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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหโลกปจจุบันกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอันสงผล
ตอความเจริญกาวหนาในวิทยาการทุกดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในความเปนอยูของ
คนเราอยางหลีกเลี่ยงไมไดดังเห็นไดจากการดํารงชีวิตของทุกคนท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆไมวาจะเปนการทํางานการแพทยการพาณิชยธุรกิจบันเทิงการศึกษาการสื่อสารฯลฯการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในวงการศึกษาทําใหการบริหารและการเรียนการสอนวิวัฒนรูปแบบ
ใหมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเอ้ือประโยชนและปฏิรูปการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมสัมฤทธิผล
ทางการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึนอีกท้ังการเปลี่ยนแปลงของความรูและแหลงความรูในสังคมปจจุบัน
และอนาคตจะเปลี่ยนจากตัวครูไปเปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมากมายและหลากหลาย 

ในปจจุบันการเรียนรูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดจํากัดอยูเฉพาะหองเรียนและครู  การ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดนอยลง  ความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนเปลี่ยนไป  เกิดเปน
กระบวนการเรียนรูแบบใหม  จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีทุกฝายจะตองชวยกันพัฒนาองคความรู
ใหมจากองคความรูเดิมท่ีมีอยู  เพ่ือกอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด  เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามี
บทบาทตอการศึกษาอยางมาก  โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
โทรคมนาคมมีบทบาทท่ีสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยเรื่องการ
เรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุนการ  เรียนรูหลายดาน  มีระบบคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI) 
ระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร  เชน การคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรูใน  World Wide Web 
เปนตน  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหม
จําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพ่ือการวางแผน  การดําเนินการ  การติดตามและประเมินผล  ซ่ึงอาศัย
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาทท่ีสําคัญ  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
สื่อสารระหวางบุคคล ในเกือบทุกวงการท้ังทางดาน  การศึกษาจําเปนตองอาศัยสื่อสัมพันธระหวางตัว
บุคคล เชน การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน  โดยใช องคประกอบท่ีสําคัญชวยสนับสนุนใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เชน การใชโทรศัพท  โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เทเลคอมเฟอ
เรนซ เปนตน ความกาวหนาทังดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  การศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาท่ีมีอยูเดิม  เพ่ือใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อีกท้ังเพ่ือแกไขปญหาทางดานการศึกษาบางอยางท่ีเกิดข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาจึงจําเปนตองมีการศึกษาเก่ียวกับ
นวัตกรรมการศึกษาท่ีจะนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาทางดานการศึกษาในบางเรื่อง  เชน ปญหาท่ี
เก่ียวเนื่องกับสถานท่ีเรียนไมเพียงพอ จํานวนผูเรียนท่ีมากข้ึน การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  การผลิต
และพัฒนาสื่อใหมๆ  ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองการเรียนรูของมนุษยใหเพ่ิมมากข้ึนดวยระยะเวลาท่ีสั้นลง  
การใชนวัตกรรมมาประยุกตในระบบการบริหารจัดการดานการศึกษาก็มีสวนชวยใหการใชทรัพยากร



 
2 

 

การเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเพ่ิม ปริมาณของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษาเปนไปอยางรวดเร็วทําใหนักเทคโนโลยีการศึกษาตองหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ศึกษามาใช  เพ่ือใหสามารถสอนนักเรียนไดมากข้ึน  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยาง
รวดเร็ว การเรียนการสอนจึงตองตอบสนอง  การเรียนการสอนแบบใหมๆ  ท่ีชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดเร็วและเรียนรูไดมาก  การเรียนรูของผูเรียนมีแนวโนมในการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน  ตาม
แนวปรัชญาสมัยใหมท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง นวัตกรรมการศึกษาสามารถชวยตอบสนองการเรียนรู
ตามอัตภาพ ตามความสามารถของแตละคน  เชนการใชคอมพิวเตอรชวยสอน  Computer Assisted 
Instruction หรือ CAI แบบเรียนออนไลน  e-Learning การเรียนแบบศูนยการเรียน  เปนตน 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  มีสวนผลักดันใหมีการใช
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหคอมพิวเตอร  มีขนาดเล็กลง  แตมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนมาก  เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร  และอินเทอรเน็ต  ทําใหเกิดการสื่อสารไร
พรมแดน  นักเทคโนโลยีการศึกษาจึงคิดคนหาวิธีการใหมๆ  ในการประยุกตใชระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเปนฐานในการเรียนรู  ท่ีเรียกวา "Web-based learning" ทําใหสามารถเรียนรูในทุกท่ี
ทุกเวลาสําหรับทุกคน (Any where, Any time for Everyone) (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544) 
 การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตรยังคํานึงถึงการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงในมาตรา 49 กําหนดใหมีมาตรฐาน
วิชาชีพ 3 ดาน ไดแก มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพ
ซ่ึงจะตองประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลดีตอผูรับบริการ โดยเฉพาะในมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพกําหนดใหสถาบันการผลิตครู ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรูเก่ียวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร จึงกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย โดยกําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 
3 ซ่ึงจัดเปนวิชาในกลุมวิชาชีพครูโดยมีเปาหมายหลักเพ่ือฝกใหนักศึกษามีทักษะ ในการแสวงหา
ความรูโดยสามารถท่ีเลือก ใช ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  นําเสนองานได (คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555) ดังนั้นจะเห็นไดวาการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนกระบวนการในการแสวงหาความรูความจริง
ของปรากฏการณตางๆ  
 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลังจาก
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย ท้ังนี้เพ่ือนํามา
สูการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน นําไปสูการ สราง
นวัตกรรมการเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในยุค 4.0 
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. เพ่ือพัฒนา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา               

 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
           2.1 ประชากร 

      ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 484 คน 

 2.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปท่ี 3 ท่ีเรียนรายวิชา
การเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัยปการศึกษา 2560 จํานวน 61 คน 
       3. ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรท่ีทําการศึกษา ประกอบดวย 
           3.1 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  3.2 การพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
       4. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบระดับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสรเทศทางการศึกษาของนักศึกษา  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  
 2. ไดแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสรเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 3. เปนขอมูลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเทคโนโลยีสารสร
เทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของในท้ังระดับ
โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานทางการศึกษาในระดับประเทศ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   หมายถึง การกระทําหรือวิธีปฏิบัติ
ของนักศึกษาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิกสประเภทตางๆ  เพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษา แบงออกเปน 4 ดาน  

1. ดานการสืบคนขอมูล  หมายถึง การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
คนควาหาความรูเก่ียวกับการเรียนการสอน หรือเก่ียวกับเนื้อหาทางวิชาการ  

2. ดาน ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู  หมายถึง  การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  (Internet) เปนการเรียนรูดวยตนเอง  ซ่ึง
ผูเรียนจะเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน  

3. ดานการใชสื่อสังคมออนไลน หมายถึง การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตอสื่อสาร รับรูขอมูลขาวสารตางๆ ในสื่อสังคมออนไลน  

4. ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ หมายถึง การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบการนําเสนอขอมูล การสงขอมูล รูปภาพ การสนทนาโตตอบดวยเสียง หรือตัวอักษร  
 
 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   หมายถึง วิธีการ
หรือขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา การกระทําหรือวิธีปฏิบัติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบของสื่ออิเล็คทรอนิกสประเภทตางๆ เพ่ือประโยชนทางการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 


