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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพปัญหำ เปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรสำรสนเทศ 

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 จ�ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ต�ำแหน่ง และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและครู ในโรงเรียน  

107 โรง จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรวม 321 คน ซ่ึงได้มำจำกกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ มีควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ .87 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t กำรทดสอบค่ำ  F และกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็น 

รำยคู่โดยวิธีของ Scheffe´

 ผลกำรวิจัยปรำกฏดังนี้

 1. สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 มีสภำพกำรบริหำร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยภำพรวม และรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก มีปัญหำกำรบริหำรสำรสนเทศของสถำนศึกษำ

ในทุกด้ำน

 2. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 พบว่ำ ผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและครูที่มีระดับกำรศึกษำและต�ำแหน่ง 

แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นโดยภำพรวมและในรำยด้ำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ผู้บริหำร หัวหน้ำ

ฝ่ำยวิชำกำรและครูที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนต่ำงกัน โดยภำพรวมมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน

พบว่ำด้ำนกำรวำงแผนและด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

 3. ข้อเสนอแนะ พบว่ำสถำนศึกษำควรมีกำรบริหำรสำรสนเทศด้ำนกำรวำงแผนโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 

ที่เกี่ยวข้อง มีกำรก�ำหนดกระบวนกำร วิธีกำรและเป้ำหมำยของแต่ละฝ่ำยให้มีควำมสอดคล้องและเชื่องโยงกัน ด้ำนกำรด�ำเนิน

งำนควรมกีำรก�ำหนดกรอบปฏบิตังิำนและกำรนเิทศให้มคีวำมชดัเจนในทำงปฏบิตัมิำกขึน้ ด้ำนกำรตรวจสอบ ตดิตำมและประเมนิ

ผลควรมีกำรพัฒนำเครื่องมือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ ด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำควรมี

กำรพัฒนำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ

ค�าส�าคัญ: กำรบริหำรสถำนศึกษำ  สำรสนเทศในสถำนศึกษำ

Abstract
 The objectives of this research were to study the status, problem, comparison, and suggestion of 

the information administration in the basic educational schools under the Office of Ubon Ratchathani  

Primary Educational Service Area 4 as classified by education level, position and working experience.  

The sample including 321 administrators, heads of academic departments, and teachers, were selected by 
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a stratified random sampling from 107 schools. A five-point rating scale questionnaire with reliability of .87 

was employed in data collection. Percentage, means, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe´ were 

used in data analysis.

 The research findings were as follows:

 1. An overall and individual aspects of the administration of information in basic education schools 

under the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 4 were found to be at a high level. 

There had been problems in the administration in all aspects.

 2. In comparison of the opinions of the respondents about the overall and individual aspects of  

the administration of information in basic education schools it was found that those who differed in  

educational attainment and position viewed it differently at level .05 of significance. However, the opinions 

of the respondents differing in work experience were found not to be different at a significant level except 

in planning and implementation of the administration that were different at level .05 of significance.

 3. For suggestions, schools should have included every involved bodies in their administration, had 

process, methods and harmonious goals for different sections. Clear frame and timetable of the operation 

and supervision should have also been planned. The tools using in follow-up, monitoring, and evaluation 

should have been developed to meet the need and utility. Report of the operation and improvement should 

have been focused. 
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บทน�า

 กำรพัฒนำกำรศึกษำในรอบสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำได้

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ ในช่วง พ.ศ. 2542–2552 กระแส

สงัคมกย็งัมกีำรวพิำกษ์วจิำรณ์ว่ำระบบกำรประกนัคณุภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำยังไม่เข้มแข็ง สถำนศึกษำไม่ได้ 

สร้ำงระบบคุณภำพให้เกิดอย่ำงจริงจัง มุ่งเน้นกำรปรับปรุง

เพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินคุณภำพภำยนอกเท่ำน้ัน  

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษำธิกำรจึงประกำศกฎกระทรวง  

ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ที่ก�ำหนดให้สถำนศึกษำต้องพัฒนำ

ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดย 

เริม่ต้นตัง้แต่ 1) ก�ำหนดมำตรฐำนของสถำนศกึษำ 2) จดัท�ำ

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 3) จัดระบบบริหำรและ

สำรสนเทศ 4) ด�ำเนินงำนตำมแผน 5) ติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำ 6) ประเมินคุณภำพภำยใน 7) จัดท�ำ

รำยงำนประจ�ำปีเสนอบคุคลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และ 

8) มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองจนเป็น

วฒันธรรมขององค์กรทีย่ัง่ยนื มกีำรจดัเตรยีมควำมพร้อมใน

ระบบสำรสนเทศภำยในสถำนศกึษำและกำรน�ำข้อมลูไปใช้

ต้องเป็นหวัใจของกำรบรหิำรจดักำรในสถำนศกึษำ ซึง่สถำน

ศกึษำต้องด�ำเนนิกำรวำงระบบบรหิำรจดักำร พฒันำระบบ

สำรสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภำพ ได้ก�ำหนด และให้

หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกัน

คณุภำพภำยในสถำนศกึษำและให้ถอืว่ำกำรประกนัคณุภำพ

ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ี

ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงตอ่เนื่อง โดยจัดให้มกีำรจัดท�ำรำยงำน

ประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

และเปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปสู่ 

กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อรองรับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำต้องจัดระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรและมีข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ

ตรวจสอบได้ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องว่ำ 

ผูเ้รยีนทุกคนจะไดร้ับกำรบรกิำรด้ำนกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพ 

(ส�ำนักงำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 2554)

 รำยงำนวจิยักำรด�ำเนนิงำนด้ำนระบบกำรประกนั

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำพบว่ำ โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำร

ประเมินภำยนอกในรอบที่ 2 มีกำรด�ำเนินงำนไม่ครบตำม

กำรกระบวนกำรประกันคุณภำพ 3 ด้ำน กล่ำวคือ ด้ำนกำร

ควบคุมคุณภำพ ขำดกำรจัดท�ำธรรมนูญโรงเรียนและแผน
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พัฒนำคณุภำพประจ�ำปี  ทัง้ยงัขำดกำรน�ำระบบสำรสนเทศ

มำใช้ในกำรบรหิำรกำรจดักำรและกำรจดักจิกรรมกำรเรยีน

กำรสอน (อรจิรำ  ธรรมไชยำงกูร 2551) และจำกผล 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 3 รอบ ระยะเวลำ 15 ปีที่

ผ่ำนมำ ของ สมศ. พบว่ำมี 10 ปัญหำหลักที่เป็นตัวฉุดรั้ง

กำรศึกษำไทย ซึ่ง 2 ใน 10 ปัญหำ ระบุว่ำ สถำนศึกษำขำด

กำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพ และสถำนศึกษำ

ขำดกำรก�ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ สนับสนุนที่เข้มแข็งและ

ต่อเนื่องจำกหน่วยงำนต้นสังกัด เป็นผลให้ส่วนใหญ่ไม่ได ้

น�ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ

ภำพนอกมำใช้ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 

(ชำญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ 2558)

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำกำรบรหิำร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขต

พืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 เพือ่น�ำผล

กำรศึกษำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ

ของสถำนศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรวำงแผน 

กำรด�ำเนินงำน กำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล รวม

ถึงกำรน�ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำสภำพ ปัญหำกำรบรหิำรสำรสนเทศ

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4

 2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรบริหำรสำรสนเทศใน

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 จ�ำแนกตำมระดับกำร

ศึกษำ ต�ำแหน่ง และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

 3. เพื่อ เสนอแนะแนวทำงของกำรบริหำร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 ตอนที่  1 กำรศึกษำสภำพ ปัญหำ รวมถึง 

กำรเปรียบเทียบกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 

ขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 4 โดยใช้แบบสอบถำม ซึ่งจ�ำแนกตำม

ระดับกำรศึกษำ ต�ำแหน่ง และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

และเสนอแนะแนวทำงกำรบรหิำรสำรสนเทศในสถำนศกึษำ

 ประชากร

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ สถำนศึกษำ ใน

สังกัดส� ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำร ศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 4 ปีกำรศึกษำ 2558 จ�ำนวน 107 แห่งที่

มผีูบ้รหิำรสถำนศกึษำจ�ำนวน 155 คน หวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำร

จ�ำนวน 148 คน ครูจ�ำนวน 1,052 คน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 

1,355 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำง คือ สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 ปี 

กำรศึกษำ 2558 จ�ำนวน 107 แห่งได้จำกกำรสุ่มแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และก�ำหนด

ขนำดกลุม่ตวัอย่ำงตำมตำรำงเครจซีแ่ละมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan 1970) ที่มีผู ้บริหำรสถำนศึกษำจ�ำนวน  

107 คน หวัฝ่ำยหน้ำวชิำกำรจ�ำนวน 107 คน และครจู�ำนวน 

107 คน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรวมทั้งสิ้น 321 คน

 ตอนที่ 2 กำรศึกษำกำรบริหำรสำรสนเทศใน 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  โดยใช้กำรเก็บข้อมูล 

ด้ำนเอกสำร กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก มีสถำน

ศึกษำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์ได้แก่ โรงเรียน

บ้ำนโพธิ์ โรงเรียนบ้ำนคูเมือง (อ่อนอนุเครำะห์) โรงเรียน

บ้ำนบุ่งมะแลง และโรงเรียนบ้ำนหนองเทำ โดยมีผู ้ให ้

ข้อมลูหลกั ได้แก่ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ หวัหน้ำฝ่ำยวชิำกำร 

และครู ต�ำแหน่งละ 1 คน

 ตัวแปรที่ศึกษา   

 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ระดบักำรศึกษำ ต�ำแหน่งและ

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน ของผู้บริหำร หัวหน้ำฝ่ำย

วชิำกำรและครขูองสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร

สถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรและครูต่อกำรบริหำร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  

โดยใช ้แนวคิดกำรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) ซึ่ง 

ประกอบด้วย 1) สำรสนเทศด้ำนกำรวำงแผน (Plan)  

2) สำรสนเทศด้ำนกำรด�ำเนินงำน (Do) 3) สำรสนเทศ 

ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล (Check)  

4) สำรสนเทศด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำ (Act)  

ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

ของส�ำนักงำนทดสอบทำงกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งน้ีได้จ�ำแนกกำรด�ำเนินกำรวิจัย 

เป็น 2 ตอน ได้แก่

 กำรวิจัยตอนที่ 1 เครื่องมือที่ใช ้ในกำรวิจัย 

เป็นแบบสอบถำม แบบตรวจสอบรำยกำรและแบบสอบถำม

มำตรประมำณค่ำ 5 ระดบั ประกอบด้วยข้อมลู 4 ส่วน ได้แก่ 

1) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม  

2) ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำน

ศึกษำ ซึ่งเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ  

3) ค�ำถำมแบบปลำยเปิดให้แสดงควำมคิดเห็นด้ำนปัญหำ

ของกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  

4) ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 

 กำรวิจัยตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช ้ในกำรวิจัย 

เป็นแบบค�ำถำมปลำยเปิดโดยใช้เก็บข้อมูลด้ำนเอกสำร  

ด้ำนกำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t กำรทดสอบค่ำ F 

และกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่เป็นรำยคู่โดยวธิี

ของ Scheffe´

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1. ผลกำรศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำน 

เขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำอบุลรำชธำน ีเขต 4 ปรำกฏ

ดังนี้

  1.1 ส ถ ำนศึ กษ ำมี ส ภ ำพก ำ รบ ริ ห ำ ร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  

มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมำก (  = 4.07) แต่ละด้ำน 

มีค่ำเฉลี่ย ดังต่อไปนี้

   1) ด้ำนกำรวำงแผนมีค่ำเฉลี่ยโดยรวม 

อยู่ในระดับ มำก (  = 4.44)

   2) ด้ำนกำรด�ำเนนิงำนมค่ีำเฉลีย่โดยรวม 

อยู่ในระดับ มำก (  = 4.02)

   3) ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำม และ

ประเมินผลมีค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มำก 

(  = 3.84)

   4) ด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำมี

ค่ำเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับ มำก (  = 3.99)

  1.2  สถำนศึ กษำมี ป ัญหำกำรบริ ห ำ ร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  

คือกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำด้ำนกำรวำงแผน 

ยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยของผู ้ที่

เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำยังขำดควำม 

ต่อเนื่องและขำดควำมเชื่องโยงของกำรก�ำหนดเป้ำหมำย

ร่วมกันของแต่ละฝ่ำย ด้ำนกำรด�ำเนินงำนยังขำดกำรนิเทศ

ทีเ่ป็นระบบ และขำดกำรประเมนิประสทิธผิลของกำรนเิทศ

ในภำพรวม ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล  

ขำดกำรสรุปผลในภำพรวมและกำรจัดท�ำแบบประเมิน 

มีควำมซ�้ำซ้อนกัน มีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำโดยให ้ควำมส�ำคัญเพื่อรำยงำนและกำร

ประชำสมัพนัธ์สถำนศกึษำมำกกว่ำกำรน�ำข้อมลูสำรสนเทศ

ที่วิเครำะห์และสังเครำะห์ได้เพื่อกำรน�ำไปปรับปรุงและ

พัฒนำกำรศึกษำ

 2. ผลกำรเปรียบเทียบกำรบริหำรสำรสนเทศใน

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  พบว่ำ

  2.1 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู ที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำ  

โดยภำพรวมต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

  2.2 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู ที่มีต�ำแหน่งต่ำงกันมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภำพกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำ โดยภำพรวม

และรำยด้ำนทุกด้ำน แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ .05

  2.3 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู ที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนต่ำงกัน 

มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรสำรสนเทศใน 

สถำนศึกษำ โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำ 

รำยด้ำนพบว่ำด้ำนกำรวำงแผนและด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุง

และพัฒนำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.05

 3. ข้อเสนอแนะ พบว่ำสถำนศึกษำควรมีกำร

บริหำรสำรสนเทศด้ำนกำรวำงแผนโดยกำรมีส่วนร่วม 

ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรก�ำหนดกระบวนกำร วิธีกำร

และเป้ำหมำยของแต่ละฝ่ำยให้มีควำมสอดคล้องและ 

เชื่องโยงกัน ด้ำนกำรด�ำเนินงำนควรมีกำรก�ำหนดกรอบ

ปฏิบัติงำนและกำรนิเทศให้มีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ 
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มำกขึ้น ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลควรมี

กำรพัฒนำเครื่องมือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ ด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำ

ควรมีกำรพัฒนำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ

สรุปผลการวิจัย

 1. สภำพ ปัญหำกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำน

ศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 มีดังนี้

  1.1 สภำพกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำน

ศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 มีค่ำเฉลี่ยโดยภำพรวม และ 

รำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 

  1.2 ปัญหำกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำน

ศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 พบว่ำ กำรบริหำรสำรสนเทศใน

สถำนศึกษำด้ำนกำรวำงแผนยังขำดกำรมีส่วนร่วมใน 

กำรก�ำหนดเป้ำหมำยของผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรพัฒนำหลักสูตร

สถำนศึกษำยังขำดควำมต่อเน่ืองและขำดควำมเชื่องโยง 

ของกำรก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันของแต่ละฝ่ำย ด้ำนกำร

ด�ำเนนิงำนยงัขำดกำรนเิทศทีเ่ป็นระบบ ด้ำนกำรตรวจสอบ 

ติดตำมและประเมินผล ขำดกำรสรุปผลในภำพรวมและ 

กำรจัดท�ำแบบประเมินมีควำมซ�้ำซ้อนกัน มีกำรจัดท�ำ

รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยให้ควำมส�ำคัญ 

เพื่อรำยงำนและกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำมำกกว่ำ

กำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้เพื่อกำรน�ำไปปรับปรุงและ

พัฒนำกำรศึกษำ

 2. กำรเปรียบเทียบกำรบริหำรสำรสนเทศใน

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 พบว่ำ

  2.1 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู ที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำ โดย

ภำพรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู มีควำมคิดเห็นเก่ียวกับสภำพกำรบริหำร

สำรสนเทศในสถำนศกึษำ โดยภำพรวมและรำยด้ำนทกุด้ำน 

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

  2.3 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู ที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนต่ำงกัน 

มคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัสภำพกำรบรหิำรสำรสนเทศในสถำน

ศึกษำ โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน 

พบว่ำด้ำนกำรวำงแผนและด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและ

พัฒนำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

 3. ข ้อเสนอแนะ พบว ่ำสถำนศึกษำควรม ี

กำรบริหำรสำรสนเทศด้ำนกำรวำงแผนโดยกำรมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรก�ำหนดกระบวนกำร วิธีกำร

และเป้ำหมำยของแต่ละฝ่ำยให้มีควำมสอดคล้องและ 

เชื่องโยงกัน ด้ำนกำรด�ำเนินงำนควรมีกำรก�ำหนดกรอบ

ปฏิบัติงำนและกำรนิเทศให้มีควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ 

มำกขึ้น ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลควรมี

กำรพัฒนำเครื่องมือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ

กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ ด้ำนกำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำ

ควรมีกำรพัฒนำรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรศึกษำ

อภิปรายผลการวิจัย

 1. กำรศกึษำสภำพ ปัญหำกำรบรหิำรสำรสนเทศ

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4

  1.1 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำรและครู มีควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรบริหำร

สำรสนเทศในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  

ทั้ง 4 ด้ำนคือด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรด�ำเนินงำน  

ด้ำนกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล และด้ำนกำร 

น�ำไปปรบัปรงุและพฒันำ โดยภำพรวมและรำยด้ำนมรีะดบั

กำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับมำก ซึ่งอำจเป็นเพรำะว่ำสถำน

ศึกษำเริ่มมีกำรตื่นตัวและให้ควำมส�ำคัญในกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำเพิ่มมำกขึ้น มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำสู ่ 

กำรอบรมในด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 

จำกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำด้ำนองค์ประกอบทั้ง 8 

องค์ประกอบของกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศกึษำทกุ 3 ปี และผ่ำนกำรประเมนิคณุภำพภำยนอก 

จำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำร

ศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ทั้งสำมรอบเป็นเวลำรวม 15 ปี 

ท�ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและให้ควำมสนใจในสำรสนเทศ

ที่สถำนศึกษำของตนเองจัดท�ำขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลกำร
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วิจัยของสุนิตำ สุบินยัง (2554) เรื่องระบบสำรสนเทศกับ

กำรจัดกำรควำมรู้ในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 ที่พบว่ำระบบ

สำรสนเทศในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำประถมศึกษำ รำชบุรี เขต 1 ในภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำก นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ 

อัษฎำวุธ สุวรรณดี และ พงษ์ธร สิงห์พันธ์ (2557) ที่วิจัย

เรื่องกำรด�ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในเพื่อรองรับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 

เขต 2 ที่พบว่ำ มีกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม และมีกำรจัด

ระบบบริหำรละสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็น

เพรำะว่ำสถำนศึกษำ มีควำมตระหนักและได้ด�ำเนินกำร

อย่ำงจริงจัง ในพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยยึดมำตรฐำน

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนเป็นหลกั มกีำรวำงแผนและด�ำเนนิงำน

ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีจัด

ระบบบรหิำรและสำรสนเทศเป็นปัจจบุนั ด�ำเนนิกำรตดิตำม

ตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง

  1.2 ปัญหำกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำน

ศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 พบว่ำ กำรบริหำรสำรสนเทศ 

ในสถำนศึกษำด้ำนกำรวำงแผนยังขำดกำรมีส่วนร่วมใน 

กำรก�ำหนดเป้ำหมำยของผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรกำรศึกษำของสถำนศึกษำและวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน 

กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำยังขำดควำมต่อเน่ือง  

ด้ำนกำรด�ำเนินงำนยังขำดกำรนิเทศท่ีเป็นระบบ และขำด

กำรประเมนิประสทิธผิลของกำรนเิทศในภำพรวม ด้ำนกำร

ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล ขำดกำรสรุปผลในภำพ

รวมและกำรจดัท�ำแบบประเมนิมคีวำมซ�ำ้ซ้อนกนั มกีำรจดั

ท�ำรำยงำนกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำโดยให้ควำมส�ำคัญ

เพื่อรำยงำนและกำรประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำมำกกว่ำ

กำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศที่วิเครำะห์และสังเครำะห์ได้เพื่อ

กำรน�ำไปปรับปรุงและพัฒนำกำรศึกษำ ทั้งนี้อำจเน่ืองมำ

จำกกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำยังขำดระบบกำรให้

บริหำรที่ดี กำรวำงแผนบริหำรในบำงส่วนอำศัยควำมรู้สึก

เป็นทีต่ัง้ บคุลำกรยงัขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรเชือ่มโยง

เป้ำหมำยในแต่ละระดับเข้ำด้วยกัน กำรไม่ให้ควำมส�ำคัญ

ต่อกำรนิเทศในชั้นเรียน ระบบกำรตรวจสอบ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนยังท�ำได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร รวมถึง 

กำรขำดกำรวำงแผนในกำรใช้สำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

ทีม่ใีนกำรน�ำกลบัมำใช้ในกำรปรบัปรงุและพฒันำกำรศกึษำ

ของสถำนศึกษำ ในอีกด้ำนหน่ึงที่บุคลำกรในแต่ระดับของ

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร ครู มีกำรใช้สำรสนเทศในกำรพัฒนำ

งำนที่ตนเองรับผิดชอบแตกต่ำงกัน อำจท�ำให้ครูไม่ทรำบ

เป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ กำรก�ำหนด

แผนกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนไม่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัย

ของ เสถยีร ประกอบจนัทร์ (2551) เรือ่งกำรน�ำเสนอข้อมลู

สำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้ำนผู้เรียน

ของสถำนศึกษำขนำดเล็ก สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่พบว่ำ ด้ำนกำรประมวลผล

และวิเครำะห์ข้อมูล ปัญหำที่พบส่วนใหญ่ คือกำรขำด

บุคลำกรที่มีควำมรู้ในกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์

ข้อมูล ส่วนด้ำนกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ ปัญหำที่พบ

ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลสำรสนเทศในกำรตัดสินใจ วินิจฉัย  

ส่ังกำร ไม่มีข้อมูลสำรสนเทศในกระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและไม่มข้ีอมลูสำรสนเทศในกำรวำงแผนปฏบิตักิำร

ประจ�ำปี และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สงกำ ฟ้องเสียง 

(2555) ที่ท�ำกำรวิจัยเรื่องกำรศึกษำสภำพ ปัญหำกำรใช้

สำรสนเทศในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สั งกัดส� ำ นักงำนเขตพื้ นที่ กำร ศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 5 พบว่ำ ปัญหำกำรใช้สำรสนเทศ 

ในกำรประกันคุณภำพ ด้ำนกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้  

มีกำรวำงแผนกำรน�ำสำรสนเทศไปใช้ โดยให้ควำมส�ำคัญ 

ในกำรน�ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ

 2. กำรเปรียบเทียบกำรบริหำรสำรสนเทศใน

สถำนศึกษำขั้น สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 พบว่ำ

  2.1 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครู ที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำ 

ขัน้พืน้ฐำน สังกดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 4 โดยภำพรวม แตกต่ำงกัน ทั้งนี้อำจ 

เนื่องมำจำกควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรเห็นควำมส�ำคัญ 

ของกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนพัฒนำตนเอง  

พัฒนำงำน ที่ต้องอำศัยทักษะและควำมรู้ที่เกิดจำกกำร 

เรยีนรูอ้ย่ำงเป็นระบบ ซึง่สอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ สนัติ 

ไกรษี (2551) เรื่องกำรศึกษำสภำพกำรด�ำเนินงำน

สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 ท่ี 

พบว ่ำกำรด�ำเนินงำนสำรสนเทศ ผู ้มีวุฒิกำรศึกษำ 
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ปริญญำโทมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำผู้มีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี 

โดยผู ้วุฒิกำรศึกษำปริญญำโทได้มีโอกำสในกำรศึกษำ

หำควำมรู้เกี่ยวกับสำรสนเทศ มีเวลำในกำรศึกษำเกี่ยวกับ

ควำมรู ้เรื่องของคอมพิวเตอร์มำกกว่ำผู ้มีวุฒิกำรศึกษำ

ปริญญำตรี

  2.2 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครูที่มีต�ำแหน่งต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

สภำพกำรบริหำรสำรสนเทศในสถำนศึกษำข้ัน สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  

เขต 4 โดยภำพรวมแตกต่ำงกัน ท้ังน้ีอำจเน่ืองมำจำกกำร

บริหำรในต�ำแหน่งที่ต่ำงกันจะมีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 

ที่แตกต่ำงกัน โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำจะให้ควำมส�ำคัญ 

ในกำรวำงแผน จึงให้ควำมส�ำคัญต่อสำรสนเทศท่ีเกิดจำก

กำรวเิครำะห์และสงัเครำะห์จำกฝ่ำยต่ำง ๆ  ของสถำนศกึษำ

เพื่อใช้ในกำรวำงแผนและก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ

สถำนศกึษำ หวัหน้ำวชิำกำรจะให้ควำมส�ำคญัในกำรตดิตำม 

ตรวจสอบและประเมนิผล โดยกำรน�ำข้อมลูจำกครทูีป่รกึษำ

ประจ�ำชัน้น�ำมำวเิครำะห์จดัท�ำสำรสนเทศเพือ่ใช้ในวำงแผน 

กำรติดตำม กำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน ด้ำนครูที่ปรึกษำ

ประจ�ำชั้นจะให้ควำมส�ำคัญต่อสำรสนเทศในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน กำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกิดจำกตัว 

ผูเ้รยีน ซึง่สอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ สภุำพร จนัทร์โลมำ 

(2551) เรื่องสภำพและปัญหำกำรด�ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำภำยในโรงเรียนคำทอลิก

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่ำ ผู ้บริหำรมี 

ควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำในสถำนศึกษำสูงกว่ำครู โดยผู ้บริหำรเห็น 

ควำมส�ำคัญ มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม 

สัมมนำมำกกว่ำครู

  2.3 ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำฝ ่ำย

วิชำกำร และครูท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนต่ำงกัน 

มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรสำรสนเทศใน 

สถำนศึกษำขั้น สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4  โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน  

ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกกำรเข้ำมำรับต�ำแหน่งหน้ำที่ที่ต้อง 

รับผิดชอบจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ จัดเตรียม ข้อมูลที่เกิดจำกกำร

ท�ำงำนในหน้ำที่แล้วน�ำมำประมวลผลส่งต่อข้อมูลจัดท�ำ 

เป็นสำรสนเทศของตนเอง ของระดับข้ันและของระดับ

สถำนศึกษำ และมีกำรใช้สำรสนเทศในกำรวำงแผนเพื่อ

พัฒนำงำนที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลกำรวิจัยของ สันติ ไกรษี (2551) เรื่องกำรศึกษำสภำพ

กำรด�ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำน

ศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี  

เขต 4 ที่พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบ 

งำนสำรสนเทศที่มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนต่ำงกันมี 

ควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรด�ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อ 

กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยรวมและรำยด้ำน 

ไม่แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรวจิยักำรบรหิำรสำรสนเทศในสถำนศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม  

ศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1) สถำนศึกษำควรจัดท�ำสำรสนเทศด้ำนกำร

วำงแผนให้มีกำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำนของปีที่ผ ่ำนมำ

วิเครำะห์ปัญหำ ก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยกำรมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ำยและน�ำมำก�ำหนดค่ำควำมส�ำเร็จ 

ของเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ควำมต้องกำรชุมชน เพื่อเพิ่มควำมเป็นเอกลักษณ์ของ 

สถำนศึกษำ ก�ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

โดยกำรน�ำผลกำรประเมินที่ผ ่ำนมำ น�ำมำเป็นกรอบ 

ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ�ำปี มีกำรน�ำระบบกำรบริหำรงบประมำณโดยมุ่งเน้น

ผลงำน น�ำมำใช้กับกำรด�ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ 

มีกำรจัดท�ำหลักสูตรของสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่น 

โดยกำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพท้องถิ่น 

เสรมิสร้ำงและพฒันำในจดุเด่นและจดุเน้นของสถำนศกึษำ

 2) สถำนศึกษำควรจัดท�ำสำรสนเทศด้ำนกำร

ด�ำเนินงำนให้มีกำรจัดท�ำปฎิทินกำรปฏิบัติกำร ก�ำหนด

ตำรำงกำรปฏบิตังิำนของสถำนศกึษำให้ครอบคลมุโครงกำร

ต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี มีผู้รับผิดชอบโครงกำร 

รวมถึงก�ำหนดกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรของโครงกำร

ต่ำงๆเป็นระยะ และจดัท�ำปฏทินิกำรนเิทศมกีำรจดัท�ำคูม่อื

และรูปแบบกำรนิเทศของสถำนศึกษำ จัดท�ำแบบประเมิน

แผนกำรเรียนรู ้ แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

แบบประเมิน แบบทดสอบ แบบตรวจสอบธุรกำรชั้นเรียน 

และก�ำหนดตำรำงกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำให้เป็น

มำตรฐำน

 3) สถำนศึกษำควรจัดท�ำสำรสนเทศด้ำนกำร

ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล ให้มีกำรจัดท�ำสรุป
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รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม เพื่อน�ำไปสู ่ 

กำรปรับปรุงและพัฒนำวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม 

หรอืงบประมำณเพือ่ให้เกดิประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนและ

ประสิทธิผลบรรลุตำมเป้ำหมำย และควรมีกำรจัดท�ำสรุป

รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมในภำพรวม  

แยกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ฝ่ำย โดยหัวหน้ำ

แผนงำนแต ่ละแผนงำนเป ็นผู ้สรุปและจัดท�ำข ้อมูล

สำรสนเทศในส่วนนี้เพื่อให้เห็นปัญหำและแนวตำมใน 

กำรพัฒนำในแต่ละแผนงำนของสถำนศึกษำ มีกำรน�ำและ

พฒันำระบบเทคโนโลยีส่ำรสนเทศมำช่วยในกำรบนัทกึและ

ประมวลผลข้อมลูของนกัเรยีนแต่ละชัน้เรยีน มกีำรออกแบบ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม

กับสถำนศึกษำ เพื่อลดข้ันตอนในกำรท�ำงำน และใช ้

ผลกำรพฒันำของนกัเรยีนรำยบคุคล ระดบัห้องเรยีน ระดบั 

ชั้นเรียนและในระดับสถำนศึกษำให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

  4) สถำนศึกษำควรจัดท�ำสำรสนเทศเพื่อ

กำรน�ำไปปรับปรงุและพฒันำ โดยกำรพฒันำรำยงำนพฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำประจ�ำปี (SAR) ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

กำรวำงแผนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้มำกกว่ำ 

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 ในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษำในเรื่องต่อไปนี้

 1) กำรศึ กษำประสิทธิภำพกำรใช ้ ข ้ อ มูล

สำรสนเทศของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ      

 2) กำรน�ำรูปแบบกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ

เอกชนสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำของภำครัฐ 

กิตติกรรมประกาศ

 งำนวิจัยฉบับนี้ ส�ำเร็จได้ด้วยดีอย่ำงสมบูรณ์ด้วย

ควำมอนุ เครำะห ์อย ่ ำงดียิ่ งจำก ดร.ไพวุฒิ  ลั งกำ  

ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

ร ำ ช ภั ฏ อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี  ที่ ใ ห ้ ค� ำ ป รึ ก ษ ำ ชี้ แ น ะ  

อำจำรย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ 

ดร.อมรรัตน ์ พันธ ์งำม นำงสำวจันทรำ สำระวันท์  

และนำงปรำณี  เสริมสุข ผู้เชี่ยวชำญที่กรุณำในค�ำแนะน�ำ

แก้ไขเครื่องมือในกำรท�ำวิจัย และขอขอบพระคุณคณะ 

ผู้บริหำรและคณะครูส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศกึษำอบุลรำชธำน ีเขต 4 ทีอ่�ำนวยควำมสะดวกในกำรวจิยั

ครั้งนี้
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 การศึกษาไทย (ออนไลน์) 2558 (อ้ำงเมื่อ 26 
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ทดสอบทำงกำรศึกษำ, ส�ำนักงำน.  การจัดระบบบริหาร 

 และสารสนเทศภายในสถานศึกษา ตามกฎ 

 กระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร 

 แห่งประเทศไทย จ�ำกัด, 2554.

สงกำ  ฟ้องเสียง.  การศึกษาสภาพปัญหาการใช้ 

 สารสนเทศในการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5.  วิทยำนิพนธ์  

 ครุศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 อุบลรำชธำนี, 2555.

สันติ ไกรษี.  การศึกษาสภาพการด�าเนินงานสารสนเทศ 

 เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สังกัด 
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