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บทนํา 
เม่ือเอ่ยถึงเทคโนโลย ี คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถึงส่ิงท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆท่ีทนัสมยั  

ราคาแพง  มีระบบการทาํงานท่ียุง่ยากซบัซอ้น  ซ่ึงเม่ือนาํมาใชแ้ลว้สามารถช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ
ดีข้ึนและประสิทธิภาพสูงข้ึนรวมทั้งประหยดัเวลาและแรงงานอีกดว้ย  ซ่ึงหากจะนาํเทคโนโลยมีาผนวกให้
เขา้กบัการศึกษานั้น  สามารถเรียกวา่เป็นศาสตร์ท่ีประยกุตเ์อาวชิาการต่างๆมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  ซ่ึงเกิดจากการออกแบบการสอนตาม
หลกัการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะของผูเ้รียน  ความ
เหมาะสมของส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาและความสนใจของผูเ้รียน  เทคโนโลย ี เป็นศาสตร์แห่ง
วธีิการ  ซ่ึงมิไดห้มายความวา่  การประยกุตเ์คร่ืองมือวสัดุและวธีิการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มใหม่เพื่อการเรียนรู้  เป็นการนาํความรู้  แนวคิด  กระบวนการและผลผลิต
ทางวทิยาศาสตร์ใชร่้วมกนัอยา่งเป็นระบบ  เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการศึกษาใหก้า้วหนา้ไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษาในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาเพื่อพฒันาปฏิรูปการจดัการศึกษาใหเ้ท่า
เทียมกบัสากล  ดงันั้นจึงไดมี้การนาํสารสนเทศเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมายการศึกษาคือ  พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษา
ของชาติฉบบัแรกของประเทศ  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2542  เป็นตน้มา  มาสาระสาํคญัท่ี
ใชเ้ป็นหลกัในการปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งในส่วนท่ีเป็นความมุ่งหมาย  หลกัการของการจดัการศึกษา  
สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  แนวทางจดัการศึกษาการบริหารและจดัการศึกษา  
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ครู  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา  และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2542) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดทิศทางการพฒันาดา้น ICT ไวโ้ดยมี
วสิัยทศัน์ คือ ผูเ้รียน ผูส้อน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใชป้ระโยชน์จาก ICT ในการเขา้ถึง
บริการทางการศึกษาไดเ้ตม็ศกัยภาพอยา่งมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล ความ
ตอ้งการในการใช ้ICT เป็นไปเพื่อพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการทางการศึกษา ผลิตและพฒันาคุณภาพผูจ้บการศึกษาดา้น ICT เพื่อการพฒันาประเทศ การจดัการ
เรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยันั้น เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT-based 
Learning) ท่ีไดม้าตรฐาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2554 สถานศึกษาทุกแห่ง 
ทุกระดบัจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ICT เป็นฐาน (ICT-based Learning) และเป็นศูนยก์ารเรียนรู้โดยใช้
เครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอกท่ีมีความเร็ว สูง โทรทศัน์การศึกษาและส่ือ ICT อ่ืน ๆ ตามมาตรฐาน
ท่ีกาํหนด การจดัการศึกษาทางไกลครอบคลุมทุกพื้นท่ี และมีศูนยบ์ริการการเรียนรู้ท่ีไดม้าตรฐานใน ทุก
จงัหวดั เขตพื้นท่ีการศึกษา และทุกตาํบล หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาร้อยละ 80 ใช ้ICT  
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การท่ีประเทศต่าง ๆ กาํลงัปรับเปล่ียนแนวการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ ดว้ยการนาํเอาความรู้และ
เทคโนโลยมีาเป็นพื้นฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศ เพื่อมุ่งเป้าหมาย แห่งการเป็นเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ (Knowledge-based Learning Economy) ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยา่งมากมาย 
ทั้งเกิดการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนหลายดา้นเพื่อประโยชน์แก่การพฒันา และเกิดการแข่งขนัสูงข้ึน โดย
ประเทศผูมี้ความรู้หรือมีเทคโนโลยสูีงกวา่มกัจะเป็น ผูไ้ดเ้ปรียบ (ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2545) อา้งถึงใน 
มลัลิกา เจริญสาร 2554 

ปัจจุบนัโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  ไดน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการในการ
จดัการเรียนการสอน  รวมถึงระบบต่างๆภายในโรงเรียนก็ไดน้าํกระบวนการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช ้ เช่น  ระบบการทาํงานของหอ้งสมุด  ระบบการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและพสัดุ  
ระบบของการทาํงานในฝ่ายวิชาการ  และอีกหลายๆดา้นภายในโรงเรียนท่ีไดน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้
มามีส่วนช่วยใหก้ารทาํงานทนัสมยัและสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน  มีการจดัและทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ  
คน้หาไดง่้าย   ทั้งน้ีเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  โรงเรียนชุมชนวดั
ราษฎร์นิยมมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนกัเรียน  เพื่อนาํมาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ส่ิงสาํคญั
จะตอ้งอาศยัการศึกษาวจิยั  เพื่อนาํผลการศึกษาวจิยัมาพฒันาปรับปรุงและแกไ้ข  การบริหารจดัการศึกษา
และการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมี้คุณภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

จากเหตุผลดงักล่าว   ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัความ   ตอ้งการในการใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ทั้งน้ี เพื่อนาํผลการวจิยัมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ี
สาํคญัในการปรับปรุงความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา  ใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาความตอ้งการในการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยต่ีางๆ  ในการเรียนการสอนประเภทน้ีใหเ้กิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน  
อนัจะส่งผลไปยงัการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและประเทศชาติสืบต่อไป 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 

  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาความตอ้งการในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ

นกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
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2.  เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
โดยจาํแนกตามเพศ  อาย ุ 
ขอบเขตการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษานกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   
 2.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย 
  2.1  ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 198 คน 
  2.2  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  โดยการใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น  (stratified random sampling)   
 3.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  3.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่   
         3.1.1  เพศ  มีดงัน้ี 
        3.1.1.1  เพศชาย 
        3.1.1.2  เพศหญิง 
         3.1.2  อาย ุ มีดงัน้ี 
        3.1.2.1  6-8 ปี 
        3.1.2.2  9-11 ปี 
        3.1.2.3  12 ปีข้ึนไป 

3.2  ตวัแปรตาม  ความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ 
การศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  แยกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

       3.2.1  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทอุปกรณ์ (Hardware) 
       3.2.2  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทวสัดุ (Software) 
       3.2.3  ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม 

         3.2.4  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 
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1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   จาํนวน 198 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   จาํนวน 140 คน 

กาํหนดขนาดตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปเครจซ่ีและมอร์แกน  (ศิริพงษ ์เศาภายน2553, หนา้79)  จาก
การเปิดตาราง ท่ีประชากรจาํนวน  198 คน  ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน140 คน  โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
(stratified random sampling)   
มีขั้นตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 1.  แบ่งประชากรกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น  
      1.1  ระดบัช่วงชั้น 
  1.1.1  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
  1.1.2  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4 
  1.1.3  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
 
 2.  สุ่มตวัอยา่งจากประชากรมา 140 คน  จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 3 ช่วงชั้น  อยา่งเป็นสัดส่วน 
ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับช้ัน 

ระดบัช่วงชั้น       จาํนวนประชากร     จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2   42          33 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4   76          54 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6   80          53 

รวม               198          140 
_____________________________________________________________________________________ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ลกัษณะเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเอง  ประกอบไปดว้ย 2 ตอน  คือ 
ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List)   จาํนวน 2 ขอ้ 
ตอนท่ี 2  เป็นขอ้ความเก่ียวกบัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2  โดยเป็นขอ้ความแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ  มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง  นอ้ย   และนอ้ยท่ีสุด ใน 4 ดา้น จาํนวน 35 ขอ้  ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทอุปกรณ์ (Hardware)  จาํนวน 9 ขอ้ 
2.  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทวสัดุ (Software)  จาํนวน 8 ขอ้ 
3.  ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม  จาํนวน 9 ขอ้ 
4.  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  จาํนวน 9 ขอ้ 

กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนไวด้งัน้ี 
คะแนน   5 หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน   4  หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน   3  หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน   2  หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน   1 หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 23-24) 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างแบบสอบถามวดัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  
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1.  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา  
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือโดยผูว้ิจยักาํหนดกรอบเน้ือหา  เป็น 4 ดา้น  คือ  ดา้นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  ประเภทอุปกรณ์ (Hardware)  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทวสัดุ (Software)  ดา้น
เทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  

2.  กาํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะของความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา 

3.  ร่างขอ้ความวดัความตอ้งการ  จาํนวน 35  ขอ้  ใหส้อดคลอ้งกบัคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีกาํหนดไว ้
4.  กาํหนดโครงสร้างลกัษณะแบบสอบถามเป็น 2 ตอน  ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัสถานของผูต้อบ

แบบสอบถาม เป็นแบบสาํรวจรายการ จาํนวน 2 ขอ้  ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  จาํนวนรวมทั้งหมด 35 
ขอ้  แบ่งออกเป็น 4 ดา้น  ใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 

5.  เสนอโครงร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 5 ท่าน  (รายช่ืออยูใ่นภาคผนวก)  
เพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  โดยใชว้ธีิหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
โดยกาํหนดคะแนนไว ้ ดงัน้ี 

ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่สอดคลอ้ง    ใหค้ะแนน +1 
ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน  0 
ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน -1 

นาํคา่คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งจากสูตร 

 IOC= 
n

R  

เม่ือ  IOC คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  R  คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญรายขอ้ 
 n  คือ  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ถา้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งสูงกวา่หรือเท่ากบั  0.50  ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ดป้รากฏวา่ไดข้อ้
คาํถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า ตั้งแต่  0.6 - 1 จาํนวน 35 ขอ้  ดงัน้ี  

1.  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทอุปกรณ์ (Hardware)  จาํนวน 9 ขอ้ 
2.  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทวสัดุ (Software) จาํนวน 8 ขอ้ 
3.  ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม  จาํนวน 9 ขอ้ 
4.  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  จาํนวน 9 ขอ้ 
6.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try-Out)  กบักลุ่ม 
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ตวัอยา่ง  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง  จาํนวน 30 คน  เพื่อหาค่าอาํนาจจาํแนก (r)  โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment)  ของคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total 
correlation)  โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกเป็นบวกใชเ้ป็นขอ้คาํถามจริงผลปรากฏวา่มีขอ้คาํถามท่ี
ใชไ้ด ้ จาํนวน 35 ขอ้  มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูต่ ั้งแต่ 0.22 – 0.60 และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.80 

7.  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองแลว้ ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   
เพื่อแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูล  ระหวา่งวนัท่ี 27-31  มีนาคม  พ.ศ. 2560  โดยแจกแบบสอบถาม 
จาํนวน 198  ฉบบั  ไดคื้น 140  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 70.70% 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2   มีดงัน้ี  

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ โดยการหา
ความถ่ีและร้อยละ 

2.  วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2  โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายขอ้  รายดา้น  และโดยรวม  
แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3.  วเิคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
จาํแนกตามเพศโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 

4.  วเิคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   
จาํแนกตามอายโุดยการใช ้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เม่ือ
พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํการทดสอบรายคู่โดยใชว้ธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post 
hoc Comparison) 
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ผลการวจัิย   
1.  ความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียน

ชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   โดยภาพรวมและราย
ดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.  นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.  นกัเรียนท่ีมีอายตุ่างกนั  มีความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
โดยภาพรวม  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประเภทวสัดุ  นกัเรียนท่ีมีอาย ุ6-8 ปี กบั 12 ปีข้ึนไป และ 9-11 ปี 
กบั 12 ปีข้ึนไป  มีความตอ้งการในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา  ดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ประเภทวสัดุ  และในดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
นกัเรียนท่ีมีอาย ุ6-8 ปี กบั 9-11 ปี และ 6-8 ปี กบั 12 ปีข้ึนไป  มีความตอ้งการในการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนนกัเรียน
ในช่วงอายคูุ่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
จากการวจิยัความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียน
ชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  พบวา่ ประเด็นท่ี
น่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผล มีดงัน้ี 

1.  ความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียน
ชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนมีความพยายามในการท่ีจะส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความกา้วทนั
ต่อสภาพความเจริญกา้วหนา้ของโลก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
ประเภทอุปกรณ์ (Hardware) อยูใ่นลาํดบัแรก  รองลงมา คือ ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคม  ดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทวสัดุ (Software)  และดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษา  เป็นอนัดบัสุดทา้ย  ซ่ึงอาจเป็นเพราะเม่ือสังคมรอบขา้งและโลกท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนเร่ือยๆ
อยา่งต่อเน่ือง  นกัเรียนจึงตอ้งเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองในดา้นเทคโนโลยมีากข้ึน  
รวมถึงการผลกัดนัของทางโรงเรียนท่ีมีการสนบัสนุนในเร่ืองเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง  ในปัจจุบนัการเรียนรู้
ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะห้องเรียนและครู  การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลด
นอ้ยลงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนเปล่ียนไปเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่   จึงมีความ
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จาํเป็นอยา่งเร่งด่วนท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งช่วยกนัพฒันาองคค์วามรู้ใหมจ่ากองคค์วามรู้เดิมท่ีมีอยูเ่พือ่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์มากท่ีสุด  เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการศึกษาอยา่งมาก  โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคมมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อการพฒันาการศึกษา  (สถาบนัราช
ภฏัสวนดุสิต,2544)  ความกา้วหนา้ทั้งดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา
เปล่ียนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยูเ่ดิม  เพื่อใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกทั้งเพื่อแกไ้ขปัญหาทางดา้นการศึกษาบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกนั  การเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบันวตักรรมการศึกษาท่ีจะ
นาํมาใช ้ เพื่อแกไ้ขปัญหาทางดา้นการศึกษาในบางเร่ือง  ช่วยใหก้ารใชท้รัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   

1.1  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทอุปกรณ์ (Hardware)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด  โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปน้ี  ตอ้งการให้
เพิ่มจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  อยูใ่นลาํดบัแรก  รองลงมาคือ  ตอ้งการเพิ่มจาํนวนหูฟัง  ลาํโพง  เพื่อใชใ้น
การฟังส่ือมลัติมิเดีย  และตอ้งการใหมี้การตรวจสอบการพร้อมใชง้านของอุปกรณ์อยูเ่สมอ  อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  จะเห็นไดว้า่ส่ือ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยงัเป็นความตอ้งการของนกัเรียน  เพื่อศึกษาหาความรู้
นอกเหนือจากความรู้ท่ีไดรั้บในหอ้งเรียน  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั กิตติยาและคณะ (2547) ศึกษาการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาคณะมนุษยศ์าสตร์และ
สังคมศาสตร์  พบวา่ สภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  นกัศึกษามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศมีประโยชน์ต่อการเรียน
และส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้  โดยไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ีความตอ้งการ
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยประเด็นท่ี
มีความตอ้งการลาํดบัท่ี 1 คือความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก ในการสนบัสนุนและส่งเสริมการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมีปัญหาระดบัท่ี 1 ในเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพยีงพอต่อ
การใหบ้ริการวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเทคโนโลยทุีกรูปแบบท่ีนาํมาประยกุตใ์นการปฏิบติังานการสืบคน้ขอ้มูลการติดต่อส่ือสาร 
การประมวลผล การจดัเก็บ การส่ือสาร และการส่งผา่นสารสนเทศดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยท่ีระบบ
ทางกายภาพประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร และระบบเครือข่าย ขณะท่ีระบบนามธรรม
เก่ียวขอ้งกบัการจดัรูปแบบของการมีปฏิสัมพนัธ์ดา้นสารสนเทศทั้งภายในและ ภายนอกระบบใหส้ามารถ
ดาํเนินการร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ อา้งใน มลัลิกา เจริญสาร (2554) (ผดุง พรมมูล, สภารัตน์ นํ้าใจดี, 
อรทยั แกว้ทิพย,์ 2552) สาวกิา จกัรบุตร (2552) จากการสัมภาษณ์ นกัเรียนมีความเห็นวา่การนาํ ICT มาใช้
ในการเรียนรู้  ทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  สาระการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเรียนรู้ โดยใช ้
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ICT มากท่ีสุด ไดแ้ก่  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยส่ืีอท่ีนกัเรียนสนใจและมีทกัษะการใช้
และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 1.2  ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปน้ี  ตอ้งการใหมี้การรับและ
ส่งขอ้มูลจากทางโรงเรียน  โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ  ตอ้งการใหมี้ความ
ปลอดภยัของระบบเครือข่ายสารสนเทศ  และตอ้งการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร  เพื่อติดต่อกบัครูผูส้อน  อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  ส่ิงเหล่าน้ีจึงมีความจาํเป็นในสังคมยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  การติดต่อส่ือสารท่ีบาง
เร่ืองก็ไม่สามารถรอเวลาได ้ จึงทาํใหเ้ทคโนโลยต่ีางๆเขา้มามีบทบาทสาํคญัในปัจจุบนั  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบั  (สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต,2544)  ซ่ึงกล่าวไวว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนการจดั
การศึกษา  โดยเฉพาะการจดัการศึกษาสมยัใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการ
ดาํเนินการ  การติดตามและประเมินผล  ซ่ึงอาศยัคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมเขา้มามี
บทบาทท่ีสาํคญั  เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการส่ือสารระหวา่งบุคคล ในเกือบทุกวงการท้งัทางดา้น
การศึกษาจาเป็นตอ้งอาศยัส่ือสัมพนธ์ระหวา่งตวับุคคลเช่นการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  โดยใช้
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน  การติดต่อส่ือสารท่ีมีความ
รวดเร็วจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนั  ดงัท่ี  กิดานนัท ์ มลิทอง (2543) ไดใ้หค้วามหมายวา่ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเทคโนโลยท่ีีรวมระบบคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบโทรคมนาคมการส่ือสาร
ความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูล  ซ่ึงเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเห็นชดัเจนในปัจจุบนัคือ  อินเทอร์เน็ตและทาง
ด่วนสารสนเทศ โดยอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมทัว่โลก  และใหบ้ริการ
ต่างๆ แก่ผูใ้ชร้วมทั้งสามารถสืบคน้ขอ้มูลและติดต่อกนัไดท้นัทีโดยผา่นทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของ
ตวัอกัษร  ภาพ  และเสียง สาํหรับทางด่วนสารสนเทศเป็นพื้นฐานโครงสร้างสารสนเทศในการนาํเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง   
 1.3  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  ประเภทวสัดุ (Software)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด  โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปน้ี ตอ้งการให้
โรงเรียนจดัทาํเอกสารในการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปต่างๆ  เป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ  ตอ้งการใหเ้พิ่ม
แอพพิเคชัน่ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเพิ่มเติม  และตอ้งการใหเ้พิ่มจาํนวนโปรแกรมต่างๆท่ีเก่ียวกบั
การศึกษาเพิ่มเติม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  การเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยวธีิการทางเทคโนโลยหีรือโปรแกรม  
หรือแอพพิเคชัน่ต่างๆทางการศึกษา  มีความสาํคญัต่อนกัเรียนในปัจจุบนั   ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 นกัการศึกษา
จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคาํถามท่ีน่าสนใจวา่ทาํไมตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนมี "การเรียนรู้ดว้ยตนเอง" (Self 
Directed Learning) และจะจดัการเรียนการสอนอยา่งไรเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
เพราะโลกไร้พรมแดนในปัจจุบนัความสามารถท่ีสาํคญัทท่ีสุดกลายเป็นความสามารถในการเรียนรู้กรอบ
แนวคิดทางการศึกษาเดิมเปล่ียนแปลงไป (Paradigm Shift)  จากโครงสร้างการศึกษาเดิมท่ียดึติดกบัเวลา  
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สถานท่ีใชก้รอบของห้องเรียนและโรงเรียนเป็นหลกัแหล่งขอ้มูลหลกัคือตาํราคาดหวงัในเน้ือหาความรู้ท่ี
แน่นอน  โดยไดเ้ปล่ียนมาใชก้รอบแนวคิดใหม่ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ีแหล่งขอ้มูล
ท่ีไมจ่าํกดั  ท่ีเรียกวา่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (SelfDirectedLearning)  เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งมีความ
รับผดิชอบในการวางแผน  การปฏิบติัและการประเมินผลความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเอง  ผูเ้รียน
จะตอ้งสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หน่ึงไปยงัอีสถานการณ์หน่ึง
ได ้ อา้งใน มลัลิกา เจริญสาร (2554)   (สุขมุ  เฉลยทรัพย ์และคณะ, 2547)  
 1.4  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัดงัต่อไปน้ี  ตอ้งการให้
มีการแกไ้ข  ปรับปรุงเวบ็ไซดข์องโรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั เป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ  ตอ้งการใหมี้การ
ตรวจสอบผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตและตอ้งการใชห้้องสมุดออนไลน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบั   จินตนา เกสรบวัขาว (2542)  กล่าวไวว้า่หอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ี
มีคุณค่า เป็นสถานท่ีคน้ควา้หาความรู้ท่ีสาคญั ทาหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหา จดัเก็บรักษา จดัระบบ และเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ หอ้งสมุดแต่ละประเภทยอ่มมีความมุ่งหมายท่ีแตกต่าง
กนั ทาํใหน้โยบายในการจดัการและบริการไม่เหมือนกนั โรงเรียนจะตอ้งจดัทาํหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา
ตามความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและการจดัการสอนแนวใหม่ซ่ึงจะเป็นการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกนัระหวา่งสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวชิา  รายวชิามาบูรณาการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบองค์
รวม โดยยดึผูเ้รียนเป็นตวัตั้งดงัท่ีกล่าวแลว้การจดัทาํหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษาและการสอนแนวใหม่ทาํ
ใหค้รูอาจารยส์ามารถจดัทาํแผนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารเป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ของเด็ก
ไดอ้ยา่งหลากหลาย จะทาํใหค้รูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสนุกสนาน  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็น
เคร่ืองมือในการแสดงหาความรู้และการเรียนรู้ในโรงเรียนนั้น มีศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติไดมี้การดาํเนินโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เป็นโครงการท่ีจะ
เช่ือมโยงโรงเรียนต่างๆในประเทศเขา้ดว้ยกนัโดยผา่นเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต เพื่อเร่งพฒันาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เพื่อขยายขีดความสามารถในการใหบ้ริการแก่โรงเรียนเพิ่มข้ึนตามลาํดบั 
(วเิชียร ภู่สุวรรณ์, 2545)  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์นิยม  จาํแนกตามเพศของนกัเรียน  พบวา่ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั  มี
ความตอ้งการต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษา  ไม่แตกต่างกนัทั้งภาพรวมและ
รายดา้นทุกดา้นทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทมากในการทาํงาน  
การส่ือสาร  และการศึกษาในยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา  เพราะฉะนั้นส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ี  จึงเป็นตวัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการในการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา   ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั  (กอง
วจิยัทางการศึกษา,2554) ศึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
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นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยสารสนเทศการศึกษาเจตคติของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา  พบวา่  นกัเรียนมีเจตคติดีมากต่อการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา  โดยใหค้วามเห็นวา่เทคโนโลยสีนเทศมีประโยชน์ต่อการเรียน  แนวทางในการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาไปพฒันาคุณภาพการศึกษาการเรียนโดยใชส่ื้อสารสนเทศเป็นส่ิงท่ี
น่าสนใจและเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหส้นุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน  

3.  ความตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนกัเรียนโรงเรียน
ชุมชนวดัราษฎร์นิยม  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํแนกตามอาย ุ โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกนั  ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนั้น  ความตอ้งการในการการสืบคน้ขอ้มูลอาจ
มีความแตกต่างกนัได ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความสนใจในวยัของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปตาม
ช่วงอายแุละการเรียนรู้ในบทเรียนหรือเร่ืองท่ีตอ้งการสืบคน้  มีความมากนอ้ยและเกิดความสนใจท่ีต่างกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เพญ็ศิริ วฒันเสว ี(2549) ศึกษาลกัษณะการใชค้อมพิวเตอร์ของครูปฐมวยัในโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะการใชค้อมพิวเตอร์ของครูปฐมวยัโดยรวมและแยก
รายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบลกัษณะการใชค้อมพิวเตอร์โดยภาพรวมของครูปฐมวยั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.01 เฉพาะกลุ่มครูท่ีสอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนั และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.05 เฉพาะกลุ่มครูท่ีมีอายตุ่างกนั การเปรียบเทียบลกัษณะ
การใชค้อมพิวเตอร์แยกเป็นรายดา้นของครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.05 ทุกดา้นของกลุ่มครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั P<.05 เฉพาะดา้นการจดัโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัเท่านั้น  และสอดคลอ้งกบัวจิยัของ  
ธิติมา ล่ิมผดุง (2552) การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของครูและบุคลากร เช่น อายท่ีุแตกต่างกนัทาํให้
ความถ่ีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั ทาํใหค้รูมีความคิดเห็นต่างกนัอาจจะเป็นเพราะ
ประสบการณ์ชีวติ สภาพแวดลอ้มและการท่ีครูรับข่าวสารจากภายนอก ทาํใหมี้ผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์ (Hardware)  โรงเรียนควรมีการเพิ่มในส่วนของ
จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเพิ่มจาํนวนหูฟัง  ลาํโพง  เพื่อใชใ้นการฟังส่ือมลัติมิเดีย  ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี
สาํคญัต่อการศึกษาเป็นอยา่งมาก  และตอ้งหมัน่ใหมี้การตรวจสอบการพร้อมใชง้านของอุปกรณ์อยูเ่สมอ  
หากคอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใชง้าน  ก็นบัไดว้า่เป็นอุปสรรคสาํคญัอยา่งหน่ึงในการเรียนรู้  เพราะฉะนั้นการท่ี
มีอุปกรณ์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัต่างๆ  ซ่ึงพร้อมใชง้านและเพียงพอ
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กบัจาํนวนนกัเรียนในโรงเรียน  จึงทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีตามทนัสังคมหรือโลกภายนอกโรงเรียน  เพื่อให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆไดท้นัสถานการณ์ 

2.  ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ประเภทวสัดุซอฟแวร์ (Software)  โรงเรียนควรมีการจดัทาํเอกสาร
ในการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปต่างๆ  เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเพิ่มเดิม  ควรมีการเพิ่มแอพพิเคชัน่ต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการศึกษาเพิ่มเติม  และควรใหมี้การเพิ่มจาํนวนโปรแกรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเพิ่มเติม  เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ให้นกัเรียนมากข้ึน  โดยมีการจดัโปรแกรม  หรือแอพพิเคชัน่ต่างๆ  ให้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา  ส่ิงต่างๆเหลา้น้ีทาํใหเ้รียนมีความอยากรู้อยากคน้หา
มากข้ึน  รวมถึงเป็นส่ิงท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอีกดว้ย   
 3.  ดา้นเทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม  โรงเรียนควรใหมี้การรับและส่งขอ้มูลจากทางโรงเรียน  
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สร้างความปลอดภยัของระบบเครือข่ายสารสนเทศ  และตอ้งเพิ่มช่องทางการ
ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร  เพื่อติดต่อกบัครูผูส้อน  ในสมยัปัจจุบนัมีช่องทางในการส่ือสารหลากหลาย
ช่องทาง  และบางข่าวสารอาจใชเ้วลารอเป็นเวลานานๆไม่ได ้ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะเพิ่มช่องทางการติดต่อ
ระหวา่งครู  และนกัเรียน  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร  การบา้น  และงานต่างๆ  เพื่อนาํไป
ปฏิบติัไดเ้ร็วข้ึน  เช่น  Line  Facebook  E-Mail  หรือ  เวบ็ไซดข์องทางโรงเรียน   

4.  ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  โรงเรียนตอ้งมีการ
แกไ้ข และปรับปรุงเวบ็ไซด์ของโรงเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั  เพื่อการติดตามข่าวสารของนกัเรียนให้รับรู้ข่าง
สารในโรงเรียนไดร้วดเร็วข้ึนและเป็นปัจจุบนัทนัเหตุการณ์มากข้ึน  เพิ่มเติมใหมี้การตรวจสอบผลการเรียน
ทางอินเทอร์เน็ต  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฟังผลสอบและไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปโรงเรียน  พฒันา
หอ้งสมุดใหเ้ป็นหอ้งสมุดออนไลน์  เพื่อพฒันาห้องสมุดแบบเดิมใหท้นัสมยัข้ึน  เรียนรู้ไดง่้ายข้ึนและ
รวดเร็วข้ึน       
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  ศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารใน
สถานศึกษา  เพราะเทคโนโลยมีีบทบาทสาํคญัมากประการหน่ึงในการดาํรงชีวติของคนในโลกยคุปัจจุบนั  
เช่นเดียวกบัในสถานศึกษา  ไม่วา่จะเป็นนกัเรียน  ครู  หรือผูบ้ริหาร   

2.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่งควรมีการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการพฒันาสารสนเทศ
การส่ือสารและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การเรียนรู้  และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายอนัจะส่งผลดีต่อการพฒันา
สารสนเทศการส่ือสารและเทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้ใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษา และพฒันา
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ใหเ้ป็นสถานศึกษา
ตน้แบบ 
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