
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

ชื่อวิทยานิพนธ   ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
ของโรงเรียนสงักัดเทศบาลจังหวัดฉะเชงิเทรา 

ชื่อผูวิจัย   นางสาวศิริรัตน  เทียมเลิศ 
ปริญญา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ป พ.ศ.    2553 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ดร.สุรัตน  ไชยชมภ ู
กรรมการที่ปรึกษา  ดร.วรศักดิ์  วัชรกําธร 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณ
ในการทํางานของผูบริหารและพนักงานครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ผูบริหารจํานวน  11  คน 
พนักงานครูจํานวน  127  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที                      
  ผลการวิจัย  พบวา   
 1.  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบวาในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก    
 2.  เปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จําแนกตามตําแหนง  ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ยกเวนดานการประมวลผลขอมูล   ดานการจัดเก็บขอมูล  และดานการวิเคราะหขอมูล  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.  เปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 4.  เปรียบเทียบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ยกเวนดานการจัดเก็บขอมูล  ดานการวเิคราะหขอมูล  ดานการนําขอมูลไปใช  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
คําสําคัญ: การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา, โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the management information 

system of municipality schools in Chachoengsao province, which was classified by position, level 
of education and work experience. The samples consisted of 11 administrators, 127 teachers. The 
instrument used for collecting the data was a set of five-rating scale questionnaire. Statistics used 
for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and t-test.   

 The findings were as follows:    
 1.  Education information management system of municipality schools in Chachoengsao 

province, as a whole and as an individual aspect were at a high level. 
 2. Comparing the study of education management information system municipality 

schools in Chachoengsao province classified by position as a whole and as separate items, there 
were differences at .05 level of significance accept processing data, collecting data and analyzing 
data there were no significant difference. 

 3. Comparing the study of education management information system municipality 
schools in Chachoengsao province classified by education level of respondants as a whole and as 
separate items, there  were no significant difference. 

 4. Comparing the study of education management information system municipality 
schools in Chachoengsao province classified by experience of respondants as a whole and as 
separate items, there were no significant difference. But the organizing of storage data, analyzing 
data and using data aspects there were differences at .05  level of significance. 
Key words : Education Information Management System,  Municipality Schools in                       
                      Chachoengsao province.  


