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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการระบบสารสนเทศและระดับการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระบบ
สารสนเทศกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ว ย
ผู้ บ ริ ห ารและครู จ านวน 260 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน 2) การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้ าน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจั ดระบบสารสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คาสาคัญ: การจัดการระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the level of information system
management and the level of educational quality assurance implementation of
schools to expand opportunities. and the relationship between the organization of
information systems and educational quality assurance. of schools expanding
educational opportunities under the Samut Sakhon Primary Educational Service Area
Office The sample group used in the research consisted of 260 administrators and
teachers. The research instrument was a questionnaire. The statistics used in the data
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. and Pearson's
correlation coefficient.
The results of the research were as follows: 1) School information system
management expanded educational opportunities in the Samut Sakhon Primary
Educational Service Area Office. There is a high level of work. 2) Education quality
assurance in schools expanding educational opportunities under the Samut Sakhon
Primary Educational Service Area Office The operation is at a high level. 3) The
relationship between information system management and educational quality
assurance of schools expanding educational opportunities under the Samut Sakhon
Primary Education Service Area Office.
Keywords: Information System Management, Quality Assurance, the school
expanding educational opportunities
บทนา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานโยบายการ
วางแผนและพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4
เรื่ อ งการขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
มีจุดมุ่งหมายในการเร่งขยายการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ
ทุกประเภท กระจายโอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้กับ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ให้ได้รับบริการ
ทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถนามาใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ต้องตระหนักถึง
การจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุด
นอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนาข้อมูลไปใช้ต้อง
เป็นหัวใจของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินการวางระบบบริหารจัดการ
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พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกฎกระทรวงต่าง ๆ ได้กาหนด
ไว้ (สานักทดสอบทางการศึกษา, 2554)
จากเป้าหมายและกรอบแนวทางการดาเนินงานข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา ต้องตระหนักถึงการจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบสอดรับ
กับการจัดการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุด นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมในระบบ
สารสนเทศภายในสถานศึ ก ษาและการน าข้ อ มู ล ไปใช้ ต้ อ งเป็ น หั ว ใจของการบริ ห ารจั ด การ
ในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินการวางระบบบริหารจัดการ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อให้
ผู้ เรี ย นเกิดคุณภาพเป็ น ไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงต่าง ๆ ได้กาหนดไว้เช่น พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและ
การประกัน คุณภาพการศึก ษา มาตรา 47 ให้ มีระบบ การประกันคุณภาพการศึ กษาเพื่อ พั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 เป็ นต้น ซึ่งการจัดระบบสารสนเทศเป็น 1 ใน 8 ประการ
ของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการจัดระบบสารสนเทศที่ดีในสถานศึกษานั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยการจัดระบบสารสนเทศตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา ดังกล่ าว จะช่ว ยให้ ส ถานศึกษาสามารถดาเนินงานพัฒ นา
หลั กวิช า หลั กฐานข้อเท็จ จริ งที่ส ามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลที่ เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ และมีความสมเหตุสมผล
จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศ
กับการประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุง ทางด้านการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา และการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ตามขอบข่ายการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาระดับ การดาเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการระบบสารสนเทศกับการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ย นขยายโอกาสในสั ง กัดส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสาคร
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2560 จาก 24 โรงเรียน
แบ่งเป็นผู้บริหาร 24 คน และครู 767 คน รวม 791 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาก 24 โรงเรียน ผู้บริ หาร 24 คน และครู
236 คน รวม 260 คน ซึ่งผู้วิจัยได้หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางสาเร็จรูปของ (Krejcie &
Morgan. 1970 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และคณะ, 2559) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทาการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของแต่ละโรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
โดยพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับคาจากัดความในการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ อายุ ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จานวน 6 ขั้นตอน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จานวน 4 ด้าน
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยดังนี้
1. การนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเครื่อ งมื อ จากประภา ตั น ติ วุ ฒิ (2557) และอดิ ศร
โค้วเนื่องศรี (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
นามาประยุกต์ใช้ และผู้วิจัยได้หาค่า ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ใหม่
1.2 นาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
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2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ขอหนังสือจากหลักสูตรถึงผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
2.2 แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จานวน 3 ท่าน และคานวณหาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและการใช้
ภาษาเพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง โดยใช้เ ทคนิ ค Item - Objective Congruence Index (IOC) ได้ ค่ า IOC
อยู่ช่วงคะแนนระหว่าง 0.67 - 1.00
2.3 หลังจากที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้ว ผู้วิจัยได้
นาแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – out)
กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน 30 คน ในโรงเรียนวัดวังน้า
เขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
Aalpha Coefficient) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (α Coefficient) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
เท่ากับ 0.96
2.4 นาแบบสอบถามที่นาไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วทาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลต่อไป
2.5 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของแบบสอบถามแล้ว ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ ได้
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่าสุด จะนามาเป็นข้อคาถามเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยั ง ครู โ รงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ในสั งกัดส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยการออกแจกแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยเก็บรวบแบบสอบถามผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โดยครูจะส่งแบบสอบถามคืนมาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ซึ่งใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 260 ชุด และให้เวลาในการทาแบบสอบถาม 3 สัปดาห์
ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 260 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
5. ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ และ
นาเสนอต่อไป
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วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และนาเสนอเป็นรูปแบบ
ตารางประกอบคาอธิบาย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลแสดงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่
2. ข้อมูล เกี่ย วกับ การปฏิบัติงานการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสและ
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึ กษาในโรงเรียนขยายโอกาส ตามความคิดเห็นผู้บริหารและ
ครู วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระบบสารสนเทศ กับการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ตามความคิดเห็น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมข้ อมู ล ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ งหมด 260 คน ส่ ว นใหญ่ เป็นเพศหญิ ง
183 คน คิดเป็นร้อยละ 70.40 แบ่งเป็นตาแหน่งผู้บริหาร จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และ
ครู จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 90.80 ส่วนใหญ่มี อายุ 30-40 ปี จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ
45.80 โดยมีระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70
มีประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่ 5-10 ปี จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 มีผลการวิจัย ดังนี้
1. การจั ด ระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาโอกาสในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
( X = 4.09, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ขั้นการจัดเก็บข้อมูล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
( X = 4.24, S.D. = 0.46) รองลงมาคื อ ขั้ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ( X = 4.18, S.D. = 0.43)
ขั้นการรายงานผลข้อมูล ( X = 4.10, S.D. = 51) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ( X = 4.09, S.D. = 0.48)
ขั้ น การตรวจสอบข้ อ มู ล ( X = 3.99, S.D. = 0.57) และขั้ น ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ
ขั้นประมวลผลข้อมูล ( X = 3.94, S.D. = 0.60)
2. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ ก ษาสมุ ทรสาครมีร ะดับ การดาเนิ นงานโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น
( X = 4.15, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการตรวจสอบคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( X = 4.21, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงคุณภาพ ( X = 4.19, S.D. = 0.43) ด้านการ
ควบคุมคุณภาพ ( X = 4.13, S.D. = 0.46) และด้านที่มีการดาเนินงานค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการ
ประเมินคุณภาพ ( X = 4.06, S.D. = 0.51)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการระบบสารสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นขยายโอกาสในสั งกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวแปรตามอย่า งมีนัยทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการจัดระบบสารสนเทศกับการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r = 0.70)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดเก็บข้อมูลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ
การดาเนิ น ประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.60) รองลงมาคือ
ด้านวิเคราะห์ข้อมูลเช่นเดียวกับด้านรายงานผลข้อมูลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.58) ด้านเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
(r = 0.54) ด้ า นตรวจสอบข้ อ มู ล มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ กั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.54) และด้านประมวลผลข้อมูลมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง
(r = 0.41)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการจัดระบบสารสนเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีประเด็นสาคัญที่นามา
อภิปรายผล ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
เป็นการจัดเก็บทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนของสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบทาให้สะดวก
ต่อการค้นหาเพื่อนามาใช้ประโยชน์ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขั้นการ
จัดเก็บข้อมูล รองลงมาคือ ขั้นการเก็บ รวบรวมข้อมูล การรายงานผลข้อมูล การวิเคราะห์ ข้ อ มูล
การตรวจสอบข้อมูล และขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือขั้นการประมวลผลข้อมูล อาจเนื่องมาจากการนา
ข้อมูลดิบมาประมวลผล เป็นสารสนเทศ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล
โดยตรง และเลื อ กใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย และ การใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมในการจั ด กลุ่ ม แยกแยะ
ตามลั กษณะและประเภทของสารสนเทศ แต่มีความตะหนัก ว่า การจั ดให้ มี แหล่ งรวมของข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ทันสมัย มีการจาแนกข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการนาไปใช้ในโรงเรียน
โดยมีสถานที่ ครุภัณฑ์ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล เงินทอง (2550)
ที่วิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
สระแก้ว เขต 2 พบว่า การพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ และวิธีการในการตรวจสอบข้อ มูล ของ
โรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการประมวลผล ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้
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เป็นการเฉพาะและเพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและความต้องการของผู้ใช้ ควรจัดอบรมให้
ความรู้ทางสถิติและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและควรจัดอบรมให้
ความรู้และเทคนิควิธีการแก่ผู้ที่มีหน้า ที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา
2. การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่ าการตรวจสอบ
ข้อมูลช่วยให้ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วให้เป็นปัจจุบันและตรงวัตถุประสงค์ของการใช้และนาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณา
รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และ การประเมิ น คุ ณ ภาพมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด อาจเนื่ อ งมาจากสถานศึ ก ษา
มีกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ประกอบด้วยการทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนการประเมิ นผลการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ กษาในภาพรวม
ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด พรมจุ้ย (2552) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษาของจั ง หวั ด นนทบุ รี ” พบว่ า ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
มีความเป็นไปได้สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจ และมีความเหมาะสม
3. จากผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการระบบสารสนเทศกับการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุ ท รสาคร ทุ ก คู่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 กล่ า วคื อ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการจัดระบบสารสนเทศกับการประกันคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่าด้านการจัดเก็บข้อมูล มีค่าสั มประสิทธิ์ส หสั มพันธ์ กับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
เช่นเดียวกับด้านรายงานผลข้อมูลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และด้านประมวลผลข้อมูลมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการประกันคุณภาพ
การศึกษาต้องอาศัยการตรวจสอบจากข้อมูลสารสนเทศ เป็นหลัก ดังนั้นหากข้อมูลสารสนเทศมีระบบ
ขั้นตอนที่สมบูรณ์จะส่งผลให้สามารถควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม
ตามความเป็นจริง สอดคล้องกับ จันทิรา จันทเลิศ (2551) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่
เขต 4 ผลการศึ ก ษาพบว่ า สภาพการจั ด การระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีนโยบาย มีการวางแผนอย่างเป็นระบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้ อ มู ล และ
การประมวล โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่
ได้ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ แ ละน าผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. การจั ด ระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
1.1 ขั้ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ดั ง นั้ น ควรจั ด ให้ มี แ หล่ ง
เก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศไว้ในโรงเรียนชัดเจนมีการจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูลและสารสนเทศ
ในการเก็บรักษา และมีการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศให้มีความเป็นปัจจุบัน
1.2 ขั้นการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าสุด ควรมีการจัดหาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ค่าสถิติ หรือผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว และควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาดาเนินงานประมวลผลข้อมูล
2. การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2.1 ด้านการตรวจสอบคุ ณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นควรมี การนาผลการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลไปพัฒนาการดาเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.2 ด้านการประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าสุด ควรมีการให้บุคลากรครูได้มี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เรื่องการวัดและประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อ งและ
มีการเผยแพร่รายงานการปฏิบัติงาน ในรอบปีสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน
3. ควรส่งเสริมพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศควบคู่กับการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านการจั ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เพื่อที่จะนาผลจากการศึกษามาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาต่อไป
2. ควรมีการศึกษาโดยเปรีย บเทียบโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพกับโรงเรียนที่ไม่ประสบความสาเร็จ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุ ทรสาคร เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิผล
เอกสารอ้างอิง
จันทิรา จันทเลิศ. (2551). การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4.
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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