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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,652 คน ทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95 % ได้
จำนวน 335 คน จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบจัดชัน้ ตามสัดส่วนของประชากร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีม่ ี
คำถามแบบปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบปลายเปิด และมีการจัดสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอน ครูจัดกิจกรรมที่คำนึง
ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก จัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในโรงเรียน โดยเลือกใช้สื่อจากเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีมากที่สุด  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก และการสร้างสื่อการเรียนการสอน การประเมินสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
คำสำคัญ   สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การศึกษาปฐมวัย, การเรียนการสอนระดับอนุบาล
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ABSTRACT

The purposes of this research were to study and evaluate the information technology
using status for learning and teaching of kindergarten under Bangkok Metropolis. The population
of this research was 2,652 of pre-school teachers. 335 samples of this research were determined
by Taro Yamane’s sample size table at 95 % of confidence level 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 ( ) and standard deviation (SD) are
statistics for this research. The study shown that the using of information technology for learning
and teaching are followed the units of teaching. The activities which involved the using of information
technology are concerned about the appropriate of time and being flexibility by selecting devices
and media from school. Most of teacher used compact disc and digital video disc of media
dissemination. The application of information technology for learning and teaching are in more
level for development enhancing and media production. The evaluation of using information
technology and problems of status are in medium level.
Keywords: Information Technology Using Status, Pre-school Education, Learning and Teaching at 

	    Kindergarten

ความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ มี ก ารนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารและการเรี ย นการสอน
ทำให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ที่กว้างไกลสามารถนำโลก
ภายนอกมาสู่ชั้นเรียน เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลมากมาย
สถาบันการศึกษาจัดให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ และพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียน
หลายแห่ ง มี ก ารนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเด็ก
ปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก
เช่ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ การเรี ย นทางพุ ท ธิ ปั ญ ญา
การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์
การฝึกใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เมื่อเด็กได้ฝึกแล้ว
ยังได้พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพัฒนาความ
คิดและทักษะต่างๆ มากกว่าการหัดให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์
แบบผู้ใหญ่  (ขันทอง พะชะ, 2551)
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่จะประยุกต์ให้เหมาะสม เกิด

ประโยชน์สงู สุดต่อการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย ซึง่ เป็นระยะที่
สำคัญทีส่ ดุ ของการพัฒนา ทัง้ ทางด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา
อารมณ์ สังคมและเรียกว่าช่วงแห่งพลังการเจริญเติบโต
งอกงามสำหรับชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2539)
ดังนั้นการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ควรครอบคลุม ทั้งทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพราะ
ทั้ง 4 ด้านนี้ เป็นพื้นฐานขั้นต้นที่จะพัฒนาให้เกิดความ
พร้อม  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดประสบการณ์
ให้เด็กปฐมวัย จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหรือสื่อที่กระตุ้น
ความสนใจของเด็กช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการที่เด็กจะสามารถใช้งาน
หรือเรียนรู้เรื่องราวผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก็ขึ้นอยู่
กับครูผู้สอนว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อชนิดนี้ได้
มากน้อยเพียงไร จึงนับได้ว่าครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้พฒ
ั นาตามขีดศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยครูต้องยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลักสำคัญ
คํานึงถึง วัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
ครูปฐมวัยนับว่าเป็นบุคลากรทีม่ คี วามสําคัญต่อการจัดการ
ศึกษาระดับอนุบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท
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ในการจัดประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เป็นบุคคลที่ และเข้ า ใจในพั ฒ นาการของเด็ ก ครู เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น ผู้
ใกล้ ชิ ด กั บ เด็ ก ซึ่ ง เด็ ก จะเลี ย นแบบบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะและ วิเคราะห์และเลือกสรร พร้อมชี้นำให้นักเรียนได้รับความ
พฤติ ก รรมต่ า งๆ   ดั ง นั้ น ในการสอนหรื อ การจั ด รู้ที่ควรได้รับเพราะครูที่ทำการสอนเด็กปฐมวัย เป็นผู้ที่
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ถือเป็นหน้าที่หลักของครู เข้าใจ และอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด สามารถเข้าใจถึง
ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ การเตรียม ความต้องการ ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของเด็กได้
เนื้อหาหรือมวลประสบการณ์ที่สอน การเตรียมสภาพ เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนท้ี างคณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา
4
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ขอบเขตการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา
ตัวแปร ดังนี้
1.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย อายุ ระดับการ
ศึกษา ขนาดของโรงเรียนที่สังกัด ประสบการณ์ในการ
สอน และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ตัวแปรตาม  ประกอบด้วย
1.2.1 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล ใ น โร ง เรี ย น สั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย หลั ก ในการเลื อ กใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิธกี ารในการจัดเตรียม คัดเลือกสือ่ และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดั บ อนุ บ าลและการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล
1.2.2 ประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรี ย นการสอนระดั บ อนุ บ าลในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล และด้าน
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1  ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 2,652 คน จำแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน
1,745 คน  โรงเรียนขนาดกลาง 665 คน และโรงเรียน
ขนาดเล็กจำนวน 242 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ครู ป ฐมวั ย ในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จำนวน
335 คน โดยกำหนดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัด
ชั้น (Stratified Random Sampling)

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ
การจัดการศึกษาในทุกระดับ สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมี

การนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิควิธีการ
ต่างๆ ทางนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินการทางการ
ศึกษามากขึ้นรวมทั้งการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิด
ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในด้ า นการเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การ
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถ
การสอนของครูและในขณะเดียวกันก็ชว่ ยให้ผเู้ รียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสอน 

(Computer Managed Instruction) หรือ CMI สามารถ
แบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสอน
ทั่วไป คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการ เก็บสถิติต่างๆ เช่น
การเก็บสถิติของนักเรียนที่มาเข้าเรียน ผลการสอบใน
แต่ละภาค เกรดเฉลี่ย ฯลฯ ซึ่งอาจารย์สามารถใช้ข้อมูล
สถิติที่ได้จากการประมวลนี้มาใช้ในการวางแผนการสอน
ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรได้ด้วย
1.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสอน
ทางคอมพิวเตอร์ คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างระบบ
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการของ
ผู้เรียน เช่น จํานวนครั้งที่เข้าใช้ระบบ ระยะเวลาในการ
ใช้ ผลการสอบของผู้เรียน และการใช้คอมพิวเตอร์สร้าง
ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ เพื่อช่วยการวางแผน
การเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
2. คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (Computer Assisted
Instruction  : CAI) เป็นการนําคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ใน
การศึกษาในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์จะทําการนําเสนอ
บทเรียนแทนผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถเรียนได้ดว้ ยตนเอง
ในปั จ จุ บั น พบว่ า มี ก ารนํ า สื่ อ ประสมหรื อ มั ล ติ มี เ ดี ย 

(Multimedia) เข้ า มาช่ ว ยในการนํ า เสนอเนื้ อ หาบน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนํา
เสนอเนื้อหาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มาก
3. อุปกรณ์การเรียนการสอน การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการนําเสนอเนื้อหา  
การสร้ า งสื่ อ การสอนและการสร้ า งฐานข้ อ มู ล ต่ า งๆ
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สํ า หรั บ การนํ า เสนอเนื้ อ หาโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
สอนแบบบรรยายได้ เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนมี
โอกาสที่จะได้สัมผัสกับสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น ข้อความ
ภาพ เสียง
4. การติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูล การ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยเฉพาะ
การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้ใช้
ทัง้ ครูและนักเรียนสามารถแลกเปลีย่ นข่าวสารและสอบถาม
ความคิดเห็น ศึกษา ทําวิจัย รวมกับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งที่อยู่ใน
สถาบันเดียวกันและสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้  

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1965) ได้
แบ่ ง ลั ก ษณะพฤติกรรมของบุคคลออกตามทฤษฎี ก าร
เรียนรู้เป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านพุทธพิสัย เป็นพฤติกรรม
ทางด้านการใช้ความจำ  ความคิดและการแก้ปัญหาด้วย
การใช้สมองและสติปญ
ั ญา ด้านทักษะพิสยั เป็นพฤติกรรม
ทางด้านการใช้ทกั ษะ การเคลือ่ นไหวและการใช้กล้ามเนือ้
ของร่างกาย  และด้านจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ทาง ด้านจิตใจ เจตคติ อารมณ์ และความรู้สึก
ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสังคม  ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ภาควิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา (2545)  นำหลักการของทฤษฎีการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ดังนี้
1. หลั ก การจู ง ใจ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สําคัญในกิจกรรมการเรียน
การสอนเพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน ส่งเสริมและ
เพิ่มพูนกระบวนการจูงใจที่มีอิทธิพล ต่อพลังความสนใจ
ความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของผู้
เรียนที่จะศึกษา
2.  การพัฒนามโนทัศน์ (Concept) ส่วนบุคคล
วัสดุการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมความคิด ความเข้าใจ
แก่ผู้เรียนแต่ละคน ดังนั้น การเลือก การผลิต และการใช้
วัสดุการเรียนการสอน ควรจะต้องสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ของผู้สอนและผู้เรียน ตลอดถึงจุดมุ่งหมายของการเรียน
ที่กําหนด
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3. กระบวนการเลือกและการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อ
จะเป็นแบบลูกโซ่ในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น
การเลือก การใช้ การตอบสนองและผลิตผลจึงจะต้อง
พิ จ ารณาเป็ น แผนรวมเพื่ อ สนองความต้ อ งการและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนอย่างสอดคล้องกัน
4.  การจัดระเบียบประสบการณ์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผู้เรียนจะเรียนได้ดีจากสื่อเทคโนโลยีที่จัด
ระเบียบเป็นระบบ และเรียนรูไ้ ด้ตามความสามารถของเขา
5.  การมีสว่ นร่วมและการปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนต้องการ
มีสว่ นร่วม และการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองมากทีส่ ดุ จากกิจกรรม
การเรียนการสอน เพราะเป็นหนทางที่จะทําให้สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
6. การฝึกซ้ำและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าบ่อยๆ
สื่อที่สามารถส่งเสริมการฝึกซ้ำและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
เร้าอยู่เสมอ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อความคงทน
ในการจํา ยั่วยุความสนใจและทําให้เกิดรูปแบบการเรียน
รู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
7. อัตราการเสนอสือ่ ในการเรียนการสอน อัตรา
หรื อ ช่ ว งเวลาการเสนอข้ อ ความต่ า งๆ จะต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องกับ อัตราการเรียนรู้ ประสบการณ์และความ
สามารถของผู้เรียน
8. ความชัดเจน ความสอดคล้อง และความเป็น
ผล สื่อที่ลักษณะชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการและ
สัมพันธ์กับผลที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จะทําให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี
9. การถ่ายโยงที่ดี โดยที่การเรียนรู้แบบเก่าไม่
อาจถ่ายโยงไปสู่การเรียนรู้ใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ จึงควร
จะต้องสอนแบบถ่ายโยง เพราะผู้เรียนต้องการแนะนําใน
การปฏิบัติเพื่อประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
ผู้สอนจะต้องวางแผนจัดประสบการณ์ที่จะส่งเสริมการ
ถ่ายโยงความรู้ใหม่ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นั้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง
10. การให้ รู้ ผ ลการเรี ย นรู้ จะดี ขึ้ น ถ้ า หาก
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้เรียนรู้ผลการกระทําทันที
หลังจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้ว
ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของผูส้ อนในการสร้างสือ่ การเรียนรูท้ ต่ี อ้ งมีความสอดคล้อง
กับธรรมชาติและความต้องการของผูเ้ รียนโดยอาศัยทฤษฎี
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1.1 คณะผูว้ จิ ยั จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
การเรียนรูท้ ก่ี ล่าวมา เป็นแนวทางให้ครูและผูจ้ ดั การศึกษา
ปฐมวัยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการใช้สื่อเพื่อการ ตอบแบบสอบถามถึ ง ครู ป ฐมวั ย ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ
เรียนการสอนด้วยความรอบคอบเหมาะสมกับผู้เรียน
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  ระหว่าง
การนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเด็กปฐมวัย มีความ เดือน เมษายน-กรกฏาคม 2555 โดยได้รับแบบสอบถาม
จำเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากโลกปั จ จุ บั น เป็ น โลกแห่ ง คืนทัง้ สิน้ 282 ฉบับ จาก 335 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.17
1.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือก
เทคโนโลยี   การนำเทคโนโลยีมาสู่เด็ก จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคย และรับรู้ว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 282 ฉบับ แล้วนำมา
ชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำความรู้จัก เข้าใจ และใช้เพื่อให้ วิเคราะห์และสรุปผล
1.4 จัดสนทนากลุม่ โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจำนวน
เกิดประโยชน์ได้  
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2552) ได้ให้ข้อแนะนำใน 5 คน จากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรจากสำนักงานการ
การนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กปฐมวัย ดังนี้
1.  การนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กปฐมวัยต้อง ศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยสรุปประเด็นหลักที่ได้มา
พิจารณาในหลักของความสอดคล้องกับหลักการสนับสนุน จากขั้ น ตอนของการใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ วิ เ คราะห์ ห า
พัฒนาการของเด็ก  ความสอดคล้องกับหลักสูตร  ตลอด แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
จนการประเมินผลพัฒนาการตามวัตถุประสงค์การศึกษา   ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ระยะเวลาการทำวิจัย  ในปี พ.ศ. 2555
ครูต้องใช้ดุลยพินิจในการนำมาใช้ให้เหมาะสม  คำนึงถึง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบททางสังคมของ
3.1 แบบสอบถาม  จำนวน 4 ตอน คือ ตอนที่
เด็ก
2.   การพิ จ ารณาด้ า นความเหมาะสมของ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพ
เทคโนโลยี จะต้องช่วยพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตอนที่ 3 การ
ทางสังคมควบคู่กันไป
3.  การนำเทคโนโลยีมาใช้ตอ้ งนำมาใช้โดยการ ประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
บูรณาการกับเครือ่ งมืออืน่ ๆ ในลักษณะของการเป็นสภาพ การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
แวดล้อมการเรียนรู้ และใช้เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรี ย นการสอน ระดั บ อนุ บ าลในโรงเรี ย นสั ง กั ด
ของเด็ก
4.  เทคโนโลยีมีความซับซ้อนและมีศักยภาพ กรุงเทพมหานคร
3.2 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
สูง ครูจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ทช่ี ดั เจน  
คือให้เป็นเสมือนเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้   แต่มิใช่ มีผู้ดำเนินการสนทนา เป็นผู้คอยจุดประเด็นเพื่อชักจูงให้
นำมาใช้ในลักษณะของการเป็นบทเรียนหรือสาระความรู้ ผู้เข้าร่วมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
การสนทนาอย่างกว้างขวาง ใช้แบบบันทึกประเด็นการ
ที่ผู้เรียนต้องเรียนอย่างเคร่งเครียด
5.  นักการศึกษาปฐมวัยต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยี สนทนาเพื่อจัดเก็บสาระสำคัญของการจัดกลุ่มสัมมนา
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสร้างเสริม
    วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะการส่งเสริมช่วงความสนใจ
การแก้ปัญหาและการยอมรับเครื่องมือเครื่องใช้ในโลก สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบ
ปัจจุบัน  
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่และคำนวณหาค่าร้อยละ
วิธีดำเนินการวิจัย
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนดังนี้
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ตอนที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่และคำนวณหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต                    
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ 3  การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ เลขคณิต 

( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อ่านและสรุป
ใจความจัดเข้าประเด็น ใช้การจัดลำดับตามเนือ้ หา หาความถี่
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสรุปประเด็นหลักที่ได้มา
จากขั้นตอนของการใช้แบบสอบถาม และจัดกลุ่มสนทนา
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่ สาร ผูบ้ ริหารโรงเรียนและบุคลากร
จากสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย

1.สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.1 หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนการสอน มีจำนวนมากที่สุด คือ 172
คน คิดเป็นร้อยละ 60.99 รองลงมาคือ เลือกตามความ
ต้องการและตามความสนใจของเด็ก จำนวน 169 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.92 และเลือกตามพัฒนาการและความรู้
พื้นฐานของเด็ก จำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90
1.2 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมที่
จัดคำนึงถึงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุน่
ได้ตามความสนใจของเด็ก มากที่สุด จำนวน 153 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือ จัดกิจกรรมที่คำนึง
ถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก จำนวน 152
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คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 และจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร จำนวน 151
คน คิดเป็นร้อยละ 53.54
1.3 วิธีการในการจัดเตรียม คัดเลือกสื่อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ส่วนใหญ่จัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในโรงเรียน มากที่สุด จำนวน
184 คน คิดเป็นร้อยละ 65.24 รองลงมาคือ แลกเปลี่ยน
/แบ่งปันสื่อที่ผลิตขึ้นเองกับเพื่อนครู จำนวน 134 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.51 ค้นหาและคัดเลือกสื่อใหม่ๆ จาก
อินเทอร์เน็ต จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68
1.4 การเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาล ส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อจาก
เครื่องเล่น ซีดีและดีวีดีมากที่สุด จำนวน 219 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.65 รองลงมาคือ โทรทัศน์ จำนวน 194
คน คิดเป็นร้อยละ 68.79 และเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จำนวน
166 คน คิดเป็นร้อยละ 58.86
1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( = 3.55) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก จำนวน 10 ข้อ ระดับปานกลางจำนวน 4 ข้อ เรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ
ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ( = 3.93)  รองลง
มาคือ ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ( = 3.92)
และสื บ ค้ น ตำราเอกสารบทความทางวิ ช าการ 

( = 3.89)
2. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรี ย นการสอนระดั บ อนุ บ าลในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
2.1 ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรี ย นการสอนระดั บ อนุ บ าลโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ( = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา ( =3.39) รองลงมาคือเด็กมี
โอกาสได้ใช้อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสือ่ การเรียนรู้
( =3.25) และตำแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีมีความเหมาะสม ( = 3.07) ราย
ละเอียดดังตาราง 1
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ตาราง 1
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาล ด้านสภาพการใช้
ระดับ ลำดับ
ข้อ
ด้านสภาพการใช้
SD
X
สภาพ
ที่
1 เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการเรียนรู้ 3.25 1.06 ปานกลาง 2
2 เด็กสามารถสร้างผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้
2.80 1.14 ปานกลาง 10
3 เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเรียนเพื่อ 2.82 1.21 ปานกลาง 9
สร้างสรรค์ผลงานและค้นคว้าหาความรู้
4 เด็กเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ 3.01 1.09 ปานกลาง 6
ใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
5 เด็กและครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
3.04 1.07 ปานกลาง 4
6 มีการจัดสรรเวลาสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้อย่าง 2.96 1.13 ปานกลาง 7
เหมาะสม
7 ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา
3.39 1.09 ปานกลาง 1
8 มีการใช้พื้นที่มุมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใน 2.95 1.14 ปานกลาง 8
ห้องเรียนอย่างคุ้มค่า
9 เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก
3.02 1.24 ปานกลาง 5
10 ตำแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีมีความ 3.07 1.14 ปานกลาง 3
เหมาะสม
รวม
3.08 1.27
  ปานกลาง
2.2 ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตาม
ลำดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3 อั น ดั บ แรก คื อ
งบประมาณไม่ เ พี ย งพอในการจั ด หาสื่ อ /ซอฟต์ แวร์ ที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ( =3.16) รอง ลงมา
คือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ
( = 3.06) และขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม
คัดเลือกสื่อและอุปกรณ์ ( = 3.01)
3. ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดั บ อนุ บ าลในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
สามารถจำแนกตามประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้
3.1 เข้าใจสถานการณ์ พบว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของครูผู้สอน และ
ประสบการณ์ของเด็กเป็นสำคัญ ครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติ
ของเด็กในแต่ละช่วงอายุเข้าใจถึงความต้องการของเด็ก

เพื่อการจัดนำสื่อมาใช้สอดคล้องกับด้านเนื้อหาการเรียน  
มีการสร้างเด็กให้มีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมไปสู่
การเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ มี ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์
แท็ปแล็ต
3.2 คิดค้นวิธีการพัฒนา พบว่า การเตรียมเด็ก
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ ควรมีแผนการเรียนการ
สอนให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมาก การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับ
การนำมาใช้กับเด็กจริงๆ ควรหาแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้ปกครองและครูให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กำหนดแผนปฏิบัติ พบว่า ศึกษานิเทศก์
และ ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นผูม้ บี ทบาทสำคัญในการกำหนด
แผนการปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอน ใช้ วิ ธี ก ารสอบถามกั บ ผู้ ที่
เกีย่ วข้องเบือ้ งต้น เพือ่ กำหนดแผนปฏิบตั กิ ารให้ครูสามารถ
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ปฏิบัติได้จริงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันน้อยที่สุด
3.4 นำแผนปฏิบัติไปใช้ พบว่า  ควรเริ่มต้น
กำหนดแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วม ควบคุม
กำกับ ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนด้วย
ครูตระหนักถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก ที่ส่งผลต่อความ
พร้อมในการเรียนรู้   นโยบายของโรงเรียน ความพร้อม
ของฮาร์ดแวร์ ความพร้อมซอฟต์แวร์และความพร้อม
ของครูในการจัดการเรียนการสอน
3.5 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พบว่า ควรมีการ
กำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ของเด็กก่อนที่จะกำหนด
เนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนในเชิงนโยบาย
3.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ควรมีการนำ
แผนการสอนมาประกอบผลการวิจยั ร่วมกับแบบสอบถามที่
เก็บ จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทำให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกขึ้น

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปอภิปรายผล
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล ใ น โร ง เรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูส่วนใหญ่มีหลักในการเลือก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโดย
เลือกตามเนือ้ หาของหน่วยการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดประสบการณ์หรือจัดการเรียนการสอนที่อิงตามหลัก
พั ฒ นาการและจิ ต วิ ท ยาเด็ ก ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายของ
โรงเรียน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา
สาระของบทเรียนในระดับอนุบาลมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบันเติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลเด็กให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ครูควรให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กไปพร้อมกัน
เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองสัมผัสรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ และมี
การทดลองใช้โปรแกรมสือ่ การสอนทีบ่ รรจุเนือ้ หาบทเรียนที่
มีภาพและสีสันสวยงามจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความ
คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554) ที่เห็นว่าเด็กในยุค
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ไอทีจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและสามารถใช้อุปกรณ์
แบบใหม่ได้อย่างปลอดภัยนัน้    ครูตอ้ งเป็นผูม้ วี จิ ารณญาณ
ในการเลือกสื่อที่เหมาะสม เช่น เนื้อหาของหน่วยการ
เรียนการสอน โปรแกรมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัย
การจัดสภาพแวดล้อมให้พร้อม สังเกตพฤติกรรมของเด็ก
แต่ละคนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสม ถ้าพบเด็กที่
เรี ย นรู้ ช้ า ครู ส ามารถแนะนำให้ เ ด็ ก ใช้ เวลาเพิ่ ม เติ ม กั บ
บทเรียนผ่านสือ่ ซีดรี อม  (ขันทอง  พะชะ, 2551) เป็นการ
ฝึกทักษะให้กับเด็ก เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การเรียน
ทางพุทธิปัญญา การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกความ
คิดสร้างสรรค์ ฝึกใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาล พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ใช้ในการสร้างสือ่ การเรียนการสอนและสืบค้นตำราเอกสาร
บทความทางวิชาการ ครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กใน
แต่ ละช่ว งอายุ เข้า ใจถึง ความต้อ งการของเด็ก เพื่ อการ
ประยุกต์ใช้สอ่ื เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเนือ้ หา
การเรียน กระตุน้ ให้เด็กเกิดการอยากรูอ้ ยากเห็น เนือ่ งจาก
เด็ ก ในวั ย นี้ ยั ง ไม่ ส ามารถอ่ า นตั ว หนั ง สื อ ได้ การเลื อ ก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม หน้าจอแสดงภาพที่
สดใสและเสียงดนตรีที่สนุกสนาน เร้าใจ จะทำให้เด็กๆ
เรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนั้น ต้องเริ่ม
จากความสนใจของเด็กจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ
การส่งเสริมให้เด็กใช้เทคโนโลยีตง้ั แต่เล็กนัน้ เป็นการฝึกฝน
พัฒนาเด็กให้มีความรู้และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำ
วันได้  เมือ่ ได้เห็นตัวอย่าง ฝึกใช้ หรือเกิดปัญหาในกิจกรรม
การเรียน ที่เด็กสามารถเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นๆ ด้วยตัว
เอง จะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งได้เรียนรู้
ด้วยความสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ เพราะเป็นการ
ค้นพบด้วยตนเอง นับว่าสอดคล้องกับวัยทีม่ กี ารพัฒนาการ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสในวัยเด็กเล็กเป็นอย่าง
ยิง่ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต์ (2542)
ทีก่ ล่าวว่า สือ่ อุปกรณ์ทจ่ี ดั ให้เด็กมีหลายแบบ เด็กสามารถ
เลือกได้ตามความชอบ โดยครูเป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับ
วิธีการ ความสนใจ วัยของเด็ก เพราะสามารถทำให้เด็ก
เรียนรู้ผ่านสื่อได้ดีที่สุดผ่านประสบการณ์ตรง นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
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หมวด 4 มาตราที่ 24 ที่กำหนดให้จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้
เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. การประเมิ น สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา เช่นในวิชาคณิตศาสตร์มีการ
นำคอมพิวเตอร์มาสอนในการคิดเลข โดยใช้ภาพและสี
เป็นสือ่ ในการเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่เด็ก โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมซอฟท์แวร์ให้เหมาะสม
แล้วให้เด็กได้ศึกษาและทำกิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ เด็ก
จะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์โดยการโต้ตอบกับ
โปรแกรม พร้อมทั้งได้รับข้อมูลย้อนกลับ มีการเสริมแรง
สม่ำเสมอจากเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียนจาก
โปรแกรม เด็กสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ได้
ดี เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ
การเรียนรู้ อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันการเรียนการสอน
ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอนที่สามารถ
นำเสนอข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้จากเสียง
และภาพ ประกอบทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ในลั ก ษณะของสื่ อ ประสมซึ่ ง นั บ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ วั ย
พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กในระดับนี้ที่เป็นวัย
ของการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัสขณะทีเ่ ด็กมีปฏิสมั พันธ์
กับคอมพิวเตอร์เป็นโอกาสให้เด็กได้สำรวจและเรียนรู้
ด้วยตนเอง (เพ็ญศิริ วัฒนเสวี, 2549) ทั้งนี้รวมถึงการที่
ครูจัดเตรียมข้อมูล หรือเนื้อหาสาระในรูปของสื่อประสม
ประกอบการเรียน ซึ่งเป็นการจัดข้อมูลที่สามารถเปิดเข้า
ดูโดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้น เด็กจะสามารถเลือก
เปิดดูขอ้ มูลทีต่ นสนใจเป็นพิเศษโดยไม่ตอ้ งเรียงตามลำดับ
หากย้ อ นกลั บ มาสู่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในกรณี ที่ ต้ อ งการเข้ า
มาทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอ
รูปแบบให้น่าสนใจโดย เพิ่มความสามารถในการบรรจุ
ข้อมูลในลักษณะของภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิกที่
เป็นภาพนิง่ ภาพสามมิติ ภาพถ่าย เสียงพูดและเสียงดนตรี
โดยทีข่ อ้ มูลดังกล่าวสามารถออกแบบให้มคี วามสอดคล้อง
กับธรรมชาติ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กและตอบ
สนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่จะเรียนรู้ได้ดีหาก
มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สัมพันธ์กับผลการศึกษา
ของ มนั ส วี ร์ ทวี กิ จ การ (2548) พบว่ า สภาพการใช้

คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กวัยอนุบาล พฤติกรรมของเด็กมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถเปิด-ปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนและ
ครูในการใช้สอ่ื อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มคี วาม
เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล
ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหา
สื่อ/ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณจาก
ต้นสังกัด ซึง่ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดหา
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ วิธีการแก้ไขอาจขอความ
ร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ ผูป้ กครอง ชุมชนหรือจัดกิจกรรม
เพื่ อ หารายได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ นำมาจั ด หาสื่ อ /
ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการศึกษา 2542 ในมาตรา 58 ข้อ 2 ที่กล่าวว่า
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้
แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น

	
ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและหน่วยงานด้านการ
ศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการของเด็ ก อนุ บ าลเพื่ อ สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่เด็ก สอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
จริ ย ธรรมของการค้ น หาข้ อ มู ล เพื่ อ นำไปสู่ ทั ก ษะการรู้
สารสนเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถึง
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2. ควรมีการศึกษาถึงความสามารถของเด็ก
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหา อนุบาลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครู เรียนรู้ การค้นคว้า และการสร้างสรรค์ผลงาน
ในระดับอนุบาลระหว่างโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน
เพื่อทราบถึงสภาพและปัญหาที่กว้างขวางมากขึ้น
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