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บทคัดย่อ  
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอเมืองปทุมธำนี และ  2) เพื่อศึกษำระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในอ ำเภอเมืองปทุมธำนี ประชำกรในกำรวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จ ำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนคณะรำษฎร์บ ำรุงปทุมธำนี โรงเรียน
ปทุมธำนี “นันทมุนีบ ำรุง”  โรงเรียนปทุมวิไล  และโรงเรียนหอวัง ปทุมธำนี  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย กลุ่มตัวอย่ำง
ที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของ โรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 4 
โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่ำง 220 คน จ ำนวนดังกล่ำวก ำหนดตำมตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan 
โดยเลือกจำกกำรเทียบสัดส่วนของครูแต่ละสถำนศึกษำได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย  ประเภทและ
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมตอนที่ 1 แบบสอบถำมสภำพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ประสบกำรณ์สอนในโรงเรียน
และประสบกำรณ์หรือควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศตอนที่ 2 แบบสอบถำมปัญหำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตเทศบำลอ ำเภอเมืองปทุมธำนีใน 5 ด้ำน ดังนี้ 1) 
ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 4) ด้ำนสื่อ 
นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 5) ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 
ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษำในเขตเทศบำลอ ำเภอเมืองปทุมธำนีใน 5 ด้ำน ดังนี้ 1) ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 4) ด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 5) ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง
และคุณภำพกำรสอน มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับตำมวิธีของลิคเคริท์ (Likert) วิเครำะห์ข้อมูล
ด้วยค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรทดสอบด้วย t-test ผลวิจัย พบว่ำ 

                                           
1 นักศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
2 อำจำรย์ คณะศึกษำศำสตร์และศิลปศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ 
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 1.  ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ด้ำนกำรวำงแผนในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน และด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ตำมล ำดับ 
 2.  ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตอ ำเภอ
เมืองปทุมธำนี มีควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน ด้ำนสื่อ 
นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำนกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ค าส าคัญ : ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

Abstract 
 The objective this research is; 1) Education and Needs Analysis for Information Technology 

application of  Education - Sized Opportunity Expansion School In Mueang Pathum Thani District; 2) 
to compare Education and Needs Analysis for Information Technology application of Secondary 
Education - Sized Opportunity Expansion School  In Mueang Pathum Thani District;, by using the 
theory of Spaulding. Simple random sampling was used to determine the sample size. 220  Person 
were selected from those of Education - Sized Opportunity Expansion School In Mueang Pathum 
Thani District The instrument used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire. The 
descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean ( X ), standard deviation 
(S.D.), t-test and one way analysis of variance. The LSD method was used for the pair comparison. 

 The results revealed that; 
 1. The results of Education and Needs Analysis for Information Technology application of  

Education - Sized Opportunity Expansion School In Mueang Pathum Thani District had a good level 
of reasonable and quality  

 2. The results of investigate operations of A Education and Needs Analysis for Information 
Technology application of  Education - Sized Opportunity Expansion School In Mueang Pathum Thani 
District, overall obtained significantly highest average learning activities, personal development,  and 
teaching quality . 
Keywords:  Needs Analysis for Information Technology application 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมโลก ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกระแสโลกำภิวัตน์ท ำให้
ประเทศต่ำง ๆ ต้องเผชิญกับสภำวะกำรแข่งขันสูงและต้องเร่งพัฒนำคนของตนให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพ
เพื่อให้สำมำรถรับมือกับสิ่งท้ำทำยดังกล่ำวได้ ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษำของอำเซียนเมื่อเดือน
สิงหำคม 2548 ได้ออกถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ถึงควำมจ ำเป็นของอำเซียนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภำคและสร้ำง
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อำเซียนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จำกโลกำภิวัตน์อย่ำงเท่ำ ในทศวรรษที่ผ่ำนมำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology) ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงกว้ำงขวำงประเทศที่พัฒนำหลำยประเทศ ประสบควำมส ำเร็จในกำรรักษำอัตรำกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจบนพื้นฐำนของ “เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้” (Knowledge-based Economy) ดังนั้นบุคลำกร
จึงถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนดควำมส ำเร็จและควำมมีประสิทธิภำพขององค์กำรในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลำกร
ต้องมีศักยภำพและสมรรถนะในกำรท ำงำนสูงและมีควำมตื่นตัวต่อกำรปรับสภำพกำรท ำงำนให้ก้ำวหน้ำตำมเทคนิค
และกำรบริหำรสมัยใหม่  ซึ่งองค์กำรสมัยใหม่ในสังคมเศรษฐกิจที่เน้นองค์ควำมรู้ (Knowledge Economy) ถือว่ำ
ทรัพยำกรบุคคลอันเป็นทรัพย์สิน (Asset)ขององค์กำรนั้นมีควำมเป็น “ ทุน” (Human Capital) ซึ่งมีควำมส ำคัญยิ่งต่อ
กำรบริหำรและกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value Creation) ให้กับองค์กำร จำกกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศระยะ พ.ศ. 
2544-2553 ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรสร้ำงสังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ของประเทศไทยใน
ช่วงเวลำ 10 ปี ระหว่ำง พ.ศ. 2544-2553 นโยบำยดังกล่ำวมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำรคือ 1) ลงทุนในกำร
เสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้เป็นพื้นฐำนส ำคัญ  2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจและสังคม 3) 
ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศและส่งเสริมอุตสำหกรรมสำรสนเทศ โดยมีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำที่ส ำคัญ ได้แก่ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำภำครัฐ (e-Government) ที่น ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรบริกำรภำครัฐ 
(Front office) และมุ่งพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ (Back Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐรวมทั้ งกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ (e-Education) ที่
ครอบคลุมกำรพัฒนำและประยุกต์สำรสนเทศ ( Information) และควำมรู้ (Knowledge) ที่สนับสนุนกำรเรียนรู้และ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถ
ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ (ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแห่งชำติ
, 2545) ทั้งนี้เนื่องจำกบุคลำกรด้ำนไอทีในภำครัฐมักจะมีผลตอบแทนต่ำงเมื่อเทียบกับกำร 2 ท ำงำนในภำคเอกชนไม่มี
ระดับกำรพัฒนำทำงสำยงำน (Career Path) ซึ่งภำครัฐแก้ปัญหำด้วยกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกรที่มีอยู่ให้ไปท ำงำน
ด้ำนไอที ซึ่งพบว่ำมีปัญหำเรื่องยังไม่มีหน่วยงำนในกำรจัดกำรด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนส ำหรับข้ำรำชกำรเหล่ำนี้
และยังไม่มีมำตรกำรจูงใจที่เหมำะสม ซึ่งปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นอุปสรรคที่ส ำคัญท ำให้กำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศในภำครัฐไม่ก้ำวหน้ำไปเท่ำที่ควร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเกิดจำกกำรที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งเป็นกฎหมำยทำงกำรศึกษำที่เกิดขึ้น ตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550  ได้ก ำหนดไว้ในมำตรำ 37 ว่ำ กำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอุดมศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ให้ยึดเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงปริมำณของ
สถำนศึกษำ จ ำนวนประชำกรเป็นหลัก และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นด้วย ให้รัฐมนตรี โดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ
แห่งชำติ มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ  จ ำนวน  186  เขต  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประกอบด้วย  6  กลุ่มงำนและ1 หน่วย  ดังนี้ 1. กลุ่มอ ำนวยกำร  2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 3. กลุ่มนโยบำย
และแผน  4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล  6. กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน  
และ 7. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 ครูผู้สอนนับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่อยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งภำครัฐและทุกภำคส่วนต้องประสำนพลังในกำรแก้ไขและ
ต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง รอบคอบและต่อเนื่องทั้งนี้ยุทธศำสตร์ มำตรกำรและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทั้งหมด
ต้องพิจำรณำในลักษณะองค์รวมตั้งแต่สถำนภำพครู ทิศทำงกำรผลิตครูในอนำคต รวมถึงกำรประกันคุณภำพของครู
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เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำครูจะมีศักยภำพเอย่ำงพียงพอในกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่เยำวชนของ
ชำติตำมเป้ำหมำยของรัฐบำลได้อย่ำงแท้จริง กำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ครูผู้สอนต้องพัฒนำตนเองให้
มีควำมรู้ควำมช ำนำญในเนื้อหำวิชำที่สอน มีทักษะควำมรู้และกำรปฏิบัติในกำรน ำอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำ
ช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพก้ำวทันต่อวิทยำกำรและโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยต้อง
ศึกษำค้นคว้ำวิจัย แสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อน ำควำมรู้นั้นไปปรับปรุง พัฒนำคุณภำพกำรสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น แต่เนื่องจำกควำมหลำกหลำยในวิชำกำรและวิชำชีพและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท ำให้ครูผู้สอนมีควำมต้องกำร
ในกำรใช้สำรสนเทศที่แตกต่ำงกันออกไป ด้วยเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบำลจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อน ำผลจำกกำรศึกษำไปใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำร
วำงแผน ปรับปรุง ควบคุม ก ำกับติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรโรงเรียนให้บรรลุตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและเพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดแก่ผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษำระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
เขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนี  

2. เพื่อศึกษำระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำใน
เขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของ โรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต

อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 4 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่ำง 220 คน จ ำนวนดังกล่ำวก ำหนดตำม
ตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้ำงถึงใน ไพศำล หวังพำนิช, 2552 : 71)  โดยเลือกจำกกำร
เทียบสัดส่วนของครูแต่ละสถำนศึกษำได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมตอนที่ 1 แบบสอบถำมสภำพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ประสบกำรณ์สอนใน
โรงเรียนและประสบกำรณ์หรือควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศตอนที่ 2 แบบสอบถำมปัญหำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตเทศบำลอ ำเภอเมืองปทุมธำนีใน 5 ด้ำน 
ดังนี้ 1) ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 4) 
ด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 5) ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตเทศบำลอ ำเภอเมืองปทุมธำนีใน 5 ด้ำน ดังนี้ 1) ด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 2) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 4) ด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 5) ด้ำนกำร
พัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับตำมวิธีของลิคเคริท์ (Likert) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบด้วย t-test และ F-test  หรือ 
Oneway ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ดังแสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต
เทศบำล อ ำเภอเมืองปทุมธำนี โดยภำพรวม และรำยด้ำน 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ X  S.D ระดับ 
1. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.04 0.44 มำก 

2. ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 3.99 0.45 มำก 

3. ด้ำนกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3.86 0.47 มำก 

4. ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง และคุณภำพกำรสอน 3.82 0.43 มำก 

5. ด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 3.72 0.44 มำก 

โดยรวม 3.88 0.37 มำก 
 
จำกตำรำงพบว่ำ ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำใน

เขตเทศบำลอ ำเภอเมืองปทุมธำนีโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 

โดยเรียงล ำดับจำกสูงไปหำต่ ำ ดังนี้ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ( X  =4.04) รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผล ( X =3.99) ด้ำนกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ( X  =3.86) ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง และคุณภำพ

กำรสอน ( X  =3.82) และ ด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ( X  =3.72)   
 2.  ผลระดับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี มีควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดย
ดำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน ด้ำน
สื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำนกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมล ำดับ 
โดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 1) ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนีมีปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำร
สอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ 1) วิทยำกำรก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำร
สื่อสำรเป็นปัจจัยผลักดันที่ท ำให้เกิดกำรติดต่อสื่อสำรอย่ำงไร้พรมแดนอย่ำงรวดเร็วน ำไปสู่กำรผสมผสำนควำมคิด 
ค่ำนิยม ตลอดจนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ จึงได้มีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
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มุ่งเป้ำหมำยควำมเป็นเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ โดยในกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันจึงได้มีกำร
น ำเอำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเข้ำมำใช้เพื่อเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบ
วิธีกำรสอนที่เน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลมำกขึ้น วิถีทำงกำรเรียนรู้เข้ำสู่ยุคแห่งกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้สิ่ง
ต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้โดยเฉพำะเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ซ่ึงโรงเรียนสังกัดเทศบำล ในเขตอ ำเภอ
เมืองปทุมธำนี โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ครูได้มีกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรเรียนกำรสอนเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งในระยะเริ่มแรกควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศยังมีน้อยและ
ขำดผู้เชี่ยวชำญในกำรให้ค ำแนะน ำ จึงส่งผลให้เกิดปัญหำโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 2) สภำพและปัญหำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสเทศในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอ ำเภอ
เมืองปทุมธำนีเขต 1 ที่พบว่ำ 3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรงำน
วิชำกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อย 4) ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลในในเขตอ ำเภอเมือง
ปทุมธำนี มีปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในล ำดับสูงสุด คือ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ ด้ำน
กำรวัดและประเมินผล ด้ำนกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและคุณภำพกำรสอน และ
ด้ำนสื่อ นวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้ 
 ครูมีปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อยู่ในล ำดับ
สูงสุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส ำคัญจะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยฝึกกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล จัดระบบเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยไว้ส ำหรับค้นคว้ำหำควำมรู้ทุก ๆ ด้ำน ดังนั้นจึงส่งผลให้ครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตอ ำเภอเมือง
ปทุมธำนีโดยส่วนใหญ่ต้องศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนของตน ซึ่งจำกผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ ครูขำดกำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกำร
จัดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น สื่อด้ำนมัลติมีเดียสร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ
โดยส่วนใหญ่ครูมีภำระงำนอื่นนอกเหนือจำกกำรสอนตำมปกติจึงท ำให้ไม่มีเวลำในกำรจัดท ำสื่อด้ำนมัลติมีเดียสร้ำง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เพรำะกำรท ำสื่อหรือบทเรียนช่วยสอนต้องใช้ระยะเวลำกำรสร้ำงและจัดท ำหรืออำจเป็นเพรำะว่ำ
โรงเรียนขำดผู้เชี่ยวชำญในกำรแนะน ำกำรท ำบทเรียน ดังนั้นจึงส่งผลให้ครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลในในเขตอ ำเภอเมือง
ปทุมธำนีมีปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในระดับมำก 
 ส ำหรับปัญหำของครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลในในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนีที่อยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ครู
ขำดกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน ขำดเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีสมรรถนะสูง และ
ทันสมัยเพื่อช่วยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง ขำดงบประมำณในด้ำนกำร
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ และครูขำดกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำตน 
และกำรจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ขำดทักษะในกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
ฯลฯ ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกว่ำโรงเรียนในสังกัดเทศบำล ในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนีโดยส่วนใหญ่ก็ได้ตระหนักและเห็น
ถึงควำมส ำคัญของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนจึงได้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรศึกษำในท้องถิ่นให้มี
กำรปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ กำรจัดสรรงบประมำณ กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้
ควำมช่วยเหลือ และประสำนงำนกับเครือข่ำยทำงกำรศึกษำและโรงเรียนทุกภำคส่วนเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ 
ดังนั้นกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนครูจึงต้องมีกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศเพื่อน ำมำ
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ปรับใช้กับงำนของตน ซึ่งถือว่ำเป็นงำนประจ ำที่ครูต้องท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น กำรท ำวิจัยในชั้นเรียนครูต้องมีกำรศึกษำ
ข้อมูล กำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ กำรจัดท ำรำยงำน ซ่ึงงำนที่ครูได้ท ำโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศท ำให้ได้ใช้สำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นจึงส่งผลให้ครูมีปัญหำกำรใช้สำรสนเทศอยู่ในระดับปำนกลำง 
 2) ครูโรงเรียนสังกัดเทศบำลในเขตอ ำเภอเมืองปทุมธำนีมีควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ 1) เทคโนโลยีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทต่อ
กำรศึกษำอย่ำงมำก โดยเฉพำะเทคโนโลยีทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรโทรคมนำคมซึ่งมีบทบำทต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำมำมีส่วนช่วยในเรื่องกำรเรียนรู้ปัจจุบัน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบวีดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ (Video Teleconference) และอินเตอร์เน็ต 
(Internet) เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่ำนี้เป็นระบบสนับสนุนกำรรับรู้ข่ำวสำรและกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรเรียนรู้ 
ดังนั้นเมื่อโรงเรียนได้น ำระบบเหล่ำนี้เข้ำมำใช้เพื่อกำรปรับเปลี่ยนจึงส่งผลให้ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบำล ในเขตอ ำเภอ
เมืองปทุมธำนีมีควำมต้องกำรพัฒนำตนเองให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มมำกขึ้น จึงส่งผลให้ครูมีควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอนของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบำลในเขตอื่น ๆ เพ่ือต้องกำรรับรู้ปัญหำและควำมต้องกำรว่ำแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร 

2. ควรศึกษำควำมคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภำพกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

3. ควรศึกษำปัญหำกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนในโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขต
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 
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