ ไดแก 

 - 20- 40 ป  

 - 41 ป ข้ึนไป  

 3. ระดับการศึกษา ไดแก 

 - ปริญญาตรี  

 - สูงกวาปริญญาตร ี
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1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

จำนวน 327 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 227 คน คิดเปนรอยละ 67.8 สวนใหญอายุ 20 - 40 ปจำนวน 202 คน 

คิดเปนรอยละ 61.8 และสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 69.1 

2. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.01) เมื่อเรียงลำดับจากดานที่มีปญหามากไปนอย ไดแก การ

ประมวลผล (�̅�𝑥 = 4.05) การนำขอมูลไปใช (�̅�𝑥 = 4.05) การจัดเก็บขอมูล (�̅�𝑥 = 4.02) การตรวจสอบขอมลู (�̅�𝑥 = 4.02) 

การวิเคราะหขอมูล (�̅�𝑥 = 3.98) และการเก็บรวบรวมขอมูล (�̅�𝑥 = 3.94) 

2.1 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.94) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการกำหนด

ขอบเขตการรวบรวมขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ (�̅�𝑥 = 4.01) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ การปฎิบัติงานของ

โรงเรียนทุกงาน (�̅�𝑥 = 3.76) 

2.2 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการตรวจสอบขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.02) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ การตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลกอนจัดเก็บ (�̅�𝑥 = 4.13) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการตรวจสอบ

ขอมูล (�̅�𝑥 = 3.91) 

2.3 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการประมวลผลขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.05) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการนำเสนอ

ประมวลผลขอมูลตอผูบริหาร (�̅�𝑥 = 4.15) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการประมวลผลขอมูล 

(�̅�𝑥 = 3.94) 

2.4 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการจัดเก็บขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.01) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการจัดเก็บขอมูล

อยางเปนระบบ (�̅�𝑥 = 4.11) และขอท่ีพบปญหานอยท่ีสุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการจัดเก็บขอมูล (�̅�𝑥 = 3.37) 

2.5 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการวิเคราะหขอมูลอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.98) ขอที่พบปญหามากที่สุด คือ มีการวิเคราะห

ขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ (�̅�𝑥 = 4.07) และขอที่พบปญหานอยที่สุดคือ มีบุคลากรทำงานดานการวิเคราะห

ขอมูล (�̅�𝑥 = 3.87) 

2.6 ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 ดานการนำขอมูลไปใชอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.05) ขอท่ีพบปญหามากท่ีสุด คือ นำขอมูลสารสนเทศ

ไปใชวางแผนงานในโรงเรียน (�̅�𝑥 = 4.12) และขอที่พบปญหานอยที่สุด คือ มีบุคลากรทำงานดานนำขอมูลสารสนเทศไป

ใช (�̅�𝑥 = 3.98) 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดย จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 

3.1 ครูที ่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ครูที่มีระดับเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในทุกดานไมแตกตางกัน 
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3.2 ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาครูที่มีระดับอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในทุกดานไมแตกตางกัน 

3.3 ครูที ่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาครูท่ีมีการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอปญหาการ

บริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในดานการ

ประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ การนำขอมูลไปใช แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

อภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ระดับสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (จารุเนตร จันทรสุข, 2561) ที่ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมอำเภอบางบัวทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื ่อเรียงลำดับจากดานที่มีปญหามากไปนอย ไดแก การ

ประมวลผล การนำขอมูลไปใช การจัดเก็บขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

โดยกลาววาอาจเปนเพราะวาในปจจุบันสถานศึกษาตาง ๆ มีนโยบายเรงรัดคุณภาพการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ไดตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัด

การศึกษาและยอมรับวาระบบสารสนเทศมีความสำคัญตอการจัดการศึกษา 

 2. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมบูรณ หนูสังข, 2551) ศึกษาเรื่อง สภาพ ปญหา และ

ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาสงขลา เขต 2 พบวา ผูบริหารและครูที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมมีความตองการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครูใน

โรงเรียนที่มีเพศและอายุแตกตางกัน มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 3. ครูที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดาวใจ วงศิลา, 2559) ศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบ

ปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

จำแนกตามประสบการณการทำงานของครูแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ทั้งนี้อาจเปนเพราะระบบการบริหารงานสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา ไมมีการวางแผนกอนการดำเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไมมีความเหมาะสมขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการ

ตรวจสอบและประมวลผลขอมูล ขาดวัสดุอุปกรณครภุัณฑและเทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลอยางเพียงพอ จึงทำใหครูท่ีมี

ประสบการณต่ำกวา 5 ปและครูที่มีประสบการณตั ้งแต 5 ป ขึ ้นไป มองปญหาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไมแตกตางกัน รวมถึงครูท่ีมีประสบการณ

มากไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน และทราบถึงปญหาและมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมากอนแลว จึงมีวิธีการ

แกไขที่ปญหาที่เกิดขึ ้นไดอยางรวดเร็ว สวนครูที ่มีประสบการณนอยก็มีการปรึกษาและขอคำ แนะนำ จากครูที ่มี

ประสบการณมาก และอาศัยความชำนาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทำใหการ

ปฏิบัติงานในดานน้ีมีปญหาไมแตกตางกัน 

 4. ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิริกร วัฒนธัญญาการ, 2552) ศึกษาเรื่อง 

การบริหารการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการปฏิบัติการบรหิารการจดัระบบสารสนเทศของ

ผูบริหารและครู พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูในภาพรวม และรายขั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูมีความ

แตกตางกัน เพราะสถานภาพของผูบริหารและครูตางกัน จึงมีมุมมองที่แตกตางกัน ซึ่งผูบริหารมีมุมมองในดานของการ

บริหารสวนครูมีมุมมองในดานการปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารโรงเรียนควรกำหนดนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอยางชัดเจน เพื่อใหมีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

2. ผูบริหารควรจดัใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การหาขอมูล

จากสื่ออ่ืนๆ เปนตน 

3. ผูบริหารควรนำขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหและประมวลผลใหสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ระหวางโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนเอกชน เพ่ือใหทราบระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ภาครัฐและเอกชนวาแตกตางกันมากนอยอยางไร 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 
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