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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,652 คน ท าการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ได้จ านวน 335 คน จากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มแบบจัดช้ันตามสัดส่วนของประชากร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบ
ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด และมีการจัดสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ใน
งานวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร พบว่า หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส่วน
ใหญ่เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมท่ีค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับ
วัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก โดยจัดเตรียมและคัดเลือกส่ือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน ประเภทเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก และการสร้างส่ือการเรียนการสอน  

2. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านสภาพการใช้ พบว่าคือ ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนได้
ทุกวิชา เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือการเรียนรู้ และ ต าแหน่งในการจัดวาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีมีความเหมาะสม ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ และ ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือ
และอุปกรณ์ 
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The purposes of this research were to study and evaluate the Information 
Technology Using Status for Learning and Teaching in Kindergarten Level, Bangkok 
Metropolis. The populations of this research were 2,652 of pre-school teachers. 335 
samples of this research were determined by Taro Yamane’s sample size table at .05 
of statistical errors and also stratified sampling. Research tools were 1) questionnaires 
which contained closed-ended, rating scale and open-ended questions and 2) focus 
group. The percentage (%), mean ( X ) and standard deviation (SD) are statistics for 
this research. The study shown that  

1. the using of information technology for learning and teaching are followed 
the unit of teaching. The activities which involved the using of information 
technology are concerning about the appropriate timing and can be flexible as 
students attention by choosing devices and media from school. The most of teacher 
used compact disc and digital video disc for media dissemination. The application of 
information technology for learning and teaching are in more level for development 
enhancing and media production.  

2. the evaluation of information technology using status were in medium level 
for every items as following: the teacher’s abilities of using computer for instruction, 
children can access the information technology for learning with appropriate   
positioning. The problems occurred about the lack of budgets to order the 
medias/device with suitable for children development and also misunderstanding for 
choosing the right media/devices. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใน ปั จ จุ บั น เ ทค โ น โ ลยี ส า ร สน เ ทศแ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร เ ข้ า ม า 
มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ เมื่อมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ใน
การบริหารและการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีกว้าง ไกลสามารถน าโลก
ภายนอกมาสู่ช้ันเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลมากมาย  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในช้ันเรียนได้  
โรงเรียนจึงจัดให้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัย รวมท้ังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับเด็กปฐมวัยใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การเรียนทางพุทธิปัญญา 
การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ การฝึกใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เมื่อเด็ก
ได้ฝึกแล้วยังได้พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย จุดประสงค์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในเด็กปฐมวัย 
มุ่งฝึกเด็กให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดและทักษะต่างๆ มากกว่าการหัดให้เด็ก
ใช้คอมพิวเตอร์แบบผู้ใหญ่  (ขันทอง พะชะ, 2551) 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในช้ันเรียน เช่น การน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กับเด็ก
ปฐมวัย ท่ีจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด  ขึ้นอยู่กับครูท่ีจะต้องเข้าใจในศักยภาพของ
คอมพิวเตอร์เพื่อท่ีจะได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่ งเป็นระยะท่ี
ส าคัญท่ีสุดของการพัฒนา ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและเป็นท่ีเรียกว่าช่วงแห่ง
พลังการเจริญเติบโตงอกงามส าหรับชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2539) ดังนั้นการพัฒนาเด็กให้
สมบูรณ์ควรครอบคลุม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพราะท้ัง 4 ด้านนี้ 
เป็นพื้นฐานขั้นต้นท่ีจะพัฒนาให้เกิดความพร้อม  การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้
เด็กปฐมวัย จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหรือส่ือท่ี
กระตุ้นความสนใจของเด็กช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการท่ี
เด็กจะสามารถใช้งานหรือเรียนรู้เรื่องราวผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านส่ือชนิดนี้ได้มากน้อยเพียงไร จึงนับได้ว่าครูเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้พัฒนาตามขีดศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของ
เด็กและต้องยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก โดยค านึงถึง วัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) ดังนั้นครูปฐมวัยนับว่าเป็นบุคลากรท่ีมี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการจัด
ประสบการณ์การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย เป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับเด็กและเด็กจะเลียนแบบ
บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ด้วยเหตุท่ีเด็กระดับปฐมวัยยังเล็กอยู่มาก ดังนั้นในการสอนหรือ
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ถือเป็นหน้าท่ีหลักของครูปฐมวัย แต่ก่อนท่ีจะจัดประสบการณ์
ครูปฐมวัยจะต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งได้แก่ การเตรียมเนื้อหาหรือมวล
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ประสบการณ์ท่ีสอน การเตรียมสภาพ หรือบรรยากาศของห้องเรียน ในระหว่างด าเนินการสอน ครู
ปฐมวัยจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้แสดงออก ได้ใช้ความคิด 
การตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้บทเรียนด้วย
ความสนุกสนาน และสามารถน าเอามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้   (กรมวิชาการ, 2550)  การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในระบบการศึกษานั้น ครูปฐมวัยต้องมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ มีความมั่นใจในการสอน สนับสนุนและให้
ค าแนะน านักเรียนได้ และต้องสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการสอนของตน 
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้กับตนเอง 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเด็กปฐมวัย จะเกิดประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับครู
ปฐมวัย เพราะครูปฐมวัยเป็นผู้มีบทบาทในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก รวมท้ังเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ี
เตรียมความพร้อมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดและเข้าใจใน
พัฒนาการของเด็ก ครูเท่านั้นท่ีจะเป็นผู้วิเคราะห์และเลือกสรร พร้อมช้ีน าให้นักเรียนได้รับความรู้ท่ี
ควรได้รับเพราะครูท่ีท าการสอนเด็กปฐมวัย เป็นผู้ท่ีเข้าใจ และอยู่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยมากท่ีสุด 
สามารถเข้าใจถึงความต้องการ ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทาง
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนารูปแบบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลในกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ในการวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ท่ีทันสมัย ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวคิด  
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยโครงการนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปร ดังนี้ 
1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 

ประสบการณ์ในการสอน และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 ตัวแปรตาม  ประกอบด้วย  

1.2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 ประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 เชิงปริมาณ 

2.1.1  ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,652 คน จ าแนกเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 1,745 คน  โรงเรียนขนาดกลาง 665 คน และโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 
242 คน (ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554) 

2.1.2 ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ี ใช้ในการวิ จัยครั้ งนี้  ไ ด้แก่  ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 335 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน .05 จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัดช้ัน (Stratified Random Sampling)  

 
 

- สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรง เรี ยน สังกั ดกรุ ง เทพมหานคร 
-ประเมินสภาพการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อ นุ บ า ล ใ น โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 
 

สถานภาพ 
1.  อายุ  
2.  ระดับการศึกษา  
3.  ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด  
4.  ประสบการณ์ในการสอน 
5.  ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2.2 เชิงคุณภาพ 
2.2.1 กลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญจากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรจากส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 2.2.2 กลุ่มตัวอย่างของ ผู้เ ช่ียวชาญ ซึ่ง ผู้วิ จัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 20 คน จาก 4 กลุ่ม  คือ 1) ปฐมวัย 2) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ผู้บริหารโรงเรียน 4) บุคลากรจากส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มละ 5 คน 

3. ระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล   
มิถุนายน-สิงหาคม  2554 

 
ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในงำนวิจัย  
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นดีวีดี ระบบอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์วิทยุและส่ือการ
เรียนการสอน เช่น interactive CD, multimedia เป็นต้น 

การเรียนการสอน หมายถึง การก าหนดแบบแผนของประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล ประกอบด้วย การจัดตารางเวลากิจกรรม 
การสร้างส่ือการเรียนและการท ากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครูปฐมวัย หมายถึง ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้การเล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกิจวัตรเด็กและ
วางแผนส่งเสริมการเรียนของเด็กระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ี 50 ส านักงานเขตภายใต้การ
ก ากับ ดูแลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขนาดของโรงเรียน  แบ่งตามมาตรฐานของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ 3 ขนาด 
คือ 1)ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน 2)ขาดกลาง มีจ านวนนักเรียน 500-1000 คน และ
3)ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียน 1000 คนขึ้นไป 

การศึกษาปฐมวัย  หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลหรือก่อนวัยเรียน ส าหรับเด็กท่ี
มีอายุระหว่าง 3-5 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านของ
เด็กๆ ให้เจริญเติบโตถึงขีดสุดของศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และชีวิต โดย
คุณสมบัติท่ีมุ่งสร้างเสริม คือ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มคุณธรรม จริยธรรม วิ ถีชีวิตไทย 
ส่ิงแวดล้อมและค่านิยม และความความเสมอภาค 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปส่งเสริมและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของการเรียนการสอนระดับอนุบาลให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย การเรียนรู้ของ
เด็ก และสภาพสังคมในปัจจุบัน 

2.  เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาท่ีมีการสอนระดับอนุบาลอื่นๆ ท่ีจะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน 

3. เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ท่ีสนใจ น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาไทยในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ต่อไป 

 
 
 



บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

          การวิจัยครั้งนีไ้ด้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 
 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนร ู
3. ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอนระดับอนบุาล 
 4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอนุบาล 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 
 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT  ย่อมาจาก Information Technology หมายถึง "เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร" ซึ่งมี

ความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันทุกวันนี้อย่างยิ่ง ประเทศไทยได้จัดต้ังหน่วยงานขึ้นรองรับและบริการ 
เกิดเป็นกระทรวงใหม่ช่ือ "กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร-Ministry of Information 
and Communication Technology" หรือกระทรวงไอซีที  

กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีรวม
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบโทรคมนาคมการส่ือสารความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงข้อมูล ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเห็นชัดเจนในปัจจุบันคือ อินเทอร์เน็ตและทางด่วนสารสนเทศ โดยอินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก และให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้รวมท้ังสามารถสืบค้น
ข้อมูลและติดต่อกันได้ทันทีโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของตัวอักษร ภาพและเสียง ส าหรับ
ทางด่วนสารสนเทศเป็นพื้นฐานโครงสร้างสารสนเทศในการน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เช่น 
ใยแก้วน าแสง เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ให้ความหมายว่าเทคโนโลยี 
คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้
ต่างๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของส่ิงต่างๆ และหาทางน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 
เทคโนโลยีจึงเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างไกล เป็นค าท่ีเราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา     

 อานนท์  สายค าฟู  (2550)  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technologies : 
ICTs) คือ เทคโนโลยีสองด้านหลักๆ ท่ีประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ  เทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ  สร้าง และเผยแพร่
สารสนเทศในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) มีความหมายกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเมื่อก่อนเรามักจะพูดถึง เฉพาะด้าน IT 
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(Information and  Technology หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ)  แต่ปัจจุบันมีความหมายมากขึ้น
กว่าเดิม ต้ังแต่มีการส่ือสารและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามีบทบาทต่อสังคมโลกท าให้โลกของเรา
แคบลงในลักษณะสังคมโลกท่ีเรียกว่า Globalization และสามารถเช่ือมโยงติดต่อกันได้ ทุกส่ิงทุก
อย่าง ทุกเวลาและทุกสถานท่ีหรือทีเรียกว่า Anything / Anytime / Anywhere   

2. ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แต่

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นท่ี 
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548) 

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารเข้ามาช่วยท าให้
เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถ
ให้บริการได้ดีขึ้น ท าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูล
เพื่อการด าเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการท างาน เช่น ใช้ใน
ระบบจัดเก็บเงินสด จองต๋ัวเครื่องบิน เป็นต้น 

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย  เมื่อมีการพัฒนา
ระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่างๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้
สามารถส่ังซื้อสินค้าจากท่ีบ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามผลสอบจากท่ีบ้านได้  

2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ 
ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การประเทศไทยมีระบบ
ทะเบียนราษฎร์  ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับ
เห็นความส าคัญท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  

2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ใช้ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมแบบต่างๆ เป็นต้น   

3. นโยบายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-

2556 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และบุคคลท่ัวไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆ และบุคคลท่ัวไป ให้มีการส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในการศึกษาในระบบทุกระดับมากขึ้น 
โดยมุ่งเน้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส าคัญ โดยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครู
ควบคู่ไปกับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ ในขณะเดียวกันต้องจัดให้มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรภาคบังคับ ในทุกระดับช้ันการศึกษา และ
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ต้องส่งเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึง
การส่งเสริมให้เกิดชุมชนออนไลน์ของนักเรียน เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้
ในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรใช้กลไกความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) และมีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2544)   

มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคล่ืนความถี่ ส่ือตัวน า และโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจ าเป็น  

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือ
ทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้ 
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ  
ศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

มาตรา 67 รัฐต้องเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
ใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทานและผลก าไรท่ีได้จากการด าเนินกิจการด้านส่ือสารมวลชนเทคโนโลยี                  
สารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน 
รวมท้ังให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม  

มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริม
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้รวมท้ังการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือหน่วยงานท่ีก าลังได้รับการพัฒนาขึ้นตามมาตรา 69 
ข้างต้น และจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคล่ืน
ความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  โดย  
เฉพาะในส่วนของการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรคล่ืนความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะการศึกษา  
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ศาสนาและวัฒนธรรม และการจัดสรรค่าธรรมเนียมแก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งจะ
เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ศูนย์นวัตกรรมนโยบายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545)  

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (2545) ได้จัดท ากรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544 –2553 ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายคือ    

1) การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  ซึ่งถือ
การช้ีวัดโดยใช้ดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางเทคโนโลยี (Technology Achievement Index) ของกองทุน เพื่อ
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นเกณฑ์ โดยสหประชาชาติได้แบ่งกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม เรียงตามความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีหรืออีก
นัยหนึ่งการพัฒนาบนฐานความรู้ กล่าวคือ  

1.1) กลุ่มผู้น า (Leaders) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศมหาอ านาจและประเทศท่ีพัฒนา
แล้วท่ีมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของตนเอง  มีผลงานในการสร้าง การกระจายและทักษะท่ีดีทาง
เทคโนโลยี   

1.2) กลุ่มท่ีมีศักยภาพเป็นผู้น า (Potential Leaders) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมี
ความก้าวหน้าและก าลังพัฒนาศักยภาพเป็นผู้น าในอนาคตส่วนใหญ่มีการลงทุนในการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนและมีการกระจายเทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้วอย่างกว้างขวางแต่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่มากนัก  

1.3) กลุ่มผู้ตามท่ีมีพลวัต (Dynamic Adopters) เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความแข็งขันใน
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แม้จะมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง แต่การแพร่กระจายเทคโนโลยีเก่าก็
ยังช้าและไม่สมบูรณ์  

1.4) กลุ่มด้อยศักยภาพ (Marginalized) ประกอบด้วยประเทศซึ่งยังต้องกระจาย
เทคโนโลยีและพัฒนาฝีมือแรงงานอีกมาก ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเก่า
เท่าใดนักในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ อยู่ในประเทศต้นๆ ของกลุ่มท่ี 1.3 หรือ
กลุ่มผู้ตามท่ีมีพลวัต และในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
น าสังคมไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพียงพอท่ีจะท าให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของ
กลุ่มท่ี 2 หรือกลุ่มท่ีมีศักยภาพเป็นผู้น านั่นเอง  

2)  การพัฒนาแรงงานความรู้ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งประเทศไทยมีจ านวนแรงงานท่ีมีความรู้
ประมาณร้อยละ 12 ของแรงงานท้ังหมด เป้าหมายของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2553 คือ มีจ านวนแรงงานท่ีมีความรู้
ประมาณร้อยละ 30 ของแรงงานในประเทศท้ังหมด ซึ่งเท่ากับค่าเฉล่ียของจ านวนแรงงานความรู้ของ
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OEDC) ในป ีพ.ศ. 2544  

3) ปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้เป็น              
พื้นฐานมีเป้าหมายของนโยบาย ในปี พ.ศ. 2553 คือ มีสัดส่วนของอุตสาหกรรมบนฐานความรู้             
ร้อยละ 50 ของ จีดีพี ซึ่งเท่ากับค่าเฉล่ียของ OEDC ในปี พ.ศ. 2544 ส าหรับนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคการศึกษา (E–education) ในเอกสารนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 
2544 – 2553 ระบุว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา มีความหมายครอบคลุมการ
พัฒนาและประยุกต์สารสนเทศและความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ท่ีมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสติปัญญาและความเอื้ออาทร เพื่อรองรับการพัฒนาและการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowledge Based Economy) ท้ังนี้จะ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประยุกต์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสร้างต่อยอดและ
เผยแพร่ความรู้สารสนเทศ (ปราวีณยา สุวรรณัฐโชติ, 2546)  

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา คือ ประชาชนคนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยได้รับบริการที่ท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพน าไปสู่
การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยการด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบหลัก 3 ประการ คือ 

กรอบความคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีได้ลงทุนไป
แล้วให้มีการใช้งานท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยการสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

กรอบคิดการสร้างความเท่าเทียม คือ การเร่งสร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความรู้และสร้างความเท่าเทียมในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 

กรอบคิดการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เป้าหมายการพัฒนา มี 3 ประการ คือ พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู้   การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศและเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสาระทางการศึกษาและ
ฐานความรู้ในทุกๆ ด้าน รวมท้ังเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

4. บทบาทของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศนับวันจะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา 

ต่างๆ ด้วยเหตุท่ีโลกปจัจุบันพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการเรียน การ
สอนต้องมีการปรับเปล่ียนให้ทันยุคสมัยตามไปด้วย การเรียนจากห้องเรียนหรือฟังค าบอกเล่าของ
ผู้สอนในห้องเรียนเหมือนอย่างในอดีตเป็นไปไม่ได้แล้ว ผู้เรียนจะต้องรู้จักศึกษา ค้นคว้าจากส่ือต่าง ๆ 
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอนก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์  เพื่อช่วย
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน 

พัฒนาการทางการศึกษาของประเทศไทยได้อาศัยความก้าวหน้าทางด้านการส่ือสาร เป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนมาตลอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางไกล เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใช้ประโยชน์
จากระบบการส่ือสารในการจัดการศึกษา สมัยแรกที่กิจการไปรษณีย์เป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 
การสอนทางไกลก็จะไปเกี่ยวกับการบริการทางไปรษณีย์คือการเอาส่ิงพิมพ์ในรูปของต าราส่งไปทาง
ไปรษณีย์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนท่ีบ้าน ต่อมาเมื่อวิทยุเข้ามามีบทบาทในการส่ือสาร มหาวิทยาลัยทาง
วิทยุก็เกิดขึ้นและใช้ส่ือวิทยุซึ่งเป็นส่ือเสียงในการสอน และอาจมี ส่ือส่ิงพิมพ์ประกอบด้วย และเมื่อ
โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในการส่ือสารมวลชนก็เกิดมีมหาวิทยาลัยท่ีสอนโดยใช้โทรทัศน์ร่วมกับ
เอกสารส่ิงพิมพ์ ยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการด้านการส่ือสารหลายๆ อย่าง โดยมีความคิดว่าจะไม่
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ขึ้นอยู่กับส่ือสารใดส่ือสารหนึ่งเท่านั้น เพราะจะท าให้ ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มท่ี ต้องใช้การส่ือสาร
หลายๆ รูปแบบท่ีเรียกว่า "การใช้ส่ือสารแบบประสม" (Multimedia) 

ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐ (2546) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ท าใหผู้้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากและรวดเร็ว ระบบ
จัดเก็บข้อมูลและความรู้มีเป็นจ านวนมาก ผ่านเครือข่ายระบบส่ือสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในเรื่องการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็น
กลไกท่ีส าคัญในการสร้างเครืองข่ายการเรียนรู้ บทบาทท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้ได้แก่ 

1) มีการเช่ือมโยงระบบการเรียนรู้ ระหว่างครูเป็นศูนย์กลางและนักเรียนเป็นศูนย์กลางเข้า
ด้วยกัน โดยเน้นข้อดีท้ังสองแบบมาผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

2) สร้างระบบการเรียนรู้แบบอะซิงโครนัส ไม่ยึดติดกับเวลา สามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายไม่
ยึดติดกับสถานท่ีและบุคคล การเข้าถึงแหล่งความรู้ เช่น เรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย 

3) ลดระยะทางและลดช่องว่างระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค ท าให้มีระบบการเรียนการ
สอนทางไกล การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

4) สร้างระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ 
5) เช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือระหว่างครู  นักเรียนและ

ผู้ปกครองเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่าย เพื่อความใกล้ชิดระหว่างบ้านกับโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ 
6) ขยายโอกาสการเรียนรู้ คือ ใหทุ้กคนมีสิทธิและโอกาสทางการเรียนเสมอภาคกัน 
7) การศึกษาแบบเสมือนจริง เช่น การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง ห้องเรียนเครือข่าย 
8) รวบรวมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งได่แก่ ส่ือสมัยใหม่ มัลติมีเดีย ห้องสมุดดิจิตอล

อินเทอร์เน็ต เว็บเพจ โฮมเพจรายวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
9) สนองตอบด้วยเวลาและขอบเขต เป็นการเน้นให้ใช้เวลากับการเรียนรู้ ส้ันลง ขอบเขต

ของการเรียนรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
10) เปิดประตูสู่โลกกว้าง โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตช่วยให้ก้าวสู่โลกกว้าง การเรียนรู้สมัยใหม่

จึงเน้นวิธีการแสวงหา และแยกแยะในส่ิงท่ีต้องการได้เร็ว เช่น ระบบการค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพิลล์ แสงทรัพย์ทวี (2546) สรุปว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทกับการศึกษาดังนี้ 
1) ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ ท าให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา คือทุกคนมีสิทธิและ

โอกาสทางการเรียนเสมอกัน 
2) ลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง คือ มีระบบการเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนผ่าน

เครือข่าย ซึ่งช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างคนเมืองกับคนชนบท 
3) ลดข้อจ ากัดเรื่องเวลา คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆซึ่ง

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
4) ลดข้อจ ากัดเรื่องบุคคล คือช่วยลดข้อจ ากัดในการขาดแคลนครู อาจารย์ท่ีเป็นผู้สอนโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือช่วยในการเรียนการสอน 
5) เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง โดยการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยให้ก้าวสู่โลกกว้าง ซึ่งครูและนักเรียน

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและได้ข้อมูลท่ีทันสมัย และช่วยให้สามารถติดต่อส่ือสาร
กันได้ท่ัวโลก 
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6) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารต่างๆ 

จากบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา  สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทกับการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆได้ทุก
ท่ีทุกเวลา และมิสิทธิโอกาสทางการเรียนอย่างเสมอภาคกัน โดยการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ท่ีสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย อีกท้ังยังช่วยให้ลดความเหล่ือม
ล้ าทางการศึกษาระหว่างในเมืองและชนบทด้วย  ด้านผู้สอน คือ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือช่วยในกาเรียนการสอนมากขึ้น  ลดปัญหาการขาด
แคลนครู และมีการประสานความร่วมมือระหว่างครุ นักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นโดยการเช่ือมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆระหว่างบ้านกับโรงเรียน และด้านเวลา คือ มีการเรียนรู้ด้วย
ระยะเวลาและขอบเขตท่ีส้ันลงโดยมีขอบเขตการเรียนรู้ท่ีกว้างมากขึ้น  อีกท้ังการเรียนการสอน
ทางไกล การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายยังช่วยลดระยะทางและเวลาในระบบการเรียนการสอนอีก
ด้วย 

รูปแบบการเรียนการสอนและส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ก าลังไ ด้รับการยอมรับมาก 
ท่ีสุดจากสถาบันการศึกษาคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ความรวดเร็วของการ
ส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยลดข้อจ ากัดในการศึกษานอกสถานท่ี  เพราะไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ท่ีใดก็
สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาและสถานท่ี ขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ต 
สามารถท าให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เสมือนอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ประเด็นส าคัญท่ี
ส าคัญอีกประการก็คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนท่ีต ่ากว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ บทเรียนนี้ไม่จ ากัด
เฉพาะโรงเรียนท่ีช่ือเสียงเท่านั้นยังสามารถใช้ร่วมกับผู้เรียนในภูมิภาคต่างๆ ลดความแตกต่างระหว่าง
ช่องว่างของโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ถูกย่อให้แคบลงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5. ความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
5.1 ความพร้อมด้านบริหารการจัดการ เป็นการบริการให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในโรงเรียน ได้ด าเนินไปตามภารกิจและเป้าหมายของการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะ 
เป็นต้องมีการประชุมวางแผน รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดเป็นประโยชน์ต่อ 
นักเรียน มีโครงการรองรับท้ังการพัฒนาบุคคล ตลอดจนงบประมาณท่ีจ าเป็นต่อการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ด้วย 

5.2 ความพร้อมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนหลักสูตร เป็นแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรคอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็น ต้องมีแนวด าเนินกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ
จุดประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน รวมท้ังการวัดผลประเมินผลหลังจากการเรียนรู้แล้ว 

5.3 ความพร้อมด้านบุคลากร ปัญหาในการจัดครูเข้าเรียน เป็นปัญหาส าคัญอันเนื่องมาจาก
งานภาระหน้าท่ีของครูมีมาก ประกอบกับความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องท่ีบางโรงเรียนไม่มีความ
พร้อม ครูมีจ านวนน้อย ครูไม่ค่อยสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังนิยมการสอนแบบเดิม เป็นต้นเพื่อลด
ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร โดยการจัดครูท่ีมีความพร้อม เต็มใจท่ีจะเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ การ
ฝึกอบรมครูให้มีความสามารถปฏิบัติการสอนตามหลักสูตร ตลอดจนการเชิญผู้ท่ีมีความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าเป็นวิทยากรภายนอก มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนก็ควรจะพร้อมด้วย 
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5.4 ความพร้อมด้านสถานท่ีและห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ต้องมีห้องส าหรับการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ มีแสงสว่างเพียงพอ มีปล๊ักและ โต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ซึ่ง คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จะใช้เนื้อท่ีประมาณ 2–3 ตารางเมตร ดังนั้นต้องเตรียมห้องให้
เหมาะสมสัมพันธ์กับจ านวนเครื่องและเนื้อที่ในการสัญจรของครูและนักเรียน เนื้อท่ีมีความเหมาะสม
กับจ านวนผู้เรียน ไม่คับแคบจนเกินไป ตลอดจนสภาพแวดล้อม เช่น การถ่ายเทของอากาศภายใน
ห้อง แสงสว่างเพียงพอหรือไม่ เสียงรบกวนภายนอกห้อง ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ห้องคอมพิวเตอร์ด้วย 

5.5 ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ต้องมีวัสดุ
อุปกรณ์และวัสดุประกอบชุดคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
กลาง  จอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ การน ามาใช้ในการเรียนการสอนต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้และเหมาะกับผู้ใช้ เอื้อต่อการเรียนการสอน ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพื้นฐาน
ของนักเรียน แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ได้แก่ 
โปรแกรมควบคุมเครื่อง และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นมา 
ได้แก่โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 

5.6 พื้นฐานของนักเรียนท้ังความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์
ต้องมีพื้นฐานในการพิมพ์ดีด และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาก่อน ตลอดท้ังความสามารถ
ท าความเข้าใจภาษาไทย ความรู้และทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น 

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนท่ีจะ
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีการใช้เครือข่ายความเร็วสูงเ 
ตามความต้องการ โดยมีต้นทุนท่ีไม่สูงเกินไป  ใช้และบริหารโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียนซึ่ง
เช่ือถือได้ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะต้องมีความยืดหยุ่นพอท่ีจะสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ใน
โรงเรียน เช่น การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน การติดต่อส่ือสารกันท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนการเรียนรู้จาก การท างานเป็นกลุ่ม การบริหารและการวางแผน  ช่วยใช้ผู้มีส่วนได้
เสียของโรงเรียนท้ังหลายสามารถใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาและบริการภายในโรงเรียนท้ังจาก
เครือข่ายภายในโรงเรียนและการใช้ จากภายนอกได้ (ภาสกร เรืองรอง, 2553) 

นอกจากนี้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โอกาสท่ีนักเรียนและ
โรงเรียนจะสามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงตามความต้องการ และโครงสร้างพื้นฐานใน
โรงเรียน มีค่าใช้จ่ายพอเหมาะ เนื่องจากเมื่อการใช้ส่ือมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น ความต้องการในการใช้
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีซับซ้อนก็จะเพิ่มข้ึนด้วย 

6. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเป็นส่ือตามแนวทางการใช้หลักสูตรการ  

ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจะต้องจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษาตามความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและการจัดการสอนแนวใหม่ ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันระหว่างสาระ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชา รายวิชามาบูรณาการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบองค์รวม โดยยึดผู้เรียนเป็น
ตัวต้ังดังท่ีกล่าวแล้วการจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษาและการสอนแนวใหม่ท าให้ครูอาจารย์
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สามารถจัดท าแผนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ของเด็กได้อย่าง
หลากหลาย จะท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต
ประกอบการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสดงหาความรู้และการเรียนรู้ใน
โรงเรียนนั้น มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้มีการด าเนินโครงการ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เป็นโครงการท่ีจะเช่ือมโยงโรงเรียนต่างๆ ในประเทศเข้า
ด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  2542 เพื่อเร่งพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่โรงเรียนเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ (วิเชียร ภู่สุวรรณ,์ 2545) 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทยอาศัยกรอบแนวทางดังนี้  (พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และคณะ, 
2543) 

6.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สาระบัญญัติของพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในส่วนท่ีจะเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท านโยบายพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษานั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนท่ีว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคล แนวทางและเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาในภาพรวม และในส่วนของหมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 ถึง
มาตรา 69 

6.2  กรอบแนวคิดอันเนื่องมาจากประสิทธิผล เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะก่อให้ เกิด
ประสิทธิผลตามศักยภาพของเทคโนโลยี ตามความเป็นไปได้ของการลงทุนและการประยุกต์ใช้รวมท้ัง
การลดช่องว่างในสังคม การวางแผนจึงมีกรอบช้ีน าอันเนื่องมาจากประสิทธิผลท่ีคาดหวัง 3 ประการ 
คือ ความเท่าเทียม คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

6.3  กรอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และแผนพัฒนา
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาคนและสังคม  

แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีประมวล
จากประสบการณ์และแหล่งความรู้ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ได้แก่ ระบบการส่ือสาร ระบบฮาร์ดแวร์และระบบซอฟต์แวร์   ด้านการบริหาร
จัดการ เป็นการด าเนิน การเพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้และการจัดการระบบงานต่างๆ ในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนคือใช้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนใช้สร้าง
ส่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนของครูผู้สอน เป็นเครื่องมือในการสืบค้นการเรียนการสอน สร้างองค์
ความรู้การน าเสนอ และการประมวลผล  
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สงเสริมการเรียนรู 
 

เทคโน โลยี สารสน เทศเข้ ามามีบทบาทส า คัญ ต่ อการ จัดการ ศึกษาใน ทุกระ ดับ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงมีการ
น าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ ทางนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินการทาง
การศึกษามากขึ้นรวมท้ังการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทาง
วิชาการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใช
ในทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเรียนการสอน ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถการสอนของครูและในขณะเดียวกันก็ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดียิ่งขึ้น  

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการจัดการสอน (Computer Managed Instruction) หรือ 
CMI ซึ่งสามารถแบงได  ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการจัดการสอนท่ัวไป คือการใชคอมพิวเตอรในการเก็บ
สถติิตางๆ เชน การเก็บสถิติของนักเรียนท่ีมาเขาเรียน ผลการสอบในแตละภาค เกรดเฉล่ีย ฯลฯ ซึ่ง
อาจารยสามารถใชข้อมูลสถิติท่ีไดจากการประมวลนี้มาใชในการวางแผนการสอน ตลอดจนปรับปรุง
หลักสูตรไดดวย  

1.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการจัดการสอนทางคอมพิวเตอร คือการใชคอมพิวเตอรใน
การสรางระบบในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและความตองการของผูเรียน เชน จ านวนครั้งท่ีเข
าใชระบบ ระยะเวลาในการใช ผลการสอบของผูเรียนและการใชคอมพิวเตอรสรางระบบในการวิ
เคราะหขอมูลนั้นๆ เพื่อชวยการวางแผนการเรียนของผูเรียนแตละคน ใช้ระบบการน าเสนอเนื้อหา
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาอยู
ในรูปแบบของบทเรียนชวยสอนทางคอมพิวเตอร 

2. คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนการน าคอมพิวเตอรเขาไปใชในการศึกษาในลักษณะของ
การน าเสนอการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร โดยท่ีคอมพิวเตอรจะท าการน าเสนอบทเรียนแทนผู
สอนและผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองในปจจุบันพบวามีการน าส่ือประสมหรือมัลติมีเดีย 
(Multimedia) เขามาชวยในการน าเสนอเนื้อหาบนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
น าเสนอเนื้อหาของคอมพิวเตอรชวยสอนไดมาก ท าใหคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความนิยมอยางแพร
หลายมากขึ้น 

3. อุปกรณการเรียนการสอน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือชวยในการ
น าเสนอเนื้อหา การสรางส่ือการสอนและการสรางฐานขอมูลตางๆ ส าหรับการน าเสนอเนื้อหาโดยใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมัลติมีเดียนั้นจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนแบบบรรยายได้เป็นอย
างมาก เนื่องจากผูเรียนมีโอกาสท่ีจะไดสัมผัสกับส่ือตางๆ ไดมากขึ้น เชน ขอความ ภาพและเสียง  

4. การติดตอส่ือสารและการคนหาขอมูล การเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกันบนเครือขาย 
โดยเฉพาะการเช่ือมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต จะชวยใหผูใชท้ังครูและนักเรียนสามารถ
แลกเปล่ียนขาวสารและสอบถามความคิดเห็น ศึกษา ท าวิจัยรวมกับผูใชอื่นๆ ท้ังท่ีอยูในสถาบัน
เดียวกันและสถาบันตางๆ ท่ัวโลกได้   
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การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการส่งเสริมการเรียนรู้นั้นสามารถใชไดในหลายลักษณะ 
ใช้เปนส่ือในการจัดการเรียนการสอน หรือการน าไปใชในการเตรียมการสอน การน าไปประเมินผล
การสอน และการเรียนรูผานส่ือคอมพิวเตอรยังกอใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูเพราะผูเรียน
มีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้นอีกดวย 

ลักษณะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระดับอนุบาล จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคน
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนต่างๆ เริ่มให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก 
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีชนิดหนึ่งท่ีใช้กับเด็กได้ทุกวัย มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับ
เด็กในรูปแบบต่างๆ ท้ังเพื่อให้การฝึกทักษะ เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การเรียนทางพุทธิปัญญา การ
คิดเลขและใช้เพื่อการฝีกความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังช่วยให้การฝึกใช้สายตาและมือ
ให้สัมพันธ์กัน เมื่อเด็กได้ฝึกแล้วยังได้พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย จุดประสงค์ของการใช้
คอมพิวเตอร์ในเด็กปฐมวัยมุ่งฝึกเด็กให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดและทักษะ
ต่างๆ มากกว่าการหัดให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์แบบผู้ใหญ่การน าคอมพิวเตอร์มาใ ช้กับเด็กปฐมวัย
ก่อให้เกิดค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์  (สรรพมงคล จันทร์ด้ง, 2544)
รวมท้ังบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับอนุบาลและพัฒนาการเด็ก ตัวอย่างส าคัญท่ีส าคัญ
จ านวนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสติปัญญาของเด็กกับจ านวนเวลาท่ีเด็กใช้
ไปกับคอมพิวเตอร์ 

ทักษิณา สวนานนท์ (2530) ได้กล่าวถึงลักษณะของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ว่ามีวิธีการต่างๆ 
และลักษณะท่ีส าคัญในการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) เริ่มจากส่ิงท่ีรู้ไปถึงส่ิงท่ีไม่รู้ จัดการสอนให้เนื้อหาเรียงไปตามล าดับ เริ่มจากเรื่องท่ีผู้เรียน
รู้อยู่แล้ว ไปถึงเรื่องใหม่ๆ ท่ียังไม่รู้โดยท าเป็นกรอบ (Frame) หลายๆ กรอบผู้เรียนจะค่อยๆ เรียนไป
ทีละกรอบจากง่ายไปสู่ยาก 

2) เนื้อหาท่ีค่อยๆ เพิ่มขึ้น จะต้องเพิ่มทีละน้อยๆ ค่อนข้างง่าย และมีสาระใหม่ไม่มากนัก 
ความเปล่ียนแปลงในแต่ละกรอบต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3) แต่ละกรอบจะต้องมีการแนะน าความรู้ใหม่เพียงอย่างเดียว การแนะน าความรู้ใหม่ทีละ
มากๆ จะท าให้ผู้เรียนสับสนได้ง่าย 

4) ในระหว่างการเรียนจะต้องให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการท ากิจกรรมตามไปด้วย เช่น 
ตอบค าถาม ท าแบบทดสอบ ไม่ควรให้คิดตามอย่างเดียวเพราะจะท าให้เบื่อ 

5) การเลือกค าตอบท่ีผิดอาจท าให้ต้องกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเก่าหรือไม่ก็เป็น
กรอบใหม่ท่ีอธิบายถึงความเข้าใจท่ีผิดหรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ถ้าเป็นค าตอบท่ีถูกต้องผู้เรียนก็จะ
ได้เรียนเรื่องใหม่เพิ่มเติม การได้รู้เฉลยและได้รับค าตอบหรือรู้ผลในทันทีจะท าให้ผู้ เรียนมีความ
สนุกสนานไปด้วย ค าตอบท่ีถูกมักได้รับค าชมเชยให้มีก าลังใจ ส่วนค าตอบท่ีผิดบางทีก็อาจถูกต าหนิซึ่ง
ก็ไม่มีใครได้ยินท าให้ไม่รู้สึกอับอายหรือหมดก าลังใจ 

6) การเรียนวิธีนี้ท าให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง จะใช้เวลาในการทบทวน
บทเรียนหรือคิดตอบค าถามในแต่ละข้อนานเท่าใดก็ได้ ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดันด้วยก าหนดเวลาท่ี
จะต้องรอเพื่อน หรือตามเพื่อนให้ทัน 
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7) การเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนโดยเน้นท่ีความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ละคนจะมี
ความถนัดต่างกันแม้แต่ในวิชาเดียวกัน การเรียนบทเรียนแต่ละบทก็ยังใช้เวลาไม่เท่ากัน 

8) ในการน าเสนอบทเรียนลักษณะนี้ การท าสรุปบทเรียนท้ายบทแต่ละบทจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้วัดผลตนเอง การสรุปนั้นหมายถึงการสรุปเนื้อหาและสรุปการติดตามผลของผู้เรียนด้วยว่าผู้เรียนใช้
เวลามากน้อยเพียงใด ผลเป็นอย่างไร จ าเป็นต้องค้นคว้าหรือท างานเพิ่มเติมหรือไม่ ในการเรียนใน
ห้องเรียน ยิ่งครูทดสอบบ่อยเพียงใดการเรียนก็ยิ่งมีผลเท่านั้น แต่การทดสอบธรรมดามีปัญหาเรื่อง
การตรวจ ยิ่งถ้าผู้เรียนในช้ันมีจ านวนมากก็ยิ่งเสียเวลามาก ความกระตือรือร้นของผู้เรียนก็จะค่อยๆ 
หมดไปหากครูไม่ขยันพอ 

9) การท ากรอบบทเรียนแต่ละบทนั้นถ้าท าได้ดีเราก็จะสามารถวิเคราะห์ค าตอบไปได้ ด้วย
ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนอาจให้ค าตอบท่ีแตกต่างกันออกไป เราสามารถวิเคราะห์จากค าตอบ
ของผู้เรียนได้ว่าการที่เลือกตอบข้อนั้นๆ (ในกรณีท่ีเป็นการให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้อง) ถ้าเป็นค าตอบท่ี
ผิดเป็นเพราะอะไร อาจเป็นเพราะสับสนกับเรื่ องอื่น ตีความค าถามผิด หรือไม่เข้าใจเลย การท า
แบบทดสอบท่ีดีหากผู้ท าสามารถเรียบเรียงเนื้อหาได้เป็นขั้นตอนจริงๆ ผู้เรียนควรจะท าได้ถูกท้ังหมด 
บางทีก็ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 

10) การก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ปลายทางว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะช่วยให้
การแบ่งเนื้อหา ซึ่งจะต้องเรียนไปตามล าดับท าได้ดีขึ้น ไม่ออกนอกลู่ทางโดยไม่จ าเป็น 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2552) ได้แบ่งเป็นประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็ก ได้ดังนี้ 

1) การสอนเนื้อหา (Tutorial) มีลักษณะคล้ายบทเรียนส าเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาเป็นระบบ
และเรียนต่อเนื่องกันไป ผู้เรียนจะศึกษาตามล าดับท่ีโปรแกรมไว้ มีการแทรกค าถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียนแล้วแสดงผลย้อนกลับตลอดจนมีการเสริมแรงและยังสามารถให้ผู้เรียนได้
ย้อนกลับไปเรียนบทเรียนเดิมหรือข้ามบทเรียนท่ีผู้เรียนรู้แล้วไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียนและผลการเรียนได้อีกด้วยการสอนด้วยบทเรียนแบบนี้เหมาะท่ีจะใช้สอน
ความคิดรวบยอดในด้านต่างๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์อาจจะสอนได้ดีกว่าครู เป็นการสอนเหมาะสมกับ
ลักษณะของเด็กคือมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ
และระดับสติปัญญาของตน  

2) การฝึกทักษะ (Drill and Practice) ส่วนใหญ่บทเรียนประเภทนี้จะใช้เสริมหลังจากครู
ได้สอนบทเรียนบางอย่างให้แล้ว และให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดจากคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดความเข้าใจ 
ทบทวนหรือเพิ่มความช านาญ ลักษณะของแบบฝึกหัดท่ีนิยมมากคือ แบบจับคู่แบบถูก-ผิด และแบบ
เลือกค าตอบ เป็นบทเรียนท่ีให้ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกหัดหลังจากท่ีได้เรียนเนื้อหานั้นๆ แล้ว หรือมีการ
ฝึกซ้ าๆ เพื่อให้เกิดทักษะมากขึ้น จุดส าคัญคือเพื่อเสริมการสอนของครูและช่วยให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะเพิ่มเติม 

3) สถานการณ์จ าลอง (Simulations) เป็นการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงนั้นๆ และได้รับปฏิกิริยา
ย้อนกลับเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริงๆ เนื่องจากในบางบทเรียนไม่สามารถทดลองให้เห็นจริงได้ 
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เช่น การเดินทางของแสง หรือการทดลองท่ีต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าจะเห็นผล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จ าลองให้เห็นเหมือนจริงได้ง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย 

4) เกมการศึกษา (Instructional Games) เป็นการสอนเนื้อหาวิชาในรูปแบบของเกมเช่น 
เกมต่อค า เกมเติมค า เกมการคิดแก้ปัญหา ฯลฯ โดยมีกติกาการแข่งขัน และมีการแพ้-ชนะเมื่อจบเกม
แล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน าเสนอภาพกราฟิกท่ีมีสีสันสวยงามและมีเสียงประกอบจึงสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

5) การสอบ (Testing) เป็นการทดสอบผู้เรียนหลังจากท่ีได้เรียนเนื้อหา หรือฝึกปฏิบัติไป
แล้วด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสร้างข้อสอบท่ีต้องการสอบไว้ล่วงหน้า แล้วให้ผู้เรียนท าการสอบโดยการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อตอบเสร็จเครื่องก็จะตรวจผลให้ทราบทันทีและท าการประเมินผลหลังจาก
สอบเสร็จแล้วให้ผู้เรียนทราบทันทีเช่นกัน 

6) การสาธิต (Demonstrations) ส่วนใหญ่เป็นการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น การเกิดของฝน เป็นต้น การสาธิตด้วยคอมพิวเตอร์จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มาก 
เพราะสามารถแสดงได้สวยงาม เหมือนจริงรวมท้ังมีเสียงประกอบอีกด้วยการสาธิตท่ีดีไม่จ าเป็นต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมมากมายแต่ควรเป็นการสาธิตท่ีท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นการพอเพียงแล้ว 

7) การแก้ปัญหา (Problem Solving) โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้ผู้เรียนและผู้เรียนต้อง
พยายามแก้ปัญหานั้นๆ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการก าหนดกฎข้อตกลงไว้ แล้ว
ผู้เรียนก็ต้องแก้ปัญหาไปตามข้อตกลงนั้น มีการให้คะแนนในแต่ละข้อผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความ
เข้าใจและมีความสามรถในการแก้ไขปัญหา ลักษณะโปรแกรมประเภทนี้จะเป็นการฝึกกระบวนการ
คิดขั้นสูงในลักษณะของการใช้เหตุผล 

8) การเรียนแบบสนทนา (Dialogue) เป็นโปรแกรมให้มีการฝึกพูดคุยระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนโดยเลียนแบบลักษณะการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่แทนท่ีจะเป็นเสียงพูด ก็เป็นตัว
อักษรบนจอภาพแทน ลักษณะการสอนก็จะเป็นการตั้งปัญหา ถาม-ตอบ ลักษณะการใช้แบบสอบถาม 

9) การสอบสวนหรือไต่สวน (Inquiry) โปรแกรมสามารถใช้ในการหาข้อเท็จจริง มโนทัศน์
หรือข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ โปรแกรมจะมีแหล่งเก็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งสามารถแสดงได้ทันที
เมื่อผู้เรียนต้องการด้วยระบบง่าย ส่ิงท่ีต้องท าคือ ใส่หมายเลข หรือรหัสย่อของแหล่งข้อมูลนั้นๆ 
โปรแกรมก็จะสามารถแสดงข้อมูลและตอบค าถามท่ีผู้เรียนต้องการได้ 

10) รวมวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอน
หลายแบบรวมกันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอนแล้วแต่ความต้องการ ซึ่งก็ตามแต่
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละครั้งอีกด้วย 

ฮัคแลนด์และเชด (Haugland  & Shade) ได้เสนอการเลือกโปรแกรมส าหรับเด็กปฐมวัยไว้
ดังนี ้

1) โปรแกรมควรเหมาะสมกับอายุของเด็ก และให้โอกาสเด็กได้เป็นผู้ควบคุมการเล่นพร้อม
ท้ังสามารถหยุดเล่นได้ทุกเวลา 
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2) เนื่องจากเด็กปฐมวัยยังอ่านไม่ได้การแนะน าจึงจ าเป็นต้องใช้การพูด ถ้าเป็นตัวหนังสือ 
ควรมีเสียงก ากับและค าแนะน าควรชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ 

3) โปรแกรมการเรียนต้องเป็นไปตามล าดับขั้น ชัดเจน เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจสอน
ทักษะท่ีเด็กเรียนรู้แล้ว 

4) หลังจากน าเสนอให้เด็กแล้วเด็กสามารถใช้ได้เองโดยไม่ต้องมีครูแนะน า 
5) ควรเป็นโปแกรมท่ีน าเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ให้เด็กเรียนรู้โดยการค้นพบด้วยตนเอง 
6) เป็นโปรแกรมท่ีมีโอกาสให้เด็กได้เลือกตอบได้ ลองผิดลองถูกได้ 
7) ต้องมีคุณภาพเสียง สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจและตอบโต้ได้รวดเร็ว 

สรุปได้ว่า รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มีหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือก
น าเอามาใช้กับเด็กปฐมวัยได้หลายแบบ ตามความเหมาะสมและความต้องการ 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้กับการเรียนการสอนระดับอนุบาล 
 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของบูม 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบูม (Boom) ได้แบ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลออกตามทฤษฎีการ

เรียนรู้เป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านพุทธพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด้านการใช้ความจ า ความคิดและการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้สมองและสติปัญญา ด้านทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมทางด้านการใช้ทักษะ การ
เคล่ือนไหวและการใช้กล้ามเนื้อของร่างกาย  และด้านจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ทาง 
ด้านจิตใจ เจตคติ อารมณ์ และความรู้สึก ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ 
ดลยา จาตุรงคกุล, 2546)  

1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  เป็นสัญลักษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นท่ียอมรับจากคน
รุ่นหนึ่งจนถึงอีกรุ่นหนึ่งมนุษย์จะเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองภายใต้กระบวนการทางสังคมวัฒน ธรรม
เป็นส่ิงก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  

1.1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน  มีลักษณะพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะเรียนรู้ถึงส่ิงต่างๆ ในเรื่องค่านิยมการรับรู้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ผ่านทางสถาบันครอบครัว และสถาบันหลักอื่นๆ 

1.1.2 วัฒนธรรมย่อย  หมายถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะด้านเช้ือชาติ 
ศาสนา สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ท าให้วัฒนธรรมย่อย แต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการใช้
บริการแตกต่างกัน และในกลุ่มเดียวกันจะมีพฤติกรรมท่ีคล้ายกัน 

1.1.3 ช้ันของสังคม  หมายถึงการจัดล าดับบุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่ม ท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันจากสูงไปต่ า ส่ิงท่ีน ามาแบ่งช้ันของสังคม เช่น อาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน เป็นต้น  

1.2 ปัจจัยด้านสังคม คือปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ แบ่งออกได้เป็น 

1.2.1 กลุ่มอ้างอิง  เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อม กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 
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กลุ่มปฐมภูมิ  เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน และกลุ่มทุติยภูมิ  เช่น กลุ่มบุคคลช้ันน าในสังคม 
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

1.2.2 ครอบครัว  มีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของ
บุคคล ครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงแบบปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด โดยสามารถจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างสองครอบครัวท่ีอยู่ในชีวิตของบุคคล 

1.2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มตลอดช่ัวชีวิตของเขา เช่น 
ครอบครัว ชมรม องค์กร และสถาบันต่างๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่ม 

1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล  การตัดสินใจของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคน
ทางด้านต่างๆ อันได้แก่ 

1.3.1 อายุและวัฏจักรชีวิตครอบครัว  มนุษย์แต่ละคนจะซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน
ไปตลอดช่วงชีวิตของตน การมีครอบครัวและอายุท่ีแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อลักษณะการด าเนินชีวิต 
ความจ าเป็น ความต้องการ รวมถึงรสนิยมท่ีแตกต่างกัน 

1.3.2 อาชีพการงาน  อาชีพการงานของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความ
ต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน 

1.3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ  โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและ
บริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบไปด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซื้อ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายต้องสนใจแนวโน้มรายได้ของบุคคลและเศรษฐกิจ 

1.3.4 การศึกษา  ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงมักมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาต่ า 

1.3.5 รูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมักแสดงออกมาในรูป
ของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะแสดงออก
ถึงตัวบุคคลนั้นท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมของบุคคล 

1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา การตัดสินใจซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่ง
ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภค ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 การจูงใจเป็นแรงขับท่ีใช้กระตุ้นบุคคลเพื่อชักน าพฤติกรรมของเขาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ การจูงใจนั้นจะเกิดกายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น 
วัฒนธรรม ช้ันทางสังคม ฯลฯ 

1.4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายข้อมูล
ท่ีได้รับจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 อันได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน ได้กล่ิน ได้รสชาติ และได้สัมผัส 
เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของ ความเข้าใจ ของบุคคลท่ีมีต่อ
โลกท่ีเขาอาศัยอยู่ แต่ละคนจะเกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ประสบการณ์ 
ความเช่ือ ความต้องการ และอารมณ์ และยังขึ้นกับส่ิงแวดล้อม ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  
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1.4.3 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือความโน้มเอียงของพฤติกรรม
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับส่ิงกระตุ้น และจะเกิดการ
ตอบสนอง   

1.4.4 ความเช่ือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต พฤติกรรมการใช้บริการของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดจากความเช่ือ 

1.4.5 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง หรืออาจหมายถึง
ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นไปในทิศทางท่ีสม่ าเสมอ ทัศนคติ
เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทต่อความเช่ือ  

1.4.6 บุคลิกภาพ  เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
ตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาท่ีมีลักษณะแต่งต่างกันของบุคคล อันน าไปสู่การ
ตอบสนองท่ีสม่ าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุ้น 

1.4.7 แนวคิดของตนเอง  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคล มีต่อตนเอง หรือความ คิดท่ี
บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของครอนบัค  
ทฤษฎีการเรียนรู้ของครอนบัค (Cronbach) กล่าวถึงการเรียนรู้ว่า ก่อให้เกิดผลของการ

เรียนรู้ 5 ประการ ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมในรูปของการกระท าของมนุษย์ (เยาวพา เดชะคุปต์, 
2542) 

2.1 ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) คนเราจะเรียนรู้ ท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมโดยใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน การเรียนรู้ดังกล่าวเรียกว่า การเรียนรู้
หรือทักษะทางปัญญาหรือกระบวนการในการแสวงหาความรู้ 

2.2 การใช้ค าพูดแสดงข้อมูล (Verbal Information) การท่ีคนเราสามารถแสดงความคิด
หรือความรู้ออกมาเป็นค าพูด นับเป็นความสามารถในการเรียนรู้อย่างหนึ่ง 

2.3 กลวิธีทางการคิด (Cognitive Strategies) การเรียนรู้ในข้อนี้คือ การท่ีคนเราสามารถท่ี
จะใช้ทักษะในการเรียนรู้ท่ีจะจ าและคิดโดยการหาความสัมพันธ์ การโยงความสัมพันธ์การวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาซึ่งเป็นกลวิธีในการคิด 

2.4 ทักษะเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว (Motor Skills) คนเราจะเรียนรู้ท่ีจะเคล่ือนไหวร่างกาย
เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น สนเข็ม เล่นบอล ตีเทนนิส ขับรถ เป็นต้น ทักษะดังกล่าวนี้เรียกว่า ทักษะ
เกี่ยวกับการเคล่ือนไหว 

2.5 ทัศนคติ (Attitudes) คือ แนวโน้มท่ีคนเราจะเลือกท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้อง
อาศัยสมองส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกกระท าของมนุษย์  ทัศนคติประกอบด้วย อารมณ์ความรู้สึก 
ความคิด และผลของพฤติกรรม ซึ่งบางคนเช่ือว่าหมายถึง ความเช่ือ (Belief) และความคิด (Idea) ซึ่ง
ผลของทัศนคตินี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล 

วิธีการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตจะเปล่ียนไปอย่างมาก คือจะเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลักแทน
การเน้นตัวผู้สอนท่ีสอนนักเรียนจ านวนมากพร้อมกันท้ังห้อง ซึ่งเป็นวิธีท่ีเกิดขึ้นมาพร้อมกับการปฏิบัติ
อุตสาหกรรมเมื่อประมาณสองศตวรรษก่อน วิธีการเรียนในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นี้จะเป็นการเรียนรู้
แบบสร้างประสบการณ์ โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตัวเอง  เป็นการศึกษาท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้ว่าจะ
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เรียนรู้เองต่อไปได้อย่างไร ท่ีเป็นดังนี้ได้ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีท างานมัลติมีเดียจะท าให้เรา
สามารถกลับไปใช้ระบบท่ีครูท าหน้าท่ีส าคัญในการสอน และช้ีน าผุ้เรียนเป็นรายบุคคล คอมพิวเตอร์
จะช่วยให้ครูไม่ต้องท างานซ้ าๆกันในการสอนกิจกรรมอย่างง่าย และสามารถใช้เวลามากขึ้นกับผู้เรียน
ท่ีต้องการความเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (2545) น าหลักการของ
ทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวดังนี้  

1) หลักการจูงใจ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจท่ีส า คัญในกิจกรรม
การเรียนการสอน เพราะเปนส่ิงท่ีสามารถผลักดัน สงเสริม และเพิ่มพูนกระบวนการจูงใจท่ีมีอิทธิพลต
อพลังความสนใจ ความตองการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผูเรียนท่ีจะศึกษา 

2) การพัฒนามโนทัศน (Concept) สวนบุคคล วัสดุการเรียนการสอนจะชวยสงเสริม
ความคิด ความเขาใจแกผูเรียนแตละคน ดังนั้น การเลือก การผลิต และการใชวัสดุการเรียนการสอน 
ควรจะตองสัมพันธกับความสามารถของผูสอนและผูเรียน ตลอดถึงจุดมุงหมายของการเรียนท่ีก าหนด 

3) กระบวนการเลือกและการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติ
เกีย่วกับส่ือ จะเปนแบบลูกโซในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น การเลือก การใช การตอบสนอง
และผลิตผลจึงจะตองพิจารณาเปนแผนรวมเพื่อสนองความตองการและประสบการณเดิมของผู
เรียนอยางสอดคลองกัน  

4)  การจัดระเบียบประสบการณเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู เรียนจะเรียนได ดีจากส่ือ
เทคโนโลยีท่ีจัดระเบียบเปนระบบ และมีความสามารถตามความสามารถของเขา 

5) การมีสวนรวมและการปฏิบัติ ผูเรียนตองการมีสวนรวม และการปฏิบัติดวยตนเองมาก
ท่ีสุดจากกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเปนหนทางท่ีจะท าใหสามารถพัฒนาการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดส่ือเทคโนโลยีควรค านึงถึงหลักการเหลานี้ 

6) การฝกซ้ าและการเปล่ียนแปลงส่ิงเราบอยๆ ส่ือท่ีสามารถสงเสริมการฝกซ้ าและมีการ
เปล่ียนแปลงส่ิงเราอยูเสมอ จะชวยสงเสริมความเขาใจ เพื่อความคงทนในการจ า ยั่วยุความสนใจและ
ท าใหเกิดรูปแบบการเรียนรูท่ีเปนประโยชนอยางกวางขวาง  

7) อัตราการเสนอส่ือในการเรียนการสอน อัตราหรือช วงเวลาการเสนอข อความรู
ตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกับความสามารถ อัตราการเรียนรู และประสบการณของผูเรียน 

8) ความชัดเจน ความสอดคลอง และความเปนผล ส่ือท่ีลักษณะชัดเจน สอดคลองกับความต
องการและสัมพันธกับผลท่ีพึงประสงคของผูเรียน จะท าใหเกิดการเรียนรูไดดี 

9) การถายโยงท่ีดี โดยท่ีการเรียนรู แบบเกาไมอาจถายโยงไปสูการเรียนรู ใหมไดอยาง
อัตโนมัติ จึงควรจะตองสอนแบบถายโยง เพราะผูเรียนตองการแนะน าในการปฏิบัติเพื่อประยุกต
ความรูไปใชในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผูสอนจะตองวางแผนจัดประสบการณท่ีจะสงเสริมการถายโยงความรู
ใหม และเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูนั้นท่ีเปนประโยชนตอการน าไปใชในสถานการณจริง 

10) การใหรูผลการเรียนรู จะดีขึ้น ถาหากเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหผูเรียนรูผลการกระท า
ทันที หลังจากท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมไปแลว 

ดังนั้นการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เปนส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจะชวยพัฒนา
ศักยภาพของผู้สอนในการสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีต้องมีความสอดคลองกับธรรมชาติและความตองการ
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ของผูเรียนโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูท่ีกลาวมา เปนแนวทางใหครูและผูจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถ
น าไปใชเปนแนวทางในการใชส่ือเพื่อการเรียนการสอนดวยความรอบคอบเหมาะสมกับผู้เรียน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป 

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกาย  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม
และวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”    

แนวความคิดและหลักการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยที่กรมวิชาการใช้ยึดถือเป็นหลักในการ
จัดท าแนวประสบการณ์ หรือหลักสูตรส าหรับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 - 6 ปี) ครูผู้สอน
จะต้องท าความเข้าใจในพัฒนาการปกติของเด็กวัย 3 - 6 ปี  เพื่อน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้
เด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อน าไปช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็มตามความสามารถ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นเด็กเป็นส าคัญ   โดยให้
เด็กแต่ละคนได้รับการส่งเสริม เกิดการพัฒนาและเรียนรู้  ก้าวหน้าอย่างสูงสุดเท่าท่ีเด็กท าได้เต็ม
ศักยภาพครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต้องสร้างแนวคิดพื้นฐานการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงหลักการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กเป็นส าคัญ  เน้นพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กส่งเสริม
พัฒนาการให้ครอบคลุมท้ัง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์จิตใจและสติปัญญา โดยให้
เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม  เล่นอย่างสนุกสนานกลมกลืนไปกับการเรียนการ
สอนเกิดการเรียนรู้และก้าวหน้าอย่างสูงสุด 

3.1  จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3.1.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางกายของเด็กอย่างเต็มท่ี เพื่อเป็นพลเมืองไทยท่ีมีอนามัย

สมบูรณ์แข็งแรง 
3.1.2  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางบุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมของเด็ก เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่

ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์มีความเข้มแข็งทางจิตใจท่ีจะเผชิญอุปสรรคและอันตรายได้ 
3.1.3 เพื่อให้เด็กมีนิสัยขยันแข็งแรง ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและประหยัด  
3.1.4 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ 
3.1.5 เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  หรือศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนใน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ของเด็ก 
3.1.6 เพื่อตระหนักในปัญหาความเบี่ยงเบนของพัฒนาการเสียแต่แรกและด าเนินการ

ต่อไปโดยเหมาะสม   
3.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

3.2.1 มีสุขภาพดี  เจริญเติบโตตามวัยและพฤติกรรมอนามัยท่ีเหมาะสม 
3.2.2 ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
3.2.3 ร่าเริง  แจ่มใส  มีความสุขและความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
3.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
3.2.5 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมสภาพและวัย  
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3.2.6 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3.2.7 รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.2.8 ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
3.2.9 มีความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัยและมีเจตคติท่ีดีต่อ

การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
3.2.10 มีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัยเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง  4  ด้าน  ได้แก่  
พัฒนาการทางอารมณ์  สังคม  ร่างกายและสติปัญญาควบคู่กันไปพร้อมๆ กัน  โดยค านึงถึงลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในการจัดการศึกษาประกอบด้วยการรู้จักช่วยเหลือตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม เติบโตขึ้นเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคัญของประเทศชาติ เป็นผู้มีจินตนาการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาระดับอนุบาล 
 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นับว่ามีบทบาทท่ีส าคัญมากเนื่องจากเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอข้อมูลท่ีมีคุณภาพซึ่ งส่ือชนิดอื่น เช่น หนังสือภาพท าไม่ได้ ซึ่งเป็น
ลักษณะการเรียนรู้ท่ีเด็กไม่เพียงได้รับรู้เนื้อหาสาระ เฉพาะจากหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ เด็กยัง
สามารถเรียนรู้ได้จากเสียงและภาพประกอบ ท้ังท่ีเป็นภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในลักษณะของส่ือ
ประสม ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับวัย พัฒนากา และการเรียนรู้ของเด็กในระดับนี้ท่ีเป็นวัยของการเรียนรู้
โดยใช้ประสาทสัมผัส ขณะท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์เป็นโอกาสให้เด็กได้ ส ารวจและเรียนรู้
ด้วยตนเอง ท้ังนี้ รวมถึงการท่ีครู จัดเตรียมข้อมูล หรือเนื้อหาสาระในรูปของ ไฮเปอร์มีเ ดีย 
(Hypermedia) ซึ่งเป็นการจัดข้อมูลท่ีสามารถเปิดเข้าดูโดยไม่ต้อง เป็นไปตามล าดับขั้น เด็กจะ
สามารถเลือกเปิดดูข้อมูลท่ีตนสนใจเป็นพิเศษโดยไม่ต้องเรียงตามล าดับ หากย้อนกลับมาสู่ข้อมูล
พื้นฐานในกรณีท่ีต้องการเข้ามาทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังสามารถน าเสนอรูปแบบให้น่าสนใจโดย เพิ่มความสามารถในการบรรจุข้อมูล
ในลักษณะของภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟฟิกท่ีเป็นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพถ่าย เสียงพูดและ
เสียงดนตรี โดยท่ีข้อมูลดังกล่าวสามารถออกแบบให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ ความอยากรู้อยาก
เห็นของเด็กและตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีจะเรียนรู้ได้ดีหากมีการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  

1. ช่วยให้เ ด็กได้แสดงออกในส่ิง ท่ีส่ือชนิดอื่นท าไม่ ได้เช่นในด้านการถ่ายทอด 
จินตนาการทางศิลปะ บางครั้ง เด็กมีจินตนาการแต่ขาดความสามารถในการขีดเขี่ย การใช้
คอมพิวเตอร์จึงช่วยให้สร้างสรรค์งานได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามท่ีคิดไว้ โดยไม่ต้องกังวลกับ อุปสรรค
บางอย่าง เช่น สีหมด ระบายเข้มหรืออ่อนเกินไป สีหกเลอะเทอะ 
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2. ช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ สามารถ
เสนอข้อมูลท่ีมีคุณภาพซึ่งส่ือชนิดอื่นท าไม่ได้เด็กสามารถส ารวจด้วยตนเอง เพราะสาระ ข้อมูลเป็น 
ส่ือประสมท่ีมีอิสระไม่บังคับตามล าดับ เด็กสามารถกระโดดข้ามไปสู่ข้อมูลท่ีตนสนใจเป็นพิเศษ หรือ
ย้อนกลับมายังข้อมูลพื้นฐาน 

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในลักษณะของการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.การพัฒนาด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ จากผลวิจัยพบว่า เด็กอายุ 4ปี สามารถช่วย
อธิบายวิธีการแก้ปีญหาให้เพื่อนได้และสามารถสาธิตให้เพื่อนดูได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังพบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจกรรมท่ัวๆ ไปเช่นเกมการศึกษา ภาพตัดต่อ ไม้บล็อก ฯลฯ คอมพิวเตอร์จะช่วย
พัฒนาเด็กได้มากในเรื่องการใช้ภาษาในการส่ือสารและการเรียนรู้ 

2.การพัฒนาด้านทักษะภาษา มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางภาษาท่ีช่วยให้เด็กเรียนรู้ค าศัพท์
มากขึ้น โปรแกรมมีการพัฒนาภาพให้สีสดใส สามารถส่ือสารสองทางได้ ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทาง
ภาษาเพิ่มขึ้น มีการวิจัยพบว่าเด็กท่ีใช้เวลากับคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมจะพัฒนาภาษาได้เป็น 2 
เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ 

3.การพัฒนาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะ พื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกับการจ าแนก แยกแยะสี รูปทรง ตัวเลขตลอดจนรู้จักการเรียงล าดับ มิติ สัมพันธ์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ได้ดี จากงานวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยท่ีเรียนการนับเลขจากคอมพิวเตอร์จะท าคะแนนได้
ดีกว่าการสอนโดยตัวครู นอกจากนี้แล้วโปรแกรมกราฟฟิกท่ีแสดงถึงการวาดลายเส้น จะช่วยกระตุ้น
เด็กในเรื่องมโนภาพของรูปทรงเรขาคณิต และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

ประโยชน์ของการจัดโอกาสในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูสามารถจัดได้
หลายลักษณะ เช่นเดียวกับศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ อาจจัดได้ท้ังกิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเด่ียว เป็นการจัดกิจกรรมในระยะแรกท่ีเด็กเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการท า
กิจกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อเด็ก 1 คน เนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้เครื่องในลักษณะกิจกรรมเด่ียวจะเป็นการส่งเสริม
ความสามารถของเด็กได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมแบบรายบุคคลมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

1.1 เน้นให้เด็กสามารถควบคุมและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
1.2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะอธิบายปฏิสัมพันธ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีตอบสนอง

กับเด็กได้ทันทีทันใด 
1.3 เด็กสามารถทดสอบขบวนการคิดและทดลองแก้ปัญหาหลายๆ วิธี อันเป็นการ

พัฒนาขั้นตอนของการแก้ปัญหาด้วยตัวของเด็กเอง 
2. กิจกรรมกลุ่ม เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กหลังจากท่ีเด็กได้รับการฝึกฝนหรือเรียนรู้การใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์จนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแล้ว  ครูอาจเตรียมกิจกรรมท่ีเด็กสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะท าให้เด็กได้รับประสบการณ์การท างานร่วมกันกับผู้อื่นโดยส่ิงท่ีควร
ค านึงถึงในการท ากิกรรมกลุ่มนั้น ควรเป็นโปรแกรมท่ีมีลักษณะเปิดกว้าง เพื่อให้เด็กภายในกลุ่มได้มี
โอกาสได้คิดอย่างหลากหลาย เด็กจะมีโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างท่ัวถึงและได้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการท ากิจกรรมจากคอมพิวเตอร์และครูยังสามารถสังเกต
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และดูแลเด็กได้อย่างท่ัวถึง ท้ังในด้านการศึกษาพฤติกรรมการท างานของเด็กและการให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือในการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กด้วย นอกจากนี้ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ในเด็ก
ปฐมวัยส่วนใหญ่ มักจัดในช่วงการท ากิจกรรมเสรี ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ซึ่ง
เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่งยังมีช่วงความสนใจส้ัน 

นอกจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการเรียนการสอนดังกลาวแลว เทคโนโลยี
สารสนเทศยังกอใหเกิดประโยชนในดานเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ใชเพื่อการสอนแบบตัวตอตัว (Tutorial Instruction) เปนการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน
เนื้อหาตางๆใหผูเรียนคอมพิวเตอร สามารถเสริมแรง เก็บรวบรวมขอมูล ปญหา และความกาวหนา
ของผูเรียนไดดวย  

2. ใชเพื่อฝกทักษะตางๆ ในการเรียน (Practice and Drill on Skills) เชน สราง              
ปญหาหรือสถานการณเพื่อฝกการเรียน มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 

3. ใชเพื่อการสาธิต (Demonstration) เชน การสาธิตเรื่องกราฟคและสี 
4. ใชเพื่อการเลนเกมและสถานการณจ าลอง (Game and Simulation) เกมคอมพิวเตอร

สามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนไดมากและสามารถใชไดอยางกวางขวาง 
5. ใชในดานการฝกเขียนโปรแกรม (Writing with Computer) เมื่อเขียนผิดสามารถลบได

อยางรวดเร็ว  
6. ใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน (Classroom Management and Record 

Keeping) เชน เก็บขอสอบ วิเคราะหขอสอบ คะแนนสอบ โดยขอมูลเหลานี้สามารถน าเอาออกมาได
ทันทีท่ีตองการใช ท าใหครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 

7. ใชเพื่อชวยผูเรียนชนิดพิเศษ เชน ผูเรียนพิการ ผูเรียนท่ีเรียนชา ตองการสอนเสริม ผูเรียน
ท่ีเรียนไดเร็วหรือเด็กปญญาเลิศ สามารถสรางโปรแกรมพิเศษใหเหมาะกับนักเรียน เหลานั้นได้ 

ส าหรับประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านอื่นๆ พบว่า ขณะท่ีเล่นเด็กมีโอกาส ได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เด็กได้แสดงความคิดแกหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบต่างๆ และแก ใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังช่วยพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้เช่นเดียวกับ ส่ือ
ชนิดอื่นๆ ได้พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา ด้านการจ า การประยุกต์ใช้งาน และการคิด 
สร้างสรรค์แกความมีระเบียบและการท างานตามข้ันตอน ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์
ในโอกาสต่างๆ รวมท้ังเมื่อเด็กสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ท าให้เกิดเจตคติท่ีต่อการ ใช้
คอมพิวเตอร์ในขั้นสูงต่อไป 
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ประเทศไทยได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนสอนเป็นเวลานาน
พอสมควร ซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในการ
น ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กับเด็กปฐมวัยในปัจจุบันมีการใช้ซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะของ Edutainment เด็กท่ีเรียนด้วย ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้จะได้ท้ังการเรียนและความ
สนุกสนานร่วมด้วย จุดประสงค์หลักของการผลิต ซอฟแวร์ส าหรับเด็ก ไม่เน้นการเรียนเฉพาะเนื้อหา
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อย่างเดียวแต่มีความสนุกกับการเรียนด้วยโดยมี ลักษณะเป็นส่ือประสม หมายถึง การใช้ส่ือหลายๆ
แบบประกอบกันท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพที่เคล่ือนไหวและเสียง ในการใช้ซอฟแวร์ท่ีเป็นส่ือประสมนี้
ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นส่ือประสมซึ่งประกอบด้วยซีดีรอมท่ีเล่นได้ท้ังเสียงและมีภาพ โดยใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีเป็น Edutainment บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัทท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายรวมท้ังท่ีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต  

การเรียนจากส่ือประสมคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนแบบตอบโต้ (Active) ท่ีเด็กสามารถมี 
ปฏิกิริยาโต้ตอบได้ในขณะเรียน แตกต่างจากการเรียนกับโทรทัศน์ท่ีเด็กจะเป็นผ่ายรับด้านเดียวไม่ 
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้ดังนั้นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) จึง ตอบสนอง
ต่อธรรมชาติการเรียนเของเด็ก เด็กจะเรียนได้สนุกกว่าการดูโทรทัศน์ และสามารถควบคุมการเรียน
ในขณะท่ีใช้คอมพิวเตอร์เองด้วย ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น นอกจากนี้การใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนยังมีบทเรียนท่ีถูกออกแบบให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับเด็ก เด็กสามารถ
เรียนเพิ่มขึ้น และเลือกเรียนได้ด้วยตนเองตามความสนใจ ลักษณะเช่นนี้ท าให้ การเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็นส่ิงท้าทาย ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน องค์ประกอบท่ีสอดแทรกมา ใน
คอมพิวเตอร์คือการสร้างจินตนาการในเด็กด้วยภาพจากคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเคล่ือนไหว เด็กจะรับ
และตอบสนองได้ดีกว่าภาพนิ่ง อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ทางการศึกษาท่ีดีด้องสร้างความ สนุกสนาน
ร่วมกับการเสริมสร้างปัญญาให้กับเด็กด้วย 

ในปัจจุบันการผลิตซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้ส าหรับการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะ ท่ีมีท้ังภาพสวย เคล่ือนไหวได้ มีเสียง ประกอบชัด สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเด็ก ท าให้เด็กสนใจการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยัง
มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความยากง่ายหลายระดับ และมีเนื้อหา หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กแต่
ละคนได้เรียนตามความสามารถและความสนใจ ดังนั้นการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้แพร่หลายยิ่งขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนจึงมีรู ปแบบท่ีสร้าง
ความต่ืนตัวในการเรียน (Active Learning) ปัจจุบันการใช้ คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอนุบาลจึงไม่ใช่ท า
ตามสมัยนิยมเท่านั้น นักการศึกษาปฐมวัยทราบดีว่าเด็ก ปฐมวัยเรียนได้ดีท่ีสุดผ่านการเล่น ซึ่งเด็กได้
ส ารวจค้นคว้าฝึกหัดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูมีบทบาทเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การเรียนการสอนท่ีครูจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก จะ
ท าให้เด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะต่างๆ เช่นทักษะ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทักษะพื้นฐานทางภาษา 
เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเล่นคอมพิวเตอร์อย่าง มีความสุข มีโอกาสท่ีจะได้เลือกเล่นโปรแกรมตามความ
สนใจและตามความสามารถ เด็กจะเรียนจากการปฏิบัติจริงว่าคอมพิวเตอร์คืออะไร และจะใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนได้อย่างไร การท่ีเด็กปฐมวัยได้ศึกษาค้นคว้า ใช้ความคิดและจินตนาการ
เรียนท่ีจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง ท าให้เด็กได้พัฒนามโนทัศน์ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการส าคัญ
ในการพัฒนาสติปัญญาท่ีเราต้องการ 

การจัดกิจกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมในมุม
คอมพิวเตอร์ครูควรปฐมนิเทศ เด็กอนุบาลให้เข้าใจเกี่ยวกับการท างานของคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆ 
จากนั้นแนะน าให้เด็กรู้จัก ส่วนประกอบต่างๆ เช่น จอภาพ เมาส์ เครื่องอ่านซีดีรอมและคีย์บอร์ด 
สาธิตการส่ังงานโดยการใช้เมาส์ (การกดเมาส์ การลากเมาส์ และการดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าสู่ โปรแกรม) 
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เมื่อเด็กคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีครูติดต้ังไว้หลังสาธิตการใช้แล้ว ครูควร หาโอกาสสาธิต
ซ้ าอีกเพื่อให้เกิดความแม่นย าในการใช้ หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ
โดยครูคอยให้ค าแนะน าการใช้ค าส่ัง เมื่อเด็กมีความสนใจกิจกรรมในมุมนี้ มากขึ้น ครูควรหาวิธีให้เด็ก
ท่ีสนใจทุกคนได้มีโอกาสผลัดกันใช้ เช่น ก าหนดข้อตกลงในการใช้ กรณีท่ีมีเด็ก ต้องการเรียน
คอมพิวเตอร์หลายคน ครูอาจจดช่ือเด็กท่ีต้องการจะเล่นในขณะท่ี เครื่องยังไม่ว่างไว้เป็นล าดับ
ก่อนหลัง จับเวลาการใช้ เช่น เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาเตือนให้เตรียม ตัวครั้งแรก เมื่อเสียงนาฬิกาดัง
ครั้งท่ีสอง (ดังนานกว่าครั้งแรก) ถึงเวลาเปล่ียนให้เพื่อนท่ีเข้าคิวอยู่ ได้เข้ามานั่งเล่นแทน ในกรณีท่ีเด็ก
บางคนอยากจะดูเพื่อนเล่นหรืออยากเล่นด้วยกันครูควรจัดเก้าอี้ ไว้เครื่องละ 2-3 ตัว การท่ีเด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขณะเล่นคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ท าให้เด็กรู้จัก ปฏิบัติตามกติกา รู้จักการรอคอย 
และการเข้าคิวตามล าดับก่อนหลัง ครูอาจเชิญวิทยากรท่ีมีความช านาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มา
ให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ วิทยากรอาจเป็นพ่อแม่ หรือญาติของเด็ก 
โดยจัดให้มีการสาธิตซอฟต์แวร์ ท่ีผู้ปกครองมีอยู่และเด็ก ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน หรือพาเด็กท่อง
อินเตอร์เน็ต และฟังนิทานออนไลน์ท่ีสนุกสนานและมีการจัด กิจกรรมต่อเนื่องในวันหลัง เช่นให้เด็ก
ท าหน้ากาก และแสดงละครจากเรื่องราวท่ีได้ฟัง การเลือกซอฟต์แวร์ส าหรับเด็กนับว่ามีความส าคัญ
ท่ีสุด ครูและผู้ปกครองของเด็กควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับวัย
หรือความสามารถของเด็ก และเลือกเรื่องท่ีเด็กสนใจ ซอฟต์แวร์ท่ีดีควรเปิดโอกาสให้เด็กควบคุมการ
ท างานของโปรแกรมได้เองบ้าง เช่นเด็กสามารถใช้ ค าส่ังหยุดการท างานหรือด าเนินต่อไปได้เอง เปิด
โอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้การแก้ปัญหาจากการส ารวจ และค้นพบด้วยตนเอง โปรแกรม
สามารถโต้ตอบโดยใช้เสียง ภาพ สัญลักษณ์ และให้รางวัลแก่เด็กเมื่อเด็กประสบความส าเร็จในการใช้ 
เช่นเสียงแสดงค าชม หรือภาพ แสดงหน้ายิ้มจากคอมพิวเตอร์บ้าง โปรแกรมต่างๆ ควรมีท้ังสี ภาพท่ี
สวยงาม และดนตรีประกอบท่ี ไพเราะ ซึ่งท าให้เด็กๆ สนุกสนานและเรียนเอย่างมีความสุข 

1. ลักษณะส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) 
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศลดความเหล่ือมล้ าของโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญ

ในการตอบสนองนโยบายการศึกษาท่ีเป็น “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” (Education for all) อัน
จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม (Social Equity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมทางด้าน
การศึกษาตัวอย่างท่ีส าคัญคือ ผลของการติดต้ังจานดาวเทียมท่ีมีต่อโรงเรียนห่าง  ไกลในชนบทท่ีด้อย
โอกาสให้มี “โอกาส” เท่าเทียมกับโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีเจริญกว่าอย่างน้อยในรูปแบบท่ีเป็นไปได้ใน
เชิงกายภาพ รวมท้ังผลของการท่ีนักเรียนในชนบทมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ โลกหรืออีกนัยหนึ่ง 
“ห้องสมุดโลก” ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
คนพิการสามารถมีโอกาสรับการศึกษาในส่ิงแวดล้อมของคนปกติและยังเปิดโอกาส ให้คนพิการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการประกอบอาชีพอีกด้วยเป็นต้น 

1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ได้ในรูป แบบ
ต่างๆ เช่น การท่ีนักเรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้า สามารถใช้เวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนด้วยส่ือซีดีรอมเพื่อตามให้
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ทันเพื่อนนักเรียน ในขณะท่ีนักเรียนท่ีรับข้อมูลได้ปกติ สามารถเพิ่มศักยภาพใน“การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง” (Independent Learning) ได้มากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในส่ืออิเล็ก ทรอนิกส์ 

1.3 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังท าให้ส่ือทางเสียง  (Audio) ส่ือข้อความ 
(Text)ส่ือทางภาพ (Graphic and Video) สามารถผนวกเข้าหากันและน าเสนอ (Presentation) ได้
อย่างมีความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อไม่ว่าจะดึงข้อมูลจากส่ือท่ีเก็บข้อมูล เช่น ฮารด์ดิสก์ ซีดีรอม หรือ
จากเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทอลและการบีบอัดสัญญาณท่ีก้าวหน้า จนท าให้กระท าได้
อย่างรวดเร็วและ สมบูรณ์ขึ้นตลอดเวลา ในขณะเดียวกันข้อมูลท่ีมีประโยชน์ ยังสามารถเก็บบันทึก
และเรียกใช้ร่วมกันได้จาก “คลังดิจิทอล” (Digital Archive) ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประเภท “ความจริงเสมือน” (Virtual Reality) ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ทาง
การศึกษาและฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การฝึกสอนภาคปฏิบัติทางการแพทย์แก่นักศึกษา
แพทย์ หรือการฝึกนักบินในสภาพจ าลอง (Flight Simulation) เป็นต้น 

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการและบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ  ภาพ
หากใช้อย่างถูกต้องเป็นระบบและมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารช้ันสูง (EIS) ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เข้า
มาช่วยจัดระบบฐานข้อมูลการศึกษา หรือการจัดให้มีเครือข่ายบริหารออนไลน์ท่ีท าให้มีระบบการ
ปรับปรุงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนอกจากจะช่วยลดงานกระดาษแล้ว  ยังท าให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและจัดการทางการศึกษาอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถใช้
เทคโนโลยีประเภทอื่นๆ  เ ช่น อิน เทอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ในงานด้านประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันการศึกษา การส่ือสารระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนต่างๆ ขององค์กรและภายนอก
องค์กร   

2. การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544) ไ ด้ให้ความหมายของค าว่า 

สภาพแวดล้อมไว้ว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพการจัดพื้นท่ี ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสม มีคุณภาพ เอื้อให้เด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก เกิดการเรียนรู้ และ
พัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในช้ันเรียน เป็น
การบูรณาการคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของเด็กเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคย
เช่นเดียวกันกับส่ือวัสดุอื่นๆ ดังนั้นการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หรือการจัดมุมคอมพิวเตอร์จึงมี
ความส าคัญเช่นกัน 

วิธีการจัดมุมคอมพิวเตอร์หรือศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนระดับอนุบาล ควร
ต้ังอยู่ห่างจากศูนย์บล็อกและอยู่ในบริเวณท่ีเด็กเข้าออกสะดวก เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ควรจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์บนโต๊ะตัวเล็กท่ีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก 
และจัดเตรียมเก้าอี้ 2ตัวไว้หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง นอกจากนี้ควรมีโต๊ะหรือเก้าอี้เต้ียๆ 
ส าหรับวางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากมีบริเวณเพียงพออาจมีป้ายนิเทศ เพื่อติดภาพผลงานของเด็ก 
หรือรูปภาพของเด็กในการท ากิจกรรมภายในศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ หรือรายละเอียดของ
โปรแกรมต่าง ๆ อาจน าไปอภิปรายหรือเล่าเรื่อง ตลอดจนท ากิจกรรมให้สัมพันธ์กับศูนย์การเรียนรู้ 
อื่นๆ ได้อีกด้วย 
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2.1 วิธีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีข้อควรค านึงและการด าเนินการดังนี้ 
2.1.1 แสงสว่าง เนื่องจากส่วนจอของคอมพิวเตอร์เป็นกระจกถ้าหากแสงส่องเข้ามา

โดยตรงจะท าให้เกิดแสงสะท้อนเข้าตา ดังนั้นการต้ังเครื่องต้องไม่ต้ังในส่วนท่ีตรงข้ามกับจุดท่ีเป็น
แหล่งต้นแสง 

2.1.2 โต๊ะ เก้าอี้ ต้องมีขนาดท่ีพอเหมาะ ควรใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบส าหรับเด็ก
เพื่อให้ได้ระดับความสูงท่ีพอเหมาะขณะท่ีนั่ง ส่วนของตาต้องอยู่ในระดับท่ีมองเห็นจอชัดเจนมือวาง
บนโต๊ะพอดี เวลานั่งเท้าวางราบลงท่ีพื้นได้ และส่วนของโต๊ะจะอยู่เหนือเข่า โต๊ะจะต้องใหญ่พอวาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ และใหญ่พอท่ีจะวางเก้าอี้ได้อย่างน้อย 2 ตัว 

2.1.3 ระบบไฟฟ้า เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องท่ีต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งในห้องเรียนระดับ
ปฐมวัยศึกษามักจะเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นควรมีการติดต้ัง
คอมพิวเตอร์ใกล้กับจุดท่ีติดต้ังระบบไฟฟ้า ถ้าเป็นไปได้ควรมีระบบไฟท่ีใช้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์
เท่านั้น หรืออาจติดต้ังสวิทซ์ไฟในจุดท่ีครูเป็นผู้ควบคุมดูแลด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องและซอฟต์แวร์แล้ว ยังเป็นส่วนท่ีสามารถดูแลด้านความ
ปลอดภัยให้เด็ก ๆ อีกด้วย กรณีท่ีมีจุดท่ีต้องต่อระบบของเครื่องกับปล๊ักไฟ ควรเลือกใช้ปล๊ักเสียบ
ชนิดท่ีควบคุมสวิทซ์เปิด-ปิดไฟได้และการเดินสายไฟต้องท าให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้สายไฟวางเกะกะ
ท่ีพื้น 

2.1.4 ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือท่ี
ละเอียดอ่อนมาก มีการเสียหายได้ การติดต้ังจึงต้องระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ควรต้ังเครื่องในจุดท่ีโดนความร้อน และการจัดวางซอฟต์แวร์ต้อวางในท่ีท่ีสามารถ
หยิบใช้ได้สะดวก แต่ต้องไม่อยู่ในจุดท่ีใกล้กับความร้อนหรือวางบนหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2) ฝุ่นละออง เนื่องจากฝุ่นจะท าให้เครื่องเสียหายง่าย จึงต้องวางให้ห่างจากจุดท่ีเกิดฝุ่น 
เช่น ไม่วางไว้ใกล้กระดานชอล์ก ก่อนน าแผ่นเข้าเครื่องควรเช็ดแผ่นก่อนและเก็บเข้าซองเมื่อเลือกใช้ 
ถ้าโรงเรียนปิดหลายวันควรเก็บแผ่นไว้ในกล่องเก็บให้เรียบร้อยป้องกันฝุ่นเข้าไปเกาะแผ่น 

3) น้ าและของเหลวต่าง ๆ ท าให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้ ดังนั้นไม่ควรต้ังเครื่องไว้ใกล้
อ่างน้ า บริเวณรับประทานอาหาร หรือมุมกิจกรรมท่ีเปียกช้ืน 

4) ควรหลีกเล่ียงการต้ังเครื่องในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็ก เช่น ใกล้กับกระด่ิงไฟฟ้า 
โทรทัศน์และเครื่องก าหนดไฟฟ้าต่างๆ แม้แต่บริเวณท่ีจะท าให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ เช่น ท่ีพรมหรือแผ่น
พลาสติก ก็ควรหลีกเล่ียงการวางเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะจะท าให้เครื่องเสียได้ 

จากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าก่อนการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรมีการ
วางแผนล่วงหน้าท่ีสอดคล้องกับข้อมูลด้านกิจกรรม และจ านวนเด็ก จากนั้นจึงจัดต้ังเครื่องในบริเวณท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย ดูแลได้ง่าย สะดวกในการเข้าไปใช้ ส่วนใหญ่ การจัดต้ังมักจัดไว้ใกล้กับมุมภาษา 
หรือบริเวณเครื่องเล่นสัมผัส และถ้าหากมีเครื่องมากกว่ า 1 เครื่อง ควรจัดต้ังไว้ใกล้ๆ กัน ให้เด็ก
สามารถหันหน้ามาพบจอของอีกเครื่องหนึ่งได้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในแง่ของการปฏิสัมพันธ์กันและ
บางครั้งเด็กๆ อาจจะมีการสังเกตการท างานของอีกด้านหนึ่ง ดังนั้น ควรจัดต้ังเก้าอี้ให้ไว้เครื่องละ 2 
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ตัว เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเล่นระบบร่วมมือท าให้รู้จักการท างานร่วมกันและฝึกการคิดระบบร่วมกัน 
นอกจากการจัดจ้ังเครื่องแล้ว ความสะดวกในการใช้ยังขึ้นอยู่กับเรื่องอื่น ๆ อีกดังนี้ 

1. ปัญหาด้านแป้นพิมพ์ (Keyboard) ท่ีเป็นตัวป้อนข้อมูล ด้วยมีข้อสงสัยว่าเด็กไม่สามารถ
ป้อนค าส่ังหรือข้อมูล โดยเฉพาะการคีย์ตัวอักษรเพราะมีปัญหาด้านความสามารถทางภาษา อาจจะ
ท าให้เป็นปัญหาด้านการป้อนค าส่ังหรือข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขโดย
การใช้เมาส์ ในการป้อนค าส่ัง ซึ่งเด็กๆ สามารถท าได้โดยง่าย แต่แป้นพิมพ์ยังมีความส าคัญอยู่เพราะ
จากแป้นพิมพ์เด็ก ๆ อาจจะทดลองใช้ในการพิมพ์ค าส่ังต่างๆ เมื่อเกิดความสนใจหรือเมื่อมี
ความสามารถทางภาษาเพิ่มข้ึน 

2. ปัญหาด้านสัดส่วนระหว่างคอมพิวเตอร์กับจ านวนเด็ก ค าตอบนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายประการ เช่น ในแง่ของงบประมาณ ความสนใจของเด็ก จ านวนความหลายหลายของกิจกรรม
อื่นๆ และท่ีครูให้เด็กเลือกเล่นอย่างอิสระ ถ้างบประมาณมีมากพอ อาจจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้ให้เด็กได้
เล่นมากกว่าเครื่อง และถ้าเด็กมีความสนใจมากก็ควรมีคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องในห้องเรียน  

คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมเด็กส่วนใหญ่สนใจ ต้ังใจเพราะเด็กสามารถแสดงความคิด ความ
ถนัด ตามความสามารถของเด็กแต่ละคน ช่วยให้เด็กเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมและช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้นการเล่นคอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกกิจกรรมท่ีควรได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นส่ือในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ครูผู้สอน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดการ 
บูรณาการคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของเด็กเพื่อให้เด็กมีความคุ้นเคย
เช่นเดียวกันกับส่ือวัสดุอื่นๆ การจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หรือการจัดมุมคอมพิวเตอร์จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 3. บทบาทของครูกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ.ดร.อารี พันธ์มณ ีได้ให้ค าสัมภาษณ์ไว้ว่าบทบาทของครูกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้นั้น  ส าหรับครูท่ีเด็กๆ ต้องการควรมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ 12 ประการ 
ดังต่อไปนี้ (Manager, 2548)  

3.1 สอนดีหรือถ่ายทอดความรู้ดี คือ สอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้เด็กรู้เรื่อง เข้าใจรู้สึก
สนุกสนานกับส่ิงท่ีเรียน และยังท าให้เด็กอยากรู้อยากเรียนต่อไปอีก หรือชวนให้คิดติดตามบทเรียน
และท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่มันเป็นไปได้ไม่ยากนัก ด้วยการ
ใช้ถ้อยค า อธิบาย ถ่ายทอด ให้เกิดความเข้าใจได้ เพราะส าหรับผู้เรียนแล้ว คงไม่มีรางวัลใดท่ียิ่งใหญ่
กว่าเรียนแล้วรู้เรื่องเข้าใจ สนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้ในส่ิงท่ีตนต้องการและจะท าให้เด็กมีความ
กระตือรือร้น สนใจอยากค้นคว้าต่อไป 

3.2 สอนโดยใช้วิธีสอนหลายๆ วิธี เพราะการสอนวิธีเดียวซ้ าซากตลอดท้ังเทอมหรือเป็น
ประจ าย่อมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายอย่างแน่นอน ผู้สอนควรน าวิธีแปลกๆใหม่ๆ มาสลับ
การสอนแต่ละครั้ง เพื่อสร้างความเร้าใจ ต่ืนเต้น แก่ ผู้เรียน จะท าให้ ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัว 
กระฉับกระเฉง และต้ังใจเรียนเพิ่มข้ึน 

3.3 สอนโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก ท้ังความคิดและการกระท า ท าให้การเรียนเป็น
การส่ือสาร 2 ทาง ระหว่างครูกับเด็ก ครูจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถาม – ตอบแสดงความคิดเห็น 
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3.4 ครูท่ีสอนดีควรมีอารมณ์อยากสอน หรือมีความพร้อมทุกด้าน มีความกระตือรือร้น
กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว เด็กจะมีอารมณ์อยากเรียนรู้ตามไปด้วย หากครูเฉื่อยชาขาดความ
กระตือรือร้น อืดอาด ยืดยาด และไม่มีอารมณ์สอนก็จะท าให้ผู้เรียนไม่อยากเรียนไปด้วย ส่งผลถึงผล
การเรียนของเด็กก็จะไม่ดี 

3.5 ครูสอนดีต้องสนใจนักเรียน ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จ าช่ือ ทักทายรู้
จุดอ่อน จุดเด่นและรู้จักนักเรียนให้ลึกซึ้ง เพราะเมื่อเราสนใจผู้เรียนผู้เรียนก็จะสนใจครูและให้ความ
สนใจแก่ครู เอาใจใส่วิชาท่ีครูสอน ต้ังใจท างานท่ีครูมอบหมายและท างานทุกช้ินเต็มความสามารถ 

3.6 ครูสอนดีต้องมีอารมณ์ขัน ผู้สอนควรรู้จักมองส่ิงต่างๆ ในแง่มุมท่ีแปลกใหม่พยายาม
มองโลกในแง่ 

3.7 ครูสอนดีควรแต่งกายดี แต่งกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย กาลเทศะและทันสมัยสะอาด 
ประณีต และเป็นระเบียบ เพราะการแต่งกายดีช่วยเสริมบุคลิกภาพครูให้ดูเด่นสง่าดึงดูดใจให้นักเรียน
อยากเรียน 

3.8 ครูสอนดีควรหยุดพักบ้าง ในขณะท่ีสอนติดต่อ 1 – 2 ช่ัวโมง ครูควรหยุดพักให้นักเรียน
ได้เปล่ียนอิริยาบถ ด้วยการลุกจากท่ีนั่ง เปล่ียนท่านั่ง เข้าห้องน้ า ด่ืมน้ า หรือเคล่ือนไหวท่าทาง ให้
หายเมื่อล้าสัก 10 – 15 นาที แล้วจึงค่อยเริ่มบทเรียนบทใหม่ 

3.9 ครูสอนดีควรให้รางวัลผู้เรียนบ้าง รางวัลส าหรับผู้เรียนท่ีต้ังใจเรียนจะช่วยเพิ่มพลังให้
ผู้เรียนต้ังใจเรียนเพิ่มข้ึน หรือเป็นการเสริมก าลังใจในการท าดีมากขึ้น ผู้สอนจึงควรให้รางวัลด้วยการ
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย สบตา เรียกช่ือ มอบหมายหน้าท่ี ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ เพิ่มคะแนน 
ตลอดจนรางวัลอื่นๆ อาจเป็นส่ิงของเล็กๆ น้อยๆ จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนความดี ความ
เก่งให้สูงยิ่งขึ้น 

3.10 ครูสอนดีต้องมีความรู้ดี เป็นท่ียอมรับโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ควรมีการเตรียมตัวก่อนสอน 
มีการฝึกฝนวิธีการสอนให้เกิดความช านาญ 

3.11 ครูสอนดีควรใช้อุปกรณ์การสอน การใช้อุปกรณ์การสอนก็เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

3.12 ครูสอนดีควรมีการจัดเปล่ียนห้องเรียนบ้าง อาจจัดเป็นวงกลม ครึ่งวงกลม ตัวยูหรือ
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง แต่จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มองเห็นซึ่งกันและกัน หากครูไทยทุกคน
ให้ความส าคัญกับตัวเอง เด็ก ตลอดถึงยอมเปล่ียนแปลง ปรับปรุงวิธีการสอน เช่ือว่าเด็กไทยทุกคนคง
มีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) มนีโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

1) การฝึกอบรมครู เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูเป็น 3 ระดับ คือ 

1.1) ระดับข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับส าหรับทุกคน เรื่องท่ีอบรม ได้แก่ ความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆและการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
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1.2) ระดับกลาง ส าหรับครูท่ีต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เรื่องท่ีอบรมได้แก่ การ
สร้างส่ือการสอน โดยใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมและแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต เช่น HTML หรือการสร้าง
เวบเพจอย่างง่ายๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 

1.3) ระดับสูง ส าหรับครูท่ีต้องการความช านาญเฉพาะทาง เช่น การติดต้ังและการ
จัดระบบเครือข่าย เช่น ระบบ LAN และอินเทอร์เน็ต 

2) การปรับแนวทางการผลิตครู โดยด าเนินการด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
2.1) ภายในปี 2550 ระบุให้ครูใหม่ทุกคนจะต้องมีทักษะการบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเข้ากับการเรียนการสอนทุกวิชา 
2.2) พัฒนาเครื่องมือประเมินผลจากมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของครูเพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็นฐานในการรับรองออกประกาศนียบัตรและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

3) เครือข่ายครู สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
สามารถเปล่ียนความรู้ ประสบการณ ์และการจัดท าโครงการแต่ละโรงเรียน 

4) ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือหลักด้านต่างๆ ได้แก่ 
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน การเตรียมแผนการสอน ส่ังงานและโต้ตอบกับนักเรียน 
ติดต่อกับเพื่อน ครู และผู้บังคับบัญชารวมท้ังการบริหารการศึกษา 

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจัดให้มีศูนย์ข้อมูล  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการทางการศึกษา โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการศึกษา และสร้างศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อพัฒนา ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยให้มีการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทุกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนและนักวิจัยส่งเสริม
การวิจัยและน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ รวมท้ังประสานความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม 

4) เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาไทยโดย
มุ่งเน้นการจัดเตรียมระบบเครือข่าย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการด าเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
เพียงพอ เหมาะสม รวมท้ังสร้างมูลค่าเพิ่มด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีมีอยู่ 
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กฤษณวรรณ กิติผดุง (2541) แบ่งสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพของครูดังนี้ 

1) ด้านความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์ จ าเป็นท่ีผู้ใช้จะต้องมีความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.1) มีความรู้ด้านอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารและแสวงหา

ความรู้ 
1.2) มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 
1.4) มีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมท่ีจะน ามาช่วยอ านวยความสะดวกในงานต่างๆ 

(Utilities) ได้แก่ โปรแกรมท่ีใช้ในการพิมพ์กราฟฟิก พิมพ์ข้อสอบ ประมวลผลสอบ รายงานผลการ
เรียน ผลิตส่ือการสอน เช่น แผ่นโปร่งใส ฯลฯ 

1.5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน 

1.6) มีความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา การเลือกซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การปรับแก้และ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

2) ด้านทักษะปฏิบัติ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องมีทักษะในการใช้หรือลงมือปฏิบัติกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งผู้ใช้จะต้องฝึกฝนตนเองในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1) อ่านหนังสือได้เร็วท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย การอ่านหนังสือได้เร็วนั้นเป็นหัวใจ
ส าคัญของการท างานในยุคนี้เพราะข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นจ านวนมากและมาอย่างเร็ว  ถ้าอ่านช้าก็ไม่
สามารถรับข้อมูลข่าวสารนั้นได้หมด 

2.2) ความสามารถในการเลือกสรรสารสนเทศ ต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าเรื่องใดถูกเรื่องใด
ผิด และควรจะเช่ือเรื่องเหล่านั้นมากแค่ไหน ความสามารถนี้เป็นส่ิงท่ีจะต้องสะสมจากการอ่าน การ
สังเกตในระยะยาว 

2.3) ความสามารถในการสะสมข้อมูลสารสนเทศและการเลือกใช้ส่ือทางคอมพิวเตอร์ 
2.4) ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
2.5) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้

งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.6) ความสามารถในการพูดและการน าเสนอ นักคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการพูด

และการน าเสนอท่ีเหมาะสม มีล าดับข้ันตอนท่ีดีและมีน้ าหนักโน้มน้าวคนฟังได้ 
2.7) ความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอย่างเช่น โปรแกรมประมวลค า (word 

processor) โปรแกรมการจัดฐานข้อมูล (database) และโปรแกรมตารางท างาน (spreadsheet) 
และสามารถประยุกต์โปรแกรมเหล่านี้เข้ากับเนื้อหาวิชาท่ีสอนได้ 

2.8) มีความสามารถทักษะในการคอมพิวเตอร์ไปใช้สอนเนื้อหาวิชาท่ีรับผิดชอบได้ สามารถ
ใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

2.9) มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้กับคอมพิวเตอร์ 
2.10)  มีความสามารถในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า รู้จักเกณฑ์ท่ีจะ

ใช้ประเมินซอฟต์แวร์และสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3) ด้านเจตคติ การท่ีผู้ใช้จะประสบความส าเร็จในการใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่นั้นส่ิงหนึ่งท่ี
ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือความรู้สึกท่ีดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่ งแสดงออกถึงการเห็นคุณค่า เห็น
ประโยชน์ สนใจใส่ใจ มุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกว่ามีเจตคติท่ีดีต่อคอมพิวเตอร์ การท่ีครูจะ
มีเจตคติท่ีดีต่อคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องแสดงออกในเรื่องต่อไปนี้ 

3.1) มีความมั่นใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.2) สนใจท่ีจะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
3.3) มีความพึงพอใจท่ีได้ท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.4) สนใจติดตามความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ 
3.5) มุ่งมั่นในการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน 
3.6) มีวินัยในตนเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
3.7) มีความพยายามต่อการแก้ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นขณะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.8) มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.9) มีความต้องการสร้างส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
3.10) มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลท่ีน ามาใช้ 

ในต่างประเทศมีการก าหนดสมรรถภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานพื้นฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 

ประเทศออสเตรเลีย ได้ก าหนดให้ครูมีสมรรถภาพพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2543) ดังนี้ 

1) ครูสามารถใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การศึกษาท่ีช่วยเช่ือมโยงการคิดจากระดับนามธรรม
ไปถึงระดับรูปธรรมได้ 

2) ครูมีแนวทางใหม่ในการน าเสนอแนวคิดท่ีมีความซับซ้อน 
3) ครูใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกคิดอย่างเป็นนามธรรมมากขึ้น 
4) ครูจะต้องมีทรัพยากรและทักษะท่ีจ าเป็น  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษามากขึ้น 
5) ทักษะความช านาญของครูขึ้นอยู่กับความเข้าใจด้านเนื้อหาและกระบวนการตลอดจน

สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
6) ครูต้องเรียนรู้ตลอดชีพเช่นเดียวกับนักเรียน 
7) ครูท างานเป็นทีมและร่วมงานกับเจ้าหน้าท่ีเทคนิคและผู้เช่ียวชาญอื่นๆ 

The Kentucky Academy of Technology Education (2003) ได้ก าหนดสมรรถภาพ
มาตรฐานครูในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลาย 
2) มีความสามารถในการใช้ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้มีความ

สอดคล้องและเหมาะสมในการเขียนและการส่ือสารทางค าพูด 
3) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม 
4) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์รวมถึงการเช่ือมต่อและการติดต้ัง 
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5) สร้างการน าเสนอด้วยมัลติมีเดีย โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุน เช่น สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล และกล้องวีดีโอ 

6) มีความสามารถในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
ในการน าเสนอและเสริมสมรรถภาพในการเรียนการสอน 

7) ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เช่น การโต้ตอบผ่านการประชุม
ทางภาพและเสียง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

8) ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้เรียน 
9) ออกแบบบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
10) ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้องต่อวิชาชีพ ไม่ผิดหลักกฎหมาย 
11) ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต 
12) ส ารวจ ใช้ และประเมินแหล่งเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป และ

ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
13) มีความสามารถในการประยุกต์การเรียนการสอนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน  โดยใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้าช่วยสนับสนุน 
14) ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนกลุ่มย่อย

และ กลุ่มใหญ่ 
15) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 
16) ช้ีแนะและควบคุมดูแลผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  ไม่ขัดต่อหลัก

กฎหมายและศีลธรรม 
มหาวิทยาลัย North Carolina (2003) ได้ก าหนดสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้ 
1) ความรู้และทักษะเบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
2) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแลรักษาและปรับแก้คอมพิวเตอร์ 
3) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการพิมพ์ และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
4) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ตารางเอกสารและกราฟฟิก 
5) ความรู้และทักษะด้านฐานข้อมูล 
6) ความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวกับเครือข่ายและการใช้อินเทอร์เน็ต 
7) ความรู้และทักษะในการใช้เครือข่ายในการติดต่อส่ือสาร 
8) ความรู้และทักษะในการใช้ส่ือต่างๆ เพื่อช่วยในการติดต่อส่ือสาร รวมท้ังภาพและเสียง 
9) ความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์และพัฒนาส่ือประสม 
10) ความรู้และทักษะการน าประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนตามหลักสูตร 
11) ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในสาขาวิชาเฉพาะ 
12) ความรู้และทักษะในการออกแบบหรือจัดหาวิธีการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในการเรียน 
13) ความรู้และทักษะในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อ

เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ 
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14) ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ทางสังคมและกฎหมาย 

Lexington School (2003) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดสมรรถภาพครูในการใช้
เทคโนโลยีไว้ดังนี้ 

1) ความรู้พื้นฐานการจัดการด้านต่างๆ 
1.1) จัดการเกี่ยวกับระบบการท างานของคอมพิวเตอร์และการใช้งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2) ใช้ตัวน าทางต่างๆ ได้ เช่น การใช้เมาส์ ไอคอน การก าหนดขนาดของหน้าต่างการ

ท างาน 
1.3) มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานท่ีมาจากโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  
1.4) จัดการข้อมูลงานต่างๆ เช่น การสร้าง บันทึกจัดเก็บไว้ยังแหล่งต่างๆ เช่น Floppy 

Disk, Hard disk, CD-ROM และบนเครือข่าย 
1.5) มีความรู้และความสามารถในการใช้การพิมพ์ได้ 
1.6) มีความรู้และความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ได้ 
1.7) สามารถใช้งาน Floppy Disk, CD-ROM, DVD ได้ 
1.8) สามารถเปิดและท างานต่างๆ และท างานไปด้วยกันได้ 
1.9) มีความรู้และความเข้าใจมาตรฐานของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น กราฟฟิกหน่วยความจ า

ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่างๆ 
1.10) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเก็บข้อมูลลงใน  Foppy Disk, 

CD-ROM, DVD 
1.11) มีความเข้าใจและสามารดูแลรักษา Floppy Disk 
1.12) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 
1.13) มีความรู้และความสามารถในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ 

2) ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม ศีลธรรม และตัวบุคคล 
2.1) ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์  โดยค านึงถึงลิขสิทธิ์  และการใช้งานใน

การศึกษา 
2.2) ปฏิบัติตามกฎ หรือนโยบายของสถานศึกษาในการใช้อินเทอร์เน็ต 
2.3) ดูแล และแนะน าให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.4) สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

3) ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
3.1) ทักษะในการใช้ข้อมูลจากระบบเซิร์ฟเวอร์ 
3.2) มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายต่างๆ รวมท้ังช่ือและรหัสผ่าน

ท่ีจะใช้ในการเช่ือมต่อเครือข่าย 
4) เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร 

4.1) ทักษะพื้นฐานในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
4.2) ความรู้และทักษะในการใช้ E-Mail 
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4.3) ความรู้และทักษะในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์ 
เว็บ 

4.5) ใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างหรือเผยแพร่เว็บเพจได้ 
5) การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น 

5.1) มีความสามารถในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ 
5.2) แสดงถึงความตระหนักถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล การโฆษณาชวนเช่ือและข้อจ ากัด

ของอินเทอร์เน็ต 
5.3) สามารถแสดงแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสม 

6) พื้นฐานการใช้โปรแกรมประมวลผลค า Word Processing 
6.1) สร้างข้อความ คัดลอก/ย้าย หรือเลือกข้อความท่ีต้องการได้ 
6.2) เปล่ียนรูปแบบข้อความต่างๆ ได้ 
6.3) สามารถใช้การตรวจสอบตัวสะกดจากโปรแกรมได้ 
6.4) สามารถใส่กราฟฟิกในช้ินงานเอกสารได้ 

7) พื้นฐานการใช้โปรแกรม Excel 
7.1) มีความเข้าใจการท างานของตารางการท างานได้ 
7.2) สามารถใส่ข้อมูลลงในตารางและพิมพ์เอกสารออกมาในรูปตารางได้ 
7.3) สามารถสร้างตารางด้วยการจัดแถว คอลัมน์ และหัวเรื่องของงานได้ 
7.4) สามารถสร้าง/คัดลอกประโยคและใช้ตารางในการค านวณได้ 
7.5) สามารถสร้างกราฟจากตารางงานได้ 
7.6) มีความเข้าใจในระบบงานตารางและเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างงานตาราง 

8) โปรแกรมฐานข้อมูล Access 
8.1) ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้  

8.2) จัดประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลต่างๆ ได้ 
9) การใช้งานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 

9.1) สามารถผลิตช้ินงานพิมพ์ได้ เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ จัดองค์ประกอบของข้อความและ
กราฟฟิกต่างๆ เปล่ียนขนาดและต าแหน่งข้อความและภาพได้ 

9.2) ใช้โปรแกรม PowerPoint ในการผลิตสไลด์และการน าเสนอได้ สามารถเลือกรูปแบบ
สไลด์ การใช้สี ต าแหน่งและรูปแบบข้อความ การใส่กราฟฟิกและความเคล่ือนไหว การพิมพ์สไลด์เป็น
เอกสาร 

9.3) สามารถเช่ือมต่อเข้ากับวิดีโอและคอมพิวเตอร์หรือจอภาพขนาดใหญ่ได้ 
9.4) สามารถใช้กล้องดิจิตอลเช่ือมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และน าเสนอภาพได้ 
9.5) มีความสามารถในการใช้แสกนเนอร์ 
9.6) สามารถใช้กล้องวิดีโอในการบันทึกหรือถ่ายภาพได้ 

10) ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางเทคนิคหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
10.1) มีความสามารถในการตัดสินใจหรือเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหรือแหล่งข้อมูล

ทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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10.2) สามารถใช้แหล่งเทคโนโลยีแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การใช้กราฟฟิกเป็นเครื่องมือ การ
ค านวณ หรือการใช้โปรแกรมในการน าเสนอเพื่อส่ือความหมายให้ดียิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศได้มีการก าหนดสมรรถภาพของผู้สอนในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในประเทศไทย ยังมีการก าหนดสมรรถภาพใน
การใช้ยังไม่มากเท่าท่ีควร และยังมีการอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนมาก 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ประยุทธ รัตนปัญญา (2554) ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพท่ัวไปของครูส่วมมากเป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอนต่ า
กว่า 5 ปี หลักสูตรท่ีท าการสอนมากท่ีสุด คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ความถี่ในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกวัน สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
เปรียบเทียบสภาพสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน เพราะแต่ละ
สถานศึกษามีค่าเฉล่ียใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกสถานศึกษาพบว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

ธิติมา  ล่ิมผดุง (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีจุดประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษาในระดับมาก มีความถ่ีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมในระดับปานกลาง โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (PC) ในช่วงเวลา 10.00-11.59 น. และใช้ในท่ีท างาน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน คือ อายุท่ีแตกต่างกันท าให้
ความถ่ีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดต่อส่ือสารแตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันท า
ให้จุดประสงค์ด้านการเรียนการสอนและความถี่ด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์และการส่ือสารแตกต่าง
กัน หน่วยงานและการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกันท า ให้ความถี่ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการติดต่อส่ือสารแตกต่างกัน ประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกันท าให้จุดประสงค์
ด้านการเรียนการสอนแตกต่างกัน ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกันท าให้
ความถ่ีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดต่อส่ือสารแตกต่างกัน ปัจจัยระดับบุคคลท่ีแตกต่างกัน 
ท าให้ปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่างกัน คือ เพศท่ีแตกต่างกันท าให้
ปัญหาและอุปสรรคด้านฮาร์ดแวร์แตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันท าให้ปัญหาและอุปสรรค
ด้านบุคลากรแตกต่างกัน และปัจจัยระดับบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ เพศมีความสัมพันธ์กับประเภทและสถานท่ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานมี
ความสัมพันธ์กับสถานท่ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กับประเภทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ณญาดา ณ นคร (2552) ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนแกนน าระดับมัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของ
ครูภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ครูที่มีอายุต่างกันมีสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนภาพรวมแตกต่างกัน และครูท่ีสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างการมีสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนภาพรวมแตกต่างกัน 

วิทยา โมระดา (2553) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ านาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ด้านการบริหารจัดการ มีระดับการใช้ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ บุคลากร
ในสถานศึกษาสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบัติงาน ท่ีรับผิดชอบ 
ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และรายการท่ีมีระดับการใช้ปานกลาง ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีทักษะความรู้พื้น
ฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานศึกษาใช้โปรแกรม it for win ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน สถานศึกษา มีคอมพิวเตอรส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตเพียงพอต่
อความต้องการใช้งาน สถานศึกษาใช้โปรแกรม E-Library ในการให้บริการห้องสมุดแกบุคลากรและ
นักเรียน และรายการท่ีมีระดับการใช้ปานกลาง ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ บุคลากรมีทักษะในการใช้ E-
Learning ในการจัดการเรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนา
ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อใช้ ในกระบวนการเรียน 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน รายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนการ
เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพื่อ
วางแผนการสอนและท าวิจัย ในช้ันเรียน ใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ผลิตแบบฝึกทักษะต่าง ๆ สร้าง
โปรแกรมส าเร็จรูปได้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน และรายการท่ีมีระดับการใช้ปาน
กลาง ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เนื้อหา และนักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เป็นเครื่องมือในการประมวลผลสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 4) แนว
ทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ านาจเจริญ ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารควรจัดอบรม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
ด้านเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงและส่ือการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริ มให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์อย่างหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมชุมนุมกลุ่มสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการ ด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยี และด้านจัดการเรียนการสอน ควรน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ปิยะวดี พงษ์สวัสด์ิ (2551) ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง พบว่า อาจารย์มีสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและด้านกิจกรรม
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ พบว่า มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย และด้านกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 

สวงค บุญปลูกและปญญเดช พันธุวัฒน  (2549) ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในการจัดการศึกษาของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลของการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา 5 ดานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตสวนมากมีการใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการศึกษาท้ัง 5 ดาน คือ ในดาน
การใชคอมพิวเตอรช่วยสอน เปนการสอนโดยการน าคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือส าหรับถายทอด
ค าสอน ดานงานทะเบียน/สารบรรณ เปนระบบท่ีน าเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ในงานดานเอก
สารหรือจัดการเอกสาร การใชคอมพิวเตอรในดานการศึกษาทางไกล โดยใชวิธีถายทอดเนื้อหาสาระ
โดยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ดานบริหาร เปนการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับกิจ
กรรมการบริหารของสถาบันดานหองสมุด/หองปฏิบัติการ เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงาน หองสมุดและหองปฏิบัติการโดยใชระบบคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา 5 ดาน พบวามีพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกันตามวุฒิทางการศึกษา ประเภทของอาจารยและคณะท่ี
สังกัดอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เพ็ญศิริ วัฒนเสวี  (2549) ศึกษาลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์
ของครูปฐมวัยโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็น ครู
ท่ีสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดส านักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า  ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์
ของครูปฐมวัยโดยรวมและแยกรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบลักษณะการใช้
คอมพิวเตอร์โดยภาพรวมของครูปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.01 เฉพาะ
กลุ่มครูท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.05 
เฉพาะกลุ่มครูที่มีอายุต่างกัน  การเปรียบเทียบลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์แยกเป็นรายด้านของครูท่ี
สอนในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.05 ทุกด้าน 
ของกลุ่มครูที่มีอายุต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P<.05 เฉพาะด้านการ
จัดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเท่านั้น 
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มนัสวีร์ ทวีกิจการ (2548) ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการด าเนินการใช้โปรแกรมการ
เรียน การสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน พบว่า ด้านสภาพและปัญหาการด าเนินการ การเตรียมการโดยผู้บริหาร โดยการ 
ประชาสัมพันธ์โปรแกรม แจกเอกสารแผ่นพับ ในการเตรียมบุคลากรสอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ 
คัดเลือกจากครูท่ีมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้จบการสอนคอมพิวเตอร์โดยตรง และการ
จัดเตรียมงบประมาณส่วนใหญ่เน้นด้านการเตรียมส่ือการเรียนการสอน ในการจัดเตรียมเอกสาร 
ส าหรับโปรแกรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มอบหมายให้เป็นหน้าท่ีครู และไม่มีการวางแผน
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
ปัญหาท่ีพบคือการจัดหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม ขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเครื่องและ 
ปรับปรุงระบบ ซึ่งการด าเนินการโดยผู้บริหารและครู ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ 
หลักสูตรในด้านการเลือกเนื้อหา ครูใช้แผนการเรียนการสอนของบริษัทและแผนท่ีเขียนเอง ในการ 
จัดการเรียนการสอนในช่วงเช้าใช้เวลาคาบละ 30 นาที - 1 ช่ัวโมง ครูใช้วิธีการสาธิตในการสอน ซึ่ง
บทบาทครูก่อนสอนมีการตรวจเช็คส่ือการเรียนการสอนทุกครั้ง ครูมีความเอาใจใส่เด็กและคอย ให้
ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ส่วนพฤติกรรมของเด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถ
เปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนและครู ในการใช้ส่ือ อุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล และครูใช้แบบสังเกตและ แบบทดสอบใน
การวัดและประเมินผลการเรียน ปัญหาท่ีพบคือ ความไม่เหมาะสมของแผนการ เรียนการสอนท่ีมีต่อ
เวลาและวัยของเด็ก ส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ด้านความพึงพอใจในการ ด าเนินการ พบว่า 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและเด็กวัยอนุบาล มีความพึงพอใจปานกลางถึงมากใน การด าเนินการใช้
โปรแกรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาลในด้านการ ออกแบบหลักสูตร สาระท่ี
เรียนรู้ การจัดตารางสอน การจัดท าแผนการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอน 

Linda and other (2006) ศึกษาความส าเร็จของเด็กปฐมวัยกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีบ้าน พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กท่ีบ้านนั้นเป็นโอกาสท่ีดีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะท าให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ของมือ 
โดยผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและอธิบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจะท าให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี 

Sharon and Laverne (2005) ได้ศึกษาถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนอนุบาล 
พบว่าส่วน ใหญ่เริ่มน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในเด็กอายุระหว่าง 2-4 ปี จุดมุ่งหมายส าคัญในการให้เด็ก
ปฐมวัย ใช้คอมพิวเตอร์คือ การพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก ซึ่งเป็นกระบวนการสอนท่ีดีกว่า การ
ใช้ คอมพิวเตอร์การจัดกิจกรรมนั้นจะท าเป็นรายบุคคล และมีผู้เช่ียวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดใน 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 

Wood (2005) ได้ศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ Talking Book ในผู้เริ่มอ่านเขียนและผลท่ีมี
ต่อกลยุทธการอ่านของเด็ก พบว่าการใช้เสียงจะให้ผลดีกว่าการสอนอ่านแบบตัวต่อตัว ผู้ใหญ่ควรมี
การปรับปรุงการรับรู้เสียงอ่านของผู้เริ่มเรียนในระยะส้ันๆ พิจารณาถึงกลยุทธการอ่านของเด็กว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือไม่ โดยมีเด็ก 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอายุ 5 ปี อีกกลุ่มอายุ 6 ปี ใช้
โปรแกรมอ่าน 3 เล่มในช่วงเวลา 15 นาที หกช่วงแล้วประเมินผลการรับรู้เสียงอ่านและกลยุทธการ
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อ่านเด็ก และประเมินการรับรู้เสียงอ่านและกลยุทธการอ่านก่อนและหลังการใช้โปรแกรม หลังจาก
นั้นน าผลการอ่านไปเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีฝึกงานกับผู้ใหญ่โดยใช้หนังสือชุดเดียวกัน พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมากระหว่างสองกลุ่มในการรับรู้เสียง  

Xiaoming and Melissa (2004) ศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์กับการพัฒนา
กระบวนการนึกคิดของเด็กปบมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ ท่ีบ้านและมี
แผ่นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเด็กปฐมวัย มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยการ
ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีบ้านผู้ปกครองต้องคอยให้คววามรู้และแนะน าการใช้งาน เด้กท่ีมีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ท่ีดีนั้นจะมีกระบวนการนึกคิดและทักษะการคาดคะเนท่ีดี 

Sandberg (2002) ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูที่สอนในโรงเรียนก่อนวัยเรียน จาก 
13 โรงเรียนในประเทศสวีเดน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและอธิบายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ครูในโรงเรียนก่อนวัยเรียน โดยมีกรอบของการศึกษาตามทฤษฏีการเรียนรู้ของเลอวิน (Kurt Lewin) 
โดยมีตัวอย่างของค าถามท่ีใช้เพื่อการศึกษาครั้งนี้ เช่น จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนส าหรับเด็ก
ก่อนวัยเรียนอย่างไร การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนก่อนวัยเรียนจะมีผลกับนักเรียนอย่างไร คุณครูท่ี
สอนในโรงเรียนก่อนวัยเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์จ าเป็นส าหรับเด็กหรือไม่ จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
สรุปได้ว่า ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก และ
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหลัก 

Hinostroza  & Mellar  (2000) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาความเช่ือของครูเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรท่ีท าใหเกิดตัวแบบของวิธีการท่ีครูใชคอมพิวเตอรในการสอนในช้ันเรียน โดยเช่ือวา 
คอมพิวเตอรเปนทรัพยากรดานการสอนท่ีชวยครูในการพัฒนากลยุทธการสอนของพวกเขา ท่ีมีการ
จัดเขาแทนท่ีเกี่ยวกับครูในบทบาทของพวกเขาในเรื่องการจัดการฝกซอมของนักศึกษาในเรื่อง
เครื่องมืออุปกรณและท าหนาท่ีเปนเครื่องมือการจัดการดานช้ันเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให เกิด                       
ประโยชนมากมาย ส าหรับวงการศึกษานั้นสามารถใช้ไดท้ังในดานการบริหารและใชในการเรียนการ
สอน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ือการสอนท่ีชวยใหการน าเสนอเนื้อหาท่ีนาสนใจและใหผล
การเรียนรู ท่ีดียิ่งขึ้น จากการวิจัยของ ธิติมา  ล่ิมผดุง (2552) และเพ็ญศิริ วัฒนเสวี  (2549) มี
การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของครูและบุคลากร เช่น อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน  ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและขนาดของโรงเรียน  พบว่า สถานภาพของครู
และบุคลากรมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน เช่น อายุท่ีแตกต่างกันท าให้ความถี่ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน ท าให้ครูมีความคิดเห็นต่างกันอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์
ชีวิต สภาพแวดล้อมและการท่ีครูรับข่าวสารจากภายนอก ท าให้มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต่างกัน โดยกลุ่มครูท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมและ เจตคติท่ีแตกต่าง
จากครูท่ีมีอายุระหว่าง31 – 40 ปี  ส่วนระดับการศึกษาของครูและบุคลากรมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากครูและบุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาต่างกันท าให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกัน  แต่เมื่อมีประสบการณ์การท างานท่ีใกล้เคียงกันท าให้เกิดความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน  ส่วนขนาดของโรงเรียนมีความส าคัญเนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่จะมีส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวนมากเนื่องจากมีงบประมาณในการจัดหาจ านวนมากและสามารถส่งเสริมให้บุคลากร
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ได้รับการฝึกอบรม ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในเรื่องของก าลังคนและ
งบประมาณท่ีไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรและไม่
สามารถสนับสนุนให้บุคลากรได้รบการอบรมเพิ่มเติมได้ดังนั้นจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พบว่า ขนาดของโรงเรียนและอายุของครูเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ครูปฐมวัยมีลักษณะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 
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บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
ตามล าดับดังนี้ 
 
ประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
 

1. เชิงปริมาณ 
1.1  ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,652 คน จ าแนกเป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่ จ านวน 1,745 คน  โรงเรียนขนาดกลาง 665 คน และโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 242 คน 
(ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2554) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 335 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 ขนาดของ
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ ±5 จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัดช้ัน (Stratified Random Sampling) ตาม
สัดส่วนของขนาดโรงเรียน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 

 

ตำรำงที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของครูปฐมวัย จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 กลุ่มประชากรท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญจากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ส่ือสาร ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรจากส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
2.2 กลุ่มตัวอย่างของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 20 คน จาก 4 กลุ่ม  คือ 1) ปฐมวัย 2)เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 3) ผู้บริหารโรงเรียน 4) บุคลากรจากส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มละ 5 คน 

 
 
 

ขนำดของโรงเรียน จ ำนวนครูปฐมวัย 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1. โรงเรียนขนาดใหญ ่ 1,745 220 

2. โรงเรียนขนาดกลาง  665 84 

3. โรงเรียนขนาดเล็ก  242 31 

รวม 2,652 335 
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เคร่ืองมือในกำรวิจัยและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1. เชิงปริมาณ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด (The Opened Form) จ านวน 
4 ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ระดับอนุบาลในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.  เชิงคุณภาพ 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือและหำประสิทธิภำพเคร่ืองมือ 

 
การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดังนี ้
1. เชิงปริมาณ 

1.1 ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ  

1.2 สร้างเครื่องมือ โดยศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามแล้วก าหนดประเด็นและ ขอบเขต
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าไปให้ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) แสดงความครอบคลุมของเนื้อหา  

1.3 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าไปใช้กับ
กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดังต่อไปนี้  

1.3.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับท้ังฉบับ (Item-total Correlation) จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson)  

1.3.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงเท่ากับ 0.963 
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1.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม          
ตัวอย่างต่อไป  

1.5 น าผลข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยมาสรุปผล 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 สรุปประเด็นหลักท่ีได้มาจากขั้นตอนของการใช้แบบสอบถาม 
2.2 จัดกลุ่มสนทนาโดยเชิญผู้เช่ียวชาญจากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสาร ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรจากส านักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
2.3 ใช้แบบบันทึกประเด็นการสนทนา เพื่อจัดเก็บสาระส าคัญของการจัดกลุ่มสัมมนา 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับข้ันตอน ดังนี้  
1. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามถึงครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
2. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฏาคม 2555 โดยได้รับ

แบบสอบถามคืนท้ังส้ิน 282 ฉบับ จาก 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.17 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 282 ฉบับ แล้ว

น ามาวิเคราะห์และสรุปผล  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้   
 ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ วิเคราะห์

โดยการแจกแจงความถ่ีและค านวณหาค่าร้อยละ  
 ตอนท่ี 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบ สอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ตอนท่ี 3  การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วอภิปรายผลในรูป
ความเรียงประกอบตารางลักษณะแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามีความหมายดังนี้              
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535)    
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5 หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก   
3 หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง ความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 ส าหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉล่ียเลขคณิตตามเกณฑ์
จุดกลาง (Midpoint) ของช่วงระดับคะแนน (Class interval) ดังนี้   

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความว่า ระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความว่า ระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก  

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความว่า ระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความว่า ระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับน้อย  

ค่าเฉล่ีย 0.51-1.50 หมายความว่า ระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด  

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อ่านและสรุปใจความจัดเข้าหัวข้อ ใช้การจัดล าดับตาม
เนื้อหาหาความถ่ี เวลาจัดล าดับ  

  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
         วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การอ่านและสรุปใจความส าคัญจัดเข้าหัวข้อ 
2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ - 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม โดยรายละเอียดของการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม 

 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น าเสนอผลการวิจัยในรูปของตารางและความเรียง
ประกอบตาราง ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน

โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดัง
แสดงไว้ในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 
(n=282) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1. อายุ    
 1.1 น้อยกว่า 25 ปี    8 2.83 4 
 1.2 25-30 ปี 42 14.89 3 
 1.3 31-35 ปี 56 19.85 2 
 1.4 36-40 ปี 42 14.89 3 
 1.5 มากกว่า 40 ปีข้ึนไป 134 47.51 1 

2. วุฒิการศึกษา    
 2.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี  52 18.43 2 
 2.2 ปริญญาตรี  184 65.24 1 
 2.3 ปริญญาโท  46 16.31 3 
 2.4 ปริญญาเอก - -  

3. ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด    
 3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 26 9.21 3 
 3.2 โรงเรียนขนาดกลาง   70 24.82 2 
 3.3 โรงเรียนขนาดใหญ ่ 186 65.95 1 

4. ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย    
 4.1 น้อยกว่า 1 ปี  4 1.41 4 
 4.2 1-5 ปี  52 18.43 3 
 4.3 6-10 ปี 84 29.78 2 
 4.4 มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 142 50.35 1 

5. ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 5.1 มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี  6 2.12 5 
 5.2 มีประสบการณ์ 1-5 ปี  150 53.19 1 
 5.3 มีประสบการณ์ 6-10 ปี 74 26.24 2 
 5.4 มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 7 2.49 4 
  5.5 ไม่มีประสบการณ์เลย 45 15.96 3 

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 6.1 การใช้ส่ือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  82 29.07 3 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 
(n=282) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

     สารสนเทศพื้นฐาน 
 6.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 128 45.39 1 
 6.3 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 48 17.02 4 
 6.4 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft office 

Photoshop 
84 29.78 

2 

 6.5 อื่นๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมส าหรับเด็ก 
     ปฐมวัย มัตติพอยต์ ส่ือประกอบหน่วยเรียน 

36 12.76 5 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 282 คน ส่วนใหญ่มีอายุ

มากกว่า 40 ปีข้ึนไป จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.85 อายุ25-30 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89 อายุ 36-40 ปี  
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89 อันดับสุดท้ายคือ อายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 2.83  

วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.24 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 ปริญญาโท จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ส่วนระดับปริญญาเอกไม่มีผู้จบการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด ส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.95 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82 อันดับสุดท้ายคือ 
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21  

ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 
142 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.78 มีประสบการณ1์-5 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 อันดับสุดท้ายคือมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41  

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 1-5 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 53.19 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 26.24ไม่มีประสบการณ์เลย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49  อันดับสุดท้ายคือ มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.12  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่ใช้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 45.39 รองลงมาคือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft office  
โปรแกรม Photoshop จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.78 การใช้ส่ือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต  จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 อันดับสุดท้ายคือ อื่นๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมส าหรับเด็กปฐมวัย 
มัตติพอยต์ ส่ือประกอบหน่วยเรียน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76  

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
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ตอนที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

   จ านวนและร้อยละสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน 
โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร ดังแสดงในตารางท่ี 4.2-4.5 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน 
จ านวน 

(n=282) 
ร้อยละ ล าดับที่ 

1 เลือกตามความต้องการและตามความสนใจของเด็ก 169 59.92 2 
2 เลือกตามพัฒนาการและความรู้พื้นฐานของเด็ก 152 53.90 3 
3 เลือกตามความพร้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรท่ี์

โรงเรียนม ี
76 26.95 4 

4 เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน 172 60.99 1 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.99 รองลงมาคือ เลือกตามความต้องการและตามความสนใจของเด็ก จ านวน 
169 คน คิดเป็นร้อยละ 59.92 เลือกตามพัฒนาการและความรู้พื้นฐานของเด็ก จ านวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.90 อันดับสุดท้ายคือ เลือกตามความพร้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีโรงเรียนมี 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 26.95  

 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้อ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

จ านวน 
(n=282) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1 จัดกิจกรรมท่ีค านึงถึงความต้องการและความสนใจ
ของเด็ก 

152 53.90 2 

2 กิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มย่อย 86 30.49 5 
3 กิจกรรมท่ีจัดค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัย

และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก 
153 54.25 1 

4 กิจกรรมท่ีจัดครอบคลุมพัฒนาการให้ครบทุกด้าน
ของเด็ก 

98 34.75 4 

5 กิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะตามตาราง
กิจกรรมประจ าวันของเด็ก 

66 23.40 6 

6 จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตร 

151 53.54 3 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกกิจกรรมท่ีจัดค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก มากท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือ จัด
กิจกรรมท่ีค านึงถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 จัด
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 
กิจกรรมท่ีจัดครอบคลุมพัฒนาการให้ครบทุกด้านของเด็ก จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 
กิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มย่อย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49 อันดับ
สุดท้ายคือกิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะตามตารางกิจกรรมประจ าวันของเด็ก จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ23.40  
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละวิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้อ วิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกสื่อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

จ านวน 
(n=282) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1 จัดเตรียมและคัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน 

184 65.24 1 

2 ค้นหาและคัดเลือกส่ือใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต 126 44.68 3 
3 แลกเปล่ียน/แบ่งปันส่ือท่ีผลิตขึ้นเองกับเพื่อนครู 134 47.51 2 
4 ใช้ส่ือมาตรฐานท่ีผลิตโดยหน่วยงาน/สถาบันการ              

ศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ 
91 32.26 4 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่วิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดเตรียมและคัดเลือกส่ือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน มากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 65.24 รองลงมาคือ 
แลกเปล่ียน/แบ่งปันส่ือท่ีผลิตขึ้นเองกับเพื่อนครู จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51 ค้นหาและ
คัดเลือกส่ือใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 อันดับสุดท้ายคือ ใช้ส่ือ
มาตรฐานท่ีผลิตโดยหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.26  
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ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ 
 อนุบาล 

ข้อ การเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนบุาล 

จ านวน 
(n=282) 

ร้อยละ ล าดับที่ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 166 58.86 3 
2 อินเทอร์เน็ต 138 48.93 4 
3 เครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์  105 37.23 5 
4 เครื่องเล่น CD, DVD 219 77.65   1 
5 โปรแกรมส าเร็จรูป 100 35.46 6 
6 ส่ือการเรียนการสอน เช่น interactive CD, 

multimedia 
57 20.21 9 

7 กล้องดิจิตอล 60 21.27 8 
8 โทรทัศน์ 194 68.79 2 
9 วิทย ุ  99 35.10 7 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนการสอนระดับอนุบาล โดยเลือก เครื่องเล่น CD, DVD มากท่ีสุด จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.65 รองลงมาคือ โทรทัศน์ จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 68.79 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 อินเทอร์เน็ต จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ48.93  เครื่องเล่นเทปวีดิ
ทัศน์ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 37.23โปรแกรมส าเร็จรูป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.46  กล้องดิจิตอล จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 วิทยุ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.10 อันดับสุดท้ายคือ ส่ือการเรียนการสอน เช่น interactive CD, multimedia จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.21  
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล 

ข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอนระดับอนุบาล 

X  SD ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับที่ 

1 ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอน 3.92 0.99 มาก 2 
2 ใช้จัดตารางเวลากิจกรรมของเด็กเป็น

รายบุคคล 
3.47 0.82 ปานกลาง 10 

3 ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 3.93 0.70 มาก 1 
4 ใช้ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด

ประสบการณข์องครู 
3.86 0.72 มาก 5 

5 สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เมื่อมีเวลาเหลือหลังจาก
สอนเนื้อหาจบแล้ว 

3.63 0.68 มาก 7 

6 ใช้ท ากิจกรรมกลุ่มแก่เด็ก  3.63 0.70 มาก 7 
7 ใช้สืบค้นไฟล์ข้อมูล รูปภาพเสียง 

ภาพเคล่ือนไหว เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
3.87 0.78 มาก 4 

8 ใช้พัฒนาส่ือ/บทเรียนส าหรับสอนเสริมผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

3.51 0.91 มาก 9 

9 สืบค้นต าราเอกสารบทความทางวิชาการ 3.89 0.82 มาก 3 
10 ใช้ดาวโหลดซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน 3.56 0.89 มาก 8 
11 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการใน

โรงเรียน 
3.66 0.84 มาก 6 

12 ใช้มอบหมายการบ้านให้นักเรียนท า 2.79 1.20 ปานกลาง 13 
13 ใช้เพื่อการสอนปรับพื้นฐาน 3.10 1.03 ปานกลาง 12 
14 ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี

ให้แก่เด็ก เช่น การมีวินัย การรู้จักแบ่งปัน 
3.39 0.96 ปานกลาง 11 

รวม 3.55 0.57    มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมาก จ านวน 10 ข้อ ระดับปานกลางจ านวน 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
คือ ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ( X = 3.93)  รองลงมาคือ ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการ

สอน ( X = 3.92 ) สืบค้นต าราเอกสารบทความทางวิชาการ ( X = 3.89) ใช้สืบค้นไฟล์ข้อมูล รูปภาพ

เสียง ภาพเคล่ือนไหว เกี่ยวกับการเรียนการสอน ( X = 3.87) ใช้ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
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ประสบการณ์ของครู ( X = 3.86) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน ( X = 3.66) 

สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เมื่อมีเวลาเหลือหลังจากสอนเนื้อหาจบแล้ว
และใช้ท ากิจกรรมกลุ่มแก่เด็ก ( X = 3.63) ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน ( X = 

3.56) ใช้พัฒนาส่ือ/บทเรียนส าหรับสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ต ( X =3.51) ใช้จัดตารางเวลากิจกรรม

ของเด็กเป็นรายบุคคล ( X = 3.47) ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีให้แก่เด็ก เช่น การมี

วินัย การรู้จักแบ่งปัน ( X = 3.39) ใช้เพื่อการสอนปรับพื้นฐาน ( X = 3.10) อันดับสุดท้ายคือ ใช้

มอบหมายการบ้านให้นักเรียนท า ( X = 2.79)  
 
ตอนที่ 3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

   ระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลจ าแนกตาม 
รายด้านและรายข้อ ดังแสดงในตารางท่ี 4.7-4.9 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

เรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวม 

ข้อ 
การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอน 
ระดับอนุบาล 

X  SD ระดับสภาพ ล าดับที่ 

1 ด้านสภาพการใช้ 3.08 1.27 ปานกลาง 1 
2 ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 2.91 0.84 ปานกลาง 2 

รวม 2.99 0.76 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่

ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพการใช้ ( X =
3.08)  รองลงมาคือ ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ( X = 2.91)  
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
เรียนการสอนระดับอนุบาล ด้านสภาพการใช้ 

ข้อ ด้านสภาพการใช ้ X  SD ระดับสภาพ ล าดับที่ 

1 เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่ือการเรียนรู้ 

3.25 1.06 ปานกลาง 2 

2 เด็กสามารถสร้างผลงานจากการใช้
คอมพิวเตอร์ได้ 

2.80 1.14 ปานกลาง 10 

3 เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศนอกเวลาเรียนเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานและค้นคว้าหาความรู้ 

2.82 1.21 ปานกลาง 9 

4 เด็กเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย 

3.01 1.09 ปานกลาง 6 

5 เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ เช่น การ
บันทึกข้อมูล การส่ังพิมพ์ 

2.63 1.21 ปานกลาง 12 

6 เด็กและครูมีการแลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้
ไปพร้อมๆกัน 

3.04 1.07 ปานกลาง 4 

7 เด็กมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2.66 1.22 ปานกลาง 11 
8 มีการจัดสรรเวลาส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2.96 1.13 ปานกลาง 7 

9 ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนได้
ทุกวิชา 

3.39 1.09 ปานกลาง 1 

10 มีการใช้พื้นท่ีมุมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 

2.95 1.14 ปานกลาง 8 

11 เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก 

3.02 1.24 ปานกลาง 5 

12 ต าแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีมีความเหมาะสม 

3.07 1.14 ปานกลาง 3 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็น
ส่ือการสอนได้ทุกวิชา ( X = 3.39) รองลงมาคือ เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

ส่ือการเรียนรู้ ( X = 3.25) ต าแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีมีความเหมาะสม 
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( X = 3.07) เด็กและครูมีการแลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  ( X =3.04) เครื่อง

คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ( X = 3.02) เด็กเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ( X = 3.01) มีการจัดสรรเวลาส าหรับ

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( X = 2.96) มีการใช้พื้นท่ีมุมคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนอย่างคุ้มค่า ( X = 2.95) เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและค้นคว้าหาความรู้  ( X = 2.82)                

เด็กสามารถสร้างผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้ ( X = 2.80) เด็กมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

( X = 2.66) อันดับสุดท้าย คือ เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น การบันทึกข้อมูล การส่ังพิมพ์ 

( X = 2.63) 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

เรียนการสอนระดับอนุบาล ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน X  SD ระดับปัญหา ล าดับที่ 

1 ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม 
คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์ 

3.01 0.93 ปานกลาง 3 

2 ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 2.86 1.15 ปานกลาง 5 
3 ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและ

อุปกรณ์ 
2.85 0.99 ปานกลาง 6 

4 งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาส่ือ/
ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

3.16 1.06 ปานกลาง 1 

5 ไม่เข้าใจวิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

2.87 1.03 ปานกลาง 4 

6 ลักษณะของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
ตรงตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีวางไว้ 

2.82 0.95 ปานกลาง 8 

7 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่
เพียงพอ 

3.06 1.16 ปานกลาง 2 

8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย 2.75 1.07 ปานกลาง 9 
9 ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.83 0.99 ปานกลาง 7 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศขาดความหลากหลาย 

2.85 0.99 ปานกลาง 6 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ครูอนุบาลส่วนใหญ่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( X = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียง

ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ท่ี
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ( X = 3.16) รองลงมาคือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/

ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ( X = 3.06) ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์ 

( X = 3.01) ไม่เข้าใจวิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ( X = 2.87) ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน  ( X = 2.86) 

ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศขาดความหลากหลาย ( X = 2.85) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ( X = 2.83) ลักษณะของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีวางไว้ ( X = 2.82) อันดับสุดท้ายคือ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ( X = 2.75)   
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

1. ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กอนุบาล 
2. ควรมีการจัดช่ัวโมงการเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากการเรียน

คอมพิวเตอร์จะมีการเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ตามนโยบายของผู้บริหารของโรงเรียนแต่ละแห่ง
เท่านั้น 

3. อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับขนาดตัวของเด็ก เช่น เม้าส์ โต๊ะ เก้าอี้มีขนาดใหญ่ 
4. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเพื่อฝึกให้เด็กใช้งานเป็นรายบุคคล 
5. โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอกับ

ความต้องการ 
6. ควรจัดครูผู้สอน และพี่เล้ียงให้ครบทุกห้องเรียน 
7. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับนักเรียนท่ีมีพื้นฐานต่างกันเข้าเรียน ท าให้เด็ก

มีพัฒนาการในการเรียนการสอนแตกต่างกันมาก 
8. ควรมีการจัดอบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอน เพื่อน าไปเตรียมส่ือการเรียน

การสอนให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
9. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ  
10.ควรจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต ให้ครูผู้สอน เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีการแจกเครื่องแท็ปเล็ตให้กับเด็กเพื่อ
ฝึกให้เด็กมีทักษะเบ้ืองต้นในการใช้งาน 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม 
 

 ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย
เพิ่มเติมประเด็นและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม
ระดมความคิดเห็นครั้งนี้ได้มีการสรุปประเด็นตามเทคนิคเอไอซี ซึ่งจ าแนกตามประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 เข้าใจสถานการณ์ 

1.1 การจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของครูผู้สอน และประสบการณ์ของ
เด็กเป็นส าคัญ   

1.2 ครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงอายุเข้าใจถึงความต้องการของเด็กเพื่อการ
จัดน าส่ือมาใช้สอดคล้องกับด้านเนื้อหาการเรียน 

1.3  มีการสร้างเด็กให้มีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนระดับประถมศึกษาท่ี
มีการใช้คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 

1.4 การเรียนการสอนควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของการค้นหาข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่ทักษะการรู้สารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถึงผลกระทบเชิงลบจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.5 สอนให้เด็กมีวิจารณญาณรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ 

ขั้นตอนท่ี 2 คิดค้นวิธีการพัฒนา 
2.1 เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้  
2.2 มีแผนการเรียนการสอนให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะในปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนมาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับการ
น ามาใช้กับเด็กจริงๆ 

2.3 ควรหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองและครูให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ชัดเจน ว่าเพียงพอต่อผู้เรียน หรือความ
ต้องการของเด็ก 

2.5 อุกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ คลอบคลุมส่ือเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเพียงพอต่อผู้เรียนโดย
ค านึงถึงการเรียนรู้เป็นทีม มากกว่าหนึ่งต่อหนึ่ง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและรู้จักการแบ่งปัน 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดแผนปฏิบัติ 
3.1 ศึกษานิเทศก์และ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแผนการปฏิบัติ

ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
3.2 ใช้วิธีการสอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเบื้องต้น เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติการให้ครูสามารถ

ปฏิบัติได้จริงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจับนน้อยท่ีสุด 
3.3 ประเด็นคุณภาพของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่มสาระ ต้องมีความเหมาะสมกับ

ช่วงวัยของเด็ก 
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3.4 ครูผู้สอนควรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อน ามาจัดท า
ส่ือประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

3.5 ครูควรมีการแสวงหาส่ือต่างๆ แล้วเรียนรู้ท าความเข้าใจก่อนน ามาทดลองกับเด็ก เพื่อ
แสวงหาส่ือท่ีสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

3.6 ส่งเสริมให้เกิด Community ของกลุ่มครู เพื่อแชร์ส่ือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างท่ี
ต่างๆ 

3.7 มีการจัดท าคู่มือการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระอื่นๆโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มารองรับ
การเรียนรู้ของเด็ก 

ขั้นตอนท่ี 4 น าแผนปฏิบัติไปใช้ 
4.1 เริ่มต้นก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วม ควบคุมก ากับ ดูแลการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนด้วย 
4.2 ครูตระหนักถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ 
4.3 นโยบายของโรงเรียน ความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ความพร้อมซอฟต์แวร์และความพร้อม

ของครูในการจัดการเรียนการสอน 
4.4 มีการก าหนดมาตรฐาน ความรู้ของครูในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอน  
4.5 ครูมีการวางแผนก่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การเรียนอย่างมีสุข เด็กสนุก

ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้อย่างมีความสุข 
ขั้นตอนท่ี 5 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

5.1 ก าหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ของเด็กก่อนท่ีจะก าหนดเนื้อหาท่ีจะน ามาใช้ในการเรียน
การสอนในเชิงนโยบาย  

5.2 ควรมีการก าหนดนโยบายจากกระทรวงเทคโนโลนีสารสนเทศและการส่ือสารซึ่งเป็น 
เป้าหมายระดับชาติ  

5.3 ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เชิงคุณภาพมากกว่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีการน าแผนการสอนมาประกอบผลการวิจัยร่วมกับแบบสอบถามท่ีเก็บ จะท าให้ได้
ข้อมูลท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้น 

2. ปัญหาท่ีพบคือประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเกินความจ าเป็น ยึดติดกับอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มากเกินความจ าเป็นในการใช้งานจริง  

3. การจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีอาจติดขัดทางนโยบาย ในการจัดหามาสู่ประเด็นของ
ซอฟต์แวร์ การจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

4. มุ่งเน้นท่ีครูต้องฝักใฝ่รู้ มีความพร้อมในการเรียนรู้และแสวงหาหรือสร้างส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

 



บทท่ี  5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ

อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
ประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2,652 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีจ านวน 
335 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัดช้ันตามสัดส่วนของประชากร ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
ก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือน .05 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดแบบตรวจรายการ 
แบบมาตราส่วนประมาณแบบปลายเปิด และการจัดสนทนากลุ่ม 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 282 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.85 
อายุ25-30 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89 อายุ 36-40 ปี  จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.89 อันดับสุดท้ายคือ อายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.83  

วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.24 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 ปริญญาโท จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 ส่วนระดับปริญญาเอกไม่มีผู้จบการศึกษา 

ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด ส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนขนาดใหญ่  จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.95 รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82 อันดับสุดท้าย
คือ โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21  

ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.78 มีประสบการณ์1-5 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.43 อันดับสุดท้ายคือมี
ประสบการณ์ น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41  

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 1-5 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 53.19 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 26.24ไม่มีประสบการณ์เลย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.96 มี
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ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49  อันดับสุดท้ายคือ มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.12  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่ใช้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 45.39 รองลงมาคือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft office  
โปรแกรม Photoshop จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.78 การใช้ส่ือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต  จ านวน 48 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 อันดับสุดท้ายคือ อื่นๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมส าหรับเด็กปฐมวัย 
มัตติพอยต์ ส่ือประกอบหน่วยเรียน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76  

2. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 

2.1 หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือก
ตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 60.99 
รองลงมาคือ เลือกตามความต้องการและตามความสนใจของเด็ก จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.92 เลือกตามพัฒนาการและความรู้พื้นฐานของเด็ก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 อันดับ
สุดท้ายคือ เลือกตามความพร้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีโรงเรียนมี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.95 

2.2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือก
กิจกรรมท่ีจัดค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก มาก
ท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือ จัดกิจกรรมท่ีค านึงถึงความต้องการและ
ความสนใจของเด็ก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54 กิจกรรมท่ีจัดครอบคลุมพัฒนาการให้
ครบทุกด้านของเด็ก จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 กิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมรายบุคคลและ
กลุ่มย่อย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49 อันดับสุดท้ายคือกิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะ
ตามตารางกิจกรรมประจ าวันของเด็ก จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ23.40  

2.3 วิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่วนใหญ่จัดเตรียมและคัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน 
มากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 65.24 รองลงมาคือ แลกเปล่ียน/แบ่งปันส่ือท่ีผลิตขึ้นเองกับ
เพื่อนครู จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51 ค้นหาและคัดเลือกส่ือใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต จ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 อันดับสุดท้ายคือ ใช้ส่ือมาตรฐานท่ีผลิตโดยหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26  

2.4 การเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล  ส่วนใหญ่
เลือก เครื่องเล่น CD, DVD มากท่ีสุด จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 77.65 รองลงมาคือ โทรทัศน์ 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 68.79 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86 
อินเทอร์เน็ต จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 48.93  เครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์ จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.23 โปรแกรมส าเร็จรูป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 35.46  กล้องดิจิตอล จ านวน 60 
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คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 วิทยุ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 อันดับสุดท้ายคือ ส่ือการเรียน
การสอน เช่น interactive CD, multimedia จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.21  

2.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 10 ข้อ ระดับปานกลางจ านวน 4 
ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก รองลงมาคือ 
ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอน สืบค้นต าราเอกสารบทความทางวิชาการ ใช้สืบค้นไฟล์ข้อมูล 
รูปภาพเสียง ภาพเคล่ือนไหว เกี่ยวกับการเรียนการสอน  ใช้ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์ของครู ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เมื่อมีเวลาเหลือหลังจากสอนเนื้อหาจบแล้วและใช้ท ากิจกรรมกลุ่มแก่
เด็ก ใช้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน ใช้พัฒนาส่ือ/บทเรียนส าหรับสอนเสริมผ่าน
อินเทอร์เน็ต ใช้จัดตารางเวลากิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีให้แก่เด็ก เช่น การมีวินัย การรู้จักแบ่งปัน ใช้เพื่อการสอนปรับพื้นฐาน อันดับสุดท้าย
คือ ใช้มอบหมายการบ้านให้นักเรียนท า  

3. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมของสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพการใช้ รองลงมาคือ ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
3.1 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย คือ ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนได้ทุกวิชา รองลงมาคือ เด็กมีโอกาสได้ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือการเรียนรู้  ต าแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีมีความเหมาะสม เด็กและครูมีการแลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก เด็กเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีการจัดสรรเวลาส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการใช้พื้นท่ีมุมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน
อย่างคุ้มค่า เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและ
ค้นคว้าหาความรู้  เด็กสามารถสร้างผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้  เด็กมีทักษะการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต อันดับสุดท้าย คือ เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ เช่น การบันทึกข้อมูล การส่ังพิมพ์  

3.2 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ งบประมาณไม่
เพียงพอในการจัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก รองลงมาคือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์ ไม่
เข้าใจวิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือ
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และอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขาดความหลากหลาย 
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีวางไว้   
อันดับสุดท้ายคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย  

4. ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 
เพียงพอกับความต้องการของเด็กอนุบาล จัดช่ัวโมงการเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
เนื่องจากการเรียนคอมพิวเตอร์จะมีการเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ตามนโยบายของผู้บริหารของ
โรงเรียนแต่ละแห่งเท่านั้น  อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับขนาดตัวของเด็ก เช่น เม้าส์ โต๊ะ เก้าอี้มีขนาดใหญ่ 
ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเพื่อฝึกให้เด็กใช้งานเป็นรายบุคคล  โรงเรียนขนาดเล็กมี
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ควรจัดครูผู้สอน 
และพี่เล้ียงให้ครบทุกห้องเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับนักเรียนท่ีมีพื้นฐาน
ต่างกันเข้าเรียน ท าให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนการสอนแตกต่างกันมาก ควรมีการจัดอบรมการใช้
ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอน เพื่อน าไปเตรียมส่ือการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการใช้อุปกรณ์
ใหม่ๆ และควรจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต ให้ครูผู้สอน เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีการแจกเครื่องแท็ปเล็ตให้กับเด็กเพื่อ
ฝึกให้เด็กมีทักษะเบ้ืองต้นในการใช้งาน 

5. ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ย่อยเพิ่มเติมประเด็นและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม
ระดมความคิดเห็นครั้งนี้ได้มีการสรุปประเด็นตามเทคนิคเอไอซี ซึ่งจ าแนกตามประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

5.1 เข้าใจสถานการณ์ พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
ครูผู้สอน และประสบการณ์ของเด็กเป็นส าคัญ  ครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงอายุเข้าใจ
ถึงความต้องการของเด็กเพื่อการจัดน าส่ือมาใช้สอดคล้องกับด้านเนื้อหาการเรียน  มีการสร้างเด็กให้มี
แนวคิดในการเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต 
การเรียนการสอนควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของการค้นหาข้อมูลเพื่อน าไปสู่ทักษะการรู้
สารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถึงผลกระทบเชิงลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอนให้เด็กมีวิจารณญาณรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ 

5.2 คิดค้นวิธีการพัฒนา พบว่า การเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ มีแผนการเรียน
การสอนให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวน
มาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับการน ามาใช้กับเด็กจริงๆ  ควรหา
แนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองและครูให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ชัดเจน ว่าเพียงพอต่อผู้เรียน หรือ
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ความต้องการของเด็ก และอุกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ คลอบคลุมส่ือเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเพียงพอต่อ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงการเรียนรู้เป็นทีม มากกว่าหนึ่งต่อหนึ่ง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและรู้จักการ
แบ่งปัน 

5.3 ก าหนดแผนปฏิบัติ พบว่า ศึกษานิเทศก์และ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การก าหนดแผนการปฏิบัติในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
สอบถามกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเบ้ืองต้น เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติการให้ครูสามารถปฏิบัติได้จริงส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจับนน้อยท่ีสุด ประเด็นคุณภาพของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก
กลุ่มสาระ ต้องมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก  ครูผู้สอนควรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อน ามาจัดท าส่ือประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง  ครูควรมีการ
แสวงหาส่ือต่างๆ แล้วเรียนรู้ท าความเข้าใจก่อนน ามาทดลองกับเด็ก เพื่อแสวงหาส่ือท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของเด็ก เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิด Community ของกลุ่มครู เพื่อแชร์
ส่ือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างท่ีต่างๆ และมีการจัดท าคู่มือการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระอื่นๆโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มารองรับการเรียนรู้ของเด็ก 

5.4 น าแผนปฏิบัติไปใช้ พบว่า  ควรเริ่มต้นก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ควบคุมก ากับ ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนด้วย ครูตระหนักถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ
เด็ก ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้  นโยบายของโรงเรียน ความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ความพร้อม
ซอฟต์แวร์และความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดมาตรฐาน ความรู้ของครู
ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และครูมีการวางแผนก่อนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อน าไปสู่การเรียนอย่างมีสุข เด็กสนุกในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวได้อย่างมีความสุข 

5.5 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พบว่า ควรมีการก าหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ของเด็กก่อนท่ี
จะก าหนดเนื้อหาท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอนในเชิงนโยบาย ก าหนดนโยบายจากกระทรวงเทค
โนโลนีสารสนเทศและการส่ือสารซึ่งเป็นเป้าหมายระดับชาติ และก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เชิง
คุณภาพมากกว่าเป้าหมายเชิงปริมาณ 

5.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ควรมีการน าแผนการสอนมาประกอบผลการวิจัยร่วมกับ
แบบสอบถามท่ีเก็บ จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกขึ้น ปัญหาท่ีพบ
คือประเทศไทยใช้เทคโนโลยีเกินความจ าเป็น ยึดติดกับอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ มากเกินความจ าเป็น
ในการใช้งานจริง การจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีอาจติดขัดทางนโยบาย ในการจัดหามาสู่ประเด็นของ
ซอฟต์แวร์ การจัดหาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และมุ่งเน้นท่ีครูต้องฝักใฝ่รู้ มีความพร้อมในการเรียนรู้
และแสวงหาหรือสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
 
 
 
 
 
 



67 
 

อภิปรายผล 
 

1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูส่วนใหญ่มีหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา
สาระของบทเรียนในระดับอนุบาลมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแล
เด็กให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ครูควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กไปพร้อมๆ กัน เปิด
โอกาสให้เด็กได้ลองสัมผัสรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ และมีการทดลองใช้โปรแกรมส่ือการสอนท่ีบรรจุเนื้อหา
บทเรียนท่ีมีภาพและสีสันสวยงามจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พรพิมล ต้ังชัยสิน (2554) ท่ีเห็นว่าเด็กในวัย 3-5 ปี สามารถใช้
อุปกรณ์การส่ือสารได้ ท้ังท่ียังอ่านหนังสือไม่ได้ ซึ่งเป็นเพราะเด็กอยู่ในวัยอยากเรียนรู้ สนใจอยาก
ทดลองส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ พยายามท าตามผู้ใหญ่ท่ีอยู่ใกล้ตัว ไม่มี
ความรู้สึกกลัวในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การปลูกฝังเด็กในยุคไอทีให้เติบโตได้อย่างมี
คุณภาพและสามารถใช้อุปกรณ์ส่ือใหมไ่ด้อย่างปลอดภัยนั้น   ครูต้องเป็นผู้มีวิจารณญาณในการเลือก
ส่ือท่ีเหมาะสม เช่น เนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน โปรแกรมส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับวัย การ
จัดสภาพแวดล้อมให้พร้อม  ดังแนวความคิดและหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีกรมวิชาการ
(2550) ใช้เป็นหลักในการจัดท าแนวประสบการณ์ ครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจในพัฒนาการปกติ
ของเด็กวัย 3 - 6 ปี  เพื่อน าไปพิจารณาจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ขณะเดียวกันจะต้องสังเกตเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อน าไปช่วยในการพัฒนา
เด็กให้เต็มตามความสามารถ  ถ้าพบเด็กท่ีเรียนรู้ช้าครูสามารถแนะน าให้เด็กใช้เวลาเพิ่มเติมกับ
บทเรียนผ่านส่ือซีดีรอม  (ขันทอง พะชะ, 2551) เป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก เช่น การสร้าง
สัมพันธภาพ การเรียนทางพุทธิปัญญา การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกใช้
สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เมื่อเด็กได้ฝึกแล้วยังได้พัฒนาความคิดและทักษะต่างๆ  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กฤตยา วิทูรวิทย์ลักษณ์ (2546) ท่ีพบว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
สถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัย ใช้ในการพัฒนาบทเรียน การเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการผลิตส่ือส าหรับเด็กปฐมวัย  

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่
เลือกกิจกรรมท่ีจัดค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก 
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระดับอนุบาลต้องพิจารณา
ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กเป็นส าคัญ ครูควรให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง
ตามความสมัครใจ   ออกแบบการเรียนรู้ของสาระบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กซึ่งการออกแบบ
บทเรียนท่ีดีนั้นต้องมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 7 ขั้นตอนของ กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ (2554) ท่ีประกอบด้วย ครูเป็นผู้ริเริ่มหรือจุด
ประกายความคิดให้กับเด็ก ก าหนดปัญหาหรือความต้องการโดยสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วม รวบรวม
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ข้อมูล จัดหาและสนับสนุนส่ือ และแหล่งเรียนรู้ช่วยเหลือในการตัดสินใจ เลือกวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา 
ออกแบบและปฏิบัติการครูอาจแนะน าให้เด็กส่ือสารความคิดออกมาเป็นภาพวาดเพื่อช่วยเหลือให้เด็ก
สามารถล าดับความคิดหรือจินตนาการและถ่ายทอดความคิดได้ จากนั้นจึงให้เด็กลงมือสร้างผลงาน
และทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลงานของตนเองว่าตรงกับปัญหาหรือความต้องการท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ สัมพันธ์กับผลการวิจัยของ  มนัสวีร์ ทวีกิจการ (2548) ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินการใช้โปรแกรมการเรียน การสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมส่งเสริม การศึกษาเอกชน พบว่า การด าเนินการใช้โปรแกรมการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาลในด้านการออกแบบหลักสูตร สาระท่ีเรียนรู้ การจัดตารางสอน 
การจัดท าแผนการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนมีความพึงพอใจระดับปานกลางถึง
ระดับมาก สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  North  Carina (2003) ได้ก าหนดสมรรถภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในศตวรรษที่   21  ว่าครูควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพิมพ์และ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ตารางเอกสารและกราฟิกด้วยและได้สนับสนุนงานเขียนของ พรพรรณ               
ไวทยางกูร (2551) เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนกับการพัฒนาครูว่าโรงเรียนมี
สภาวะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงสุด  ครูและนักเรียนท้ังโรงเรียนสามารถใช้และเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีพร้อมในการเรียนการสอนทุกวิชา  มีการจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้
หลากหลาย  มีซอฟต์แวร์ส าหรับพัฒนาส่ือและกิจกรรมการเรียนบนเว็บ (Web-based Learning) 
รวมท้ังซอฟต์แวร์ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนบนเว็บจะมีท้ัง real-time และ     
non – time เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างหลักในการ 
จัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผสมผสานการเรียนการสอนจากครูผู้สอน 

วิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่จัดเตรียมและคัดเลือกส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีใน
โรงเรียน อาจเนื่องมาจากส่ือเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลากหลายและอยู่ในสภาพท่ีเด็กสามารถใช้
ในการเรียนรู้ได้  ครูต้องท าการคัดเลือกส่ือให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนและความเหมาะสมของ
ช่วงวัย บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ในโรงเรียนให้มาก
ท่ีสุด ซึ่งการเรียนของเด็กผ่านอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ เจตคติท่ี
ดีต่อการใช้ส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยี ฝึกให้เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์จินตนาการ  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักในการเลือกส่ือท่ี เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดให้เด็ก
ควรมีหลายแบบและมีหลายตัวเลือก ท้ังนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยเลือกให้เหมาะสม
กับวิธีการ ความสนใจ วุฒิภาวะและอายุของเด็ก เพราะส่ือเป็นสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้
ของเด็กโดยตรง  สถานศึกษาจึงจ าเป็นท่ีต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ือประเภทต่างๆ ไว้อย่าง
หลากหลายเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ส่วนความรู้ในการสร้าง ผลิตและพัฒนา
บทเรียนโปรแกรมหรือนวัตกรรมการสอนต่างๆ ท่ี เหมาะสมกับบทเรียน และความรู้ในการผลิต
หลักสูตรโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เพราะว่าผู้ท่ีจะมีความรู้ในการสร้าง
บทเรียน หรือนวัตกรรมการสอนต่างๆ นั้นควรจะเป็นผู้ท่ีมีพื้นฐาน หรือความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
โปรแกรมท่ีจะผลิตบทเรียนหรือส่ือมาพอสมควร ซึ่ง มาตรฐานทางเทคโนโลยีส าหรับบุคลากรทางการ
เรียนการสอน ว่าผู้สอนควรมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการผลิตอย่างช านาญ และ
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วางแผนและด าเนินการบทเรียนและกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายของผู้เรียน  

การเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล พบว่า ครูส่วนใหญ่
เลือกเครื่องเล่นซีดี  ดีวีดี โทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจเนื่องมาจากการน าเครื่องเล่นซีดีหรือ
ดีวีดีมาใช้มากเพราะเป็นส่ือท่ีมีลักษณะเป็นส่ือประสมท่ีใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ แสดงผลได้ท้ังภาพและ
เสียง การเรียนจากส่ือประสมคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนแบบตอบโต้ เด็กสามารถมี ปฏิกิริยาโต้ตอบได้
ในขณะเรียน แตกต่างจากการเรียนกับโทรทัศน์ท่ีเด็กจะเป็นฝ่ายรับด้านเดียวไม่ สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ได้ ดังนั้นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์จึงตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนเของเด็กและ
สามารถควบคุมการเรียนในขณะท่ีใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็น นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนยังมีบทเรียนท่ีถูกออกแบบให้มีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับเด็ก เด็กสามารถเรียนเพิ่มขึ้นและเลือกเรียนได้ด้วยตนเองตามความสนใจ ลักษณะ
เช่นนี้ท าให้ การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท้าทาย ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน เสริมสร้าง
จินตนาการในเด็กด้วยภาพจากคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเคล่ือนไหว เด็กจะรับและตอบสนองได้ดีกว่า
ภาพนิ่ง อย่างไรก็ตามซอฟท์แวร์ทางการศึกษาท่ีดีด้องสร้างความ สนุกสนานร่วมกับการเสริมสร้าง
ปัญญาให้กับเด็กด้วย  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
การใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอนและสืบค้นต าราเอกสาร
บทความทางวิชาการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนั้น 
ต้องเริ่มจากความสนใจของเด็กจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ การส่งเสริมให้เด็กใช้เทคโนโลยีต้ังแต่
เล็กนั้นเป็นการฝึกฝน พัฒนาเด็กให้มีความรู้และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เมื่อได้เห็น
ตัวอย่าง ฝึกใช้ หรือเกิดปัญหาในกิจกรรมการเรียน ท่ีเด็กสามารถเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยตัวเอง 
จะท าให้เด็กเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว รวมท้ังได้เรียนรู้ด้วยความสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ เพราะ
เป็นการค้นพบด้วยตนเอง นับว่าสอดคล้องกับวัยท่ีมีการพัฒนาการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสใน
วัยเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ท่ีพบว่า ส่ือ 
อุปกรณ์ท่ีจัดให้เด็กมีหลายแบบ เด็กสามารถเลือกได้ตามความชอบ โดยครูเป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับ
วิธีการ ความสนใจ วัยของเด็ก เพราะสามารถท าให้เด็กเรียนรู้ผ่านส่ือได้ดีท่ีสุดผ่านประสบการณ์ตรง 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตราท่ี 24 ท่ีก าหนดให้
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องในหมวด 9 มาตราท่ี 66 ก าหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ได้ตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับ ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย น าประเสริฐ (2546) ซึ่งกล่าวว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนมาก ท าให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้
ได้มากและรวดเร็ว เช่นเดียวกับนโยบายการฝึกอบรมครูเพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนครู
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนได้ทุกวิชา เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่ือการเรียนรู้ อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันการเรียนการสอนได้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่ือการ
สอนท่ีสามารถน าเสนอข้อมูลท่ีมีคุณภาพ เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากเสียงและภาพประกอบ ท้ังท่ีเป็น
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในลักษณะของส่ือประสม ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับวัย พัฒนาการ และการ
เรียนรู้ของเด็กในระดับนี้ท่ีเป็นวัยของการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสขณะท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
คอมพิวเตอร์เป็นโอกาสให้เด็กได้ ส ารวจและเรียนรู้ด้วยตนเอง (เพ็ญศิริ วัฒนเสวี, 2549) ท้ังนี้รวมถึง
การท่ีครูจัดเตรียมข้อมูล หรือเนื้อหาสาระในรูปของส่ือประสมประกอบการเรียน ซึ่งเป็นการจัดข้อมูล
ท่ีสามารถเปิดเข้าดูโดยไม่ต้องเป็นไปตามล าดับขั้น เด็กจะสามารถเลือกเปิดดูข้อมูลท่ีตนสนใจเป็น
พิเศษโดยไม่ต้องเรียงตามล าดับ หากย้อนกลับมาสู่ข้อมูลพื้นฐานในกรณีท่ีต้องการเข้ามาทบทวนให้
เข้าใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถน าเสนอรูปแบบให้น่าสนใจโดย เพิ่มความสามารถในการบรรจุ
ข้อมลูในลักษณะของภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟฟิกท่ีเป็นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพถ่าย เสียงพูดและ
เสียงดนตรี โดยท่ีข้อมูลดังกล่าวสามารถออกแบบให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ ความอยากรู้อยาก
เห็นของเด็กและตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีจะเรียนรู้ได้ดีหากมีการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง สัมพันธ์กับผลการศึกษาของ มนัสวีร์ ทวีกิจการ (2548) พบว่า สภาพการใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับเด็กวัยอนุบาล พฤติกรรมของเด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถเปิด-ปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้และมีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนและครู ในการใช้ส่ืออุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sharon and 
Laverne (2005) ท่ีพบว่าส่วน ใหญ่เริ่มน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในเด็กอายุ ระหว่าง 2-4 ปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญในการให้เด็กปฐมวัย ใช้คอมพิวเตอร์คือ การพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก ซึ่ง
เป็นกระบวนการสอนท่ีดีกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมนั้นจะท าเป็นรายบุคคล และมี
ผู้เช่ียวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ  

ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ งบประมาณไม่
เพียงพอในการจัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/
ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด ซึ่ง
อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดหาส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ วิธีการแก้ไขอาจขอความ
ร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง ชุมชนหรือจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน ามา
จัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ในมาตรา 
58 ข้อ 2 ท่ีกล่าวว่า บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โดยเป้นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่
สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา โมระดา (2553) ท่ีพบว่าการจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในโรงเรียนเป็นเรื่องท่ีมีปัญหามาก โรงเรียนมีนโยบายไม่ชัดเจน ได้
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งบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอ เครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อย ประสิทธิภาพของเครื่องท่ีมีอยู่มี
ขีดจ ากัด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศักดา จันทรประเสริฐ (2541) ได้ท าการศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ีพบว่าปัญหาการใช้อันดับ
แรกคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากงบประมาณไม่เพียงพอ ส าหรับ
ปัญหาไม่ทราบว่ามีบริการใดบ้างท่ีจัดเตรียมไว้ให้ อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบไม่ท่ัวถึงหรืออาจเป็นเพราะอาจารย์ไม่ได้ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ และได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวน์ดิศ  อัศวกุล, สมโภชน์  รอดวงศ์  และณัฐ  กาญจนศิริ (2547)  ได้
ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพบว่า ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือปัญหาเรื่องงบประมาณมากท่ีสุดซึ่งยังไม่
เพียงพอและมีการจัดสรรท่ีไม่ท่ัวถึงในแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากและมี
ราคาแพง 

3. การวิเคราะห์หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าในประเด็นการเข้าใจสถานการณ์ การจัดการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลในปัจจุบันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของครูผู้สอน และประสบการณ์ของเด็กเป็นส าคัญ  
เห็นได้ว่าเด็กในยุคปัจจุบันเติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ครู
ต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงอายุเข้าใจถึงความต้องการของเด็กเพื่อการจัดน าส่ือมาใช้
สอดคล้องกับด้านเนื้อหาการเรียน สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของการค้นหาข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ทักษะการรู้สารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ มลิทอง (2543) ท่ีกล่าวว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีรวมระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบโทรคมนาคมการส่ือสารความเร็วสูง
เช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก และให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้ รวมท้ังสามารถสืบค้นข้อมูล
และติดต่อกันได้ทันทีโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของตัวอักษร ภาพและเสียง การเรียนการ
สอนท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่ือการเรียนจะช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีแนวคิดในการเตรียม
ความพร้อมไปสู่การเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต เด็กเรียนรู้ถึงผลกระทบ
เชิงลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอนให้เด็กมีวิจารณญาณรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี รู้จักใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประเด็นคิดค้นวิธีการพัฒนา พบว่า การเตรียมเด็กให้มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ มีแผนการเรียนการสอนให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนมาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนควร
สอดคล้องกับการน ามาใช้กับเด็กจริงๆ ควรหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองและครู
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ชัดเจนว่าเพียงพอต่อผู้เรียน หรือความต้องการของเด็ก และอุกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คลอบคลุมส่ือเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเพียงพอต่อผู้เรียนโดยค านึงถึงการเรียนรู้เป็นทีม มากกว่าหนึ่งต่อหนึ่ง 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและรู้จักการแบ่งปัน ครูควรหาวิธีให้เด็กท่ีสนใจทุกคนได้มีโอกาสผลัดกันใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ก าหนดข้อตกลงในการใช้ กรณีท่ีมีเด็กต้องการเรียนคอมพิวเตอร์
หลายคน ครูอาจจดช่ือเด็กท่ีต้องการจะเล่นในขณะท่ี เครื่องยังไม่ว่างไว้เป็นล าดับก่อนหลัง จับเวลา
การใช้ เช่น เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาเตือนให้เตรียม ตัวครั้งแรก เมื่อเสียงนาฬิกาดังครั้งท่ีสอง  ถึงเวลา
เปล่ียนให้เพื่อนท่ีเข้าคิวอยู่ ได้เข้ามานั่งเล่นแทน ในกรณีท่ีเด็กบางคนอยากจะดูเพื่อนเล่นหรืออยาก
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เล่นด้วยกันครูควรจัดเก้าอี้ ไว้เครื่องละ 2-3 ตัว การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขณะเล่นคอมพิวเตอร์
ด้วยกัน ท าให้เด็กรู้ จัก ปฏิบัติตามกติกา รู้ จักการรอคอย และการเข้าคิวตามล าดับก่อนหลัง  
สอดคล้องกับ Sandberg (2002) ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูที่สอนในโรงเรียนก่อนวัยเรียน จาก 
13 โรงเรียนในประเทศสวีเดน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและอธิบายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ครูในโรงเรียนก่อนวัยเรียนตามทฤษฏีการเรียนรู้ของเลอวิน (Kurt Lewin) สามารถสรุปได้ว่า 
ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก และคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหลักส าคัญ ส่วนประเด็นการ
ก าหนดแผนปฏิบัติ พบว่า ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
แผนการปฏิบัติในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การก าหนด
แผนปฏิบัติการให้ครูสามารถปฏิบัติได้จริง ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงวัย
ของเด็ก ครูผู้สอนควรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อน ามาจัดท าส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง ครูควรมีการแสวงหาส่ือต่างๆ แล้วเรียนรู้ท าความเข้าใจก่อน
น ามาทดลองกับเด็ก เพื่อแสวงหาส่ือท่ีสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้เกิดส่ือสารของกลุ่มครู  และการน าแผนปฏิบัติไปใช้ พบว่า  ควรเริ่มต้นก าหนดแนวทางให้
ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วม ควบคุมก ากับ ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนด้วย  นโยบาย
ของโรงเรียน ความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ความพร้อมซอฟต์แวร์และความพร้อมของครูในการจัดการ
เรียนการสอน มีการก าหนดมาตรฐาน ความรู้ของครูในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) มีนโยบายในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการฝึกอบรมครู เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1.1 ควรมีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศ์ก ครูผู้สอนและหน่วย 

งานด้านการศึกษาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กอนุบาลเพื่อ 
สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของการค้นหาข้อมูล
เพื่อน าไปสู่ทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถึงผลกระทบเชิงลบจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.3 จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และครู ในการส่งเสริมการ 
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ ตามความเห็นและความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนของครูในระดับอนุบาลระหว่างโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน เพื่อทราบถึงสภาพและ
ปัญหาท่ีกว้างขวางมากขึ้น  

2.2 ควรมีการศึกษาถึงความสามารถของเด็กอนุบาลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบของการเรียนรู้ การค้นคว้า และการสร้างสรรค์ผลงาน 

2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะท่ีเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเด็ก
อนุบาลตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่นๆ เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ชุมชนและผู้ปกครองของเด็ก 
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ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนบุาล 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีต้องการรวบรวมสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมายลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 

1. ปัจจุบันท่านอายุ 
 น้อยกว่า 25 ปี       25-30 ปี    
 31-35 ปี       36-40 ปี 
 มากกว่า 40 ปีข้ึนไป 
 

2. วุฒิการศึกษา  
 ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตร ี  
 ปริญญาโท     ปริญญาเอก 
 

3. ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 
 โรงเรียนขนาดเล็ก    โรงเรียนขนาดกลาง   
 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
 

4. ประสบการณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย 
 น้อยกว่า 1 ปี     1-5 ปี  
 6-10 ปี     มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
 
 
 
 



84 
 

 
5. ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มี จ านวน............ปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ไม่มปีระสบการณ์เลย (ตอบตอนท่ี 2) 
 การใช้สื่อ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น (โปรดระบุ)................................................................................... 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………….……….……..  
 

 
ตอนที ่2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดบัอนุบาลในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน  
 

1. ท่านมีหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เลือกตามความต้องการและตามความสนใจของเด็ก 
 เลือกตามพัฒนาการและความรู้พื้นฐานของเด็ก 
 เลือกตามความพร้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีโรงเรียนมี 
 เลือกตามเน้ือหาของหน่วยการเรียนการสอน 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................  
 

2. ท่านน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 จัดกิจกรรมท่ีค านึงถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก  
 กิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
 กิจกรรมท่ีจัดค านึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก  
 กิจกรรมท่ีจัดครอบคลุมพัฒนาการให้ครบทุกด้านของเด็ก  
 กิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะตามตารางกิจกรรมประจ าวันของเด็ก 
 จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา/สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................ 
 

3. ท่านมีวิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 จัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียน  
 ค้นหาและคัดเลือกสื่อใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ต  
 แลกเปลี่ยน/แบ่งปันสื่อท่ีผลิตข้ึนเองกับเพื่อนครู 
 ใช้สื่อมาตรฐานท่ีผลิตโดยหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................ 
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4. ด้านการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เครื่องคอมพิวเตอร์    อินเทอร์เน็ต 
 เครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์    เครื่องเล่น CD, DVD 
 โปรแกรมส าเร็จรูป    สื่อการเรียนการสอนเช่น interactive CD multimedia 
 กล้องดิจิตอล     โทรทัศน์ 
 วิทยุ      อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………….. 

 

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

 

ข้อ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในการเรียนการสอนระดับอนบุาล 

ระดบัความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน      
2) ใช้จัดตารางเวลากิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล      
3) ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก       
4) ใช้ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์

ของครู 
     

5) สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เมื่อมีเวลาเหลือหลังจากสอนเน้ือหาจบแล้ว 

     

6) ใช้ท ากิจกรรมกลุ่มแก่เด็ก       
7) ใช้สืบค้นไฟล์ข้อมูล รูปภาพเสียง ภาพเคลื่อนไหว 

เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
     

8) ใช้พัฒนาสื่อ/บทเรียนส าหรับสอนเสริมผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

     

9) สืบค้นต าราเอกสารบทความทางวิชาการ      
10) ใช้ดาวโหลดซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน      
11) ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน      
12) ใช้มอบหมายการบ้านให้นักเรียนท า      
13) ใช้เพื่อการสอนปรับพื้นฐาน      
14) ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีให้แก่

เด็ก เช่น การมีวินัย การรู้จักแบ่งปัน 
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ตอนที ่3 การประเมินสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนบุาลใน 
 โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ การประเมินสภาพและปญัหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดบัอนบุาล 

ระดบัสภาพและปัญหา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 
1) 

ด้านสภาพการใช้ 
เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสื่อการเรียนรู้ 

     

2) เด็กสามารถสร้างผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้      
3) เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกเวลาเรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและค้นคว้า
หาความรู้ 

     

4) เ ด็ก เกิด ทักษะในการใ ช้อุ ปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถใ ช้ไ ด้อย่ า ง ถูก ต้อ ง 
ปลอดภัย 

     

5) เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น การบันทึก
ข้อมูล การสั่งพิมพ์ 

     

6) เด็กและครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ไป
พร้อมๆกัน 

     

7) เด็กมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต      
8) มีการจัดสรรเวลาส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
     

9) ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนได้ทุก
วิชา 

     

10) มีก าร ใ ช้พื้ น ท่ีมุ มคอมพิ ว เตอร์ หรืออุ ปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 

     

11) เครือ่งคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อความ
ต้องการของเด็ก 

     

12) ต าแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีมีความเหมาะสม 

     

13) ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกสื่อ
และอุปกรณ์ 

     

14) ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน      
15) ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม คัดเลือกสื่อและอุปกรณ์      
16) งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาสื่อ/ซอฟต์แวร์      
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ข้อ การประเมินสภาพและปญัหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดบัอนบุาล 

ระดบัสภาพและปัญหา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
17) ไม่เข้าใจวิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

     

18) ลักษณะของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ตรงตาม
แผนการจัดประสบการณ์ที่วางไว้ 

     

19) อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ ไม่
เพียงพอ 

     

20) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย      
21) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

22) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขาดความหลากหลาย 

     

 
ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนบุาลในโรงเรียนสังกัด 
 กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

*****************ขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม***************** 
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สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลใน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อ__________________________________ นามสกุล _________________________ 
หน่วยงาน _____________________________________________________________ 
 
การประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ ( Appreciation-Influence-Control : AIC) 
 
ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจสถานการณ์ 

ผลจากการส ารวจเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ทราบว่า  

หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  
1. ครูเลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน 
2. ครูเลือกตามความต้องการและตามความสนใจของเด็ก  
3. ครูเลือกตามพัฒนาการและความรู้พื้นฐานของเด็ก  
 
ท่านคิดว่าควรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนที่ 2 คิดค้นวิธีการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กอนุบาล 
2. ควรมีการจัดอบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับครูผู้สอน เพื่อน าไปเตรียมส่ือการเรียน

การสอนให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. ควรมีการจัดช่ัวโมงการเรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากการเรียน

คอมพิวเตอร์จะมีการเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ตามนโยบายของผู้บริหารของโรงเรียนแต่ละแห่ง
เท่านั้น 
  

ท่านคิดว่าหากมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนควรมี
การพัฒนาอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดแผนปฏิบัติ 
1. จัดหางบประมาณในการจัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  
2. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ 
3. อบรมครูเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์  
 
ท่านคิดว่าควรมีแผนปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนที่ 4 น าแผนปฏิบัติไปใช้ 
1. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ 
2. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต ให้ครูผู้สอน เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กับเด็กก่อนขึ้นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีการแจกเครื่องแท็ปเล็ตให้กับเด็กเพื่อฝึกให้
เด็กมีทักษะเบ้ืองต้นในการใช้งาน      

3. ควรจัดครูผู้สอนและพี่เล้ียงให้ครบทุกห้องเรียน 
 
ท่านมีข้อเสนอแนะในการน าแผนปฏิบัติไปใช้อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนที่ 5 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
เมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาดังนี้ 
1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาส่ือ/ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ 
3. ขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม คัดเลือกส่ือและอุปกรณ์ 
 
ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเม่ือน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติจริงอย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)  
 
Item-total Statistics  
Scale   Scale   Corrected 
Mean   Variance  Item- Alpha 
if Item   if Item   Total if Item 
Deleted  Deleted  Correlation Deleted 
 
ข้อท่ี 1   132.1667  2017.7667  .7871   .9646   
ข้อท่ี 2   131.6667  1953.0667  .7891   .9640 
ข้อท่ี 3   131.5000 2032.3000  .4596   .9652   
ข้อท่ี 4   132.3333  1955.4667  .7552  .9641 
ข้อท่ี 5   132.1667  2001.7667  .4258   .9656  
ข้อท่ี 6   131.5000  1937.5000  .8248  .9638  
ข้อท่ี 7    132.3333  1955.8667  .6324   .9648 
ข้อท่ี 8   132.1667  1973.3667  .8315   .9640  
ข้อท่ี 9   132.5000  1945.1000  .9699   .9634  
ข้อท่ี 10  131.8333  1998.5667  .5979   .9648  
ข้อท่ี 11  132.8333  1965.3667  .8677   .9638  
ข้อท่ี 12  132.0000  1990.0000  .7117  .9644  
ข้อท่ี 13  131.8333  1969.3667  .6525   .9646  
ข้อท่ี 14  132.1667  1987.7667  .6416   .9646  
ข้อท่ี 15  131.5000  2057.1000  .1602   .9661  
ข้อท่ี 16  132.5000  1992.7000  .6690   .9645  
ข้อท่ี 17  132.5000  2005.1000  .6417  .9647  
ข้อท่ี 18  132.6667  2008.2667  .6350   .9647  
ข้อท่ี 19  132.0000  1969.6000  .7314   .9643  
ข้อท่ี 20  132.3333  1975.0667  .9149  .9639  
ข้อท่ี 21  132.5000  1961.5000  .8428   .9639  
ข้อท่ี 22  131.8333  2076.1667  .0000   .9658  
ข้อท่ี 23  132.5000  2044.7000  .2145   .9661  
ข้อท่ี 24  132.3333  2029.0667  .2999  .9659  
ข้อท่ี 25  131.8333  2017.7667  .5812   .9649  
ข้อท่ี 26  131.6667  2027.8667  .3887  .9654  
ข้อท่ี 27  131.8333  2005.3667  .6108   .9647  
ข้อท่ี 28  132.6667  1926.2667 .7748  .9641  
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ข้อท่ี 29  130.8333  2037.7667  .4656   .9652  
ข้อท่ี 30  132.3333  1918.6667  .9396   .9633  
ข้อท่ี 31  133.1667  1970.1667  .7128   .9643  
ข้อท่ี 32  131.5000  2058.3000  .3756   .9655 
ข้อท่ี 33  131.3333  2114.6667  .3551   .9675  
ข้อท่ี 34  131.6667  2073.0667  .0789   .9658  
ข้อท่ี 35   131.3333  1958.2667  .6522 .  9646 
ข้อท่ี 36   133.3333  1985.4667  .7229   .9644  
 
 
Reliability Coefficients  
N of Cases = 6.0 N of Items = 36  
Alpha =  0.963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

ประวัติผู้วิจัย  
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุดา  ปั้นตระกูล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
2. นางกาญจนา เผือกคง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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