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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ

อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและเพื่อประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครจำนวน2,652คนทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของYamaneที่ระดับความเชื่อมั่น95%ได้

จำนวน335คนจากน้ันใช้วิธีการสุ่มแบบจัดช้ันตามสัดส่วนของประชากรเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามท่ีมี

คำถามแบบปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบปลายเปิดและมีการจัดสนทนากลุ่มสถิติที่ใช้ในงานวิจัย

ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าหลักในการเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหาของหน่วยการเรียนการสอนครูจัดกิจกรรมที่คำนึง

ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็กจัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในโรงเรียนโดยเลือกใช้สื่อจากเครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีมากที่สุด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กและการสร้างสื่อการเรียนการสอนการประเมินสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง


คำสำคัญ สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,การศึกษาปฐมวัย,การเรียนการสอนระดับอนุบาล
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ABSTRACT 
Thepurposesof this researchwere tostudyandevaluate the information technology

usingstatusforlearningandteachingofkindergartenunderBangkokMetropolis.Thepopulation
ofthisresearchwas2,652ofpre-schoolteachers.335samplesofthisresearchweredetermined
byTaroYamane’s samplesize tableat95%ofconfidence levelandalsostratifiedsampling.
Researchtoolswere1)questionnaireswhichcontainedclosed-ended,ratingscaleandopen-ended
questionsand2) focusgroup.Thepercentage (%),mean ( ) andstandarddeviation (SD)are
statisticsforthisresearch.Thestudyshownthattheusingofinformationtechnologyforlearning
andteachingarefollowedtheunitsofteaching.Theactivitieswhichinvolvedtheusingofinformation
technologyareconcernedabouttheappropriateoftimeandbeingflexibilitybyselectingdevices
andmedia fromschool.Mostof teacherusedcompactdiscanddigital videodiscofmedia
dissemination.Theapplicationof informationtechnology for learningandteachingare inmore
level fordevelopmentenhancingandmediaproduction.Theevaluationofusing information
technologyandproblemsofstatusareinmediumlevel.


Keywords: InformationTechnologyUsingStatus,Pre-schoolEducation,LearningandTeachingat
 Kindergarten



ความสำคัญของปัญหาการวิจัย 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท

ต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกลสามารถนำโลก
ภายนอกมาสู่ชั้นเรียน เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลมากมาย
สถาบันการศึกษาจัดให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ทันสมัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียน
หลายแห่งมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเด็ก
ปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับเด็ก
เช่น การสร้างสัมพันธภาพการเรียนทางพุทธิปัญญา
การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์
การฝึกใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน เมื่อเด็กได้ฝึกแล้ว
ยังได้พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพัฒนาความ
คิดและทักษะต่างๆมากกว่าการหัดให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์
แบบผู้ใหญ่(ขันทองพะชะ,2551)

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลจะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุดขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่จะประยุกต์ให้เหมาะสม เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นระยะท่ี
สำคัญท่ีสุดของการพัฒนา ท้ังทางด้านร่างกายสติปัญญา
อารมณ์สังคมและเรียกว่าช่วงแห่งพลังการเจริญเติบโต
งอกงามสำหรับชีวิต (สิริมาภิญโญอนันตพงษ์, 2539)
ดังนั้นการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ควรครอบคลุมทั้งทาง
ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพราะ
ทั้ง4ด้านนี้ เป็นพื้นฐานขั้นต้นที่จะพัฒนาให้เกิดความ
พร้อมการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดประสบการณ์
ให้เด็กปฐมวัยจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือหรือสื่อที่กระตุ้น
ความสนใจของเด็กช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการที่เด็กจะสามารถใช้งาน
หรือเรียนรู้เรื่องราวผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก็ขึ้นอยู่
กับครูผู้สอนว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อชนิดนี้ได้
มากน้อยเพียงไรจึงนับได้ว่าครูเป็นบุคคลสำคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้พัฒนาตามขีดศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยครูต้องยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลักสำคัญ
คํานึงถึง วัยความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล(คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2541)
ครูปฐมวัยนับว่าเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต่อการจัดการ
ศึกษาระดับอนุบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท
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ในการจัดประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดกับเด็กซึ่งเด็กจะเลียนแบบบุคลิกลักษณะและ
พฤติกรรมต่างๆ  ดังนั้นในการสอนหรือการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยถือเป็นหน้าที่หลักของครู
ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆซึ่งได้แก่การเตรียม
เนื้อหาหรือมวลประสบการณ์ที่สอนการเตรียมสภาพ
หรือบรรยากาศของห้องเรียนในระหว่างดําเนินการสอน
ครูปฐมวัยจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดเด็ก
เป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้แสดงออก ได้ใช้ความคิดการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้เด็กเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนรู้บทเรียนด้วยความสนุกสนาน
และสามารถนําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้(กรมวิชาการ,
2550)การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในระบบการ
ศึกษาน้ันครูปฐมวัยต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมมีความมั่นใจในการสอนสนับสนุนและ
ให้คำแนะนำนักเรียนได้และต้องสามารถนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการสอนของตนเพ่ือเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับเด็กปฐมวัย
จะเกิดประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับครูปฐมวัย เพราะ
ครูปฐมวัยเป็นผู้มีบทบาทในการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็ก รวมทั้งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นบุคคลที่ใกล้ชิด

และเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก ครูเท่านั้นที่จะเป็นผู้
วิเคราะห์และเลือกสรรพร้อมชี้นำให้นักเรียนได้รับความ
รู้ที่ควรได้รับเพราะครูที่ทำการสอนเด็กปฐมวัย เป็นผู้ที่
เข้าใจและอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดสามารถเข้าใจถึง
ความต้องการลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของเด็กได้
เป็นอย่างดีด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้
เป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไป
ใช้ในการวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูปฐมวัยซึ่งจะส่งผล
ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้
เป็นผู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร



กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีขอบเขตดังนี้

1.ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา
ตัวแปรดังนี้

1.1ตัวแปรต้นประกอบด้วยอายุ ระดับการ
ศึกษาขนาดของโรงเรียนที่สังกัดประสบการณ์ในการ
สอนและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2ตัวแปรตามประกอบด้วย
1.2.1สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรี ย นก า ร สอนระดั บ อนุ บ า ล ใน โร ง เรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หลักในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิธีการในการจัดเตรียมคัดเลือกส่ือและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนการเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาล

1.2.2ประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครประกอบด้วยด้านสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลและด้าน
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

จำนวน2,652คนจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน
1,745คน โรงเรียนขนาดกลาง665คนและโรงเรียน
ขนาดเล็กจำนวน242คน

2.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน
335คนโดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของYamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบจัด
ชั้น(StratifiedRandomSampling)


การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด 

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ
การจัดการศึกษาในทุกระดับสถาบันการศึกษาต่างๆได้
ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี

การนำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือตลอดจนเทคนิควิธีการ
ต่างๆทางนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดำเนินการทางการ
ศึกษามากขึ้นรวมทั้งการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิด
ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่นการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางการศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถ
การสอนของครูและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสอน
(ComputerManagedInstruction)หรือCMIสามารถ
แบ่งได้2ลักษณะดังนี้

1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสอน
ทั่วไปคือการใช้คอมพิวเตอร์ในการ เก็บสถิติต่างๆ เช่น
การเก็บสถิติของนักเรียนที่มาเข้าเรียน ผลการสอบใน
แต่ละภาค เกรดเฉลี่ยฯลฯซึ่งอาจารย์สามารถใช้ข้อมูล
สถิติที่ได้จากการประมวลนี้มาใช้ในการวางแผนการสอน
ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรได้ด้วย

1.2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสอน
ทางคอมพิวเตอร์คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างระบบ
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการของ
ผู้เรียน เช่นจํานวนครั้งที่เข้าใช้ระบบระยะเวลาในการ
ใช้ผลการสอบของผู้เรียนและการใช้คอมพิวเตอร์สร้าง
ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ เพื่อช่วยการวางแผน
การเรียนของผู้เรียนแต่ละคน

2.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ComputerAssisted
Instruction :CAI) เป็นการนําคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ใน
การศึกษาในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์ โดยที่คอมพิวเตอร์จะทําการนําเสนอ
บทเรียนแทนผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง
ในปัจจุบันพบว่ามีการนําสื่อประสมหรือมัลติมี เดีย
(Multimedia) เข้ามาช่วยในการนําเสนอเนื้อหาบน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนํา
เสนอเนื้อหาของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มาก

3.อุปกรณ์การเรียนการสอนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการนําเสนอเนื้อหา
การสร้างสื่อการสอนและการสร้างฐานข้อมูลต่างๆ
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สําหรับการนําเสนอเนื้อหาโดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
สอนแบบบรรยายได้ เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนมี
โอกาสที่จะได้สัมผัสกับสื่อต่างๆได้มากขึ้นเช่นข้อความ
ภาพเสียง

4.การติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูลการ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะ
การเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้ใช้
ท้ังครูและนักเรียนสามารถแลกเปล่ียนข่าวสารและสอบถาม
ความคิดเห็นศึกษาทําวิจัยรวมกับผู้ใช้อื่นๆทั้งที่อยู่ใน
สถาบันเดียวกันและสถาบันต่างๆทั่วโลกได้


ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม(Bloom,1965)ได้
แบ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลออกตามทฤษฎีการ
เรียนรู้เป็น3ลักษณะคือด้านพุทธพิสัยเป็นพฤติกรรม
ทางด้านการใช้ความจำความคิดและการแก้ปัญหาด้วย
การใช้สมองและสติปัญญาด้านทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรม
ทางด้านการใช้ทักษะการเคล่ือนไหวและการใช้กล้ามเน้ือ
ของร่างกายและด้านจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ทางด้านจิตใจเจตคติอารมณ์และความรู้สึก
ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมปัจจัย
ด้านสังคมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา(2545)นำหลักการของทฤษฎีการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ดังนี้

1. หลักการจูงใจ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาจะมีพลังจูงใจที่สําคัญในกิจกรรมการเรียน
การสอนเพราะเป็นสิ่งที่สามารถผลักดัน ส่งเสริมและ
เพิ่มพูนกระบวนการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพลังความสนใจ
ความต้องการความปรารถนาและความคาดหวังของผู้
เรียนที่จะศึกษา

2.การพัฒนามโนทัศน์(Concept)ส่วนบุคคล
วัสดุการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมความคิดความเข้าใจ
แก่ผู้เรียนแต่ละคนดังนั้นการเลือกการผลิตและการใช้
วัสดุการเรียนการสอนควรจะต้องสัมพันธ์กับความสามารถ
ของผู้สอนและผู้เรียนตลอดถึงจุดมุ่งหมายของการเรียน
ที่กําหนด



3.กระบวนการเลือกและการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อ
จะเป็นแบบลูกโซ่ในกระบวนการเรียนการสอนดังนั้น
การเลือกการใช้ การตอบสนองและผลิตผลจึงจะต้อง
พิจารณาเป็นแผนรวมเพื่อสนองความต้องการและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนอย่างสอดคล้องกัน

4.  การจัดระเบียบประสบการณ์เทคโนโลยี
ทางการศึกษาผู้เรียนจะเรียนได้ดีจากสื่อเทคโนโลยีที่จัด
ระเบยีบเปน็ระบบและเรยีนรูไ้ดต้ามความสามารถของเขา

5.การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติผู้เรียนต้องการ
มีส่วนร่วมและการปฏิบัติด้วยตนเองมากท่ีสุดจากกิจกรรม
การเรียนการสอน เพราะเป็นหนทางที่จะทําให้สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

6.การฝึกซ้ำและการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าบ่อยๆ
สื่อที่สามารถส่งเสริมการฝึกซ้ำและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
เร้าอยู่เสมอจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อความคงทน
ในการจํายั่วยุความสนใจและทําให้เกิดรูปแบบการเรียน
รู้ที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง

7.อัตราการเสนอส่ือในการเรียนการสอนอัตรา
หรือช่วงเวลาการเสนอข้อความต่างๆ จะต้องมีความ
สอดคล้องกับอัตราการเรียนรู้ประสบการณ์และความ
สามารถของผู้เรียน

8.ความชัดเจนความสอดคล้องและความเป็น
ผลสื่อที่ลักษณะชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการและ
สัมพันธ์กับผลที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจะทําให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี

9.การถ่ายโยงที่ดี โดยที่การเรียนรู้แบบเก่าไม่
อาจถ่ายโยงไปสู่การเรียนรู้ใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ จึงควร
จะต้องสอนแบบถ่ายโยง เพราะผู้เรียนต้องการแนะนําใน
การปฏิบัติเพื่อประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่ง
ผู้สอนจะต้องวางแผนจัดประสบการณ์ที่จะส่งเสริมการ
ถ่ายโยงความรู้ใหม่และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นั้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง

10. การให้รู้ผลการเรียนรู้ จะดีขึ้นถ้าหาก
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้เรียนรู้ผลการกระทําทันที
หลังจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมไปแล้ว

ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สอนในการสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีต้องมีความสอดคล้อง
กับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนโดยอาศัยทฤษฎี
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การเรียนรู้ท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางให้ครูและผู้จัดการศึกษา
ปฐมวัยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการใช้สื่อเพื่อการ
เรียนการสอนด้วยความรอบคอบเหมาะสมกับผู้เรียน

 
การนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเด็กปฐมวัยมีความ
จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากโลกปัจจุบัน เป็นโลกแห่ง
เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาสู่เด็กจึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยและรับรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งที่สามารถทำความรู้จัก เข้าใจและใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ได้

วัฒนาปุญญฤทธิ์ (2552) ได้ให้ข้อแนะนำใน
การนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กปฐมวัยดังนี้

1. การนำเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กปฐมวัยต้อง
พิจารณาในหลักของความสอดคล้องกับหลักการสนับสนุน
พัฒนาการของเด็กความสอดคล้องกับหลักสูตรตลอด
จนการประเมินผลพัฒนาการตามวัตถุประสงค์การศึกษา
ครูต้องใช้ดุลยพินิจในการนำมาใช้ให้เหมาะสมคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบททางสังคมของ
เด็ก

 2.  การพิจารณาด้านความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี จะต้องช่วยพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและ
ทางสังคมควบคู่กันไป

3.การนำเทคโนโลยีมาใช้ต้องนำมาใช้โดยการ
บูรณาการกับเคร่ืองมืออ่ืนๆในลักษณะของการเป็นสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ และใช้เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของเด็ก

4.  เทคโนโลยีมีความซับซ้อนและมีศักยภาพ
สูงครูจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้ท่ีชัดเจน
คือให้เป็นเสมือนเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้แต่มิใช่
นำมาใช้ในลักษณะของการเป็นบทเรียนหรือสาระความรู้
ที่ผู้เรียนต้องเรียนอย่างเคร่งเครียด

5.นักการศึกษาปฐมวัยต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสร้างเสริม
การเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะการส่งเสริมช่วงความสนใจ
การแก้ปัญหาและการยอมรับเครื่องมือเครื่องใช้ในโลก
ปัจจุบัน


วิธีดำเนินการวิจัย  

1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้

1.1คณะผู้วิจัยจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามถึงครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

1.2ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองระหว่าง
เดือนเมษายน-กรกฏาคม2555โดยได้รับแบบสอบถาม
คืนท้ังส้ิน282ฉบับจาก335ฉบับคิดเป็นร้อยละ84.17

1.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้วคัดเลือก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน282ฉบับแล้วนำมา
วิเคราะห์และสรุปผล

1.4 จัดสนทนากลุ่มโดยเชิญผู้เช่ียวชาญจำนวน
5คนจากสาขาปฐมวัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผู้บริหารโรงเรียนบุคลากรจากสำนักงานการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสรุปประเด็นหลักที่ได้มา
จากขั้นตอนของการใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.ระยะเวลาการทำวิจัยในปีพ.ศ.2555
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

3.1แบบสอบถามจำนวน4ตอนคือตอนที่
1สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับ
อนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตอนที่3การ
ประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และตอนท่ี4ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน ระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

3.2การจัดสนทนากลุ่ม (FocusGroup)โดย
มีผู้ดำเนินการสนทนาเป็นผู้คอยจุดประเด็นเพื่อชักจูงให้
ผู้เข้าร่วมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
การสนทนาอย่างกว้างขวาง ใช้แบบบันทึกประเด็นการ
สนทนาเพื่อจัดเก็บสาระสำคัญของการจัดกลุ่มสัมมนา

4.วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
   วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตั วของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่และคำนวณหาค่าร้อยละ
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ตอนที่2สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการและ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่และคำนวณหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)

ตอนที่3 การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต
( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)

ตอนที่ 4ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่านและสรุป
ใจความจัดเข้าประเด็นใช้การจัดลำดับตามเน้ือหาหาความถ่ี
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยสรุปประเด็นหลักที่ได้มา
จากขั้นตอนของการใช้แบบสอบถามและจัดกลุ่มสนทนา
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร
จากสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อย

ละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(StandardDeviation)


ผลการวิจัย 

1.สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.1หลักในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เลือกตามเนื้อหา
ของหน่วยการเรียนการสอนมีจำนวนมากที่สุดคือ172
คนคิดเป็นร้อยละ60.99รองลงมาคือ เลือกตามความ
ต้องการและตามความสนใจของเด็ก จำนวน169คน
คิดเป็นร้อยละ59.92และเลือกตามพัฒนาการและความรู้
พื้นฐานของเด็กจำนวน152คนคิดเป็นร้อยละ53.90

1.2การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมที่
จัดคำนึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุ่น
ได้ตามความสนใจของเด็ก มากที่สุด จำนวน153คน
คิดเป็นร้อยละ54.25รองลงมาคือจัดกิจกรรมที่คำนึง
ถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก จำนวน152

คนคิดเป็นร้อยละ53.90และจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรจำนวน151
คนคิดเป็นร้อยละ53.54

1.3 วิธีการในการจัดเตรียมคัดเลือกสื่อและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส่วนใหญ่จัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในโรงเรียนมากที่สุดจำนวน
184คนคิดเป็นร้อยละ65.24รองลงมาคือแลกเปลี่ยน
/แบ่งปันสื่อที่ผลิตขึ้นเองกับเพื่อนครู จำนวน134คน
คิดเป็นร้อยละ47.51ค้นหาและคัดเลือกสื่อใหม่ๆจาก
อินเทอร์เน็ตจำนวน126คนคิดเป็นร้อยละ44.68

1.4การเลือกรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อจาก
เครื่องเล่นซีดีและดีวีดีมากที่สุดจำนวน219คนคิด
เป็นร้อยละ77.65รองลงมาคือ โทรทัศน์จำนวน194
คนคิดเป็นร้อยละ68.79และเคร่ืองคอมพิวเตอร์จำนวน
166คนคิดเป็นร้อยละ58.86

1.5การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( =3.55)เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากจำนวน10ข้อระดับปานกลางจำนวน4ข้อเรียง
ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย3อันดับแรกคือ
ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก( =3.93)รองลง
มาคือ ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ( =3.92)
และสื บค้ นตำร า เอกสารบทความทางวิ ช าการ
( =3.89)

2. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

2.1ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย3อันดับแรกคือครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา ( =3.39)รองลงมาคือเด็กมี
โอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือการเรียนรู้
( =3.25)และตำแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีมีความเหมาะสม ( =3.07) ราย
ละเอียดดังตาราง1
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ตาราง 1  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน 
การสอนระดับอนุบาล ด้านสภาพการใช้ 


ข้อ ด้านสภาพการใช้ X  SD 
ระดับ

สภาพ

ลำดับ

ที่
1 เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อการเรียนรู้ 3.25 1.06 ปานกลาง 2

2 เด็กสามารถสร้างผลงานจากการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 2.80 1.14 ปานกลาง 10
3 เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาเรียนเพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานและค้นคว้าหาความรู้

2.82 1.21 ปานกลาง 9

4 เด็กเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ

ใช้ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

3.01 1.09 ปานกลาง 6

5 เด็กและครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 3.04 1.07 ปานกลาง 4
6 มีการจัดสรรเวลาสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสม

2.96 1.13 ปานกลาง 7

7 ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา 3.39 1.09 ปานกลาง 1
8 มีการใช้พื้นที่มุมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ห้องเรียนอย่างคุ้มค่า

2.95 1.14 ปานกลาง 8

9 เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก 3.02 1.24 ปานกลาง 5
10 ตำแหน่งในการจัดวางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีมีความ

เหมาะสม

3.07 1.14 ปานกลาง 3

รวม 3.08 1.27 ปานกลาง

2.2ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อเรียงตาม
ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาสื่อ/ซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ( =3.16)รองลงมา
คืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ
( =3.06)และขาดความความเข้าใจในการจัดเตรียม
คัดเลือกสื่อและอุปกรณ์( =3.01)

3.ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สามารถจำแนกตามประเด็นหลักๆได้ดังนี้

3.1 เข้าใจสถานการณ์พบว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของครูผู้สอนและ
ประสบการณ์ของเด็กเป็นสำคัญครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติ
ของเด็กในแต่ละช่วงอายุเข้าใจถึงความต้องการของเด็ก

เพื่อการจัดนำสื่อมาใช้สอดคล้องกับด้านเนื้อหาการเรียน
มีการสร้างเด็กให้มีแนวคิดในการเตรียมความพร้อมไปสู่
การเรียนระดับประถมศึกษาที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
แท็ปแล็ต

3.2คิดค้นวิธีการพัฒนาพบว่าการเตรียมเด็ก
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ ควรมีแผนการเรียนการ
สอนให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมาก การนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนควรสอดคล้องกับ
การนำมาใช้กับเด็กจริงๆควรหาแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้ปกครองและครูให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3กำหนดแผนปฏิบัติพบว่าศึกษานิเทศก์
และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด
แผนการปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการสอบถามกับผู้ที่
เก่ียวข้องเบ้ืองต้นเพ่ือกำหนดแผนปฏิบัติการให้ครูสามารถ
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ปฏิบัติได้จริงส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันน้อยที่สุด

3.4นำแผนปฏิบัติไปใช้ พบว่า  ควรเริ่มต้น
กำหนดแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมควบคุม
กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนด้วย
ครูตระหนักถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลต่อความ
พร้อมในการเรียนรู้ นโยบายของโรงเรียนความพร้อม
ของฮาร์ดแวร์ ความพร้อมซอฟต์แวร์และความพร้อม
ของครูในการจัดการเรียนการสอน

3.5เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงพบว่าควรมีการ
กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของเด็กก่อนที่จะกำหนด
เนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนในเชิงนโยบาย

3.6ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่าควรมีการนำ
แผนการสอนมาประกอบผลการวิจัยร่วมกับแบบสอบถามท่ี
เก็บจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทำให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกขึ้น


สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปอภิปรายผล 
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรี ย นก า ร สอนระดั บ อนุ บ า ล ใน โร ง เรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครพบว่าครูส่วนใหญ่มีหลักในการเลือก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโดย
เลือกตามเน้ือหาของหน่วยการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดประสบการณ์หรือจัดการเรียนการสอนที่อิงตามหลัก
พัฒนาการและจิตวิทยาเด็กซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงเรียนผลการวิจัยปรากฏดังนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา
สาระของบทเรียนในระดับอนุบาลมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบันเติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยีสารสนเทศการดูแลเด็กให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ครูควรให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กไปพร้อมกัน
เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองสัมผัสรู้จักอุปกรณ์ต่างๆและมี
การทดลองใช้โปรแกรมส่ือการสอนท่ีบรรจุเน้ือหาบทเรียนท่ี
มีภาพและสีสันสวยงามจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความ
คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สอดคล้องกับ
แนวคิดของพรพิมลตั้งชัยสิน(2554)ที่เห็นว่าเด็กในยุค

ไอทีจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและสามารถใช้อุปกรณ์
แบบใหม่ได้อย่างปลอดภัยน้ันครูต้องเป็นผู้มีวิจารณญาณ
ในการเลือกสื่อที่เหมาะสม เช่น เนื้อหาของหน่วยการ
เรียนการสอน โปรแกรมสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัย
การจัดสภาพแวดล้อมให้พร้อมสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
แต่ละคนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมถ้าพบเด็กที่
เรียนรู้ช้าครูสามารถแนะนำให้เด็กใช้เวลาเพิ่มเติมกับ
บทเรียนผ่านส่ือซีดีรอม(ขันทองพะชะ,2551)เป็นการ
ฝึกทักษะให้กับเด็กเช่นการสร้างสัมพันธภาพการเรียน
ทางพุทธิปัญญาการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ฝึกความ
คิดสร้างสรรค์ฝึกใช้สายตาและมือให้สัมพันธ์กัน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลพบว่าครูส่วนใหญ่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอนและสืบค้นตำราเอกสาร
บทความทางวิชาการครูต้องเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กใน
แต่ละช่วงอายุเข้าใจถึงความต้องการของเด็กเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเน้ือหา
การเรียนกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากรู้อยากเห็นเน่ืองจาก
เด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้ การเลือก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมหน้าจอแสดงภาพที่
สดใสและเสียงดนตรีที่สนุกสนาน เร้าใจจะทำให้เด็กๆ
เรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนั้นต้องเริ่ม
จากความสนใจของเด็กจึงจะเป็นการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ
การส่งเสริมให้เด็กใช้เทคโนโลยีต้ังแต่เล็กน้ันเป็นการฝึกฝน
พัฒนาเด็กให้มีความรู้และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำ
วันได้เม่ือได้เห็นตัวอย่างฝึกใช้หรือเกิดปัญหาในกิจกรรม
การเรียนที่เด็กสามารถเป็นผู้แก้ไขปัญหานั้นๆด้วยตัว
เองจะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว รวมทั้งได้เรียนรู้
ด้วยความสนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เพราะเป็นการ
ค้นพบด้วยตนเองนับว่าสอดคล้องกับวัยท่ีมีการพัฒนาการ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสในวัยเด็กเล็กเป็นอย่าง
ย่ิง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเยาวพาเดชะคุปต์(2542)
ท่ีกล่าวว่าส่ืออุปกรณ์ท่ีจัดให้เด็กมีหลายแบบเด็กสามารถ
เลือกได้ตามความชอบโดยครูเป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับ
วิธีการความสนใจวัยของเด็ก เพราะสามารถทำให้เด็ก
เรียนรู้ผ่านสื่อได้ดีที่สุดผ่านประสบการณ์ตรงนอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ. 2542
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หมวด4มาตราที่ 24ที่กำหนดให้จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้
เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. การประเมินสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่าด้านสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อการสอนได้ทุกวิชา เช่นในวิชาคณิตศาสตร์มีการ
นำคอมพิวเตอร์มาสอนในการคิดเลข โดยใช้ภาพและสี
เป็นส่ือในการเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่เด็ก โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมซอฟท์แวร์ให้เหมาะสม
แล้วให้เด็กได้ศึกษาและทำกิจกรรมจากคอมพิวเตอร์เด็ก
จะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์โดยการโต้ตอบกับ
โปรแกรมพร้อมทั้งได้รับข้อมูลย้อนกลับมีการเสริมแรง
สม่ำเสมอจากเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียนจาก
โปรแกรมเด็กสามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ได้
ดี เด็กมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อ
การเรียนรู้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันการเรียนการสอน
ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอนที่สามารถ
นำเสนอข้อมูลทีมี่คุณภาพเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากเสียง
และภาพประกอบทั้งที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ในลักษณะของสื่อประสมซึ่งนับว่าสอดคล้องกับวัย
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับนี้ที่เป็นวัย
ของการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสขณะท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์
กับคอมพิวเตอร์เป็นโอกาสให้เด็กได้สำรวจและเรียนรู้
ด้วยตนเอง (เพ็ญศิริวัฒนเสวี,2549)ทั้งนี้รวมถึงการที่
ครูจัดเตรียมข้อมูลหรือเนื้อหาสาระในรูปของสื่อประสม
ประกอบการเรียนซึ่งเป็นการจัดข้อมูลที่สามารถเปิดเข้า
ดูโดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้น เด็กจะสามารถเลือก
เปิดดูข้อมูลท่ีตนสนใจเป็นพิเศษโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ
หากย้อนกลับมาสู่ข้อมูลพื้นฐานในกรณีที่ต้องการเข้า
มาทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอ
รูปแบบให้น่าสนใจโดย เพิ่มความสามารถในการบรรจุ
ข้อมูลในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟฟิกที่
เป็นภาพน่ิงภาพสามมิติภาพถ่ายเสียงพูดและเสียงดนตรี
โดยท่ีข้อมูลดังกล่าวสามารถออกแบบให้มีความสอดคล้อง
กับธรรมชาติ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กและตอบ
สนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่จะเรียนรู้ได้ดีหาก
มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสัมพันธ์กับผลการศึกษา
ของ มนัสวีร์ ทวีกิจการ (2548)พบว่า สภาพการใช้

คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กวัยอนุบาลพฤติกรรมของเด็กมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถเปิด-ปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนและ
ครูในการใช้ส่ืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความ
เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาล

ด้านปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยคืองบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหา
สื่อ/ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ฮาร์ดแวร์ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณจาก
ต้นสังกัดซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดหา
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่วิธีการแก้ไขอาจขอความ
ร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ผู้ปกครองชุมชนหรือจัดกิจกรรม
เพื่อหารายได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาจัดหาสื่อ/
ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับพระราช
บัญญัติการศึกษา2542ในมาตรา58ข้อ2ที่กล่าวว่า
บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้
แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร

โรงเรียนศึกษานิเทศก์ครูผู้สอนและหน่วยงานด้านการ
ศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.ควรมีการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
กับความต้องการของเด็กอนุบาลเพื่ อสร้ าง เสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมของการค้นหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่ทักษะการรู้
สารสนเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถึง
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครู
ในระดับอนุบาลระหว่างโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน
เพื่อทราบถึงสภาพและปัญหาที่กว้างขวางมากขึ้น



2. ควรมีการศึกษาถึงความสามารถของเด็ก
อนุบาลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของการ
เรียนรู้การค้นคว้าและการสร้างสรรค์ผลงาน
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