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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
การศึกษาของ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2) เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา  
ปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 61 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบและมาตรสวนประมาณคา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
0.80-1.00 และคาความเชื่อม่ัน .931  และแบบบันทึกการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของ นักศึกษา  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวนสูงสุดของผูตอบ 
แบบสอบถาม มีดังนี้ สาขาวิชาท่ีเรียนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาลักษณะเรียนแทน  
บทเรียนปกติ e-learning  มหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ชนิดของ 
อุปกรณท่ีใชงาน เปน Notebook  และจํานวนชั่วโมงในการใชงานเครือขาย 6-10 ชั่วโมง  
 1. พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.19) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก ดานการใชสื่อสังคมออนไลน รองลงมา 
ดานการสืบคนขอมูล  และดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับมาก สวนระดับพฤติกรรม 
นอยท่ีสุด ไดแก ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู  เม่ือพิจารณารายขอ ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การใช
อีเมล เฟสบุค เว็บไซด  อยูในระดับมากท่ีสุด  และระดับพฤติกรรมนอยท่ีสุด ไดแก การนําเสนองาน  
โดยใชโปรแกรม Flip Album อยูในระดับมาก  
 2. การพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของ นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน 4 ดาน ไดแก ดานการใชสื่อ
สังคมออนไลน ดานการสืบคนขอมูล ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และดานดิจิตอลเพ่ือการ
เรียนรู  มีแนวทางในการพัฒนา  ดังตอไปนี้ 1) สรางความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3) สราง
ความตระหนักถึงขอดีและขอจํากัดของการใช เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4) การควบคุม  
กํากับติดตาม ชี้แนะ และเสริมสรางความฉลาดทางดิจิตอลใหกับนักศึกษา 5) ประเมินประโยชนการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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 The purposes of this study were: 1) to examine the behavior of using information 
technology of the students in early childhood education program, Faculty of Education, Suan 
Sunandha Rajabhat University. 2) To develop the behavior of using information technology in 
education of the students in early childhood education Program, Faculty of Education, Suan 
Sunandha Rajabhat University.   
 A sample was selected from the students in early childhood education, Faculty of 
Education, Suan Sunandha Rajabhat University in 2018, 61 cases were included as a sample.
 The research instrument was analyzed using a questionnaire and an estimate. Index of 
item objective congruence (IOC) is 0.80-1.00 and Confidence Values is 0.931 and Focus group 
discussion. The data were analyzed using by percentage, mean, standard deviation, and 
Content Analysis. 
 It was found that behavior of information technology in education of students in 
Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University, Maximum number of respondents 
were as follows the subjects studied used information technology to study the classes. 
University e-learning is the place to use information technology to study the type of device 
using Notebook and the network usage 6-10 hours. 
 1) The Use of Information Technology in Education of Early Childhood Students 

Program in Faculty of Education Suan Sunandha Rajabhat University has a high level ( = 
4.19), When considering each side, it was found that The highest level of behavior is the use of 
social media. Followed by the searching data and the presentation of information in a high 
level. The lowest level of behavior is digital learning. When considering each item Maximum 
behavior level consists The use of e-mail, Facebook, website is at the highest level and the 
lowest level, the presentation of the work using Flip Album was at a high level. 

1. 2) Development of the use of information technology in education. Students in Early 
Childhood Education Program, Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University in 4 
departments consists The use of social media, searching data, Information Presentation and 
Digital learning. There are guidelines for development as following 1) Educate students about 
the use of information technology in education. 2) Practice in using information technology in 
education. 3) Raise awareness of the advantages and limitations of using information 
technology in education. 4) Control, track, guide, and enhance digital intelligence for students. 
5) Assess the benefits of using information technology in education. 



 
 


