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บทคัดยอ  

 
   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ

ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนงและ
ขนาดโรงเรียน โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ใน 5 ขั้นตอน คอื การวางแผนระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบ ระบบ  การปรับใชระบบ  
และการบํารุงรักษาระบบ   กลุมตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 394 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น .98  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยใชคา t-test และ F-test   

   ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้
   1.  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
   2.  เปรียบเทียบการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามตําแหนง ระหวางผูบริหารโรงเรียน กับครู 
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   3.  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    
 
คําสําคัญ: โรงเรียนขั้นพืน้ฐาน  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 
    The objectives of this study were to determine and compare the basic school data and 
information system development under the Office of Chonburi Educational Service Area 2 which  
were classified by position and school sizes. The conceptual framework was involved with five steps 
of data and information system development; system planning, system analysis, system design, 
system implementation and system maintenance respectively. The samples of this study were 394 
school administrators and teachers. Five-rating-scale questionnaire was employed as a tool of data 
collection with .98 of reliability. Percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test were used 
for data statistically analyses. 
 The findings were as following; 
 1.  Basic school data and information system development under the Office of Chonburi 
Educational Service Area 2 as a whole and each aspects were at the high level. 
 2.  Comparing basic school data and information system development between the school 
administrators and teachers’ opinions were found statistically insignificant differences. 
 3.  When comparing basic school data  and  information system development which 
classified by school sizes were also found statistically insignificant differences. 
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