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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
และขนาดสถานศึกษา ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยใชประชากรในการศึกษาคือครูผูสอน
จํานวน 1,649 คน และกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 320 คน วิธีการสุมอยางงายโดยสุมรายชื่อครูจับฉลาก และใช
แบบสอบถามมาตราประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดขอมูลจากแบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t – test และความแปรปรวนทางเดี่ยว
(One Way ANOVA) สามารถสรุปไดดังนี้

สรุปผล

จากการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา

1. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ การนําขอมูลไปใช การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการจัดเก็บขอมูล ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

1.1 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก ใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศเปนผูวางแผน
การเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม แบบสังเกต เปนตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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1.2 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการตรวจสอบขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก มีอุปกรณท่ีทันสมัย สามารถนําไปใช
ในการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลได เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ฯลฯ รองลงมา ไดแก มีแบบบันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสงขอมูลทุกครั้ง และ
มีการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมูลใหม มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.3 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประมวลผลขอมูลโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่คาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก ประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร รองลงมา ไดแก มีการวางแผน แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูลและกําหนดระยะเวลา
ในประมวลผลขอมูล และมีการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูล ในการประมวลผลขอมูล
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.4 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการจัดเก็บขอมูลโดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก จัดระบบการจัดเก็บรักษาขอมูล
สารสนเทศไวเปนหมวดหมูและมีระบบคนหาขอมูลท่ีแมนยํารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองลงมา
ไดแก มีการจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณ ตามแผนงานท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงขอมูล
ใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอและจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศโดยใชเอกสารรายงานขอมูลสถิติ
แฟมขอมูล และจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.5 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวิเคราะหขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก จัดกลุมขอมูลท่ีวิเคราะหไดแลว
ใหเปนปจจุบันและวัตถุประสงคของการใช รองลงมา ไดแก จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลอยางเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลงและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ
ตามความเรงดวนของการนําไปใช และมีการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการวิเคราะหขอมูล
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.6 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําขอมูลไปใชโดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก นําขอมูลและสารสนเทศท่ีได
ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองการประเมินจากหนวยงานภายนอก รองลงมา ไดแก
นําขอมูลสารสนเทศที่ไดไปใชในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชน การประเมิน
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คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและรายงานประจําป (SAR) ของสถานศึกษา และนําสารสนเทศ
ไปใช ควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลงานเพื่อการรายงาน และประกอบการตั้งงบประมาณ
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2. เปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา

2.1 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมพบวา
ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีการรับรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษาไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูลครูมีการรับรู
ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05

2.2 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวม
ครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป และมีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป
มีการรับรูเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ดานการตรวจสอบขอมูลตามการรับรูของครูมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05

2.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา การรับรูของครูในการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
มีการรับรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05

อภิปรายผล

จากสรุปผลการศึกษาเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค
ดังนี้

1. การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดดังนี้ การนําขอมูลไปใช การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการจัดเก็บขอมูล ตามลําดับ ผลการวิจัยออกมาเชนนี้อาจเปนเพราะวา
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 ไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาทํางานผสมผสานกันเพ่ือใชในการ
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จัดเก็บขอมูล ประมวลผลและรับสงนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไปยังผูใชท่ีอยูหางไกล โดยผาน
ขายงานคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหผูใชแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
ถูกตองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กุลชา สีภาพันธ (2550 : 12) ซึ่งกลาวไววา ระบบสารสนเทศ
หมายถึง การจัดเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ แลวนํามาวิเคราะหหรือประมวลผลขอมูลจัดเก็บรักษา
เพ่ือใหอยูในสภาพที่สามารถนําเสนอหรือนําไปใชเพื่อเกิดประโยชนตอการบริหาร การวางแผน
รวมท้ังการวินิจฉัยการสั่งการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สวนกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 10)
ไดสรุปไววา สารสนเทศที่มีคุณภาพ คือ มีการตวาจสอบความถูกตอง ความแมนยํา มีความชัดเจน
กะทัดรัด ไดใจความสมบูรณและครอบคลุมเพียงพอท่ีจะใชตัดสินใจ มีความยืดหยุน ปรับใชในหลาย
สถานการณ ใชไดงาย รวดเร็ว และสามารถจัดระบบตั้งแตขอมูลนําเขา การประมวลผล และนําผล
รายงานในเวลาท่ีทันตอเหตุการณ และสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน จิตเนียม (2556 : 119)
ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง สภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชุมพร พบวาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากและสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชาติชาย ทนะขวาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบวา สภาพการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา

1.1 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่คาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก  ไดแก ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล รองลงมาคือ ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ
เปนผูวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดแบบสํารวจขอมูลโดยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบสังเกต เปนตน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะของ
ปญหาการวิจัยเปนกฎเกณฑเบื้องตนในการเลือกใชเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล
จึงสงผลใหตองยึดกฎเกณฑเบื้องตนในการเลือกใชแบบสํารวจขอมูลแคเพียงแบบใดแบบหนึ่ง
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2554 : 12) ไดใหความหมายการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเองหรืออาจนําเอาขอมูลท่ีเราตองการใชไมสามารถหาไดเลยไมวาจากแหลงใด
หรือขอมูลดังกลาวพอหาไดแตไมแนใจวาจะเชื่อถือได อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจวา
จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองหรือไมคือ เวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน โดยท่ัวไป
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูง นอกจากนี้
มักจะตองใชคนดําเนินงานเปนจํานวนมากดวย ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ ๆ และ
มีขอบเขตกวางขวาง เชน ขอมูลเก่ียวกับประชากรเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูง
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และนอกจากนี้มักจะตองใชคนดําเนินงานเปนจํานวนมากดวย ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ท่ีสําคัญ ๆ และมีขอบเขตกวางขวาง เชน ขอมูลเก่ียวกับประชากร การเกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม
เปนตน หนวยงานของรัฐบาล จึงเปนผูเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูลดังกลาว ผลการวิจัยสอดคลอง
กับงานวิจัยของชาติชาย ทนะขวาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และจุฑารัตน จิตเนียม (2556)
ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง สภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชุมพร พบวาดานการเก็บรวบรวมขอมูล โดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน

1.2 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการตรวจสอบขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก มีอุปกรณท่ีทันสมัย สามารถนําไปใช
ในการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลได เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท โทรสาร ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ฯลฯ รองลงมา ไดแก มีแบบบันทึกขอมูลเปนหลักฐานในการรับสงขอมูลทุกครั้ง
สวนท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก มีการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเกาและขอมูลใหม ท้ังนี้
อาจเนื่องจากการขอมูลท่ีไดจัดเก็บไวในฐานขอมูลไมไดถูกดึงมาใชงานเปนการบันทึกขอมูล
แลวเก็บรักษาไวเพียงอยางเดียวขาดการนําขอมูลเกาและขอมูลใหมมาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบใชงาน
ซึ่งสอดคลองกับ ศากุล ชางไม (2553 : 195) กลาววาการวิเคราะหขอมูลตองเริ่มกระทําพรอม ๆ กับ
การเก็บรวบรวมขอมูล และตองดําเนินตอไปภายหลังการเก็บขอมูลสิ้นสุดลง ท้ังนี้เนื่องจากงานวิจัย
เชิงคุณภาพไมมีกรอบแนวคิด หรือทฤษฎีที่ตายตัวเปนตัวกําหนด เปนการศึกษาปรากฏการณ
จากหลายมิติเพ่ือใหเห็นภาพรวมสิ่งท่ีเกิดข้ึน การมองจากหลายมิตินี่เอง เปนการใชแนวคิดทฤษฎี
ท่ีหลากหลายในการพิจารณาปรากฏการณ โดยระหวางท่ีผูวิจัยกําลังรวบรวมขอมูลอยู อาจนําแนวคิด
ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีไดทบทวนวรรณกรรมมาชวยในการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกัน การวิเคราะหขอมูล
ขณะเก็บรวบรวมขอมูลยังชวยในการรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไมครบถวน ใหครบถวนพอที่จะตอบ
คําถามการวิจัยได และสอดคลองกับวิจัยของ ชาติชาย ทนะขวาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
พบวา สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการตรวจสอบขอมูลมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน

1.3 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการประมวลผลขอมูลโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่คาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก ประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร รองลงมา ไดแก มีการวางแผน แนวปฏิบัติ ขอบขายขอมูลและกําหนดระยะเวลา
ในประมวลผลขอมูล สวนท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก มีการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูลในการ
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ประมวลผลขอมูล ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการสื่อสารขอมูลไมกระจายแตละงานไมสามารถแจกจาย
ขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลใหทุกสวนท่ีเก่ียวของไดนําไปใชงานหรือการสื่อสารขอมูลหรือกระจาย
ขอมูลยังไมกระจายแตเปนขอมูลท่ีอยูแคฝายใดฝายหนึ่งท่ีปฏิบัติงานเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ
ผดุงกิจ พวงเฟอง (2554 : 25) ไดกลาววา การประมวลผลขอมูลเปนกระบวนการท่ีมีกระบวนการ
ยอยหลายกระบานการประกอบกัน ตั้งแตการรวบรวมขอมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกตอง
การคํานวณ การจัดลําดับ การรายงานผล รวมถึงการสงสื่อสารขอมูลหรือการแจกจายขอมูลนั้น
การประมวลผลขอมูลจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญ เพราะขอมูลที่มีอยูรอบ ๆ ตัวเราเปนจํานวนมาก
ในการใชงานจึงตองมีการประมวลผล เพ่ือใหเกิดประโยชน กิจกรรมของการใหไดมาซึ่งสารสนเทศ
จึงประกอบดวยกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งตองมีการตรวจสอบ ความถูกตองดวยกิจกรรม
ประมวลผล ซึ่งอาจจะเปนการแบงแยกขอมูล การจัดเรียงขอมูล การคํานวณและกิจกรรมการเก็บ
รักษาขอมูล ซึ่งอาจตองมีการทําสําเนา ทํารายงาน เพ่ือแจกจาย และสอดคลองกับวิจัยของจุฑารัตน
จิตเนียม (2556) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง สภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหาร
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร พบวา สภาพการศึกษาสภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครู
และผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร การประมวลผลขอมูลอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

1.4 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการจัดเก็บขอมูลโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก จัดระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศไว
เปนหมวดหมูและมีระบบคนหาขอมูลท่ีแมนยํารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองลงมาไดแก มีการจัดเก็บ
ขอมูลที่สมบูรณตามแผนงานที่กําหนดไวอยางเปนระบบและมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
อยางสมํ่าเสมอและจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศโดยใชเอกสารรายงานขอมูลสถิติแฟมขอมูล
สวนท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก จัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ
ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดสรรงบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการ
ท่ีอาจจะใชในการบริหารงานตาง ๆ จึงสงผลใหการจัดสรรงบประมาณเปนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ซึ่งสอดคลองกับ วีระ สุภากิจ (2550 : 29) ไดกลาววาการจัดการใหมีแหลงรวมของขอมูลสารสนเทศไว
ในหนวยงานซึ่งเรียกวาศูนยสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียน (School Information Center) ดังนี้
จัดทําใหมีสถานท่ี เชน มีหอง ๆ หนึ่ง หรือสวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนเปนศูนยสารสนเทศ หรือ
อาจใชสวนหนึ่งของสมุด หองอ่ืน ๆ ฯลฯ มีวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปน เชน ตูสําหรับจัดเก็บแฟมขอมูล
สารสนเทศ หรือแผนบันทึกขอมูลกรณีใชคอมพิวเตอรไวในหองจัดทําระบบคนหาแฟมหรือหากเปน
คอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนคืน  ใหสอดคลองกับลักษณะของการใชละการบริหารขอมูลโรงเรียน
และใหสอดคลองกับโปรแกรมในระดับจังหวัดและอําเภอ จัดแสดงสารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ แตละรอบป
เปนแผนปายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมประสบการณประจําป
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การศึกษา รายชั้นเรียน จัดทําสรุปขอมูลสารสนเทศสําคัญ ๆ เปนสไลดหรือแผนใสเพ่ือประกอบการ
บรรยายแกผูมาศึกษาดูงานหรือเผยแพรใหหนวยงานอื่น ๆ จัดหองปฏิบัติการ (Operation Room)
สําหรับเสนอผลงานของหนวยงาน ซึ่งมีสารสนเทศ เปนองคประกอบสําคัญถาโรงเรียนมีสถานท่ีเพียงพอ
และสอดคลองกับวิจัยของชาติชาย ทนะขวาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบวา สภาพการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดหนวยหรือคลังขอมูลมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

1.5 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการวิเคราะหขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก จัดกลุมขอมูลท่ีวิเคราะหไดแลว
ใหเปนปจจุบันและวัตถุประสงคของการใช รองลงมา ไดแก จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลอยางเพียงพอและทันตอการเปลี่ยนแปลงและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ
ตามความเรงดวนของการนําไปใช สวนท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก มีการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบ
การวิเคราะหขอมูล ท้ังนี้เนื่องมาจากการแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบจะตองใชบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการในการวิเคราะหขอมูลจะตองมีการวิเคราะหและการตีความหมายขอมูลท่ีทําการ
เก็บรวบรวม โดยท่ัวไปจะมีจํานวนมาก เม่ือไดขอมูลมาแลว ก็จะดําเนินกับขอมูลดวย วิธีการตาง ๆ
เชน การแยกประเภท การจัดชั้น การสังเขป การหาขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ ของขอมูล
ซึ่งสอดคลองกับ Owens (2010 : 3) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีของครูและมโนทัศนของครูเก่ียวกับ
อิทธิพลของครูใหญที่มีตอบูรณาการเทคโนโลยีทางการสอนในชั้นเรียน พบวาครูใหญจะมีอิทธิผล
ในการใชเทคโนโลยีของครู ถาครูใหญแสดงใหเห็นวามีความสามารถในเรื่องดังตอไปนี้ พัฒนาแผน
เทคโนโลยีและจัดตั้งคณะกรรมการทางเทคโนโลยีสนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาทางวิชาชีพ
กระตุนและตระหนักในเรื่องการปฏิบัติท่ีเปนเลิศทางการใชเทคโนโลยีความรูและการใชเทคโนโลยี
และจัดหาทรัพยากรเทคโนโลยีและสอดคลองกับแนวคิดของจินตนา ใจกวาง (2550 : 3) กลาววา
การวิเคราะหขอมูลหรือการจัดการขอมูล คือ การสรางระบบจัดขอมูลจํานวนมากใหสามารถไปใชได
อยางสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ซึ่งประกอบดวยการจัดเก็บไวในแฟมขอมูลอยางเปนระบบ ทั้งแบบ
แฟมบํารุงรักษาไมใหผิดเพ้ียนหรือสูญหาย และการสรางระบบคนหาขอมูลอยางเปนระบบ เริ่มตน
ที่การสรางฐานขอมูลซึ่งจะตองออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ปจจุบันนี้มีซอฟแวรหรือ
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถใชจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลการวิจัยสอดคลองกับวิจัย
ของชาติชาย ทนะขวาง (2556) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบวา สภาพการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการวิเคราะหขอมูล มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน
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1.6 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานการนําขอมูลไปใชโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอท่ีคาเฉลี่ยมากเปนลําดับแรก ไดแก นําขอมูลและสารสนเทศท่ีไดไปใชในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองการประเมินจากหนวยงานภายนอก รองลงมา ไดแก นําขอมูล
สารสนเทศท่ีไดไปใชในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เชน การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาและรายงานประจําป (SAR) ของสถานศึกษา และนําสารสนเทศไปใช  ควบคุม
กํากับ ติดตาม และดูแลงานเพ่ือการรายงานและประกอบการตั้งงบประมาณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการและติดตามไมเปนระบบ จึงทําใหการนําสนเทศไปใชในการ
ประกอบรายงานและตั้งงบประมาณไดนอย ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (2550 : 1) กลาวถึง การใชขอมูลรวมกันและการประมวลผล การเปลี่ยนแปลง
รายการแบบหลายผูใช ระบบจัดการบานขอมูลสําหรับผูใชหลาย ๆ คนพรอมกัน ตองมีการอนุญาต
ใหผูใชเขาถึงขอมูลในเวลาเดียวกันได โดยที่ระบบจะตองจัดการขอมูลใหแกผูใชแตละคนอยาง
ถูกตองดวย ถึงแมวาผูใชเหลานั้นจะเรียกใชขอมูลเดียวกัน ในระบบจัดการฐานขอมูลจะตองมีสวน
ควบคุมการทํางานแบบพรอมกัน (Concurrency Control) ซึ่งในการทํางานแบบแฟมขอมูลจะไมมีสวน
จัดการในเรื่องนี้และสอดคลองกับกรรณิกา ทิตาราม (2555 : 85) กลาววา การใชขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลสารสนเทศเปนขอเท็จจริงหรือเหตุการณเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ เชน คน สถานที่ สิ่งของตาง ๆ
ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว และสามารถเรียกเอามาใชประโยชนไดในภายหลัง ขอมูลจึงจําเปนตอง
เปนขอมูลท่ีดีมีความถูกตองแมนยําสิ่งท่ีไดจากการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาประมวลผล เพ่ือนํามา
ใชประโยชนตามจุดประสงค ขอมูลที่ผานการเลือกสรรใหเหมาะสมกับการใชงานใหทันเวลา และ
อยูในรูปท่ีใชได สารสนเทศท่ีดีตองมาจากขอมูลท่ีดี การใชขอมูลและสารสนเทศจะตองมีการควบคุมดูแล
เปนอยางดี เชน อาจจะมีการกําหนดใหผูใดบางเปนผูมีสิทธิ์ใชขอมูลได ขอมูลท่ีเปนความลับจะตอง
มีระบบข้ันตอนการควบคุม กําหนดสิทธิ์ในการแกไขหรือการกระทํากับขอมูลวาจะกระทําไดโดยใคร
บาง นอกจากนี้ขอมูลท่ีเก็บไวแลวตองไมเกิดการสูญหายหรือถูกทําลายโดยไมไดตั้งใจและสอดคลอง
กับผลการวิจัยของทวี หาแกว (2557) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
พบวาผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในมีความพึงพอใจหลังการใชระบบอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน

2. เปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา

2.1 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมพบวาครูท่ีมีปริญญาตรี



90

และสูงกวาปริญญาตรีมีการรับรูเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาไมแตกตางกัน
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูลครูมีการรับรูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากบุคลากรจะมีวุฒิการศึกษาตางกัน แตก็ขาดความรูความสามารถ
ในการจัดระบบสารสนเทศ ท้ังทางดานเทคนิควิธีการในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ประมวลผลขอมูลและการนําไปใช และภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญและไมมีผูรับผิดชอบ
โดยตรง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยจุฑารัตน จิตเนียม (2556 : 119) ไดศึกษาสภาพการจัดทําระบบ
สารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพรพบวา วุฒิทางการศึกษาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย
นิศารัตน เชาวปรีชา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวา จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 เชนเดียวกัน

2.2 การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามประสบการณการทํางานโดยรวมครู
ท่ีมีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป และมีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป มีการรับรู
เก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการตรวจสอบขอมูลตามการรับรูของครูมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรจะมีประสบการณการสอนตางกัน
แตก็ขาดความรูความสามรถในการจัดระบบสารสนเทศเหมือนกัน ท้ังทางดานเทคนิควิธีการในการ
จัดเก็บ รวบรวมขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลและการนําไปใช และภาระงานมาก ขาดความรู
ความชํานาญและไมมีผูรับผิดชอบโดยตรงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน  จิตเนียม (2556 : 119)
ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง สภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชุมพร พบวา เม่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของผูบริหารในการบริหารการใชคอมพิวเตอร
โดยจําแนกตามประสบการณทํางานมีระดับการปฏิบัติไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย
นิศารัตน เชาวปรีชา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวา จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

2.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จําแนกตามขนาดศึกษา พบวา
การรับรูของครูในการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
มีการรับรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคลากรท่ีอยูขนาดสถานศึกษา
ท่ีสังกัดตางกัน การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาแตกตางกัน
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โรงเรียนขนาดใหญกวายอมไดรับงบประมาณในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี และงบในการจัดหาบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากรมีมากกวาทําใหระบบงานสารสนเทศออกมาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เขมนิจ ปรีเปรม (2554 : 105 - 106) ไดศึกษาการบริหารการใชคอมพิวเตอรของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวาขนาดของโรงเรียนมีระดับ
การปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคลองกับจุฑารัตน จิตเนียม
(2556 : 119) ซึ่งไดศึกษาสภาพการจัดทําระบบสารสนเทศของครูและผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชุมพร พบวา ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
เชนเดียวกัน

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเสนอแนะ ดังนี้

ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะสําหรับ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

เขต 3 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 สามารถ
นําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษา
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน

1.1 ควรวางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ในการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาในสถานศึกษา

1.2 ควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของ
สารสนเทศ

1.3 ควรเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของใหจัดอบรมผูท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา

2. ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลการศึกษาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนี้
2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล สถานศึกษาควรสงผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ

รับการอบรมเก่ียวกับการออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมงายตอการวิเคราะหขอมูลเพ่ือให
มีความชํานาญ และจัดภาระงานของผูปฏิบัติดานระบบสานสนเทศมากยิ่งขึ้น จัดหาคูมือการสราง
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและท่ีสําคัญผูบริหารตองสรางความตระหนัก สรางขวัญกําลังใจ
ในการสนับสนุนงานดานระบบสารสนเทศ

2.2 ดานการตรวจสอบขอมูล สถานศึกษาควรจัดหาชองทางการสื่อสารระหวาง
ผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศกับวิทยากรสําหรับเปนที่ปรึกษาในการตรวจสอบขอมูล เชน
การเชื่อมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง หรือเชิญวิทยากรที่มีความรูมาเปนที่ปรึกษา
โดยเฉพาะ และจัดหาคูมือเก่ียวกับข้ันการตรวจสอบขอมูล

2.3 ดานการประมวลผลขอมูล สถานศึกษาควรใหผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ
มีการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผล

2.4 ดานการจัดเก็บขอมูล สถานศึกษาควรมีศูนยสารสนเทศทางการศึกษาระดับ
สถานศึกษา มีตูสําหรับการจัดแฟมขอมูลสารสนเทศ จัดทําระบบคนหาแฟม จัดหาคอมพิวเตอร
ท่ีชวยในการสืบคน เพ่ือลดภาระงานของผูปฏิบัติงานสารสนเทศ และสอดคลองกับลักษณะของ
การใชงานและการบริหารของขอมูลสถานศึกษา

2.5 ดานการวิเคราะหขอมูลสถานศึกษาควรใหผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ
มีการวางแผน การวิเคราะหขอมูล และจัดกลุมขอมูลการวิเคราะห ตามหมวดหมูของฝายงาน
และติดตามปฏิทินของผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศไดปฏิบัติตามแผนที่วางไว จัดหาวิทยากร
เพ่ือใหความรูความเขาใจและความสามรถในการวิเคราะหขอมูล แกผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ

2.6 ดานการนําขอมูลไปใชสถานศึกษาควรเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนเผยแพร
ขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาอยางเพียงพอ หรือหาชองทางในการเผยแพรขอมูลหลาย ๆ สื่อ
เชน เสียงตามสาย ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ทางเคเบิลทีวี จัดใหมีตารางผลิตเอกสารเผยแพร
เปนชวง ๆ

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
3.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3
3.3 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3


