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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 กลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 320 คน โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใช

สถิติคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ตอนท่ี 2 วิเคราะหระดับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยใชคาเฉลี่ย (Χ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณในการทํางานโดยใช t-test และขนาดสถานศึกษาโดยใชความแปรปรวนทางเดียว
One Way ANOVA และวิเคราะหคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีการของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni)

ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดระบบสารสนเทศ
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สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงในการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลและ
แปลความหมายจากขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

n แทน จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง
Χ แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t แทน คาสถิติทดสอบที
F แทน คาสถิติทดสอบเอฟ
SS แทน ผลรวมกําลังสอง
MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสอง
Sig แทน ความนาจะเปน
* แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา

ประสบการณการทํางานและขนาดสถานศึกษา

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณทํางานและขนาดสถานศึกษา

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี
รวม

199
121
320

62.2
37.8

100.0
ประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 10 ป

10 ปข้ึนไป
รวม

204
116
320

63.8
36.3

100.0
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ

ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

45
175
100
320

14.1
54.7
31.3

100.0

จากตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป
และสังกัดสถานศึกษาขนาดกลาง

ตอนที่ 2 วิเคราะหระดับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยใชคาเฉลี่ย (Χ)
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดาน คือ
การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล ประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และการนําขอมูลไปใชผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.2

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 โดยรวม

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา x S.D
ระดับการจัดระบบ
ระบบสารสนเทศ

1. การเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การประมวลผลขอมูล
4. การจัดเก็บขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. การนําขอมูลไปใช

4.19
4.13
4.10
4.03
4.10
4.21

0.55
0.55
0.60
0.61
0.58
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 4.12 0.55 มาก
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ การนําขอมูลไปใช การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล
การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการจัดเก็บขอมูล ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการเก็บรวบรวมขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

1. มีการวางแผน กําหนดขอบขายลักษณะของ
ขอมูล 4.21 0.67 มาก

2. กําหนดวัตถุประสงคกอนการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงท่ีมาตางๆ โดยผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝาย 4.11 0.67 มาก

3. แตงตั้งบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือการบริหารอยางชัดเจน 4.23 0.71 มาก

4. มีนโยบายการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหาร 4.23 0.68 มาก
5. ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงานดานระบบ

สารสนเทศเปนผูวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 4.28 0.63 มาก
6. จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 4.15 0.69 มาก
7. ประชุมชี้แจงแกบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวม

ขอมูลใหเขาใจในบทบาทหนาท่ี 4.18 0.70 มาก
8. จัดลําดับความสําคัญความจําเปนของขอมูล 4.20 0.68 มาก
9. ใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดเก็บรวบรวม

ขอมูล 4.39 0.67 มาก
10. กําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยใชวิธีการ

ท่ีหลากหลาย เชน แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม แบบสังเกต เปนตน 4.05 0.71 มาก
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการเก็บรวบรวมขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

11. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลงาย
ตอการวิเคราะหขอมูล

12. บันทึกในสื่อท่ีสามารถเก็บขอมูลไวไดนาน
13. จัดเก็บรวบรวมขอมูลครอบคลุมตามลักษณะ

งานในโรงเรียน
14. มีการประชุมนิเทศ และติดตามการดําเนินงาน

ของผูรับผิดชอบ

4.17
4.23

4.17

4.14

0.74
0.67

0.71

0.76

มาก
มาก

มาก

มาก
15. มีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงคและข้ันตอน

ในการตรวจสอบขอมูลเพ่ือการบริหารไวอยาง
ชัดเจน 4.14 0.72 มาก

รวม 4.19 0.55 มาก

จากตารางท่ี 4.3 พบวา การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก  ไดแก ใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงานดานระบบ
สารสนเทศเปนผูวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยใชวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เชน แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบสังเกต เปนตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ดานการตรวจสอบขอมูล

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการตรวจสอบขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

1. มีท่ีปรึกษาในการตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
สมบูรณ 4.07 0.74 มาก

2. มีการแตงตั้งบุคลากรในการตรวจสอบขอมูล
โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ 4.18 0.71 มาก

3. มีอุปกรณท่ีทันสมัย สามารถนําไปใชในการ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลได เชน
คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 4.26 0.66 มาก

4. มีแบบบันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสง
ขอมูลทุกครั้ง 4.25 0.66 มาก

5. จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอท่ีจะนําไปใช
ในการตรวจสอบขอมูล 4.10 0.70 มาก

6. มีการกําหนดชวงเวลาในการตรวจสอบขอมูล 4.04 0.71 มาก
7. มีการตรวจสอบขอมูลกับแหลงขอมูลอ่ืนหรือ

หนวยงานอ่ืน 4.11 0.68 มาก
8. มีการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเกา

และขอมูลใหม 4.02 0.75 มาก
9. ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของงานการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา 4.17 0.65 มาก
10. ผานกระบวนการในการจัดเก็บดวยวิธีการหรือ

เครื่องมือท่ีถูกตองไดมาตรฐาน 4.08 0.67 มาก
11. ตรวจสอบความถูกตอง และความเปนปจจุบัน

ของขอมูลกอนเก็บรวบรวม 4.17 0.68 มาก
รวม 4.13 0.55 มาก
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จากตารางท่ี 4.4 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 ดานการตรวจสอบขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก  ไดแก มีอุปกรณที่ทันสมัย สามารถ
นําไปใชในการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลได เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ฯลฯ รองลงมา ไดแก มีแบบบันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสงขอมูลทุกครั้ง และ
มีการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูลใหม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ดานการประมวลผลขอมูล

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการประมวลผลขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสานสนเทศ

1. มีการวางแผน แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูลและ
กําหนดระยะเวลาในประมวลผลขอมูล 4.19 0.66 มาก

2. แตงตั้งบุคลากรในการประมวลผลขอมูลเปนชุด
เดียวกับผูเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ
ขอมูล 4.10 0.67 มาก

3. มีงบประมาณเพียงพอในการประมวลผลขอมูล 4.09 0.72 มาก
4. ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 4.22 0.79 มาก
5. ประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคของการใชงาน

ดวยวิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย 4.06 0.73 มาก
6. มีการทําดัชนีปายชื่อกํากับหมวดหมูสารสนเทศ

เพ่ือความสะดวกในการคนหา 4.03 0.77 มาก
7. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการ

ประมวลผลขอมูล 4.10 0.69 มาก
8. มีการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูล

ในการประมวลผลขอมูล 4.01 0.73 มาก
9. มีการประชุม นิเทศติดตาม และการประมวลผล

ขอมูล 4.10 0.70 มาก
รวม 4.10 0.60 มาก
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประมวลผลขอมูลโดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก  ไดแก ประมวลผล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร รองลงมา ไดแก มีการวางแผน แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูลและกําหนด
ระยะเวลาในประมวลผลขอมูล และมีการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูล ในการประมวลผล
ขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ดานการจัดเก็บขอมูล

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการจัดเก็บขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

1. วางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ 4.02 0.68 มาก

2. จัดตั้งศูนยสารสนเทศในโรงเรียนเพ่ือการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา 4.04 0.76 มาก

3. แตงตั้งบุคลากรประจําศูนยสารสนเทศในโรงเรียน
เพ่ือการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 4.08 0.74 มาก

4. มีการจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณ ตามแผนงาน
ท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบและมีการปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ 4.09 0.77 มาก

5. จัดระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศ ไว
เปนหมวดหมู และมีระบบคนหาขอมูลท่ีแมนยํา
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4.11 0.74 มาก

6. จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศโดยใช
เอกสารรายงานขอมูลสถิติแฟมขอมูล 4.09 0.77 มาก

7. นําเสนอการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศโดยใช
ปายนิเทศ แผนพับ 3.98 0.72 มาก
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ)

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการจัดเก็บขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

8. จัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลและสารสนเทศ 3.94 0.79 มาก

9. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศโดยใชวีดีทัศน หรือ
แผนซดีีรอมและคอมพิวเตอร

10. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง

11. มีการกํากับติดตามการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

3.97

4.05
4.04

0.71

0.68
0.70

มาก

มาก
มาก

รวม 4.03 0.61 มาก

จากตารางท่ี 4.6 พบวา การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3 ดานการจัดเก็บขอมูลโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก  ไดแก จัดระบบการจัดเก็บ
รักษาขอมูลสารสนเทศไวเปนหมวดหมูและมีระบบคนหาขอมูลท่ีแมนยํารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รองลงมาไดแก มีการจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณ ตามแผนงานท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบและมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอและจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศโดยใชเอกสารรายงานขอมูล
สถิติแฟมขอมูล และจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ดานการวิเคราะหขอมูล

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการวิเคราะหขอมูล x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

1. มีการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
วิเคราะหขอมูล 4.01 0.66 มาก

2. แตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรูในการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ 4.10 0.65 มาก

3. จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
อยางเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลง 4.17 0.73 มาก

4. กําหนดแนวปฏิบัติข้ันตอนและวิธีการวิเคราะห
ขอมูล อยางเปนระบบ 4.10 0.70 มาก

5. จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ
ตามความเรงดวนของการนําไปใช 4.17 0.67 มาก

6. นําเสนอขอมูลท่ีงายตอความเขาใจและนําไปใช
ในรูปแบบตาง ๆ เชนตาราง กราฟ รอยละ
หรือแผนภูมิตาง ๆ 4.10 0.72 มาก

7. การวิเคราะหขอมูลอยางเพียงพอและทันตอการ
การนําไปใช 4.07 0.69 มาก

8. วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติท่ีหลากหลาย โดยใช
โปรแกรมตาง ๆ 4.08 0.73 มาก

9. วางแผนการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติท่ีหลากหลาย
โดยใชโปรแกรมตาง ๆ 4.03 0.71 มาก

10. จัดกลุมขอมูลท่ีวิเคราะหไดแลว ใหเปนปจจุบัน
และวัตถุประสงคของการใช

11. กําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลอยาง
เหมาะสมกับขอมูลท่ีจัดเก็บ

4.21

4.10

0.67

0.72

มาก

มาก
12. มีการประชุม นิเทศ และติดตามการวิเคราะหขอมูล 4.05 0.70 มาก

รวม 4.10 0.58 มาก
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวิเคราะหขอมูล โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก จัดกลุมขอมูล
ท่ีวิเคราะหไดแลว ใหเปนปจจุบันและวัตถุประสงคของการใช รองลงมา ไดแก จัดเตรียมเครื่องมือ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลอยางเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลงและจัดลําดับความสําคัญของ
ขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวนของการนําไปใช และมีการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบ
การวิเคราะหขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ดานการนําขอมูลไปใช

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการนําขอมูลไปใช x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

1. นําสารสนเทศไปใช  ควบคุม  กํากับ ติดตาม
และดูแลงานเพ่ือการรายงาน และประกอบการ
ตั้งงบประมาณ 4.13 0.72 มาก

2. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนงาน
พัฒนาสถานศึกษาเชนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษา กําหนดนโยบาย เปนตน 4.16 0.74 มาก

3. จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนใหผูเก่ียวของทราบ
ท้ังในและนอกสถานศึกษา เชน แผนพับ ปาย
นิเทศ เอกสาร หรือผานระบบอินเตอรเน็ต 4.15 0.69 มาก

4. แตงตั้งผูรับผิดชอบท่ีเสนอขอมูล และ
สารสนเทศ 4.15 0.60 มาก

5. มีงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพรขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาอยางเพียงพอ 4.19 0.72 มาก

6. นําขอมูล สารสนเทศท่ีไดไปใชรายงานตอ
หนวยงานตนสังกัดหรือสงตอหนวยงานอ่ืน ๆ 4.25 0.69 มาก
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ)

การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ดานการนําขอมูลไปใช x S.D

ระดับการจัด
ระบบสารสนเทศ

7. นําขอมูลและสารสนเทศท่ีไดไปใชในการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองการประเมินจาก
หนวยงานภายนอก

8. นําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชในระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เชน การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและ
รายงานประจําป (SAR) ของสถานศึกษา

4.37

4.33

0.68

0.69

มาก

มาก
9. นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยการเผยแพร/

ประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศผานระบบ
อินเตอรเน็ต 4.27 0.62 มาก

10. มีบริการขอมูลดวยระบบเทคโนโลยีภายใต
การบริการของผูดูแล 4.16 0.70 มาก

11. นําขอมูลท่ีไดทําการติดตามและประเมินผลมา
ปรับปรุงงานบริการสารสนเทศของสถานศึกษา
ใหกาวหนาอยูเสมอ 4.20 0.63 มาก

12. เสนอขอมูลและสารสนเทศใหแกทุกฝาย/
งานในโรงเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ เชน
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 4.19 0.69 มาก

รวม 4.21 0.57 มาก

จากตารางท่ี 4.8 พบวา การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําขอมูลไปใช โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่คาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก นําขอมูลและ
สารสนเทศท่ีไดไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองการประเมินจากหนวยงานภายนอก
รองลงมา ไดแก นําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชน
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและรายงานประจําป (SAR) ของสถานศึกษา
และนําสารสนเทศไปใช ควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลงานเพ่ือการรายงาน และประกอบการตั้ง
งบประมาณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3

ตารางท่ี 4.9 ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3
จําแนกตามวุฒิการศึกษา

การจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา

ปริญญาตรี
n = 199 คน

สูงกวาปริญญาตรี
n = 121 คน t Sig.x S.D. x S.D.

1. การเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การประมวลผลขอมูล
4. การจัดเก็บขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. การนําขอมูลไปใช

4.21
4.12
4.10
4.05
4.08
4.19

0.55
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59

4.16
4.14
4.08
4.01
4.12
4.24

0.55
0.49
0.61
0.63
0.57
0.53

0.80
-0.44
0.27
0.61

-0.58
-0.67

0.88
0.00*
0.08
0.42
0.82
0.20

รวม 4.12 0.55 4.12 0.54 0.01 0.82
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

จากตารางท่ี 4.9 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมพบวา
ครูท่ีมีปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีการรับรูเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูลครูมีการรับรูท่ีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05
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ตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
จําแนกตามประสบการณทํางาน

การจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา

ต่ํากวา 10 ป
n = 204 คน

10 ปขึ้น
n = 116 คน t Sig.x S.D x S.D

1. การเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การประมวลผลขอมูล
4. การจัดเก็บขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. การนําขอมูลไปใช

4.20
4.16
4.09
4.00
4.07
4.18

0.53
0.58
0.61
0.61
0.61
0.59

4.16
4.07
4.11
4.09
4.14
4.26

0.57
0.49
0.57
0.60
0.52
0.52

0.63
1.57
-0.29
-1.13
-1.11
-1.15

0.19
0.05*
0.56
0.46
0.19
0.47

รวม 4.12 0.56 4.14 0.51 -0.30 0.90
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

จากตารางท่ี 4.10 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน โดยรวม
ครูท่ีมีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป และมีประสบการณในการทํางาน 10 ปข้ึนไป มีการรับรู
เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการตรวจสอบขอมูลตามการรับรูของครูมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05
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ตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา

การจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig.

1. การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางกลุม 31.947 2 15.974 78.028 .000*
ภายในกลุม 64.895 317 .205
รวม 96.842 319

2. การตรวจสอบขอมูล ระหวางกลุม 30.831 2 15.415 72.955 .000*
ภายในกลุม 66.982 317 .211
รวม 97.813 319

3. การประมวลผลขอมูล ระหวางกลุม 31.169 2 15.585 59.869 .000*
ภายในกลุม 82.519 317 .260
รวม 113.689 319

4. การจัดเก็บขอมูล ระหวางกลุม 30.003 2 15.001 53.033 .000*
ภายในกลุม 89.670 317 .283
รวม 119.673 319

5. การวิเคราะหขอมูล ระหวางกลุม 28.176 2 14.088 55.561 .000*

ภายในกลุม 80.377 317 .254
รวม 108.552 319

6. การนําขอมูลไปใช ระหวางกลุม 30.460 2 15.230 65.311 .000*
ภายในกลุม 73.923 317 .233
รวม 104.383 319

โดยรวม
ระหวางกลุม 29.965 2 14.982 72.280 .000*

ภายในกลุม 65.708 317 .207
รวม 95.673 319

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
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จากตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา การรับรูของครูในการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ มีการรับรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05


