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บทคดัย่อภาษาไทย 

59252928 : การบริหารการศึกษา แบบ 1.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการส่ือดิจิทลั, เดก็ปฐมวยั 

นาง สรวงมณฑ ์สิทธิสมาน: การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ ์

  
การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัอนาคต มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทราบอนาคตภาพในการบริหาร

จดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั 2) เพื่อทราบความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อ
เด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัก าหนดใหก้ารวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงอนาคตและการวิจยัเชิงพรรณนา เร่ิมตน้จากการใชเ้ทคนิค 
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจงจ านวน 17 ท่าน เพื่อ
ท าการสัมภาษณ์ สังเคราะห์ขอ้มูล จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการยืนยนัดว้ยการตอบแบบสอบถาม 
เพื่อท าการศึกษาอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั  แลว้น าผลท่ีไดม้าใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่ง คือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
จาก 94 โรงเรียน จ านวน 282 คน ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  Confirmatory 
Factor Analysis (CFA) 

ผลการวิจยัพบวา่ 

การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า มีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั
ทั้งส้ินจ านวน 6 ดา้น คือ 1) การบริหารจดัการโดยภาครัฐ 2) การบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 3) การบริหารจดัการบุคลากร  4) การบริหารจดัการงบประมาณ  5) การบริหาร
จดัการประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั มีตวัแปร
ทั้งส้ินรวม 84 ตวัแปร 

ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ต่อการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้งส้ินจ านวน 6 องคป์ระกอบ โดยมีตวั
แปรทั้งส้ินรวม 50 ตวัแปร คือ 1) องคป์ระกอบการบริหารจดัการโดยภาครัฐประกอบดว้ยตวัแปร 
จ านวน10 ตัวแปร 2) องค์ประกอบการบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 12 ตวัแปร 3) องคป์ระกอบการบริหารจดัการบุคลากรประกอบดว้ย

 



  จ 

ตวัแปร จ านวน 4 ตวัแปร 4) องค์ประกอบการบริหารจดัการงบประมาณประกอบด้วยตวัแปร 
จ านวน 3 ตวัแปร 5) องคป์ระกอบการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบดว้ยตวัแปร 
จ านวน 13 ตวัแปร และ 6) องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั
ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 8 ตวัแปร 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

59252928 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : DIGITAL MEDIA MANAGEMENT, EARLY CHILDHOOD 

MRS. SRUANGMON SIDHISAMARN :  DIGITAL MEDIA MANAGEMENT FOR 
EARLY CHILDHOOD THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. PRASERT 
INTARAK 

The purposes of this research were to determine; 1) the future scenario of digital 
media management for early childhood and 2) to survey and confirm comprehensive factor from 
educational practitioner in Bangkok involved in digital media management for early childhood. 
The Ethnographic Delphi Future Research and Descriptive Research were used for this study. 
Whereas Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique to study the possibility will be 
occurred in the future. The 17 experts were selected with purposive criteria for interviewed then 
synthetic to be questionnaire for their confirmation. Then confirmed questionnaire was sent to 
282 educational practitioner for 94 schools in Bangkok involved in digital media management for 
early childhood with Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

The findings of the research were as follows: 

The future scenario of digital media management for early childhood were 6 factors 
(84 variables) included 1) Government’s Role 2) Effective digital media usage 3) Human 
Resources 4) Budgeting 5) Learning Management and 6) Engagement of digital media 
management. 

The factors of model fitness with empirical data processed by educational 
practitioner in Bangkok were consisted at 6 factors (50 variables) included 1) Government’s Role 
with 10 variables 2) Effective digital media usage with 12 variables 3) Human Resources with 4 
variables 4) Budgeting with 3 variables 5) Learning Management with 13 variables 6) 
Engagement of digital media management with 8 variables. 
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จาก ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ความ
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ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญในการให้ขอ้มูล ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 17 คน ท่ีช่วยท าให้งานวิจยัช้ิน
น้ีเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต รวมไปถึงสถานศึกษาในสงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)., ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช. ) และกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ท่ีมีระดบัปฐมวยัในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 94 แห่ง จ านวน 282 คน ในการให้ความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถาม เพื่อท าใหง้านวิจยัช้ินน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ี รวมไปถึงครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีมีส่วนช่วยเติมเตม็
ใหผู้ว้ิจยัมีก าลงัใจและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนาๆ จนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้กบัเด็กและเยาวชน
ไทยในโลกอนาคตท่ีจะเติบโตข้ึนมาในยคุดิจิทลัต่อไป 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

การพฒันาประเทศให้กา้วหน้า รวดเร็ว และดีมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ี

ส าคญัหลายประการ แต่ในบรรดาปัจจัยท่ีส าคญัเหล่านั้ นเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่า ปัจจยัทาง                 

ด้าน“ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resources) เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาประเทศ               

การท่ีจะพฒันามนุษยใ์ห้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิโดยเฉพาะ

ในช่วง “ปฐมวยั” ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาทั้งปวง1 

การพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีพฒันาการอย่างเหมาะสมตามหลกัวิชาการแลว้ก็จะสามารถ
เติบโตเป็นคนมีคุณภาพ ส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติดว้ย แฮ็คแมน (Heckman)   
ไดก้ล่าวว่า “การลงทุนพฒันาเด็กปฐมวยั เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีท่ีสุดใน
ระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลบัคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ลดอตัราการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และยิง่เราเร่ิมพฒันาเดก็ปฐมวยัไดเ้ร็ว
มากข้ึนเท่าไหร่ ช่องว่างทางศกัยภาพในการท างาน ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจของคนคนนั้นกจ็ะยิง่ลดลง” 2 
        ส่ิงท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการท าให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศดีมีคุณภาพ ต้องผ่าน
กระบวนการหรือเคร่ืองมือส าคัญ ก็คือ “การศึกษา” (Education) เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
สามารถเปล่ียนแปลงคนไปในทางท่ีดีกว่าเพราะการศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is 
Growth)3 และท าหน้าท่ีพฒันาคุณภาพชีวิตคน การศึกษาสามารถจดัคนเขา้สู่อาชีพตามความถนัด
และความสนใจได ้การศึกษาสร้างคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 
ทนัต่อเหตุการณ์ และแกปั้ญหาสังคม ประเทศและโลกได ้ดงันั้นการจดัการศึกษาเพื่อท่ีจะพฒันา

                                                            
1 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ องคก์ารคา้

คุรุสภา, 2546), 3. 
2 J. Heckman, "The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education," 

American Educator 35, 47 (2011) 31-35. 
3 Dewey J. and อา้งถึงใน ภารดี อนนัตน์าวี, หลกัการแนวคิดทฤษฎทีางการบริหาร

การศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 4 (ชลบุรี: ส านกัพิมพม์นตรี, 2555), 15. 



  2 

เด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาในทุก ๆ ดา้นอยา่งเตม็ท่ีไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การศึกษาปฐมวยัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ไดเ้ป็นการศึกษาภาคบงัคบั 

การศึกษาปฐมวยัครอบคลุมการดูแลและการศึกษาท่ีจดัให้กบัเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ซ่ึงการจดั

การศึกษาในแต่ละระดบัจะมีการจดัการและพฒันาให้มีความสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียนในแต่ละ

ระดบัและการเปล่ียนแปลงของสังคม ส าหรับการศึกษาส าหรับเด็กในประเทศไทยมีมานานแลว้              

ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แต่การศึกษาระดบั “ปฐมวยั” เพิ่งปรากฏคร้ังแรก                  

ในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 7 2535-2539 ท่ีนโยบายการศึกษาเน้นถึง 1) จดัการศึกษา

และส่งเสริมการอบรมเล้ียงดูท่ีเป็นประโยชน์ต่อพฒันาการของเดก็ตามสภาวะความตอ้งการพื้นฐาน

ตามวยั ตั้งแต่ปฏิสนธิและการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละ 2) ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัทุกคน

ได้รับการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี  ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา”                           

จากแผนพฒันาการศึกษาพุทธศกัราช 2535 น้ี นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัการศึกษาปฐมวยัของ

ประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกับ สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคม คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา

ปรับปรุงหลกัสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 ไดร่้างหลกัสูตรก่อนประถมศึกษาฉบบัปรับปรุง

และน าเสนอเขา้ท่ีประชุมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงผูเ้ขา้ประชุมมีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนประชาชน

ทัว่ไป ตลอดจนพ่อแม่และผูป้กครองมติท่ีประชุมให้เปล่ียนช่ือหลกัสูตรก่อนประถมศึกษาเป็น

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25424 หลักสูตร

การศึกษาปฐมวยัไดมี้การประชุมพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลกัสูตรมีความสมบูรณ์

ท่ีสุด ทั้ งน้ีด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา และ

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริการ 

นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ จนไดห้ลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พ.ศ. 2546 จ านวน 2 หลกัสูตรคือ ไดแ้ก่ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า                     

3 ปี และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี หลงัจากท่ีมีการน าแผนดงักล่าวไปใช ้
                                                            

4 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ : องคก์าร
คา้คุรุสภา, 2546 ), ความน า. 
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กระทรวงศึกษาธิการไดม้อบหมายให ้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงาน

ท่ีรับผดิชอบโดยตรงไดติ้ดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ ปัญหา

ความไม่ชดัเจนของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์

ความเช่ือมโยงระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวยั มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสาระ                 

การเรียนรู้ ปัญหาการประเมินพฒันาการในสภาพจริง ปัญหาความเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กท่ีจบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ี

ผลการประเมินพฒันาการในภาพรวมไม่เป็นไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั5 ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้ าเนินการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 

2546 ให้มีความสอดคลอ้งและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทุกดา้น เพื่อพฒันาไปสู่หลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 โดยแผนดงักล่าวน้ี มีวิสัยทศัน์ท่ีระบุว่า หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่ง

พฒันาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมี

คุณภาพและต่อเน่ือง ไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวยั                                

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึก         

ความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาเด็ก หลกัการซ่ึงถือเป็นหัวใจหลกัของหลกัสูตรน้ีคือ เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับ               

การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพฒันาการตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ตลอดจนไดรั้บการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูส้อน               

เด็กกบัผูเ้ล้ียงดู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดู การพฒันา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั 

เพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้น อยา่งเป็นองคร์วม มีคุณภาพ 

และเตม็ตามศกัยภาพ โดยก าหนดหลกัการ ดงัน้ี 

  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเดก็ปฐมวยัทุกคน  
  2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล และวิถีชีวิตของเดก็ตามบริบทของชุมชน สงัคม และวฒันธรรมไทย 
  3. ยึดพฒันาการและการพฒันาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดล้งมือกระท าในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกบัวยั และมี                  
การพกัผอ่นเพียงพอ 

                                                            
5 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2560 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2560), ความน า. 



  4 

4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็กมีทกัษะชีวิต และสามารถปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินยั และมีความสุข  

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากบัพอ่แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
 จากจุดมุ่งหมายของการจดัท าหลกัสูตรปฐมวยัศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 วิสัยทศัน์และ
หลกัการจะเห็นไดว้า่ รัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้นโดยมีพื้นฐานการพฒันา
ให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็ก เนน้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเหมาะสมตามวยั ทั้งน้ีหลกัสูตรน้ี วางกรอบลงไปถึงการอบรมเล้ียงดูและการพฒันาเด็กของพ่อ
แม่และผูเ้ล้ียงดูดว้ย เพราะเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า การพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีดี เร่ิมตน้จากใน
ครอบครัว เด็กจะเติบโตคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพเช่นไร จะเป็นคนดี มุ่งประโยชน์แก่สังคม หรือ
จะเป็นคนดอ้ยสมรรถภาพ สร้างปัญหาแก่ตนเองและสงัคม ส่วนหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพครอบครัว 
และวิธีอบรมเล้ียงดูจากบุคคลในครอบครัวเป็นส าคญั  ดงันั้นบทบาทท่ีส าคญัประการหน่ึงของรัฐ
คือการใหค้วามรู้กบับุคคลในครอบครัวเก่ียวกบัพฒันาการเด็กและพยายามใหเ้ด็กทุกคนไดอ้าศยัอยู่
กับครอบครัวของตนหรือาศยัอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะคลา้ยครอบครัวมากท่ีสุด และจาก
แนวนโยบายทางการศึกษาท่ีโอนภารกิจการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท าการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     
มีความส าคญัมาก ดงันั้นการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นท่ีการศึกษา และกรรมการ
สถานศึกษามีความชัดเจนในเร่ืองของการกระจายอ านาจ รวมทั้ งการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีนโยบายการศึกษาใหช้ดัเจน และกระจายอ านาจให้ตามความพร้อมของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นผู ้จัด ผู ้ร่วมจัด หรือผู ้สนับสนุน รัฐต้องสนับสนุน                     
การบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเพียงพอท่ีก่อใหเ้กิดคุณภาพ 

ส่ือดิจิทัลกับการศึกษาปฐมวยัเด็กยุคน้ีเกิด และเติบโตมาพร้อมๆกับการมีเทคโนโลยี

รอบตวั ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกบัมนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ของเด็ก เทคโนโลยไีดก้ลาย

มาเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินชีวิตและการศึกษาหลายประเทศทัว่โลกให้ความส าคญักบัการใช้

เทคโนโลยีในการศึกษาเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา ไดก้ล่าวไวว้่า เทคโนโลยีมีความส าคญั

มากส าหรับวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีเอ้ืออ านวย และเปิดโอกาส                       

การเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนได้เรียนตามรูปแบบท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นการทบทวนเน้ือหาใน

ห้องเรียน หรือการสืบคน้ความรู้ตามท่ีตนสนใจ การใชเ้ทคโนโลยีสามารถลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของ

เน้ือหา เวลา สถานท่ี อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเรียนแบบดั้ งเดิม ผูเ้รียนสามารถก าหนด
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองโดยเรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ นอกจากนั้นเทคโนโลยียงั

เป็นช่องทางการแบ่งปันขอ้มูล ทรัพยากร เผยแพร่ และเช่ือมโยงความรู้ผา่นระบบเครือข่าย ระหวา่ง

บุคคล ชุมชน และองค์กรทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถท าได้โดยอาศัย

ความสามารถของเทคโนโลย ีแต่อยา่งไรก็ตามการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์รนั้นอาจมีอุปสรรค

อยูบ่า้งโดยเฉพาะในระยะแรกท่ีตอ้งลงทุนสูง แต่เม่ือเทียบกบัความคุม้ค่าแลว้ พบวา่เทคโนโลยเีป็น

การลงทุนท่ีคุม้ค่ามากในระยะยาว ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กบัผูเ้รียนในการฝึกทกัษะการใชง้าน   

ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในอนาคตเท่านั้น แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใหป้ระโยชน์กบัผูส้อน เพื่อเสริมสร้างความ

เช่ียวชาญในสาขาของตน และสามารถสร้างเน้ือหาเพื่อถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมอีกดว้ย6 

 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายท่ีถูกน ามาใช้เพื่อเป็นส่ือการสอนส าหรับเด็ กปฐมวัย                        

มีงานวิจยัท่ีศึกษาถึงพฤติกรรม และผลจากการใชเ้ทคโนโลยกีบัเด็กปฐมวยั พบว่าการน าเทคโนโลยี

มาใช้ช่วยสอนเด็กจะช่วยเพิ่มแรงกระตุน้ และสร้างแรงจูงในให้เด็กสนใจในการเรียนมากกว่า                

การเรียนแบบไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย The National Association for the Education of Young 

Children แ ล ะ  Fred Rogers Center for Early Leaning and Children’s Media at Saint Vincent 

College ยืนย ันในรายงานประจ าปี  2012 ว่า การใช้เทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ แท็บ เล็ต 

โทรศพัทมื์อถือ ดีวีดี และเกม กบัเด็กแรกเกิดจนกระทัง่ถึง 8 ปี จะช่วยส่งเสริมพฒันาการของเดก็ใน

เร่ืองความคิด สติปัญญา และอารมณ์ แต่ทั้งน้ีตอ้งตั้งอยู่บนเง่ือนไขว่า จะตอ้งใช้อย่างถูกวิธีตาม

ความเหาะสม ดงันั้นความสามารถของครูปฐมวยัในเร่ืองเทคโนโลยีเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ

การศึกษาของเดก็ปฐมวยัในยคุปัจจุบนั 7 

ดงันั้นการท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีมาใชก้บัเด็ก ส่ิงท่ีตอ้งค านึงคือ วิธีการเลือกเคร่ืองมือและ

แอพพลิเคชั่น เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในเร่ืองการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีนั้นตอ้งช่วยให้เด็ก

สามารถค้นควา้ สร้างโอกาสและต้องส่งเสริมให้เด็กมีทางเลือกในการสร้างจินตนาการและ

                                                            
6 สุวิชชา เนียมสอน, "เทคโนโลยกีบัการศึกษาปฐมวยั : กระแสนิยมหรือส่ิงจ าเป็น," 

วารสารวจัิย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11. 2. (2558) 179-92. 
7 National Association for the Education of Young Children, "Technology and 

Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth 
through Age 8. เขา้ถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2560. เขา้ถึงไดจ้าก "  
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-
shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf. 
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แกปั้ญหาดว้ยตนเอง แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นความสามารถของเทคโนโลยีในสมยัก่อน ท าให้เด็กใช้

งานค่อนขา้งยาก แต่ปัจจุบนัเคร่ืองมือมีการพฒันาไปเป็นระบบสั่งงานดว้ยการสัมผสัหนา้จอ ท าให้

การน าเทคโนโลยีมาใช้กับเด็กในยุคน้ีใช้งานง่ายข้ึน สุวิชชา เนียมสอน8 ได้รวบรวมงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ทบ็เลต็เพื่อการศึกษาของเด็กปฐมวยั ท่ีแสดงใหเ้ห็นผลดีของการน าแทบ็เลต็มา

ใช ้ดงัน้ี  

ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ทบ็เลต็มาใชเ้พื่อการศึกษาของเดก็ปฐมวยั  

ผู้วจัิย ประเด็นวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 
วธีิการด าเนินงาน

วจิัย 
ผลการวจิัย 

Couse and 

Chen 

(2010) 

ศึกษาการ

เรียนรู้ของ

เดก็ผา่น

โปรแกรม

ช่วยสอน

การวาดภาพ 

เดก็อาย ุ3-6 ปี 

จ  านวน 41 

คน 

สังเกตการณ์ 

บนัทึกภาพผา่นทาง

วีดีโอ และสัมภาษณ์

เดก็เพื่อการเกบ็

ขอ้มูลในระหวา่งท่ี

เดก็ใชแ้ทบ็เลต็เป็น

เคร่ืองมือในการสอน

วาดภาพในหอ้งเรียน 

- เดก็มีความสามารถในการ

เรียนรู้การใชแ้ทบ็เลต็ได้

อยา่งรวดเร็ว เดก็มีการ

พฒันาการในเร่ืองการใช้

แทบ็เลต็มากข้ึนเร่ือยๆ

ตามล าดบัและระยะเวลา 

และชัว่โมงของการใชง้าน 

- เดก็มีความพยายามหา

ฟังกช์ัน่เพื่อการวาดภาพใน

รูปแบบใหม่เสมอ วิธีการ

ครูผูส้อนเป็นปัจจยัส าคญัท่ี

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเดก็ 

  

 

                                                            
8สุวิชชา เนียมสอน, “เทคโนโลยกีบัการศึกษาปฐมวยั : กระแสนิยมหรือส่ิงจ าเป็น”,วารสาร

วจัิย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11, 2, (2558) : 179 -192. 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ทบ็เลต็มาใชเ้พื่อการศึกษาของเดก็ปฐมวยั (ต่อ) 

ผู้วจัิย ประเด็นวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 
วธีิการด าเนินงาน

วจิัย 
ผลการวจิัย 

Shifflet, 

Toledo and 

Matton 

(2012) 

การใช ้

แทบ็เลต็เพื่อ

การเรียนรู้

ร่วมกนัของ

เดก็ 

เดก็ก่อนวยั

เรียน จ านวน 

1 หอ้งเรียน 

ผูว้ิจยัแนะน า

วิธีการใชแ้ทบ็เลต็

ใหก้บัเดก็ วิธีการเกบ็

ขอ้มูลใชว้ิธีการ

สังเกตการณ์ใชง้าน

จากนั้นมีการเพิ่ม

จ านวนแทบ็เลต็ใน

หอ้งเรียนเพิ่มข้ึนเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมของ

เดก็ 

- เดก็มีการพฒันาการท่ีดี
ข้ึนในเร่ืองของการเรียนรู้
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นมากข้ึน เม่ือ
เดก็ใช ้
แทบ็เลต็โดยร่วนกนั
ออกแบบและวาดภาพ 
คน้หาแอพพลิเคชัน่ใหม่ๆ 
และถามค าถาม แลกเปล่ียน
บทสนทนาซ่ึงกนัและกนั 
- การพฒันาของเดก็โดยใช้

เทคโนโลยนีั้นครูเป็นส่วน

ส าคญัในการเลือกใช้

เคร่ืองมือรวมถึง

แอพพลิเคชัน่ในการใชง้าน 

Beschorner 

and 

Hutchison, 

2013 

 

 

 

 

ศึกษา 

แทบ็เลต็เพื่อ

เป็นส่ือการ

สอนในเดก็

ก่อนวยัเรียน 

เดก็ก่อนวยั

เรียน อายุ

ระหวา่ง 4-5 

ปี จ านวน 2 

หอ้งเรียน/ครู

ประจ าชั้น 

- งานวจิยัน้ีเป็นเชิง

คุณภาพเกบ็ขอ้มูล

สองคร้ังต่อสัปดาห์

โดยวิธีสังเกตการณ์

จ านวน 7 สัปดาห์ 

- สัมภาษณ์ครูและ

ผูป้กครอง ส่วน

เน้ือหาและ

แอพพลิเคชัน่ท่ีใช้

นั้น ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ลือก  

- แทบ็เลต็สามารถน ามาใช้

เป็นส่ือการสอนไดอ้ยา่ง

หลากหลาย อาทิเช่นสอน

การเขียนการอ่านส าหรับ

เดก็ 

- การใชแ้ทบ็เลต็ในระยะ

ยาวจะสามารถท าใหเ้ดก็มี

พฒันาการในการเขา้สังคม

และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้

ข้ึน 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ทบ็เลต็มาใชเ้พื่อการศึกษาของเดก็ปฐมวยั (ต่อ) 

ผู้วจัิย ประเด็นวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 
วธีิการด าเนินงาน

วจิัย 
ผลการวจิัย 

Fagan and 

Coutts 

(2013) 

การใช ้

แทบ็เลต็

ส าหรับเดก็

เลก็ 

เดก็ก่อนวยั

เรียน 1 หอ้ง/

เดก็อนุบาล 1 

หอ้ง/ครู 

- ผูว้ิจยัมีการพดูคุย

กบัผูป้กครองและครู

ก่อนการทดลอง 

- ก่อนเร่ิมใชแ้ทบ็เลต็ 

เป็นเคร่ืองมือสอน

เดก็ ใหค้รูน า iPad 

ไปศึกษาท่ีบา้นเพื่อ

ศึกษาถึงฟังกช์ัน่และ

เลือกแอพพลิเคชัน่

มาสอนเดก็ 

- งานวจิยัน้ีเกบ็

ขอ้มูลโดยการ

สงัเกตการณ์ทั้งเดก็

และครู รวมถึงการ

อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกบัครู 

- แทบ็เลต็ เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาของเดก็ทั้ง

สองระดบั คือก่อนวยัเรียน

และระดบัอนุบาล 

- ครูและนกัเรียนมีทศันคติ

ท่ีดีต่อการใชง้านแทบ็เลต็ 

- งานวจิยัน้ีเสนอแนะวา่

ควรมีการน าแทบ็เลต็มาใช้

ในหลกัสูตรการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นประจ าเพื่อให้

ไดป้ระโยชนท่ี์มากข้ึน 

- ครูผูส้อนควรมี

ประสบการณ์และไดรั้บ

ความรู้ใหม่ๆในเร่ืองการใช้

เทคโนโลย ี

 ตารางท่ี 1 เป็นงานวิจัยท่ีเน้นการใช้แท็บเล็ตเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยเฉพาะ ถึงแมว้่างานวิจยัดังกล่าวน้ีมีวิธีการด าเนินงานวิจยัท่ีแตกต่างกัน                 

แต่ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ห็นว่ามีความคลา้ยคลึงกนั นั่นคือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการน าไปแท็บเล็ตไปใช ้              

ซ่ึงควรบูรณาการเขา้กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ นอกจากน้ีปัจจัยแห่งความส าเร็จของ                

การน าไปใช้ประกอบด้วย 1) นโยบายของรัฐบาล 2) ความรู้ ความสามารถของผูส้อน และ                        

3) ส่ิงแวดลอ้ม 
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แต่ขณะเดียวกันการน าคอมพิวเตอร์มาใช้จัดกิจกรรมนั้ น  ยงัไม่แสดงถึงคุณค่าท่ีมีต่อ               
การพัฒนาเด็ก เที ยบ เท่ ากับ กิจกรรม อ่ืนๆ  เช่น  กิจกรรม ศิลปะ การเล่นบล็อก  เล่นน ้ า                                
เล่นทราย หนังสือ กิจกรรมสมมติ ฯลฯ  ท่ีจดัอยู่ตามปกติในชั้นเรียนของเด็ก และมีขอ้คิดเห็น
วา่  ถึงแมค้อมพิวเตอร์จะเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาเด็ก แต่กมี็โอกาสท่ี
จะถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและอาจให้ผลตรงข้ามกับท่ีคาดหวงัไว ้ส่ิงส าคัญในการน า
คอมพิวเตอร์มาเป็นกิจกรรมหรือเคร่ืองมือส าหรับเด็ก คือ ซอฟแวร์ ท่ีตอ้งมีการเลือกสรรอย่าง
ดี   คัดเลือกท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์  ดังนั้ น จึงเสนอแนะ
ว่า  นักวิชาการหรือผูป้ฏิบติังานกบัเด็ก  จะตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการคดัเลือก ซอฟแวร์ท่ีมี
คุณภาพ รวมทั้งการใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมในการน าคอมพิวเตอร์ไปสู่การเรียนรู้ของเดก็  และจดัเวลา
ของการเล่นใหมี้ความสมดุล มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเคร่ืองเล่นชนิดอ่ืนๆในหอ้งเรียน9 

 

ปัญหาการวิจัย 

แม้จะเป็นท่ียอมรับกันในปัจจุบันว่า การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัมีความส าคัญมาก                
แต่ส าหรับการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัของไทยนั้น ยงัคงประสบปัญหา จากการท่ีผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องขาดความ รู้ความเข้าใจท่ี ถูกต้องเก่ียวกับหลักการจัดการศึกษาเพื่ อ เด็กปฐมวัย                              
จากผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัไทยมีความเส่ียงต่อพฒันาการท่ีล่าชา้ทั้งทางดา้นสติปัญญา การคิด
วิ เคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และการปรับตัว เน่ืองจากขณะน้ี เด็กปฐมวัยได้รับ                             
การสนบัสนุนท่ีไม่เหมาะสมกบัธรรมชาติของวยั เช่น การเร่งเรียน เขียนและอ่านเกินพฒันาการของ
เด็ก ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนในการจดัการศึกษาปฐมวยั ท าให้การศึกษาปฐมวยัในวนัน้ี 
มุ่งเน้นการท่องจ าความรู้ เพื่อสอบแข่งขนั และเน้นเฉพาะ  ดา้นเน้ือหาสาระมากกว่าการพฒันา                   
ด้านทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้เหตุผล รวมถึงการขาด                  
การพฒันาดา้นคุณธรรม และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้การด าเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาด

                                                            
9 สุริยา  ฆอ้งเสนาะ, "การศึกษาของเด็กปฐมวยั หัวใจส าคญัของการศึกษา เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

12 ธนัวาคม พ.ศ. 2559, เขา้ถึงไดท่ี้,"  
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=31140. 
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แรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดทกัษะในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน และขาดทกัษะความรับผดิชอบทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น10 

ปัญหาเร่ืองการเข้าถึ งการศึกษา การส ารวจข้อ มูลใน เดือนธันวาคม  2556 ของ                                 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่ามีเด็กวยั 0-5 ปี จ  านวนทั้งส้ิน 4,557,091 คน โดยเป็น

เด็กอายุ 0-1 ปี จ านวน 1,481,714 คน  ยงัอยู่กบัพ่อแม่และครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ขวบจ านวน 

3,075,377 คน บางส่วนเขา้สู่ระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานรับเล้ียงเด็กเอกชนจ านวน1,488 

แห่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 19,820 แห่งและโรงเรียนอนุบาลจ านวน32,590 แห่ง พบประเด็น              

ท่ีเป็นปัญหา คือ เด็กปฐมวยัในช่วงอายุ 0-1 ปี ท่ีได้รับการดูแลเบ้ืองต้นจากครอบครัว ยงัขาด                  

การส่งเสริมและดูแลอยา่งเป็นระบบเน่ืองจากครอบครัวส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ

ในการดูแลเดก็ปฐมวยัอยา่งเหมาะสมตามพฒันาการเดก็อาย ุ2-5 ปี จ านวน 365,506 คน หรือร้อยละ 

12 ของเด็กในช่วง 2- 5 ปี ยงัไม่ไดเ้รียนหนังสือเด็กอายุ 2-5 ปี จ านวน 911,111 คน หรือร้อยละ30 

ของเด็กในช่วงอาย ุ2-5 ปี อยูใ่นการดูแลของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน หรือมีมาตรฐาน

ในระดบัขั้นต ่าและเน่ืองจากมีหลายหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแลศูนยเ์ด็กเลก็ เช่น กรมอนามยั กระทรวง

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินงานตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน ท าให้ไม่

มีมาตรฐานกลางในการดูแลและการใหก้ารศึกษาแก่เดก็ปฐมวยั11 

นอกจากปัญหาเร่ืองการเขา้ถึงการศึกษาแลว้ หากพิจารณาถึงผลการพฒันาการศึกษาไทยท่ี
ผ่านมา พบว่า 12คุณภาพการศึกษาทั้งทางดา้นวิชาการและคุณลกัษณะของผูเ้รียนยงัไม่น่าพอใจ              
เดก็แรกเกิดจนถึง 5 ปี มีพฒันาการสมวยัลดต ่าลง จากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ 72.7  

                                                            
10 ศศิลกัษณ์ ขยนักิจ, "เผยสถานการณ์เด็กปฐมวยั พบเร่งกวดวชิาตั้งแต่อนุบาล ส่งผลเสีย

ทกัษะการเรียนรู้เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2560, เขา้ถึงไดท่ี้ "  
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php. 

11 จิราภรณ์ แผลงประพนัธ,์ "ร่วมพฒันาเด็กปฐมวยั : ก่อนสายเกนิไป เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 2 
กมุภาพนัธ์ 2560 เขา้ถึงไดท่ี้,"  http://tdri.or.th/tdri-insight/kt22/. 

12 ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา, "แผนการศึกษาแห่งชาติ2560 – 2579 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2561, เขา้ถึงไดท่ี้,"  http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-
79.pdf. 



  11 

ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องพยายามน าเทคโนโลยีและส่ือดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเร่ือง               
ความเขา้ใจด้านการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั รวมถึงการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ดงัท่ีเราเห็นไดจ้าก ขอ้มูลมากมายท่ีสามารถคน้หาไดผ้า่นระบบเครือข่าย ความพยายามใน
การกระจายโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นสารสนเทศ (IT Infrastructure) เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต 
ไปยงัโรงเรียนต่างๆ เพื่อปิดช่องว่างทางการศึกษาของเด็ก แต่ก็มิไดมี้ผลส าเร็จให้เห็นไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม  

จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัมีงานวิจยัน าเสนอว่าไม่ควรให้เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี ดูหนา้จอ13และ              
การดูหนา้จอส าหรับเด็กอาย ุ2 – 5 ปี ในแต่ละคร้ังควรจะนอ้ยกว่าวนัละ 1 ชม. ต่อวนั แต่ในความ
เป็นจริงส าหรับเด็กไทย เด็กสามารถท่ีจะเข้าถึง เน้ือหาดิจิทัล (Digital Content) ผ่านอุปกรณ์ 
(Device) ได้ด้วยตวัเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี การควบคุมหรือบริหารจดัการการใช้ส่ือ
ดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยั จึงเป็น “กฎของแต่ละบา้น” มากกว่า “หลกัเกณฑ์ท่ีปฏิบติักนัทัว่ไป”               
พ่อแม่ผูป้กครองจึงใชบ้ริหารการใชส่ื้อของลูกตามความรู้ ความเช่ือ ค่านิยมของตนเองมากกว่าท่ี
จะดูถึงความเหมาะสมหรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น ในขณะท่ีครูในโรงเรียนท่ีเน้นการสอน
ดา้นวิชาการให้กบัเด็กปฐมวยั ซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมากในประเทศนั้น ก็ใช้การจดัประสบการณ์            
การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยเชิงจูงใจ (Motivation Factor) ส าหรับการชักจูงพ่อแม่
ผูป้กครองใหส่้งลูกเขา้มาเรียนในโรงเรียน เพราะเดก็จะไดส้มัผสัและคุน้เคยกบัเทคโนโลยมีากกว่า 
ในขณะท่ีหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของเดก็ปฐมวยั กลบัไม่ค่อย
มีบทบาทในการให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัด
การศึกษาของเดก็ปฐมวยั  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาอนาคตภาพการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั
และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 เพื่อจะทราบถึงหลักใน                   
การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีควรเป็น รวมถึงผลกัดนัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดต่ื้นตวั
และปรับตวัไปสู่การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัท่ีเหมาะสม อนัน าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ ให้เรา
สามารถใช้ส่ือดิจิทัลในการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพให้สามารถตอบสนองและทันต่อ                     
ความเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

 

                                                            
13 Canadian Pediatric Society, "Screen Time and Young Children: Promoting Health 

and Development in a Digital World เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560, เขา้ถึงไดท่ี้ "  
https://www.cps.ca/en/ documents/position/screen-time-and-young-children Nov 27 2017 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อทราบอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั 
  2. เพื่อทราบความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  
 

ค าถามของการวิจัย   

  1. อนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัเป็นอยา่งไร 

  2. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัยของบุคลากร                        
ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

  1. อนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัมีลกัษณะเป็นพหุวิธี 

2. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัยของบุคลากร                      
ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยั ผูว้ิจัยได้ก าหนดแนวความคิดใน               
การวิจยัจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมตน้จาก ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั ท่ี
ปรากฎในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 256014 ท่ีระบุวา่ “การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองคร์วมบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการตามวยัของเดก็แต่ละคนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
ภายใตบ้ริบทสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจของ
ทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” เพื่อให้สอดคลอ้งกับปรัชญาการศึกษาปฐมวยัของ
ประเทศไทย ผูว้ิจัยได้ท าการค้นควา้และน าแนวคิด ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและส่ื อ

                                                            
14 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2560 (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2560), 2. 
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ป ฏิ สั ม พั น ธ์  ( Interactive Media) ข อ ง  The National Association for the Education of Young 
Children and The Fred Rogers Center15 ท่ีกล่าวว่า เด็กนั้นอาศยัอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีและส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์ จึงท าให้เกิดความกงัวลว่าเด็กเล็ก ควรเขา้ถึงเทคโนโลยีและส่ือท่ีแสดงผลผ่านหนา้จอ
ในโปรแกรมต่างๆ ท่ีเราจดัให้เด็กหรือไม่ ทั้ งน้ีผลการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมายงัแสดงหลกัฐานของ
คุณค่าของเทคโนโลยีท่ีมีต่อพฒันาการของเด็กขดัแยง้กนั ความน่าสนใจและความดึงดูดใจของ
เทคโนโลยีสามารถถูกน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสมในเด็ก และปัญหาเร่ืองความไม่เท่าเทียมและ
ปัญหาเร่ือง เขา้ถึงเทคโนโลยยีงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ดงันั้น NAEYC และ The Fred Rogers Center จึง
ไดอ้อก หลกัเกณฑ์แนะน าในการน าเทคโนโลยีและส่ือปฏิสัมพนัธ์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ8 ปี โดยระบุว่า เหนืออ่ืนใด เทคโนโลยแีละส่ือปฏิสัมพนัธ์ท่ีใชน้ั้นตอ้งไม่
เป็นอนัตรายต่อเด็ก การจะน าเทคโนโลยีหรือส่ือปฏิสัมพนัธ์มาใชก้บัเด็กเม่ือไหร่และอย่างไรนั้น
ตอ้งใชห้ลกัการพฒันาการของเด็กเป็นส่ิงท่ีช่วยในการตดัสินใจในการน ามาใช ้ การใชดุ้ลยพินิจ
อย่างผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Judgment) เป็นส่ิงจ าเป็นเม่ือต้องใช้เทคโนโลยีหรือส่ือ
ปฏิสัมพนัธ์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทางด้าน อายุ อตัลกัษณ์ วฒันธรรมและภาษาของเด็ก               
ตอ้งใชแ้นวปฏิบติัในการสอนท่ีเนน้การส่งเสริมพฒันาการเด็กเม่ือตอ้งเลือกใชเ้ทคโนโลยีหรือส่ือ
ปฏิสัมพันธ์ใดๆ ก็ตามกับเด็ก การใช้เทคโนโลยีและส่ือปฏิสัมพันธ์ต้องข้ึนอยู่กับอายุ ระดับ
พฒันาการ ความตอ้งการ ความสนใจ ภูมิหลกัทางดา้นภาษาและความสามารถของเด็กแต่ละคนท่ี
ไม่เหมือนกนั การใช้เทคโนโลยีและส่ือปฏิสัมพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เทคโนโลยีและส่ือ
จะต้องเป็นมีชีวิตชีวา จับต้องได้ ท าให้ เด็กมีส่วนร่วม เป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือเพื่ออ านวย                       
ความสะดวกใหเ้ดก็ประสบความส าเร็จในงานท่ีท า และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการเรียนรู้
ของเด็ก เม่ือใชเ้ทคโนโลยีและส่ือปฏิสัมพนัธ์อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เทคโนโลยีและส่ือจะช่วยเพิ่ม
องค์ความรู้และความเขา้ใจต่อโลกและทักษะทางสังคมของเด็ก การมีปฏิสัมพนัธ์กับเด็กด้วย
เทคโนโลยีหรือส่ือนั้น ตอ้งสนุกสนาน สนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์การส ารวจ การเล่นบทบาท
สมมุติ และกิจกรรมกลางแจ้ง เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีน้ีจะช่วยนักการศึกษาในการสร้าง                       
ความเขม้แขง็กบักลุ่มบา้นเรียน เม่ือน าเทคโนโลยแีละส่ือมารวมเขา้กบั ส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตร และ
กิจกรรมประจ าวนั เทคโนโลยแีละส่ือจะช่วยพฒันาแนวในการการปฏิบติัเพื่อพฒันาเดก็ไดดี้ ตอ้งมี

                                                            
15 National Association for the Education of Young Children, Technology and 

Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth 

through Age 8. (Washington DC Fred  Rogers Center for Early Learning and Children’s Media, 
2003), 2-11. 
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เทคโนโลยีส าหรับเด็กพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
และส่ือไดอ้ยา่งเท่าเทียม เทคโนโลยแีละส่ือสามารถใชไ้ดส้นบัสนุนการเรียนรู้สองภาษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยเป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงภาษาท่ีเด็กใชท่ี้บา้นหรือในวฒันธรรมของตนเอง
และสนับสนุน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy) คือ
ค าแนะน าท่ีจ  าเป็นส าหรับนักการศึกษาส าหรับเด็กและพ่อแม่ ในการเลือก ใช้ บูรณาการและ
ประเมินเทคโนโลยแีละส่ือปฏิสัมพนัธ์ การเป็นพลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship) เป็นส่วนส าคญั
ของความรู้เท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับเด็ก นักการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวยัเรียนจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรม และมีโอกาสในการพฒันาอยา่งเป็นวิชาชีพ รวมถึงนกัการศึกษาส าหรับเดก็ก่อน
วยัเรียน ตอ้งไดเ้ห็นตวัอยา่งการปฏิบติัท่ีประสบความส าเร็จในการใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือปฏิสมัพนัธ์
เพื่อพฒันาความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีหรือส่ือปฏิสัมพนัธ์ ทกัษะและประสบการณ์ เพื่อให้สามารถ
ท างานไดต้ามความคาดหวงั งานวิจยัดา้นเทคโนโลยีและส่ือยงัจ าเป็นเพื่อเพิ่มความเขา้ใจวิธีการท่ี
เด็กใชแ้ละเรียนรู้เทคโนโลยีและส่ือปฏิสัมพนัธ์ รวมถึงเพื่อให้เขา้ใจ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้ง
ในระยะสั้ นและระยะยาว นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัใช้แนวคิดของ อติพร เกิดเรือง16 ท่ีท าการวิจัย                      
เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร (Content Analysis) เพื่อศึกษาแนวคิดใน                    
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทลั ซ่ึงพบว่า องคป์ระกอบการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 เพื่อรองรับสังคมในยุคดิจิทัล มี  4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การเรียนรู้
เก่ียวกบัดิจิทลั 2) การคิดสร้างสรรค ์3) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และ 4) ผลิตภาพท่ีมีคุณภาพสูง 
การจดัการศึกษาในยคุดิจิทลั ตอ้งค านึงถึงการปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง เนน้การสร้างสรรค์
ปรับแต่งการเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ ์และการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น เนน้การใชเ้ครือข่ายออนไลน์ใน
การจดัการเรียนรู้ สร้างสถานการณ์จ าลองให้ผูเ้รียนพบประสบการณ์จริง เน้ือหาการเรียนรู้ควรมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองคค์วามรู้ แบ่งปันความรู้และเน้ือหา
ผา่นเครือข่ายออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการท างานมากข้ึน 
 เพื่อให้งานวิจยัสามารถน าเสนอภาพรวมของส่ือและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ผูว้ิจยัใช ้แนวคิดของ วรวุฒิ อ่อนน่วม17 เร่ือง ปรากฎการณ์ทางการส่ือสารยคุดิจิทลั ท่ีระบุ
ว่าส่ือใหม่ หรือส่ือดิจิทลั ท าให้บทบาททางการส่ือสารมีความเปล่ียนแปลงดว้ยการท าลายขอ้จ ากดั

                                                            
16 อติพร เกิดเรือง, "การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับสงัคมไทยในยคุ

ดิจิทลั," วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฎล าปาง, 6,1 (2560): 173-84. 
17 วรวฒิุ อ่อนน่วม, "ปรากฎการณ์ทางการส่ือสารยคุดิจิทลั," วารสารวิชาการสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 18,1, (2555) 212-20. 
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ทางการส่ือสารจากเดิมท่ีผูรั้บสารจะตอ้งรอเวลาในการเผยแพร่เน้ือหา มาเป็นส่ือใหม่เปิดโอกาสให้
ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการทั้งดา้นเวลา สถานท่ี รวมถึงความสนใจ ผูรั้บสาร
สามารถเขา้ถึงและแสวงหาขอ้มูลดว้ยตนเอง  บทบาทของผูรั้บสารจึงมีลกัษณะเป็นผูเ้ลือกมากกวา่ผู ้
ตาม  (Active Audience) หรือเรียกว่าเป็นผู ้แสวงหาหรือเลือกข้อมูลท่ีโดยเสรี (Active Seeker)               
มากข้ึน และเม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารไดเ้ปล่ียนแปลงไป มนุษยก์็ตอบรับการเปล่ียนแปลงดว้ย
พฤติกรรม วฒันธรรม และค่านิยมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงถือเป็นเป็นพลวตัแห่งการเปล่ียนแปลงและท าให ้
ส่ือเป็นตวัก าหนดแนวทางการส่ือสารของมวลมนุษยชาติ จากแนวคิดน้ีจะเห็นไดว้่า ส่ือดิจิทลัมี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นปัจจยัท่ีเป็นพลงัหลกัในการก าหนดพฤติกรรม วฒันธรรมและ
ค่านิยม ผูว้ิจยัจึงน างานวิจยัเร่ือง ส ารวจภูมิทศัน์และอนาคตของการจดัการส่ือในยคุหลอมรวมขา้ม
พรมแดน ท่ีจดัท าโดย มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาของชุมชน18  มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัดว้ย 
เน่ืองจากงานวิจยัน้ีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแลส่ือใหม่ (New Media) ภายใต้
ปรากฏการณ์การหลอมรวมและบรรจบกนัของส่ือ (Media Convergence) ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือว่าการก ากบั
ดูแลส่ือดิจิทัลเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจดัการส่ือดิจิทัลส าหรับเด็ก
ปฐมวยั โดยงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เนน้ศึกษานโยบายเชิงเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ  
3 ประเทศคือ ฝร่ังเศส เกาหลีใตแ้ละอินโดนีเซีย โดยใชก้ารวิจยัจากหนังสือเอกสาร การสัมภาษณ์
เก็บขอ้มูล และการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้งละเลือกศึกษาเป จาการวิจยั
พบว่าประเทศท่ีเลือกมาศึกษานั้ น ประสบปัญหาหน่ึงประการท่ีเหมือนกันคือกฎหมายท่ีใช ้                   
ในการควบคุมส่ือไม่ทนัสมยัเพียงพอต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีท าใหไ้ม่เกิดเอกภาพใน
การควบคุมดูแลส่ือใหม่ ส าหรับประเทศไทยผลการวิจยัระบุว่า ส่ือใหม่ควรเน้นการก ากบักนัเอง 
มากกว่าท่ีจะให้รัฐหรือองค์กรท่ีใช้อ  านาจรัฐมีบทบาทหน้าท่ีในการก ากับมากเกินไปเอ้ือให้มี
ผูป้ระกอบการท่ีหลากหลายส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้ไดรั้บการคุม้ครองในฐานะผูบ้ริโภค 
และมีส่วนร่วมในการส่ีอสารของพลเมือง และยงัควรค านึงถึงผลกระทบทางสังคม และเพื่อมองให้
เห็นภาพใน เชิงป ฏิบั ติ ได้ม าก ข้ึน  ผู ้วิ จัยน างานวิจัยของ บุญญลักษม์  ต  าน าน จิตรและ                                   
ณัฐวุฒิ สังข์ทอง19 ซ่ึงท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้สารสนเทศเพื่ อประกอบการจัด

                                                            
18 มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาของชุมชน, ส ารวจภูมิทศัน์และอนาคตของการจัดการส่ือในยุค

หลอมรวมข้ามพรมแดน, 2558, 124-142 
19 บุญญลกัษม ์ต านานจิตรและณฐัวฒิุ สังขท์อง, "แนวทางการพฒันาการใชส้ารสนเทศเพื่อ

ประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของประเทศไทย," 
วารสารมสด. 8,1, (2555) 145-60. 
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ประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของประเทศไทย ท่ีมุ่งศึกษาเปรียบเทียบ
สภาพการใชส้ารสนเทศประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กของประเทศไทย 3 ด้าน คือ การใช้ ความต้องการและปัญหาในการใช้สารสนเทศ โดยท า                
การวิจยัแบบผสานวิธี โดยใช้แบบสอบถามท าการส ารวจและท าการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เป็น                 
แนวทางการพฒันาการใชส้ารสนเทศประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเดก็ในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย พบว่า ภาพรวมผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ ์
และสารสนเทศประเภทส่ิงไม่ตีพิมพ์อยู่ในระดบัปานกลาง และใช้สารสนเทศประเภทเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัน้อยโดยมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศทุกประเภทคือ ประเภทส่ิงพิมพ ์
ส่ิงไม่ตีพิมพ ์และเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก และปัญหาในการใชส้ารสนเทศโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แนวทางการพฒันาการใชส้ารสนเทศเพื่อประกอบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ของผูดู้แลเด็กในศูนยศู์นยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย คือ ควรมีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้
ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยผลักดันให้มีการจัดตั้ งศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักใน                      
การสนบัสนุนและพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ให้ผูดู้แลเด็กสามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และจดัท าวิจยัในชั้นเรียนและแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยก าหนดทิศทางหรือนโยบายท่ีเป็นแนวทางเดียวกนั ตั้งแต่              
การบริหารในระดับสูงจนถึงหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริม                      
การปกครองทอ้งถ่ิน รวมทั้งก าหนดกรอบในการด าเนินงานท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทั้งประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ โดยจดัสรรงบประมาณอยา่ง
เพียงพอ ควรมีการจดัท าเวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยก์ลางในการติดตามกิจกรรมและข่าวสารประชาสัมพนัธ์ 
และใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทัว่ประเทศ  
 จากการทบทวนแนวคิด งานวิจยัและทฤษฎีทั้งหลายพบว่า ยงัไม่มีงานวิจยัหรือทฤษฎีใดๆ 
ท่ีสามารถแสดงให้เห็นภาพหรือให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุมและตรงประเด็น  ผู ้วิจัยจึงน าเทคนิคการวิจัยแบบ 
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) มาให้ในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 17 คน เพื่อให้
ผูว้ิจยัสามารถไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั จากนั้นเพื่อให้ขอ้มูลท่ี
ไดม้า สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลดงักล่าว มาท าการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัท่ีใกลชิ้ดเด็กปฐมวยัและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั
ส าห รับ เด็กปฐมวัย  โดยน าเทคนิค  Confirmatoy Factor Analysis (CFA) มาใช้ เพื่ อคัด เลือก
องค์ประกอบและตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงทั้ งผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฏิบัติมีความเห็นสอดคลอ้งกันว่า
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องค์ประกอบและตวัแปรดังกล่าว มีความส าคญัส าหรับการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ท่ีมา :  กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560, (กรุงเทพ : 
โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560), 2   

: วรวฒิุ อ่อนน่วม, “ปรากฎการณ์ทางการส่ือสารยคุดิจิทลั”, วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 18,1, (2555) : 212-220 

: มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาของชุมชน, ส ารวจภูมิทศัน์และอนาคตของการจัดการส่ือ
ในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน, 2558, 124-142 

: อติพร เกิดเรือง, “การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับสังคมไทยใน
ยคุดิจิทลั”, วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฎล าปาง, 6,1 (2560) : 173-184. 

: National Association for the Education of Young Children. Technology and 
Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth 
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through Age 8. (Washington DC : Fred  Rogers Center for Early Learning and Children’s Media, 
2003), 1-12.  

: บุญญลกัษม ์ต านานจิตรและณฐัวฒิุ สังขท์อง, “แนวทางการพฒันาการใช้
สารสนเทศเพื่อประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ
ประเทศไทย”, วารสารมสด. 8,1, (2555) : 145-160 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

เดก็ปฐมวยั หมายถึง เดก็อาย ุ3 - 6 ปี ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

การบริหารจดัการส่ือดิจิทลั หมายถึง วิธี วิถีทาง แนวทางปฏิบติัในการบริหารจดัการส่ือ

ดิจิทลัท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมการบริหารจดัการดา้นนโยบายและการวางแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ

ดิจิทลั, ดา้นเน้ือหาของส่ือดิจิทลั, ดา้นการบริหารการบริหารจดัการงบประมาณ , ดา้นการบริหาร

และพฒันาผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั, ดา้นการบริหารจดัการโครงสร้าง

พื้นฐานของส่ือดิจิทลั และการบริหารจดัการองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยั ใน

ระบบการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวยัตั้งแต่อาย ุ3 – 6ตั้งแต่ปี 2560 - 2579 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็ก
ปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูเทคโนโลยหีรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และครูปฐมวยัหรือครู
ประจ าชั้น ในโรงเรียนสังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกดัคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน และโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัหวัขอ้ การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั นั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรม

และงานวิจยัต่างๆ หนงัสือเอกสารขอ้มูลในเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตวารสารตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัล ความหมายของการบริหารจัดการ                       

การบริหารแบบเนน้ทรัพยากรและกระบวนการ การหลอมรวมเทคโนโลยแีละการบริหารจดัการส่ือ 
ส่ือดิจิทลัทางการศึกษาของเด็กปฐมวยั ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการน าส่ือดิจิทลัมาใชพ้ฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
  2. เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ความสามารถใน                    
การเรียนรู้สารสนเทศของเด็กปฐมวยั การจัดการศึกษา และระบบการศึกษาปฐมวยัของไทย              
ความเปล่ียนแปลงของการจดัการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวยั  

3. แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัอนาคต 
4. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการส่ือและการหลอมรวมเทคโนโลย ี

ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ              

การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดบั  โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐ
หรืองานท่ีเก่ียวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซ่ึง                    
The Encyclopedia  Americana ไดข้ยายความว่า การบริหารและการจดัการใชท้ดแทนกนัได ้ค  าว่า 
“การบริหาร” เป็นการจดัการงานบริหารระดบัสูง ส่วน “การจดัการ” เป็นศิลปะของการประสาน
องคป์ระกอบหรือปัจจยัการผลิตเพื่อมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารเป็นความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคโ์ดยอาศยัแรงงาน วสัดุ และเคร่ืองจกัร ความแตกต่างระหว่างค าดงักล่าวกบัการจดัการ
เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ว่า การบริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม ในขณะท่ีการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์จะ
สนใจการจดัการกบังานและคนงาน  ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ผูท่ี้ใชใ้นความหมายแตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะ
เห็นว่า ค  าว่า  การบริหาร  ครอบคลุมภาพรวมขององคก์ารในขณะท่ีการจดัการมุ่งไปท่ีการจดัการ
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กับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” ในท่ีน้ีจะใช้ในความหมายว่าเป็น              
ความพยายามใชศ้าสตร์และศิลป์จูงใจผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกองคก์ารให้ร่วมมือร่วมใจด าเนิน
กิจกรรม เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เชสเตอร์ ไอ เบอร์นาร์ด (Chester I Barnard) ให้ความหมายของการบริหารไว ้                                    
วา่การบริหาร หมายถึงการท างานใหส้ าเร็จโดยบุคคลอ่ืน 20 บาร์โทล และ มาร์ติน(Bartol & Martin) 
ให้ไดค้วามหมายว่าการจดัการเป็นกระบวนการท่ีท าให้เป้าหมายขององคก์ารประสบความส าเร็จ
โดยผา่นหนา้ท่ีหลกั 4 อยา่ง คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การใชภ้าวะผูน้ าและการควบคุม 21 

โฮลต ์(Holt) ให้ความหมายว่า การจดัการเป็นศาสตร์ของการกระท าส่ิงต่างๆ โดยผ่าน
การกระท าของการบริหารจัดการบุคลากร ดังนั้ นการบริหารจัดการ (Management) จึงหมายถึง                 
ชุดของหน้าท่ีต่างๆ (A Set of Functions) ท่ีก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้ งหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อ  ให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใชท้รัพยากรไดอ้ย่างเฉลียวฉลาดและคุม้ค่า(Cost–effective) 
การใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิผล  (Effective)  นั้น หมายถึง การตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Right 
Decision) และมีการปฏิบติัการส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นผลส าเร็จของการบริหารจดัการ             
จึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่ 22 

สมศกัด์ิ คงเท่ียง กล่าวไวว้า่ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปร่วมมือกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายๆ อย่าง ท่ีบุคคล
ร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่าง
เหมาะสม23 ซ่ึง วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การบริหารจดัการเป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ 
(Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการสืบคน้ หาความรู้ใหม่ๆ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์                
มีการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล มีการตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐาน            

                                                            
20 C. I. Barnard, Organization and Management (Cambridge, Mass: Harvard University 

Press, 1966), 23. 
21 K. M. and Martin Bartol, D. C., , Management International Edition (McGraw-Hill: 

New York, 1991), 29. 
22 D.H.  Holt, Motivation: Productivity through People, Management Principles and 

Practices. 3rd Ed (New Jersey Prentice-Hall, 1993), 27. 
23 สมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลกัการบริหารการศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2542), 9. 
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เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลตอ้งใชท้กัษะและความรู้ทางการบริหารท่ีไดรั้บการพฒันามาเป็นอยา่งดี 
จากการท างานร่วมกนักบับุคคลอ่ืนเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายท่ีตั้งไว้24 

จากแนวคิดขา้งตน้ กล่าวสรุปไดว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานของ
องคก์รท่ีตอ้งมีคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยน าปัจจยั
ทางการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์และการจดัการ มาใชอ้ย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าท่ีหลกั คือ การวางแผน การจดั
องคก์าร การเป็นผูน้ าและการควบคุมใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารแบบเน้นทรัพยากรและกระบวนการ  

เน่ืองจากการบริหารจดัการทุกประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการท่ีส าคัญ   ได้แก่  บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์  (Material) และ                     
การจดัการ (Management)  หรือท่ีเรียกยอ่ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการบริหาร เพราะ
การบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ตอ้ง
ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัความตอ้งการ
ของแผนงานและโครงการและตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
จ  ากดัใหเ้กิดประโยชน์  

ส่วน ดูบลิน และไอลแ์ลนด ์(DuBrin  and  Ireland) กล่าวว่า ทรัพยากรองคก์าร ไดแ้ก่ 
ทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและทรัพยากรสารสนเทศ และ               
การจัดการเป็นเร่ืองของการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการจัดการ ประกอบด้วย                   
คน (Man) เงิน (Money) วสัดุ/อุปกรณ์ (Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) ขอ้มูลข่าวสาร 
(Information) และเวลา (Time)25 นอกจากน้ี เสกสิฐ  เลา้กิจเจริญ มีความเห็นเก่ียวกบัการบริหาร
การศึกษาว่า หลกัการ 4M’s ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีให้บริการหรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการจดัการ
เรียนการสอน การนิเทศการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผูจ้ ัดหาและใช้ทรัพยากร                  
การบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น เงิน  วัสดุ อุปกรณ์และการจัดการเพื่ อน าสถานศึกษาไปสู่                         

                                                            
24 วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหาร หลกัการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

ทิพยวิสุทธ์ิ, 2545). 
25 Dubrin A. J. and  Ireland, R. D. Management & Organization. 2nd Ed. (California: 

South-Western, 1993), 17-18. 
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ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  เพื่อใหก้ารด าเนินงานและจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพ
ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) ดา้นงบประมาณ หมายถึง 
แผนการเงินของโรงเรียนท่ีจดัท าข้ึนโดยการก าหนดรายรับ รายจ่ายของงาน โครงการต่างๆ ท่ีจะ
ด าเนินการ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา จะตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรและ
บริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อจดัหา พฒันา ปรับปรุง ซ่อมแซม และใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อย่างประหยดัสุด  เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนสูงสุด                   
3) ด้านวสัดุอุปกรณ์ หมายถึง การจดัส่ือการการเรียนการสอนและนวตักรรมท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีระบบการจดัหาและบ ารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งมีการบริการและส่งเสริมการใชอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นระบบการบริหารงานวสัดุอุปกรณ์ท่ีดี 
จะน าไปสู่การบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการด าเนินงานและการจัดการเรียน            
การสอนท่ีมีคุณภาพท าให้การใช้วสัดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับ              
ความตอ้งการของผูบ้ริหาร ครูและนักเรียน  4) ด้านการจดัการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีกลุ่ม
บุคคลร่วมกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม               
โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศัยการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตน
ด าเนินชีวิตอยู่  การจดัการท่ีเหมาะสมและค านึงถึงบุคลากร การบริหารจดัการงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์จะท าใหเ้กิดการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีคุณภาพและน าไปสู่การพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการเทคโนโลยแีละการส่ือสารตามเป้าหมายท่ีวางไว ้26 

ซ่ึงแนวคิดในการบริหารจดัการท่ีเนน้ทรัพยากรและกระบวนการน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ในการบริหารจดัการส่ือ เพราะ การบริหารจดัการส่ือ เป็นหลกัเกณฑใ์นการบริหารจดัดารธุรกิจท่ี
ครอบคลุมในเร่ืองกลยุทธ์ การปฏิบัติการและปัญหาในการบริหารจัดการองค์กรด้ านส่ือ                        

                                                            
26 เสกสิฐ  เลา้กิจเจริญ, การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพ่ือ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนคาทอลกิสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  เขตเหนือ สารนิพนธ์
สาขาบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 17. 
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การบริหารจดัการส่ือจึงประกอบไปดว้ยงานดา้นต่างๆ คือ การจดัการกลยทุธ์ การจดัการการจดัซ้ือ 
การจดัการงานปฏิบติัการ การจดัการองคก์ร และการตลาดส าหรับองคก์รส่ือ27 

 
การหลอมรวมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการส่ือ 

แต่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี อนัได้แก่คอมพิวเตอร์ และการส่ือสาร 
โทรคมนาคม ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด น ามาสู่ยุคแห่ง                    
การหลอมรวมเทคโนโลยี ในการท าความเขา้ใจเร่ืองการหลอมรวมทางเทคโนโลยีนั้น จ าเป็นตอ้ง
เข้าใจถึงค าว่า การหลอมรวม /บรรจบ (Convergence) เสียก่อน ทั้ งน้ี  ค  าว่าคอนเวอร์เจนซ์ 
(Convergence) ในภาษาไทยมีแปลใช้กันทั่วไปอยู่สองส านวนคือ “การบรรจบกันทาง” และ                
“การหลอมรวมทาง” นอกจากน้ียงัมีผูแ้ปล Media Convergence ว่า “ส่ืออนันตภาค” เพื่อแสดงถึง
ความเป็นไปไดท่ี้หลากหลายเม่ือส่ือหลายชนิดมาบรรจบหรือหลอมรวมกนั” ภาวะคอนเวอร์เจนซ์
เกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีหลายระดับ และการจ าแนกประเภทก็ข้ึนอยู่กับมุมมองของผูแ้บ่งหรือ
วตัถุประสงคใ์นการจ าแนกยงัครอบคลุมประเด็นการหลอมรวมทางเทคโนโลยีของช่องทางและ
อุปกรณ์ การควบรวมกิจการและการหลอมรวมโครงสร้างสถาบนั การหลอมรวมตลาดเขา้เป็น
ตลาดเดียว การหลอม-รวมวิธีการท าธุรกิจและการหารายได ้การหลอมรวมทางสังคมวฒันธรรม
และการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสาร การเติบโตข้ึนของผูใ้ชท่ี้ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บส่ือเพียงอยา่งเดียวแต่ยงั
สร้างส่ืออีกดว้ย การหลอมรวมทกัษะการสร้างส่ือจากส่ือเก่าและส่ือใหม่เขา้ดว้ยกนั การหลอมรวม
ของตวัเน้ือหาส่ือเอง (trans media) ซ่ึงรวมถึงวิธีการเล่าเร่ืองดว้ย ดงันั้นเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนของ
การบริหารจดัการส่ือในยุคท่ีมีความเขม้ขน้ของการหลอมรวมเทคโนโลยี จึงสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ระดบั คือ ระดับมหภาค (Macro Level) ระดับจุลภาค (Micro Level) และระดับเทคนิควิธี
และนโยบาย (Meso Level) ในระดบัมหภาค (Macro Level) คือการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม
ส่ือในระดับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและ                 
การแข่งขนัทางธุรกิจ ภูมิทศัน์ของส่ือระดบัมหภาคในปัจจุบนัคือเกิดการกระจุกตวัของความเป็น
เจา้ของส่ือ ขณะเดียวกนักมี็การเกิดข้ึนของบริษทัเลก็ๆท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจในฐานะ บริษทัภายนอก 
(Outsource) ของบริษัทใหญ่ๆโดยมีการจ้างการด าเนินงานเฉพาะโครงการในระยะเวลาสั้ นๆ                    
ในระดับเทคนิควิธีและนโยบาย (Meso Level) เป็นการบริหารจดัการด้านกระบวนการ กลยุทธ์
นโยบาย และวฒันธรรมท่ีมีส่วนในการก าหนดแนวทางการผลิตและการท างานขององค์กรส่ือ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางดา้นเน้ือหาส่ือ กล่าวคือ เน้ือหายงัคงครองต าแหน่งส าคญั (Content is the 

                                                            
27 Wirtz B. W., Media and Internet Management (Wiesbaden: Gabler, 2011), 29. 
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King) ในยุคปัจจุบนั เพียงแต่รูปแบบและรายละเอียดของเน้ือหาส่ือมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสรุป
คุณลักษณะของเน้ือหาส่ือในยุคปัจจุบันได้ดังน้ี 1) เน้ือหาส่ือมีความเป็นเฉพาะกลุ่ม (Content                 
a’la carte) 2) การเขา้ถึงเน้ือหาส่ือไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี  (Content Everywhere) 3) เน้ือหาส่ือ
เข้าถึงได้โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย (Content for Free) 4) ผู ้ใช้เป็นผู ้ผลิตเน้ือหาส่ือ (User-generated 
Content) 5) เน้ือหาส่ือมีความเป็นสากล (Global Content) 6) มีการเช่ือมโยงเน้ือหาส่ือเขา้ดว้ยกนั 
(Content about Content) การบริหารจดัการองค์กรส่ือในระดบัดงักล่าวน้ีตอ้งอาศยัทกัษะความรู้
ดา้นการบริหารและดา้นความคิดสร้างสรรคเ์ขา้ดว้ยกนั เน้ือหาส่ือเป็นส่ิงส าคญั แต่ขณะเดียวกนั
วิธีการและรูปแบบการน าเสนอเน้ือหาก็เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมเน้ือหาให้น่าสนใจ สามารถเขา้ถึงและ
ไดรั้บ  ความนิยมจากผูบ้ริโภคยุปัจจุบนั ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคส่ือในยุคปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนสถานะจาก
ผูช้มมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการผลิตเน้ือหา (Co-creation) และร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กันเน้ือหา 
(Value-added Content) นั้นอีกดว้ย28 
 การบริหารส่ือในระดบัจุลภาค (Micro Level) คือการเน้นการบริหารจดัการความสัมพนัธ์ 
(Relationship) และปฎิสัมพันธ์  (Interaction) ในองค์กร โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ  
(Professional Identity) ของนกัวิชาชีพผูผ้ลิตส่ือมีความเปล่ียนแปลง จากลกัษณะการท างานในอดีต
แบบฉายเด่ียว (Soloist) ในลกัษณะของศิลปินเด่ียวท่ีผลิตผลงานศิลปะรายบุคคล มาสู่อตัลกัษณ์
แบบนักผสมผสาน ดังนั้ นการบริหารจดัการองค์กรส่ือในระดับจุลภาคน้ี ผูผ้ลิตจะรู้จกัวิธีและ
กระบวนการ (Know How) และตอ้งรู้จกัเน้ือหาทั้งของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งรู้จกัผูบ้ริโภค (Know 
Who) อีกด้วย การท่ีผูผ้ลิตจะอยู่รอดได้ในการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมส่ือ จ าเป็นต้องมี                 
การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ทางวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการท างานและภูมิทศัน์ส่ือยคุดิจิทลั
สมยัใหม่29 

แต่เน่ืองจากการพฒันาท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านส่ือ น ามาสู่ปัญหาของการบริหาร
จัดการส่ือ ดิวซ์ (Deuze) ได้กล่าวถึงปัญหาของการบริหารจัดการส่ือไว ้4 ประการ อันได้แก่                     
1) การบริหารจัดการส่ือเป็นเร่ืองท่ีย ังขาดการศึกษาวิจัย  (Underexplored) อันส่งผลให้ขาด                      
การพฒันาองค์ความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการส่ือ  (Undertheorised) 2) การพฒันา
ความรู้ในการบริหารจดัการส่ือยงัขาดประสานและบูรณาการกันในระดับวิชาการและวิชาชีพ                   

                                                            
28 มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาของชุมชน, ส ารวจภูมิทศัน์และอนาคตของการจัดการส่ือในยุค

หลอมรวมข้ามพรมแดน (2558), 28-29. 
29 ฐิตินนัท ์บุญภาพ คอมมอน, การบริหารจัดการส่ือโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัหลอมรวม ( 

กรุงเทพฯ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2559), 6-7. 
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3) การศึกษาดา้นการบริหารจดัการส่ือท่ีผ่านมาเนน้ศึกษาแต่เพียงมิติดา้นการบริหารจดัการแต่ขาด              
การให้ความส าคญักบัมิติดา้นความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะท่ีส าคญัขององคก์รส่ือ                    
4) การศึกษาวิจยัดา้นการบริหารส่ือตอ้งเป็นการศึกษาในภาพรวม และมีการศึกษาแบบองคร์วม คือ
ตอ้งใหค้วามสนใจในทั้งมิติของวิชาการและมิติของภาคปฏิบติัดว้ย30 

 

ส่ือดิจิทลัทางการศึกษาของเด็กปฐมวยั 

ส่ือดิจิทลั หมายถึงส่ือท่ีเกิดจากการสร้างสรรคห์รือการใชง้านกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซ่ึงบางส่วนสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้งานได ้และมกัจะอยู่ในรูปแบบดิจิทลั หรือมีการเขา้รหัสใน
รูปแบบเลขฐานสอง โดยมีรูปแบบของการส่ือสาร (Communication) ทั้ งของบุคคล ผ่านระบบ
เครือข่าย (Network) และส่ือท่ีถูกแปลง (Transform) โดยใชเ้ทคโนโลยีอย่างสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิด
ระบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) หรือด าเนินการ (Transact) ซ่ึงมกัประกอบไปดว้ยพื้นฐาน 5 ชนิด
ไดแ้ก่ 1) ขอ้ความ (Text)  ท่ีใชแ้สดงรายละเอียด หรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีน าเสนอผ่านจอภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรใหเ้ลือกมากมายตามความตอ้งการแลว้
ยงัสามารถก าหนดลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ในระหว่างการน าเสนอไดอี้กดว้ย 2) เสียง (Audio) 
เสียงถูกจดัเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซ่ึงสามารถเล่นซ ้ ากลบัไปกลบัมาได ้3) ภาพน่ิง (Still 
Image) เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวสามารถถ่ายทอดความหมายไดลึ้กซ่ึงมากกว่าขอ้ความหรือ
ตวัอกัษรซ่ึงขอ้ความหรือตวัอกัษรจะมีขอ้จากดัทางดา้นความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้น
สามารถส่ือความหมายไดก้บัชาติ 4) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เป็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อ
แสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 5) ภาพวีดีโอ (Video)นาเสนอขอ้ความ
หรือรูปภาพประกอบกบัเสียง31 

เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงไม่ว่าจากบุคคล หรือ
จากส่ือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่ืออุปกรณ์เหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการพฒันาการ                  
การเรียนรู้และประสบการณ์ตรงของเด็กไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นเดียวกบัส่ืออุปกรณ์ประเภทอ่ืน NAEYC 
ได้ให้แนวทางการใช้ส่ืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสานสนเทศส าหรับเด็กปฐมวยัไวด้ังน้ี คือ ใช้
ส าหรับเก็บข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของเด็กปฐมวัยการเลือกส่ือ อุปกรณ์จะต้องค านึงถึง
ความสัมพนัธ์ของพฒันาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียน

                                                            
30 Deuze M., Media, Culture and Society (Indiana: Sage, 2011), 42. 
31 ชุติสนัต ์เกิดวบูิลยเ์วช, ส่ือดิจัลใหม่ส่ือแห่งอนาคต (กรุงเทพ: สถาบนับณัฑิตพฒับริหาร

ศาสตร์, 2559), 7-8. 
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การเลือกส่ือ อุปกรณ์ในการเรียนนั้ นจะต้องสอดคล้องกับความสนใจของผู ้เรียนควรจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและทักษะ                        
การแก้ปัญหาควรจดัให้เด็กมีเวลาใช้ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศตามล าพงัและตามความ
สนใจ เพื่อพฒันาทกัษะต่างๆ และพฒันาทกัษะการส ารวจควรมีการน าส่ือประสมเขา้มาประยกุตใ์ช้
ในส่ือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บา้งเป็นคร้ังคราวเพื่อพฒันาทกัษะการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของผูเ้รียนฝึกฝนใหเ้ดก็ไดอ้อกแบบผลงานของตนดว้ยส่ืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ32 

ส าหรับประเทศไทยไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือส่ือดิจิทลัเขา้มาช่วยสอนเป็น
เวลานานพอสมควร ซ่ึงคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมากในการน ามาจดักิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ในปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มทวีข้ึนเร่ือยๆ นอกจากจะมีศกัยภาพสูงข้ึนแลว้ยงัมีราคาถูกลง พร้อมกับมี               
การพฒันาเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์ให้มีความคล่องตวั สะดวกต่อการใชม้ากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นมี
การผลิตซอฟตแ์วร์ (Software) หรือโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัในประเทศไทย ไม่ค่อยมี             
ความแตกต่างกบัเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับวยัอ่ืนๆ แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจนคือ เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ รูปแบบหลกัๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยัคือ 1) วีดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video on Demand-VDO) เป็นระบบท่ีน าภาพวีดิโอ
มาบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพียงชุดเดียว สามารถแจกจ่ายขอ้มูลวีดิโอชุดน้ีใหก้บัผูใ้ชจ้  านวนมากได ้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรับชมพร้อมๆ กนั และสามารถท่ีจะควบคุมการแสดงผลไดเ้หมือนกบัดูวีดิโอเทป
ทุกประการ แต่ปัจจุบนัความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสารจึงมีการน าระบบ
วีดีทศัน์ตามอธัยาศยั มาใช้ในการถ่ายทอดภาพวีดีทศัน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้                
วีดีทศัน์ตามอธัยาศยัน้ีจะจดัท าข้ึนเพื่อเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็ก บางส่วนท าเพื่อมุ่งเนน้ใน               
การเสริมทกัษะเพื่อการสอบเขา้เรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 2) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) หมายถึง 
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถอ่านไดท้างอินเทอร์เน็ต หรือในคอมพิวเตอร์เม่ือติดตั้งโปรแกรม
หรือเน้ือหาลงในคอมพิวเตอร์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งมีในการอ่านหนังสือประเภทน้ี คือ 
ฮาร์ดแวร์ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืนๆ พร้อมทั้ งติดตั้ ง
ระบบปฏิบติัการหรือซอฟตแ์วร์ท่ีใชอ่้านขอ้ความต่างๆ เช่น ออแกไนเซอร์แบบพกพา พีดีเอ เป็นตน้ 

                                                            
32 National Association for the Education of Young Children, Technology and 

Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children from Birth 
through Age 8. , 5-6. 
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ส่วนการดึงขอ้มูลe-Books ซ่ึงจะอยู่บนเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการทางดา้นน้ีมาอ่านก็จะใชว้ิธีการดาวน์
โหลดผา่นทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เน้ือหาส่วนใหญ่ของ e-book ส าหรับเด็กปฐมวยั ส่วนใหญ่
จะเป็นการน าหนงัสือนิทาน หรือหนงัสือส าหรับเด็กมาแปลงเป็นดิจิทลั เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ถึง
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) หมายถึง 
การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการน าเสนอบทเรียนท่ีน ามาใชใ้นการสอนเสริมการสอนในชั้นเรียน 
หรือสอนแทนครูผูส้อน และผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ในชั้นเรียน 
และผูเ้รียนสามารถตอบสนองต่อบทเรียนได้ตามระดับความสามารถของตนเองเน้ือหาวิชาท่ี
น าเสนอจะอยู่ในรูปมลัติมีเดีย ซ่ึงประกอบดว้ย อกัษร รูปภาพ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน
แบบเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ส่วนครูจะเป็นเพียงผู ้
ประสานงานให้ค  าแนะน าช่วยแก้ปัญหา กระตุน้ให้นักเรียนท ากิจกรรมและสรุปบทเรียน และ
สามารถน ามาใชใ้นการสอนเสริมการสอนแทนครูในกรณีท่ีครูไม่อยู่หรือขาดแคลนครู การเรียน
นอกเวลา หรือ การทบทวนเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเรียนผา่นมาแลว้ในชั้นเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 4) การเรียนรู้
แบบออนไลน์ (e-Learning) เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะไดเ้รียนตามความสามารถ
และความสนใจของตน เน้ือหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ
มลัติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยงัผูเ้รียนผา่นเวบ็บราวเซอร์ (Web Brower) โดยผูเ้รียนผูส้อนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการ
เรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศยัเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ส าหรับทุกคนท่ีสามารถเรียนรู้
ทุกเวลา และทุกสถานท่ี 33 

การออกแบบระบบการเรียนมีความจ าเป็นในสังคมยุคดิจิทัลและมีความส าคญัยิ่งต่อ                  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนจากการใช้
เทคโนโลยแีบบพกพา (Mobile Learning) ซ่ึงเป็นส่ือเทคโนโลยีเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไปในปัจจุบนั ซ่ึง
ประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ีนั้ น คุคัลสกา-ฮันเม และแทร็กซ์เลอร์ (Kukulska – Hulme and 
Traxler) ไดก้ล่าวไวว้่า การออกแบบการเรียนส าหรับโลกยุคดิจิทลันั้น ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ
ส าคญั 3 ประการได้แก่ 1) การออกแบบด้านเน้ือหา (Design of Content) โดยการออกแบบตอ้ง
ค านึ งถึงการออกแบบเน้ือหาส าห รับผู ้เรียนในเชิงสร้างสรรค์ (Learner – Center Content)                      
การออกแบบเน้ือหาส าหรับบุคคลทัว่ไป (Personalized Content)เพื่อการสืบคน้ การแบ่งปันความรู้ 

                                                            
33 ชุติสนัต ์เกิดวบูิลยเ์วช, ส่ือดิจัลใหม่ส่ือแห่งอนาคต. (กรุงเทพ : สถาบนับณัฑิตพฒับริหาร

ศาสตร์), 2559, 23-30. 
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เป็นตน้ ความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัของเน้ือหา Learner – Center Content) การจดัแบ่งช่วงเวลา
การใช้เน้ือหา (Time or Scheduled Content) การเรียงล าดับความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ 
(Prioritized Content) การส่ือสารเชิงวจนะเน้ือหา (Aural Content) ความยืดหยุ่นของเน้ือหา 
(Flexible Content) 2) การออกแบบกิจกรรมทางการเรียน (Design ofActivities) โดยค านึงถึง
พฤติกรรมทางการเรียน (Behaviorist Learning) การสร้างสรรค์ทางการเรียน (Constructivist 
Learning) สถาน ก ารณ์ ท างก าร เรี ยน  (Situation Learning) ก าร มี ส่ วน ร่วมท างก าร เรี ยน 
(Collaborative Learning) การเรียนตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Informal and Lifelong 
Learning) ส่ิงสนับสนุนทางการเรียน (Supported Learning) 3) การออกแบบกระบวนการส่ือสาร 
(Design ofCommunication) โดยค านึงถึงลกัษณะของการส่ือสารแบบเดิมท่ีเป็นธรรมชาติและมีมา
ก่อนแลว้ รวมทั้งระบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนการรวบรวมจดัเก็บสารสนเทศจากส่ืออุปกรณ์ต่างๆท่ีมีอยู่
ระบบการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะต่างๆท่ีใชท้ั้งในรูปแบบการบนัทึกภาพเสียง การถ่ายภาพ เพื่อใช้
ในการส่ือสาร เหล่าน้ี เป็นต้น เพื่อกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในยุคแห่งสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถส่งมอบคุณค่าและข้อดีของส่ือให้ได้มากท่ีสุด 
จ าเป็นต้องมีระบบของการออกแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและ                 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในการออกแบบการเรียนรู้จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัองคป์ระกอบส าหรับ
การพฒันาและการปฏิบติั34 

 เอิร์ทเนอร์และคณะ (Ertmer et.al) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัต่อการออกแบบระบบการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ยคุใหม่ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่1) ปัจจยัดา้นคน/การบริหารจดัการ
บุคลากร(People – Based Factors)ประกอบดว้ยการบริหารจดัการบุคลากรผูมี้อ  านาจในการก าหนด
นโยบาย (Clients : Impact of Designing for Diverse Clients) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีทรงอิทธิพลมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายในการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผูก้  ากบัดูแล 
ศึกษาวิจัย เพื่อก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติผูเ้รียน (Learners : Impact of Design for Diverse 
Learners) กลุ่มผูเ้รียนหรือนักเรียนเป็นกลุ่มส าคญัท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใชห้ลกัสูตรหรือจาก
ระบบการเรียนท่ีถูกออกแบบมาใช ้ซ่ึงปัจจยัดา้นผูเ้รียนน้ีจะมีอิทธิพลค่อนขา้งสูงต่อการปรับใชแ้ละ
การออกแบบระบบการเรียนข้ึนมาใหม่ในสังคม มีการศึกษาวิจยัไวว้่าปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อผูเ้รียน
ในการใช้ระบบการสอนได้อย่างมีประสิท ธิภาพนั้ นจะประกอบด้วยปัจจัย ท่ี เก่ี ยวกับ                             
ภาษา (Language) วฒันธรรมทางการศึกษา (Education Culture) โครงสร้างพื้นฐานเชิงเทคนิค 

                                                            
34 A. and Traxler Kukulska-Hulme, J.,, Design Principles for Mobie Learninge 

(Abingdon: Routledg, 2013), 34-42. 
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(Technical Infrastructure) กลุ่มผูศึ้กษาเบ้ืองตน้ (Primary Audience)รูปแบบทางการเรียน(Learning 
Styles) ตวัแบบปัจจยัทางการเรียน (Reasoning Patterns) บริบททางวฒันธรรม (Culture Context) 
บริบททางสังคม (Social Context) ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีต่างเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนทั้งส้ิน                   
ท่ีส่งผลต่อการออกแบบระบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นกัออกแบบระบบ (Designer : Impact 
of Designers’ Knowledge and Experience) นักออกแบบระบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
ตัวแปรท่ีส าคัญท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกแบบระบบการเรียนซ่ึงปัจจัยส าคัญ                         
2 ประการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนได้แก่ ระดับความรู้ความเข้าใจของนักออกแบบ 
(Designers’ Knowledge)และประสบการณ์สั่งสมของนักออกแบบระบบ (Previous Experience)              
ท่ีมีต่อกระบวนการออกแบบระบบ ระดบัความรู้ความเขา้ใจของนักออกแบบระบบจะเก่ียวกับ
ประเด็นของการปรับประยุกตใ์ชใ้นเชิงทฤษฎีและการสร้างตวัแบบระบบ  (Theories and Models) 
ส่วนประสบการณ์สั่งสมของนกัออกแบบระบบจะเก่ียวกบัการใชป้ระสบการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม
จากการก าหนดวิธีการหรือกรอบการท างานไดอ้ย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 2) ปัจจยัดา้นสภาพบริบท 
(Context – Based Factors) โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเก่ียวกับการออกแบบเพื่อการขับเคล่ือนสู่              
การปฏิบัติ  (Designing for Diverse Implementation Contexts)  ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี(Impact of Infrastructure Technology)  ผลกระทบเชิงเน้ือหา
(Impact of  Contents) 3) ด้านผลลัพ ธ์ ท่ี เกิด ข้ึน  (Outcome – Related Influence) โดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลปฏิบติัจากการออกแบบระบบ(The Impact of Assessment on 
Design Practices)  การประเมินผลทางการเรียนจากการปฏิบัติ (The Impact of Evaluation on 
Design Practices) จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญทั้ ง 3 ปัจจัยท่ีกล่าวมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร (Personal) ด้านสภาพบริบท (Context) และ ด้านผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน (Outcome) ต่างเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการออกแบบการเรียนยคุใหม่ทั้งส้ินท่ีมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์
กนัอยา่งเป็นระบบ35 

แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีขอ้สรุปเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาสู่การใชใ้นแง่ของการเป็น
เคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการการเล่นเหมือนเคร่ืองเล่นชนิดอ่ืนๆอย่างชดัเจน มอร์ริสัน 
(Morrison) จึงมีขอ้แนะน าในการน าเทคโนโลยีมาจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก ดังน้ี 1) การน า
เทคโนโลยมีาใชก้บัเด็กปฐมวยันั้นตอ้งพิจารณาในหลกัของความสอดคลอ้งกบัหลกัการสนบัสนุน

                                                            
35 Ertmer et.al, "Removing Obstacles to the Pedagogical Changes Required Retrieved 
Date 23 October 2016. Retrieved From  "  
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.008. 
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พัฒนาการของเด็ก และสอดคล้องกับหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลพัฒนาการแบบ
วตัถุประสงค์การศึกษา ครูตอ้งใช้ดุลยพินิจในการน ามาใช้ให้เหมาะสม ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และบริบททางสงัคมของเดก็ดว้ย 2) การพิจารณาดา้นความเหมาะสมของเทคโนโลยี
นั้น จะตอ้งช่วยพฒันาการทั้งดา้นสติปัญญาและทางสังคมควบคู่กนัไป 3) การน าเทคโนโลยีมาใช้
ตอ้งน ามาใชโ้ดยการบูรณาการกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในลกัษณะของการเป็นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
และใชเ้ป็นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก 4) เทคโนโลยีมีความซับซ้อน และมีศกัยภาพสูง เช่น 
คอมพิวเตอร์ ครูจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคข์องการน ามาใชท่ี้ชดัเจน คือให้เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ แต่มิใช่น ามาใชใ้นลกัษณะของการเป็นบทเรียน หรือสาระความรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้ง
เรียนอย่างเคร่งเครียด หรือเรียนเป็นระบบ 5) นักการศึกษาปฐมวยัตอ้งเขา้ใจว่าเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าในการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะการส่งเสริมช่วง
ความสนใจ การแกปั้ญหา และการยอมรับเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นโลกปัจจุบนั ดงันั้นจึงควรใหโ้อกาส
เด็กทุกคนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลย ีและรวมทั้งการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้กครองในประเด็นน้ีดว้ย 
จะเห็นไดว้่าการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นเด็กปฐมวยันั้นมีความจ าเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากโลกปัจจุบนั
และอนาคตเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี และนับวนัจะมีความกา้วหน้าเพิ่มข้ึน การน าเทคโนโลยีมาสู่
เด็ก จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เด็กได้คุ ้นเคยและรับรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึง 
เช่นเดียวกับเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเขาสามารถท าความรู้จัก เข้าใจ และใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได ้                  
ขอ้ส าคญัครูและผูใ้หญ่จะตอ้งเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ดังกล่าว และไม่น าเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์มาก าหนดเป็นบทเรียนส าหรับเด็ก รวมทั้งการก าหนดการใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัเด็กทั้ง
ดา้นการเลือกซอฟแวร์ การก าหนดช่วงเวลาและลกัษณะการใช ้ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในดา้น
การส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของเดก็36 

 
ขอ้ดีและขอ้เสียของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ เราสามารถ

สรุปขอ้ดี – ขอ้เสียของการใชไ้อซีทีเพื่อการเรียนรู้ โดยแยกตามประเภทของเทคโนโลยไีดด้งัน้ี37 
 
 

                                                            
36 Morrison. G. R., Experimental Research Methods (New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers, 2004), 141-42. 
37 สุรศกัด์ิ ปาเฮ, ส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา (กรุงเทพ ฯ: แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ,์ 

2560), 156-61. 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ดีและขอ้เสียของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ 
เทคโนโลย ี ข้อด ี ข้อจ ากดั 
อินเทอร์เน็ต
และเวิร์ลไวด์

เวบ็ 

- เวบ็เป็นเทคโนโลยรีาคาถูก ตน้ทุน
ในการใชเ้วบ็มีเพียงการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น หาก
สถาบนัการศึกษาใดมีการเช่ือมต่ออยู่
แลว้จะสามารถใชเ้วบ็ไดท้นัที 
 

- การใชอิ้นเทอร์เน็ตและเวบ็อาจมี
ขอ้จ ากดัอยูบ่า้งในบางประเทศท่ีก าลงั
พฒันาเน่ืองจาก*มีโครงสร้างพื้นฐาน
ไอซีทีจ ากดั ไดแ้ก่ จ  านวน
คอมพิวเตอร์และการวางสายโทรศพัท์
ยงัไม่ทัว่ถึง ท าใหไ้ม่เพียงพอต่อการ
ใชเ้วบ็ 

 - พฒันาการของส่ือท่ีใชเ้วบ็มีราคาถูก
เช่นกนัเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืนๆทั้งน้ี
เพราะวิชาท่ีใชเ้วบ็จะใชเ้พียง
ซอฟตแ์วร์โปรแกรมในการสร้างโดย
ใชภ้าษา HTML หรือใช ้authoring 
software เพื่อสร้างเวบ็ไซตบ์ทเรียน
ไดโ้ดยง่าย 
- ผูเ้รียนดว้ยเวบ็สามารถเรียน ณ 
สถานท่ีใดในเวลาใดกไ็ดต้ามสะดวก 

- ประชาชนไม่มีความรู้ดา้นการรู้ไอซี
ทีท าใหไ้ม่มีความสามารถในการใช้
เวบ็ 
*การส่ือสารยงัใชแ้บนตว์ิตทแ์คบ ท า
ใหส่ื้อการสอนท่ีส่งบนเวบ็จะจ ากดัอยู่
เพียงขอ้ความและภาพน่ิงเป็น
ส่วนมาก 

อินเทอร์เน็ต
และเวิร์ลไวด์

เวบ็ 

- การใชเ้วบ็สามารถใชก้าร
ติดต่อส่ือสาร ระหวา่งผูส้อนและ
ผูเ้รียนไดท้ั้งแบบประสานเวลาและ
แบบไม่ประสานเวลา 
- สมรรถนะ ศกัยภาพ และ
ประสิทธิภาพในส่ือประสมเชิง
โตต้อบและส่ือหลายมิติของเวบ็ท าให้
เป็นท่ีนิยมใชเ้ป็นส่ือการสอนอยา่ง
กวา้งขวางกวา่ส่ืออ่ืนๆ 
- เวบ็เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชร้อบโลกทุก
วยัทุกภาษาและวฒันธรรมมาเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

*ผูส้อนยงัไม่ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
สอนใหเ้ท่าทนัเทคโนโลย ีท าใหย้งัคง
สอนแบบเดิมโดยไม่ใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งคุม้ค่าเท่าท่ีควร 
- *การจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์
เชิงโตต้อบท่ีใชใ้นเวบ็อาจไม่เหมาะ
กบัวฒันธรรมและสงัคมการเรียนรู้รูป
แบบเดิมในบางประเทศท่ีเคร่งต่อ
ประเพณีเก่าท่ีผูเ้รียนตอ้งเคารพผูส้อน
อยา่งเคร่งครัดและไม่อาจถามค าถาม
ต่อผูส้อนได ้
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การส่ง
สญัญาณผา่น
ดาวเทียม 

- ถึงแมจ้ะมีการลงทุนค่อนขา้งสูงใน
เบ้ืองตน้ในเร่ืองของหอ้งสตูดิโอและ
อุปกรณ์รับสญัญาณแต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่
เป็นส่ิงส้ินเปลืองเหมือนวสัดุอ่ืน 
- เป็นการลงทุนอยา่งคุม้ค่าเม่ือเทียบ
กบัความสามารถในการรับบทเรียน
และการสอนเพื่อผูเ้รียนกลุ่มใหญ่ 
- การบรรยายบทเรียนสามารถท าได้
ในมาตรฐานเดียวกนัส าหรับผูเ้รียนใน
ทุกแห่ง 
- สามารถใชรู้ปแบบการส่ือสารสอง
ทางเม่ือใชร่้วมกบัโทรศพัทห์รือ
อินเทอร์เน็ต 

- ตอ้งใชทุ้นสูงในการเร่ิมตน้ รวมถึง
ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคในการ
ด าเนินงาน 
- หากเป็นการรับสญัญาณผา่น
โทรทศัน์จะไม่มีลกัษณะการยดืหยุน่
ในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีเรียน
เหมือนการเรียนบนเวบ็ 
- ความจ าเป็นในการอ านวยความ
สะดวกในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ การรักษาความปลอดภยั และ
การจดัเตรียมสถานท่ีรับในแต่ละแห่ง
ท าใหต้อ้งเพิ่มการบริหารจดัการ
งบประมาณมากข้ึนกวา่ปกติ 

การประชุม
ทางไกลดว้ย
วีดิทศัน ์

- ประหยดัเวลาในการเดินทางของทั้ง
ผูส้อนและผูเ้รียนท่ีอยูใ่นวิทยาเขต
ต่างๆ และท าใหส้ามารถมีการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ไดใ้นบางชั้น
เรียนท่ีอยูห่่างจากบริเวณมหาวิทยาลยั
ใหญ่ 
- ผูส้อนไม่จ าเป็นตอ้งปรับวธีิการ
สอนมากนกัจากวิธีการสอนในชั้น
เรียนปกติ 

- หากเป็นการรับภาพทางโทรทศัน์
ตอ้งใชต้น้ทุนสูง ไม่เฉพาะแต่
ทางดา้นอุปกรณ์การประชุมเท่านั้น 
แต่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงหอ้งเรียนให้
เหมาะสมหลายประการ เช่น มีแสงท่ี
พอเหมาะ และระบบเสียงท่ีดี และ
ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งนัง่เรียนในสถานท่ี
และเวลาท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

ขอ้ความและ
ส่ือหลายมิติ 

- บทเรียนส่ือหลายมิติในลกัษณะส่ือ
ประสมของตวัอกัษร ภาพกราฟฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีใน
ทุกช่องทางการส่ือสารและไดเ้น้ือหา
เพิ่มมากกวา่เดิม ท าใหส้นุกในการ
เรียน ดว้ยสมรรถนะของการเช่ือมโยง 

- ถา้บทเรียนไดรั้บการออกแบบท่ีไม่
ดีพอ อาจท าใหผู้เ้รียนหลงวนเวยีนอยู่
ในเน้ือหาได ้
- ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นใน
การเรียนรู้จะรู้สึกสับสนในการเรียน 
หรืออาจจะไม่สามารถตดัสินใจได้
เองวา่ตอ้งสืบคน้ขอ้มูลมากเท่าใดจึง 
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 หลายมิติท าใหผู้เ้รียนสามารถสืบคน้

เช่ือมโยงเน้ือหาได ้ฉบัไว เลือกอ่าน
ส่ิงท่ีตอ้งการไดโ้ดยสะดวกช่วยให้
เรียนรู้ในส่ิงต่างๆไดก้วา้งขวางและ
หลากหลายอยา่งรวดเร็วโดยไม่
จ าเป็นตอ้งเรียนไปตามล าดบัเน้ือหา 
- การใชจุ้ดเช่ือมโยงหลายมิติท าให้
ผูเ้รียนสามารถเช่ือมต่อความคิดจาก
เน้ือหาหน่ึงไปยงัเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ไดโ้ดยง่าย 
- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนส ารวจขอ้มูล
ตามความสนใจของแต่ละคนไดด้ว้ย
ตนเองในลกัษณะการศึกษารายบุคคล 
และช่วยใหมี้การจดัโครงสร้างการ
เรียนรู้ของตนเองในการคน้พบและ
การวิเคราะห์ 

จะเพยีงพอเน่ืองจากไม่มีผูค้อยให้
ค  าแนะน า 
- ซอฟตแ์วร์โปรแกรมขั้นสูงอาจยาก
ในการใชง้านเน่ืองจากตอ้งใชก้าร
เขียนสคริปตร่์วมดว้ย 
      เน่ืองจากเน้ือหาของส่ือหลายมิติมี
ลกัษณะไม่เป็นเสน้ตรง ซบัซอ้น และ
มุ่งเนน้ในเร่ืองการสืบคน้ จึงท าให้
ตอ้งใชเ้วลามากในการสร้างบทเรียน
ลกัษณะน้ี 

ส่ือประสม
เชิงโตต้อบ 

- ลกัษณะบทเรียนส่ือประสมและการ
มีปฏิสมัพนัธ์โตต้อบระหวา่งส่ือกบั
ผูเ้รียนจะดึงดูดความสนใจในการ
เรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
- เป็นการใหผู้เ้รียนและส่ือมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัท าใหมี้การโตต้อบ
ระหวา่งส่ือและผูเ้รียนเพื่อผลในการ
เรียนรู้ท่ียาวนานกวา่ 
- ผูเ้รียนบางคนอาจจะไม่กลา้ถามขอ้
สงสยัหรือตอบค าถามในหอ้งเรียน 
การใชส่ื้อประสมจะช่วยแกปั้ญหาใน 
 
 

- การสร้างบทเรียนส่ือประสมตอ้งมี
การออกแบบท่ีดีจึงจะใชใ้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- การใชง้านส่ือประสมตอ้งใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะสูง
พอสมควรจึงจะสามารถน าเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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 ส่ิงน้ีไดโ้ดยการใชใ้นลกัษณะ

การศึกษารายบุคคล 
- ส่ือประสมสามารถแสดงสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนความคิดรวบยอดของ
ผูเ้รียน โดยการเสนอส่ิงท่ีให้
ตรวจสอบยอ้นหลงัและแกไ้ขจุดอ่อน
ในการเรียน 

 

ซีดีและดีวีดี - ซีดีและดีวีดีสามารถบนัทึกขอ้มูล
สารสนเทศในปริมาณท่ีมากมายและ
หลากหลายรูปแบบเก่ียวกบัเน้ือหา
บทเรียนท่ีสอน 
- บนัทึกขอ้มูลไดทุ้กประเภททั้ง
ตวัอกัษร เสียง ภาพน่ิง และภาพวีดี
ทศัน์ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ
และสนุกในการเรียน 
- สามารถบนัทึกขอ้มูลไดง่้าย 

- แผน่ CD-R หรือ DVD-R จะไม่
สามารถบนัทึกทบัขอ้มูลได ้แต่หาก
ใชแ้ผน่ CD-RW, DVD-RW หรือ 
DVD-RAM ซ่ึงมีราคมสูงกวา่จะ
บนัทึกทบัขอ้มูลได ้
 

 - ใชก้ารเช่ือมโยงหลายมิติเพื่อเรียกใช้
ขอ้มูลไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 
- แผน่บนัทึกมีอายกุารใชง้านนาน 
- แผน่มีขนาดทั้ง 8 และ 12 เซนติเมตร 
จึงเลก็กะทดัรัดเหมาะแก่การพกพา 
ถา้เป็นแผน่ CD-R จะมีราคาถูกคุม้ค่า
กบัการบนัทึกขอ้มูลจ านวนมาก 

 

เทคโนโลยี
ไร้สาย 

- ระบบเคล่ือนท่ีท าใหค้ล่องตวัในการ
ใชง้านผูส้อนเป็นอิสระในการเดินดู
ผูเ้รียนทัว่หอ้งและผูเ้รียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ไดใ้นทุกสถานท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งนัง่เฉพาะในหอ้งเรียน 

- อุปกรณ์ไร้สายจะมีราคาสูงกวา่
อุปกรณ์ใชส้าย 
- ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มในเร่ืองของ
การ์ดเพื่อการส่ือสารหากใช้
คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าท่ีไม่มีเสาอากาศ
ไร้สาย 
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 - เกิดความยดืหยุน่ในการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งรูปแบบและ
วิธีการ 
- เช่ือมต่อเวบ็ไดท้นัทีเพื่อการส่ือสารและ
ความร่วมมือในการท างาน 
- เพิ่มความสามารถในการท างานดว้ย
ความเร็วท่ีเพิ่มข้ึนกวา่แบบเดิม 
- ใชก้ารส่ือสารดว้ยเสียงบนอินเทอร์เน็ต
ไดใ้นหอ้งเรียนท่ีไม่สามารถใชโ้ทรศพัท์
ไดป้ระหยดัค่าใชจ่้ายท าใหไ้ม่ตอ้งเสียค่า
เดินสายเคเบิลในอาคารและบริเวณ
โดยรอบ 

 

ความเป็น
จริงเสมือน 

- สร้างโลกเหมือนจริงท่ีบางคร้ังเส่ียงต่อ
อนัตรายใหส้ามารถเรียนรู้ไดโ้ดย
ปลอดภยั 
- ขยายโอกาสใหผู้เ้รียนส ารวจสถานท่ีท่ี
ไม่สามารถท่องไปไดใ้นความเป็นจริง
รวมถึงสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต 

- อุปกรณ์มีราคาสูงเกินกวา่
สถาบนัการศึกษาทัว่ไปจะซ้ือไวใ้ชไ้ด ้
- เทคโนโลยซีบัซอ้นเกินกวา่จะใชใ้น
หอ้งเรียนธรรมดา 

 

 

ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการน าส่ือดิจิทลัมาใช้พฒันาเด็กปฐมวยั 

นโยบายการจัดการศึกษาโดยภาครัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักในการขับเคล่ือน
การศึกษาของประเทศ นโยบายหลกัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนดนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในมาตรา 80 (1) ว่า คุ ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชน
สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสริมสร้าง ความเป็นบึกแผ่นของสถาบันครอบครัว และชุมชนรวมทั้ งต้องสังเคราะห์และจัด
สวสัดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพและผูอ้ยู่สภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน และพึ่ งพาตนเองได้ และ(3) การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาใน                 
ทุกระดบัและทุกรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และจดัให้มี
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แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการศึกษาของชาติจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและการบริหาร
จดัการบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก รวมทั้งปลูกฝังใหมี้ผูเ้รียน
มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข38   

2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560– 2564) ก าหนดเร่ือง              
การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษยใ์ห้ความส าคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีสุขภาวะ
ท่ีดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึนรวมทั้ งสถาบันทางสังคมมี                         
ความเขม้แขง็และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึนโดยมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจดัการสถานศึกษาขนาดเลก็ใหมี้การจดัทรัพยากร
ร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้                 
เชิงสร้างสรรคแ์ละมีชีวิต39 

3. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดใ้ห้ความส าคญัและความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวยั
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข จดัการศึกษาจะยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง40  

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ .2560 – 2564) ได้
ก าหนดให้การพัฒนาการศึกษาส าห รับเด็กปฐมวัย เป็นห น่ึงในเป้าหมายในการพัฒนา                                 
ตามยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาทุนศกัยภาพมนุษย ์ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม โดยก าหนดวา่ คนไทยทุกกลุ่มวยัมีทกัษะและความรู้ความสามารถท่ีจะ

                                                            
38ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 

2560 เขา้ถึงไดท่ี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF 
39ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. ทิศทางของแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12. (มปท :2558), 18. 
40ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 

มิถุนายน 2560 เขา้ถึงไดท่ี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/074/1.PDF 
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เป็นฐานในการพฒันาประเทศ เด็กปฐมวยัมีพฒันาการเต็มตามศกัยภาพ สามารถเติบโตเป็นคนดี               
มีคุณภาพ และท าประโยชน์ต่อสงัคมโดยมีแนวทางพฒันา ส่งเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัมีการพฒันาทกัษะ
สมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสมสนับสนุนหนังสือเรียนอิเลคทรอนิกส์ (e-Book) และ
หุ่นจ าลองส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ  (e-Journal) รวมทั้ งเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้                       
เชิงสร้างสรรค ์(Life Long Learning) เช่ือมโยงกบัการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ระดบัปฐมวยั41 

5) นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) พ.ศ.2550 – 2559 มีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัช่วงอาย ุ0 – 5 ปี ทุกคนอยา่งมีคุณภาพ เตม็ศกัยภาพ มีครอบครัวเป็นแกนหลกั 
และผูมี้หนา้ท่ีดูแลเด็ก และทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีส่วนร่วมในการจดับริการและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี  เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของท้องถ่ิน และการพัฒนาเด็กตามวัย ประกอบด้วย                             
4 ยุทธศาสตร์หลัก มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย แก่ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาทุกแห่ง เพื่อก าหนดนโยบายสู่การปฏิบติัของสถานศึกษาในสังกดัทุกแห่ง ตลอดจน
การจดัสรรการบริหารจดัการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการใชใ้นการบริหารการจดัการและ
ขบัเคล่ือนมาตรการท่ีก าหนดให้สถานศึกษา องคก์ร หน่วยงานท่ีด าเนินการจดัการศึกษาปฐมวยั               
(0 – 5 ปี) ไดน้ าไปปฏิบติัเพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยั และคุณภาพการจดัการศึกษา ใหเ้กิดประสิทธิผลต่อ
เดก็ปฐมวยัอยา่งเตม็ศกัยภาพ42 

กล่าวโดยสรุปนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และเง่ือนไขสู่ความส าเร็จในการด าเนินการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัคือเด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บและมีการพฒันาท่ีดี และเหมาะสมอยา่งรอบดา้น อยา่ง
สมดุล เต็มศกัยภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตตามวยัอย่างมีคุณภาพ จดัการศึกษา              
โดยการมีส่วนร่วมให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ผูเ้ล้ียงดู และผูเ้ก่ียวข้องกับเด็กปฐมวยั มีความรู้                    
ความเขา้ใจ และตระหนักถึงความส าคญัของการเล้ียงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหเ้ดก็ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ และพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

แนวคิดเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ .ศ . 2552 – 2561)ประเทศไทยมี                       
การปฏิรูปการศึกษามาแลว้ถึง 3 คร้ังโดยเร่ิมตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ไดท้รงปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่ง
สร้างความทนัสมยัและธ ารงความเป็นเอกราชของชาติส่วนคร้ังท่ี 2 เม่ือพ.ศ. 2520 หลงัเหตุการณ์          
14 ตุลาคม 2516 อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นการมุ่งสร้าง

                                                            
41 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, "แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)." ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ. 
42 คณะกรรมการส่งเสริมเดก็และเยาวชนแห่งชาติ, แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 12. 
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การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมและในคร้ังท่ี 3 เม่ือพ.ศ. 2542 มีการตราแผนการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 2545 เป็นการมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
กระแสโลกาภิวตัน์ควบคู่ไปกบัการยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและส าหรับใน
คร้ังน้ีนับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาคร้ังท่ี 4 ในปีพ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศยัอย่างมี
คุณภาพและเท่าเทียมกันในทุกระดับประเภทการศึกษาอัญญรัตน์  นาเมือง ได้วิ เคราะห์                       
ความแตกต่างของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี1และ 2ไวด้งัน้ี43 
ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี1และ 2 

การปฏิรูปทศวรรษที1่ (2542 – 2552)  การปฏิรูปในทศวรรษที่2 (2552 – 2561)  
1.รัฐธรรมนูญปี 40 ก าหนดใหมี้กฎหมายทาง
การศึกษาจึงเกิดเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542  
2. มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
โดยน าโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติมารวมกบักรม
สามญัศึกษา 

1. มีการใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาพ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เติม 2545 ตามเดิม 
 
2. ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการโดย
แยกระดบัโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มธัยมศึกษาออกจากกนั 

3. มีการวางระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใน
ทุกระดบัโดยจดัตั้งสมศ. ในการประเมิน 
4. เปล่ียนแปลงหลกัสูตรจากหลกัสูตร 2533 
เป็นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544  
5. เปล่ียนแปลงระบบ Entrance มาเป็นระบบ      
Admission โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย + ONET / 
ANET ต่อมาเปล่ียนเป็น GAT และ PAT 

1. มีการใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาพ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เติม 2545 ตามเดิม 
2. ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการโดย
แยกระดบัโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มธัยมศึกษาออกจากกนั 
3. มีการประเมินคุณภาพจากสมศ. ในรอบ 3 
ไม่เนน้การประเมินจากเอกสารแต่จะดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอน
ของครู 

 

                                                            
43 อญัญรัตน์ นาเมือง, "การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย," วารสารมหาวิทยาลยั

นราธิวาส2, (2 : 2553): 112-21. 
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ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 1 และ 2 (ต่อ) 
การปฏิรูปทศวรรษที1่ (2542 – 2552)  การปฏิรูปในทศวรรษที่2 (2552 – 2561)  

4. เปล่ียนแปลงหลกัสูตรจากหลกัสูตร 2533 
เป็นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544  
5. เปล่ียนแปลงระบบ Entrance มาเป็นระบบ      
Admission โดยใชค้ะแนนเฉล่ีย + ONET / 
ANET ต่อมาเปล่ียนเป็น GAT และ PAT  

1. มีการใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาพ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิม่เติม 2545 ตามเดิม 
2. ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการโดย
แยกระดบัโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มธัยมศึกษาออกจากกนั 
3. มีการประเมินคุณภาพจากสมศ. ในรอบ 3 
ไม่เนน้การประเมินจากเอกสารแต่จะดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอน
ของครู 
4. การใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพ.ศ. 2551  
5. เปล่ียนระบบการ Entrance เขา้มหาวิทยาลยั
อีกคร้ังซ่ึงยงัไม่สรุปผล 

6.เปล่ียนแปลงระบบการพฒันาวิทยฐานะใบ
ประกอบวิชาชีพครู/ผูบ้ริหารและการเขา้แท่ง
เงินเดือน 

6. ปรับเกณฑก์ารประเมินวทิยฐานะใหม่โดย
เนน้การประเมินเชิงประจกัษม์ากกวา่ประเมิน
เอกสาร 
7. พฒันาหอ้งสมุด 3 D (D1 หนงัสือดี D2 
บรรยากาศดี D3 บรรณารักษดี์)  
8. จดัใหมี้โรงเรียน 3 D คือ D1 โรงเรียนดีใกล้
บา้น (ระดบัจงัหวดั)  D2 โรงเรียนดีใกลบ้า้น 
(ระดบัอเภอ)  
D3 โรงเรียนดีใกลบ้า้น (ระดบัต าบล)  
9. นโยบาย 3 D โดยใหทุ้กสถาบนัเนน้ 
Democracy คือการส่งเสริมประชาธิปไตย 
Decency คือใหน้กัเรียนมีสมบติัผูดี้ 
Drug – free คือใหโ้รงเรียนปลอดยาเสพติด 
10. พฒันาครูทั้งระบบโดยจดัใหมี้ครูเกรด  
A / B / C 
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) มุ่งเนน้ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ 1) พฒันาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ และ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจดัการศึกษามีกรอบ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา4 ประการ คือ 1) พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 2) พฒันาคุณภาพครู
ยคุใหม่ 3) พฒัพฒันาคุณภาพนาคุณภาพสถานศึกษาและ 4) แหล่งเรียนรู้ยคุใหม่และพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการใหม่ และในส่วนของการพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ท่ีมีนิสัยใฝ่รู้ เร่ิมตั้งแต่
ปฐมวยั สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถใน              
การส่ือสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบีบบวินัย 
ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นทรงประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือลิขสิทธ์ิ
ขายเสียง สามารถกา้วทนัโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง เป็นก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ 
มีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม เสมอภาค จึงก าหนดแนวทางการปฏิรูป พฒันา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบั/ทุกประเภทการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ และ
มาตรการท่ีส าคญัในการพฒันาเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี1) พฒันาและเตรียมความพร้อมของเดก็ปฐมวยัก่อน
เขา้เรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผูป้กครองรวมทั้งผูเ้ตรียมตวัเป็นพ่อแม่ 
เพื่อให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการตามวยัอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมในการศึกษาและเรียนรู้ใน
ระดับสูงข้ึน  2) จัดหลักสูตร กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนรู้อย่างรอบ              
ดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใหส้ามารถวิเคราะห์ แกปั้ญหา มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน รวมทั้ งการจัดบริการ
การศึกษาและเรียนรู้ดว้ย รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถและศกัยภาพพิเศษดา้น
ต่างๆ 44 

กล่าวโดยสรุปนโยบายการจดัการศึกษาปฐมวยัจากปี พ.ศ. 2550 – 2561รัฐให้ความส าคญั
ของการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัจึงได้ก าหนดนโยบายไวทุ้กระดับตั้ งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง

                                                            
44อญัญรัตน์ นาเมือง. การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลยันราธิวาส

2, (2 : 2553), 127 – 130.  
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ราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  11                        
(พ .ศ. 2555 – 2559)แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ .ศ. 2552 – 2559) แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0 – 5 ปี) พ.ศ. 2550 – 2559 จนกระทัง่ถึง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) เพื่อให้ได้เป็นแนวคิด วิธีการท่ีจะจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัให้ไดคุ้ณภาพ โดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมตั้งแต่คนท่ีจะเป็นพ่อแม่ 
การจดัการการศึกษาโดยพ่อแม่ผูป้กครองมีส่วนร่วม ภาครัฐจดัการส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
เด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนั กถึงความส าคัญของการเล้ียงดู การสร้าง
ประสบการณ์ ให้เด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ และการพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกและเตรียมความการดา้นภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาอาเซียน และภาษาประเทศเพื่อนบา้น 
พร้อมเขา้สู่การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน การจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัเป็นการอบรมเล้ียงดู
และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองตอบต่อธรรมชาติของเด็กภายใตบ้ริบททางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความเป็นไทยใหเ้ดก็ไดเ้กิดการเรียนรู้ ควรก าหนดเน้ือหาสาระใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้
เก่ียวกับตนเอง บุคคลและชุมชนท่ีแวดลอ้ม ส่ิงต่างๆรอบตวัเรียนรู้ธรรมชาติรอบตวั พร้อมกับ                  
การเรียนรู้ภาษาและการส่ือสารในรูปแบบต่างๆโดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ส าคญั
เพื่อให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคม วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ในปัจจุบนัและอนาคต โดยเนน้การ
มีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนทอ้งถ่ิน มีความสอดคลอ้งกันทั้ งนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อ
เตรียมความพร้อมใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาการท่ีเหมาะสมทุกดา้น ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์พร้อมท่ีจะเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐานและในระดับสูงต่อไป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี  30 ก.ย. 2558 มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีดัท าแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย เพื่อน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตอบปัญหาความท้าทายท่ีประเทศกาลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสใน                    
การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวิสัยทศัน์คือเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความ
เท่าเทียมทางสังคมดว้ยนวตักรรมดิจิทลัเพื่อนาไปสู่ความมัง่คัง่อย่างย ัง่ยืน หรือปฏิรูปประเทศสู่ 
Digital Thailand 

Digital Thailand หมายถึงประเทศไทยสามารถสร้างสรรคแ์ละใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทลัอย่างเต็มศกัยภาพในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานนวตักรรมขอ้มูลทุนมนุษยแ์ละทรัพยากร
อ่ืนใดเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไปสู่ความมัน่คงมัง่คัง่และยัง่ยนืโดย
แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดงัต่อไปน้ี 1) เพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศดว้ยการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั
เป็นเคร่ืองมือหลกัในการสร้างสรรคน์วตักรรมการผลิตการบริการ2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่าง
เท่าเทียมดว้ยขอ้มูลข่าวสารและบริการต่างๆผ่านส่ือดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) เตรียมความพร้อมให้การบริหารจัดการบุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อ               
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและ                         
การใหบ้ริการของภาครัฐดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลัและการใชป้ระโยชน์การจดัทาแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นการก าหนดแนวทางเพื่ อให้ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสจาก
ความกา้วหน้าและพลวตัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทลัมาขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศภายใตบ้ริบทและทิศทางการพฒันาประเทศไทยโดยรวมท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนทั้งในระยะสั้น
และยาวและเง่ือนไขของการพฒันาดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั45 

แนวคิดของนักการศึกษา, นักพฒันาการเด็กท่ีมีต่อเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวยัปัจจุบนั
ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเตรียมเด็กไทยสู่                 
ความเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเตรียมคุณลกัษณะเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ท าใหก้ารศึกษา
ปฐมวยัตอ้งพฒันาเดก็ให้เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของสังคม มีทกัษะชีวิตท่ีส่งเสริมศกัยภาพสูงสุด
ของเด็กอนัเป็นพลงัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้เด็กเป็นคนดี เก่งและมีความสุข ภายใตบ้ริบทสังคม 
วฒันธรรมไทยท่ีเด็กอาศยัอยู่ ดงัเช่นการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) ท่ีเน้นให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพท่ามกลางของโลกยุคสังคมใหม่ในคล่ืนไร้พรมแดน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาปฐมวยัในอนาคตไว ้
ดงัน้ี  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ ไดเ้สนอวิสัยทศัน์ประเทศไทยปี 2560 ดา้นการศึกษาท่ีพึงปรารถนา 
ท่ีจะน าพาประเทศก้าวสู่ศตวรรษท่ี  21 ด้านหลักสูตรหลักสูตรท่ีใช้ในการบริหารจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกระดับในยุคโลกาภิวฒัน์ประเทศของเราตอ้งติดต่อปฏิสัมพนัธ์และ
แข่งขนัประเทศต่างๆทัว่โลก เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความเป็นสากล เพราะท าให้เกิดความเขา้ใจ
เร่ืองแนวคิด วฒันธรรม ประเพณีและอ่ืนๆ ของประเทศต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้เราเขา้ใจและสามารถ
ส่ือสารกบัชาวต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้เช่น หลกัสูตรท่ีมีเร่ืองวฒันธรรม
ประเพณีและความคิดคนต่างชาติ และตอ้งเร่งปฏิรูปการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษจน
สามารถท่ีจะใช้การได้และเป็นการฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ หลกัสูตรตอ้งมี       
การสอนเก่ียวกบัพฒันาร่างกาย จิตใจและสติปัญญาควบคู่กนัไปอย่างเหมาะสมเพื่อนักเรียนใน

                                                            
45 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลั 

(กรุงเทพฯ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558), 32. 
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อนาคตจะเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี บุคลิกดีเหมาะสมกบัยคุท่ีมีการแข่งขนัสูงในอนาคต ครอบครัวจึงเป็น
สถาบนัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนกระทัง่ตลอดชีวิตของเขา 
ครอบครัว ท่ีให้การสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในครอบครัวนั้นก็จะท าให้เด็กเป็นคนท่ี
เอาใจใส่ในการเรียนรู้และไดรั้บการศึกษาอย่างดีซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กและประเทศชาติ
ต่อไป46 

วิจารณ์ พานิช ในถึงครูเพื่อศิษย ์วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษยศ์ตวรรษท่ี 21 ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะ 8 ประการของเด็กสมัยใหม่ไวด้ังน้ีคือ 1) มีอิสระท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ แสดง
ความเห็น และลกัษณะเฉพาะตน 2) ตอ้งการดดัแปลงส่ิงต่างๆใหต้รงความพอใจและความตอ้งการ
ของตน (Customization and Personalization) 3) ตรวจสอบหาความจริงเบ้ืองหลัง (Scrutiny)                    
4) เป็นตวัของตวัเองและสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 5)ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหน่ึงของ
งาน การเรียนรู้และชีวิตทางสังคม6) การร่วมมือและความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรม                    
7) การร่วมมือ และความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรม 8) ตอ้งการความเร็วในการส่ือสาร 
การหาขอ้มูล แลtตอบค าถาม 9) สร้างนวตักรรมทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิต และกล่าวถึงความเขา้ใจ
บทบาททางการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ของครูเพื่อศิษย ์ครูไม่ตอ้งสอน แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้ 
และอ านวยความสะดวก (Facilitate) การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าหรือ
ปฏิบติัแลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดภายในใจและสมองของตน การเรียนรู้แบบน้ีเรียกว่า PBL (Project 
Base Leaning) ครูเพื่อศิษยจึ์งตอ้งพฒันาตนเองให้มีทกัษะของการเรียนรู้และ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมี
ทกัษะในการท าหน้าท่ีครูในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะในดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผูน้ า ทกัษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้47 

อญัชลี ไสยวรรณ ได้กล่าวไวถึ้งการจดัการศึกษาปฐมวยัในอนาคต การศึกษาปฐมวยัมี                  
การปรับเปล่ียนและพฒันามาจากทฤษฎีและแนวคิดของนกัทฤษฎีผูท่ี้ศึกษาและเขา้ใจในธรรมชาติ            
การเรียนรู้ของเด็กวยัแรกเกิดถึง 8 ปี มานานนบัศตวรรษ ต่อมาไดมี้แนวคิดใหม่เกิดข้ีน และมีหลาย
แนวคิดท่ีสอดคลอ้งและมีความเห็นในหลกัการพฒันาเด็กตามท่ีเคยเช่ือถือและความคาดหวงัต่างๆ  

                                                            
46 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, มองฝันวนัข้างหน้าวสัิยทศัน์ประเทศไทย ปี 2560 (กรุงเทพฯ: 

รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2541), 56. 
47 วิจารณ์ พานิช, วถีิสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที ่21 (กรุงเทพ มูลนิธิสฤษด์ิวงศรี, 

2555), 3-4. 
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ท่ีท าใหน้กัการศึกษาหลายกลุ่มไดพ้ยายามแสวงหาแนวคิดและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยอาศยัหลกั
ความเช่ือ หลกัทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพฒันาการเด็กและการเรียนรู้เป็นฐาน นักการศึกษาหลายกลุ่มไดน้ า
รูปแบบการสอนตามความเช่ือและเหตุผลเชิงทฤษฎีไปปฏิบติัติดตามผล มีรายงานการวิจยัเผยแพร่
ในวงการศึกษาปฐมวยัซ่ึงกระตุน้ให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนต่ืนตวัในการจดัการศึกษา
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ มากข้ึน การศึกษาปฐมวยัในอนาคตให้ความส าคญักับ               
การพฒันาสมอง เพราะวยัน้ีสมองจะสามารถพฒันาไดถึ้งร้อยละ 70  เราจึงตอ้งจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัวยัของเด็กโดยจดักิจกรรมการเรียนจากประสบการณ์ตรง เด็กไดล้งมือกระท าและมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ดก็เรียนรู้ผา่นการเล่น เรียนรู้อยา่งมีสุข จดัสภาพแวดลอ้ม
ให้เหมาะสม ดูแลดา้นสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพฒันาเต็มตามศกัยภาพการจดั
การศึกษาปฐมวยัแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยา่งชดัเจนในดา้น การพฒันาเด็ก การมีส่วน
ร่วมและการสร้างความรู้เขา้ใจทางการศึกษาปฐมวยั แก่ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม การปรับเปล่ียน
บทบาทครูปฐมวยัและการพฒันาครูอย่างต่อเน่ืองและมีคุณสมบติัความเป็นครูนักวิจยั การจดั
หลกัสูตรให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเด็กสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันาการศึกษา
ปฐมวยัของประเทศ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้รู้แนวทางใหม่อยูบ่นฐานแนวคิดและทฤษฎีเนน้
ให้เด็กท่ีได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าพฒันากระบวนการคิดและทักษะ                
การคิด การใชภ้าษา การแสดงออกทางสร้างสรรค ์การปรับตวัไดดี้ มีความเช่ือมัน่และมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อตวัเองสูง พฒันาทักษะทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีพหุปัญญา พฒันาคุณภาพ                   
การบริหารจดัการให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา หรือเป็นการพฒันาสู่
ความเป็นเลิศดว้ยวิธีการพฒันาการศึกษาปฐมวยัอย่างก้าวกระโดดคือเทียบเคียงสมรรถนะเป็น
รูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ส่วน               
การพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในอนาคตในอนาคตและมีนโยบายการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีให้
ความส าคญัและตระหนักถึงการพฒันาเด็กปฐมวยัให้กา้วทนัต่อ การเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่าง
รวดเร็ว จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเร่ิมแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอยา่ง
สมบูรณ์ มีพฒันาการอยา่งสมวยั48 

กล่าวโดยสรุปทิศทางการจดัการการศึกษาปฐมวยัในอนาคตตามแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 
นักการศึกษาต้องส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว                                     

                                                            
48 อญัชลี ไสยวรรณ, "การศึกษาปฐมวยัในอนาคต. เอกสารประกอบการบรรยาย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2560.เขา้ถึง
ไดท่ี้ "  http://www.e-child-edu.com/youthcenter/downloads/content/future-child-eduction.pdf. 
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ในการพฒันาการเรียนรู้รวมทั้งผูเ้ตรียมตวัเป็นพ่อแม่ในการอบรมเล้ียงดู ดว้ยความรัก ความเอ้ือ
อาทร และความเขา้ใจทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ แม่ผูป้กครองและครูผูส้อนมีหนา้ท่ีท าให้เด็กไทยพูดภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ าชาติให้
สามารถส่ือสารส่ือความหมาย เข้าใจภาษาและออกเสียงได้ถูกต้องตามวัยก่อนแล้วจึงสอน
ภาษาองักฤษจนสามารถท่ีจะใช้การได้และเป็นการฝึกการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ                
ให้ความส าคัญในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยมีสาระครอบคลุมทั้ ง                     
ดา้นจิตวิทยาพฒันาการ สังคมวิทยา วฒันธรรม วิถีชีวิต และวิถีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
อนามยั สุนทรียศาสตร์ ปรัชญา และจริยธรรม ให้สัมผสักบัธรรมชาติ ดว้ยวิธีการธรรมชาติ เพื่อให้
เดก็เติบโตตามธรรมชาติของมนุษย ์

 

เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวยัและลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

จากนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550 - 2559 ได้
ให้ความหมายของเด็กปฐมวยัว่า “เด็กปฐมวยั” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอาย ุ5 ปี 11 เดือน 29 วนั 
หรือต ่ากวา่ 6 ปี49 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ กล่าวว่าเด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี  
11 เดือน 29 วนัธรรมชาติของเด็กปฐมวยันั้นเป็นส่ิงท่ีมีและเป็นอยู่ในตวัเด็ก ติดตวัเด็กมาตั้งแต่
ปฏิสนธิเป็นทารกและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เม่ือพิจารณาตามธรรมชาติของเด็ก ซ่ึงมีพฒันาการดา้น
ความเจริญเติบโต วุฒิภาวะ การเรียนรู้ และความต้องการต่าง ๆ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงอายุและ
พฒันาการตามธรรมชาติของเด็กกล่าวไดว้่า วยัเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายแุปดปีหรือเด็กปฐมวยั
เป็นช่วงระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของพฒันาการทุกดา้นทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ สังคม 
และบุคลิกภาพ เม่ือพิจารณาตามธรรมชาติความตอ้งการการเจริญเติบโตและการเรียนรู้สามารถ
จดัแบ่งเด็กปฐมวยัไดเ้ป็น 4 ช่วงวยัดงัน้ีวยัทารก (Baby) หมายถึง เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี
โดยเด็กท่ีมีช่วงอายุหน่ึงเดือนแรก มกัเรียกว่า เด็กแรกเกิดวยัเตาะแตะ หรือวยัเด็กเล็ก (Infant or 
Toddler)หมายถึง เด็กท่ีมีช่วงอายุคาบเก่ียว 1-3 ปีตามพฒันาการแลว้เด็กจะเร่ิมหัดเดินเม่ืออายุ
                                                            

49สุริยา   ฆอ้งเสนาะ,บทบาทของครูไทยในศตวรรษที ่21เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558. 

เขา้ถึงไดท่ี้ 

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_201504011021
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ประมาณ 1 ขวบ ลกัษณะการเร่ิมหดัเดิน เดก็จะเดินไม่มัน่คงจึงเรียกเดก็ท่ีเพิ่งหดัเดินวา่เป็น เด็กวยั
เตาะแตะ (Infant) คร้ันเติบโตข้ึนอายุประมาณ 1 ขวบคร่ึง 2 ขวบ จนถึง 3ขวบ เด็กมีพฒันาการ
ทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเอามือไปจับโต๊ะ เก้าอ้ีหรือผนังก าแพง                
ในการเดิน ผูใ้หญ่ไม่ตอ้งช่วยเหลือเป็นวยัท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง ช่วงวยัน้ียงัเรียกว่า เด็กวยั
เตาะแตะ หรือ เด็กเล็ก (Toddle) ซ่ึงมีพฒันาการทางด้านร่างกายเจริญข้ึน กลา้มเน้ือใหญ่ต่างๆ 
แขง็แรงข้ึน ชอบฝึกฝน ช่วยเหลือตนเอง เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมมีความอิสระ ทั้งทางดา้นร่างกายและ
สังคม ชอบเดินไปเดินมาอย่างอิสระ วัยอนุบาล หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 3-6 ปี เป็นวัยท่ีชอบ                  
ความเป็นอิสระในการเคล่ือนไหวและเขา้สังคมมากข้ึน โดยเรียกเดก็ท่ีมีอาย ุ3-5 ปีซ่ึงเป็นช่วงอายุ
ท่ีพ่อแม่น าเด็กเขา้โรงเรียนอนุบาลว่า เด็กก่อนวยัเรียน(Preschooler)และเรียกเด็กท่ีมีอายุ 5-6 ปี                 
ซ่ึงเป็นช่วงวยัเด็กอนุบาล ท่ีเตรียมตวัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ว่า เด็กอนุบาล(Kindergartener)               
วัยอนุบาลตอนปลาย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ  6-8 ปี เป็นวัยท่ีคาบเก่ียวระหว่างเด็กท่ีเรียนอยู ่                        
ชั้นอนุบาลกบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 250 

สรุปไดว้่าเด็กปฐมวยั คือ เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์ การอบรมและเล้ียงดู  
แก่เด็กปฐมวยัมีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากเด็กวยัน้ีตอ้งการการเรียนรู้ ในส่ิงแวดลอ้มรอบๆ               
ตวั ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้นจากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดพฒันาการท่ีเป็นรากฐานของ 
บุคลิกภาพ อุปนิสัยเพราะเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แม่จนถึง 4 ปี ระบบประสาทและ
สมองจะเจริญเติบโตในอตัราสูงสุดประมาณ 80%ของผูใ้หญ่เด็กเรียนรู้ทุกอย่างท่ีเขา้มาปะทะ              
ส่ิงท่ีเขา้มาปะทะลว้นเป็นขอ้มูลเขา้ไปกระตุน้สมองเดก็ท าใหเ้ซลลต่์างๆเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย
เส้นใยสมองและจุดเช่ือมต่อต่างๆซ่ึงจะท าใหเ้ดก็เขา้ใจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน  
 

ลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

จากลกัษณะและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัดงักล่าว นักการศึกษา
ปฐมวยั นักคิด นักทฤษฎีได้พฒันาแนวคิดและแนวทางการศึกษา เพื่อให้เขา้ใจในธรรมชาติ          
การเรียนรู้ของเด็กวยัแรกเกิดถึง 6 ปี มานานนับศตวรรษ นักการศึกษาหลายกลุ่มได้พยายาม
แสวงหาแนวคิดและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยอาศยัหลกัความเช่ือ หลกัทฤษฎีท่ีว่าดว้ยพฒันาการ
เด็กและการเรียนรู้เป็นฐาน นักการศึกษาหลายกลุ่มได้น ารูปแบบการสอนตามความเช่ือและ
เหตุผลเชิงทฤษฎีไปปฏิบติัติดตามผล มีรายงานการวิจยัเผยแพร่ในวงการศึกษาปฐมวยัซ่ึงกระตุน้

                                                            
50 สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ,์ การศึกษาปฐมวยั (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต), 

8-12. 
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ใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่ืนตวัในการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาดา้นต่างๆ 
มากข้ึน การจดัการศึกษาปฐมวยัมีองคป์ระกอบส าคญั คือ เดก็ปฐมวยั ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 
ครูปฐมวยั การจดัหลกัสูตร การจดัประสบการณ์การเรียนรู้การบริหารจดัการ ซ่ึง ทิศนา เขมมณี
และคณะไดส้รุปกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัเปรียบเทียบกบักระบวนการสอนตามทฤษฎี
การเรียนรู้ดงัน้ี51 

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัและวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
1.ทฤษฎีเกสตลัท(์Gestalt Theory) 
  ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง
ความคิด ซ่ึงเป็นกระบวนการภายในของมนุษย ์การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี  จากส่ิงเร้าท่ี มีลักษณะเป็น
ภาพรวม (whole) มากกว่าส่ิงเร้าท่ี มีลักษณะเป็น
ส่วนย่อย(parts) การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนไดใ้น 2 
ลกัษณะคือ 
(1) เกิดจากการรับรู้(perception)  คือการรับส่ิงเร้าเขา้
ไปผ่านทางประสาทสัมผสั แลว้ถ่ายโยงเขา้สู่สมอง
แ ล ะ เข้ า สู่ ก ร ะ บ ว น ก าร คิ ด ซ่ึ ง บุ ค ค ล จ ะ ใช้
ประสบการณ์เดิมตีความหมายของส่ิงเร้านั้น 
(2) เกิดจากการหยัง่เห็น(insight) ซ่ึงเป็นกระบวนการ
คน้พบช่องทางการแกปั้ญหาโดยการพิจารณาปัญหา
โดยส่วนรวม 

-ครูควรเสนอภาพรวมให้ผูเ้รียนเห็นและ
เขา้ใจก่อนเสนอส่วนยอ่ยและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้แบบหยัง่เห็นได้
มากข้ึน นอกจากนั้ นควรส่งเสริมให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดให้มาก เพราะ
เป็นกระบวนการส าคญัในการเรียนรู้ 

2. ทฤษฎีสนาม)Field Theory) 
   ทฤษฎีน้ีอธิบายพฤติกรรมของมนุษยว์า่มีพลงัและ
ทิศทาง ส่ิงใดท่ีอยูใ่นความสนใจและความตอ้งการ
ของตน  จะ มีพลัง เป็ นบวก  (+) ส าห รับ ส่ิ ง ท่ี
นอกเหนือจากความสนใจและมีพลงัเป็นลบ (–)  

- ครูควรท าความ เข้าใจ “โลก” ของ
ผูเ้รียนศึกษาและวิเคราะห์ผูเ้รียนว่าเขามี
แรงจูงใจและความต้องการอะไร และ
พยายามจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ช่วยสนองความตอ้งการของเขา 

                                                            
51ทิศนา เขมมณีและคณะ,14 วธีิสอนส าหรับครูมืออาชีพพมิพค์ร้ังท่ี 6,(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), 74 – 85. 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัและวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ต่อ) 

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
ในขณะใดขณะหน่ึง คนทุกคนจะมีโลกท่ีเรียกว่า 
“life space” ของตนซ่ึงประกอบด้วยส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ (physical environment) อันได้แก่คน 
สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ต่ า งๆ  แ ล ะ ยัง มี ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท าง จิ ต วิ ท ย า 
(Psychological environment) ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่ แ ร ง ขั บ
(drive) แ ร ง จู ง ใจ  (motivation) เป้ าห ม ายห รือ
จุดหมายปลายทาง (goal) รวมทั้ งความสนใจ 
(interest) ดงันั้นการเรียนรู้จึงเกิดข้ึนไดเ้ม่ือบุคคลมี
แรงจูงใจหรือแรงขับท่ีจะกระท าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีตนตอ้งการ 

- ค รูควรจัดสภาพแวดล้อมทั้ งท าง
กายภาพและจิตวิทยาให้ ดึงดูดความ
สนใจและสนองความต้องการของ
ผูเ้รียน 
 
- ครูควรสร้างแรงจูงใจและแรงขับให้
เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
ท่ีตอ้งการ 

3. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์
(Piaget) 
เพียเจตเ์ช่ือวา่ สติปัญญาของบุคคลมีการพฒันาเป็น
ล าดบัขั้นตามวยั ดงัน้ี (1) ขั้นการรับรู้ดว้ยประสาท
สัมผสั(sensory-motor period) เป็นขั้นพฒันาการใน
วยั0-2 ปี เดก็ในวยัน้ีมีความคิดตามการรับรู้และการ
กระท า  (2) ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด(preoperational 
period) เป็นขั้นพฒันาการในวยั 2-7 ปี ความคิดของ
เดก็ยงัข้ึนกบัการรับรู้และการกระท าเป็นส่วนใหญ่แต่
เร่ิมเรียนรู้สญัลกัษณ์และการใชเ้หตุผลบา้ง (3) ขั้น
การคิดแบบรูปธรรม(concrete operational period) 
เป็นขั้นพฒันาการในวยั 7-11 ปี เดก็สามารถสร้าง
ภาพในใจ คิดยอ้นกลบั และเขา้ใจความสมัพนัธ์ของ
ตวัเลขและส่ิงต่างๆไดม้ากข้ึน (4) ขั้นการคิดแบบ
นามธรรม(formal  operational period) เป็นขั้น
พฒันาการในช่วง 11-15 ปี เดก็สามารถคิดส่ิงท่ีเป็น 

- ค รู ค ว รค า นึ ง ถึ งพั ฒ น าก ารท าง
ส ติ ปั ญ ญ า ข อ ง ผู ้ เ รี ย น แ ล ะ จั ด
ประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอย่างเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการของผูเ้รียนไม่ควร
บงัคบัให้เด็กเรียนในขณะท่ียงัไม่พร้อม
เพราะอาจท าให้เด็กเกิดเจตคติท่ีไม่ดีต่อ
การเรียนได ้
- - ครูควรเร่ิมสอนจากส่ิงท่ีผูเ้รียนคุน้เคย
หรือมีประสบการณ์มาก่อน แลว้จึงเสนอ
ส่ิงใหม่ท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงเก่าจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
 
- ครูควรเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย และมี
ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว ทั้ ง
ทางธรรมชาติ กายภาพ และบุคคล  
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัและวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ต่อ) 

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
นามธรรมและคิดตั้งสมมุติฐานได ้นอกจากน้ีเพียเจต์
ยงัไดอ้ธิบายกระบวนการทางสติป ญญาไวว้่า บุคคล
เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึม
(assimilation) ขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆเขา้ไป
เช่ือมโยงกบัโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมของตน เป็น
เหตุให้โครงสร้างเดิมเปล่ียนไป แต่หากบุคคลไม่
สามารถปรับประสบการณ์ใหม่กบัประสบการณ์เดิม
ให้เขา้กนัไดก้็จะเกิดภาวะไม่สมดุล(disequilibrium) 
ซ่ึ ง บุ คคลจะต้องใช้กระบวนการป รับสภาวะ
(accommodation) เขา้ไปช่วย 

รวมทั้งส่ือและเทคโนโลยีทั้ งหลายเพื่อ
ช่วยให้ผูเ้รียนได้ซึมซับรับขอ้มูลต่างๆ 
เขา้สู่โครงการทางสติปัญญาของตน ถา้
เกิดความขัดแยง้ทางปัญญา ซ่ึงบุคคล
จะต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ
(accommodation) ช่วยสร้างความหมาย
ของขอ้มูลใหม่และเก่าใหแ้ก่ตนเอง 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย(Theory of 
Meaning Verbal Learning)  
 เดวิด ออชูเบล(David Ausubel) อธิบายว่า การเรียนรู้
ท่ีดีคือการเรียนรู้อย่างมีความหมายซ่ึงเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ
บุคคลสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่กบัส่ิงเดิมท่ีมี
อยู ่

- ครูสามารถช่วยให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้
เน้ือหาสาระอย่างมีความหมายดว้ยการ
น าเสนอความคิดรวบยอดท่ีครอบคลุม
เน้ือหาสาระท่ีต้องการให้ผู ้เรียนได้
เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนการสอนสาระนั้ น
(advance organizer) เพื่อผูเ้รียนจะได้ใช้
ในการเช่ือมโยงกบัสาระท่ีเรียนรู้ 

5.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรุนเนอร์
(Bruner) 
บรุนเนอร์เช่ือว่า มนุษยเ์ลือกจะรับรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
และกระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการคน้พบ
ดว้ยตนเอง(discovery learning) เขากล่าวว่ามนุษยมี์
ขั้นการเรียนรู้จากภาพแทนของจริง(enactive stage) 
และขั้นการเรียนรู้จากของจริง(iconic stage) และขั้น
เรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม(symbolic stage) เขา
เช่ือว่าการเรียนรู้ท่ีได้ผลดีท่ีสุด คือการให้ผู ้เรียน
คน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง(discovery learning) การ 

- ครูควรวิ เคราะห์และจัดโครงสร้าง
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ระดับขั้นพฒันาการทางสติปัญญาของ
ผูเ้รียน 
- ครูควรจัดกิจกรรมการเรียน รู้ ท่ี ให้
ผูเ้รียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพราะจะเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
- ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดอยา่งอิสระ
เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียน 
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กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
เรียน รู้เกิด ข้ึนได้จากการท่ีคนเราสามารถสร้าง
ความ คิดรวบยอด  และ เกิดการคิดแบบหยั่ง รู้
(intuition) ข้ึน โดยแรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

- ครูควรสอนให้เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอด 
- ครูควรสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิด
ข้ึนกบัผูเ้รียน เพราะเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
เรียนรู้ 

6.ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว ์(Maslow)  
มาสโลวก์ล่าววา่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการพื้นฐาน
ตามธรรมชาติเป็นล าดบัขั้น ไดแ้ก่ ขั้นความตอ้งการ
พื้นฐานทางร่างกาย(physical need) ขั้นความตอ้งการ
ความมัน่คง ปลอดภยั(safety need) ขั้นความตอ้งการ
การยอมรับและการยกย่องจากสังคม (belonging 
need) และขั้นความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ
ตนอย่างเต็มท่ี(self esteem) และต้องการท่ีจะรู้จัก
ตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์(self actualization) 

ครูควรสังเกตว่าผูเ้รียนมีความตอ้งการ
พื้นฐานอยูใ่นระดบัใด และพยายามช่วย
สนองความตอ้งการเขา เพื่อช่วยให้เขา
เกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนั้ นการให้
อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการ
เรียนรู้ รวมทั้งการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกั
ตนเองตามสภาพจริง 

7.ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส(Rogers) 
รอเจอร์ส อธิบายว่า มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดดี้ 
ห ากอยู่ ในสภาพ ท่ี ผ่อนคลาย  และ เป็ น อิส ระ 
บรรยากาศการเรียนท่ีผอ่นคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้
(supportive atmosphere)จะช่วยให้ผู ้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ไดดี้ 
 

- ครูควรสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้
ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภยั ไม่น่ากลวั ท า
ใหผู้เ้รียนรู้สึกไวว้างใจ 
- ครูควรสอนแบบช้ีแนะ(non-directive) 
โดยให้ผู ้เรียนเป็นผู ้น าตนเองในการ
เรียนรู้เน่ืองจากผูเ้รียนมีศักยภาพและ
แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองอยูแ่ลว้ 
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กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
8. หลักการแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของโนลส์ 
(Knowles) 
โน ล ส์ ก ล่ าว ว่ าก าร เรี ย น รู้ ข อ งม นุ ษ ย์ เป็ น
กระบวนการภายในท่ีอยูใ่นความควบคุมของบุคคล
แต่ละคน ซ่ึงบุคคลจะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระท่ีจะ
เรียนในส่ิงท่ีตนตอ้งการและดว้ยวิธีการท่ีตนพอใจ 
บุคคลแต่ละคนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนซ่ึงควรไดรั้บ
การส่งเสริมและควรได้รับ เสรีภาพท่ีจะเลือก
ตดัสินใจการท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง โดยท่ีจะตอ้งมี
ความรับผดิชอบในผลของการตดัสินใจของตน 

- ครูควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตน
และควรเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เลือก
สาระหรือเร่ืองท่ีจะเรียนและวิธีเรียนดว้ย
ตนเอง 
- ครูควรมีความเขา้ใจและส่งเสริมความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 
- ครูควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผูเ้รียน
ตัดสินใจด้วยตนเองและยอมรับผลของ
การตดัสินใจหรือการกระท าของตน 

9. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผล
(Information Processing Theory)ค ล อ ส เ มี ย ร์
(Klausmerier) ไดอ้ธิบายการเรียนรู้ของมนุษยโ์ดย
เปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์กับการ
ท างานของสมอง เขาอธิบายกระบวนการประมวล
ข้อมูลของสมองไวว้่า เม่ือมนุษยรั์บส่ิงเร้าเข้ามา 
ทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ส่ิงเร้าท่ีเขา้มาจะไดรั้บการ
บนัทึกไวใ้นความจ าระยะสั้นหากบุคคลตอ้งการจะ
เก็บขอ้มูลนั้นไวใ้ชต่้อๆไปขอ้มูลนั้นจะตอ้งเปล่ียน
รูปโดยการเขา้รหัส(encoding) เพื่อน าไปเก็บไวใ้น
ความจ าระยะยาวซ่ึงบุคคลนั้นสามารถเรียกขอ้มูล
ดังกล่าวต่างๆออกมาใช้ได้ภายหลัง โดยการ
ถอดรหัส(decoding) กระบวนการดังกล่าวได้รับ
การบริการควบคุมอีกชั้นหน่ึง ดว้ยกระบวนการ “รู้
คิ ด ” ห รื อ  “metacognition” ซ่ึ งป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
แรงจูงใจ ความตั้งใจ ความมุ่งหวงั  

- ค รู ค ว ร จั ด ส่ิ ง เ ร้ า ใน ก าร เรี ย น รู้ ท่ี
สอดคลอ้งตรงกับความสนใจของผูเ้รียน
เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนใส่ใจและรับส่ิงนั้น
ไปเก็บบนัทึกไวใ้นความจ าระยะสั้ นเพื่อ
ใชง้านต่อไป 
- ครูควรน าส่ิงท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนจดจ ามา
จดัเป็นหมวดหมู่ท่ีง่ายแก่การจ า 
- หากต้องการให้ผูเ้รียนจดจ าสาระหรือ
เร่ืองใดๆ ไดเ้ป็นเวลานานสาระนั้นจะตอ้ง
ได้รับการเขา้รหัส(encoding) ซ่ึงสามารถ
ท าได้ด้วยการท่องจ า การย  ้ าทวนหรือ
ทบทวนบ่อยๆหรืออาจใช้กระบวนการ
ข ย า ย ค ว าม คิ ด (elaborative operations 
process) ซ่ึงท าได้โดยการคิดเรียบเรียง
ผสมผสานขยายความและสัมพนัธ์ความรู้
ใหม่กบัความรู้เดิม 
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(ต่อ) 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 

10. ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย(Gagne) 
กานเยไดจ้ดัขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก 
โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม(Behaviorism) และพุทธินิยม
(Cognitivism) เขา้ดว้ยกนั เขาจดัประเภทของ
การเรียนรู้จากง่ายไปหายากไว ้8 ประเภท คือ 
1) การเรียนรู้สัญญาณ(signal-learning) เป็น
ลกัษณะการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขของ
พาฟลอฟ 
(2) การเรียนรู้ส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง  
(3) ก าร เรี ยน รู้ แบ บ เช่ื อ ม โยง ต่ อ เน่ื อ ง
(chaining) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและการ
กระท าต่างๆ  
(4) การเรียนรู้แบบเช่ือมโยงทางภาษา(verbal 
association) เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร เ รี ย น รู้
เช่น เดี ยวกับประเภท ท่ี  3 แต่ เป็นด้าน ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา 
(5) การเรียนรู้ความแตกต่าง(discrimination 
learning) 
(6)การเรียน รู้ความ คิดรวบยอด (concept 
learning)  
(7) การเรียนรู้กฎ(rule learning) และ (8) การ
เรียนรู้การแกปั้ญหา (problem solving) 
 

- ครูควรจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ 8 ประเภท โดย
ด าเนินการเป็นขั้นตอน 9 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1  สร้างความสนใจ 
ขั้นท่ี 2  แจง้จุดประสงค ์
ขั้นท่ี 3  กระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงขอ้มูลความรู้
เดิมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่ 
ขั้นท่ี 4  เสนอบทเรียนใหม่ 
ขั้นท่ี 5  ใหแ้นวทางในการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 6  ใหผู้เ้รียนปฏิบติัลงมือท า 
ขั้นท่ี 7  ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 8  ประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 9  ส่งเสริมความคงทน(retention) ในการ
เรียนรู้และการถ่ายโอน(transfer) การเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัและวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ต่อ) 

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
11. ท ฤ ษ ฎี พ หุ ปั ญ ญ า (Theory of  Multiple 
Intelligences) 
    การ์ดเนอร์ (Gardner)กล่าววา่ “เชาวน์ปัญญา” 
(Intelligences) ข อ ง บุ ค ค ล มิ ไ ด้ มี เพี ย ง
ความสามารถทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์
ดังท่ี เคยเช่ือกันมาแต่อดีตบุคคลแต่ละคนมี
เชาวน์ปัญญาอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ด้าน
ด้วยกันเพียงแต่มีความสามารถแต่ละด้านไม่
เท่ากนั ความสามารถท่ีผสมผสานกนัออกมา ท า
ให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตน หากบุคคลได้รับการส่งเส ริม ท่ี
เหมาะสม จะสามารถพฒันาความสามารถท่ีตน
มีอยูใ่หเ้ตม็ศกัยภาพได ้เชาวน์ปัญญา 8 ประการ
ดงักล่าวไดแ้ก่ 
1) เ ช า ว น์ ปั ญ ญ า ด้ า น ภ า ษ า (Linguistic 
Intelligences)  
(2) เชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้
เห ตุ ผ ล เ ชิ ง ต ร ร ก ะ (Logical-mathematical 
Intelligences) 
3) เช า ว น์ ปั ญ ญ าด้ าน มิ ติ สั ม พั น ธ์ (Spatial 
Intelligences) 
(4) เ ช า ว น์ ปั ญ ญ า ด้ า น ด น ต รี (Musical 
Intelligences) 
(5) เชาวน์ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายและ
กลา้มเน้ือ(bodily-kinesthetic Intelligences) 

- ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ี
สามารถส่งเสริมเชาวน์ ปัญญาหลายๆด้าน
เรียกว่า “Whole brain activities” เพื่ อช่วยให้
ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น
และพัฒนาความสามารถเฉพาะตนให้ เต็ม
ศกัยภาพ 
-ครูควรช่วยให้ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์เฉพาะ
ตน ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนและเคารพ
ในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
เรียนรู้ท่ีจะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ี
สามารถส่งเสริมเชาวน์ ปัญญาหลายๆด้าน
เรียกว่า “Whole brain activities” เพื่ อช่วยให้
ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น
และพัฒนาความสามารถเฉพาะตนให้ เต็ม
ศกัยภาพ 
- ครูควรช่วยให้ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์เฉพาะ
ตน ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนและเคารพ
ในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งเห็นคุณค่าและ
เรียนรู้ท่ีจะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ค รูควรวัดและประเมินผลการเรียน รู้ให้
ครอบคลุมทุกด้าน และในการวดัผลควรให้
สั มพัน ธ์ กับ บ ริบท ท่ี แท้จ ริ งของก ารใช้
ความสามารถตามปกติในดา้นท่ีจดันั้น 
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6) เชาวน์ปัญญาดา้นการสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น
(Interpersonal Intelligences) 

 

12. ทฤษฎีการสร้างความรู้(Constructivism) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้มีรากฐานมาจากทฤษฎี
พัฒน าการทางเชาวน์ ปัญญ าของเพี ย เจต์
(Piaget)และวีก็อทสก้ี (Vygotsky) ซ่ึงอธิบายว่า 
โครงสร้างทางสติปัญญา(schema) ของบุคคลมี
การพฒันาผ่านทางกระบวนการดูดซึมหรือซึม
ซั บ (assimilation) แ ล ะ ก ระบ วน ก ารป รั บ
โครงสร้างทางสติปัญญา  (accommodation) 
เพื่อให้บุคคลอยู่ในสภาวะสมดุล(equilibrium) 
ซ่ึงเพียเจต์เช่ือว่าคนทุกคนจะมีพัฒนาการไป
ตามล าดับ ขั้ น จากการมีป ฏิสั มพัน ธ์และ
ประสบการณ์กับส่ิงแวดล้อมและสังคม นัก
ทฤษฎีกลุ่มการสร้างความรู้มีความเห็นว่า แม้
โลกน้ีจะมีอยู่จริง แต่ความหมายของส่ิงต่างๆ
มิไดมี้อยูใ่นตวัของมนัเอง ส่ิงต่างๆมีความหมาย
ข้ึนมาจากการคิดของคนในโลกทั้งนั้น ทฤษฎีน้ี
จึงให้ความส าคญักับกระบวนการและวิธีการ
ของบุคคลในการแปลความหมายและสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจจากประสบการาณ์ต่างๆ และ
ถือว่าสมองเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีบุคคลใช้ใน
การแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
โลกน้ีซ่ึงการแปลความหมายของแต่ละบุคคล
จะข้ึนกบัการรับรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือความ
ต้องการ ความสนใจ และภูมิหลังของแต่ละ
บุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนั 

- ครูควรส่งเสริมให้ผู ้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่ืนตวั(active) กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มิใช่
เพียงรับขอ้มูลความรู้เท่านั้น แต่จะตอ้งเป็นผูจ้ดั
กระท ากับขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และ
สร้างความหมายของส่ิงนั้นดว้ยตนเอง 
- ครูควรสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม
(socio-moral)ใหเ้กิดข้ึนเน่ืองจากปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้ การ
ร่วมมือการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนและบุคคลอ่ืนจะ
ช่วยให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขวางข้ึน ครู
ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนน าตนเอง และควบคุม
ตนเองในการเรียน รู้   ครูจ าเป็นต้องเป ล่ียน
บทบาทของตนเองจากผูถ่้ายทอดความรู้และ
ควบคุมการเรียนรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือผูเ้รียนใน
การเรียนรู้ ท าหนา้ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้
เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้งทางดา้นวิชาการ
และด้านสังคม ให้ความช่วยเหลือผู ้เรียนท่ีมี
ปัญหาและประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูควร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ใน ลั ก ษ ณ ะ ท่ี เป็ น  “goal free 
evaluation” ก ล่ าว คือ  เป็ นการประ เมินตาม
จุดมุ่งหมายของผูเ้รียนแต่ละคนและการวดัผล 
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กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
ดงันั้น การสร้างความหมายของขอ้มูลความรู้
และประสบการณ์ต่างๆจึงเป็นเร่ืองเฉพาะตนท่ี
บุคคลจะตอ้งใชก้ระบวนการทางสติปัญญาใน
การจดักระท า(acting on) มิใช่เป็นเพยีงการรับ
(taking in) ขอ้มูลเท่านั้น 

ควรใชว้ิธีการหลากหลายโดยอาศยับริบทจริง 
เน่ืองจากการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้าง 
ความรู้ข้ึนอยูก่บัความสนใจและการสร้าง
ความหมายท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 

13. ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยการสร้างสรรค์
ช้ินงาน(Constructionism)  
  ทฤษฎีน้ีใช้แนวคิดพื้นฐานเดียวกันกบัทฤษฎี
การสร้างความรู้ แต่เพเพิร์ท (Papert) มีความคิด
ต่อเน่ืองว่า หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความรู้
และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงาน
ข้ึนโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยท าใหค้วามคิดนั้นเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน
เม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมาบนโลก ก็
หมายถึงการสร้างความรู้ข้ึนในตนเอง ความรู้ท่ี
สร้างข้ึนจะมีความหมายอยูค่งทน และไม่ลืมง่าย 
นอกจากนั้ นผูเ้รียนจะสามารถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น
เขา้ใจความคิดของตนไดแ้ละความรู้ท่ีสร้างข้ึน 
จะเป็นฐานท่ีมัน่คงช่วยให้ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้ต่อไปเร่ือยๆอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

- ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างสาระการเรียนรู้
และผลงานต่างๆ ข้ึนด้วยตนเองโดยครูจัด
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนรู้และอ านวยความ
สะดวกต่างๆใหแ้ก่ผูเ้รียน 
- ครูควรส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างความรู้
โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพราะส่ือ
เหล่านั้นมีศกัยภาพสูงในการพฒันากระบวนการ
สร้างความรู้ของผูเ้รียน หากไม่มีส่ือดังกล่าว 
การใช้ส่ือธรรมชาติและวัสดุทางศิลปะเช่น 
กระดาษ ดินเหนียว ไม้ พลาสติก โลหะ ของ
เหลือใชต่้างๆ ก็สามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุในการ
สร้างความรู้ไดดี้เช่นกนั 
- ครูควรสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ซ่ึง
ได้แก่ บรรยากาศท่ีเป็นมิตรอบอุ่น ปลอดภัย 
สบายใจและบรรยากาศท่ีมีทางเลือกหลากหลาย
ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกตามความสนใจเพราะจะท าให้
ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการคิดการท าและการเรียนรู้
ต่อไป 
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กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
14. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of 
Cooperative Learning)   
ส ล า วิ น (Slavin) เด วิ ด  จ อ ห์ น สั น (David 
Johnson) แ ล ะ ร อ เจ อ ร์  จ อ ห์ น สั น (Roger 
Johnson) ก ล่ าวว่ า  ใน กระบ วนการ เรี ยน รู้
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนเป็นมิติท่ีถูกละเลย
หรือมองขา้มไป โดยปกติปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนมีอยู่ 3 ลกัษณะ คือเป็นลกัษณะแข่งขนั
กนั ลกัษณะต่างคนต่างเรียน และลกัษณะร่วม
มือกนั เขาเน้นความส าคญัของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ  
(1) มี ก า ร พึ ง พ า อ า ศั ย กั น (positive 
interdependence) 
 (2) มีการปรึกษาหารือกนัอย่างใกลชิ้ด(face-to-
face- promotive interaction) 
(3) สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้(individual 
accountability)  
(4) มีการใช้ทักษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการท างานกลุ่ม(interpersonal and 
small-group skills)  
(5) มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม(group 
processing)  
      หากผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัในลกัษณะดงักล่าว 
จะเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เน่ืองจากการร่วมมือ
กนัช่วยใหผู้เ้รียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมาย มีแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ 

- ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ร่วมมือกันใน
การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด
โดยค รูพ ยายามจัดก ลุ่มการ เรียน รู้ให้ มี
องคป์ระกอบครบ 5 ประการ และใชเ้ทคนิค
วิธีการต่างๆในการช่วยให้องคป์ระกอบทั้ง 5 
ด าเนินไปด้วยดีโดยทั่วไปครูควรมีการ
ด าเนินการดงัน้ี 
    1) วางแผนการจัดการเรียน รู้  โดยค รู
ก า ห น ด จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข น าด ข อ ง ก ลุ่ ม 
องค์ประกอบของกลุ่ม และบทบาทของ
สมาชิกในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจดัเตรียมสถานท่ี 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
    2) เตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั ครูควร
ช้ีแจงให้กลุ่มเขา้ใจเก่ียวกบังาน ขั้นตอนการ
ท างาน เกณฑก์ารประเมินผลงาน และอธิบาย
ถึงความส าคญัและวิธีการช่วยเหลือและพึ่งพา
อาศัยกัน  ช้ีแจงกฎเกณฑ์  บทบาทหน้าท่ี 
ระบบการให้รางวลัหรือประโยชน์ท่ีกลุ่มควร
ได้ รับ และระบบก ารตรวจสอบความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
    3) ดูแล ก ากบั และใหค้วามช่วยเหลือกลุ่ม 
ครูควรดูแลใหส้มาชิกในกลุ่มมีการปรึกษากนั
อยา่งใกลชิ้ด คอยสงัเกตการณ์การท างาน 
พฤติกรรมของสมาชิก และใหค้วามช่วยเหลือ
กลุ่มตามความเหมาะสม และวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างาน
ของกลุ่ม 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัและวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ต่อ) 

กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎต่ีางๆ วธีิการจัดการเรียนรู้ 
สัมฤทธ์ิ รู้จกัใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รู้จกัคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนั้น ผูเ้รียน
ยงัมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันดีข้ึน และมี
สุขภาพจิตดีข้ึนดว้ย 

    4) วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ครูวดัผล
การเรียรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและ
ประเมินผลทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ 
และควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่งมในการประเมิน
ดว้ย 

14.2 ครูอาจใชรู้ปแบบการสอนแบบร่วมมือ
แบบต่างๆ ตามความเหมาะสม กบัสถานการณ์
การสอนเช่น รูปแบบ “JIGSAW” “STAD” 
“TGT” “LT” และ  “GI” เป็นตน้ 
- ครูอาจใชเ้ทคนิคการสอนแบบร่วมมือ เพื่อ
ช่วยให้การเรียน รู้เกิดประสิทธิภาพตาม
ต้องการ เช่น เทคนิค “dyad” “triad” “round 
robin” “think-pair-share” เป็นตน้ 

 

ความสามารถในการเรียนรู้สารสนเทศของเด็กปฐมวยั 

เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการเรียนรู้สารสนเทศ โดยท่ี วีระเดช เช้ือนาม กล่าววา่ ปัจจยั
ท่ีส าคญัของการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศประการหน่ึง คือ ความพร้อมของผูเ้รียน จากการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เด็กสามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศไดต้ั้งแต่อาย ุ2 ขวบ52 
 ฮาวกริจช์ (Hawkrige) อธิบายว่า เก่ียวกบัการเรียนรู้เทคโนโลยีของเด็ก สรุปไดว้่าใน 2 ปี
แรก เด็กสามารถใชอุ้ปกรณ์บางอย่างไดอ้ย่างปลอดภยั เช่น การเปิด ปิดสวิตซ์โทรทศัน์ การเลือก
ช่องสัญญาณ หรือการกดปุ่มเคร่ืองคิดเลข ซ่ึงเด็กเองยงัไม่รู้ความหมายของปุ่มก็ตาม ซ่ึงเรียก               
การเรียนรู้แบบน้ีว่า การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Learning) และเทคโนโลยสีารสนเทศ

                                                            
52 วีระเดช เช้ือนาม, "การพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารทนเทศส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6" (วิทยานิพนธ์ สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2542), 22. 
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จะมีผลต่อเด็กกลุ่มน้ี กล่าวคือ ท าให้มีความเคยชินกบัอุปกรณ์ต่างๆ และเด็กวยัน้ีมีความตอ้งการท่ี
จะใช้ทักษะเคร่ืองกลท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเก่ียวกับ                     
การท างานท่ีซบัซอ้น เช่น การใชแ้ป้นพิมพ ์การเล่นเกม เป็นตน้53 

บุหงา เม่นทอง ได้ศึกษาความเช่ือของผูป้กครองเก่ียวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์                       
ในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ความเช่ือของผูป้กครองเก่ียวกบับทบาทของคอมพิวเตอร์ในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองมีความเช่ือ
วา่คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อเดก็ปฐมวยั54 

จากแนวคิดของนกัจิตวิทยา และผูเ้ช่ียวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีไดน้ าเสนอเป็นส่ิงท่ี
ยนืยนัไดว้่า ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั มีความพร้อมและความสามารถท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได ้ประกอบกบัโครงสร้างของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เปิดกวา้งและเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ปฐมวยั สามารถจดัท าหลกัสูตรไดต้ามความเหมาะสมและสอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รียน
และทอ้งถ่ิน 
 

การจัดการศึกษาและระบบการศึกษาปฐมวยัของไทย 

การศึกษาตามความหมายกว้างหมายถึงกระบวนการทางสังคมท่ีน าบุคคลเข้าสู่                           
การด ารงชีวิตในสังคมหรืออาจกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่าเป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้มนุษย์
สามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานร่วมกับมนุษยอ่ื์นๆได้อย่างเหมาะสม
การศึกษาตามความหมายน้ีจึงเป็นปัจจยัส าคญัของการอบรมบ่มนิสัยการกล่อมเกลาทางสังคม              
การเตรียมตวัเพื่อให้บุคคลมีทกัษะความรู้ความสามารถในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคต การศึกษาจึงเป็นกระบวนการให้และรับความรู้และประสบการณ์การปรับเปล่ียนทศันคติ
การสร้างจิตส านึกการเพิ่มพูนทักษะการท าความเข้าใจให้กระจ่างการอบรมปลูกฝังค่านิยม                    
การถ่ายทอดศาสนาศิลปะและวฒันธรรมของสังคมการพฒันาความคิดโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้
บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญามีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพ

                                                            
53 D. Hawkrige, New Information Technology in Education (Beckenham Croom Helm, 

1983), 35. 
54 บุหงา แม่นทอง, "ความเช่ือของผู้ปกครองเกีย่วกบับทบาทของคอมพวิเตอร์ในการ

พฒันาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั" (ปริญญานิพนธ์ สาขาการศึกษาปฐมวยั (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 192. 
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สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสมมีค่านิยมท่ีดีและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข จากนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพฒันาเด็กปฐมวยั (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 จดัการการศึกษานั้นได้
แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั โดย       
การจดัการศึกษาปฐมวยั ตอ้งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และจดักระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้รียน เน่ืองจากช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีมีการพฒันาการดา้นสมอง และการเรียนรู้
อย่างรวดเร็วท่ีสุด ดังนั้ นจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวยัเป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ               
เพื่อจะไดเ้ป็นรากฐานท่ีส าคญัของการเรียนรู้ และการพฒันาตลอดชีวิต ใหเ้ติบโตเป็นเด็กฉลาดและ
ประสบความส าเร็จในอนาคต  วตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นไปเพื่อ
เตรียมเด็กก่อนวยัเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และจดัให้เด็กในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้และการพฒันาตนเองต่อเน่ืองโดยส่งเสริมเก้ือหนุนให้เด็กก่อนวยัเรียนขั้นพื้นฐานไดมี้
พฒันาการทั้งทางร่างกายเชาวน์ปัญญาความสนใจท่ีเหมาะสมมีความพร้อมในการศึกษาระดบัสูง
ข้ึนไปการจัดการส่วนน้ีโดยทั่วไปเป็นความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ผูป้กครองสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นตน้ส่วนเด็กในวยัเรียนทุกระดบัจะไดรั้บการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับการเตรียมตวัระดบัพื้นฐานและเพื่อมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน
ต่อไปรวมถึงเพื่อพฒันาพฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มตามความสามารถและตอบสนอง
วิสัยทัศน์ในการพฒันาประเทศวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาขอ้น้ีเน้นการพฒันามนุษยใ์น
ลกัษณะบูรณาการคือใหมี้ความสมบูรณ์ครบถว้นทุกดา้นทั้งทางร่างกายสติปัญญาคุณธรรมความคิด
ความส านึกความรับผดิชอบ55 
 

ความเปลีย่นแปลงของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ในการด าเนินการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ.2560 -2579 ซ่ึงเป็นแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ทั้งท่ี
อยูใ่นกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการไดน้ าไปเป็นกรอบและแนวทางการพฒันา
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวยั โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของแผนคือ การมุ่งเนน้
การประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานไดภ้ายใตบ้ริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ของโลกท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งมีความเป็นพลวตั ภายใตส้ังคม

                                                            
55 ปรัชญา เวสารัชช,์ หลกัการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545), 

89. 



  60 

แห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียน รู้ (Lifelong Learning Society) และ                 
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมือง
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศ56 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อหลกัการดงักล่าวขา้งตน้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวยัจึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปใน 4 ดา้นคือ 1) การเรียนแบบผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางการเรียน
ผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางของการเรียน หมายถึง การให้ผูเ้รียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าผูส้อน ผูเ้รียนจะเป็นจุดสนใจและเป็นบุคคลส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุดในกระบวนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูคิ้ดและก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง ก าหนดการท า
กิจกรรมและมีการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวักระฉบักระเฉง และในทางตรงขา้มผูส้อนจะเปล่ียนบทบาทมา
เป็นเพียงผูใ้หค้  าแนะน าและอ านวยความสะดวกเพื่อใหก้ารเรียนส าเร็จลุล่วงไปจามจุดประสงคท่ี์ตั้ง
ไวก้ารเรียนลักษณะน้ีมีรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีกวา้งกว่าแบบเดิมซ่ึงรวมถึง                  
การสอนท่ีไม่ใชก้ารบรรยายโดยผูส้อนแต่เพียงผูเ้ดียว แต่เป็นการให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบใน  
การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบการให้ความร่วมมือของตนเองหรือเรียนตามอัตรา                     
การกระท า (Self-paced learning)57 

การเปล่ียนบทบาทของผูเ้รียนในการเรียนแบบผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางการเรียน ดงัแสดง
ในตาราง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงในการไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีผูเ้รียนสามารถสืบคน้มา
ไดด้ว้ยตนเองดว้ยวิธีการและจากส่ือต่างๆ โดยเนน้การวิเคราะห์สารสนเทศท่ีไดม้าเพื่อน ามาใชใ้น
การเรียนรู้และแกปั้ญหา ผูเ้รียนและผูส้อนตอ้งมีความกระตือรือร้นในการท าหนา้ท่ีในบทบาทของ
ตนเพื่อให้การเรียนส าเร็จตามจุดประสงค ์และเน้นถึงการมีส่วนร่วมในลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนั
เพื่อมีส่วนช่วยในการแสวงหาความรู้ร่วมกนั58 

 
 

                                                            
56 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, (ร่าง) กรอบทศิทางแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 

– 2574  (มปทมปป). 
57 R. Stamper, "Organizational Dynamics, Social Norms and Information Systems," 

System Sciences (5 : 2002): 15-18. 
58 สุรศกัด์ิ ปาเฮ, ส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา, (กรุงเทพฯ : แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ)์, 

2560, 198. 
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ตารางท่ี 5 บทบาทของผูเ้รียนเปล่ียนไปในการเรียนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
บทบาทของผู้เรียนเปลีย่นจาก เปลีย่นเป็น 

คอยการช้ีแนะและรับสารสนเทศจากผูส้อน กระตือรือร้นในการสืบค้นสารสนเทศและ
ประสบการณ์การเรียนท่ีตอ้งการ ตดัสินไดว้่าส่ิง
ใดจ าเป็นในการเรียนรู้ และพยายามหาทางให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงนั้น 

สวมบทบาทผูเ้รียนตลอดเวลา มีส่วนร่วมบางเวลาในฐานะผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้ห้
ความรู้ 

กระท าตามขั้นตอนท่ีผูส้อนบอก สนใจในการส ารวจ คน้หา และสร้างสรรคท์าง
แกปั้ญหาในการเรียนรู้ตามขั้นตอนของตนเอง 

เป็นผูรั้บและผูต้ามท่ีดี เป็นผูริ้เร่ิมอยา่งกระฉบักระเฉงและสร้างคส์รรค์
ผลงานจากการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 

เรียนเฉพาะในหอ้งเรียนเท่าท่ีเวลาอ านวย เรียนจากทุกหนแห่งในทุกเวลาและทุกสถานท่ี
เพื่อเปิดโลกทศัน์แห่งการเรียนรู้ของตนเองใน
ลกัษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
2) การเปล่ียนบทบาทของครูจากใหค้วามรู้ ไปสู่การใหท้กัษะ เม่ือสังคมโลกเปล่ียนไป ผูเ้รียนไม่ได้
เรียนรู้จากโรงเรียนเพียงแห่งเดียวแต่สามารถเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีเป็นสังคมรอบตวั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากอินเตอร์เน็ต บทบาทของครูไทย จึงตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยครูตอ้ง
ช่วยแกไ้ขและช้ีแนะความรู้ทั้งถูกและผิดท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากส่ือภายนอกรวมทั้งสอนให้รู้จกัการคิด
เคราะห์ กลั้นกรอง ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนน าขอ้มูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม           
รศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ไดเ้สนอทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับครูในอนาคตว่าจ าเป็นตอ้งมีทกัษะ 
8 ประการคือ 1) Content ครูตอ้งมีความรู้และทกัษะในเร่ืองท่ีสอนเป็นอยา่งดีหากไม่รู้จริงในเร่ืองท่ี
สอนแล้วก็ยากท่ีนักเรียนจะมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหานั้ นๆ 2) Computer (ICT) Integration              
ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ 
เน่ืองจากกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีจะช่วยกระตุน้ความสนใจให้กบั
นกัเรียน 3) Constructionist ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจแนวคิดท่ีว่าผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย
ตวัเองโดยเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ภายในเขา้กบัการไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดงันั้น ครูจึง
ควรน าแนวคิดไปพฒันาวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทนและ
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เกิดทักษะท่ีตอ้งการ 4) Connectivity ครูตอง้สามารถจดักิจกรรมให้เช่ือมโยงระหว่างผูเ้รียนครู 
ชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ให้นักเรียนไดล้งมือปฏิบติั อนัจะ
ก่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรงกบัผูเ้รียน 5) Collaboration ครูมีบทบาทในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลกัษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนกัเรียนกบัครูและนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั เพื่อฝึกทกัษะ
ในการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และทกัษะท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 6) Communication 
ครูตอ้งมีทกัษะการส่ือสาร ทั้งการบรรยายยกตวัอย่าง การเลือกใชส่ื้อ การน าเสนอ รวมถึงการจดั
สภาพให้เอ้ือกับการเรียนรู้ 7) Creativity ครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้จัด
สภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอของผูเ้รียนมากกว่าการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้หนา้ห้อง
เพียงอยา่งเดียว 8) Caring ครูตอ้งมีมุทิตาจิตต่อนกัเรียน ตอ้งแสดงออกถึงความรักความห่วงใยอยา่ง
จริงใจต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเช่ือใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ต่ืนตวั ผ่อนคลาย   
ซ่ึงเป็นสภาพท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือหน้าท่ีและบทบาทของครูผูส้อนได้เปล่ียนจาก           
การบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวมาเป็นการกล่าวน าเขา้สู่บทเรียน ท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู ้
แนะน า ให้ค  าปรึกษาและแกปั้ญหาให้แก่ผูเ้รียน จึงเกิดวิธีการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน มีการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพนัธ์ผ่านเครือข่าย (Network)               
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูตอ้งมีการปรับทศันคติใหม่ พฒันาความรู้และทกัษะความสามารถท่ี
จ าเป็นตามแนวทางท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้59 

การเปล่ียนแปลงในการบริหารการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การบริหารท่ีเช่ือว่า ความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาไม่อาจเกิดข้ึนไดดี้จากวิธีการสั่งการและการควบคุมจากบน
สู่ล่างหรือจากภายนอกสู่ภายใน (Outside in) แต่จะเกิดข้ึนไดดี้จากภายใน(Inside in)  มีการกระจาย
การตดัสินใจเร่ืองส าคญัจากส่วนกลางให้แก่หน่วยงานทอ้งถ่ินหรือโรงเรียน มีส่วนร่วมในการจดั
สินใจแบบมีส่วนร่วม จากการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน  เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบั
แนวคิด (Concept) เก่ียวกบัความเป็นอิสระ การไดรั้บการปลดปล่อย และความเป็นตวัของตวัเอง 
ไม่เป็นเร่ืองเชิงเทคนิค และไม่ใช่เร่ืองวิธีการ (How to) ท่ีจะอธิบายไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ส่ิงท่ีจะ
ช่วยอธิบายถึงลกัษณะการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน ก็คือ การเพิ่มระดบัของการกระท าหรือ
พฤติกรรมตามกระบวนทศัน์ใหม่ทางการบริหาร ขณะเดียวกนัก็ลดระดบัการกระท าหรือพฤติกรรม

                                                            
59 ถนอมพร เลาหจรัสแสง, "การเรียนรู้ในยุคหน้า ตอนรูปแบบและทฤษฎกีารเรียนรู้อนาคต 

เขา้ถึงเม่ือ 5 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดท่ี้  "  http://thanompo.edu.cmu.ac.th. 



  63 

ตามกระบวนทศัน์เก่าทางการบริหารลง ตามกรอบแนวคิดในกระบวนทศัน์เก่า และกระบวนทศัน์
ใหม่ดงัน้ี60 

 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบกระบวนทศัน์เก่าและใหม่ ในการบริหาร 
กระบวนทศัน์เก่า กระบวนทศัน์ใหม่ 
พฒันาจากภายนอก พฒันาจากภายใน 
บนสู่ล่าง ล่างข้ึนสู่บน 
ทศันะคติแบบ Theory X, Immaturity,system  ทศันะคติแบบ Theory Y, Immaturity,system  
เชิงรับ (Passive) เชิงรุก (Active) 
การส่ือสารทางเดียว การส่ือสารหลายทาง 
การควบคุม การบริหารตนเอง 
จูงใจระดบัต ่า จูงใจระดบัสูง 
กระบวนทศัน์เก่า กระบวนทศัน์ใหม่ 
ผูน้ าการจดัการ (transaction leader) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ตดัสินใจเด่ียว ตดัสินใจร่วม 
ผูบ้ริการเป็นศูนยก์ลาง ผูป้ฎิบติัเป็นศูนยก์ลาง 
บรรยากาศแบบปิด บรรยากาศแบบเปิด 
 
3) การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีใหม่และวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ โดยการ
เปล่ียนแปลงบทบาทผูส้อนและผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) ท่ี เอ้ือประโยชน์และมีข้อได้เปรียบ ในเร่ืองของรูปแบบ และเวลาในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีมีมากกว่าการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบธรรมดา มาใชเ้พื่อปรับกล
ยทุธ์และรูปแบบการเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมี้มากข้ึนกว่าเดิมคือ การเปล่ียน
บทบาทของผูเ้รียนและรูปแบบการเรียนดว้ยศกัยภาพและสมรรถนะของ ICT ท าให้บุคคลสามารถ 
รวบรวม รับ-ส่ง และส่ือสารขอ้มูลกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ผลท่ีติดตามมาในโลก
ของการเรียนรู้ คือ ความตอ้งการในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บทกัษะ

                                                            
60วิโรจน์ สารรัตนะ, แนวคดิ ทฤษฎ ีและประเด็นเพ่ือการบริหารทางการศึกษา.พิมพค์ร้ัง

ท่ี 8 (กรุงเทพฯ : หจก ทิพยวสุทธ์ิ, 2555), 62-64.  
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ระดับสูงเพื่อให้มีทักษะเพิ่ม ข้ึนกว่าการอ่านออกเขียนได้ธรรมดามาเป็นความสามารถใน                         
การวิเคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน โดยการคิดเอง ท าเอง วิเคราะห์เอง ผูเ้รียนในยุค 
ICT จึงตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองจากการเป็น
ผูรั้บแต่เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัคิดในลกัษณะต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ีกวา้งและแตกฉานมากข้ึน ไม่คิดแบบอยู่
กบัท่ี (static thinking)  แต่ตอ้งมีความคิดแบบเช่ือมโยง คิดแบบสร้างสรรคซ่ึ์งเป็นความคิดท่ีท าให้
สามารถสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมาได ้และคิดนอกกรอบ (lateral thinking) คือ ความสามารถท่ีจะคิด
ออกจากความคิดเดิมท่ีครอบง าอยูเ่พื่อใหไ้ดค้วามคิดใหม่ๆหลายอยา่งข้ึน61 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการวิจัยอนาคต 
 

ความเป็นมาของการศึกษาเกีย่วกบัอนาคต  
การศึกษาเก่ียวกบั “อนาคต” มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นส่ิงก าหนดปัจจุบนั แนวคิดของ

การศึกษาอนาคตจึงไดแ้พร่หลาย เพราะจากการพิจารณาส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จะท าให้บุคคลได้
ขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจด าเนินการต่างๆ ณ ปัจจุบนั และช่วยให้การวางแผนงาน กิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในอนาคต มากยิง่ข้ึน การศึกษาในเร่ืองของอนาคตโดยใช้
การวิจยัเขา้มาช่วย ท่ีเรียกว่า การวิจยัอนาคต การวิจยัอนาคตจึงเป็นเทคนิคการวิจยัท่ีนิยมใช้กัน
แพร่หลายส าหรับการศึกษาวิจยัเพื่อวางแผนเชิงรุกหรือการก าหนดนโยบายต่างๆ ในอนาคต 

วิโรจน์ สารรัตนะ ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการศึกษาอนาคตว่าเน่ืองจากการวางแผนเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนและส่ิงท่ีจะท าในอนาคตการศึกษาอนาคตมีพื้นฐานอยูว่า่
อนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าไดอ้ย่างถูกตอ้งแน่นอนเป็นเพียงความเป็นไปไดห้รือความน่าจะ
เป็นเท่านั้นดงันั้นจึงตอ้งศึกษาอยา่งรอบคอบและศึกษาถึงทางเลือกท่ีน่าจะเกิดข้ึนหลายๆทางเลือก
โดยการมองไปขา้งหนา้อยา่งเป็นสห-วิทยาการค านึงถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาเป็นหลกั62 

อนุช อาภาภิรม ไดก้ล่าวถึงการวิจยัอนาคตว่า เป็นวิชาแบบสหสาขาวิชา เม่ือนักวิชาการ
เหล่านั้นหนัมาสนใจเร่ืองอนาคต ก็น าเอาวิธีศึกษาจากวิชาเหล่านั้นมาใชด้ว้ยความเป็นวิชาใหม่ เพิ่ง
เฟ้ืองฟูจริงจงัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เทคนิคท่ีน าเสนอจ านวนมากก าลงัตอ้งทดสอบจากการ

                                                            
61เร่ืองเดียวกนั, 92-94.  
62วิโรจน์สารรัตนะ, อนาคตศึกษา (แนวคดิ ทฤษฎ ีและบทวิเคราะห์), (กรุงเทพ : อกัษรา

พิพฒัน,์ 2432), 10-12. 
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ปฏิบติัว่าใชไ้ดผ้ล มีประสิทธิภาพเพียงใด ท่ีคงทนก็จะอยู่รอด และเหลือทฤษฎีท่ีนิยมปฏิบติักนั
จ านวนไม่มากนักการขาดขอ้มูลของอนาคต มีแต่ขอ้มูลของอดีตและปัจจุบนั แต่ไม่มีขอ้มูลของ
อนาคต ซ่ึงท าใหจ้  าตอ้งสร้างเทคนิคการศึกษาใหม่ข้ึน ซ่ึงโดยทัว่ไปยอมรับความเป็นอตัวิสัย ของผู ้
ศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย ไม่ใช่มีแต่เร่ืองขอ้มูลท่ีเป็นภววิสยัหรือวตัถุวิสยั ทั้งน้ีเพราะวา่คนเราเป็น
ผูส้ร้างอนาคตและภาพลกัษณ์ของอนาคตมีส่วนก าหนดการตดัสินใจ และการปฏิบติัของเรามีความ
พยายามท่ีจะอธิบายเทคนิคการวิจยัอนาคตกันต่างๆ มีการจัดประเภทของเทคนิคความเป็นมา 
ประโยชน์และความจ ากดัของเทคนิคนั้นๆ ซ่ึงจะมีรายละเอียดมาก เกินจุดประสงคข์องหนงัสือเล่ม
น้ีท่ีตอ้งการวาดภาพกวา้ง และลงสู่รายละเอียดตามท่ีจ าเป็นส าหรับผูอ่้านท่ีสนใจใคร่รู้อยูบ่า้ง แต่ก็
ไม่ไดต้อ้งการจะไปเป็นนักการวิจยัอนาคตอาชีพ นอกจากน้ีผูเ้ขียนเองก็จดัอยู่ในพวกนักการวิจยั
อนาคตสมคัรเล่น การจะเขา้ใจเทคนิคและการเป็นนักการวิจยัอนาคตจึงน่าจะกลบัไปพิจารณาท่ี
รากฐานของวิชาน้ีเป็นเบ้ืองตน้63 

 
ความหมายของการวจิัยเชิงอนาคต  

การวิจยัอนาคตเป็นค าท่ีแปลมาจากค าภาษาองักฤษว่า “Futures Studies” ซ่ึงหมายถึงวิชา 
หรือสาขาวิชา (Field/Program of Study) ท่ีศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาอนาคต 
ตลอดจนระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นอนาคต 
การวิจัยอนาคตจะประกอบไปด้วยเน้ือหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนท่ีเป็นแนวคิด 
(Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซ่ึงอาจใช้ค  ารวมว่าอนาคตนิยม (Futurism) และ ส่วนท่ีเป็น
ระเบียบวิธี (Methodologies) ซ่ึงอาจเรียกวา่การวิจยัอนาคต (Futures Research)  

จุมพล พูลภทัรชีวิน ไดน้ าเสนอความรู้ความเขา้ ใจพื้นฐาน ความหมาย และความส าคญั
เก่ียวกบัการวิจยัอนาคต ส าหรับผูส้นใจการวิจยัอนาคตและอนาคตนิยมโดยทัว่ไปดงัต่อไปน้ีค าว่า
การวิจยัอนาคต มาจากค าภาษาองักฤษว่า “Futures Research” ซ่ึงเป็นค าศพัท์เฉพาะ (Technical 
Term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการส ารวจ ศึกษาแนวโน้มท่ีมี
ความเป็นไปไดใ้นอนาคตเก่ียวกบัเร่ืองท่ีทาการศึกษา ทั้งแนวโนม้ท่ีพึ่งประสงค ์และไม่พึ่งประสงค ์
จึงมีตวั “S” ต่อทา้ยค าว่า Future เพื่อสะทอ้นแนวคิดว่าเร่ืองของอนาคตนั้น มีความ เป็นไปไดใ้น
หลายทิศทาง การวิจยัอนาคต( futures studies หรือ futurology) คือวิชาท่ีทานายเหตุการณ์ท่ียงัไม่
เกิดข้ึนโดยใชห้ลกัการเหตุผลการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัรวมทั้งประวติัศาสตร์ในการท านายและ

                                                            
63 อนุช อาภาภิรม, "อนาคตศึกษากบัการประเมินภัยคุกคาม เอกสารประกอบการสัมนาเชิง

ปฏิบติัการ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2553., (กรุงเทพฯ :มปป, 2553)," 39-42. 
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วิเคราะห์อนาคตหลกัการและวิธีการในการวิจยัอนาคตจะพิจารณาจากความเป็นไปไดต่้างๆ ของ
การเปล่ียนแปลงหรือด าเนินไปของเหตุการณ์ปัจจุบนัทั้งทางสังคมและธรรมชาติโดยศึกษาอนาคต
จากปัจจุบันโดยอาศัยมุมมองจากหลายๆด้านทั้ งเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาประวัติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์จิตวิทยาฟิสิกส์ชีววิทยาและเทววิทยา การวิจยัอนาคตเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาถึงส่ิงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคตมาจากคาว่า Futures Studies แต่ก็อาจจะ
พบค าอ่ืนๆท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับค าน้ีอีกหลายค าเช่น  Futurics, Futurology, 
Futuribles, Prognostics, และ Anticipatory Science เป็นตน้โดยแต่ละค าก็มีความหมายและลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตวัตามแนวคิดของบรรดานกัคิดทั้งหลายแต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือการเนน้เร่ืองอนาคตซ่ึง
ภาพรวมประกอบไปดว้ยเน้ือหาอยา่งนอ้ย 2 ส่วนใหญ่ๆคือ1) ส่วนท่ีเป็นแนวคิดและทฤษฎีซ่ึงอาจ
ใช้คารวมว่า “อนาคตนิยม”(futurism) โดยเป็นมุมมองความคิดท่ีมุ่งเน้นการมองไกลออกไปใน
อนาคตเพื่อสร้างอนาคตมองถึงแนวโนม้ในอนาคตทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อมอง
ออกไปในส่ิงท่ีจะสร้างให้เกิดหรืออีกนยัคือพยายามจะท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่าขอ้เท็จจริงในอนาคต 
2)ส่วนท่ีเป็นระเบียบวิธีหรือการวิจัยอนาคตเป็นวิธีการศึกษาเก่ียวกับอนาคตท่ีมิใช่การเน้น
ขอ้เทจ็จริงเช่นงานวิจยัทัว่ไปแต่เป็นเร่ืองวิธีการศึกษาแนวโนม้และส่ิงท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตหรือ
แนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ทางเลือกหลายทางท่ีจะเป็นไดแ้นวโน้มท่ีเป็น
ทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดผูท่ี้ทาการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอนาคต
แบบต่างๆเรียกวา่ “นกัอนาคตนิยม” 64 

เทียนฉาย กีระนนัทน์ ไดใ้หค้วามหมายว่า การวิจยัเชิงอนาคต เป็นงานวิจยัท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่
ในการวางแผนและก าหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการดาเนินงานในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะท าการท านาย เหตุการณ์ คาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ทั้งน้ีจะตอ้งอิงพื้นฐานขอ้มูลและขอ้คน้พบท่ีจะไดจ้ากการวิจยั เพื่อคน้หาและอาจจะตอ้งอิง
กบัขอ้มูลในระยะเวลาหน่ึงท่ีผา่นมาในอดีตดว้ยเพื่อท่ีจะสามารถวาดภาพพิจารณาถึงแนวโนม้ท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์หน่ึงๆในอนาคต ดงันั้นการวิจยัอนาคตเป็นระเบียบวิธีการคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบั
อนาคตโดยใช้วิธีการวิทยาศาสตร์และมีกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การวางแผน การพยากรณ์                       
และการตดัสินใจ เพื่อศึกษาเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตอนัเน่ืองมาจาก
การตดัสินใจหรือนโยบายในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะน าผลท่ีไดม้าวางแผนระยะยาว65 

                                                            
64 จุมพล พูลภทัรชีวิน, "การวิจยัอนาคต," วารสารสมาคมการวิจัย, 13. (2: 2551): 9-13. 
65 เทียนฉาย กีระนนัทน,์ สังคมศาสตร์วจิัย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. (กรุงเทพฯ โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2537), 8. 
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ความเช่ือพืน้ฐานของการวิจัยอนาคต 
จุมพล พูลภทัรชีวิน และจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ ์อธิบายถึง ความเช่ือพื้นฐานว่า “การศึกษา

อนาคต” ตั้งอยู่บนหลกัการท่ีว่าอนาคตไม่สามารถบอกล่วงหน้าไดอ้ย่างถูกตอ้งแน่นอนมีแต่เพียง
ความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นเท่านั้ นโดยมีฐานคิดส าคัญได้แก่ การคิดเชิงระบบทั่วไป 
(general systems theory/thinking-GST)จุดเน้นของอนาคตมุ่งท่ีความสัมพนัธ์ของระบบท่ีมีทิศทาง
ของความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย  (multi–direction) เป็นระบบความคิดทั่วไป (general systems 
theory/thinking) มากกว่าระบบปกติ (system) ซ่ึงระบบต่างๆเหล่าน้ีจะตอ้งมีลกัษณะส าคญัไดแ้ก่มี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกันและกัน (interrelatedness) มีความเป็น “องค์รวม” ท่ีมากกว่า 
“ส่วนรวม” (holistic vs wholistic) โดยเช่ือว่าองค์รวมเป็นมากกว่าการเอาส่วนย่อยมารวมกัน 
(holistic) 66 

ซ่ึงต่างจากความคิดส่วนรวมแบบเดิมท่ีเช่ือว่าเม่ือเข้าใจส่วนย่อยก็จะสามารถเข้าใจ
ส่วนรวม (wholistic/parts) ทั้งน้ีนกัวิชาการไดอ้ธิบายว่าค  าว่า holistic ท่ีไม่มี w น าน้ีว่ามีความหมาย
ระดบักวา้งและมีลกัษณะท่ีเรียกว่าองคร์วมของทั้งหมดมากกว่า wholistic ท่ีมีความหมายเพียงว่า
ส่วนรวม. อย่างไรก็ตามนักวิชาการมองว่าค  าว่า holistic เป็นวาทกรรมของการต่อสู้เชิงกระบวน
ทศัน์ท่ีมีต่อโลกและสรรพส่ิงต่างๆท่ีต่างไปจากกระบวนทศัน์เดิมนั่นเอง มีการเช่ือมโยงพึ่ งพิง                
อิ ง อ า ศั ย ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น  (interdependent) มี ลั ก ษ ณ ะ ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ร่ ว ม พ ลั ง กั น 
(cooperatives/collaborative) มากกว่าการแข่งขัน  (competitive) มีความเป็นเอกภาพบนความ
หลากหลาย (unity through diversity) ภายใต้หลักการดังกล่าวการศึกษาอนาคตจึงมีลักษณะท่ี
พยายามจะท าความเขา้ใจและอธิบายความสัมพนัธ์ทั้งภายในและระหว่างระบบท่ีสลบัซบัซอ้นของ
ส่วนประกอบต่างๆในธรรมชาติของสังคมและโลกเช่นระบบรัฐ/ประเทศระบบนิเวศน์วิทยาระบบ
เศรษฐกิจเป็นต้นองค์ประกอบส าคัญของการศึกษาอนาคตประการหน่ึงคือการมุ่งมองไปใน
ภาพรวมรอบดา้นรวมไปถึงการมองไปขา้งหนา้ การเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงผนัแปรและพลวตัร  
(change/dynamism) เน่ืองจากโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและเตม็ไปดว้ยพลวตัรท่ีหลากหลาย
มีความสลบัซับซ้อน (complex) มีลกัษณะ “chaos” มนุษยจึ์งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจในส่ิง
เหล่าน้ีดงันั้นการศึกษาอนาคตจึงมิใช่เพียงการท านายความเปล่ียนแปลงแต่ยงัเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
บุคคลในการเตรียมการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนมีความรับผิดชอบ

                                                            
66 จุมพล พูลภทัรชีวินและจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ,์ "แนวคดิและวิธีการศึกษาอนาคต.เขา้ถึง

เม่ือวนัท่ี  8 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดท่ี้ "  
http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999659.html. 
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ต่อการด ารงชีวิตในสังคมวนัหน้าหรือกล่าวอีกนัยคือการศึกษาอนาคตเป็นการมองไปในอนาคต
ขา้งหนา้มองเห็นการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดและท าใหม้องเห็นโลกท่ีอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั
ได้อย่างเขา้ใจข้ึน การมีความยืดหยุ่นสูง (high flexibility) การศึกษาอนาคตเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง             
การขยายมุมมองท่ีกวา้งไกลเป็นการมองไปในสังคมขา้งหน้าดังนั้ นสาระส าคญัของการศึกษา
อนาคตมิไดจ้  ากดัอยู่ดว้ยขอบเขตของวิชาการแบบดั้ งเดิมท่ีติดอยู่ภายใตก้รอบทฤษฎีและวิธีการ
อธิบายแบบใดแบบหน่ึงแต่เป็นการมองไปขา้งหนา้อยา่งเป็นสหวิทยาการ(interdisciplinary studies) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่มีความไม่แน่นอนสูง (uncertainty) ฉะนั้นการมีความยืดหยุน่สูง
จะช่วยให้เกิดการจินตนาการถึงส่ิงท่ีไม่คาดคิดอาจเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้ึนในวนัขา้งหน้ารวมถึง
มองเห็นทางเลือกท่ีหลากหลายในอนาคตและยงัช่วยในการปรับตวัท่ามกลางความเป็นพลวตัรท่ีไม่
แน่นอนได้67 

อนุช อาภาภิรม กล่าวถึงหลกัการหลกัๆ การวิจยัอนาคตว่า การท านายอนาคตให้แม่นย  า
เป็นไปไดย้าก อนาคตคือความเป็นไปไดห้รือแนวโน้ม การวิจยัอนาคตไม่ใช่ขอ้ท่ีท านายไดง่้ายๆ 
การท านายท่ีแน่นอนเป็นไปไม่ได ้ไม่สามารถระบุลงไปในรายละเอียดได ้อนาคตมีหลายแบบ หรือ
แนวโน้มมีความหลากหลาย ค าว่ามีหลายแบบน้ีส่วนหน่ึงมีลกัษณะเป็นอนาคตเชิงภววิสัยคือ                  
เม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีความซบัซอ้นมาก ความเป็นไปไดมี้หลายแบบเหมือนโจทยค์ณิตศาสตร์ท่ีมีความ
ซับซ้อน จะมีค าตอบหลายขอ้ ตอ้งมาเลือกเอา และไม่รู้ว่าค  าตอบไหนถูกจนกว่าค  าตอบนั้ นจะ
เกิดข้ึน อนัน้ีคือเป็นภววิสัย อนาคตเชิงอตัวิสัย เป็นการมองจากตวัเรา เพราะการวิจยัอนาคตไม่ใช่
วิชาหรือศาสตร์ท่ีศึกษาของท่ีเป็นทางวตัถุ แต่เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม ศึกษาสังคม
ศึกษาอนาคตเพื่อปฏิบติัปัจจุบนัให้ดีท่ีสุดจุดประสงคข์องการวิจยัอนาคตไม่ใช่เพื่อท านายอนาคต 
แต่การวิจยัอนาคตตอ้งการรู้อนาคตเพื่อวางแผนอนาคต เพราะฉะนั้นตอ้งสังเกตไดว้่าล าพงัขอ้มูลท่ี
จะท านายในภาพกวา้ง วา่อะไรเป็นอะไรไม่พอ ตอ้งมีขอ้มูลในรายละเอียดเยอะมาก68  

 
 
 

                                                            
67 จุมพล พูลภทัรชีวิน. อนาคตศึกษา หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัประจ าวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 

2547.  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี  8 มกราคม 2559,  เขา้ถึงไดท่ี้ http://jitwiwat.blogspot.com/2004/11/blog-
post_13.html 

68อนุช อาภาภิรม, อนาคตศึกษากบัการประเมินภัยคุกคาม เอกสารประกอบการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2553, (กรุงเทพฯ : มปป, 2553), 22 – 23. 
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หลกัการของการวิจัยเชิงอนาคต  
หลกัการศึกษาอนาคตทางการศึกษาท่ีนิยมใชก้นัมี2 ลกัษณะ คือ หลกัการท านายเชิงส ารวจ 

(exploratory forecasting) มีลักษณะเป็นการท านายแบบมองไปขา้งหน้า (outward bound) อาศัย
ปรากฎการณ์ในอดีตและปัจจุบันมาเป็นแนวโน้มท่ีจะบอกถึงอนาคตท่ีเป็นไปได้ โดยให ้                      
ความสนใจไปท่ีปัญหาและโอกาสท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคตนั้น  และหลกัการท านายเชิงปทสัถาน 
(normative forecasting)  มีลกัษณะเป็นการท านายแบบมองยอ้นกลบัมา (inward bound)  เร่ิมจาก
การก าหนดอนาคตท่ีพึงปรารถนา (desirable future) ไวก่้อน แล้วจึงยอ้นกลับมา (backwards) 
พิจารณาสภาพในปัจจุบนัว่า จะไปสู่อนาคตท่ีพึงปรารถนานั้นไดอ้ยา่งไร (how)  มีอะไรท่ีจะท าให้
ส าเร็จ มีอะไรท่ีควรหลีกเล่ียง มีอะไรท่ีเป็นอุปสรรคปัญหา  

ในการศึกษาอนาคตนั้น ควรใชห้ลกัการทั้งสองลกัษณะผสมกนั ทั้งก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัให้
เกิดข้ึนในอนาคตบนพื้นฐานจากอดีตและปัจจุบนั  และก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัให้เกิดข้ึนในอนาคต
อย่างเป็นอิสระ อย่างริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อย่างมองนอกกรอบ แล้วยอ้นมองหาวิธีการ                    
เพื่อการปฏิบติัใหบ้รรลุผลในส่ิงท่ีคาดหวงันั้น  

 
การพฒันาวธีิการวิจัยเชิงอนาคต  

การวิจยัอนาคตไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงมาแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือระยะท่ี 1 
(Phase-I Classical Linear Projection: 1960 – 1970) ในช่วง 10 ปีแรก การวิจยัอนาคตใชว้ิธีการฉาย
ภาพแบบการพยาการณ์เชิงเส้นตรง วิธีการน้ีใช้ได้ดีกับการพยากรณ์บางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ น้อยตวั การวิจยัอนาคตสามารถพยากรณ์ไดโ้ดยใชข้อ้มูลเดิมในระยะท่ีผ่านมา 
เช่น จากจ านวนนกัเรียนในระยะ 4 – 5 ปีท่ีผา่นมาท่ีกาลงัเพิ่มข้ึน หรือสามารถพยากรณ์ไดจ้ากตวัช้ี
บางตวั เช่น อตัราการเกิด เป็นตน้ ระยะท่ี 2 (Phase-ll Multiple Alternative Future: 1965 – 1967) 
ในช่วงระยะเวลา 2 ปี รูปแบบการวิจยัอนาคตแบบใหม่ไดรั้บการพฒันาข้ึนมาใชค้วบคู่กนัไปกบั
วิธีการแบบเดิมซ่ึงมีขอ้มูลจ ากดัอยู่มาก การวิจยัอนาคตแบบท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่น้ีมีหลกัสาคญั คือ 
อนาคตท่ีอาจเป็นไปไดน้ั้นมีหลายแนวทาง การวิจยัอนาคตพยายามใชข้อ้มูลท่ีมีการสร้างทางเลือกท่ี
เป็นไปไดม้ากท่ีสุดและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใตท้รัพยากร เวลา การบริหารจดัการงบประมาณ
ท่ี มี เพื่ อนาไปปฏิบัติ ต่อไป ระยะท่ี  3 (Phase-lll Cross – Impact Future (1972 - 1982 )ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี การวิจยัอนาคตไดข้ยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู้เก่ียวกบั
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อนาคตจากวิทยาการทุกแขนง การน าผลกระทบจากทุกองคป์ระกอบมาพิจารณาร่วมกนั จะช่วยให้
การสร้างภาพอนาคตมีความสมบูรณ์มากข้ึน69 

การวิจยัเชิงอนาคตมีขอบเขตของการวิจยัโดยแบ่งตามระยะเวลาซ่ึงแบ่งออกเป็น 5ระยะ
ประกอบดว้ย Near Term Future อนาคตภายใน 1 ปีนับจากปัจจุบนั   Short Range Future อนาคต
ระหว่าง 1-5 ปีนบัจากปัจจุบนั  Middle Range Future อนาคตระหว่าง 5-20 ปีนบัจากปัจจุบนั  Long 
Range Future อนาคตระหวา่ง 20-50 ปีนบัจากปัจจุบนั  Far Future อนาคตตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปนบัจาก
ปัจจุบนั 

 
รูปแบบหรือเทคนิคของการวจัิยเชิงอนาคตแบบ EDFR 

ก ารวิ จัยแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ระ เบี ยบ วิ ธี วิ จัย ท่ี ใช ้                      
การสัมภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี  2 และรอบท่ี 3 เป็นเทคนิคการวิจยั
อนาคตชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากเทคนิคน้ีเป็นการผสมผสานจุดดี และลบจุด
ดอ้ยของเทคนิควิธีวิจยัท่ีเป็นสากลทั้ง เทคนิควิธีวิจยั แบบ Delphi และเทคนิควิธีวิจยัแบบ EFR  

การวิจยัอนาคต แบบ อี ดี เอฟ อาร์ (EDFR) ซ่ึงเป็นค าย่อมาจากคาเต็มในภาษาองักฤษว่า 
Ethnographic Delphi Futures Research ว่าเป็นเทคนิคการวิจยั อนาคตท่ีพฒันารูปแบบ การวิจยัมา
จากเทคนิคการวิจยัอนาคตสองเทคนิค คือ เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ  EFR (Ethnographic Futures 
Research) และเทคนิคเดลฟาย  (Delphi) โดยการผสมผสานทั้ งสองเทคนิคและปรับให้ มี                         
ความยืดหยุ่น ในระเบียบวิธีวิจยั เพื่อให้สามารถนาไปประยุกตใ์ชไ้ดต้ามปัญหาและวตัถุประสงค์
ของการวิจยัท่ีหลากหลายรูปแบบ 

ขั้นตอนการท าวิจยัแบบ EDFR ขั้นตอนการวิจยั ดว้ยกระบวนการวิจยั แบบ EDFR โดย
สรุป ขั้ นตอนส าคัญได้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี  ขั้ นตอนท่ี  1ขั้นตอนการก าหนดและเตรียมตัวกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญข้ึนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญและจาเป็นอย่างยิ่งโดยเช่ือว่าหากผูว้ิจัยได้กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญจริงๆ จะส่งผลให้ผลการวิจยัน่าเช่ือถือมากข้ึนเท่านั้นส่วนการเตรียมตวักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
นั้นมีความจ าเป็นอย่างมากเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความส าคญัของการวิจยัลกัษณะน้ี
หรืออาจจะไม่มีเวลาให้ ผูว้ิจยัไดเ้ตม็ท่ีผูว้ิจยัจึงจาเป็นตอ้งติดต่อผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส่วนตวั อธิบาย
ถึงจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนต่าง ของการวิจยั เวลาท่ีตอ้งใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจยั 
ผูว้ิจัยต้องแสดงให้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นคุณค่าความจ าเป็นและความส าคัญของการให้ข้อมูลของ
ผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้ นจึงขอความร่วมมือ หากไม่ได้รับความร่วมมือผูว้ิจัยจ าเป็นต้องพิจารณา

                                                            
69 กฤษดา กรุดทอง, "การวิจยัอนาคต," วารสารการวิจัยเพ่ือพฒันา (3:  2530): 29-32. 
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ผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนต่อไป ถา้หากไดรั้บความร่วมมือก็สามารถนดัวนัและเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ 
การเตรียมผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว นอกจากจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีแลว้ ยงั
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญได้มีเวลาเตรียมตวัเตรียมขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล และความคิด
ล่วงหนา้ ช่วยใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีนาเช่ือถือเพิ่มข้ึน ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการสมัภาษณ์ (EDFR รอบท่ี
หน่ึง) การสัมภาษณ์มีลักษณะ และขั้นตอนคล้ายกับ EFR แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า 
กล่าวคือ ผูว้ิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีจะสนองตอบ ต่อจุดมุ่งหมาย เวลา                    
การบริหารจดัการงบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจยัได ้คือ อาจยึดตามรูปแบบของ  EFR 
โดยเร่ิมจาก Optimistic-Realistic (O-R) Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most Probable Realistic 
(M-R) ซ่ึงเป็นการเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโนม้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปไดแ้ละน่าจะเป็นโดย
ไม่ค านึงถึงว่าแนวโนม้เหล่านั้นจะเป็นไปทางดีหรือร้าย เพราะในการทา EDFR รอบท่ีสองและสาม 
ถา้หากผูว้ิจยัสนใจท่ีจะแยกศึกษาอนาคตภาพท่ี 3 ภาพตามแบบ EFR ผูว้ิจยัก็สามารถท าไดโ้ดยการ
ออกแบบ แบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ได้อนาคตภาพทั้ ง 3 ภาพอย่างเป็นระบบได้ ขั้นตอนท่ี 3 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างเป็นเคร่ืองมือส าหรับท าเดลฟาย การเขียนแนวโน้มใน
แบบสอบถาม ควรจะต้องใช้ภาษาท่ีสั้ น กะทัดรัดชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของ
ผูเ้ช่ียวชาญไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ถ้าผูเ้ช่ียวชาญใช้ภาษาท่ีชัดเจนดีแล้ว เราไม่ต้องไป
ปรับปรุงแกไ้ข แต่ถา้ไม่ค่อยชดัเจน และในการสัมภาษณ์ เรารู้ว่าผูเ้ช่ียวชาญหมายถึงอะไร เราก็มี
สิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขค าพูดนั้นให้ไดต้รงประเด็นให้มากท่ีสุด ท่ีส าคญัคือให้สั้น กะทดัรัด ชดัเจน แต่อยา่
เอาความสั้นมาเป็นเคร่ืองก าหนด แลว้จะท าให้ความชดัเจนลดลง ไม่เอา เราตอ้งเอาความชดัเจน
ก่อน ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) เป็นการพฒันาแบบสอบถามเพื่อ
น าไปใชว้ิเคราะห์ทางสถิติการเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม ควรจะตอ้งใชภ้าษาท่ีสั้น กะทดัรัด
ชดัเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญไวใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ถา้ผูเ้ช่ียวชาญ
ใชภ้าษาท่ีชดัเจนดีแลว้ ไม่ตอ้งไปปรับปรุงแกไ้ข แต่ถา้ไม่ค่อยชดัเจนและในการสัมภาษณ์ หากรู้ว่า
ผูเ้ช่ียวชาญหมายถึงอะไร เราก็มีสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขค าพูดนั้นใหไ้ดต้รงประเด็นใหม้ากท่ีสุด ท่ีส าคญัคือ
ให้สั้น กะทดัรัด ชดัเจนภาษาท่ีใช ้ควรจะใชภ้าษาท่ีแสดงความเป็นกลางมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
พยายามหลีกเล่ียงภาษาท่ีจะส่อถึงทศันคติ หรือความล าเอียงของผูว้ิจยัลงไป หลีกเล่ียงความล าเอียง 
โดยใชภ้าษาท่ีเป็นกลาง ยกเวน้มีแนวโนม้ 2 แนวท่ีเหมือนกนั กป็รับใหเ้ป็นขอ้ใดขอ้หน่ึง แต่ถา้เป็น
ตรงกนัขา้ม มนัไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั เพราะในรอบท่ี 1 น้ี ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอาจจะ
แตกต่างกันอยู่ตามสมมุติฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ส่ิงท่ีต้องท าในการเขียนแนวโน้ม ก็ คือ                          
การสังเคราะห์ การตีความภาษาท่ีใชใ้ห้ตรงท่ีสุดตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการจริงๆ การเขียนแนวโนม้ 
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จะต้องเขียนแนวโน้มท่ีมีประเด็นแนวโน้มเดียวต่อ 1 ขอ้ อย่าให้มีแนวโน้มย่อยๆ เล็กๆ อยู่ใน
แนวโน้มใหญ่ เพราะไม่เช่นนั้นคะแนนท่ีออกมาจะท าให้ตีค่าล าบาก เพราะไม่รู้ว่าผูเ้ช่ียวชาญนั้น
ตอบเพราะแนวโน้มย่อยแนวโน้มใดหรือเพราะหลายๆ แนวโน้มรวมกนั เพราะฉะนั้นจึงพยายาม
เหลือใหเ้ป็นแนวโนม้เดียว อีกประเดน็หน่ึงกคื็อ พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงถอ้ยค าท่ีคลุมเครือ เช่น ดีข้ึน 
เลวลง เพิ่มข้ึน ลดลง ถา้ขยายให้ชดัเจนไดก้็ควรจะท า ฉะนั้นค าท่ีคลุมเครือต่างๆ ถา้เล่ียงไดค้วรจะ
เล่ียง ตวัอยา่งเช่น คุณภาพการศึกษาจะดีข้ึน หมายถึงอะไร ถา้เราสามารถท าให้ชดัข้ึนไดย้อ่มดีกว่า
อย่างแน่นอน เช่น อาจจะแยกเป็นคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีข้ึน ในท่ีน้ีหมายถึงอะไรบา้ง หมายถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะสูงข้ึนใช่หรือไม่ โอกาสในการสอบเขา้มหาวิทยาลยัจะเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
จบไปแลว้จะท างานไดม้ากข้ึนใช่หรือไม่ ซ่ึงจะชดัเจนมากกว่าบอกวา่คุณภาพดีข้ึน ถา้เล่ียงไดก้็ควร
จะเล่ียง ถา้เล่ียงไม่ไดด้ว้ยเหตุผลอนัใดก็ตามก็คงจะตอ้งเป็นอย่างนั้น ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการท า
เดลฟายสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเทคนิคเดลฟายจะเป็นสถิติเบ้ืองตน้ คือ การวดัแนวโนม้
เขา้สู่ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ฐานนิยม (mode) มธัยฐาน (median) ค่าเฉล่ีย (mean) และการวดัการกระจาย
ของขอ้มูล คือ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอน การเขียนอนาคตภาพมีความยืดหยุ่น
อาจเลือกเขียนรายงานออกเป็นภาพๆ เป็นอนาคต 3 อนาคตภาพ คือ อนาคตภาพทางบวก ลบ แลว้
ตามด้วยภาพท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด การเลือกอยู่ท่ีจุดมุ่งหมายของการวิจยั ถา้ตอ้งการท่ีจะย  ้าถึง
แนวโนม้ท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งสูงระดบัหน่ึงในกรณีท่ีแบบสอบถามของเป็น rating scale มี 5 
scaleก็อาจก าหนดค่า median ระดบัมากคือ 3.5 ข้ึนไปเป็นเกณฑใ์นการน าแนวโนม้มารายงาน แลว้
ดูความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก inter quartile range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 บวก 
mode-median ไม่เกิน 1 ซ่ึงหลกัการตวัน้ีก็ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นตามน้ีเสมอไป อาจจะเลือกท าเฉพาะ 
inter quartile range ไม่พิจารณา mode-median ก็ได ้แต่ท่ีเสนอใหท้ านั้นเพื่อย  ้าใหดี้ข้ึนในแง่สถิติเท่า 
ขอ้ส าคญัคือจะตอ้งมีเกณฑเ์พื่อจะไดร้ายงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ เช่ือถือได ้
 
แนวคดิทีส่ าคญัของ EDFR เพ่ือประยุกต์ใช้ในการวจัิย 
 แนวคิดเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายหลกัของการวจิยัอนาคต วา่มิใช่การท านายท่ีถูกตอ้ง แต่ตอ้งการ
ส ารวจเพื่อศึกษาแนวโนม้ท่ีเป็นไปได ้ทั้งท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคใ์หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได ้เพื่อท่ีจะหาทางท าให้แนวโนม้ท่ีพึงประสงคเ์กิดข้ึนและป้องกนัหรือแนวโนม้ท่ีไม่พึงประสงค์
ใหห้มดไป หรือหกาทราบว่าไม่สามารถจะขจดัใหห้มดไปได ้ ท าอยา่งไรจึงจะเผชิญหนา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหากแนวโนม้ท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นเกิดข้ึนจริง แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการวิจยัอนาคต
แบบ EDFR ว่าเป็นทั้ งระเบียบวิธีในการวิจัยหรือในการคาดการณ์อนาคต และเป็นทั้ งเทคนิค                   
การส่ือสารระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ นั่นคือเป็นทั้ง research technique หรือ research methodology และ
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เป็ น ทั้ ง  educating process ห รือ เป็ น ทั้ ง  communicating process ระห ว่ างก ลุ่ ม ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ                              
ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่นั้นมกัจะไม่มีเวลาว่างท่ีจะมานั่งแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยตรงดว้ยวิธี
ประชุมสัมมนา ระดมสมองหรือ focus group เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR จะเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ความเช่ียวชาญระหว่างกนั ท าให้ความเช่ียวชาญของเขาเพิ่มข้ึน ท า
ให้มีความเช่ือในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเพิ่มข้ึน  แนวคิดเก่ียวกับการแบ่งช่วงเวลาในการวิจัยหรือ
การศึกษาอนาคต นักอนาคตนิยมจะแบ่งช่วงของการท านายหรือช่วงของการวางแผน ออกเป็น              
4 ช่วงใหญ่ๆ ปกติแลว้ในช่วง 5 ปี ถือว่าเป็นการท านายหรือการวางแผนระยะกระชั้นชิด ช่วงถดัมา
คือประมาณ 5-10 ปี เรียกว่า short range forecasting หรือ short range planning ก็เป็นการท านาย
หรือการวางแผน หรือการศึกษาอนาคตในระยะสั้ น อีกระยะหน่ึงก็คือช่วง 10-15 ไปจนถึง 20 ปี                    
เป็นระยะกลาง middle range forecasting อีกระยะหน่ึงก็คือระยะยาวนั่นก็คือ 20 หรือ 25 ปีข้ึนไป 
อยูท่ี่ว่าจะแบ่งช่วงอยา่งไร ปกตินกัอนาคตนิยมกลุ่มหน่ึงนิยมท่ีจะท าวิจยัอนาคตในระยะยาว แต่อีก
กลุ่มหน่ึงเห็นว่ายาวเกินไป ดังนั้ นการจะศึกษาช่วงไหน อยู่ท่ีจุดมุ่งหมายของการวิจยั แนวคิด
เก่ียวกบัการเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีความเช่ือว่าผูเ้ช่ียวชาญนั้น น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมองหรือ
คาดการณ์ อนาคตได้ชัด เจน ถูกต้องมากกว่าคนธรรมดา ท่ีส าคัญ อีกอย่างห น่ึ งก็ คือว่ า                                      
การเป ล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี เกิด ข้ึนในสังคมหรือในหน่วยงานใดนั้ น บุคคลท่ีอยู่ เบ้ืองหลัง                               
การเปล่ียนแปลงท่ีเราปฏิเสธไม่ได้ มกัจะเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงอาจจะหมายรวมถึงกลุ่มของ
ผูบ้ริหาร กลุ่มผูท่ี้มีอ  านาจ ผูท่ี้รู้เร่ืองดี ผูท่ี้เป็นผูน้ า กลุ่มน้ีแหละคือกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้นถา้หาก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาตอ้งการใหมี้ผลถึงการเปล่ียนแปลง กจ็  าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใน
การศึกษา ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนก็มีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ขอ้มูล แลกเปล่ียนความเช่ียวชาญซ่ึงกนั
และกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ เพื่อประกอบการวางแผน การก าหนดนโยบาย เหตุผลต่างๆ                   
การวิจยัอนาคตมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการวิจยัธรรมดา เพราะตอ้งเน้นผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้นการ
เลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจึงมีลักษณะท่ีเป็นแบบเจาะจงเลือก มากกว่าการสุ่ม  ส่วนวิธีการเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญ อาจจะเจาะจงเลือกเลยว่าจะเชิญใครเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ถา้หากรู้ดีว่าใครเช่ียวชาญในเร่ืองท่ี
ศึกษา หรือมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหน่ึงอย่างใดก็เจาะจงเลือกได้  แนวคิดเก่ียวกับจ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญ แมคมิลแลนด ์ไดท้  าการวิจยัโดยใชเ้ทคนิค Delphi แลว้คน้พบวา่ถา้ผูเ้ช่ียวชาญอยา่งนอ้ย 
17 คนข้ึนไป ค่าความคลาดเคล่ือนมนัลดลง แต่ก็ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน วิธีท่ีปลอดภยัก็คือว่า มาก
เขา้ไวย้อ่มดี และนกัสถิติบอกว่ามากเขา้ไวดี้ ปัญหาคือมีความสามารถท าหรือเปล่าในแต่ละรอบถา้
ได้เท่ากันก็ดี แต่การท าวิจัยอนาคตโดยทั่วๆ ไปมักกินเวลาช่วงหน่ึง เวลาช่วงน้ีไม่จ าเป็นว่า
ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งอยูเ่ป็นผูใ้หข้อ้มูลไดเ้สมอ ไปบงัคบัไม่ได ้เพียงแต่ขอร้อง เพราะฉะนั้นถา้ยอมรับ
สภาพความจริงขอ้น้ี จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละรอบจึงไม่จ าเป็นจะตอ้งเท่าเดิม ในรอบท่ี 2 อาจจะ



  74 

ลดลงไปบา้งก็คงไม่เป็นไร แต่อยา่งนอ้ยอยา่ใหล้ดมาก ไม่ควรต ่ากว่า 17 แนวคิดเก่ียวกบัการเตรียม
ตัวกลุ่มผู ้เช่ียวชาญ (preparing subjects) ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า ต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย 
ขั้นตอนและระเบียบวิธี เวลาท่ีจะใชใ้นแต่ละรอบ ย  ้าให้เห็นความส าคญัของการวิจยัให้ชดัเจนว่า                               
มีจุดมุ่งหมาย และประโยชน์อยา่งไรบา้ง เปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านไดใ้ชค้วามเช่ียวชาญ
เต็มท่ี นั่นคือผูเ้ช่ียวชาญจะมีเวลาคิดล่วงหน้า ว่าจะให้ขอ้มูลกับเราในลกัษณะใด ลกัษณะไหน 
อยา่งไรบา้ง  แนวคิดเก่ียวกบัการสัมภาษณ์แบบ EDFR ในรอบท่ี 1 อาจเร่ิมสมัภาษณ์จาก optimistic 
realistic scenario และตามดว้ย pessimistic realistic scenario แลว้ก็ตามดว้ย most probable scenario  
เพื่อให้คิดหลายแง่หลายมุม จะตอ้งคิดถึง 3 ภาพเป็นอยา่งต ่า หรือสัมภาษณ์ให้พูดออกมาเลย ไม่ว่า
จะเป็นแนวโน้มท่ีพึงประสงค ์หรือไม่พึงประสงค ์บวกหรือลบก็ได ้พูดรวมกนัออกมาไดใ้นคราว
เดียวกนั มีสิทธิท่ีจะเลือกเร่ืองใดก่อนก็ได ้ หวัขอ้ใดก่อนก็ได ้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่จะบวกหรือลบ 
ขอใหมี้ความเป็นไปไดเ้ท่านั้น แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนแนวโนม้ในแบบสอบถาม ท่ีจะใชใ้นรอบท่ี 
2 และหรือรอบท่ี 3 ใชภ้าษาท่ีสั้น กะทดัรัดชดัเจน พยายามคงความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญไวใ้ห้
มากท่ีสุด ถา้ผูเ้ช่ียวชาญใชภ้าษาท่ีชดัเจนดีแลว้ ไม่ตอ้งไปปรับปรุงแกไ้ข แต่ถา้ไม่ค่อยชดัเจน และ
ในการสัมภาษณ์ เรารู้ว่าผูเ้ช่ียวชาญหมายถึงอะไร เรากมี็สิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขค าพูดนั้นใหไ้ดต้รงประเด็น
ให้มากท่ีสุด ท่ีส าคญัคือให้สั้น กะทดัรัด ชดัเจน ภาษาท่ีใช ้ควรจะใชภ้าษาท่ีแสดงความเป็นกลาง
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้พยายามหลีกเล่ียงภาษาท่ีจะส่อถึงทศันคติ หรือความล าเอียงของผูว้ิจยัลง
ไป หลีกเล่ียงความล าเอียง ขอ้เตือนใจในการเขียนแนวโน้ม จะตอ้งเขียนแนวโน้มท่ีมีประเด็น
แนวโนม้เดียวต่อ 1 ขอ้ อยา่ให้มีแนวโนม้ยอ่ย ๆ เลก็ ๆ อยูใ่นแนวโนม้ใหญ่ เพราะคะแนนท่ีออกมา
จะท าให้ตีค่าล าบาก เพราะไม่รู้ว่าผูเ้ช่ียวชาญนั้นตอบเพราะแนวโน้มย่อยแนวโน้มใดหรือเพราะ
หลายๆ แนวโน้มรวมกนั ฉะนั้นจึงพยายามเหลือให้เป็นแนวโน้มเดียว แนวคิดเก่ียวกบัปัญหาของ
แบบสอบถาม หากว่าแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ยาวมาก จะตอ้งพยายามอธิบายให้ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ใจ
ให้ชดัเจนว่ายาวเพราะอะไร เราก าลงัท ากบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญฉะนั้นมกัจะมีประเด็นมาก ส่ิงท่ีควรจะ
ท าให้ดีท่ีสุดคือพยายามอธิบายจุดมุ่งหมาย และเทคนิควิธีวิจยัให้ชดัเจน รัดกุม ให้ผูเ้ช่ียวชาญทราบ 
เพื่อเขาจะไดเ้ขา้ใจและไม่โจมตี ว่าเราไม่รู้จกัลกัษณะของแบบสอบถามท่ีดี  แนวคิดเก่ียวกบัจ านวน
รอบ ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมาย การบริหารจดัการงบประมาณ เวลา และก าลงัคน การท่ีจะหยุดท่ีรอบ
หน่ึงรอบใดนั้ น  จะดูว่าค  าตอบท่ีได้ในรอบต่าง ๆ  นั้ น มีความเป็น เอกพัน ธ์แล้วห รือยัง                                       
มี homogeneity ของค าตอบ หรือมี consensus ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษามาก
พอแลว้หรือยงั ถา้มีมากพอก็อาจจะหยดุไดใ้นรอบท่ี 2  โดยปกติท าประมาณ 3 รอบ แต่ EDFR นั้น
เปิดโอกาสให้ท า 2 รอบได้ ถ้ามันตอบสนองจุดมุ่งหมาย  แนวคิดเก่ียวกับการเขียนรายงาน
ผลการวิจยัรูปแบบหน่ึง อาจเลือกเขียนรายงานออกเป็นอนาคต 3 อนาคตภาพ คือ อนาคตภาพ
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ทางบวก ลบ แล้วตามด้วยภาพท่ี เป็นไปได้มากท่ีสุด หากต้องการท่ีจะย  ้ าถึงแนวโน้มท่ี มี                         
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งสูงระดบัหน่ึง  ก็อาจก าหนดค่า median ในกรณีท่ีแบบสอบถามเป็น rating 
scale มี 5 scale อาจจะก าหนดค่า median ระดบัมากคือ 3.5 ข้ึนไปเป็นเกณฑ์ในการน าแนวโน้มมา
เขียนรายงาน แล้วดูความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก inter quartile range (Q3-Q1)               
ไม่เกิน 1.5 บวก mode-median ไม่เกิน 1 ซ่ึงหลกัการตวัน้ีก็ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นตามน้ีเสมอไป อาจจะ
เลือกท าเฉพาะ inter quartile range ไม่พิจารณา mode-median ก็ได ้ อีกรูปแบบหน่ึงก็คือ รายงาน
แนวโน้มท่ีมีความเป็นไปไดต้ามเกณฑ์ท่ีเราก าหนดไวร้ะดบัหน่ึง เช่น ระดบัมาก หรือมากท่ีสุด 
รวมกนัไปเลย แลว้อาจจะวงเลบ็ก ากบัขา้งทา้ยว่า แนวโนม้ไหนท่ีผูเ้ช่ียวชาญก่ีเปอร์เซ็นตเ์ห็นว่าไม่
พึงประสงค์ แนวคิดเก่ียวกบัภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงานการวิจยั อาจจะเขียนด้วยภาษาท่ีเป็น
ทางการ มีศพัทก์ะทดัรัดชดัเจน เหมือนการเขียนรายงานวิจยั ทัว่ ๆ ไป หรือจะใชภ้าษาท่ีค่อนขา้งจะ
เป็นภาษาธรรมดา ๆ สละสลวย มิใช่นวนิยาย แต่เขียนแลว้ให้อ่านมีความรู้สึกว่าราบร่ืน มิใช่ภาษา
วิชาการมากไป คือคนทัว่ ๆ ไปอ่านแลว้รู้เร่ืองเขา้ใจ  
 
สรุปรูปแบบการใช้เทคนิค EDFR ทีถู่กต้อง 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าเทคนิค EDFR เป็นเทคนิคการวิจยั
อนาคตท่ีมีความยดืหยุน่สูง นกัวิจยัสามารถเลือกใชเ้ทคนิคในรูปแบบต่างๆ หรือปรับประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัปัญหาวิจยัได ้หากว่าผลของการน าไปใชน้ั้นตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายของการวิจยั 
อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปรูปแบบการใชเ้ทคนิค EDFR ท่ีถูกตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงของ
การวิจยัคร้ังน้ี กล่าวคือ ถูกตอ้งตามปรัชญาพื้นฐานของการวิจยัอนาคตและถูกตอ้งตา 

 
ตารางท่ี 7 รูปแบบการใชเ้ทคนิค EDFR ท่ีถูกตอ้ง 

เทคนิค EDFR รูปแบบทีถู่กต้อง 
1.การก าหนดห้วงเวลาในการ
วิจยั 

ก าหนดอยูใ่น 4 ช่วงต่อไปน้ี 
1.ช่วงตั้งแต่ 1-5ปี (Immediate Problem Solving)  
2.ช่วงมากกวา่ 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี (Short Range Forecasting) 
3.ช่ ว งม าก ก ว่ า  10 ปี  แ ต่ ไ ม่ เกิ น  20 ปี  (Middle Range 
Forecasting) 
4.ช่วงตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป (Long Range Forecasting) 
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ตารางท่ี 7 รูปแบบการใชเ้ทคนิค EDFR ท่ีถูกตอ้ง (ต่อ) 
เทคนิค EDFR รูปแบบทีถู่กต้อง 

2.การเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ คดัเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้ตรงกบัจุดเน้นของการวิจยั โดยมี
ผู ้เช่ียวชาญอยู่ใน 3 กลุ่ม ต่อไปน้ี กลุ่มผู ้บริหาร หรือผู ้มี
อ  านาจในการตดัสินใจหรือก าหนดนโยบาย กลุ่มนักวิชาการ 
และกลุ่มผูป้ฎิบติั 

3.จ านวนผูท่ี้เช่ียวชาญ ไม่ก าหนดจ านวนผู ้เช่ียวชาญท่ีแน่นอน ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของเร่ืองท่ีท าวิจยั หรืออาจใชเ้กณฑ์ก าหนดให้ไม่
ต ่ากวา่ 17 คน ข้ึนไป(Macmillan) 

4.การสัมภาษณ์แบบ EDFR เป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 
1.เป็นแบบเปิดและไม่ช้ีน า (Non-Directive, Open-ended) 
2.เป็นแบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) คือมี
การเตรียมหวัขอ้หรือประเดน็สมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้ 
3.ใชเ้ทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization) 
4.สัมภาษณ์แบบอนาคตภาพเรียงตามล าดบั 3 แบบคือ 
   อนาคตภาพทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) 
อนาคตทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) 
อนาคตภาพท่ีน่าจะเป็นมากท่ีสุด (Most- Probable Scenario) 

5.จ านวนรอบท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล จ านวนตั้ งแต่ 2 รอบข้ึนไป โดย EDFR รอบท่ี 1 เป็นการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และรอบท่ี 2,3 เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

6.ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1.EDFR รอบท่ี 1 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าผลท่ีได้จาก
การสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ /สังเคราะห์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือท่ี
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
2.EDFR รอบท่ี 2 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
ดงักล่าวกับผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดิม น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เป็น
ค่าสถิติพื้ นฐาน บันทึกลงในแบบสอบถามเดิม แล้วส่ง
แบบสอบถามนั้นป้อนกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดิมตอบอีก
คร้ัง 
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ตารางท่ี 7 รูปแบบการใชเ้ทคนิค EDFR ท่ีถูกตอ้ง (ต่อ) 
เทคนิค EDFR รูปแบบทีถู่กต้อง 

 3.EDFR รอบท่ี 3 ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มเดิม ตอบแบบสอบถามฉบบัเดิม
ท่ีมีค่าสถิติพื้นฐานอยู ่เพื่อยนืยนัหรือเปล่ียนแปลงค าตอบ 

7.ค่าสถิติท่ีใช ้
7.1 ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
พิจารณาข้อค าถามแนวโน้มท่ี
เป็นไปได ้

ค่ามธัยฐาน (Mdn) มีค่า 3.5 ข้ึนไป 

7.2 ค่าสถิติท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
พิจารณาความสอดคล้องของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile range) มีค่าไม่เกิน 1.5 
และ/หรือ ค่าฐานนิยมลบดว้ยค่ามธัยฐาน (Mo-Mdn) มีค่าไม่เกิน 
1.0 

   7.3 ค่าสถิติท่ีใช้เป็นเกณฑ์ใน
การพิ จ ารณ าแน วโน้ ม ท่ี พึ ง
ประสงค/์ไม่พึงประสงค ์

ร้อยละ 80 ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าเป็นแนวโนม้ท่ี
พึงประสงค ์หรือ ไม่พึงประสงค ์

7.4 ค่ า ส ถิ ติ ข อ ง ข้ อ ค า ถ า ม
แนวโนม้และความสอดคลอ้ง 

แนวโน้มรอบสุดทา้ยมีค่ามธัยฐาน (Mdn) มีค่า 3.5 ข้ึนไป ค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์(inter quartile range) มีค่าไม่เกิน 1.5 ค่าฐานนิยม
ลบดว้ยค่ามธัยฐาน ( Mo-Mdn มีค่าไม่เกิน 1.5)  

8. รูปแบบการรายงานผล รายงานเรียงตามอนาคตภาพ 3 อนาคตภาพ ได้แก่ อนาคตภาพ
ทางบวกทางลบ แลว้ตามมาดว้ยภาพท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

 
ประโยชน์ของการศึกษาอนาคต 

1. การศึกษาช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การศึกษา
ความเป็นไปได้ของอนาคตจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้คนเร่ิมมองไป
ขา้งหนา้ ค  านึงถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งท่ีเป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา การมุ่งไปขา้งหนา้ไม่
ถอยหลงัจะท าให้ประชาชนไดมี้โอกาสเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ิงใหม่ๆ ข้ึน นอกจากน้ียงัจะท าให้
เกิดความมัน่ใจและมองอนาคตในแง่ดี สามารถจดัการกับปัญหาต่างๆ ด้วยความต่ืนเตน้สนใจ
มากกว่าจะสะทา้นกลวั ประชาชนจะมุ่งหนา้เขา้สู่อนาคตนั้นประหน่ึงคนท่ีไม่เคยเขา้ไปในดินแดน
ใดดินแดนหน่ึง แต่มีแผนท่ีหยาบๆ อยูใ่นมือ ซ่ึงแมจ้ะไม่ถูกตอ้งมากนกั แต่ก็ใชเ้ป็นแนวทางแก่เขา
ได ้ซ่ึงแผนท่ีดงักล่าวเปรียบเทียบไดก้บัผลจากการศึกษาอนาคต นอกจากน้ีการศึกษาอนาคตยงัช่วย
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ให้ประชาชนยอมรับการเปล่ียนแปลงไดง่้ายข้ึน อนัเน่ืองจากไดรั้บการเตือน สามารถปรับตวัก่อน
ได ้และจะท าใหก้ารเดินทางเขา้สู่อนาคตนั้นไดโ้ดยมีความสบัสนวุน่วายทางจิตใจนอ้ยท่ีสุด   

2. การศึกษาอนาคตส่งเสริมให้ เกิดความปรองดองและร่วมมือแม้ว่าในอดีตจะมี                           
การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกนัอย่างมากมายก็ตาม แต่เน่ืองจากอดีตเป็นส่ิงท่ีผิดพลาดมาแลว้ และไม่
สามารถท าให้ดีข้ึนได ้แต่ส าหรับอนาคตเป็นโลกแห่งความฝันท่ีสามารถท าให้เกิดเป็นจริงข้ึนได ้
หากใชค้วามพยายาม เพราะอนาคตยงัมิไดแ้ปดเป้ือนดว้ยความชัว่ร้ายหรือความอิจฉาริษยา ดงันั้น
การมุ่งอนาคตจะท าใหค้นลืมอดีต แต่จะเร่ิมตน้ปรองดองและร่วมมือกนัได ้เพราะการมุ่งอนาคตจะ
ท าใหผู้ค้นค านึงถึงแต่ในดา้นดี และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะไปถึงใหไ้ด ้  

3. การศึกษาอนาคตช่วยในการสร้างสรรค์สามารถชัก จูงและให้ความสนใจต่อ                              
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตท่ีห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะหนา้ ยอ่มจะท าให้สามารถคิดไดอ้ยา่งสบายอารมณ์และสร้างสรรค ์ซ่ึงลกัษณะความมีอิสระ
ในการคิดเช่นน้ี จะก่อให้เกิดกระแสการคิดท่ีหลั่งไหลเข้าไปในความส านึกและเม่ือได้รับ                          
การประเมินในภายหลงัแลว้กส็ามารถน าไปใชไ้ด ้ 

4.การศึกษาอนาคตเป็นเทคนิคดา้นการศึกษาเป็นเคร่ืองมืออยา่งดีเยี่ยมอย่างหน่ึง ท่ีจะช่วย
ชกัจูงให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนกัว่าพวกเขาสามารถสร้างโลกได ้โลกท่ีดีกว่าคน
อ่ืนๆ คิด และจะท าให้พวกเขาทราบได้ว่าพวกเขาไม่สามารถจะจดัการใดๆ กับอดีตได้อีกแลว้ 
เพราะทุกอย่างของอดีตเป็นประวติัศาสตร์ลงตวัแน่นอนไปแลว้ ไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงอะไร 
ไดอี้กมีเพียงแต่อนาคตเท่านั้น ท่ียงัเปิดโอกาสใหพ้วกเขาสามารถเปล่ียนแปลงหรือควบคุมไดอ้ยู ่

5. การศึกษาอนาคตช่วยในการสร้างปรัชญาแห่งชีวิตจะช่วยให้บุคคลเกิดความคิดเก่ียวกบั
เป้าหมายชีวิตอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดปรัชญาชีวิตของแต่ละคนข้ึน อนัจะท าให้บุคคลเปล่ียน
บทบาทจากการมีปฏิกิริยา (reactive) ต่อปัญหาไปเป็นการป้องกนั (proactive) ปัญหา หรือเตรียมรับ
แนวโนม้ท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคต (predictive) ซ่ึงภาพประกอบขา้งล่างจะท าใหเ้ขา้ใจถึงประโยชน์ขอ้
น้ีไดช้ดัเจนข้ึน ทั้งน้ีไม่ใช่แต่ในระดบัตวับุคคล ยงัรวมทั้งในระดบักลุ่ม ระดบัหน่วยงาน หรือระดบั
สังคมประเทศดว้ย 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ใชเ้พื่อยนืยนัองคป์ระกอบของแบบจ าลองท่ีพฒันามา
จากทฤษฎี ใชเ้ม่ือทราบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือคาดไวว้่าโครงสร้างความสัมพนัธ์
ของตวัแปรเป็นอยา่งไรและจะซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการตรวจสอบหรือยืนยนัความสัมพนัธ์ว่าเป็น
อยา่งท่ีคาดไวห้รือไม่ 



  79 

แนวคดิพืน้ฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

แบบจ าลองการวดั 
 แบบจ าลองการวดัเป็นสมมุติฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัตวัแปรแผงท่ีสร้าง
จากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม แบบจ าลองการวดัสามารถสร้างไดห้ลายแบบ แต่วิธีการ
หน่ึงท่ีง่ายต่อความเขา้ใจคือการแสดงเป็นภาพความสัมพนัธ์ (path diagram) ตวัอย่างเช่นภาพท่ี 1 
แบบจ าลองการวดัประกอบดว้ยตวัแปรแฝง (latent variable) หรือ“ภาวะเชิงสันนิษฐาน (construct)” 
ตัวแปรแฝงเป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถวดัได้โดยตรง จึงต้องอาศัยการวดัผ่านตัวแปรสังเกตได ้
(observed variable) หรือบางคร้ังถูกเรียกว่าตัวบ่งช้ี (indicators) ซ่ึงก็คือข้อค าถามแต่ละข้อใน
แบบทดสอบนัน่เอง ในแผนภาพมกัน าเสนอในรูปของส่ีเหล่ียม เช่น X1 ถึง X8 และจะมีลูกศรช้ีจาก
ตวัแปรแฝงไปยงัตวัแปรสังเกต ซ่ึงเรียกว่า ค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบ (factor loading) ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยกบัค่าสหสมัพนัธ์ มีค่าตั้งแต่-1 ถึง +1 ปกติแลว้ในแผนภาพจะแสดงดว้ยตวั L จาก Lx1 ถึง Lxs 
ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงดว้ยกนัจะถูกแสดงไวด้ว้ยเส้นโคง้ท่ีมีหัวลูกศรทั้ง 2 ขา้ง               
ซ่ึงเรียกได้ว่า ความแปรปรวนร่วม (covariance) นอกจากน้ียงัมี สัญลักษณ์ e ซ่ึงแสดงค่าความ
คลาดเคล่ือน (error term) หรืออาจเรียกว่าความคลาดเคล่ือนจากการวัด (measurement error) 
ความคลาดเคล่ือนแต่ละตัวอาจมีความสัมพนัธ์กันได้ อาจเป็นในตวัแปรแฝงเดียวกัน (within-
construct error covariance) และระหวา่งตวัแปรงแฝง (between-construct error covariance)  
 
ขั้นตอนในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้น ไดแ้ก่ การก าหนดขอ้มูล
จ าเพาะของขอ้มูล การระบุความเป็นไปไดเ้พียงค่าเดียวของแบบจ าลอง การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
และการประเมินความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง การก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของแบบจ าลอง(model 
specification)เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรต่างๆ ซ่ึงเป็นการก าหนด
แบบจ าลองการวดัตามทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัคาดการณ์ไวว้่า ตวัแปรแฝงแต่ละตวัประกอบด้วยตวัแปร
สังเกตไดห้รือตวัช้ีวดัตวัใดบา้ง ซ่ึงในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละ
ตวัตอ้งถูกอธิบายดว้ยตวัแปรแฝงเพียงตวัเดียว (Unidimensional measures) หรือค่า cross-loading                
มีค่าเท่ากับ 0  การระบุความเป็นไปได้เพียงค่าเดียวของแบบจ าลอง (Model identification)                   
การประมาณค่าพารามิเตอร์จะท าไดก้็ต่อเม่ือแบบจ าลองท่ีสร้างสามารถระบุความเป็นไปไดข้อง
พารามิเตอร์เพียงค่าเดียว การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจ าลองอาศัยกฎของ t ก็คือ
แบบจ าลองท่ีระบุไดพ้อดีตอ้งมีจ านวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณค่าน้อยกว่าจ านวนสมาชิกใน        
เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (variance-covariance matrix) ของตวัแปรสังเกตได ้
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หรือสามารถค านวณไดจ้ากสูตร t  ≤ (p)(p+1)/2 โดยค่า t คือ จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า p 
เป็นจ านวนตวัแปรท่ีสังเกตได้ของแบบจ าลอง หากพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่ามีจ านวนมากกว่า
จ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตได ้แบบจ าลองท่ี
สร้างจะไม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได ้ซ่ึงแบบจ าลองชนิดน้ีเรียกวา่ แบบจ าลองระบุไม่พอดี 
(under identified model) หากจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของ
ตัวแปรสังเกตได้ มีจ  านวนเท่ากับจ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า จะเรียกแบบจ าลองน้ีว่า 
แบบจ าลองท่ีระบุพอดี (just identified model) แบบจ าลองชนิดน้ีจะมี degree of freedom เท่ากับ
ศูนยส่์งผลใหค่้า 𝑥2 goodness of fit เท่ากบัศูนยเ์ช่นกนั จึงไม่สามารถใชท้ดสอบทฤษฎีไดแ้ละหาก
จ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน+ความแปรปรวนร่วมของตวัแปรสังเกตไดมี้มากกว่า
พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าแบบจ าลองชนิดน้ีเรียกว่า แบบจ าลองระบุเกินพอดี (over identified 
model) ซ่ึงมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะไปค านวณหาค่าพารามิเตอร์ได ้ซ่ึงเง่ือนไขท่ีกล่าวมาเรียกว่า order 
condition นอกจาก order condition แลว้อีกเง่ือนไขหน่ึงของการระบุความเป็นไปไดเ้พยีงค่าเดียวคือ 
rank condition ซ่ึ งโดยพื้ นฐานเง่ือนไขของ rank condition คือ  ค่าพารามิ เตอร์แต่ละค่าต้อง                           
ถูกประมาณจากความสัมพนัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจง (unique relationship) ซ่ึงท าใหก้ารละเมิดเง่ือนไขของ 
rank condition เป็นไปค่อนข้างยากยกเว้นแบบจ าลองท่ีค่อนข้างซับซ้อนหรือมีปัญหา เช่น 
แบบจ าลองแบบ non-recursive เพื่อป้องกันปัญหาจาก rank conditionสามารถใช้กฎสามตวับ่งช้ี 
(three indicator rule) คือ ตัวแปรแฝง 1 ตัว ควรประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้อย่างน้อย 3 ตัว                  
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter estimation)เป็นการน าขอ้มูลจากตวัแปรสังเกตมาประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ ค่าเศษเหลือ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์จะมี
ลกัษณะเป็นการทวนซ ้ า (iteration) โดยการประมาณค่า population covariance matric ( ∑ )ให้มี
ความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดเม่ือน ามาเทียบกบั sample covariance matrix (S)  ซ่ึงไดจ้ากขอ้มูลเชิง
ประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์นั้น มีการประมาณค่าหลายแบบท่ีน ามาใช้
ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั เช่น Maximum likelihood (ML), Generalized least square 
(GLS), Weight least square (WLS) ซ่ึงมีลักษณะเหมาะสมกับข้อมูลท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น 
Maximum likelihood และ GLS มีลักษณะคล้ายกับคือ เหมาะกับข้อมูลท่ีมีการแจกแจง multi 
normal distribution และมีกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ ส่วนวิธีการ Weight least square (WLS) ตอ้งการ
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่แต่ เหมาะกับข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงเป็น  multi normal distribution                                                            
4) การประเมินความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง(Assessing measurement model validity) ในการ
ประเมินความสอดคลอ้งกันของแบบจ าลองตอ้งเร่ิมตน้ตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์ท่ีไดมี้ความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ดงักล่าวไปแลว้ เพราะแบบจ าลองท่ีมีความสอดคลอ้งดี อาจมีค่าพารามิเตอร์ท่ี
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ไม่เหมาะสมเม่ือตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ท่ีได้แล้วผูว้ิจัยจึงมาตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลอง ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของแบบจ าลองจะท าใน 2 ส่วน คือ การประเมิน
ความสอดคลอ้งของทั้งแบบจ าลอง (over all goodness of fit) และความสอดคลอ้งในรายตวัแปร 
(path estimation)ความสอดคลอ้งของทั้งแบบจ าลอง(Over all goodness of fit ) เป็นการตรวจสอบ
เพื่อยืนยนัว่าแบบจ าลองทฤษฎีการวดัท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติอย่างไรก็ตามค่า X2 ท่ีได้ตอ้งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายถึงแบบจ าลอง
พฒันาข้ึนมาไม่มีความแตกต่างกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งไรก็ตามค่า x2

ท่ีค  านวณไดรั้บผลกระทบจากขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหญ่ หรือขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนไปจากสมมุติฐาน
เบ้ืองตน้ จึงควรพิจารณาจากค่าสถิติตวัอ่ืนๆ ดว้ยดชันีวดัความกลมกลืนตวัอ่ืนๆ มีมากมาย ดชันี
ความสอดคล้องท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index(CFI), 
Adjusted goodness of fit index (AGFI), Standardized root mean square residual (SRMR), แ ล ะ 
Root mean square error of approximation (RMSEA) ทั้งน้ีค่าGFI, AGFI และ CFI ท่ีมากกว่า 0.09-
0.95 คือ แบบจ าลองทฤษฎีการวดัท่ีสร้างมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ส่วน Standardized 
RMR ถา้มีค่าต ่ากว่า 0.05 แสดงว่าแบบจ าลองท่ีได้มีความสอดคล้องกับขอ้มูลดี ส่วน RMSEA                
ท่ีถ้ามีค่าต ่ ากว่า 0.05-0.08 แสดงว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี                     
ความสอดคลอ้งในรายตวัแปร (Path estimation) เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้และตัวแปรแฝงหรือท่ีเรียกว่าค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) โดยทั่วไป                       
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ียอมรับไดคื้อ±0.5 ข้ึนไป ส่ิงท่ีควรค านึงก็คือ ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีได้
ควรปราศจากปัญหาการระบุความเป็นไปไดเ้พียงค่าเดียว เช่น ค่าท่ีไดไ้ม่อยูใ่นช่วง -1 ถึง +1 หรือ
ทิศทางความสัมพนัธ์ไม่เหมาะสมตามทฤษฎี เม่ือพบว่าแบบจ าลองท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการก าหนดความสัมพนัธ์ต่างๆ ไม่ถูกตอ้ง ขอ้ค าถามท่ีสร้างไม่เป็น
ตวัช้ีวดัท่ีดีขององคป์ระกอบนั้นๆ หรือสภาพความเป็นจริงไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี ผูว้ิจยัสามารถ
ปรับแบบจ าลองโดยพิจารณาจากทฤษฎีท่ีมาของแบบจ าลองการโดยมีขอ้มูลเช่น ความคลาดเคล่ือน
ในรูปคะแนนมาตรฐาน และดชันีการปรับปรุงแบบจ าลอง เป็นตวัช่วยตดัสินใจความคลาดเคล่ือน
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized residuals) เป็นความคลาดเคล่ือนระหว่างค่าพารามิเตอร์ท่ี
ประมาณได้กับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซ่ึงหากความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใดท่ีมีค่านอกเหนือจาก
ช่วง±4 เป็นสญัญาณเตือนวา่ควรไดรั้บการแกไ้ขดชันีการปรับปรุงแบบจ าลอง (Modification Index) 
ค่าดชันีท่ีมากกว่า 4.0 ควรไดรั้บการปรับปรุง อย่างไรก็ตามการปรับปรุงแบบจ าลองนั้นไม่ควร
พิจารณาจากค่าดัชนีปรับปรุงแบบจ าลองเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะค านึงถึงทฤษฎีท่ีมาของ
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แบบจ าลองการวดัดว้ย ดชันีการปรับปรุงแบบจ าลองเป็นเพียงตวัช่วยให้นักวิจยัทบทวนและหา
แนวทางในการปรับปรุง ตลอดจนสร้างแบบจ าลองทางเลือกเท่านั้น  
 
การน าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัไปใช้  

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมีประโยชน์ในการน ามาใชใ้นการพฒันาเคร่ืองมือและ
แบบทดสอบได้หลายประการ เช่น  การตรวจสอบความตรงตามภาวะเชิงสันนิษฐาน(construct 
validation)  การประมาณค่าความเท่ียง(reliability estimation)  การตรวจสอบความไม่แปรเปล่ียน
ของโครงสร้างของแบบทดสอบในการวดัระหว่างกลุ่มประชากรสองกลุ่มข้ึนไป (model invariance 
across group)ทั้ งน้ีจะขอกล่าวถึงการตรวจสอบความตรงตามภาวะเชิงสันนิษฐาน(construct 
validation)  การประมาณค่าความเท่ียง(reliability estimation)  เท่านั้น การตรวจสอบความตรงตาม
ภาวะเชิงสันนิษฐาน(construct validation)นั้ น ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบท่ีได้มีความส าคัญใน                     
การพิจารณาถึงความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน(construct validity) ของแบบจ าลองการวัดซ่ึง
ประกอบด้วย ความตรงเชิงลู่เข้า (convergent validity) และความตรงเชิงจ าแนก (discriminant 
validity)ความตรงเชิงลู่เขา้ (convergent validity) คือ ขอ้ค าถามหรือตวัช้ีวดัท่ีวดัในเร่ืองเดียวกนัควร
จะมีความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายโดยองค์ประกอบเดียวกันสูง ซ่ึงพิจารณาได้จากค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานท่ีมีต่อตัวแปรแฝงเดียวกันท่ีสูงเกินกว่า 0.5 ข้ึนไป การน าค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมายกก าลงัสอง (variance extracted) จะแสดงถึงความแปรปรวนท่ีตวัแปรสงัเกตไดถู้ก
อธิบายดว้ยตวัแปรแฝง เม่ือน า variance extracted ของตวัแปรสังเกตไดภ้ายในตวัแปรแฝงเดียวกนั
มาหาค่าเฉล่ียจะได ้average variance extracted (AVE) ซ่ึงถา้ค่า AVE ท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0.5 แสดงให้
เห็นว่ามีแบบจ าลองการวดัมีความตรงเชิงลู่เขา้ท่ีดีความตรงเชิงจ าแนก (discriminant validity) คือ 
construct ท่ีต่างกันควรวดัคุณลักษณะท่ีต่างกัน ซ่ึงการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยนัสามารถ
วิเคราะห์ได้หลายวิธีวิ ธี ท่ี ค่อนข้างง่ายท่ีได้แก่ วิธีแรกการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ ซ่ึงถ้าแบบวัดท่ีสร้างมีความตรงเชิงจ าแนกสูง  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ
องคป์ระกอบควรจะต ่า วิธีการท่ีสอง คือ การเปรียบเทียบค่า AVE ขององคป์ระกอบหน่ึง ๆ กบัค่า
สหสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบนั้นกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ยกก าลงัสอง โดยค่า AVE ท่ีต  ่ากว่าค่า
สหสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบยกก าลงัสองแสดงให้เห็นว่าแบบวดัมีความตรงเชิงจ าแนกดี
นอกจากการตรวจสอบความตรงเชิงลู่เขา้และความตรงเชิงจ าแนกแลว้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนัยงัสามารถน าไปใชแ้ทนท่ีเทคนิคการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างแบบอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 
เช่น การวิเคราะห์เมทริกซ์พหุลกัษณะ-พหุวิธี (multitrait–multimethod) การตรวจสอบแบบจ าลอง
การวดัแบบลกัษณะตามสถานการณ์และลกัษณะนิสัย (state and trait) ได้ด้วย การประมาณค่า              
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ความเท่ียง (reliability estimation) นอกจากความตรงแลว้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัยงั
สามารถหาความเท่ียงของแบบทดสอบท่ีสร้างได้ วิธีการหน่ึงท่ีหาไดคื้อความคือความเท่ียงเชิง
โครงสร้าง (construct reliability-CR) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายใน 
เช่น Cornbrash’s alpha เป็นตน้ โดยหาได้จากสูตรค่าความเท่ียงท่ีได้สูงกว่า 0.7 แสดงว่ามีความ
เท่ียงสูง ส่วนท่ีอยู่ระหว่าง 0.6 - 0.7 ถือว่าอยู่ใน เกณฑ์ยอมรับได้ โดยท่ี  L คือค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ ส่วน e คือ ความคลาดเคล่ือน  

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาของชุมชน  ท าการวิจยัเร่ืองน้ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการก ากบัดูแลส่ือใหม่ (New Media) ภายใตป้รากฏการณ์การหลอมรวมและบรรจบกนัของส่ือ 
(Media Convergence) ซ่ึงท าให้เส้นแบ่งระหว่างประเภทของส่ือเลือนหายไป เน่ืองจาก เน้ือหาหรือ
บริการในลักษณะเดียวกันสามารถไปปรากฏบนส่ือกลาง (Medium) หรือเครือข่ายข้อมูลท่ี
หลากหลาย ส่งผลให้การออกแบบการก ากับกิจการท่ีมองพรมแดนของส่ือในแบบเดิมประสบ
ปัญหาในการก ากบัดูแล น าไปสู่ความจ าเป็นในการส ารวจและท าความเขา้ใจกบัพรมแดนของส่ือ
กนัใหม่ งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เนน้ศึกษานโยบายเชิงเปรียบเทียบ เนน้ศึกษานโยบายเชิง
เปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ 3 ประเทศคือ ฝร่ังเศส เกาหลีใตแ้ละอินโดนีเซีย โดยใชก้ารวิจยัจาก
หนงัสือเอกสาร การสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล และการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
โดยตั้ งใจศึกษาความหมาย ปัจจัย และองค์ประกอบของส่ือใหม่ในยุคของการหลอมรวมทาง 
เทคโนโลยี การศึกษาทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับกลไกการก ากับกิจการส่ือใหม่โดยใช้กรณี
ตวัอย่างในต่างประเทศ และการรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในเร่ืองกลไกการก ากบั
กิจการส่ือใหม่ท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่า ประเทศเกาหลีใต ้มีเป้าหมายใน                
การออกแบบการก ากบักิจการท่ีเด่นชดั คือเน้นการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ แนวโนม้ของแนวทางก ากบัจึงมุ่งไปสู่การส่งเสริมการแข่งขนัภายใตก้ฎระเบียบของรัฐท่ีมี
การผ่อนคลายลงมากข่ึน เพื่อพยายามตอบสนองความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เกาหลีใตย้งัพยายามออกแบบองคก์รก ากบักิจการส่ือหลอมรวมโดยตรง โดยแยกองคก์รท่ีก ากบั
กิจการดา้นเน้ือหากบัดา้นโครงสร้างของส่ือออกจากกนั และรัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการเขา้ถึง
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็มีแนวโน้มในการปิดกนัเสรีภาพในการแสดงออกและปัญหาการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีประเทศฝร่ังเศสนั้นมีจุดเด่นในการมุ่งเน้นการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน รับประกนัความหลากหลายของการส่ือสาร ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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และการคุม้ครองผูบ้ริโภค ฝร่ังเศสใช้โครงสร้างการก ากับกิจการแบบเดิมซ่ึงแยกตามชนิดของ
ส่ือดยใช้วิธีการปรับปรุงกฎหมายเดิมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดูแลขอ้ทา้ทายใหม่ๆ ลกัษณะของ
องค์กรก ากับกิจการแยกไปตามชนิดของส่ือไม่ได้รวมศูนยอ์  านาจไว ้ในหน่วยใดหน่วยหน่ึง
โดยเฉพาะ แต่ก็ท าให้มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัค่อนขา้งชา้ต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ
ยงัตอ้งข้ึนอยู่กบัแนวทางการก ากบัตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป (EU Directive) อีกดว้ย ส าหรับ
ประเทศอินโดนีเซีย อ านาจในการก ากบักิจการส่ือยงัค่อนขา้งรวมศูนยอ์ยูท่ี่รัฐส่วนกลาง โดยองคก์ร
ก ากบัในลกัษณะกระทรวงของรัฐมีอ านาจมากกว่าองคก์รท่ีเป็นอิสระและประสบปัญหาการทบั
ซ้อนกนัของอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน แต่ภาครัฐก็ค่อยๆ ลดบทบาทลงไปเม่ือเปรียบเทียบกบั
สภาพการเมืองในอดีตโดยมีการออกกฎหมายท่ีสนับสนุนให้เปิดเสรีส่ือ และจดัตั้งองคก์รก ากบั
กิจการท้ีเป็นอิสระ ท าหน้าท้ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี ออกใบอนุญาต และควบคุมเน้ือหา ขณะท่ีกลไก
การก ากับส่ือหลอมรวมนั้ นยงัอยู่ในช่วงระหว่างการพฒันากฎหมายและองค์กรก ากับ ในส่วน
ขอ้สรุปจากการระดมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในประเทศ พบว่า แนวทางท่ีมีความเห็นร่วมกนั 
คือควรเน้นส่งเสริมการก ากบักนัเอง มากกว่าทีจะให้รัฐหรือองคก์รท่ีใชอ้  านาจรัฐมีบทบาทหนา้ท่ี
ในการก ากบัมากเกินไป รัฐควรจดัการส่งเสริมให้เกิดสภาพการแข่งขนั เอ้ือให้มีผูป้ระกอบการท่ี
หลากหลาย ทั้ งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยสามารถเขา้สู่การแข่งขนัได้อย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้ไดรั้บการคุม้ครองในฐานะผูบ้ริโภค และมีส่วนร่วมใน
การส่ือสารของพลเมือง และยงัควรค านึงถึงผลกระทบทางสังคม เช่น ช่องว่างทางทกัษะดิจิทลัและ
ความเป็นส่วนตวั การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อประโยชน์สาธารณะ การพฒันาและ
ประกนัคุณภาพบริการ และค านึงถึงโอกาสในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทียม
และทัว่ถึง70 

บุญญลกัษม์ ต  านานจิตรและณัฐวุฒิ สังขท์อง  ซ่ึงท าการศึกษาแนวทางการพฒันาการใช้
สารสนเทศเพื่อประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
ประเทศไทย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการใชส้ารสนเทศประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ของผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของประเทศไทย 3 ดา้น คือ การใช ้ความตอ้งการและปัญหาใน
การใชส้ารสนเทศโดยจ าแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก หน่วยงานต้นสังกัด และภูมิภาคท่ีปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้
สารสนเทศประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของประเทศ

                                                            
70 มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาของชุมชน, ส ารวจภูมิทศัน์และอนาคตของการจัดการส่ือในยุค
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ไทย กลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณเป็นผูดู้แลเด็กท่ีประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันา
ในทุกๆ ด้านเหมาะสมตามวยั ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และไดรั้บรางวลัผู ้ดูแลเด็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปี 
2552  จ  านวนทั้ งส้ิน 290 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพเป็นการคดัเลือกผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
(Focus group) จ านวน ทั้งส้ิน 12 คน โดยใช้เกณฑ์การเลือกจากผูดู้แลเด็กเล็กสังกดักรมส่งเสริม                   
การปกครองท้องถ่ิน ผู ้บริหารของเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล                            
นักสารสนเทศทางการศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญการจดัการศึกษาปฐมวยั   เคร่ืองมือในการวิจยัเชิง
ปริมาณ คือ แบบสอบถามการใชส้ารสนเทศเพื่อประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผูดู้แล
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของประเทศไทย ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.96 วิเคราะห์   ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของ Scheffé ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของขอ้เสนอแนะ
น ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การสร้างขอ้ค าถามเพื่อประกอบ การสนทนายอ่ย 
เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการใชส้ารสนเทศประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แล
เดก็ ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม และสงัเคราะห์เน้ือหาดว้ยการจดัหมวดหมู่และจดัล าดบั 
แลว้น ามาเขียนแจกแจง เป็นความถ่ี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุ
มากกวา่ 45 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นเวลา 11 - 15 ปี สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และปฏิบติังานในภาคกลาง โดยภาพรวมผูดู้แลเด็กส่วนใหญ่ใชส้ารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ ์และ
สารสนเทศประเภทส่ิงไม่ตีพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง และใช้สารสนเทศประเภทเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศทุกประเภท คือ ประเภทส่ิงพิมพ ์
ส่ิงไม่ตีพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก และปัญหาในการใช้สารสนเทศโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยผูดู้แลเด็กท่ีมีอายุต่างกันมีการใช้สารสนเทศโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05  มีความต้องการใช้ และปัญหาในการใช้
สารสนเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูดู้แลเด็กท่ีระดับการศึกษาต่องกันมีการใช้ ความ
ตอ้งการใช ้และปัญหาการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยผูดู้แลเดก็ท่ีมีระยะเวลา 
ปฏิบติังานต่างกนัมีการใช้สารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และมีความตอ้งการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แต่ปัญหาการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และพบว่าผูดู้แลเด็กท่ีมีหน่วยงานตน้
สงักดัต่างกนัมีการใช ้และความตอ้งการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัญหาการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั พร้อมทั้งพบว่าผูดู้แลเด็ก
ท่ีปฏิบติังานในภูมิภาคต่างกนัมีการใช ้และความตอ้งการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ปัญหาการใชส้ารสนเทศโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และ
แนวทางการพฒันาการใชส้ารสนเทศเพื่อประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเด็กใน
ศูนยศู์นยพ์ฒันาเด็กเลก็ของประเทศไทย คือ ควรมีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ความรู้ดา้นการศึกษาปฐมวยั
ผลกัดนัให้มีการจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใหผู้ดู้แลเด็กสามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้และจดัท าวิจยัในชั้นเรียนและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต              
โดยก าหนดทิศทางหรือนโยบายท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน ตั้ งแต่การบริหารในระดับสูงจนถึง
หน่วยงานตน้สังกดัของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน รวมทั้งก าหนด
กรอบในการด าเนินงานท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการใชส้ารสนเทศในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งประเทศ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ โดยจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ ควรมีการจดัท าเวบ็ไซตท่ี์
เป็นศูนยก์ลางในการติดตามกิจกรรมและข่าวสารประชาสัมพนัธ์ และใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทัว่ประเทศ71 

ภาสกร เรืองรองและคณะ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง เทคโนโลยกีารศึกษากบัครูไทยในศตวรรษท่ี 
21 กล่าวว่า เม่ือสังคมโลกไดต้ระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัของการน าเทคโนโลยมีาเป็นส่วน
หน่ึงในชีวิตประจ าวนั ครูในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนรู้ ให้เท่าทนัยุคสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไปด้วย ทั้ งน้ีตอ้งพฒันาทกัษะด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้สามารถ
ช้ีแนะและส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา นอกจากน้ี ครูไทยในอนาคตยงัตอ้งมี
ความรู้จริงในเร่ืองท่ีสอน และตอ้งมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองคค์วามรู้จากประสบการณ์ 
รวมทั้งจดักิจกรรมเช่ือมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม เป็น               
นกัออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และแสดงออก
ซ่ึงความรักและความห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งน้ีกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดงักล่าวจะ
สัมฤทธ์ิผลได้ หากทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางลดปัญหาและอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาครู                   
ซ่ึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 นั้ น ต้องด าเนินการทั้ งด้าน

                                                            
71 บุญญลกัษม ์ต านานจิตรและณฐัวฒิุ สังขท์อง, “แนวทางการพฒันาการใชส้ารสนเทศเพื่อ

ประกอบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของประเทศไทย”, 
วารสารมสด. 8,1, (2555) : 145-160 
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นโยบายและดา้นการพฒันาตนเองของครูควบคู่กนัไป จึงจะท าให้ครูเป็นครูยคุดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง
โดยให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า เพื่อให้มีการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 เกิดข้ึน จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบาย โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งก าหนดนโยบายเพื่อเป็นกรอบในการผลิตและ
พฒันาครู ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู พฒันาหลกัสูตรในสถาบนัอุดมศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนั จดัอบรมให้ความรู้และปรับทศันคติของครูในกาจดัการเรียนรู้สมยัใหม่ ส่งเสริมให้ครูน า
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้และพฒันาตนเอง ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาช่วยในการพัฒนาครู สร้างระบบ Coaching โดยให้ครูท่ีมี            
ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้เป็นผูฝึ้กปฏิบัติให้กับครูท่ียงัขาด      
ความช านาญ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายหรือการเรียนรู้ร่วมกนัของครู และส่งเสริมให้ครูน า
ปัญหาท่ีพบในชั้นเรียนจากประสบการณ์ไปเป็นปัญหาในการวิจยั เพื่อหาแนวทางการแกไ้ข หรือ
แนวทางในการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้นโยบายการพฒันาครูท่ีชัดเจน ครอบคลุม 
และเป็นระบบจะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามรถในการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชก้็เป็นส่วน
ส าคญัในการกระตุน้ใหค้รูมีการพฒันาตนเอง72 

ภาวิณี ฮิปส์ และอุมดมลกัษณ์ กุลพิจิตร ไดท้  าการวิจยับทบาทของผูป้กครองในการเป็น
ส่ือกลางเพื่ อ ส่ ง เส ริมการ รู้ เท่ าทัน ส่ื อของเด็ กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็ ก ก่อนวัย เรียน 
กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาบทบาทของผูป้กครองในการเป็นส่ือกลางเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือ
ของเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานคร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชส่ื้อร่วมกบั
เด็ก ด้านการควบคุมการใช้ส่ือ และด้านการส่งเสริมความรู้ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้กครองเด็กวยั
อนุบาลในศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานครจ านวน 143 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ทาง
สถิติ แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 
บทบาทของผูป้กครองในการเป็นส่ือกลางเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือของเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็กก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.68) โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชส่ื้อร่วมกบัเดก็ ผูป้กครองปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.23) ประเดน็ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การแสดงอารมณ์ร่วมกับเด็กขณะใช้ส่ือ และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ                 

                                                            
72 ภาสกร เรืองรองและคณะ, "เทคโนโลยกีารศึกษากบัครูไทยในศตวรรษที ่21. เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 23กมุภาพนัธ์2559. เขา้ถึงไดท่ี้ ". 
https://journal.pim.ac.th/uploads/content/2014/12/o_1984rdsj8vr8nc715d1ml0vqd1a.pdf 
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การรับชมรายการเดิมแมเ้ด็กเขา้มาร่วมใชด้ว้ย ดา้นการควบคุมการใชส่ื้อ ผูป้กครองปฏิบติัอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.80) ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมให้เด็ก และ
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือการก าหนดระยะเวลาของเด็กในการใช้ส่ือ และด้านการส่งเสริม
ความรู้ ผูป้กครองปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87) ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การช้ีแจงตวัอยา่ง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมไม่ดีในส่ือ และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การอธิบายแหล่งท่ีมาของ
ส่ือ73 

สรุป 
 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยันั้น 
ประกอบดว้ยตวัเด็กปฐมวยัซ่ึงคือเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 3 ปี-6 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีระบบประสาท
และสมองจะเจริญเติบโตในอตัราสูงสุด การจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นไปเพื่อเต รียมเด็ก
ก่อนวยัเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้แต่เน่ืองด้วยความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลย ีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการน าส่ือดิจิทลัมาใชพ้ฒันาเด็กปฐมวยั คือ นโยบายการศึกษา
โดยภาครัฐ การบริหารจดัการส่ือ เป็นหลกัเกณฑ์ในการบริหารจดัการธุรกิจท่ีครอบคลุมในเร่ือง            
กลยุทธ์ การปฏิบติัการและปัญหาในการบริหารจดัการองคก์รดา้นส่ือ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น                 
3 ระดับ คือ ระดับมหภาค (Macro Level) ระดับจุลภาค (Micro Level) และระดับเทคนิควิธีและ
นโยบาย (Meso Level) การวิจยัอนาคตคือ การศึกษาภาพในอนาคต ท่ีเกิดจากการศึกษาอย่างเป็น
ระบบเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆในอนาคตท่ีเป็นไปไดห้รือน่าจะเป็น เพื่อใชใ้นการท านาย เหตุการณ์ 
คาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณ์ 

 
 

 
 
 
 
 

                                                            
73 ภาวณีิ ฮิปส์, "บทบาทของผู้ปกครองในการเป็นส่ือกลางเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือของ

เด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน กรุงเทพมหานคร. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 10กรกฎาคม2561. 
เขา้ถึงไดท่ี้,"  https://www.tci-thaijo.org/index.php/OJED/issue/view/676. 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบอนาคต

ภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั และเพื่อทราบความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจยัเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวผู้ว้ิจยัไดก้ าหนด
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั เป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการวิจยั ขั้นด าเนินการวิจยั และ
ขั้นสรุปผลการวิจยัและการเขียนรายงานดงัน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวจิัย 

 ศึกษาขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั สืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต สถิติผลงานวิจยั จากนั้นน ามาจดัท าโครงร่าง
งานวิจยั ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั แลว้น าเสนอโครงการวิจยั แกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา แล้วเสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวจิัย 

ขั้นท่ี 2.1 เทคนิค EDFR 
  1. การก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัพบว่าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการ การใช้ส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยันั้นมีเป็นจ านวนมาก ผูว้ิจยัเลือกน าวิธีการ
วิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)  มาเพื่อให้เป็นหลกัเกณฑ์ในก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่ง  
  2. สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลรอบท่ี 1 โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างผูว้ิจยัก าหนดจะ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้วยตนเอง โดยมีผูช่้วยในการวิจัยจ านวน1 คน เพื่อช่วยบันทึกเสียงและ                    
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จดประเด็นท่ีส าคญัๆ โดยประเด็นในการสัมภาษณ์ มุ่งให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ 
เพื่อให้ทราบอนาคตภาพของการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัโดยผู ้ให้ขอ้มูลจะไดรั้บ
เอกสารฉบับย่อท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ในแง่ของวตัถุประสงค์การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อ                      
การเตรียมตวัล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อให้เตรียมความพร้อม และสร้างความเขา้ใจ
จากนั้นจึงด าเนินการสัมภาษณ์หลงัจากท่ีสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัแกะเทปเสียง และ
รวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นท าการเขียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
  3. ผู ้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  เพื่อการสอบถาม                        
ความคิดเห็นผูใ้ห้ขอ้มูลในรอบท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญไดย้ืนยนัแนวคิดเดิมจาก
รอบท่ี 1 ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะน าไปใชว้ิเคราะห์ทางสถิติ โดยจดัท าเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั                      
(5 rating scale) จากนั้นท าการส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญไดต้อบแบบสอบถามความคิดเห็น
อยา่งอิสระ 
  4. เม่ือผูว้ิจัยได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นกลับมาจากผูใ้ห้ข้อมูลแล้ว ผูว้ิจัยจะน า
แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลหาโดยสถิติท่ีเลือกใชคื้อ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามธัยฐาน (Median) 
ซ่ึงเป็นค่าก่ึงกลางของข้อมูล แสดงระดับมากน้อยและวดัการกระจายของข้อมูลด้วยค่าพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์เพื่อสรุปผลการวิจยั 
  5. เม่ือสรุปผลวิจยัแลว้ หากพบว่าขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลเพิ่มอีก            
1รอบ เพื่อหาขอ้สรุปท่ีผูใ้หข้อ้มูลมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ในกรณีท่ีไดผ้ลสอดคลอ้งกนัแลว้ผูว้ิจยั
น ามาสรุปผลและน ามาพฒันาเป็นแบบจ าลองอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็ก
ปฐมวยั 

ขั้นท่ี 2.2 เทคนิค CFA 
  1. ผูว้ิจยัน าภาพจ าลองฯ มาพฒันาเป็นแบบสอบถาม เพื่อน าไปสอบถามผูป้ฏิบติัเพื่อท า               
การส ารวจความคิดเห็น โดยจดัท าเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (5 rating scale)  
  2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นบุคคลากร
หรือครูประจ าโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกดั
โรงเรียนเอกชน จ านวน 282 คน จาก 94 โรงเรียน 
  3. ผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทางสถิติ   โดยท าการตรวจสอบค่า                 
ความสอดคลอ้งของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ เพื่อยนืยนัโครงสร้างองคป์ระกอบ 
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ขั้นตอนที ่3 การรายงานผลการวจิัย  

 เป็นขั้นตอนการเสนอร่างรายงานผลการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้
คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ มาจดัท าเป็นร่างรายงานผลวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ จดัพิมพร์ายงานฉบบัสมบูรณ์ เสนอบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอ
อนุมติัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร  
 จากรายละเอียดขา้งตน้สามารถสรุปไดเ้ป็น แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 ผูว้ิจยัก าหนดระเบียบวิจยั  แผนแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัแบบแสดงความคิดเห็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
รายละเอียดดงัน้ี  

 
แผนแบบการวจิัย 

ผูว้ิจยัก าหนดให้การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบวิจยัเชิงอนาคตประกอบการวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) เร่ิมต้นจากการใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) 
ตรวจสอบสภาวการณ์แบบไม่มีการทดลอง (The one shot, non experimental design) จากนั้ นใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่อยืนยนัและ
หาความสอดคลอ้งของโครงสร้างองคป์ระกอบของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
การวิจยัแบบผสมผสานน้ี สามารถเขียนแผนผงั (Diagram) ไดด้งัน้ี 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 3 แผนผงังานวิจยั 
 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ขั้นท่ี 1  เทคนิค EDFR  
ผูว้ิจยัจึงก าหนดหลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 

และการก าหนดหลกัเกณฑเ์ชิงคุณภาพอยา่งเฉพาะเจาะจง มาคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูล และใชก้ารก าหนด

R หมายถึง ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสุ่ม 

X  หมายถึง ตวัแปรต่างๆ ท่ีศึกษาตามกรอบแนวคิดการวจิยั 

O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
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ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามแนวคิดของแมคมิลแลนด์ ซ่ึงไดศึ้กษาและเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัจ านวน
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) พบว่าหากมีผูใ้ห้ขอ้มูลตั้งแต่ 17 คน
ข้ึนไป อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือน (Error) จะมีน้อยมาก และจะเร่ิมคงท่ีคือ 0.02ซ่ึง
สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 8ตารางแสดงการลดลงของค่าความคลาดเคล่ือนผูว้ิจยัจึงก าหนดให้มี
ผูว้ิจยัจึงก าหนดใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 17 คน 74   

 
ตามตารางท่ี 8 ตารางแสดงการลดลงของค่าความคลาดเคล่ือน 

 
 
ขั้นท่ี 2  เทคนิค CFA 
ผูว้ิจยัก าหนดใชห้ลกัการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งของผูป้ฏิบติังานในโรงเรียน

โดยท าการส ารวจจากโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  มีอยูท่ ั้งส้ินเป็นจ านวน 1,379 โรงเรียน 
ตามขอ้มูลสถิติการศึกษาประจ าปี 255975 โดยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง                 
ทาโร่ ยามาเน (Yamane)76 โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 10% ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 94 โรงเรียน จาก3 สังกัด คือ สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดโรงเรียนเอกชนโดยแต่ละโรงเรียนจะมีผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 3 คน ได้แก่ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั และครูเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส้ิน 282 คน              
ดงัรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 9 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

                                                            
74จุมพล พูลภทัรชีวิน, “การวิจยัอนาคต”. วารสารสมาคมการวิจัย 13 (2 :2551),  9 – 13. 
75 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, สถิตกิารศึกษาประจ าปี 2559 (กรุงเทพฯ: ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2560), 32-33. 
76 Taro Yamane, Statistics: An Introductory Analysis, 3rd Ed. (New York: Harper and 

Row Publication, 1973), 727-28. 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

สังกดั 
จ านวน
ประชากร 
(โรงเรียน) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล 
ครูผู้สอน
ปฐมวยั 

ผู้ให้ข้อมูล 
ครู

เทคโนโลย ี

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 438 30 30 30 30 
โรงเรียนสงักดัคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 36 20 20 20 20 
โรงเรียนสงักดัคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 782 44 44 44 44 

รวม 1,256 94 94 94 94 

รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูล 282 
 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจัย 

ขั้นท่ี 1 เทคนิค EDFR  
การพฒันาเคร่ืองมือเพื่อคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กถึง 13 กลุ่ม ประกอบ1) กลุ่มผูท่ี้ท างานระดบันโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็กปฐมวยัของประเทศ 2) กลุ่มนักวิชาการดา้นส่ือ 3) กลุ่มส่ือมวลชน
ดา้นเทคโนโลยีและการศึกษา 4) กลุ่มนักวิชาการดา้นเด็กปฐมวยั 5) กลุ่มนักคิดอิสระดา้นส่ือและ
การศึกษาทางเลือก 6) กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 7) กลุ่มครูหรือผูใ้ชส่ื้อส าหรับ
เดก็ปฐมวยั 8) กลุ่มผูท่ี้ท างานดา้นส่ือในองคก์รเอกชน 9) กลุ่มพอ่-แม่หรือผูป้กครองของเดก็ปฐมวยั 
10) กลุ่มเพื่อนของกลุ่มพ่อ-แม่ผูป้กครองของเด็กปฐมวยั 11) กลุ่มผูป้กครองของเด็กในโรงเรียน  
12) กลุ่มญาติ หรือคนเล้ียงเด็ก  13) กลุ่มชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยู ่โดยทั้ง 13 กลุ่มน้ีแต่ละกลุ่มมีบทบาท
ในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัแตกต่างกนัดงันั้นเพื่อให้สามารถคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
ไดอ้ย่างมีคุณภาพ ผูว้ิจยัจึงก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลไว ้2 ล าดบัคือ ล าดบัท่ี 1  
การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัหลกั 2 อยา่งคือ การ
มีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจ ท่ีคนๆ นั้นมีต่อการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั และ
ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัของเด็กปฐมวยั เพื่อให้สามารถคดั
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แยกความส าคญัของแต่ละกลุ่มออกจากกนั จากนั้นในล าดบัท่ี 2 ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพ
แบบเจาะจง เพื่อใหส้ามารถคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ล าดบัท่ี 1 เพื่อท าการประเมินบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ผู ้
มีส่วนได-้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกั 2 อย่างคือ การมีอิทธิพล
หรืออ านาจการตดัสินใจ ท่ีคนๆ นั้นมีต่อการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั และความสนใจ
หรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัของเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัจดัท าเป็นแบบประเมินค่า 5 
ระดบั (5 rating scale) กล่าวคือ  

การมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจ ท่ีคนๆ นั้นมีต่อการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็ก
ปฐมวยั  

5 หมายถึง  การมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  การมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจมาก 
3 หมายถึง  การมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจปานกลาง 
2 หมายถึง  การมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจนอ้ย 
1 หมายถึง  ไม่มีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจ 
ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัของเดก็ปฐมวยั 
5 หมายถึง  ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งมาก 
3 หมายถึง  ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งปานกลาง 
2 หมายถึง  ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งนอ้ย 
1 หมายถึง  ไม่มีความสนใจหรือความเก่ียวขอ้ง 
 

จากนั้นท าการประเมิน เพื่อหาระดบัการมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจ และความสนใจ
หรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัของเด็กปฐมวยั น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน
มาจดักลุ่มแบ่งบทบาทไดอ้อกมา 4 บทบาท คือ บทบาททั้ง 4 บทบาท ประกอบดว้ย  

1) บทบาทเป็นท่ีปรึกษา คือ มีการมีอิทธิพลหรืออ านาจการตัดสินใจมากแต่ 
ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยันอ้ย  

2) บทบาทเป็นผูเ้ล่นหลกั คือ มีการมีอิทธิพลหรืออ านาจการตัดสินใจมากและ
ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัมาก  

3) บทบาทเป็นผูเ้ฝ้ามอง คือ มีการมีอิทธิพลหรืออ านาจการตัดสินใจน้อยแต่ 
ความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัมาก  
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4) บทบาทเป็นผูแ้สดงความสนใจ คือ มีการมีอิทธิพลหรืออ านาจการตดัสินใจนอ้ย
และความสนใจหรือความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยันอ้ย  

จากนั้ นท าการจัดแบ่งกลุ่มต่างๆ ลงตามบทบาททั้ ง 4 ได้ตามแผนภูมิ ท่ี  4                           
ผลการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได-้ส่วนเสียในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 

 
แผนภูมิท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้-ส่วนเสียในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็ก

ปฐมวยั 
 

 
 
 1) บทบาทเป็นท่ีปรึกษา ประกอบดว้ย กลุ่มส่ือมวลชนดา้นเทคโนโลยีและการศึกษา และ

กลุ่มนักคิดอิสระดา้นส่ือและการศึกษาทางเลือก 2) บทบาทเป็นผูเ้ล่นหลกั ประกอบดว้ย กลุ่มผูท่ี้
ท างานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็กปฐมวยัของประเทศ กลุ่มนกัวิชาการดา้นส่ือ 
กลุ่มนักวิชาการดา้นเด็กปฐมวยั กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั กลุ่มครูหรือผูใ้ชส่ื้อ
ส าหรับเด็กปฐมวยั กลุ่มผูผ้ลิตส่ือในองคก์รเอกชน กลุ่มพ่อ-แม่หรือผูป้กครอง 3)บทบาทเป็นผูเ้ฝ้า
มอง ประกอบด้วย กลุ่มชุมชนท่ีเด็กอาศยัอยู่ และกลุ่มเพื่อนของกลุ่มพ่อ-แม่ผูป้กครองของเด็ก
ปฐมวยั 4)บทบาทเป็นผูแ้สดงความสนใจ ประกอบด้วย กลุ่มญาติ หรือคนเล้ียงเด็ก และกลุ่ม
ผูป้กครองของเดก็ในโรงเรียน 

ผูว้ิจัยเลือกกลุ่มท่ีมีการมีอิทธิพลหรืออ านาจการตัดสินใจมากและมีความสนใจหรือ                
ความเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัมาก หรือบทบาท “ผูเ้ล่นหลัก” 
(Player) มาเป็นกรอบในการก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) ผูท่ี้ท างานระดบันโยบายท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็กปฐมวยัของประเทศ 2) นักวิชาการดา้นส่ือ 3) นักวิชาการดา้นเด็ก
ปฐมวยั 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 5) ครูหรือผูใ้ชส่ื้อส าหรับเด็กปฐมวยั 6) ผูผ้ลิต
ส่ือในองคก์รเอกชน 7) กลุ่มพอ่-แม่หรือผูป้กครอง  

จากนั้นท าการยุบรวมกลุ่มท่ีมีลกัษณะการบริหารจดัการส่ือท่ีใกล้เคียงกนัเขา้ดว้ยกนั คือ  
ยบุรวมกลุ่มนกัวิชาการดา้นเดก็ปฐมวยัเขา้กบักลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา และยบุรวมกลุ่มครูหรือผูใ้ช้
ส่ือส าหรับเดก็ปฐมวยัเขา้กบักลุ่มพอ่-แม่หรือผูป้กครอง ท าใหเ้หลือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 5 กลุ่ม 

 ล าดับท่ี 2 ผู ้วิจัยก าหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพแบบเจาะจง เม่ือได้กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลแล้ว                          
จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์บบเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยในการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีบทบาทเป็นผูเ้ล่นหลกั
ในการการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัเป็นล าดบัท่ี 2 หลกัเกณฑด์งักล่าวประกอบดว้ย       

1. เป็นผูท่ี้สงัคมใหก้ารยอมรับและเช่ือถือในสายวิชาชีพนั้นๆ 
2. ไดรั้บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือเก่ียวขอ้งกบัเด็ก

ปฐมวยั หรือ การผลิตหรือการใชส่ื้อส าหรับเดก็ปฐมวยัมาแลว้ไม่ต ่าวา่ 10 ปี 
3. ไดรั้บปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือเก่ียวขอ้งกบัเด็ก

ปฐมวยั หรือ การผลิตหรือการใชส่ื้อส าหรับเดก็ปฐมวยัมาแลว้ไม่ต ่าวา่ 5 ปี 
4. ไดรั้บปริญญาเอกหรือเทียบเท่า โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือเก่ียวขอ้งกบัเด็ก

ปฐมวยั หรือ การผลิตหรือการใชส่ื้อส าหรับเดก็ปฐมวยัมาแลว้ไม่ต ่าวา่ 3 ปี 
5. เป็นพ่อ-แม่ หรือผูป้กครองเด็กปฐมวยั ท่ีมีความรู้ขั้นต ่าในระดบัปริญญาตรีและเป็น

ผูท่ี้เล้ียงดูลูกซ่ึงอยูใ่นช่วงปฐมวยัโดยตรง  
 จากหลกัเกณฑ์ทั้ง 5 ขอ้ดงักล่าว ผูว้ิจยัก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้ งหมด 17 คน ประกอบด้วย                
1) ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มผูท่ี้ท างานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็กปฐมวยัของประเทศ
จ านวน 3 คน  2) ผู ้เช่ียวชาญกลุ่มผู ้ปฏิบัติ  หรือครูผู ้ใช้ส่ือส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน 3 คน                               
3) ผู ้เช่ียวชาญกลุ่มผู ้บริหารสถานศึกษาและนักวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน  5 คน  4) 
ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มนกัวิชาการดา้นส่ือ จ านวน 3 คน 5) ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มผูผ้ลิตส่ือส าหรับเด็กปฐมวยัใน
องคก์รเอกชนจ านวน 3 คน 

ส าหรับการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลและการยืนยนัค าตอบของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้ น ผูว้ิจยัใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 17 คน โดยให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นแบบอิสระ จากนั้นท าการรวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ข้อมูลรอบท่ี 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย
ตลอดจนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยมาตรวดั 5 ระดบั 
โดยจดัท าเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (5 rating scale) โดยก าหนดให ้
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5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก   มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

แบบสอบถามความคิดเห็นรอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามในรูปแบบเดียวกบัแบบสอบถาม          
ในรอบท่ี 1 โดยเพิ่มเติมขอ้มูลค่าทางสถิติเขา้ไปในแต่ละข้อค าถาม แล้วส่งให้ผูใ้ห้ข้อมูลท า                  
การประเมินอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการยนืยนัค าตอบ โดยจดัท าเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (5 rating 
scale) เช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้พบว่า ขอ้มูลไม่สอดคลอ้ง
กนั จะด าเนินการเกบ็ขอ้มูลในรอบท่ี 3 

ขั้นท่ี 2 เทคนิค CFA 
ใชข้ั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัดงัน้ี  
เม่ือผูว้ิจยัไดผ้ลยืนยนัค าตอบมาจากผูใ้ห้ขอ้มูลเร่ืองการศึกษาอนาคตภาพในการบริหาร

จดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัท่ีเกิดจากการท าดว้ยเทคนิค EDFR แลว้ ผูว้ิจยัคดัเลือกค าตอบท่ีมี
ความสอดคลอ้งมาท าเป็นแบบสอบถาม โดยจดัท าเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (5 rating scale) 
โดยก าหนดให ้

5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก   มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 
2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นท่ี 1 เทคนิค EDFR  
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูล เร่ิมตน้ดว้ยการท่ีผูว้ิจยัท าหนังสือถึงภาควิชาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากรเพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์
และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นแบบอิสระในรอบท่ี1เม่ือสังเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัไปสร้าง
แบบสอบถามดว้ย Google Form จากนั้นน าส่ง link แบบสอบถามไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลทางจดหมาย
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อิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลยืนยนัค าตอบ ในกรณีท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ตอบกลบัภายใน 2 สัปดาห์ 
ใหถื้อวา่ผูใ้หข้อ้มูลยนืยนัตามความเห็นเดิม 

ขั้นท่ี 2 เทคนิค CFA 
ผูว้ิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออกหนังสือ                   

ขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร สังกดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสังกดัโรงเรียนเอกชน เพื่อขอความร่วมมือในการส ารวจความคิดเห็นของบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

ขั้นท่ี 1 เทคนิค EDFR  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับขั้นตอนการท า EDFR คร้ังท่ี 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
การส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัอนาคตภาพในการบริหารจดัการ
ส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั เพื่อพฒันาเป็นแบบสอบถาม คร้ังท่ี 2 การวิเคราะห์เน้ือหาและยนืยนัขอ้มูล
การบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยั โดยใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน                        
ค่าความต่างกันของค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ี 0 – 1 คร้ังท่ี 3                
หากผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนัในรอบท่ี 2 จะท าการวิเคราะห์และจดัท าแบบสอบถาม
ในรอบท่ี 3 และหากผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญยงัยืนยนัความคิดเห็นเดิม ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์
เหตุผลประกอบการอภิปรายผลต่อไป 

ขั้นท่ี 2 เทคนิค CFA 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ของ 
Arbuckle77 ตามตารางท่ี 10 เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษข์องแบบจ าลอง 
 
 
 
 
 
 

                                                            
77 J. L. Arbuckle, Amos 20 User's Guide (Chicago, IL.: SPSS Inc, 2011), 137-44. 
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การประเมินความสอดคล้องของโมเดล เกณฑ์ ค่าทีผ่่านเกณฑ์ 
1. CMIN-p (ค่าระดับความน่าจะเป็นของ

ไคสแควร์) 
p>0.05 ค่า p ต้องมีค่ามากกว่า 0.05 ค่ายิ่ง

มากยิง่ดี 
2. CMIN/DF (ค่าไคสแควร์สมัพทัธ์) <3 CMIN/DF ตอ้งน้อยกว่า 3 ค่ายิ่งเขา้

ใกล ้0 ยิง่ดี 
3. GFI (ค่าดชันีระดบัความสอดคลอ้ง) >0.90 GFI ตอ้งมากกว่า 0.90 ค่ายิ่งเขา้ใกล ้

1 ยิง่ดี 
การประเมินความสอดคล้องของโมเดล เกณฑ์ ค่าทีผ่่านเกณฑ์ 

4. RMSEA (ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลัง
ส อ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม าณ ค่ า ค ว า ม
คลาดเคล่ือน)  

<0.08 RMSEA ตอ้งนอ้ยกว่า 0.08 ค่ายิง่เขา้
ใกล ้0 ยิง่ดี 

 
 ในกรณีท่ีวิเคราะห์องคป์ระกอบแลว้ค่าสถิติยงัไม่ผา่นเกณฑ ์ผูว้ิจยัจะใชก้ารตดัตวัแปรบาง
ตวัท่ีมีค่าสถิติไม่เหมาะสมออก ท าการยบุรวมตวัแปรเม่ือตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก และ
ท าการปรับโมเดลใหม่ (Re-specified model) เพื่อให้องคป์ระกอบมีความกลมกลืนสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละเป็นท่ียอมรับ 
 

สรุป 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัอนาคตประกอบการวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบ 

1) อนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั 2) ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัเป็น 4ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการจดัเตรียม
โครงการวิจยั 2) ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 2.1) การวิจยัโดยใชเ้ทคนิคEDFRโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลจ านวน 17 คน แลว้น ามาพฒันาเป็นแบบสอบถาม ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน 2.2) การด าเนินการวิจยั
ดว้ยเทคนิค CFA เพื่อยืนยนัความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 94 รวม 282 คน 3) ขั้นตอนการเขียน ค่าสถิติท่ีน ามาใชใ้นขั้นตอนการท า 
EDFR คือ ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความต่างกันของค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ค่าสถิติท่ีน ามาใชใ้นขั้นตอนการท า CFA คือ ค่าระดบัความน่าจะเป็นของไคส
แควร์ (CMIN-p) ค่าไคสแควร์สัมพทัธ์(CMIN/DF) ค่าดัชนีระดับความสอดคลอ้ง (GFI) ค่าดัชนี             
รากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน (RMSEA)  
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บทที่ 4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบอนาคต
ภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั และเพื่อทราบความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยก าหนดให้การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบการวิจัยเชิงอนาคตประกอบ                 
การวิจยัเชิงพรรณนา เร่ิมตน้จากการใชเ้ทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) โดย
ท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 17 คน จากนั้นใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่ อ ยืน ย ัน และหาความสอดคล้องของโครงส ร้าง
องค์ประกอบของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยการส่งแบบสอบถามให้ผูป้ฏิบติังานใน
โรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวน 94 โรงเรียน มีผูต้อบแบบสอบถามทั้ งส้ิน 282 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 94 โรงเรียน 282 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 100  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
จ าแนกเป็น 2 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั
เพื่อเดก็ปฐมวยั โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
  1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั 
  2. การสังเคราะห์ขอ้มูลอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัจาก               
การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล 

3. การยืนยนัผลการส ารวจความคิดเห็นอนาคตภาพในการบริหารจัดการส่ือดิจิทัล                     
เพื่อเดก็ปฐมวยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั
ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การส ารวจความคิดเห็นอนาคตภาพในการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพ่ือเด็ก

ปฐมวยั  

  1. ผลการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 17 คน ผูว้ิจยั
ไดท้  าการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจนเสร็จส้ินในช่วงตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 – 15 มีนาคม 
2561 ซ่ึงแต่ละกลุ่มไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็ก
ปฐมวยั ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มผูท่ี้ท างานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็กปฐมวยั
ของประเทศ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญทั้ งส้ิน 3 ท่าน ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 1 ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็น                        
ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยด ารง
ต าแหน่งปลดักระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเคยด ารงต าแหน่งเป็น
ผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบังานวิจยั
ไวด้งัน้ี เน้ือหาท่ีมีองคค์วามรู้เป็นสากล เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ควรซ้ือส่ือจากต่างประเทศ ดีกว่า
พฒันาเอง เพราะส่ือจากต่างประเทศมีงานวิจยัสนบัสนุนมาแลว้ ควรมีนโยบายการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาส่ือดีภายในประเทศ หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญ ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง การใชส่ื้อ                               
จะกลายเป็นส่ือหลกัในการเรียนรู้ และท าใหพ้ฤติกรรมในการเรียนรู้ ควรมีกระบวนการในการคดั
สรรส่ือดีส าหรับเด็ก โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรองคุณภาพของส่ือดิจิทลั ควรมี
การก าหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือดิจิทัลให้เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ พ่อแม่และครูควรมี
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนว่าจะใชส่ื้อดิจิทลัเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้ การบริหารจดัการบุคลากร
ในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจว่าจะใชส่ื้ออย่างไรให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม ครูตอ้งเติมโตมา
ในวฒันธรรมการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ตอ้งมีสถาบนัผลิตครูท่ีสร้างครูให้เป็นพลเมืองดิจิทลั 
(Digital Native)ครูรุ่นใหม่ต้องสามารถสร้างวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็น
รายบุคคล และตอ้งเทคนิคในการส่ือดิจิทลัให้เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งสอน ส่ือส่ิงพิมพจ์ะลดลง 
แต่ยงัอยู่และถูกแทนท่ีดว้ยส่ือดิจิทลั การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยู่กับ
ห้องเรียน การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดในห้องเรียน การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้ เนน้ทกัษะชีวิต สามารถแกปั้ญหาได ้และ
บูรณาการหลายศาสตร์เขา้ด้วยกัน ไม่เรียนแยกเป็นรายวิชา เน้ือหาในส่ือการจดัประสบการณ์              
การเรียนรู้ในแต่ละภูมิภาคไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั แต่วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ตอ้งเหมือนกนั 
และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาตนเองประสบได ้การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตรท่ี
หลากหลาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่จ ากดัอยู่แค่หนังสือเพียงอย่าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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เดียว เคร่ืองมือต้องสามารถเช่ือมโยงความรู้ได้ เพื่อให้เด็กหาค าตอบได้จากแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลั ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 ด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการการศึกษาปฐมวยัแห่งชาติ และอดีตรอง
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ให้ความเห็นว่า รัฐตอ้งก าหนดนโยบายการบริหารจดัการส่ือและ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน ครูตอ้งสามารถส่งเสริม และพฒันาทกัษะชีวิตให้เด็กได ้ครูตอ้งมี
ความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั ตอ้งผ่านการอบรมวิธีการใชส่ื้อดิจิทลั และตอ้งมีเวลามากข้ึนท าให้สามารถ
ดูแลเด็กไดท้ัว่ถึงข้ึน และสามารถดูแลเป็นรายบุคคลได ้การบริหารจดัการงบประมาณควรใชใ้น
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ software รูปแบบการเรียนรู้ในหอ้งเรียนจะลดเร่ืองการใหค้วามรู้ 
แต่จะเพิ่มเร่ืองการคน้ควา้และปฏิสัมพนัธ์ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน               
การบริหารจดัส่ือ หน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน ตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 3 ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสถาบนัเด็กและครอบครัว ประธานคณะท างานแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ผูจ้ดัการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.ขบัเคล่ือนงานดา้นเด็กและเยาวชนระดบัประเทศ 
ไดใ้ห้ความเห็นว่า รัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบนั ท างานให้เขม้แข็งข้ึน                
ไม่จ าเป็นตอ้งบูรณาการร่วมกนั รัฐควรวางนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัแต่ควรปล่อย
ใหโ้รงเรียนมีอิสระในการจดัท าและการน าไปใช ้ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ 
อย่างถ่องแทก่้อนน าไปใชก้บัเด็ก Software ตอ้งออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั  

กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มผูป้ฏิบติั หรือครูผูใ้ช้ส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบด้วยผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งส้ิน 3 ท่าน ผูใ้หข้อ้มูลคนท่ี 1 ผูมี้ประสบการณ์การเล่านิทานและใชห้นงัสือเพื่อพฒันาเด็ก
ในโรงเรียนมากกว่า 10 ปี ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบังานวิจยัไวว้่า ยงัคงตอ้งใหค้วามส าคญักบัเน้ือหา
มากกว่ารูปแบบ Software ตอ้งออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั Software 
ต้องมีความหลากหลายทางด้านภาษา เพื่อสนับสนุนความหลายหลายทางวัฒนธรรม และ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของโลกในอนาคตท่ีไร้พรมแดน ครูมีจ านวนลดลง เม่ือตอ้งใชห้น้าจอใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ควรตอ้งใชจ้อขนาดใหญ่เพื่อใหเ้ด็กเรียนร่วมกนั มากกวา่การใชจ้อ
เล็กและเรียนแบบเด่ียว ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 เป็นครูประจ าชั้นผูส้อนนักเรียนในระดบัปฐมวยัซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 10 ปี ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบังานวิจยัไวด้งัน้ี  แผนการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก มีความเหมาะสมกบัเด็กเป็นรายบุคคลไป ตอ้งใช้ส่ืออ่ืนๆ เช่น หนังสือ ร่วมกบัส่ือ
ดิจิทัล ต้องมี Application ท่ีช่วยในการกลั่นกรองเน้ือหา เพื่อให้ได้เน้ือหาท่ีเหมาะสมกับโดย                 
ความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็นจริงมาก
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ข้ึน ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 วิทยากรผูใ้ห้ความรู้เพื่อพฒันาทกัษะการเล่านิทานและการใชห้นงัสือภาพ
ส าหรับเด็กกับครูระดับปฐมวยั ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับงานวิจยัไวด้ังน้ี รัฐตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ี
จดัเตรียมไวเ้พื่อใชใ้นการควบคุมและกลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเดก็ รัฐวางกรอบและ
ให้เอกชนเป็นคนท ารูปแบบของเน้ือหาตอ้งเน้นความสนุกสนาน เน้นเร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ยงัคงตอ้งให้ความส าคญักับเน้ือหามากกว่ารูปแบบ เม่ือตอ้งใช้หน้าจอใน                
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ควรตอ้งใชจ้อขนาดใหญ่เพื่อใหเ้ด็กเรียนร่วมกนั มากกวา่การใชจ้อ
เลก็และเรียนแบเด่ียว  

กลุ่มท่ี 3 ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาและนักวิชาการส าหรับเด็กปฐมวยัจ านวน                 
5 ท่าน ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 1 ผูอ้  านวยการแผนกอนุบาล ประจ าโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร    
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษา มีประสบการณ์การบริหารจดัการประสบการณ์                
การเรียนรู้ปละบริหารการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัมากกว่า 10 ปี ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบังานวิจยั
คร้ังน้ีว่า รัฐควรมุ่งเนน้การสร้างนกัสร้างสรรคน์วตักรรม เด็กตอ้งใชส่ื้อดิจิทลัเม่ือมีผูใ้หญ่อยูค่อย
ให้ค  าแนะน า เน้ือหาของส่ือดิจิทัลตอ้งสอดคลอ้งกับแผนการศึกษาชาติ ควรมีรายการส าหรับ
ตรวจสอบ  (checklist)ส าหรับผูป้กครองในการเน้ือหา ว่าเหมาะสมกบัการใชส้ าหรับเด็กหรือไม่ 
ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการส่ือดิจิทลั และตอ้งเลือกใชส่ื้อดิจิทลัใหต้รงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ครูตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลั เพื่อการพฒันาเด็กและเพื่อการประเมินพฒันาการเด็ก 
เช่น e-portfolio  และเพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง หลกัสูตรการผลิตครูตอ้ง
เนน้ให้พ่อแม่เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กมากข้ึน ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 นกัวิชาการระดบัผูช่้วย
ศาสตราจารยด์้านวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับงานวิจยัไวว้่า ตอ้งมี
นโยบายดา้น หลกัการในการคดัสรรส่ือ วิธีการใชใ้ห้กบัทั้งเด็กและครู รัฐวางกรอบในการพฒันา 
Software ส าหรับเด็กปฐมวยั และให้เอกชนเป็นคนท า ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเด็กท่ีท าหนา้ท่ี
เหมือนหอ้งสมุดดิจิทลัส าหรับเด็ก Hardware ท่ีใช ้ควรมีทั้งแบบท่ีพกพาไดแ้ละแบบตั้งโตะ๊ เพราะ
แบบตั้งโต๊ะจะสนับสนุนในการเรียนรู้แบบกลุ่ม รูปแบบของเน้ือหาตอ้งเน้นความสนุกสนาน                  
เนน้เร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ห้องเรียนไม่มีครู เด็กเรียนรู้ดว้ยตวัผา่นส่ือ เลือก
ตามความสนใจของตวัเอง ตามมุมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรมีความรู้ 
เท่าทันส่ือดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจุดแข็งของชุมชนท่ีสามารถส่งเสริม                  
การเรียนรู้ของเด็ก การบริหารจดัการงบประมาณควรใชใ้นการพฒันาการบริหารจดัการบุคลากร                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อให้สามารถใชส่ื้อดิจิทลัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 
นักวิชาการระดบัรองศาสตราจารย ์จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก อาจารยป์ระจ าดา้นการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาความรู้ของพอ่แม่ในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็ก รัฐตอ้งมี
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หลกัเกณฑ์ เคร่ืองมือ Application /Software และมีการบริหารจดัการงบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไว้
เพื่อใชใ้นการควบคุมและกลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเด็ก ครูตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในการ
เลือกเน้ือหาและใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ อยา่งถ่อง
แทก่้อนน าไปใชก้บัเด็ก ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 4 นกัวิชาการระดบัรองศาสตราจารย ์จบการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก มีประสบการณ์การท างานวิชาการ ในดา้นพฒันาการเด็กและครอบครัวมากกว่า 10 ปี 
ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบังานวิจยัไวว้า่ รัฐบาลตอ้งมีนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มีโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีดี เพื่อให้สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม ท าให้ส่ือมีความเหมาะสมกบัเด็กมากข้ึนและมีราคาถูก
ลง รัฐตอ้งเตรียมการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทัลและการคดัสรรส่ือ 
นโยบายการดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบล่างข้ึนบน (bottom-up)โดยให้ชุมชนหรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัเด็ก ท านโยบายท่ีเหมาะสมกบักบัชุมชนถา้ประสบความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่ ตอ้งมี
การคัดสรรส่ือท่ีมีความเหมาะสมกับกับเด็ก โดยความคิดเห็นของนักวิชาการและผู ้รู้ ท่ี มี                         
ความหลากหลาย ครูตอ้งเขา้ใจและมีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถคดัสรรหลกัและส่ือเสริมได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะกบัเด็ก ผูผ้ลิตตอ้งมีความเขา้ใจเน้ือหาท่ีจะน าเสนอและเขา้ใจกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้สามารถพฒันาส่ือให้เหมาะสมกบัเด็ก ผูบ้ริหารหรือผูอ้  านวยการโรงเรียน
ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของส่ือดิจิทลั ตอ้งวางแผนพฒันา การบริหารจดัการบุคลากรทุกระดบั
ในโรงเรียนให้สามารถส่ือดิจิทลัไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก พ่อแม่ตอ้งเขา้มา
ท างานร่วมกบัโรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อให้สามารถเลือกใชเ้น้ือหา ควบคุมและดูแลการใช้
ส่ือดิจิทัลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เน้ือหา (Content) ต้องอิงการเรียนรู้ของเด็ก ให้ตอบสนองต่อ
พฒันาการของเด็ก ตอ้งให้เด็กปฐมวยัไดส้ัมผสัของจริงร่วมกบัส่ือดิจิทลั เพื่อสร้างความเขา้ใจ              
รวบยอด (concept)เร่ือง ของเสมือนจริงกับของจริง ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 5 ผูบ้ริหารโรงเรียนระดับ
อนุบาล ประจ าโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน
มากกว่า 10 ปี ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบังานวิจยัไวว้่า รัฐควรวางนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลั แต่ควรปล่อยให้โรงเรียนมีอิสระในการจดัท าและการน าไปใช ้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ มีความจ าเป็นส าหรับครูแต่ไม่จ าเป็นส าหรับเด็ก 
เน้ือหาท่ีน าเสนอเด็ก ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบของส่ือ ยงัคงตอ้งมีเร่ือง เชาวปั์ญญา (IQ) 
และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)มีจิตอาสา รักธรรมชาติ เป็นคนดี เด็กไม่ควรเรียนรู้ผา่นอุปกรณ์
ดิจิทลัเดก็ควรเรียนรู้ผา่นธรรมชาติจริง 

กลุ่ม ท่ี  4 ผู ้ให้ข้อมูลก ลุ่มนักวิชาการด้าน ส่ือ  จ านวน  3 ท่ าน  ผู ้ให้ข้อ มูลคน ท่ี  1                               
ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาปฏิรูป (สปช.) ดา้นส่ือสารมวลชนมีประสบการณ์การท างานดา้นส่ือ
มากกว่า 30 ปี ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบังานวิจยัไวว้่า รัฐบาลตอ้งดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มา
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ช่วยเร่ือง Software แต่ตอ้งไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะตอ้งสามารถคุม้ครองเด็ก และ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเดก็ โครงสร้างพื้นฐานดีข้ึน ความเล่ือมล ้าในการใชส่ื้อดิจิทลัจะลดลง 
ส่ือดิจิทลัจะเขา้ถึงและครอบคลุมมากข้ึน ส่ือดิจิทลัมีบทบาทและอิทธิพลมาข้ึน เด็กและเยาวชนจะ
ได้รับส่ือดิจิทลัมากข้ึน ส่ือดิจิทลัส่งผลท าให้พฤติกรรมของคนเปล่ียน การบริโภคเปล่ียน ส่ือ
เปล่ียน สังคมเปล่ียน ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล มีงานวิจัยท่ีจะช่วยตดัสินใจในการน าส่ือดิจิทลัมา
ใช ้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็ก เพื่อใหใ้ชส่ื้อดิจิทลัใหเ้กิด
ประโยชน์มากกว่าโทษ พ่อแม่ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็กมากข้ึน การเรียนรู้จะไร้
รูปแบบ องค์ความรู้ โลกของความรู้จะกวา้งข้ึน สถาบันการศึกษาต้องปรับกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีเป้าหมายเหมาะสมกบัตวับุคคลมากข้ึน หลกัสูตรตอ้งปรับให้ทนั
ความเป ล่ียนแปลง เอกชนควรเข้ามามีส่วนช่วย ผู ้ให้ข้อมูลคนท่ี  2 ด ารงต าแหน่งคณะ
กรรมการบริหารสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ                                        
สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ ไดใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกับการวิจัยคร้ังน้ีไวด้ังน้ี ครูต้องมีการพฒันา เปิดกวา้ง ยอมรับขอ้มูล หรือขอ้
แตกต่าง และใชค้  าถามว่าท าไม (Why)เป็นค าถามส าคญั ครูตอ้งปรับตวัให้เป็น ผูอ้  านวยการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Facilitator)ผู ้ผลิตส่ือ ต้องดูแลคุณภาพของเน้ือหา (Content)ให้มี                 
ความเหมาะสมกบัเดก็ เพื่อใหส่้งเสริม พฒันาการทางดา้นต่างๆ ตน้ทุนการผลิตส่ือถูกลง ไม่ตอ้งใช้
การบริหารจดัการงบประมาณเยอะในการบริหารจดัการส่ือ  การบริหารจดัการงบประมาณควรใช้
การปรับเปล่ียนกรอบแนวคิด ตั้งแต่ระดบัชุมชน ครอบครัว และตวัเด็ก ควรมีกองทุนท่ีตั้งข้ึนเพื่อ
พฒันา Hardware และ Software ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มิติเร่ืองเวลาและสถานท่ีจะไม่มี
ความส าคญั โรงเรียนจะเปล่ียนเป็น Virtual School แผนการเรียนรู้ส าหรับเดก็ มีความเหมาะสมกบั
เด็กเป็นรายบุคคลไป การประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท าเป็นรายบุคคลผ่านดิจิทลั 
การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็นจริงมากข้ึน เด็กจะมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
มากข้ึน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้มากข้ึน อธิบายการเรียนรู้ร่วมกบัเด็กได ้
ตอ้งใชส่ื้ออ่ืนๆ เช่น หนงัสือ ร่วมกบัส่ือดิจิทลั หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกนั ท างานเช่ือมโยงกนั 
ไม่แยกกันท างาน ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่าย
ครอบครัว ส่ือมวลชนต้องมีบาทบาทในการช่วยปรับความคิดความเช่ือท่ีมีพลต่อพฤติกรรม
(Mindset)ดา้นส่ือดิจิทลั ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 ด ารงต าแหน่งองผูอ้  านวยการส านักงานบริหาร และ
พฒันาองคค์วามรู้ ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการวิจยัไวว้่า เน้ือหาของส่ือดิจิทลัตอ้งเหมาะสมกบัวยั
ของเด็ก ครูต้องมีทักษะในการใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อเข้าถึงความรู้ ความสนุกสนาน ครูต้องเน้น            
การพฒันาทกัษะชีวิตใหเ้ดก็ตอ้งพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กใหมี้ทกัษะ
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ในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อให้สามารถพฒันาส่ือท่ีดีได้ วตัถุประสงคข์องโรงเรียนจะเปล่ียนไปจาก    
การเป็นห้องเรียนเพื่ อให้ความรู้ กลายเป็นแหล่งเรียน รู้และสร้างปฏิสัมพัน ธ์ในชุมชน                               
ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั  

กลุ่มท่ี 5 ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มผูผ้ลิตส่ือส าหรับเด็กปฐมวยัในองคก์รเอกชนจ านวน 3 ท่าน ผูใ้ห้
ขอ้มูลคนท่ี 1 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัผลิตส่ือส าหรับเด็ก ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการวิจยัไว้
ว่า รัฐตอ้งวางโครงสร้างความคิด โครงสร้างการท างาน และตอ้งมีธรรมาภิบาล ครอบครัวหรือ
หน่วยเล็กท่ีสุดท่ีใกล้ตัวเด็ก ต้องเป็นพัฒนาทักษะต่างๆ ให้เด็ก ควรเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อพฒันาการของเด็ก พฒันาความรู้ดา้น
พฒันาการเด็ก และกฎหมายส าหรับเด็กให้ส่ือมวลชน พ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการแบบเป็นระบบ ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 2 
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้ให้ความเห็นไวว้่า ควรมีนโยบาย                   
การพฒันาส่ือท่ีดีภายในประเทศ หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญ ครูตอ้งเติมโตมาในวฒันธรรมการ
ใชส่ื้ออย่างสร้างสรรค ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่จ ากดัอยู่แค่หนังสือ
เพียงอยา่งเดียว เคร่ืองมือตอ้งสามารถเช่ือมโยงความรู้ได ้เพื่อใหเ้ด็กหาค าตอบไดจ้ากแหล่งความรู้
ท่ีหลากหลาย รัฐตอ้งก าหนดนโยบายการบริหารจัดการส่ือและก าหนดผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจน 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัส่ือ หลกัสูตรการผลิตครูตอ้ง
เน้นให้พ่อแม่เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กมากข้ึน ผูใ้ห้ขอ้มูลคนท่ี 3 ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
กองบรรณาธิการ นิตยสารเก่ียวกบัเด็กและครอบครัว ให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิจยัคร้ังน้ีว่า ตอ้งมี
การพฒันาความรู้ดา้นพฒันาการเด็ก และกฎหมายส าหรับเด็กให้ส่ือมวลชน เอกชนเป็นคนท า
รูปแบบของเน้ือหาตอ้งเนน้ความสนุกสนาน ให้โรงเรียนมีอิสระในการจดัท าและการน าไปใช ้ท า
ใหส่ื้อมีความเหมาะสมกบัเดก็มากข้ึนและมีราคาถูกลง  

1. การสังเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล              
ทั้ง 17 คน เก่ียวกบัอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในประเด็นท่ีมีสาระส าคญั 6 องคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี 1. การบริหาร
จดัการโดยภาครัฐประกอบดว้ย 1) รัฐตอ้งมีนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการใชส่ื้อ โครงสร้าง
การท างาน ผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจนและเป็นทางการ และค านึงถึงธรรมมาภิบาล  2) ควรเป็นวาระ
แห่งชาติ  เพื่ อก าหนดทิศทาง และควรปรับปรุงทุกๆ 3-5 ปี  3) ควรมีโครงสร้างพื้ นฐาน
(Infrastructure) ท่ีดี เพื่อให้สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างเท่าเทียม 4) นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้ง Hardware และSoftware 5) ควรมีหลกัเกณฑ ์เคร่ืองมือ (Application /Software) และมี
การบริหารจดัการงบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อใชใ้นการควบคุมและกลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลัให้
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เหมาะสมกบัเด็ก 6) ควรมีนโยบายการสร้างสรรค์และพฒันาส่ือดีภายในประเทศ หรือพฒันาจาก
ส่ิงท่ีเราช านาญ 7) ควรมีนโยบายด้านการบริหารจดัการส่ือดิจิทัล แต่ให้อิสระแก่โรงเรียนใน                 
การจดัท าและการน าไปใช้ 8) นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up) 
โดยให้ชุมชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับเด็ก ท านโยบายท่ีเหมาะสมกับกับชุมชน ถ้าประสบ
ความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่ 9) ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง Software แต่ตอ้งไม่
กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน 10) ควรวางกรอบในการพฒันา Software ส าหรับเด็กปฐมวยั 
และให้เอกชนเป็นผูผ้ลิต 11) ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเด็กท่ีท าหน้าท่ีเหมือนห้องสมุดดิจิทลั
ส าหรับเด็ก 12) จะตอ้งสามารถคุม้ครองเด็ก และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเด็ก 13) ควรท าให้
ส่ือมีความเหมาะสมกบัเด็กมากข้ึนและมีราคาถูกลง 14) เน้ือหามีองคค์วามรู้เป็นสากล เช่น วิชา
คณิตศาสตร์ ควรซ้ือส่ือจากต่างประเทศ ดีกว่าพฒันาเอง เพราะส่ือจากต่างประเทศมีงานวิจัย
สนับสนุนมาแลว้ 15) ควรมุ่งเน้นการสร้างนักสร้างสรรค์นวตักรรม 16) ควรเตรียมการบริหาร
จดัการบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลัและการคดัสรรส่ือ 17) รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาความรู้
ของพ่อแม่ในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยั 18) ควรมีนโยบายดา้นหลกัการในการคดัสรรส่ือ 
วิธีการใช้ให้กับทั้งเด็กและครู 19) ควรส่งเสริมให้หน่วยงานรับผิดชอบเด็กปฐมวยัในปัจจุบนั
ท างานให้เขม้แขง็ข้ึน 20) ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยั
ใหท้นัสมยั 2. การบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1) Hardware ท่ี
ใช้ ควรมีทั้ งแบบท่ีพกพาได้และแบบตั้ งโต๊ะ 2) ควรเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพัฒนาการของเด็ก  3) Software ต้องมีเน้ือหาท่ี
หลากหลาย และมีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของเด็กได้ 4) ส่ือดิจิทัลตอ้งเช่ือมต่อ
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ 5) เม่ือเด็กใชส่ื้อ จะตอ้งมีคนแนะน า เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
ตามประเด็นท่ีเด็กสนใจ 6) ตอ้งมีองค์ความรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยัท่ีจะช่วยตดัสินใจในการน าส่ือ
ดิจิทลัมาใช ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 7) ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็ก เพื่อให้ใชส่ื้อ
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ 8) ต้องมี Program / Application ท่ีช่วยในการกลั่นกรอง
เน้ือหา เพื่อให้ไดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 9) ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเด็ก 
โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลั่นกรองคุณภาพของส่ือดิจิทัล โดยความคิดเห็นของ
นกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย 10) ควรจดัระบบการให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการใชส่ื้อ
ดิจิทลัส าหรับเด็ก 11) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้หมาะสมดว้ยวิธีการต่างๆ 
12) Software / เน้ือหา ต้องออกแบบให้เหมาะกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โดยให้
ความส าคญักบัเน้ือหามากกว่ารูปแบบ 13) เน้ือหาของส่ือดิจิทลัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา
ชาติ 14) รูปแบบของเน้ือหาต้องเน้นความสนุกสนาน เน้นเร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ คุณธรรม 
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จริยธรรม 15) รูปแบบของส่ือ ควรเนน้เร่ือง IQ EQ มีจิตอาสา รักธรรมชาติ และการเป็นคนดี 16) 
ครอบครัวหรือหน่วยเลก็ท่ีสุดท่ีใกลต้วัเดก็ ตอ้งพฒันาทกัษะต่างๆ ใหเ้ดก็ 17) เดก็สามารถเขา้ถึงได้
อย่างเท่าเทียมกนั 18) ด็กตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใชอ้ย่างเหมาะสมและมีความรู้เท่าทนั 3. การ
บริหารจดัการบุคลากรประกอบดว้ย 1) การบริหารจดัการบุคลากรตอ้งมีความพร้อม มีองคค์วามรู้ 
เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั 2) การบริหารจดัการบุคลากรในโรงเรียนตอ้งมี
ความเขา้ใจว่าจะใช้ส่ืออย่างไรให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม 3) พ่อแม่ ผูป้กครองควรเปล่ียน 
ความคิดและความเช่ือท่ีส่งผลกบัพฤติกรรม (Mindset) ท่ีมีต่อส่ือดิจิทลั 4) พ่อแม่ตอ้งเขา้มาท างาน
ร่วมกับโรงเรียนในการใช้ส่ือดิจิทลั เพื่อให้สามารถเลือกใช้เน้ือหา ควบคุมและดูแลการใช้ส่ือ
ดิจิทลัให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 5) พ่อแม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนว่าจะใชส่ื้อดิจิทลัเป็นส่ือ
เสริมส าหรับการเรียนรู้ 6) ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั หรือ ผา่นการอบรมวิธีการใชส่ื้อดิจิทลั 7) 
ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ อยา่งถ่องแทก่้อนน าไปใชก้บัเดก็ 8) ครูตอ้งมีการ
พฒันา เปิดกวา้ง ยอมรับขอ้มูล หรือขอ้แตกต่าง และใชค้  าถามว่า ท าไม เป็นค าถามส าคญั 9) ครู
ตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Facilitator) 10) ครูตอ้งมีวตัถุประสงค์
ท่ีชดัเจนในการส่ือดิจิทลั และตอ้งเลือกใชส่ื้อดิจิทลัให้ตรงตามวัตถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้11) ครูตอ้ง
เขา้ใจและมีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถคดัสรรส่ือหลกัและส่ือเสริมไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะกบั
เด็ก 12) ครูตอ้งกา้วทนัยุคสมยัของส่ือดิจิทลั 13) ครูรุ่นใหม่ตอ้งสามารถสร้างวตัถุประสงค ์การ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล และตอ้งมีเทคนิคในการใช้ส่ือดิจิทลัให้เหมาะสมกับ
เน้ือหาท่ีตอ้งสอน 14) ครูตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อการพฒันาเด็กและเพื่อการประเมิน
พฒันาการเดก็ และเพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง 15) ครูสามารถดูแลเด็กได้
ทัว่ถึงข้ึน และสามารถดูแลเป็นรายบุคคลได ้16) ผูผ้ลิตส่ือ ตอ้งดูแลคุณภาพของเน้ือหา (Content) 
ให้มีความเหมาะสมกบัเด็ก เพื่อให้ส่งเสริม พฒันาการทางดา้นต่างๆ 17) ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้ง
ตระหนกัถึงความส าคญัของส่ือดิจิทลั ตอ้งวางแผนพฒันาการบริหารจดัการบุคลากร ทุกระดบัใน
โรงเรียนใหส้ามารถใชส่ื้อดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อส่งเสริมพฒันาการของเดก็ 18) สถาบนัผลิต
ครูสมารถสร้างครูมีความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Digital Native) 19) องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินควร
มีความรู้ เท่าทันส่ือดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจุดแข็งของชุมชนท่ีสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็ 20) ตอ้งมีการพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็ให้
มีทักษะในการใช้ส่ือดิจิทัล เพื่อให้สามารถพฒันาส่ือท่ีดีได้ 4. การบริหารจดัการงบประมาณ 
ประกอบดว้ย 1) ควรมีการบริหารจดัการงบประมาณ เพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 2) การ
บริหารจดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันาการปรับเปล่ียน แนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การ
บริหารจดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อพฒันา Hardware และ Software ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
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เด็ก 5. การบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ควรส่งเสริมให้มีการจัด
โปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคล 2) การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้ โลกของความรู้จะกวา้ง
ข้ึน 3) การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยู่กบัห้องเรียน 4) การเรียนรู้จะเป็น             
การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดในห้องเรียน 5) การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็น
จริงมากข้ึน 6) เด็กสามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการ ไดด้ว้ยตวัเอง  7) ควรจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์กบัของจริง 8) ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบั
การปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน 9) ส่งเสริมให้มีการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย 10) ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อ
ดิจิทลัท่ีสามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม 11) ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาทางเลือก
ท่ี เน้ น ใช้ ส่ื อ ดิ จิทัล  12) ส่ื อ ดิ จิทัลควร เป็ น แบบ บู รณ าการกับ ทุ กศาสต ร์ ท่ี เก่ี ยวข้อ ง                              
13) การประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท าเป็นรายบุคคลผา่นดิจิทลั 14) การประเมินผล
ตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลั ประกอบดว้ย 1)หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกัน ท างานเช่ือมโยงกัน ไม่แยกกันท างาน                  
2) หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต้องให้ความส าคญักับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัล                      
3) หน่วยงานตน้สังกัดของโรงเรียนอนุบาลทั้ งในภาครัฐและเอกชน ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน                    
การบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ  4) ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นักวิชาการ                   
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายครอบครัว 5) ส่ือมวลชนตอ้งมีบทบาทในการช่วยปรับกรอบ
ความคิดดา้นส่ือดิจิทลั 6) เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วย 7) องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัส่ือ 8) ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั                
9) พ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมี
การจดัการแบบเป็นระบบ 
  2. ผลการสัมภาษณ์การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัโดยผูใ้ห้ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
จัดท าเคร่ืองมือเพื่อส่งให้ผู ้ให้ข้อมูลยืนยนัค าตอบ ในช่วงระหว่างวันท่ี1 เมษายน 2561 –7 
พฤษภาคม 2561  ผ่านทาง Google Form จากนั้ นน ามาประมวลผลทางสถิติ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งหมดยนืยนัค าตอบและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเป็นเอกฉนัทใ์นรอบท่ี 2  จึงไม่จ าเป็นตอ้งท า
การส่งแบบสอบถามในรอบท่ี 3 ไปใหผู้ใ้หข้อ้มูลท าอีกคร้ังหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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ตารางท่ี 11 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยภาครัฐ 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

1 รัฐตอ้งมีนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย ทิศ
ทางการใชส่ื้อ โครงสร้างการท างาน 
ผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจนและเป็นทางการ 
และค านึงถึงธรรมมาภิบาล 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ควรเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อก าหนด
ทิศทาง และควรปรับปรุงทุกๆ 3-5 ปี 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ควรมีโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure) ท่ีดี เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4 นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้ง Hardware และSoftware 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ควรมีหลกัเกณฑ ์เคร่ืองมือ 
(Application /Software) และมี
งบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พือ่ใชใ้น
การควบคุมและกลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลั
ใหเ้หมาะสมกบัเดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6 ควรมีนโยบายการสร้างสรรคแ์ละ
พฒันาส่ือดีภายในประเทศ หรือพฒันา
จากส่ิงท่ีเราช านาญ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7 ควรมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการ
ส่ือดิจิทลั แต่ใหอิ้สระแก่โรงเรียนใน
การจดัท าและการน าไปใช ้

5.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

8 นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็น
แบบ bottom-up โดยใหชุ้มชนหรือผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเดก็ ท านโยบายท่ี
เหมาะสมกบักบัชุมชน ถา้ประสบ
ความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่ 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9 ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มา
ช่วยเร่ือง Software แต่ตอ้งไม่กระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

10 ควรวางกรอบในการพฒันา Software 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั และใหเ้อกชนเป็น
ผูผ้ลิต 

4.00 4.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

11 ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเดก็ท่ีท า
หนา้ท่ีเหมือนหอ้งสมุดดิจิทลัส าหรับ
เดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

12 จะตอ้งสามารถคุม้ครองเดก็ และ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเดก็ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

13 ควรท าใหส่ื้อมีความเหมาะสมกบัเดก็
มากข้ึนและมีราคาถูกลง 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

14 เน้ือหามีองคค์วามรู้เป็นสากล เช่น วิชา
คณิตศาลตร์ ควรซ้ือส่ือจาก
ต่างประเทศ ดีกวา่พฒันาเอง เพราะส่ือ
จากต่างประเทศมีงานวิจยัสนบัสนุน
มาแลว้ 

3.00 3.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

15 ควรมุ่งเนน้การสร้างนกัสร้างสรรค์
นวตักรรม 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

16 ควรเตรียมบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจ
เร่ืองส่ือดิจิทลัและการคดัสรรส่ือ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

17 รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาความรู้ของพอ่แม่
ในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

18 ควรมีนโยบายดา้นหลกัการในการคดั
สรรส่ือ วิธีการใชใ้หก้บัทั้งเดก็และครู 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

19 ควรส่งเสริมใหห้น่วยงานรับผดิชอบ
เดก็ปฐมวยัในปัจจุบนัท างานให้
เขม้แขง็ข้ึน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

20 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ือดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยัให้
ทนัสมยั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 11 การบริหารจดัการโดยภาครัฐ ประกอบดว้ย 1) รัฐตอ้งมีนโยบาย ก าหนด

เป้าหมาย ทิศทางการใช้ส่ือ โครงสร้างการท างาน ผูรั้บผิดชอบท่ีชัดเจนและเป็นทางการ และ
ค านึงถึงธรรมมาภิบาล 2) ควรเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อก าหนดทิศทาง และควรปรับปรุงทุกๆ 3-5 ปี 
3) ควรมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่ีดี เพื่อให้สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม 4) นโยบาย
ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ ง Hardware และ Software 5) ควรมีหลกัเกณฑ์ เคร่ืองมือ 
(Application /Software) และมีการบริหารจดัการงบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อใชใ้นการควบคุม
และกลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลัให้เหมาะสมกบัเด็ก 6) ควรมีนโยบายการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือดี
ภายในประเทศ หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญ 7) ควรมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 
แต่ให้อิสระแก่โรงเรียนในการจดัท าและการน าไปใช ้8) นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็น
แบบล่างข้ึนบน (bottom-up)โดยใหชุ้มชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ท านโยบายท่ีเหมาะสมกบั
กบัชุมชน ถา้ประสบความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่ 9) ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง 
Software แต่ตอ้งไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน 10) ควรวางกรอบในการพฒันา Software 



  115 

ส าหรับเด็กปฐมวยั และใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิต 11) ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเด็กท่ีท าหนา้ท่ีเหมือน
หอ้งสมุดดิจิทลัส าหรับเด็ก 12) จะตอ้งสามารถคุม้ครองเด็ก และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเด็ก 
13) ควรท าให้ส่ือมีความเหมาะสมกบัเด็กมากข้ึนและมีราคาถูกลง 14) เน้ือหามีองคค์วามรู้เป็น
สากล เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ควรซ้ือส่ือจากต่างประเทศ ดีกวา่พฒันาเอง เพราะส่ือจากต่างประเทศมี
งานวิจยัสนับสนุนมาแลว้ 15) ควรมุ่งเน้นการสร้างนักสร้างสรรคน์วตักรรม 16) ควรเตรียมการ
บริหารจดัการบุคลากร ใหมี้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลัและการคดัสรรส่ือ 17) รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันา
ความรู้ของพ่อแม่ในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยั 18) ควรมีนโยบายดา้นหลกัการในการคดั
สรรส่ือ วิธีการใช้ให้กบัทั้ งเด็กและครู 19) ควรส่งเสริมให้หน่วยงานรับผิดชอบเด็กปฐมวยัใน
ปัจจุบนัท างานให้เขม้แขง็ข้ึน 20) ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับเด็ก
ปฐมวยัให้ทนัสมยั พบว่าความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยภาครัฐ ท่ีมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด มีค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 มีค่าความแตกต่างของ 
Mode และ Mdn เท่ากับ 0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 0.00 และผลการพิจารณาคือ 
สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 12 จะตอ้งสามารถคุม้ครองเด็ก และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัเด็ก 
ล าดับท่ี 13 ควรท าให้ส่ือมีความเหมาะสมกับเด็กมากข้ึนและมีราคาถูกลง และล าดับท่ี 16                       
ควรเตรียมการบริหารจัดการบุคลากร ให้มีความเข้าใจเร่ื องส่ือดิจิทัลและการคัดสรรส่ือ 
นอกจากนั้นมีความเห็นต่างกนัเม่ือดูค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 มีค่าความแตกต่างของ 
Mode และ Mdn เท่ากับ 0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1.00 และผลการพิจารณาคือ 
สอดคลอ้ง ได้แก่ ล าดับท่ี 1 รัฐตอ้งมีนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการใช้ส่ือ โครงสร้าง                  
การท างาน ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนและเป็นทางการ และค านึงถึงธรรมมาภิบาล ล าดบัท่ี 2 ควรเป็น
วาระแห่งชาติ เพื่อก าหนดทิศทาง และควรปรับปรุงทุกๆ 3-5 ปี ล าดบัท่ี 3 ควรมีโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ท่ีดี เพื่อให้สามารถเขา้ถึงได้อย่างเท่าเทียม ล าดับท่ี 4 นโยบายครอบคลุมเร่ือง
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง Hardware และ Software ล าดบัท่ี 5 ควรมีหลกัเกณฑ ์เคร่ืองมือ (Application 
/Software) และมีการบริหารจดัการงบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อใชใ้นการควบคุมและกลัน่กรอง
เน้ือหาดิจิทัลให้เหมาะสมกับเด็ก ล าดับท่ี 6 ควรมีนโยบายการสร้างสรรค์และพัฒนาส่ือดี
ภายในประเทศ หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญล าดบัท่ี 9 ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วย
เร่ือง Software แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนล าดับท่ี 11 ควรมีสถาบันดิจิทัล
ส าหรับเด็กท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนห้องสมุดดิจิทลัส าหรับเด็กล าดบัท่ี 17 รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาความรู้
ของพ่อแม่ในการใช้ส่ือดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวัยล าล าดับท่ี 19 ควรส่งเสริมให้หน่วยงาน
รับผิดชอบเด็กปฐมวยัในปัจจุบนัท างานให้เขม้แข็งข้ึนล าดบัท่ี 20 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตร                  
ท่ีเก่ียวข้องกับส่ือดิจิทัลส าหรับเด็กปฐมวยัให้ทันสมัยและ ถัดมาคือค่าฐานนิยมเท่ากับ 5.00                
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ค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 1 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 7 ควรมีนโยบายดา้นการบริหาร
จดัการส่ือดิจิทลั แต่ให้อิสระแก่โรงเรียนในการจดัท าและการน าไปใช้ และมีความเห็นต่างกนั
รองลงมาคือค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.00 มีค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn 
เท่ากบั 0 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 0.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 
10               ควรวางกรอบในการพฒันา Software ส าหรับเด็กปฐมวยั และใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิต ถดั
มาคือค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.00 มีค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 มี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 18 ควรมี
นโยบายดา้นหลกัการในการคดัสรรส่ือ วิธีการใชใ้ห้กบัทั้งเด็กและครู ล าดบัท่ี 8 นโยบายดา้นการ
ใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบล่างข้ึนบน(bottom-up) โดยให้ชุมชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ท า
นโยบายท่ีเหมาะสมกบักบัชุมชน ถา้ประสบความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่ และล าดบัท่ี 15 ควร
มุ่งเนน้                  การสร้างนกัสร้างสรรคน์วตักรรม และความเห็นต่างกนัอนัดบัสุดทา้ยคือค่าฐาน
นิยมและค่ามัธยฐานเท่ากับ 3.00 มีค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากับ 0 มีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 14 เน้ือหามีองค์
ความรู้เป็นสากล เช่น                วิชาคณิตศาสตร์ ควรซ้ือส่ือจากต่างประเทศ ดีกวา่พฒันาเอง เพราะ
ส่ือจากต่างประเทศมีงานวิจยัสนบัสนุนมาแลว้ 

 
ตารางท่ี 12 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ
ที ่

การบริหารการจัดการใช้ส่ือดิจิทัลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

1 
Hardware ท่ีใช ้ควรมีทั้งแบบท่ีพกพา
ไดแ้ละแบบตั้งโตะ๊ 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2 
ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสม
กบัพฒันาการของเดก็ ไม่ก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อพฒันาการของเดก็ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลั
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารการจัดการใช้ส่ือดิจิทัลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

3 
Software ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
และมีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของเดก็ได ้

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4 
ส่ือดิจิทลัตอ้งเช่ือมต่อเพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้ไม่รู้จบ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5 
เม่ือเดก็ใชส่ื้อ จะตอ้งมีคนแนะน า 
เพื่อใหเ้ดก็เรียนรู้อยา่งเหมาะสมตาม
ประเดน็ท่ีเดก็สนใจ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

6 
ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยัท่ีจะ
ช่วยตดัสินใจในการน าส่ือดิจิทลัมาใช ้
เพื่อใหเ้กิดประโยชน ์

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7 
ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลั
ส าหรับเดก็ เพือ่ใหใ้ชส่ื้อดิจิทลัใหเ้กิด
ประโยชน์มากกวา่โทษ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

8 
ตอ้งมี Program / Application ท่ีช่วยใน
การกลัน่กรองเน้ือหา เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหา
ท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลั
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารการจัดการใช้ส่ือดิจิทัลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

9 

ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดี
ส าหรับเดก็ โดยผูมี้ความรู้
ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรอง
คุณภาพของส่ือดิจิทลั โดยความคิดเห็น
ของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความ
หลากหลาย 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

10 
ควรจดัระบบการใหค้วามรู้แก่
ผูป้กครองในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับ
เดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11 
ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใช้
ส่ือดิจิทลัใหเ้หมาะสมดว้ยวิธีการต่างๆ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

12 

Software / เน้ือหา ตอ้งออกแบบให้
เหมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเดก็
ปฐมวยั โดยใหค้วามส าคญักบัเน้ือหา
มากกวา่รูปแบบ 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

13 
เน้ือหาของส่ือดิจิทลัตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนการศึกษาชาติ 

3.00 3.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

14 
รูปแบบของเน้ือหาตอ้งเนน้ความ
สนุกสนาน เนน้เร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

15 
รูปแบบของส่ือ ควรเนน้เร่ือง IQ EQ มี
จิตอาสา รักธรรมชาติ และการเป็นคนดี 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลั
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารการจัดการใช้ส่ือดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 
–  

 Mdn 
IQR 

ผลการ
พจิารณา 

16 
ครอบครัวหรือหน่วยเลก็ท่ีสุดท่ีใกล้
ตวัเดก็ ตอ้งพฒันาทกัษะต่างๆ ใหเ้ดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

17 
เดก็สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม
กนั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

18 
เดก็ตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใชอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีความรู้เท่าทนั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 12 การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย                    

1) Hardware ท่ีใช้ ควรมีทั้ งแบบท่ีพกพาได้และแบบตั้ งโต๊ะ 2) ควรเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับพฒันาการของเด็ก ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อพฒันาการของเด็ก 3) Software ตอ้งมี
เน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต้องการของเด็กได้ 4) ส่ือดิจิทัลต้อง
เช่ือมต่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ 5) เม่ือเด็กใชส่ื้อ จะตอ้งมีคนแนะน า เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมตามประเด็นท่ีเด็กสนใจ 6) ตอ้งมีองค์ความรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยัท่ีจะช่วยตดัสินใจใน                 
การน าส่ือดิจิทลัมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 7) ควรมีหลกัเกณฑ์ในการใช้ส่ือดิจิทลัส าหรับเด็ก 
เพื่อให้ใช้ส่ือดิจิทัลให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ 8) ต้องมี Program / Application ท่ี ช่วยใน                      
การกลัน่กรองเน้ือหา เพื่อให้ไดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 9) ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดี
ส าหรับเด็ก โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรองคุณภาพของส่ือดิจิทลั โดยความคิดเห็น
ของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย 10) ควรจดัระบบการให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการใช้
ส่ือดิจิทลัส าหรับเด็ก 11) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลัให้เหมาะสมดว้ยวิธีการ
ต่างๆ 12) Software / เน้ือหา ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั                  
โดยให้ความส าคญักบัเน้ือหามากกว่ารูปแบบ 13) เน้ือหาของส่ือดิจิทลัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการ
ศึกษาชาติ 14) รูปแบบของเน้ือหาตอ้งเนน้ความสนุกสนาน เนน้เร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ คุณธรรม 
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จริยธรรม 15) รูปแบบของส่ือ ควรเน้นเร่ือง เชาวปั์ญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมรณ์ (EQ)            
มีจิตอาสา รักธรรมชาติ และการเป็นคนดี 16) ครอบครัวหรือหน่วยเลก็ท่ีสุดท่ีใกลต้วัเดก็ ตอ้งพฒันา
ทกัษะต่างๆ ใหเ้ด็ก 17) เด็กสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 18) เด็กตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใช้
อย่างเหมาะสมและมีความรู้เท่าทนั พบว่าความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการ   
การใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดมีค่าฐานนิยมและค่ามธัย
ฐานเท่ากบั 5.00 และมีค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล์
เท่ากับ 0.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคล้อง ได้แก่ ล าดับท่ี 2 ควรเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพฒันาการของเด็ก ล าดบัท่ี 5 เม่ือเด็กใชส่ื้อ 
จะตอ้งมีคนแนะน า เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามประเด็นท่ีเด็กสนใจ และล าดบัท่ี 9 ควรมี
กระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเด็ก โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรองคุณภาพ
ของส่ือดิจิทลั โดยความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย นอกจากนั้นมีความเห็น
ต่างกนัเม่ือดูค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคล้อง ได้แก่ ล าดับท่ี 3 
Software ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กได ้ล าดบัท่ี 
4 ส่ือดิจิทลัตอ้งเช่ือมต่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ ล าดบัท่ี 6 ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยั
ท่ีจะช่วยตดัสินใจในการน าส่ือดิจิทลัมาใช ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ล าดบัท่ี 7 ควรมีหลกัเกณฑใ์นการ
ใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็ก เพื่อให้ใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์มากกว่าโทษล าดบัท่ี 8 ตอ้งมี Program 
/ Application ท่ี ช่วยในการกลั่นกรองเน้ือหา เพื่อให้ได้เน้ือหาท่ีเหมาะสมกับเด็กล าดับท่ี 10                        
ควรจดัระบบการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็ล าดบัท่ี 11 ควรมีการก าหนด
ระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้หมาะสมดว้ยวิธีการต่างๆล าดบัท่ี 16 ครอบครัวหรือหน่วยเลก็ท่ีสุด
ท่ีใกลต้วัเด็ก ตอ้งพฒันาทกัษะต่างๆ ใหเ้ด็กล าดบัท่ี 17 เด็กสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัล าดบั
ท่ี 18 เด็กตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใชอ้ย่างเหมาะสมและมีความรู้เท่าทนั และมีความเห็นต่างกนั
รองลงมาคือค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.00 มีค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 
0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่  ล าดบัท่ี 1 
Hardware ท่ีใช้ ควรมีทั้ งแบบท่ีพกพาได้และแบบตั้ งโต๊ะล าดับท่ี 12 Software / เน้ือหา ต้อง
ออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โดยให้ความส าคญักับเน้ือหามากกว่า
รูปแบบล าดับท่ี 14 รูปแบบของเน้ือหาต้องเน้นความสนุกสนาน เน้นเร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และล าดบัท่ี 15 รูปแบบของส่ือ ควรเนน้เร่ืองเชาวปั์ญญา (IQ) และความฉลาด
ทางอารมรณ์(EQ) มีจิตอาสา รักธรรมชาติ และการเป็นคนดีและความเห็นต่างกนัอนัดบัสุดทา้ยคือ
ค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 3.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสัย
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ระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง และไดแ้ก่ล าดบัท่ี 13 เน้ือหาของ
ส่ือดิจิทลัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ 

 
ตารางท่ี 13 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการบุคลากร  

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการบุคลากร 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-   
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

1 บุคลากรตอ้งมีความพร้อม มีองค์
ความรู้ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ส่ือส าหรับเดก็ปฐมวยั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2 บุคลากรในโรงเรียนตอ้งมีความ
เขา้ใจวา่จะใชส่ื้ออยา่งไรใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละเหมาะสม 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

3 พอ่แม่ ผูป้กครองควรเปล่ียน 
ความคิดและความเช่ือท่ีส่งผลกบั
พฤติกรรม (Mindset) ท่ีมีต่อส่ือ
ดิจิทลั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4 พอ่แม่ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกบั
โรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั 
เพื่อใหส้ามารถเลือกใชเ้น้ือหา 
ควบคุมและดูแลการใชส่ื้อดิจิทลั
ใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5 พอ่แม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์
ชดัเจนวา่จะใชส่ื้อดิจิทลัเป็นส่ือ
เสริมส าหรับการเรียนรู้ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6 ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั หรือ 
ผา่นการอบรมวิธีการใชส่ื้อดิจิทลั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 13 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการบุคลากร (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการบุคลากร 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

7 ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจใน
ส่ือดิจิทลันั้นๆ อยา่งถ่องแทก่้อน
น าไปใชก้บัเดก็ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

8 ครูตอ้งมีการพฒันา เปิดกวา้ง 
ยอมรับขอ้มูล หรือขอ้แตกต่าง 
และใชค้  าถามวา่ ท าไม (Why ) 
เป็นค าถามส าคญั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9 ครูตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการ
เรียนการสอน (Facilitator) 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

10 ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนใน
การส่ือดิจิทลั และตอ้งเลือกใชส่ื้อ
ดิจิทลัใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

11 ครูตอ้งเขา้ใจและมีความรู้ในการ
เลือกส่ือ สามารถคดัสรรส่ือหลกั
และสือเสริมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะ
กบัเดก็ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

12 ครูตอ้งกา้วทนัยคุสมยัของส่ือ
ดิจิทลั 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

13 ครูรุ่นใหม่ตอ้งสามารถสร้าง
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัเดก็เป็นรายบุคคล และตอ้งมี
เทคนิคในการใชส่ื้อดิจิทลัให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งสอน 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 13 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการบุคลากร (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการบุคลากร 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

14 ครูตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลั
เพื่อการพฒันาเดก็และเพื่อการ
ประเมินพฒันาการเดก็ เช่น E-
Portfolio และเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนของตวัเอง 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

15 
ครูสามารถดูแลเดก็ไดท้ัว่ถึงข้ึน 
และสามารถดูแลเป็นรายบุคคลได ้

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

16 ผูผ้ลิตส่ือ ตอ้งดูแลคุณภาพของ
เน้ือหา (Content) ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัเดก็ เพื่อใหส่้งเสริม 
พฒันาการทางดา้นต่างๆ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

17 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งตระหนกัถึง
ความส าคญัของส่ือดิจิทลั ตอ้งวาง
แผนพฒันา บุคลากรทุกระดบัใน
โรงเรียนใหส้ามารถใชส่ื้อดิจิทลัได้
อยา่งเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
พฒันาการของเดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

18 สถาบนัผลิตครูสมารถสร้างครูให้
เป็น Digital Native 

5.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 13 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการบุคลากร (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการบุคลากร 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

19 องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรมี
ความรู้ เท่าทนัส่ือดิจิทลั เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจุด
แขง็ของชุมชนท่ีสามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ของเดก็ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

20 ตอ้งพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็ใหมี้
ทกัษะในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อให้
สามารถพฒันาส่ือท่ีดีได ้

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 13 การบริหารจดัการบุคลากร ประกอบดว้ย 1) การบริหารจดัการบุคลากร 

ตอ้งมีความพร้อม มีองค์ความรู้ เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั 2) การบริหาร
จดัการบุคลากร ในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจว่าจะใชส่ื้ออย่างไรให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม               
3) พอ่แม่ ผูป้กครองควรเปล่ียน ความคิดและความเช่ือท่ีจะส่งผลกบัพฤติกรรม (Mindset) ท่ีมีต่อส่ือ
ดิจิทลั 4) พ่อแม่ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกบัโรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อใหส้ามารถเลือกใชเ้น้ือหา 
ควบคุมและดูแลการใชส่ื้อดิจิทลัให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 5) พ่อแม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน
ว่าจะใช้ส่ือดิจิทัลเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้ 6) ครูต้องมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทัล หรือผ่าน                    
การอบรมวิธีการใชส่ื้อดิจิทลั 7) ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ อยา่งถ่องแทก่้อน
น าไปใชก้บัเด็ก 8) ครูตอ้งมีการพฒันา เปิดกวา้ง ยอมรับขอ้มูล หรือข้อแตกต่าง และใชค้  าถามว่า 
ท าไมเป็นค าถามส าคัญ  9) ครูต้องปรับตัวให้ เป็น ผู ้อ  านวยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Facilitator) 10) ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการส่ือดิจิทลั และตอ้งเลือกใชส่ื้อดิจิทลัให้ตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้11) ครูตอ้งเขา้ใจและมีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถคดัสรรส่ือหลกัและ
ส่ือเสริมไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะกบัเด็ก 12) ครูตอ้งกา้วทนัยุคสมยัของส่ือดิจิทลั 13) ครูรุ่นใหม่ตอ้ง
สามารถสร้างวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็กเป็นรายบุคคล และตอ้งมีเทคนิคในการใช้
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ส่ือดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งสอน 14) ครูตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อการพฒันาเด็ก
และเพื่อการประเมินพฒันาการเดก็ และเพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเอง 15) ครู
สามารถดูแลเด็กไดท้ัว่ถึงข้ึน และสามารถดูแลเป็นรายบุคคลได ้16) ผูผ้ลิตส่ือ ตอ้งดูแลคุณภาพของ
เน้ือหา (Content) ใหมี้ความเหมาะสมกบัเด็ก เพื่อใหส่้งเสริม พฒันาการทางดา้นต่างๆ 17) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของส่ือดิจิทลั ตอ้งวางแผนพฒันา การบริหารจดัการบุคลากร 
ทุกระดับในโรงเรียนให้สามารถใช้ส่ือดิจิทลัได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็ก                 
18) สถาบนัผลิตครูสมารถสร้างครูใหมี้ความเป็นพลเมืองดิจิทลั(Digital Native) 19) องคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินควรมีความรู้ เท่าทนัส่ือดิจิทลั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจุดแขง็ของชุมชน
ท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 20) ตอ้งพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เด็กให้มีทกัษะในการใช้ส่ือดิจิทลั เพื่อให้สามารถพฒันาส่ือท่ีดีได้ พบว่าความคิดเห็นของผูใ้ห้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการบุคลากร ท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดมีค่าฐานนิยมและ
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 และค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสัยระหว่างค
วอไทลเ์ท่ากบั 0.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี 2 การบริหารจดัการ
บุคลากร ในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจว่าจะใชส่ื้ออยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์และเหมาะสม ล าดบัท่ี 7 
ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ อย่างถ่องแทก่้อนน าไปใชก้บัเด็ก ล าดบัท่ี 9 ครู
ตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Facilitator) 10 ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์
ชดัเจนในการส่ือดิจิทลั และตอ้งเลือกใชส่ื้อดิจิทลัให้ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวล้  าดบัท่ี 11 ครู
ตอ้งเขา้ใจและมีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถคดัสรรส่ือหลกัและส่ือเสริมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะ
กบัเด็ก ล าดบัท่ี 12 ครูตอ้งกา้วทนัยุคสมยัของส่ือดิจิทลั ล าดบัท่ี 13 ครูรุ่นใหม่ตอ้งสามารถสร้าง
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็กเป็นรายบุคคล และตอ้งมีเทคนิคในการใชส่ื้อดิจิทลัให้
เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งสอนและล าดบัท่ี 16 ผูผ้ลิตส่ือ ตอ้งดูแลคุณภาพของเน้ือหา (Content)               
ให้มีความเหมาะสมกบัเด็ก เพื่อให้ส่งเสริมพฒันาการทางดา้นต่างๆนอกจากนั้นมีความเห็นต่างกนั
เม่ือดูค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 1 การบริหาร
จดัการบุคลากร ตอ้งมีความพร้อม มีองคค์วามรู้ เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั
ล าดบัท่ี 3 พ่อแม่ ผูป้กครองควรเปล่ียน ความคิดและความเช่ือท่ีส่งผลกบัพฤติกรรม (Mindset) ท่ีมี
ต่อส่ือดิจิทลั ล าดบัท่ี 4 พ่อแม่ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกบัโรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อให้สามารถ
เลือกใชเ้น้ือหา ควบคุมและดูแลการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ ล าดบัท่ี 5 พ่อแม่และครูควรมี
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนว่าจะใชส่ื้อดิจิทลัเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้ล าดบัท่ี 6 ครูตอ้งมีความรู้
เร่ืองส่ือดิจิทัล หรือ ผ่านการอบรมวิธีการใช้ส่ือดิจิทัลล าดับท่ี 8 ครูตอ้งมีการพฒันา เปิดกวา้ง 
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ยอมรับขอ้มูล หรือขอ้แตกต่าง และใช้ค  าถามว่า ท าไมเป็นค าถามส าคญัล าดับท่ี 14 ครูต้องใช้
ประโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อการพฒันาเดก็และเพื่อการประเมินพฒันาการเดก็ และเพื่อพฒันาการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของตวัเองล าดบัท่ี 15 ครูสามารถดูแลเดก็ไดท้ัว่ถึงข้ึน และสามารถดูแลเป็น
รายบุคคลได้ล าดับท่ี 17 ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องตระหนักถึงความส าคญัของส่ือดิจิทัล ตอ้งวาง
แผนพัฒนา การบริหารจัดการบุคลากร ทุกระดับในโรงเรียนให้สามารถใช้ส่ือดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กล าดบัท่ี 20 ตอ้งพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเด็กให้มีทกัษะในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อให้สามารถพฒันาส่ือท่ีดีได ้ล าดบัท่ี 19 องคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินควรมีความรู้ เท่าทนัส่ือดิจิทลั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจุดแขง็ของ
ชุมชนท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และและมีความเห็นต่างกนัรองลงมาคือค่าฐานนิยม
เท่ากบั 5.00 ค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 1 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 18 สถาบนัผลิตครู
สามารถสร้างใหค้รูมีความเป็นพลเมือง (Digital Native) 

 
ตารางท่ี 14 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการงบประมาณ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

1 
ควรมีงบประมาณเพื่อการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2 
งบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา 
การปรับเปล่ียน แนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3 
งบประมาณควรถูกใชเ้พื่อพฒันา 
Hardware และ Software ใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 14 การบริหารจดัการงบประมาณ ประกอบดว้ย 1) ควรมีการบริหารจดัการ

งบประมาณเพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 2) การบริหารจดัการงบประมาณ             
ควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา การปรับเปล่ียน แนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) การบริหารจดัการงบประมาณ
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ควรถูกใชเ้พื่อพฒันา Hardware และ Software ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก พบว่าความคิดเห็นของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดมีค่าฐานนิยม
และค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์เท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 1 ควรมีการบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และล าดับท่ี 3 การบริหารจดัการ
งบประมาณควรถูกใช้เพื่อพัฒนา Hardware และ Software ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กและ                         
มีความเห็นต่างกนัรองลงมาคือค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.00 ค่าความแตกต่างของ Mode 
และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง 
ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 2 การบริหารจดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา การปรับเปล่ียน แนวคิดของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

 
ตารางท่ี 15 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการประสบการณ์                      
การเรียนรู้ 

ล าดับ
ที ่

การบริหารการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR ผลการพจิารณา 

1 
ควรส่งเสริมใหมี้การจดัโปรแกรม
การเรียนเป็นรายบุคคล 

5.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2 
การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องค์
ความรู้ โลกของความรู้จะกวา้งข้ึน 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3 
การจดัการเรียนการสอนจะไม่อิง
อยูก่บัหอ้งเรียน 

5.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4 
การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้งเกิด
ในหอ้งเรียน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5 
การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็น
จริงมากข้ึน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 15 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการประสบการณ์             
การเรียนรู้ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

การบริหารการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

6 
เดก็สามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเอง
ตอ้งการ ไดด้ว้ยตวัเอง 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7 
ควรจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ใหเ้ดก็มีประสบการณ์กบัของจริง 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

8 
ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่
กบัการปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9 
ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ี
หลากหลาย 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

10 
ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ี
สามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม 

5.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11 
ส่งเสริมการจดัการเรียนการศึกษา
ทางเลือกท่ีเนน้ใชส่ื้อดิจิทลั 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

12 
ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบั
ทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.00 4.00 1.00 1.00 สอดคลอ้ง 

13 
การประเมินผลการเรียนการสอน 
ท าเป็นรายบุคคลผา่นดิจิทลั 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

14 
การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและ
รองรับหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 

4.00 4.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 15 การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) ควรส่งเสริมให้

มีการจดัโปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคล 2) การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้ โลกของความรู้จะ
กวา้งข้ึน 3) การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยูก่บัห้องเรียน 4) การเรียนรู้จะเป็น
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การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดในห้องเรียน 5) การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็น
จริงมากข้ึน 6) เด็กสามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการไดด้ว้ยตวัเอง 7) ควรจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มีประสบการณ์กบัของจริง 8) ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบัการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน 9) ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย 10) ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลั
ท่ีสามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม 11) ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาทางเลือกท่ีเนน้
ใชส่ื้อดิจิทลั 12) ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 13) การประเมินผลการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท าเป็นรายบุคคลผา่นดิจิทลั 14) การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับ
หลกัสูตรท่ีหลากหลาย พบวา่ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการงบประมาณท่ีมี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุดมีค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 ค่าความแตกต่างของ 
Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลเ์ท่ากบั 1.00  ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 1 ควรส่งเสริม
ให้มีการจัดโปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคลล าดับท่ี 4 การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่ง                   
การเรียนรู้ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดในห้องเรียนล าดบัท่ี 5 การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึนเป็นจริงมากข้ึน
ล าดบัท่ี 7 ควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีประสบการณ์กบัของจริงและ ล าดบัท่ี 8 
ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบัการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและนอกจากนั้นมีความเห็นต่างกนั
เม่ือดูค่าฐานนิยมเท่ากบั 5.00 ค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.00 ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 
1 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคล้อง ได้แก่ ล าดับท่ี 3                    
การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยู่กบัห้องเรียนล าดบัท่ี 10 ส่งเสริมให้มีการใช้
ส่ือดิจิทลัท่ีสามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม ล าดบัท่ี 12 ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุกศาสตร์ท่ี
เก่ี ยวข้องและมีความ เห็น ต่างกันรองลงมาคือค่าฐาน นิยมและค่ามัธยฐาน เท่ ากับ  4.00                                       
ค่าความแตกต่างของ Mode และ Mdn เท่ากบั 0 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากบั 1.00 และผล
การพิจารณาคือ สอดคลอ้งไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 2 การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้ โลกของความรู้จะ
กวา้งข้ึน ล าดบัท่ี 6 เด็กสามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการ ไดด้ว้ยตวัเอง ล าดบัท่ี 9 ส่งเสริมให้
มีการใช้ส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย ล าดับท่ี 11 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษา
ทางเลือกท่ีเน้นใช้ส่ือดิจิทัลล าดับท่ี 13 การประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท าเป็น
รายบุคคลผา่นดิจิทลั และล าดบัท่ี 14 การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 
ตารางท่ี 16 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 
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ตารางท่ี 16 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 
 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการบริหารจัดการส่ือ

ดิจิทัล 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

1 
หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกนั 
ท างานเช่ือมโยงกนั ไม่แยกกนั
ท างาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
บริหารจดัการส่ือดิจิทลั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3 

หน่วยงานตน้สงักดัของโรงเรียน
อนุบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน ตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4 
ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน 
นกัวิชาการ ภาคประชาสงัคม และ
เครือข่ายครอบครัว 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5 
ส่ือมวลชนตอ้งมีบาทบาทในการ
ช่วยปรับกรอบความคิดดา้นส่ือ
ดิจิทลั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6 เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วย 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัส่ือ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

8 
ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใช้
ส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 16 ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าความแตกต่างของฐานนิยม แลค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล ์และผลพิจารณาตามความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 

ล าดับ
ที ่

การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการบริหารจัดการส่ือ

ดิจิทัล 

ค่าสถิต ิ

Mode Mdn 
Mode 

-  
Mdn 

IQR 
ผลการ
พจิารณา 

9 

พอ่แม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการ
แบบเป็นระบบ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 16 การมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทัล ประกอบด้วย                 

1) หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกนัท างานเช่ือมโยงกนั ไม่แยกกนัท างาน 2) หน่วยงานภาครัฐและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักับการบริหารจดัการส่ือดิจิทัล3) หน่วยงานตน้สังกัดของ
โรงเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ 4) ควรมีภาคีร่วมเป็นภาคเอกชน นกัวิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายครอบครัว 
5) ส่ือมวลชนตอ้งมีบทบาทในการช่วยปรับกรอบความคิดดา้นส่ือดิจิทลั 6) เอกชนควรเขา้มามีส่วน
ช่วย 7) องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัส่ือ 8) ทุกหน่วยงานตอ้ง
ร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัและ 9) พ่อแม่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่าและมีการจดัการแบบเป็นระบบพบว่าความคิดเห็นของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั ท่ีมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนัมากท่ีสุดในทุกขอ้ โดยมีค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 ค่าความแตกต่างของ Mode 
และ Mdn เท่ากบั 0 มีค่าพิสัยระหวา่งควอไทลเ์ท่ากบั 1.00 และผลการพิจารณาคือ สอดคลอ้ง ไดแ้ก่ 
ล าดับท่ี 1 หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกัน ท างานเช่ือมโยงกัน ไม่แยกกันท างานล าดับท่ี 2 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัล าดบัท่ี 3 
หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนอนุบาลทั้ งในภาครัฐและเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน                       
การบริหารจดัการเพื่อให้ประสบความส าเร็จล าดบัท่ี 4 ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นกัวิชาการ 
ภาคประชาสงัคม และเครือข่ายครอบครัว ล าดบัท่ี 5 ส่ือมวลชนตอ้งมีบทบาทในการช่วยปรับกรอบ
ความคิดดา้นส่ือดิจิทลัล าดบัท่ี 6 เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วยและล าดบัท่ี 7 องคก์ารบริหารส่วน
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ทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัส่ือล าดบัท่ี 8 ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อ
ดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัล าดบัท่ี 9 พ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการแบบเป็นระบบ 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพ่ือเด็กปฐมวัยของ

บุคลากรทีเ่กีย่วข้องในโรงเรียนทีจั่ดการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครน้ี เป็นการทดสอบ                   
เพื่อดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีว่ามีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ทั้ง 6 
องคป์ระกอบ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบตามขอ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ย 1) การบริหารจดัการโดย
ภาครัฐ(Government’s Role : GR) 2) การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective digital media usage : EDMU) 3) การบริหารจัดการบุคลากร (Human Resources : HR)                
4) การบริหารจดัการงบประมาณ (Budgeting : BG) 5) การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Leraning Management : LM) และ 6) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการส่ือดิจิทัล 
(Engagement of digital media management : EDMM) ดงัแผนภูมิท่ี 5 

 
 
แผนภูมิท่ี 5 แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
 

GR 

EDMU 

BG 

LM 

EDMM 

HR 
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ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Lisrel 8.80 ท าการทดสอบความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบ ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์แบบจ าลองว่ามีความเหมาะสมยอมรับได้
หรือไม่นั้น ผูว้ิจยัใชเ้กณฑข์อง Arbukleดงัแสดงในตารางท่ี 17 

 
ตารางท่ี 17 แสดงเกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลอง 
การประเมินความสอดคล้องของแบบจ าลอง เกณฑ์ การพจิารณาผ่านเกณฑ์ 

1) Chi-Square (𝑥2), P-Value (ค่าระดบั
ความน่าจะเป็นของไคสแควร์)  

p>0.05 ค่า p ตอ้งมากกวา่ 0.05 ยิง่มากยิง่ดี 

2) Chi-Square (𝑥2)/df (ค่าไคสแควร์
สัมพทัธ์) 

<3 𝑥2/df ตอ้งนอ้ยกวา่ 3 เขา้ใกล ้0 ยิง่ดี 

3) GFI (ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง) >0.90 GFI ตอ้งมากกวา่ 0.90 เขา้ใกล ้1 ยิง่ดี 
4) RMSEA (ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงั
สองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน) 

<0.08 RMSEA ตอ้งนอ้ยกวา่ 0.08 เขา้ใกล ้0 
ยิง่ดี 

  
ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลองนั้น ถา้พบวา่ยงัมีค่าสถิติไม่ผา่นเกณฑ ์ผูว้ิจยัไดท้  าการปรับ

แบบจ าลองใหม่ ให้องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์มากท่ีสุด เพื่อยืนยนัว่า
แบบจ าลององค์ประกอบการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ยอมรับได ้ 
 ผลวิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลตามแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 6 ผลวิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนการปรับแบบจ าลอง

 
𝑥2 = 67.09, df = 9, p-value = 0.000, 𝑥2/df = 7.45, GFI = 0.93, RMSEA = 0.15 

 
 จากแผนภูมิท่ี 6 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยซ่ึงตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนปรับ
แบบจ าลอง พบว่า มีค่า 𝑥2 = 67.09, df = 9, p-value = 0.000, 𝑥2/df = 7.45, GFI = 0.93, RMSEA = 
0.15 หากพิจารณาตามเกณฑ์ในตารางท่ี 17 จะพบว่าผ่านเกณฑ์เพียง 1 ตัว คือค่าดัชนีวดัระดับ                  
ความสอดคลอ้ง (GFI) โดยมีค่าน ้าหนกัในแต่ละองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบการบริหารจดัการโดย
ภาครัฐ (GR) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ  0.86 องค์ประกอบการบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (EDMU) มีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0.89 องคป์ระกอบการบริหารจดัการบุคลากร (HR) มีค่า
น ้ าหนักเท่ากับ 0.84 องค์ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ  (BG) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.79 
องค์ประกอบการบริหารจัดการประสบการณ์ การเรียนรู้ (LM) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.85 และ
องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั (EDMM) มีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 
0.88 โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 18 
 
 
 
 

GR 

EDMU 

BG 

LM 

EDMM 

HR 
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ตารางท่ี 18 องคป์ระกอบ จ านวนตวัแปร และค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานก่อนการปรับ
แบบจ าลอง 

ล าดับ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร 
สัมประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐาน 
(Standardized Beta) 

S.E. t 

1 การบริหารจดัการ
โดยภาครัฐ (GR) 

(20) 

10 
(V104, V106,V108, 
V109,V110,V111, 
V115,V116,V119, 

V120) 
 

0.86 - - 

2 การบริหารจดัการ
การใชส่ื้อดิจิทลั

อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(EDMU) 
(18) 

12 
(V201, V203,V204,  
V206, V207, V208, 
V209, V210,V211, 
V212, V217,V218) 

0.89 0.05 20.59 

3 การบริหารจดัการ
บุคลากร (HR) 

(20) 

4 
(V304,V305,V306, 

V309) 

0.84 0.06 18.34 

4 การบริหารจดัการ
งบประมาณ (BG) 

(3) 

3 
(V401,V402,V403) 

 

0.79 0.07 16.51 
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ตารางท่ี 18 องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร และค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานก่อนการปรับ
แบบจ าลอง (ต่อ) 

ล าดับ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร 
สัมประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐาน 
(Standardized Beta) 

S.E. t 

5 การบริหารจดัการ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ (LM) 

(14) 

13 
(V501,V502, V503, 

V404,  
V505, V506, 
V508,V509,  

V510, V511,V512, 
V513,V514) 

0.85 0.05 18.65 

6 การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการ
บริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลั (EDMM) 

(9) 

8 
(V602,V603,V604,V60

5, 
V606,V607,V608,V609

) 

0.88 0.06 19.82 

 รวม 84 ตวัแปร รวม 50 ตวัแปร    
 
จากตารางท่ี 18 องคป์ระกอบ จ านวนตวัแปร และค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานก่อน

การปรับแบบจ าลอง จากองคป์ระกอบทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ 84 ตวัแปร เม่ือท าการประมวลผล
แลว้ ท าการตดัตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกั (Loading factor) นอ้ยกว่า 0.5 ออก ท าให้ตวัแปรลดลงเหลือ 
50 ตวัแปร ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 1. การบริหารจดัการโดยภาครัฐ มีค่าน ้ าหนัก Standardized 
Beta เท่ากับ 0.81 ไม่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test) 
เน่ืองจากเป็นตวัแปรแรกท่ีอยูแ่บบจ าลอง โปรแกรมจึงไม่สามารถประมวลผลได ้ตวัแปรท่ีคงเหลือ
อยู่ประกอบดว้ย 1) V104 นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง Hardware และSoftware 
2) V106 ควรมีนโยบายการสร้างสรรค์และพฒันาส่ือดีภายในประเทศ หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเรา
ช านาญ 3) V108 นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบล่างข้ึนบน (Bottom-up) โดยใหชุ้มชน
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ท านโยบายท่ีเหมาะสมกบักบัชุมชน ถา้ประสบความส าเร็จแลว้ค่อย
เผยแพร่ 4) V109 ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง Software แต่ตอ้งไม่กระทบสิทธิ
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เสรีภาพของประชาชน 5) V110 ควรวางกรอบในการพฒันา Software ส าหรับเด็กปฐมวยั และให้
เอกชนเป็นผูผ้ลิต 6) V111 ควรมีสถาบันดิจิทัลส าหรับเด็กท่ีท าหน้าท่ีเหมือนห้องสมุดดิจิทัล
ส าหรับเด็ก 7) V115 ควรมุ่งเนน้การสร้างนกัสร้างสรรคน์วตักรรม 8) V116 ควรเตรียมการบริหาร
จัดการบุคลากรให้มีความเข้าใจเร่ืองส่ือดิจิทัลและการคัดสรรส่ือ  9) V119 ควรส่งเสริมให้
หน่วยงานรับผิดชอบเด็กปฐมวยัในปัจจุบนัท างานให้เขม้แข็งข้ึน 10) V120 ควรมีการปรับปรุง
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยัให้ทนัสมยั 2. การบริหารจดัการการใช้ส่ือ
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.89 ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.05 และค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 20.59 ตัวแปรท่ีคงเหลืออยู่
ประกอบดว้ย 1) V201 Hardware ท่ีใช ้ควรมีทั้งแบบท่ีพกพาไดแ้ละแบบตั้งโตะ๊ 2) V203 Software 
ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็กได  ้3) V204 ส่ือ
ดิจิทลัตอ้งเช่ือมต่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ 4) V206 ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยัท่ีจะ
ช่วยตดัสินใจในการน าส่ือดิจิทลัมาใช ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 5) V207 ควรมีหลกัเกณฑ์ในการใช้
ส่ือดิจิทลัส าหรับเด็ก เพื่อให้ใชส่ื้อดิจิทลัให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ 6) V208 ตอ้งมี Program / 
Application ท่ีช่วยในการกลัน่กรองเน้ือหา เพื่อให้ได้เน้ือหาท่ีเหมาะสมกับเด็ก 7) V209 ควรมี
กระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเด็ก โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลั่นกรอง
คุณภาพของส่ือดิจิทัล โดยความคิดเห็นของนักวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย  8) V210               
ควรจดัระบบการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเด็ก 9) V211 ควรมีการก าหนด
ระยะเวลาในการใช้ส่ือดิจิทัลให้เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ 10) V212 Software / เน้ือหา ต้อง
ออกแบบให้เหมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โดยให้ความส าคญักบัเน้ือหามากกว่า
รูปแบบ 11) V217 เด็กสามารถเขา้ถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 12) V218 เด็กต้องรู้จักใช้ และต้อง
เลือกใช้อย่างเหมาะสมและมีความรู้เท่าทัน  3. การบริหารจัดการบุคลากร มี ค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เท่ากบั 0.84 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 และค่าทดสอบ
สถิติ (t-test) เท่ากับ 18.34 ตวัแปรท่ีคงเหลืออยู่ประกอบด้วย 1) V304 พ่อแม่ตอ้งเขา้มาท างาน
ร่วมกับโรงเรียนในการใช้ส่ือดิจิทลั เพื่อให้สามารถเลือกใช้เน้ือหา ควบคุมและดูแลการใช้ส่ือ
ดิจิทลัให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 2) V305 พ่อแม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนว่าจะใชส่ื้อดิจิทลั
เป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้  3) V306 ครูต้องมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทัล หรือ ผ่านการอบรม
วิธีการใช้ส่ือดิจิทัล  4) V309 ครูต้องปรับตัวให้เป็น ผูอ้  านวยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Facilitator) 4. การบริหารจัดการงบประมาณ มีค่าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ากับ  0.79                         
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.07 และค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 16.51                
ตวัแปรท่ีคงเหลืออยู่ประกอบดว้ย 1) V401 ควรมีการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อการพฒันา
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โครงส ร้างพื้ น ฐาน  2) V402 การบ ริห ารจัดการงบประมาณควรถูกใช้ เพื่ อการพัฒนา                                  
การปรับเปล่ียน แนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) V403 การบริหารจดัการงบประมาณควรถูกใช้เพื่อ
พฒันา Hardware และ Software ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 5. การบริหารจดัการประสบการณ์
การเรียนรู้ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.85 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 
เท่ากบั 0.05 และค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 18.65 ตวัแปรท่ีคงเหลืออยู่ประกอบดว้ย 1) V501 
ควรส่งเสริมให้มีการจดัโปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคล 2) V502 การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องค์
ความรู้ โลกของความรู้จะกวา้งข้ึน 3) V503 การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยู่
กับห้องเรียน 4) V504 การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ไม่จ าเป็นต้องเกิดใน
ห้องเรียน  5) V505 การเรียนรู้เข้าใกล้ตัวมากข้ึน เป็นจริงมากข้ึน  6) V506 เด็กสามารถสร้าง                        
การเรียนรู้ท่ีตัวเองต้องการ ได้ด้วยตัวเอง  7) V508 ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ควบคู่กับ                       
การปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน 8)  V509 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย 9) V510 ส่งเสริมให้
มีการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีสามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม 10) V511ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
การศึกษาทางเลือกท่ีเน้นใชส่ื้อดิจิทลั 11) V512 ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุกศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 12) V513 การประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท าเป็นรายบุคคลผ่านดิจิทลั     
13) V514 การประเมินผลต้องเปล่ียนและรองรับหลักสูตรท่ีหลากหลาย 6. การมีส่วนร่วมใน                   
การพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.88 ค่าความคลาด
เคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 และค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 19.82 ตวัแปรท่ีคงเหลืออยู่
ประกอบดว้ย 1) V602 หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการส่ือดิจิทลั 2) V603 หน่วยงานตน้สงักดัของโรงเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน ตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 3) V604 ควรมีภาคีร่วม เป็น
ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายครอบครัว 4) V605 ส่ือมวลชนต้องมี
บทบาทในการช่วยปรับกรอบความคิดด้านส่ือดิจิทัล 5) V606 เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วย 6) 
V607 องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัส่ือ 7) V608 ทุกหน่วยงาน
ตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั 8) V609 พ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการแบบเป็นระบบ 

เน่ืองจากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร มีค่าท่ียงัไม่ผา่น
เกณฑท์างสถิติ ผูว้ิจยัจึงการปรับแบบจ าลองโดยการ ยบุรวมตวัแปรเม่ือตวัแปรนั้นมีความสัมพนัธ์
กนัสูงมาก และเช่ือมลูกศรระหว่างค่าความคลาดเคล่ือน จากนั้นน ามาประมวลผลใหม่ไดผ้ลการ
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วิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน
ท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครหลงัการปรับแบบจ าลอง ตามแผนภูมิท่ี 8 

 
แผนภูมิท่ี 7 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครหลงัการปรับแบบจ าลอง 
 

 
𝑥2  =4.95, df =5, p-value = 0.42,  𝑥2/df = 0.99, GFI = 0.99, RMSEA = 0.00 

 
 จากแผนภูมิท่ี 7 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหลงัการปรับ
แบบจ าลอง พบว่ามีค่า 𝑥2 = 4.95, df = 5, p-value = 0.42, 𝑥2/df = 0.99, GFI = 0.99, RMSEA = 
0.00 หากพิจารณาตามเกณฑ์ในตารางท่ี 17 จะพบว่าผ่านเกณฑ์ทุกตวั โดยมีค่าน ้ าหนักในแต่ละ
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบการบริหารจัดการโดยภาครัฐ (GR) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.81 
องคป์ระกอบการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ (EDMU) มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั
0.87 องค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากร (HR) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.87 องค์ประกอบ                        
การบริหารจัดการงบประมาณ  (BG) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.80 องค์ประกอบการบริหารจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (LM) มีค่าน ้ าหนักเท่ากับ 0.87 และองค์ประกอบการมีส่วนร่วมใน                      
การพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั (EDMM) มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.85 รายละเอียดดงัตารางท่ี 19 

GR 

EDMU 

BG 

LM 

EDMM 

HR 
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ตารางท่ี 19 แสดงองคป์ระกอบ จ านวนตวัแปร และค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานหลงัการปรับ
แบบจ าลอง 

ล าดับ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร 
สัมประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐาน 
(Standardized Beta) 

S.E. t 

1 การบริหารจดัการ
โดยภาครัฐ (GR) 

(20) 

10 
(V104, 

V106,V108,V109, 
V110,V111, V115, 
V116,V119,V120) 

0.81 - - 

2 การบริหารจดัการ
การใชส่ื้อดิจิทลั

อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(EDMU) 
(18) 

12 
(V201, V203-204,                 
V206-V212, V217-

V218) 

0.87 0.05 22.09 

3 การบริหารจดัการ
บุคลากร (HR) 

(20) 
 

4 
(V304-306,V309) 

0.87 0.07 16.83 

4 การบริหารจดัการ
งบประมาณ (BG) 

(3) 

3 
(V401-V403) 

0.80 0.08 15.43 

5 การบริหารจดัการ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ (LM) 

(14) 

13 
(V501-V506, V508-

V514) 

0.87 0.07 16.27 
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ตารางท่ี 19 แสดงองคป์ระกอบ จ านวนตวัแปร และค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานหลงัการปรับ
แบบจ าลอง (ต่อ) 
ล าดับ องค์ประกอบ จ านวนตัวแปร สัมประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐาน 
(Standardized Beta) 

S.E. t 

6 การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการ
บริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลั (EDMM) 

(9) 

8 
(V602-V609) 

0.85 0.06 18.43 

 รวม 84 ตวัแปร รวม 50 ตวัแปร    
 
จากตารางท่ี 19 พบว่า หลังจากการปรับแบบจ าลองแล้ ค่าน ้ าหนัก Standardized Beta                  

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.)  ค่าทดสอบสถิติ (t-test) เปล่ียนแปลงไปดงัน้ี 1. การบริหาร
จดัการโดยภาครัฐ มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.81 ไม่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เน่ืองจากเป็นตวัแปรแรกท่ีอยูแ่บบจ าลอง โปรแกรมจึงไม่
สามารถประมวลผลได ้2. การบริหารจดัการการใช้ส่ือดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta ลดลงเป็น 0.87 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ ากับ  0.05 และ                           
ค่าทดสอบสถิติ (t-test) เพิ่มข้ึนเป็น 22.09 3. การบริหารจดัการบุคลากร มีค่าน ้ าหนกั Standardized 
Beta เพิ่ม ข้ึนเป็นเท่ากับ 0.87 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เพิ่ม ข้ึนเป็น 0.07 และ                         
ค่าทดสอบสถิติ  (t-test) ลดลงเป็น  16.83 4. การบริหารจัดการงบประมาณ  มี ค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เพิ่มข้ึนเป็น 0.80 ค่าความคลาด-เคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เพิ่มข้ึนเป็น 0.08 และ
ค่าทดสอบสถิติ (t-test) ลดลงเป็น 15.43 5. การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ มีค่าน ้ าหนกั 
Standardized Beta เพิ่มข้ึนเป็น 0.87 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เพิ่มข้ึนเป็น 0.07 และค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เพิ่มข้ึนเป็น 16.27 6. การมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 
มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta ลดลงเป็น 0.85 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 
และค่าทดสอบสถิติ (t-test) ลดลงเป็น 18.43  โดยสามารถสรุปตวัแปรเปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 
20 และแผนภูมิท่ี 8 
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีไดจ้ากวิธีเชิงคุณภาพกบัผลการวิเคราะห์
การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
ปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

ล าดับ องค์ประกอบ 
จ านวนตัวแปรจาก
วธีิเชิงคุณภาพ 

จ านวนตัวแปร
จากการวเิคราะห์
ความคดิเห็น
บุคลากรฯ 

จ านวนตัวแปร
ที่ไม่ผ่านการ
วเิคราะห์ 

1 การบริหารจดัการโดยภาครัฐ 
(GR) 

20 10 10 

2 การบริหารจดัการการใชส่ื้อ
ดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(EDMU) 

18 12 6 

3 การบริหารจดัการบุคลากร 
(HR) 

20 4 16 

4 การบริหารจดัการ
งบประมาณ (BG) 

3 3 0 

5 การบริหารจดัการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
(LM) 

14 13 1 

6 การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลั (EDMM) 

9 8 1 

รวม 84 50 34 
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แผนภูมิท่ี 8 การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน

ท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
 
จากตารางท่ี 20 และแผนภูมิท่ี 8 พบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารจดัการโดยภาครัฐ               

จากวิธีการเชิงคุณภาพมีตวัแปรทั้งส้ินจ านวน 20 ตวัแปร ผา่นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
จ านวน 10 ตวัแปร  และไม่ผา่น 10 ตวัแปร 2) องคป์ระกอบการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่ง
มีประสิทธิภาพจากวิธีการเชิงคุณภาพมีตัวแปรทั้ งส้ินจ านวน  18 ตัวแปร ผ่านการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั12 ตวัแปร ไม่ผ่าน 6 ตวัแปร 3)องคป์ระกอบการบริหารจดัการบุคลากร 
จากวิธีการเชิงคุณภาพมีตวัแปรทั้งส้ินจ านวน 20 ตวัแปร ผา่นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั  
4 ตวัแปร ไม่ผา่น16 ตวัแปร4) องคป์ระกอบการบริหารจดัการงบประมาณจากวิธีการเชิงคุณภาพมี
ตวัแปรทั้ งส้ินจ านวน 3 ตัวแปร ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั3 ตัวแปร ไม่ผ่าน 0                    
ตวัแปร5) องคป์ระกอบการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จากวิธีการเชิงคุณภาพมีตวัแปร
ทั้งส้ินจ านวน 14 ตวัแปร ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั13ตวัแปร ไม่ผ่าน1 ตวัแปร                  
6) องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัจากวิธีการเชิงคุณภาพมี  
ตวัแปรทั้งส้ินจ านวน9 ตวัแปร ผา่นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 8 ตวัแปร ไม่ผา่น1 ตวัแปร 
สรุปไดด้งัตารางท่ี 21 

การบริหารส่ือ
ดจิิทลัเพ่ือเดก็

ปฐมวยั 
5. องคป์ระกอบดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

(13 ตวัแปร) 

4. องคป์ระกอบดา้น
งบประมาณ  
(3 ตวัแปร) 

1. องคป์ระกอบดา้นบทบาทของภาครัฐ (10 ตวัแปร) 

3. องคป์ระกอบดา้น
บุคลากร (4 ตวัแปร) 

2. องคป์ระกอบดา้น
การใชส่ื้อดิจิทลัอยา่ง

มีประสิทธิภาพ   
(12 ตวัแปร) 

6. องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั  

 (8 ตวัแปร) 
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ตารางท่ี 21 สรุปตวัแปร และค่าน ้าหนกั ของตวัแปรผา่นการเกณฑต์ามองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
จดัการโดยภาครัฐ 

1.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการโดยภาครัฐ Beta S.E. t 
V104 นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง Hardware และ

Software 
0.75 - - 

V106 ควรมีนโยบายการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือดีภายในประเทศ 
หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญ 

0.75 0.08 12.97 

V108 นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบ bottom-up โดยให้
ชุมชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเดก็ ท านโยบายท่ีเหมาะสมกบั
กบัชุมชน ถา้ประสบความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่  

0.69 0.08 11.81 

V109 ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง Software แต่
ตอ้งไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

0.72 0.08 12.47 

V110 ควรวางกรอบในการพฒันา Software ส าหรับเดก็ปฐมวยั และ
ใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิต  

0.63 0.09 10.83 

V111 ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเดก็ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนหอ้งสมุด
ดิจิทลัส าหรับเดก็  

0.73 0.08 12.59 

V115 ควรมุ่งเนน้การสร้างนกัสร้างสรรคน์วตักรรม 0.72 0.08 12.44 
V116 ควรเตรียมการบริหารจดัการบุคลากร ใหมี้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือ

ดิจิทลัและการคดัสรรส่ือ 
0.79 0.07 13.79 

V119 ควรส่งเสริมใหห้น่วยงานรับผดิชอบเดก็ปฐมวยัในปัจจุบนั
ท างานใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 

0.80 0.08 13.22 

V120 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับ
เดก็ปฐมวยัใหท้นัสมยั 

0.84 0.08 14.72 

  
จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้พบว่า ตวัแปรท่ี 1) V104 นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้าง

พื้ น ฐาน  ทั้ ง  HardwareและSoftware มี ค่ าน ้ าหนั ก  Standardized Beta เท่ ากับ  0.75 ไม่ มี ค่ า   
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test)  2) V106 ควรมีนโยบายการ
สร้างสรรค์และพัฒนาส่ือดีภายในประเทศ หรือพัฒนาจากส่ิงท่ี เราช านาญ มีค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เท่ากับ 0.75 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 12.97 3) V108 นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบล่างข้ึนบน 
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(Bottom-up) โดยให้ชุมชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับเด็ก ท านโยบายท่ีเหมาะสมกับกับชุมชน                  
ถ้าประสบความส าเร็จแล้วค่อยเผยแพร่ มี ค่าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ ากับ  0.69 มี ค่า                   
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 11.81                           
4) V109 ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง Software แต่ตอ้งไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.72 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 
เท่ากับ 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 12.47  5) V110 ควรวางกรอบในการพัฒนา 
Software ส าหรับเด็กปฐมวยั และใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิต มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.63 
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.09 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 10.83          
6) V111 ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเด็กท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนหอ้งสมุดดิจิทลัส าหรับเดก็ มีค่าน ้ าหนกั 
Standardized Beta เท่ากับ 0.73 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 12.59  7) V115 ควรมุ่งเน้นการสร้างนักสร้างสรรค์นวตักรรม มีค่า
น ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.72 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.08 และ             
มีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 12.44  8) V116 ควรเตรียมการบริหารจัดการบุคลากรให้มี                
ความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลัและการคดัสรรส่ือ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.79 มีค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 13.79                       
9) V119 ควรส่งเสริมให้หน่วยงานรับผิดชอบเด็กปฐมวยัในปัจจุบนัท างานให้เขม้แข็งข้ึนมีค่า
น ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.80 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.08 และ                      
มีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 13.22    10) V120 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ
ดิ จิทัลส าห รับ เด็กปฐมวัยให้ทันสมัย  มี ค่ าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ ากับ  0.84 มี ค่ า                  
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 14.72 

 
ตารางท่ี 22 สรุปตวัแปร และค่าน ้าหนกั ของตวัแปรผา่นการเกณฑต์ามองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
จดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทลัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Beta S.E. t 

V201 Hardware ท่ีใช ้ควรมีทั้งแบบท่ีพกพาไดแ้ละแบบตั้งโตะ๊ 0.69 - - 

V203 Software ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลายและมีเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเดก็ได ้

0.82 0.08 14.12 
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ตารางท่ี 22 สรุปตวัแปร และค่าน ้าหนกั ของตวัแปรผา่นการเกณฑต์ามองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
จดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

2.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทลัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Beta S.E. t 

V204 ส่ือดิจิทลัตอ้งเช่ือมต่อเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ 0.80 0.08 12.69 
V206 ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูลมีงานวิจยัท่ีจะช่วยตดัสินใจในการน า

ส่ือดิจิทลัมาใช ้เพื่อใหเ้กิดประโยชน ์
0.78 0.08 12.46 

V207 ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็เพื่อใหใ้ชส่ื้อ
ดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์มากกวา่โทษ 

0.79 0.08 12.50 

V208 ตอ้งมี Program / Application ท่ีช่วยในการกลัน่กรองเน้ือหา 
เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 

0.80 0.08 12.73 

V209 ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเดก็โดยผูมี้
ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรองคุณภาพของส่ือดิจิทลั
โดยความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย 

0.85 0.08 12.22 

V210 ควรจดัระบบการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใชส่ื้อดิจิทลั
ส าหรับเดก็ 

0.74 0.08 11.93 

V211 ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้หมาะสม
ดว้ยวิธีการต่างๆ 

0.84 0.08 12.48 

V212 Software / เน้ือหาตอ้งออกแบบใหเ้หมาะกบัลกัษณะการ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัโดยใหค้วามส าคญักบัเน้ือหามากกวา่
รูปแบบ 

0.71 0.08 11.46 

V217 เดก็สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 0.75 0.08 11.93 
V218 เดก็ตอ้งรู้จกัใชแ้ละตอ้งเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีความ

รู้เท่าทนั 
0.81 0.09 11.44 

 
จากผลการวิเคราะห์ขา้งต้นพบว่า ตัวแปรท่ี 1)  V201 Hardware ท่ีใช้ ควรมีทั้ งแบบท่ี

พกพาไดแ้ละแบบตั้งโต๊ะ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.69 ไม่มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test)  เน่ืองจากเป็นตวัแปรแรกขององค์ประกอบ                
2) V203 Software ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเด็ก
ได้ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.82 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 
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0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 14.12 3) V204 ส่ือดิจิทัลต้องเช่ือมต่อเพื่อให้ เกิด                      
การเรียนรู้ไม่รู้จบ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.80 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เท่ากบั 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 12.69 4) V206 ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล                           
มีงานวิจัยท่ีจะช่วยตัดสินใจในการน าส่ือดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์  มีค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เท่ากับ 0.78 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 12.46 5) V207 ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็ เพื่อให้
ใช้ส่ือดิจิทัลให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษมีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.79 มีค่า 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 12.50                        
6) V208 ตอ้งมี Program / Application ท่ีช่วยในการกลัน่กรองเน้ือหา เพื่อให้ไดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสม
กบัเด็ก มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.80 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 
0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 12.73 7) V209 ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดี
ส าหรับเดก็ โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรองคุณภาพของส่ือดิจิทลั โดยความคิดเห็น
ของนักวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.85 มีค่า                
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 12.22  8) 
V210 ควรจัดระบบการให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการใช้ส่ือดิจิทัลส าหรับเด็ก มีค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เท่ากับ 0.74 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 11.93 9) V211 ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใช้ส่ือดิจิทัลให้
เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.84 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 12.48 10) V212 Software / 
เน้ือหา ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โดยใหค้วามส าคญักบัเน้ือหา
มากกว่ารูปแบบ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.71 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เท่ากบั 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 11.46 11) V217 เดก็สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกนัมีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.75 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 
เท่ากบั 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 11.93 12) V218 เด็กตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใช้
อย่างเหมาะสมและมีความรู้เท่าทัน มีค่าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ากับ 0.81 มีค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.09 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 11.44 
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ตารางท่ี  23 ส รุปตัวแปร และค่าน ้ าหนัก  ของตัวแปรผ่านการเกณฑ์ตามองค์ประกอบ                                
ดา้นการบริหารจดัการบุคลากร  

3.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการบุคลากร  Beta S.E. t 
V304 พอ่แม่ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกบัโรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั

เพื่อใหส้ามารถเลือกใชเ้น้ือหาควบคุมและดูแลการใชส่ื้อ
ดิจิทลัใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้ 

0.65 - - 

V305 พอ่แม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะใชส่ื้อดิจิทลั
เป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้ 

0.80 0.07 14.52 

V306 ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลัหรือ ผา่นการอบรมวิธีการใชส่ื้อ
ดิจิทลั 

0.82 0.09 11.42 

V309 ครูตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Facilitator) 

0.77 0.09 11.80 

 
จากผลการวิเคราะห์ขา้งต้นพบว่า ตัวแปรท่ี 1) V304 พ่อแม่ต้องเข้ามาท างานร่วมกับ

โรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อใหส้ามารถเลือกใชเ้น้ือหา ควบคุมและดูแลการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้ด็ก
เกิดการเรียนรู้ มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.69 ไม่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test)  เน่ืองจากเป็นตัวแปรแรกขององค์ประกอบ 2) V305                 
พ่อแม่และครูควรมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนว่าจะใชส่ื้อดิจิทลัเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้ มีค่า
น ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.80 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.07 และมี
ค่าทดสอบสถิติ  (t-test) เท่ ากับ  14.52 3) V306 ครูต้องมีความ รู้ เร่ืองส่ือ ดิ จิทัล  ห รือผ่าน                   
การอบรมวิธีการใชส่ื้อดิจิทลั มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.82 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.09 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 11.42  4) V309 ครูตอ้งปรับตวั
ให้เป็น ผูอ้  านวยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Facilitator)  มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta 
เท่ากับ 0.77 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.09 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) 
เท่ากบั 11.80 
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ตารางท่ี 24 สรุปตวัแปร และค่าน ้ าหนัก ของตวัแปรผ่านการเกณฑ์ตามองค์ประกอบ                
ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ 

4.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณ Beta S.E. t 
V401 ควรมีการบริหารจดัการงบประมาณเพื่อการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructure)  
0.91   

V402 การบริหารจดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา การ
ปรับเปล่ียนแนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

0.79 0.06 16.04 

V403 การบริหารจดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อพฒันา Hardware 
และ Software ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของเดก็ 

0.85 0.05 20.12 

 
จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้พบว่า ตวัแปรท่ี 1) V401 ควรมีการบริหารจดัการงบประมาณ

เพื่ อ ก ารพัฒ น าโค รงส ร้ างพื้ น ฐ าน  มี ค่ าน ้ าห นั ก  Standardized Beta เท่ ากับ  0.91 ไ ม่ มี                                         
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test)  เน่ืองจากเป็นตวัแปรแรก
ขององคป์ระกอบ 2) V402 การบริหารจดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา การปรับเปล่ียน 
แนวคิดของผู ้เก่ียวข้อง มีค่าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ากับ 0.79 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.06 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 16.04  3) V403 การบริหาร
จดัการงบประมาณควรถูกใชเ้พื่อพฒันา Hardware และ Software ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของเดก็ มีค่า
น ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.85 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.05 และ              
มีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 20.12 

 
ตารางท่ี  25 ส รุปตัวแปร และค่าน ้ าหนัก  ของตัวแปรผ่านการเกณฑ์ตามองค์ประกอบ                                    
ดา้นการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ 

5.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Beta S.E. t 
V501 ควรส่งเสริมใหมี้การจดัโปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคล 0.74 - - 
V502 การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้โลกของความรู้จะกวา้ง

ข้ึน 
0.78 0.06 16.81 

V503 การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยูก่บั
หอ้งเรียน 

0.74 0.07 13.37 

V504 การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ไม่จ าเป็นตอ้ง
เกิดในหอ้งเรียน 

0.76 0.07 13.15 
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ตารางท่ี  25 ส รุปตัวแปร และค่าน ้ าหนัก  ของตัวแปรผ่านการเกณฑ์ตามองค์ประกอบ                                    
ดา้นการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ (ต่อ) 

5.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Beta S.E. t 
V505 การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึนเป็นจริงมากข้ึน 0.81 0.07 14.97 
V506 เดก็สามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการไดด้ว้ยตวัเอง 0.82 0.08 14.24 
V508 ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบัการปฏิสมัพนัธ์กบั

เพื่อน 
0.75 0.08 12.06 

V509 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย 0.82 0.07 14.37 
V510 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีสามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม 0.77 0.07 13.28 
V511 ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาทางเลือกท่ี

เนน้ใชส่ื้อดิจิทลั 
0.81 0.08 13.95 

V512 ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 0.84 0.07 14.57 
V513 การประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท าเป็น

รายบุคคลผา่นดิจิทลั 
0.80 0.08 13.92 

V514 การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 0.82 0.07 15.84 
 
จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้พบว่า ตวัแปรท่ี 1) V501 ควรส่งเสริมให้มีการจดัโปรแกรม

การเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.74 ไม่มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test)  เน่ืองจากเป็นตวัแปรแรกขององค์ประกอบ                 
2) V502 การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้ โลกของความรู้จะกวา้งข้ึน มีค่าน ้ าหนกั Standardized 
Beta เท่ากบั 0.78 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) 
เท่ากับ 16.81 3) V503 การบริหารจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จะไม่อิงอยู่กับห้องเรียน                     
มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.74 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.07 
และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 13.37  4) V504 การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่ง            
การเรียนรู้ ไม่จ าเป็นต้องเกิดในห้องเรียน มีค่าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ากับ 0.76 มีค่า    
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 13.15                         
5) V505 การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็นจริงมากข้ึน มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.81 
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 14.97                 
6) V506 เด็กสามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการ ไดด้ว้ยตวัเอง  7) V508 ส่งเสริมการคน้ควา้
หาความรู้ควบคู่กับการปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อน มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากับ 0.82 มีค่า    
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ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 14.24                        
8)  V509 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.82 มี
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 14.37                   
9) V510 ส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือดิจิทลัท่ีสามารถใช้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีค่าน ้ าหนัก Standardized 
Beta เท่ากบั 0.77 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) 
เท่ากับ 13.28 10) V511ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาทางเลือกท่ีเน้นใช้ส่ือ
ดิจิทลั มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.81 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 
0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 13.95 11) V512 ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุก
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าน ้ าหนัก Standardized Beta เท่ากบั 0.84 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เท่ากับ 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 14.57 12) V513 การประเมินผลการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท าเป็นรายบุคคลผา่นดิจิทลั มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.80 
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.08 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 13.92              
13) V514 การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตรท่ีหลากหลาย มีค่าน ้ าหนกั Standardized 
Beta เท่ากบั 0.82 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.07 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) 
เท่ากบั 15.84 

 
ตารางท่ี 26 สรุปตวัแปร และค่าน ้ าหนัก ของตวัแปรผ่านการเกณฑ์ตามองค์ประกอบด้านการมี              
ส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 

6.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันา การบริหาร
จัดการส่ือดิจิทลั 

Beta S.E. t 

V602 หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั 

0.84 - - 

V603 หน่วยงานตน้สงักดัของโรงเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐ
และเอกชนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ 

0.82 0.05 21.03 

V604 ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นกัวิชาการภาคประชา
สงัคม และเครือข่ายครอบครัว 

0.86 0.06 18.69 

V605 ส่ือมวลชนตอ้งมีบาทบาทในการช่วยปรับกรอบความคิด
ดา้นส่ือดิจิทลั 

0.81 0.06 16.97 

V606 เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วย 0.81 0.06 16.72 
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ตารางท่ี 26 สรุปตวัแปร และค่าน ้ าหนัก ของตวัแปรผ่านการเกณฑ์ตามองค์ประกอบด้านการมี              
ส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั (ต่อ) 

6.องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันา การบริหาร
จัดการส่ือดิจิทลั 

Beta S.E. t 

V607 องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัส่ือ 

0.78 0.07 16.12 

V608 ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเดก็
ปฐมวยั 

0.83 0.06 17.43 

V609 พอ่แม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการแบบเป็น
ระบบ 

0.87 0.06 18.94 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่า ตัวแปรท่ี 1) V602 หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั ค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 
0.84 ไม่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.)  และไม่มีค่าทดสอบสถิติ (t-test)  เน่ืองจากเป็น             
ตวัแปรแรกขององคป์ระกอบ 2) V603 หน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จ มีค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เท่ากับ 0.82 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.05 และมีค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 21.03  3) V604 ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นกัวิชาการ ภาคประชา
สังคม และเครือข่ายครอบครัว มีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.86 มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 18.69 4) V605 ส่ือมวลชนตอ้ง 
มีบทบาทในการช่วยปรับกรอบความคิดดา้นส่ือดิจิทลัมีค่าน ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.81 
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 16.97                
5) V606 เอกชนควรเข้าม ามี ส่ วน ช่วย  มี ค่ าน ้ าหนั ก  Standardized Beta เท่ ากับ  0.81 มี ค่ า                   
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.06 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 16.72                        
6) V607 องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดส่ือ มีค่าน ้ าหนัก 
Standardized Beta เท่ากับ 0.78 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากับ 0.07 และมีค่า
ทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 16.12  7) V608 ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพื่อเด็ก
ปฐมวยั มีค่าน ้ าหนัก  Standardized Beta เท่ากับ 0.83 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 
เท่ากับ 0.06 และมีค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากับ 17.43  8) V609 พ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน 
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ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการแบบเป็นระบบ มีค่า
น ้ าหนกั Standardized Beta เท่ากบั 0.87 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เท่ากบั 0.06 และมี
ค่าทดสอบสถิติ (t-test) เท่ากบั 18.94 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบอนาคต
ภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั และเพื่อทราบความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยู่
ใน ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  โด ย ใช้ เท ค นิ ค  Ethnographic Delphi Future Research (EDFR)โด ย                               
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลจ านวน 17 คน แล้วใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่ อ ยืน ย ัน และหาความสอดคล้องของโครงส ร้าง
องคป์ระกอบของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยการส่งแบบสอบถามให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวน 94 โรงเรียน มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 282 คน ไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 94 โรงเรียน 282 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
  1. อนาคตภาพการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั มีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัทั้ งส้ินจ านวน 6 องค์ประกอบ  84 ตัวแปร สรุปได้ดังน้ี             
1) องค์ประกอบการบริหารจัดการโดยภาครัฐมีตัวแปรทั้ งส้ินจ านวน 20 ตัว 2)องค์ประกอบ                    
การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวแปรทั้ งส้ินจ านวน  18 ตัวแปร                             
3)องค์ประกอบการบริหารจัดการบุคลากร มีตวัแปรทั้ งส้ินจ านวน 20 ตวัแปร4) องค์ประกอบ                      
การบริหารจดัการงบประมาณมีตวัแปรทั้งส้ินจ านวน 3 ตวัแปร5) องคป์ระกอบการบริหารจดัการ
ประสบการณ์การเรียนรู้มีตัวแปรทั้ งส้ินจ านวน 14 ตัวแปร6) องค์ประกอบการมีส่วนร่วมใน                  
การพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัมีตวัแปรทั้งส้ินจ านวน9 ตวัแปร 
  2. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัยของบุคลากร                           
ท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครพบวา่ ทั้ง 6 องคป์ระกอบ 
มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมตามแบบจ าลองท่ีไดม้าจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์  สรุปไดว้่า การบริหาร
จดัการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยัตามความคิดเห็นของของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนท่ีจดั
การศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 50 ตัวแปร คือ                          
1) องคป์ระกอบการบริหารจดัการโดยภาครัฐมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.81ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน
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10 ตวัแปร โดยพบว่าตวัแปรย่อยในองคป์ระกอบมีค่าน ้ าหนักระหว่าง0.69 – 0.842) องคป์ระกอบ
การบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั0.87ประกอบดว้ยตวัแปร 
จ านวน 12 ตัวแปร โดยพบว่าตัวแปรย่อยในองค์ประกอบมีค่าน ้ าหนักระหว่าง 0.69 – 0.853) 
องคป์ระกอบการบริหารจดัการบุคลากร มีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0.87 ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 4     
ตวัแปรโดยพบว่าตวัแปรย่อยในองคป์ระกอบมีค่าน ้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.824) องคป์ระกอบ
ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.80 ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 3 ตวัแปร
โดยพบว่าตวัแปรยอ่ยในองคป์ระกอบมีค่าน ้ าหนกัระหว่าง0.85 – 0.91 5) องคป์ระกอบการบริหาร
จดัการประสบการณ์การเรียนรู้มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.87ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 13 ตวัแปรโดย
พบว่าตวัแปรย่อยในองคป์ระกอบมีค่าน ้ าหนกัระหว่าง 0.74 – 0.84และ6) องคป์ระกอบการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัมีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.85ประกอบดว้ยตวัแปร จ านวน 
8 ตวัแปรโดยพบวา่ตวัแปรยอ่ยในองคป์ระกอบมีค่าน ้าหนกัระหวา่ง 0.78 – 0.87  
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีประเด็นส าคญัท่ีคน้พบจากอนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั และสามารถน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัได ้2 ประเดน็ ดงัน้ี  

1. อนาคตภาพในการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยั 
    อนาคตภาพในการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยั ท่ีผูใ้ห้ข้อมูลทั้ ง 17 คน                    

มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบหลัก ซ่ึงประกอบด้วย                  
1) การบริหารจัดการโดยภาครัฐ  2) การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ                         
3) การบริหารจดัการบุคลากร 4) การบริหารจดัการงบประมาณ 5) การบริหารจดัการประสบการณ์
การเรียนรู้ 6)การมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัซ่ึงทั้ง6 องคป์ระกอบน้ีถูก
พฒันาข้ึนมาจากแนวคิดของการบริหารจดัการการศึกษา ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารปัจจยัหลกั 4 ดา้น 
คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ท่ีแสดงอยู่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั ท่ี2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
กล่าวคือ เม่ือกระทรวงตอ้งกระจายอ านาจไปยงัคณะกรรมการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีโดยตรง กก็ระจายงานดา้นการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้นลงไป  

ดงันั้นเม่ือน าเอาปัจจยัดา้นการบริหารจดัการท่ีระบุอยูใ่นพระราชบญัญติัการศึกษาดงักล่าว
มาเป็นกรอบในการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้มาจากการให้สัมภาษณ์นั้ น  พบว่า                                  
มีองคป์ระกอบหลกัจ านวน 5 องคป์ระกอบท่ี ตรงกบัการบริหารจดัการการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
คือ 1)ดา้นวิชาการ ส าหรับการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั คือ องคป์ระกอบท่ี 2 การ
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บริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้และองคป์ระกอบท่ี 6 การมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทัล 3) ด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยั คือ 
องคป์ระกอบท่ี 3การบริหารจดัการบุคลากร 4) งานดา้นงบประมาณส าหรับการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั คือ องคป์ระกอบท่ี 4การบริหารจดัการงบประมาณ5)ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ส าหรับการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั คือ องคป์ระกอบท่ี1การบริหารจดัการ
โดยภาครัฐซ่ึงการบริหารจดัการโดยภาครัฐน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ หน้าท่ีของรัฐ ท่ีระบุไวใ้น
หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี พ.ศ. 2560 ท่ีระบุว่า  “รัฐตอ้งด าเนินการให้
ประชาชนไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจดัใหมี้การร่วมมือกนัระหว่างรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการจดั
การศึกษาทุกระดบั โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากบั ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจดัการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล” ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงเลือก การบริหารจดัการโดยภาครัฐ 
ออกมาเป็นองคป์ระกอบแรก 

เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ย ในแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 1)การบริหารจดัการ
โดยภาครัฐประกอบด้วยตัวแปรย่อย 20 ตัวแปร2)การบริหารจัดการการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วยตวัแปรย่อย 18 ตวัแปร3)การบริหารจดัการบุคลากร ประกอบด้วย                
ตวัแปรย่อย 20 ตวัแปร 4) การบริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด้วยตวัแปรย่อย 3 ตวัแปร                     
5) การบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบดว้ยตวัแปรย่อย 14 ตวัแปร 6) การมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย 9 ตวัแปร 

ตวัแปรท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด กล่าวคือ ความคิดเห็นมีค่าฐาน
นิยม ค่ามธัยฐานอยูท่ี่ 5(Mode = 5, Mdn = 5)  ค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมและค่ามธัยฐาน 
เท่ากับ 0 (Mode – Mdn = 0) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ี 0 (IQR=0) ใน3 องค์ประกอบหลัก มี
ทั้งส้ิน14 ตวัแปรคืออยูใ่นองคป์ระกอบการบริหารจดัการโดยรัฐ  3 ตวัแปรยอ่ย ประกอบดว้ย รัฐ
จะต้องสามารถคุ้มครองเด็กและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็ก รัฐควรท าให้ส่ือมีความ
เหมาะสมกบัเด็กมากข้ึนและมีราคาถูกลง และควรเตรียมการบริหารจดัการบุคลากร ให้มีความ
เขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลัและการคดัสรรส่ือ อยูใ่นองคป์ระกอบการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ3 ตวัแปร ประกอบดว้ย ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของ
เดก็ ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพฒันาการของเด็กเม่ือเด็กใชส่ื้อ จะตอ้งมีคนแนะน า เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามประเด็นท่ีเด็กสนใจ และควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเด็ก                 
โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลั่นกรองคุณภาพของส่ือดิจิทัล โดยความคิดเห็นของ
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นักวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย อยู่ในองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการบุคลากร 8 ตวั
แปร ประกอบดว้ย บุคลากรในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจว่าจะใชส่ื้ออยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์และ
เหมาะสมครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้ นๆ อย่างถ่องแท้ก่อนน าไปใช้กับเด็ก                  
ครูตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Facilitator)ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์
ชดัเจนในการส่ือดิจิทลั และตอ้งเลือกใชส่ื้อดิจิทลัใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวค้รูตอ้งเขา้ใจและ
มีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถคดัสรรส่ือหลกัและส่ือเสริมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะกบัเด็กครูตอ้ง
กา้วทนัยุคสมยัของส่ือดิจิทลัครูรุ่นใหม่ตอ้งสามารถสร้างวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
เด็กเป็นรายบุคคล และตอ้งมีเทคนิคในการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งสอนผูผ้ลิตส่ือ 
ตอ้งดูแลคุณภาพของเน้ือหา (Content) ให้มีความเหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้ส่งเสริม พฒันาการ
ทางด้านต่างๆ จะสังเกตได้ว่า ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ งหมด มุ่งเน้นไปท่ีการท าให้เด็ก
ปฐมวยัใชส่ื้อไดอ้ย่างปลอดภยัและเหมาะสมกบัวยัพร้อมทั้งตอ้งส่งเสริมพฒันาการของเด็กดว้ย 
เร่ิมตน้จากการท่ีรัฐตอ้งวางนโยบายหรือโครงสร้างท่ีสามารถปกป้องเด็กจากผลกระทบท่ีเกิดจาก
ใชส่ื้อดิจิทลั ส าหรับการใชส่ื้อดิจิทลักบัเดก็นั้นตอ้งเร่ิมตน้จากความสนใจของเด็ก เลือกส่ือท่ีดีและ
ปลอดภยัท่ีสนบัสนุนความสนใจของเด็ก ให้เด็กไดเ้รียนรู้มากข้ึน โดยตอ้งมีครูท่ีมีจุดมุ่งหมายใน
การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างชดัเจน และเขา้ใจส่ือดิจิทลัท่ีเลือกใชอ้ยา่งถ่องแท ้ในอนาคตการเรียนรู้ของ
เด็กจะมีลกัษณะเฉพาะเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคลมากข้ึน ทั้งน้ีผูผ้ลิตก็ควรจะตอ้งผลิตเน้ือหา
ของส่ือดิจิทลัท่ีมีความเหมาะสมกบัเด็กดว้ย โดยแนวคิดดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการการน า
เทคโนโลยีและส่ือปฏิสัมพนัธ์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 8 ปี ของ
National Association for the Education of Young Children ท่ีระบุว่า ขอ้ค านึงแรกในการเลือกใช ้
เทคโนโลยแีละส่ือปฏิสัมพนัธ์ส าหรับเด็กนั้นตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก หรือ “ Above all, the use 
of technology tools and interactive media should not harm children”  ทั้งน้ีเร่ืองความปลอดภยัใน
การเลือกใช้ส่ือส าหรับเด็ก หรือการเลือกส่ือดิจิทลันั้นๆ มีความเหมาะสมกบัพฒันาการเด็กนั้น    
อาจเป็นความกงัวลท่ีมาจากภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนไป คือปัจจุบนัผูรั้บส่ือหรือผูใ้ช ้เป็นผูส้ร้างเน้ือหา
เอง ดงันั้นผูรั้บสารหรือผูใ้ชจึ้งมีโอกาส และมีอ านาจในการสร้างส่ือไดพ้อๆ ผูผ้ลิตส่ือ เน้ือหาต่างๆ 
ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้จึงมีความหลากหลาย นอกจากน้ีแลว้ เม่ือรูปแบบของการส่ือสารเปล่ียนไป 
ส่งผลให้วฒันธรรมการส่ือสารเปล่ียนไป พฤติกรรมของคนก็เปล่ียนไปดว้ย ตวัส่ือเองกลายเป็นผู ้
ก  าหนดแนวทางการส่ือสารของคน ส่งผลให้เกิด พลวตัรแห่งการเปล่ียนแปลง ไม่มีใครเป็นผูมี้
อ  านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมหรือกลัน่กรองเน้ือหาดังนั้ นทั้ งผูใ้ห้ขอ้มูลและผูท่ี้มีบทบาทใน            
การพฒันาหรือเตรียมการศึกษาให้กบัเด็กจึงถือเร่ืองความปลอดภยัในการเลือกใชส่ื้อดิจิทลัเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก   
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ประเด็นต่อมาท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัคือ การคดัเลือกส่ือดิจิทลัท่ีจะใช้
ส าหรับเด็กปฐมวยั จะตอ้งค านึงถึงคุณภาพ จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกจากผูใ้ห้ขอ้มูล และ
ยืนยนัว่ามีความเหมาะสมกับพฒันาการเด็กและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกบัค าแนะน าของ National Association for the Education of Young Children ท่ีระบุว่า 
“Professional judgment is required to determine if and when specific use of technology or media 
is age appropriate, individually appropriate and culturally and linguistically appropriate” และยงั
สอดคลอ้งกนัในเลือกการเลือกส่ือใหเ้หมาะสมกบัเด็กแต่ละคนอีกดว้ย กล่าวคือ “Appropriate use 
of technology and media depends on the age, developmental level, needs, interests, linguistic 
background and abilities of each child”   

นอกจากน้ีแลว้ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลแลว้ ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงในการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยัคือ ครู หรือการบริหารจดัการบุคลากร ในโรงเรียน ท่ีจะตอ้งมีความรู้เท่า
เท่าส่ือ และปรับบทบาทมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้แทน ซ่ึงบทบาทดังกล่าวน้ี
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของภาสกร เรืองรอง และคณะ ท่ีท าการศึกษาเร่ือง เทคโนโลยีการศึกษากบั
ครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงพบว่า ครูในศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเรียนรู้ ให้เท่า
ทนัยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย ทั้งน้ีตอ้งพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเขา้มามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษา ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต 
เพื่อใหส้ามารถช้ีแนะและส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา นอกจากน้ี ครูไทยใน
อนาคตยงัตอ้งมีความรู้จริงในเร่ืองท่ีสอน และตอ้งมีเทคนิควิธีการให้นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้จาก
ประสบการณ์ รวมทั้งจดักิจกรรมเช่ือมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นกัเรียนท างาน
เป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม จดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และแสดงออกซ่ึงความรักและความห่วงใยต่อนักเรียน ทั้ งน้ีกระบวนการจัดประสบการณ์                     
การเรียนรู้ดังกล่าวจะสัมฤทธ์ิผลได้ หากทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางลดปัญหาและอุปสรรคท่ี
ขดัขวางการพัฒนาครู ซ่ึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 นั้ น                    
ตอ้งด าเนินการทั้งดา้นนโยบายและดา้นการพฒันาตนเองของครูควบคู่กนัไป จึงจะท าใหค้รูเป็นครู                
ยคุดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง โดยผลการวิจยัน้ีเป็นไปในแนวทางเดียวกบัแนวทางการยกระดบัคุณภาพครู
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวว่า คุณลกัษณะของครูท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 คือ 1) เป็นผูท่ี้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูและผูใ้ห้2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ 3)มีทกัษะการส่ือสาร 4)อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 5) ต่ืนรู้
ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 6) ตามทนัเทคโนโลยีและข่าวสารความกา้วหน้าทางวิทยาการและความรู้                              
7) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 8) ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง                       



  159 

9) เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 10) รู้และเขา้ใจในอตัลกัษณ์ความเป็นชน
ชาติไทยท่ีหลากหลาย 11) ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 12) ยอมรับและเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 13) มีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและประชาคม
อาเซียน 

ประเด็นต่อมาท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลมีความเห็นสอดคลอ้งกันคือ ผูผ้ลิตส่ือต้องผลิตเน้ือหาท่ีมี
คุณภาพ เหมาะสมกบัเดก็เพื่อส่งเสริมพฒันาการเดก็ ซ่ึงประเดน็น้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดกบัสถาบนั
ส่ือเด็กและเยาวชน ท่ีระบุวา่ ส่ิงท่ีผูผ้ลิตส่ือในยคุดิจิทลัตอ้งค านึงถึง 1) เจตนาในการส่ือสาร 2) ผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจากการผลิต หรือการกระท าของส่ือ 3) ระมัดระวงัการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น                   
ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหมดน้ีเป็นพื้นฐานอนัดีของการเป็นผูผ้ลิตส่ือท่ีดี  

แต่ส่ิงท่ีตอ้งยอมรับกนัในปัจจุบนัก็คือ การก ากบัให้ผูผ้ลิตส่ือผลิตเน้ือหาท่ีมีความเหมาะสม
กบัเด็กโดยเฉพาะกบัส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กนั้น เป็นไปไดย้ากมาก เพราะปัจจุบนัส่ือมีความหลาย
หลายและมีความเป็นพลวตัรสูงมาก ดงันั้นจึงตอ้งพึ่งพาภาครัฐ ในการวางโครงสร้างเพื่อการก ากบั
ดูแลคุณภาพของส่ือ ซ่ึงภาครัฐนั้น ไดมี้ความพยายามท่ีจะบริหารจดัการใหเ้ด็กไดรั้บส่ือท่ีมีคุณภาพ 
โดยควบคุม “การเขา้ถึงเน้ือหา” ของส่ือ ท่ีตอ้งการส่ือสารกบัเด็กผ่านการจดัระดบัความเหมาะสม
ของเน้ือหา ซ่ึงปัจจุบนัการควบคุมในลกัษณะดงักล่าวท าไดย้าก เพราะส่ือดิจิทลัและราคาท่ีถูกลง
ของส่ือดิจิทลั ท าลายขอ้จ ากดัทางกายภาพและเวลาออกไป ดงันั้นจึงมีการศึกษาวิจยั เพื่อหากรอบ
หรือแนวทางในการสร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บส่ือ ว่า ส่ือต่างๆ ท่ีผลิตออกมาในรูปแบบของส่ือดิจิทลั
หรือส่ือใหม่นั้ น มีการควบคุมคุณภาพอย่างเพียงพอ โดย มูลนิธิส่ือเพื่อการศึกษาชุมชน ได้ท า                
การวิจยั เร่ือง การส ารวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจดัการส่ือในยุคหลอมรวมขา้มพรมแดน                 
ตามโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณและการก ากบักิจการส่ือใหม่ใน                 
ยคุหลอมรวมเทคโนโลย ีเสนอว่า เพื่อก ากบัดูแลกิจการส่ือ ควรส่งเสริมให้องคก์รส่ือหรือผูผ้ลิตส่ือ 
ควบคุมและก ากบักนัเอง ผา่นการประกนัความเป็นกลางและเสรีภาพของส่ือตวักลาง (Intermedary)   
พร้อมๆกบัการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพ และการรวมกลุ่มของคนท างานส่ือเพื่อสนับสนุนและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ส าหรับการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั
ส าหรับเด็กแลว้ การควบคุมและก ากบักนัเองของผูผ้ลิตส่ือหรือผูท่ี้ท างานดา้นส่ือ และการปรับปรุง
มาตรฐานวิชาชีพ ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรับประกนัคุณภาพของเน้ือหาส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กได ้เน่ืองจาก
ในปัจจุบันผูผ้ลิตส่ือหรือผูท่ี้ท างานด้านส่ือเฉพาะทางด้านเด็กท่ีความรู้อย่างถูกต้องเก่ียวกับ 
พฒันาการเด็ก ลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก สิทธิเด็ก นั้นมีส่วนนอ้ย จึงยงัท าให้มีการน าเสนอเน้ือหา
ท่ียงัไม่เหมาะสมกบัเด็กอยู ่ดงันั้นการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพอยา่งเดียวจึงยงัไม่น่าจะครอบคลุม
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เร่ืองของการประกันคุณภาพเน้ือหาได้ ยงัมีความจ าเป็นตอ้งให้ความรู้เก่ียวกับเด็กอย่างถูกตอ้ง
เพิ่มเติมแก่ใหผู้ผ้ลิตส่ือดว้ย 

นอกจากน้ีแลว้เพื่อท าใหเ้ด็กปฐมวยัสามารถใชส่ื้อดิจิทลัไดอ้ยา่งปลอดภยั พ่อแม่ ผูป้กครอง 
ตอ้งควบคุมการใชส่ื้อดว้ยเช่นกนั ภาวิณีฮิปส์และอุดมลกัษณ์ กุลพิจิตร ท าการศึกษาเร่ืองบทบาท
ของผูป้กครองในการเป็นส่ือกลางเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือของเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็ก
ก่อนวยัเรียนกรุงเทพมหานคร เสนอว่า การส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือส าหรับเด็กปฐมวยันั้นสามารถ
ท าได ้2 ดา้นคือ การควบคุมดา้นเน้ือหาและการควบคุมดา้นเวลา  โดยพบว่าผูป้กครองมีแนวโนม้ท่ี
จะใชก้ารควบคุมดา้นเน้ือหามากกวา่ดา้นเวลา โดยการควบคุมการใชส่ื้อทั้ง 2 ดา้นส่งผลดีต่อการใช้
ส่ืออยา่งมีคุณภาพของเด็ก น าไปสู่การส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและยงัมีขอ้แนะน าว่าการควบคุมการ
ใช้ส่ือควรพิจารณาถึงลกัษณะนิสัยของเด็กโดยเฉพาะเด็กท่ีมีการควบคุมตนเองไดค่้อนขา้งน้อย 
เป้าหมายของการควบคุมการใช้ส่ือคือการปกป้องเด็กจากส่ือท่ีเป็นอันตรายต่อเด็กโดยเป็น                      
การควบคุมปัจจยัภายนอกท่ีจะมีผลกระทบกบัเด็ก ทั้ งน้ีในทา้ยท่ีสุดคือการส่งเสริมการควบคุม
ตนเองของเด็กกบัการใชส่ื้อ ดงันั้นจึงควรเร่ิมจากการท่ีพ่อแม่ ผูป้กครองเป็นส่ือกลางของ พ่อแม่
ผูป้กครองวิธีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่ ผูป้กครองและเด็กเพื่อพฒันาการควบคุม
ตนเองของเดก็ และเพิ่มการควบคุมปัจจยัการเขา้ถึงท่ีไม่เหมาะสมของเดก็ดว้ยตนเอง 

2. ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

    ความคิดเห็นบุคลากรท่ี เก่ียวข้องในโรงเรียน ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยซ่ึงตั้ งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 282 คน เก่ียวกบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยัพบว่า               
มีความสอดคล้องเหมาะสมตามแบบจ าลองท่ีได้มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์   ประกอบด้วย                             
6 องค์ประกอบ 50 ตัวแปร ซ่ึงบุคลากรท่ี เก่ียวข้องในโรงเรียนนั้ นได้ให้ความส าคัญกับ 
องค์ประกอบการบริหารจดัการการใช้ส่ือดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบการบริหาร
จดัการบุคลากร องคป์ระกอบการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดบัท่ีเท่ากนัซ่ึงแสดง
ในค่าน ้ าหนักท่ี 0.87 จากนั้ นให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา                       
การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัท่ีมีค่าน ้ าหนักเท่ากบั 0.85 จากนั้นจึงให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบ
การบริหารจดัการโดยภาครัฐท่ีค่าน ้ าหนัก 0.81  แลว้จึงเป็นองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ
งบประมาณ มี ค่าน าหนัก เท่ ากับ  0.80 โดยทุกองค์ประกอบมีความส าคัญในระดับมาก                                
โดยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบท่ีมีค่าน ้ าหนักความส าคัญเท่ากัน คือ องค์ประกอบ                         
ดา้นการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ
บุคลากร และองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้อาจจะเน่ืองมาจากเป็น
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องคป์ระกอบท่ีมีความใกลชิ้ดกบัตวับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนมากท่ีสุด จึงท าให้บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในโรงเรียนใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบย่อยๆ ในแต่ละองค์ประกอบหลัก สามารถ
อภิปรายไดด้งัน้ี 

1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการโดยภาครัฐมีตวัแปรท่ี V120 ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยัให้ทนัสมยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูล
ท่ียนืยนัร่วมกนัว่า เป็นตวัแปรท่ีมีค่าความสอดคลอ้งกนัมาก (Mode=5 Mdn = 5 และIQR = 1) หาก
พิจารณาจากหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ จะพบว่า หลกัสูตร
ปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ไม่ไดมี้การระบุเร่ืองการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเท่าทนัส่ือดิจิทลั 
(Digital Literacy)มีเพียงกรอบกวา้งๆ ท่ีระบุเร่ือง เจตคติในการเรียนรู้ ว่า “เด็กตอ้งมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้”โดยแทรกเร่ืองเทคโนโลยีว่า เป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงต่างๆ รอบตัวท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวนัของเด็กแต่ไม่มีการระบุถึงส่ือดิจิทัลในส่วนอ่ืนๆ ของ
หลกัสูตรเลย และหากมองไปถึงแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนและการส่ือสาร จะพบว่า แผนดังกล่าวระบุเร่ืองการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั วา่เป็น 1 ใน 6 ยทุธศาสตร์ท่ีจะเพื่อผลกัดนัใหป้ระเทศไทย เป็น Thailand 
4.0 โดยมีแผนงานท่ีจะ “พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่การบริหารจัดการบุคลากร                    
ในตลาดแรงงาน ทั้งการบริหารจดัการบุคลากร ภาครัฐและเอกชนทุกสาขาอาชีพ” โดยเนน้พฒันา
ทกัษะในลกัษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซ่ึงการจะพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั
ใหแ้ก่การบริหารจดัการบุคลากร ในตลาดแรงงานนั้น หากตอ้งการท าใหเ้กิดความยัง่ยนื การพฒันา
ทกัษะการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ควรตอ้งไดรั้บการพฒันามาตั้งแต่
เด็กในระดบัปฐมวยั ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรส าหรับเด็กปฐมวยั และควรระบุเร่ือง                   
การให้การศึกษาเก่ียวกบัส่ือดิจิทลั เพื่อให้เกิดทกัษะความเขา้ใจและใช้ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digitaland Media Literacy)  

2. องคป์ระกอบการบริหารจดัการการใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพมีตวัแปรท่ี V209 
ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเด็กโดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรอง
คุณภาพของส่ือดิจิทลัโดยความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลายมีค่าน ้ าหนกัมาก
ท่ีสุดเท่ากับ 0.85 หากพิจารณาตวัแปรน้ีจะพบว่า การคดัเลือกส่ือดิจิทลัส าหรับเด็กปฐมวยันั้นมี
ความส าคญัมาก National Association for the Education of Young Children กล่าวว่า การศึกษาวิจยั
เร่ืองคุณค่าของเทคโนโลยีต่อการพฒันาเด็กปฐมวยันั้นยงัแสดงหลกัฐานท่ีขดัแยง้กนั หลกัฐานท่ี
แสดงถึงผลลพัธ์ดา้นลบท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเด็กใช้เทคโนโลยี เช่น รูปแบบพฤติกรรมการนอนท่ี
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ผิดปกติ ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาเร่ืองสมาธิและความสนใจ ปัญหาเร่ืองผลการเรียนลดลง 
ปัญหาเร่ืองการพฒันาการดา้นสังคมและภาษา และเร่ืองเวลาท่ีเด็กใชเ้วลากบัหน้าจอมากข้ึน แต่
ขณะเดียวกนัก็มีงานวิจยัท่ียืนยนัว่า ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัท่ีสนับสนุนความเช่ือท่ีว่า การใชห้น้าจอ
เป็นอนัตราย ผลวิจยัจาก Broadcasting’s Ready to Learn น าเสนอว่า อุปกรณ์ต่างๆ ดา้นเทคโนโลยี
ไดรั้บการออกแบบมาอย่างระมดัระวงัและเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ส าหรับการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน เน่ืองจากผลกระทบดา้นดีและดา้นไม่มีในการใชส่ื้อยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีแน่นอน ดงันั้นการคดัเลือกส่ือเพื่อใหเ้ดก็เสพจึงมีความส าคญัมาก เพราะบุคคลนั้นถือเป็น
หัวใจในการส่งส่ิงท่ีดีหรือร้ายให้กบัเด็ก ดังนั้นผูท่ี้คดัเลือกส่ือให้เด็กจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้เร่ือง
พฒันาการของเด็กและส่ือดิจิทลั ตอ้งเป็นผูค้ดัเลือกทั้ง software และ hardware ท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี 
การคดัเลือกส่ือตอ้งด าเนินบนหลกัของความสอดคลอ้งกบัหลกัการสนับสนุนพฒันาการของเด็ก 
และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ตลอดจนการประเมินผลพฒันาการตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา โดยตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจในการน ามาใชใ้หเ้หมาะสม ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริบททางสังคม
ของเด็กด้วยการพิจารณาด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยีนั้ น จะต้องช่วยพัฒนาการทั้ ง                       
ดา้นสติปัญญาและทางสังคมควบคู่กนัไปการน าเทคโนโลยมีาใชต้อ้งน ามาใชโ้ดยการบูรณาการกบั
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ในลกัษณะของการเป็น สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้และใชเ้ป็นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
ของเด็กทั้งน้ีตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการน ามาใช้ท่ีชัดเจน โดยผูค้ดัเลือกตอ้งมองว่า
เทคโนโลยทีางการศึกษานั้น เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณค่าในการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเดก็ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมช่วงความสนใจ การแกปั้ญหา และการยอมรับเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นโลกปัจจุบนั ดงันั้น 
จึงควรให้โอกาสเด็กทุกคนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลย ีและรวมทั้งการให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้กครอง
ในประเดน็น้ีดว้ย 

3. องคป์ระกอบการบริหารจดัการบุคลากร มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 0.87 ตวัแปรท่ี V306 ครูตอ้ง
มีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลัหรือผ่านการอบรมวิธีการใช้ส่ือดิจิทลัมีค่าน ้ าหนักมากท่ีสุด เท่ากับ 0.82 
เน่ืองจากวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยคุน้ีเปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อน ดงันั้นครูจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ซ่ึงแนวการสอนแบบรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียนยคุน้ีปี 2550 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ไดก้ าหนดคุณลกัษณะ หรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบติังานและการพฒันางาน คุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                  
ซ่ึงผู ้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม หรือท่ี เรียกว่า มาตรฐาน                           
การปฏิบติังานวิชาชีพทางการศึกษาไว  ้12มาตรฐาน ซ่ึงระบุไวใ้นขอ้บงัคบัว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 จากมาตรฐานน้ีพบวา่มาตรฐานท่ี 1 และมาตรฐานท่ี 11 มีความสมัพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกบั
การใชเ้ทคโนโลยี มาตรฐานท่ี 1 คือ การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู         
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อยู่เสมอ โดยหมายถึงการศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาตนเอง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเขา้ร่วม
กิจกรรมทางวิชาการและ มาตรฐานท่ี 11 คือ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา                           
โดยหมายถึงการคน้หา สังเกต จดจ า และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น 
โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกบัวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล และใช้ขอ้มูล
ประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้ น                      
การพฒันาครูจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างมาก ตอ้งมีการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม และพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความรู้ทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

4. องคป์ระกอบการบริหารจดัการงบประมาณมีตวัแปรท่ี V401 ควรมีการบริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุด เท่ากบั 0.91ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัองคป์ระกอบน้ีเป็น
อันดับแรกเป็น โดยก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยก าหนดให้ตอ้งจดัท าอย่างเร่งด่วน เพื่อการพฒันา
ประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทลั โดยมีโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
หมู่บา้นทัว่ประเทศและโครงการยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้เช่ือมต่อโดยตรง
กับศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก ทั้ งน้ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐานดา้นการส่ือสารดิจิทลัของประเทศไทยยงัคงมีปัญหา
ในการแพร่กระจายและส่งผลถึงการเขา้ถึงและการใชง้านในภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ 
ท่ีมีระดับต ่า ดังจะเห็นได้จากการเขา้ถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชนไทยท่ีมี
จ านวนครัวเรือนเพียงร้อยละ 29.96 หรือประชากรเพียงร้อยละ 8.997 ของประชากรทั้งหมดท่ีเขา้ถึง
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าท่ี (fixed broadband penetration) 
แม้ว่าอัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนจะมีมาก
พอสมควรคือ ร้อยละ 52.5 ของประชากรนอกจากน้ี หากพิจารณาถึงการเขา้ถึงอย่างทัว่ถึงและเท่า
เทียมในมิติของพื้นท่ี พบว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านการส่ือสารดิจิทลัยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
โดยเฉพาะระดบัหมู่บา้น มีหมู่บา้นประมาณร้อยละ 53 จากจ านวน 74,965 หมู่บา้น ท่ีสามารถเขา้ถึง
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนท่ีเหลือเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลซ่ึงยงัขาดการพัฒนา
โครงสร้างพื้ นฐานโทรคมนาคมท่ี เพียงพอ ทั้ งน้ี  หน่วยงานภาครัฐท่ีส าคัญ  เช่นโรงเรียน 
โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่ง ยงัไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงไดท้ั้งน้ี การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นดิจิทลัอย่างเท่าเทียมจะช่วยปิดช่องว่างทาง
ดิจิทลั ซ่ึงจะท าให้เด็กในส่วนต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมซ่ึงจะน าไปสู่ การศึกษายุค



  164 

ดิจิทลั (Digital Education) การเปล่ียนแปลงห้องเรียนสู่การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบดิจิทลั
นั้นไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีเสถียรภาพและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ ดงันั้นจึงตอ้ง
ใหค้วามส าคญัโครงสร้างพื้นฐาน 

5. องค์ประกอบการบริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ มีตวัแปรท่ี V512 ส่ือดิจิทัล              
ควรเป็นแบบบูรณาการกับทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าน ้ าหนักมากท่ีสุด เท่ากบั 0.84 เด็กปฐมวยั
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างเป็นองคร์วมโดยพฒันาอย่างรอบดา้นและสมดุลทั้งดา้นร่างกาย
ดา้นอารมณ์จิตใจ ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา เพราะทุกดา้นมีผลต่อกนัและกนัเพื่อให ้เด็กเติบโต
ข้ึนเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์และเตม็ศกัยภาพการพฒันาเด็กแบบองคร์วมเป็นแนวทางการพฒันาเด็ก
ท่ีเนน้การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงโดยบูรณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั  การ
บริหารจดัการประสบการณ์การเรียนรู้ในระดบัปฐมวยัยึดหลักการบูรณาการท่ีว่า หน่ึงแนวคิดเด็ก
สามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและหลายประสบการณ์
ส าคญั ดงันั้นส่ือท่ีใชจึ้งควรเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นบูรณาการเช่นกนั  

6. องคป์ระกอบการมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 
0.85 ตวัแปรท่ี V609 พ่อแม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบ
มีคุณค่าและมีการจดัการแบบเป็นระบบ มีค่าน ้ าหนกัมากท่ีสุด เท่ากบั 0.87 การสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างสถานศึกษา บา้น และชุมชน คือการสร้างความร่วมมือระหว่างบา้นสถานศึกษาและชุมชน 
เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั ซ่ึงมีรูปแบบการท างานในลกัษณะการท างานแบบมีส่วนรวมเป็นหัวใจ
ของการจดัการศึกษาและสามารถจดัไดท้ั้งในกิจกรรมของสถานศึกษา หรือจดัในกิจกรรมของบา้น 
และชุมชนเขา้ดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือพฒันาเด็กให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพ และต่อเน่ือง 
มีวิจยัมากมายท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและผลดีต่อนักเรียนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและครอบครัวในการจดัการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสริม              
การเรียนรู้ของเด็กมีผลต่อพัฒนาการและความส าเร็จด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างเด่นชัด               
อีกทั้งยงัช่วยผลกัดนัให้สถานศึกษาด าเนินงานจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้น ผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมไดท้ั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผล การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั โดยผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะทั่วไป  

ระดับนโยบาย 
 1. รัฐตอ้งตระหนกัวา่เดก็ปฐมวยัเป็นช่วงวยัท่ีส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 2. รัฐควรเร่งพฒันาการบริหารจดัการบุคลากร ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ความเหมาะสม 
และรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 3. รัฐควรส่งเสริมให้มีการใชเ้ทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัให้เท่าเทียมกนัทัว่ ทั้ง
ประเทศ โดยการใหมี้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง Hardware และ Software อยา่งทัว่ถึง 
 4. รัฐควรมีการบริหารจดัการงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 5. รัฐควรมีนโยบายด้านกระบวนการในการคัดสรรส่ือดีส าหรับเด็ก โดยผูมี้ความรู้
ความสามารถ เพื่อช่วยกลัน่กรองคุณภาพของส่ือดิจิทลั 
 6. รัฐไม่จ าเป็นตอ้งตั้งองคก์ร สถาบนั หรือหน่วยงานใหม่ข้ึนมาเพื่อการบริหารจดัการส่ือ
ดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยั เน่ืองจากปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานท่ีรัฐจดัตั้งข้ึนมาเพื่อท างานทางดา้นเด็ก
ปฐมวยัอยู่แลว้ ดงันั้นการผลกัดนัให้คณะท างานปฐมวยัท่ีมีอยู่แลว้คณะใดคณะหน่ึงในปัจจุบนั                 
เป็นหน่วยงานหลกั โดยบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานจากทุกกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง                
เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบายและกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวยั                    
เม่ือภารกิจส าเร็จกส่็งต่อใหร้ะดบันโยบายรับผดิชอบและน าไปปฏิบติัต่อไป 
ระดับปฏิบัติ 

1. การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเด็กปฐมวยัควรท างานอย่างมีส่วนร่วม หรือออกแบบ
ระบบในชุมชนใหมี้ส่วนร่วม ทั้งโรงเรียน บา้น ชุมชน และตวัเดก็ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพร่วมกนั  

2. ควรมีการจดัอบรมการบริหารจดัการบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั ทั้งครู พ่อแม่ 
ผูป้กครอง ชุมชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลั และการใชส่ื้อดิจิทลักบัเด็กปฐมวยัอย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ  

3. ควรสร้างวฒันธรรมความรับผิดชอบการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ผา่น
ส่ือดิจิทลัของเด็กปฐมวยั ว่าเป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ผูป้กครอง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ใกล้ชิดกบัเด็กมาก
ท่ีสุด และเป็นผูท่ี้มีอ  านาจ และบทบาทในการก ากบัการใชส่ื้อดิจิทลัของเดก็ปฐมวยัดว้ย 
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4. ควรเพิ่มช่องทางการส่ือสาร การใหค้วามรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั ใหก้บัครูผู ้
ปฏิบติั เพื่อให้ครูผูป้ฏิบติัไดเ้ห็นการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัในภาพรวม และร่วมเป็นปัจจยัหลกัใน
การผลกัดนัให้เกิดการใช้ส่ือดิจิทลัอย่างสร้างสรรค์และปลอดภยั รวมถึงตอ้งเป็นผูช้ี้แนะพ่อแม่ 
ผูป้กครองท่ีขาดความรู้ดา้นการจดัการ และการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบในการสร้างส่ือดิจิทลัส าหรับเดก็ 
2.น ารูปแบบไปทดลองใชแ้ละวิจยัหาประสิทธิภาพของโมเดล 
3. ศึกษาวิจยัอิทธิพลของส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อการพฒันาทางดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ของเด็ก  
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2545. 
วีระเดช เช้ือนาม. "การพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารทนเทศส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

และ 6." วิทยานิพนธ์ สาขาหลกัสูตรและการสอน บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2542. 

ศศิลกัษณ์ ขยนักิจ. "เผยสถานการณ์เดก็ปฐมวยั พบเร่งกวดวิชาตั้งแต่อนุบาล ส่งผลเสียทกัษะการ
เรียนรู้เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2560, เขา้ถึงไดท่ี้ "  
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php. 

สมศกัด์ิ คงเท่ียง. หลกัการบริหารการศึกษา พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542. 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. "แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 – 2564)." ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ. 
———. สถิติการศึกษาประจ าปี 2559 กรุงเทพฯ: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2560. 

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/OJED/issue/view/676
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php
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ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2574  มป
ทมปป. 

ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา. "แผนการศึกษาแห่งชาติ2560 – 2579 เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 
2561, เขา้ถึงไดท่ี้."  http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf. 

สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ.์ การศึกษาปฐมวยั กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต. 
สุรศกัด์ิ ปาเฮ. ส่ือและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา.  กรุงเทพ ฯ: แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ,์ 2560. 
สุริยา  ฆอ้งเสนาะ. "การศึกษาของเดก็ปฐมวยั หวัใจส าคญัของการศึกษา เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559, เขา้ถึงไดท่ี้."  
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=31140. 

สุวิชชา เนียมสอน. "เทคโนโลยกีบัการศึกษาปฐมวยั : กระแสนิยมหรือส่ิงจ าเป็น." วารสารวิจยั มสด 
สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, 11. 2. (2558)  

เสกสิฐ  เลา้กิจเจริญ. การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี  เขตเหนือ สารนิพนธ์
สาขาบริหารการศึกษา กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. 

อติพร เกิดเรือง. "การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับสงัคมไทยในยคุดิจิทลั." วารสาร
มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง, 6,1 (2560). 

อนุช อาภาภิรม. "อนาคตศึกษากบัการประเมินภยัคุกคาม เอกสารประกอบการสมันาเชิงปฏิบติัการ 
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2553., (กรุงเทพฯ :มปป, 2553)." 

อญัชลี ไสยวรรณ. "การศึกษาปฐมวยัในอนาคต. เอกสารประกอบการบรรยาย มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2560.เขา้ถึงไดท่ี้ "  
http://www.e-child-edu.com/youthcenter/downloads/content/future-child-eduction.pdf. 

อญัญรัตน์ นาเมือง. "การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย." วารสารมหาวิทยาลยันราธิวาส2, (2 : 
2553). 

 

 

 

http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=31140
http://www.e-child-edu.com/youthcenter/downloads/content/future-child-eduction.pdf
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์งานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 173 
 

 
 

 



 174 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 

ช่ือผูใ้หข้อ้มูล 

....................................................................................................................................................... 

วนั / เดือน / ปี ท่ีสัมภาษณ์ 

........................................................................................................................................................ 

 

ประเดน็ในการสัมภาษณ์ 

 ท่านคิดวา่การบริหารจดัการส่ือดิจิทลัเพื่อเดก็ปฐมวยัในความคิดเห็นของท่านเป็นอยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 

 

1. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา 
- กรรมการมูลนิธิกองทุนสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 
- กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

2. นางทิพยสุ์ดา สุเมธเสนีย ์
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ (ก.พ.ป.) 
- กรรมการบริหารแผนคณะ 6 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
- ผูอ้  านวยการสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ประธานคณะท างานมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพผูดู้แลเด็ก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคก์ารมหาชน) 
4. ดร.ทศันยั วงศพ์ิเศษกลุ 

- ท่ีปรึกษาส านกังานอุทยานการเรียนรู้ 
- ผูท้รงคุณวฒิุโครงการส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน ประจ าปี พ.ศ.2561 

5. ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ 
- คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ 

6. นายวสนัต ์ภยัหลีกล้ีติ 
- ผูจ้ดัการกองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์
- อดีตเลขานุการกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ สปท. 
7. รศ.ดร.จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์

- รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและพฒันาครอบครัวไทย 

8. รศ.ดร.พชัรี ผลโยธิน 
- อาจารยป์ระจ าพิเศษ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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9. รศ.รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์  
- ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ระดบั 8 ) ประจ าสาขาวิชาวรรณกรรมส าหรับเดก็ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
10. ดร.วรนาท รักสกลุไทย 

- ผูอ้  านวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา 
11. นางธนวรรณ ประมวลศิลป์ชยั 

- ผูรั้บใบอนุญาต และผูจ้ดัการโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 
12. นายชยัฤทธ์ิ ศรีโรจน์ฤทธ์ิ 

- นกัเขียน และบรรณาธิการส านกัพิมพ ์Hello Kids บริษทั แปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากดั 
- วิทยากร และอาจารยพ์ิเศษ บรรยายเร่ืองการเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับ

เดก็และครอบครัว 
13. นางสาวพรพวรรณ นาคผา 

- คุณครู โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต 
14. นายธนะชยั สุนทรเวช 

- นกัแต่งนิทาน และนกัเล่านิทานประจ าส านกัพิมพก์อ้นเมฆ 
- Hokkaido Smile Ambassador ทูตวฒันธรรมและการท่องเท่ียวจงัหวดัฮอกไกโด ประเทศ

ญ่ีปุ่น (ผูแ้ต่งนิทานใหก้บัจงัหวดัฮอกไกโด) 
15. คุณริสรวล อร่ามเจริญ 

- กรรมการผูจ้ดัการบริษทัแปลน ฟอร์ คิดส์ จ ากดั 
- ท่ีปรึกษาสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละจ าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 

16. นายเรืองศกัด์ิ ป่ินประทีป 
- กรรมการผูจ้ดัการมูลนิธิหนงัสือเพื่อเดก็ 
- ผูจ้ดัการโครงการหนงัสือเล่มแรก Bookstart , ประเทศไทย 

17. นางปัณณธร ใสแสง 
- บรรณาธิการ นิตยสาร Mother&Care บริษทั จีเอม็ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
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ภาคผนวก ค  

แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูล 
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ารบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวยั 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ           

1.1 
ภาครัฐตอ้งมีนโยบาย  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการใชส่ื้อ 
โครงสร้างการท างาน ผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจนและเป็นทางการ 
และค านึงถึงธรรมมาภิบาล 

          

1.2 
ควรเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือก าหนดทิศทาง และควรปรับปรุง
ทุกๆ 3-5 ปี   

          

1.3 
ควรมีโครงสร้างพ้ืนฐาน(Infrastructure) ท่ีดี เพ่ือใหส้ามารถ
เขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม  

          

1.4 
นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง Hardware 
และSoftware  

          

1.5 
ควรมีหลกัเกณฑ ์เคร่ืองมือ (Application /Software) และมี
งบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อใชใ้นการควบคุมและ
กลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเดก็  

          

1.6 
ควรมีนโยบายการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือดีภายในประเทศ 
หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญ  

          

1.7 
ควรมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั แต่ใหอิ้สระ
แก่โรงเรียนในการจดัท าและการน าไปใช ้ 

          

1.8 

นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบ bottom-up โดย
ใหชุ้มชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเดก็ ท านโยบายท่ี
เหมาะสมกบักบัชุมชน ถา้ประสบความส าเร็จแลว้ค่อย
เผยแพร่  

          

1.9 
ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง Software แต่
ตอ้งไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

          

1.10 
ควรวางกรอบในการพฒันา Software ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
และใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิต  

          

1.11 
ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเดก็ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนหอ้งสมุด
ดิจิทลัส าหรับเดก็  

          

1.12 
จะตอ้งสามารถคุม้ครองเดก็ และผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกบัเดก็ 

          

1.13 
ควรท าใหส่ื้อมีความเหมาะสมกบัเดก็มากข้ึนและมีราคาถูก
ลง 
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.14 
เน้ือหามีองคค์วามรู้เป็นสากล เช่น วิชาคณิตศาลตร์ ควรซ้ือ
ส่ือจากต่างประเทศ ดีกวา่พฒันาเอง เพราะส่ือจาก
ต่างประเทศมีงานวจิยัสนบัสนุนมาแลว้  

          

1.15 ควรมุ่งเนน้การสร้างนกัสร้างสรรคน์วตักรรม            

1.16 
ควรเตรียมบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลัและการ
คดัสรรส่ือ 

          

1.17 
รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาความรู้ของพอ่แม่ในการใชส่ื้อดิจิทลั
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

          

1.18 
ควรมีนโยบายดา้นหลกัการในการคดัสรรส่ือ วิธีการใช้
ใหก้บัทั้งเดก็และครู  

          

1.19 
ควรส่งเสริมใหห้น่วยงานรับผิดชอบเดก็ปฐมวยัในปัจจุบนั
ท างานใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 

          

1.20 
ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลัส าหรับ
เดก็ปฐมวยัใหท้นัสมยั 

          

การบริหารจัดการ การใช้ส่ือดจิิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ           

2.1 Hardware ท่ีใช ้ควรมีทั้งแบบท่ีพกพาไดแ้ละแบบตั้งโต๊ะ            

2.2 
ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 
ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพฒันาการของเดก็ 

          

2.3 
Software ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเดก็ได ้

          

2.4 ส่ือดิจิทลัตอ้งเช่ือมต่อเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ            

2.5 
เม่ือเดก็ใชส่ื้อ จะตอ้งมีคนแนะน า เพ่ือใหเ้ดก็เรียนรู้อยา่ง
เหมาะสมตามประเดน็ท่ีเดก็สนใจ 

          

2.6 
ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยัท่ีจะช่วยตดัสินใจในการ
น าส่ือดิจิทลัมาใช ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์  

          

2.7 
ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็ เพื่อใหใ้ช้
ส่ือดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์มากกวา่โทษ  

          

2.8 
ตอ้งมี Program / Application ท่ีช่วยในการกลัน่กรองเน้ือหา 
เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเดก็  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

2.9 

ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเดก็ โดยผูมี้
ความรู้ความสามารถ เพ่ือช่วยกลัน่กรองคุณภาพของส่ือ
ดิจิทลั  โดยความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความ
หลากหลาย  

          

2.10 
ควรจดัระบบการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใชส่ื้อดิจิทลั
ส าหรับเดก็ 

          

2.11 
ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้หมาะสม
ดว้ยวธีิการต่างๆ  

          

2.12 
Software / เน้ือหา ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะกบัลกัษณะการ
เรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั  โดยใหค้วามส าคญักบัเน้ือหามากกวา่
รูปแบบ  

          

2.13 เน้ือหาของส่ือดิจิทลัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ            

2.14 
รูปแบบของเน้ือหาตอ้งเนน้ความสนุกสนาน เนน้เร่ืองมิติ
สัมพนัธ์ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  

          

2.15 
รูปแบบของส่ือ ควรเนน้เร่ือง IQ EQ มีจิตอาสา รักธรรมชาติ 
และการเป็นคนดี  

          

2.16 
ครอบครัวหรือหน่วยเลก็ท่ีสุดท่ีใกลต้วัเดก็ ตอ้งพฒันาทกัษะ
ต่างๆ ใหเ้ดก็  

          

2.17 เดก็สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั            

2.18 
เดก็ตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีความ
รู้เท่าทนั  

          

การบริหารจัดการบุคลากร           

3.1 
บุคลากรตอ้งมีความพร้อม มีองคค์วามรู้ เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการส่ือส าหรับเดก็ปฐมวยั 

          

3.2 
บุคลากรในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจวา่จะใชส่ื้ออยา่งไรให้
เกิดประโยชน์และเหมาะสม  
 

          

3.3 

พอ่แม่ ผูป้กครองควรเปล่ียน ความคิดและความเช่ือท่ีส่งผล
กบัพฤติกรรม (Mindset) ท่ีมีต่อส่ือดิจิทลั 
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

3.4 
พอ่แม่ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกบัโรงเรียนในการใชส่ื้อดิจิทลั 
เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชเ้น้ือหา ควบคุมและดูแลการใชส่ื้อ
ดิจิทลัใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้  

          

3.5 
พอ่แม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะใชส่ื้อดิจิทลั
เป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้  

          

3.6 
ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั  หรือ ผา่นการอบรมวธีิการใช้
ส่ือดิจิทลั  

          

3.7 
ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ อยา่งถ่อง
แทก่้อนน าไปใชก้บัเดก็ 

          

3.8 
ครูตอ้งมีการพฒันา เปิดกวา้ง ยอมรับขอ้มูล หรือขอ้แตกต่าง 
และใชค้  าถาม Why เป็นค าถามส าคญั  

          

3.9 
ครูตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการเรียนการสอน 
(Facilitator) 

          

3.10 
ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการส่ือดิจิทลั และตอ้ง
เลือกใชส่ื้อดิจิทลัใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

          

3.11 
ครูตอ้งเขา้ใจและมีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถคดัสรร
ส่ือหลกัและสือเสริมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะกบัเดก็  

          

3.12 ครูตอ้งกา้วทนัยคุสมยัของส่ือดิจิทลั           

3.13 
ครูรุ่นใหม่ตอ้งสามารถสร้างวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัเดก็เป็นรายบุคคล และตอ้งมีเทคนิคในการใช้
ส่ือดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งสอน  

          

3.14 
ครูตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อการพฒันาเดก็และเพื่อ
การประเมินพฒันาการเดก็ เช่น E-Portfolio  และเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนของตวัเอง  

          

3.15 
ครูสามารถดูแลเดก็ไดท้ัว่ถึงข้ึน และสามารถดูแลเป็น
รายบุคคลได ้ 

          

3.16 
ผูผ้ลิตส่ือ ตอ้งดูแลคุณภาพของเน้ือหา (Content) ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัเดก็ เพ่ือใหส่้งเสริม พฒันาการทางดา้นต่างๆ  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

3.17 

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของส่ือดิจิทลั 
ตอ้งวางแผนพฒันา บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียนให้
สามารถใชส่ื้อดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการของเดก็  

          

3.18 สถาบนัผลิตครูสมารถสร้างครูใหเ้ป็น Digital Native             

3.19 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรมีความรู้ เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างจุดแขง็ของชุมชนท่ี
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเดก็  

          

3.20 
ตอ้งพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็
ใหมี้ทกัษะในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อใหส้ามารถพฒันาส่ือท่ีดี
ได ้ 

          

การบริหารจัดการงบประมาณ           

4.1 
ควรมีงบประมาณเพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure)  

          

4.2 
งบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา การปรับเปล่ียน 
แนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

          

4.3 
งบประมาณควรถูกใชเ้พื่อพฒันา Hardware และ Software 
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของเดก็  

          

การบริหารจัดการ ประสบการณ์การเรียนรู้           

5.1 ควรส่งเสริมใหมี้การจดัโปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคล           

5.2 
การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้ โลกของความรู้จะกวา้ง
ข้ึน  

          

5.3 
การจดัการเรียนการสอนจะไม่อิงอยูก่บัหอ้งเรียน  
 

          

5.4 
การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ไม่
จ าเป็นตอ้งเกิดในหอ้งเรียน  

          

5.5 การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็นจริงมากข้ึน            

5.6 เดก็สามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการ ไดด้ว้ยตวัเอง           
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5.7 
ควรจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มีประสบการณ์กบั
ของจริง 
 

     

5.8 
ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบัการปฏิสัมพนัธ์กบั
เพื่อน 

     

5.9 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย           

5.10 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีสามารถใชร่้วมกนัเป็นกลุ่ม           

5.11 
ส่งเสริมการจดัการเรียนการศึกษาทางเลือกท่ีเนน้ใชส่ื้อ
ดิจิทลั 

          

5.12 ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุกศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง           

5.13 
การประเมินผลการเรียนการสอน ท าเป็นรายบุคคลผา่น
ดิจิทลั  

          

5.14 
การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตรท่ี
หลากหลาย   

          

การบริหารจัดการ การมส่ีวนร่วมในการพฒันาการบริหารจัดการส่ือดจิิทลั 

6.1 
หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกนั ท างานเช่ือมโยงกนั ไม่
แยกกนัท างาน  

          

6.2 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั  

          

6.3 
หน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จ  

          

6.4 
ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นกัวิชาการ ภาคประชาสังคม 
และเครือข่ายครอบครัว  

          

6.5 
ส่ือมวลชนตอ้งมีบาทบาทในการช่วยปรับกรอบความคิด
ดา้นส่ือดิจิทลั  

          

6.6 เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วย            

6.7 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัส่ือ  

          

6.8 
ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือเดก็
ปฐมวยั  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

6.9 
พอ่แม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมีการจดัการแบบเป็น
ระบบ  
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของผู้เกีย่วข้องในโรงเรียน 

ในกรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการบริหารจัดการส่ือดิจิทลัเพ่ือเด็กปฐมวยั 
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รายช่ือโรงเรียนทีส่ ารวจความคดิเห็นผู้เกีย่วข้องในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

เกีย่วกบัการบริหารจัดการส่ือดิจิทลัเพ่ือเด็กปฐมวยั 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน   

1 ทีปังกรวิทยาพฒันา (วดัโบสถ)์ 

2 พระต าหนกัสวนกหุลาบ 

3 วดัชนะสงคราม 

4 วดัพลบัพลาชยั 

5 วดัโสมนสั 

6 อนุบาลพิบูลเวศม ์

7 พิบูลอุปถมัภ ์

8 วดัมหาบุศย ์(พิทกัษถ์าวรคุณ) 

9 วดัด่าน 

10 วดัอมรินทราราม 

11 วดัสังขก์ระจาย (แจ่มวิชาสอน) 

12 ราชวินิตประถมบางแค 

13 ทุ่งมหาเมฆ 

14 วดัหนงั 

15 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 

16 สายน ้าทิพย ์

17 วดัช่างเหลก็ 

18 อนุบาลวดัปรินายก 

19 อนุบาลวดันางนอง 

20 พญาไท 
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ล าดับ ช่ือโรงเรียน   

21 อนุบาลจิตรเกษม 
22 บุณยประดิษฐ ์

23 คลองหนองใหญ่ 

24 บางแคเหนือ 

25 บางแค (เน่ืองสังวาลยอ์นุสรณ์) 

26 วดัม่วง 

27 วดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์

28 วดัทองสุทธาราม 

29 วดัมชัฌนัติการาม 

30 วดักก 

31 วดัยายร่ม 

32 วดัสะแกงาม 

33 วนัอุดมรังสี 

34 วดัเศวตฉตัร 

35 วดัสุทธาราม 

36 วดัสุวรรณ 

37 วดัธาตุทอง 

38 วดัวิจิตรวิทยา 

39 สุเหร่าบา้นดอน 

40 สุเหร่าบางมะเขือ 

41 สุเหร่าสามอิน 

42 วดัภาษี 

43 แจ่มจนัทร์ 

44 สวสัดีวิทยา 

45 วิชากร 
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ล าดับ 

 
ช่ือโรงเรียน 

46 วิชูทิศ 

47 สามเสนนอก 

48 วดัเวฬุวนาราม 

49 บ ารุงรวิวรรณวิทยา 

50 ประชาอุทิศ 

51 วดับางปะกอก 

52 อนุบาลซางตาครู้ส 

53 นราธิปวิทยา 

54 ธรรมภิรักษ ์

55 อนุบาลปานตะวนั 

56 อนุบาลสาริน 

57 เธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 

58 กหุลาบวิทยา 

59 อนุบาลพงศส์ถิต 

60 อนุบาลปรางทิพย ์

61 วฒันาวิทยาลยั 

62 วรรณสวา่งจิต 

63 อนุบาลมณีรัตน์ 

64 อนุบาลบา้นสนุกคิด 

65 อมัพวนัศึกษา 

66 สาธิตพฒันา 

67 อนุบาลสีชมพมูอนเทสเซอริ 

68 สารสาสน์ธนบุรี 

69 สารสาสน์วิเทศสายไหม 

70 อนุบาลนอ้งหนู 
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ล าดบั 

 
 
ช่ือโรงเรียน 

71 อนุบาลบา้นบาตร 
72 เซนตฟ์รังซีสเซเวียร์ 
73 อนุบาลบูรณะศึกษาราษฎร์บูรณะ 
74 ราชินี 
75 อนุบาลสายสุดา 
76 อนุบาลเด่นหลา้ 
77 ศิริวฒัน์วิทยา 
78 พระแม่มารียส์าธุประดิษฐ ์
79 แม่พระฟาติมา 
80 แสงอรุณ 
81 อนุบาลชนานนัท ์
82 อนุบาลศนัสนีย ์
83 อนุบาลสิริกาญจน์รัต 
84 อนุบาลธนามาศ 
85 อนุบาลเปล่งประสิทธ์ิ 
86 อนุบาลจิดาภา 
87 อนุบาลชวนช่ืน 
88 อนุบาลวชัรพล 
89 อนุบาลโชคชยัชยัพฤกษ ์
90 อนุบาลจารุวรรณ 
91 อนุบาลสุภมงคล 
92 อุทยัวิทยา 
93 อนุบาลเด็กสากล 
94 อนุบาลปราณี 
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ภาคผนวก จ  

แบบสอบถามความคดิเห็นผู้เกีย่วข้องในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

เกีย่วกบัการบริหารจัดการส่ือดิจิทลัเพ่ือเด็กปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 193 
 

 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง อนาคตภาพการบริหารจดัการส่ือดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยั 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ค าถามต่อไปน้ีและแสดงความคิดเห็นต่ออนาคตภาพการบริหารจดัการ
ส่ือดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยัโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี  

5 หมายถึง  เห็นด้วยกับอนาคตภาพการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก
ปฐมวยัระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นด้วยกับอนาคตภาพการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก
ปฐมวยัระดบัมาก 

3 หมายถึง  เห็นด้วยกับอนาคตภาพการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก
ปฐมวยัระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นด้วยกับอนาคตภาพการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก
ปฐมวยัระดบันอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นด้วยกับอนาคตภาพการบริหารจัดการส่ือดิจิทัลเพื่อเด็ก
ปฐมวยัระดบันอ้ยท่ีสุด 

การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ           

1.1 
ภาครัฐตอ้งมีนโยบาย  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการใช้
ส่ือ โครงสร้างการท างาน ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนและ
เป็นทางการ และค านึงถึงธรรมมาภิบาล 

          

1.2 
ควรเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือก าหนดทิศทาง และควร
ปรับปรุงทุกๆ 3-5 ปี   

          

1.3 
ควรมีโครงสร้างพ้ืนฐาน(Infrastructure) ท่ีดี เพ่ือให้
สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียม  

          

1.4 
นโยบายครอบคลุมเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง 
Hardware และSoftware  
 

          

1.5 
ควรมีหลกัเกณฑ ์เคร่ืองมือ (Application /Software) 
และมีงบประมาณ ท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อใชใ้นการควบคุม
และกลัน่กรองเน้ือหาดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบัเดก็  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ           

1.6 
ควรมีนโยบายการสร้างสรรคแ์ละพฒันาส่ือดี
ภายในประเทศ หรือพฒันาจากส่ิงท่ีเราช านาญ  

          

1.7 
ควรมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั แต่ให้
อิสระแก่โรงเรียนในการจดัท าและการน าไปใช ้ 
 

          

1.8 

นโยบายดา้นการใชส่ื้อดิจิทลั ควรเป็นแบบ bottom-
up โดยใหชุ้มชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเดก็ ท า
นโยบายท่ีเหมาะสมกบักบัชุมชน ถา้ประสบ
ความส าเร็จแลว้ค่อยเผยแพร่  

          

1.9 
ควรดูแลภาพรวมในการใชส่ื้อ เขา้มาช่วยเร่ือง 
Software แต่ตอ้งไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  

     

1.10 
ควรวางกรอบในการพฒันา Software ส าหรับเดก็
ปฐมวยั และใหเ้อกชนเป็นผูผ้ลิต  

     

1.11 
ควรมีสถาบนัดิจิทลัส าหรับเดก็ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือน
หอ้งสมุดดิจิทลัส าหรับเดก็  

     

1.12 
จะตอ้งสามารถคุม้ครองเดก็ และผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกบัเดก็ 

     

1.13 
ควรท าใหส่ื้อมีความเหมาะสมกบัเดก็มากข้ึนและมี
ราคาถูกลง  

     

1.14 
เน้ือหามีองคค์วามรู้เป็นสากล เช่น วิชาคณิตศาลตร์ 
ควรซ้ือส่ือจากต่างประเทศ ดีกวา่พฒันาเอง เพราะส่ือ
จากต่างประเทศมีงานวจิยัสนบัสนุนมาแลว้  

     

1.15 ควรมุ่งเนน้การสร้างนกัสร้างสรรคน์วตักรรม       

1.16 
ควรเตรียมบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจเร่ืองส่ือดิจิทลั
และการคดัสรรส่ือ 

     

1.17 
รัฐมีหนา้ท่ีตอ้งพฒันาความรู้ของพอ่แม่ในการใชส่ื้อ
ดิจิทลัส าหรับเดก็ปฐมวยั 

     

1.18 
ควรมีนโยบายดา้นหลกัการในการคดัสรรส่ือ 
วธีิการใชใ้หก้บัทั้งเดก็และครู  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การบริหารจัดการโดยภาครัฐ           

1.19 
ควรส่งเสริมใหห้น่วยงานรับผิดชอบเดก็ปฐมวยัใน
ปัจจุบนัท างานใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 
 

          

1.20 
ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือดิจิทลั
ส าหรับเดก็ปฐมวยัใหท้นัสมยั 

          

การบริหารจัดการ การใช้ส่ือดจิิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ           

2.1 
Hardware ท่ีใช ้ควรมีทั้งแบบท่ีพกพาไดแ้ละแบบตั้ง
โตะ๊  

     

2.2 
ควรเลือกใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการ
ของเดก็ ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพฒันาการของเดก็ 

     

2.3 
Software ตอ้งมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของเดก็ได ้

     

2.4 ส่ือดิจิทลัตอ้งเช่ือมต่อเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ       

2.5 
เม่ือเดก็ใชส่ื้อ จะตอ้งมีคนแนะน า เพื่อใหเ้ดก็เรียนรู้
อยา่งเหมาะสมตามประเดน็ท่ีเดก็สนใจ 

     

2.6 
ตอ้งมีองคค์วามรู้มีขอ้มูล มีงานวิจยัท่ีจะช่วยตดัสินใจ
ในการน าส่ือดิจิทลัมาใช ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์  

     

2.7 
ควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชส่ื้อดิจิทลัส าหรับเดก็ 
เพ่ือใหใ้ชส่ื้อดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์มากกวา่โทษ  

     

2.8 
ตอ้งมี Program / Application ท่ีช่วยในการ
กลัน่กรองเน้ือหา เพ่ือใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีเหมาะสมกบัเดก็  

     

2.9 

ควรมีกระบวนการในการคดัสรรส่ือดีส าหรับเดก็ 
โดยผูมี้ความรู้ความสามารถ เพ่ือช่วยกลัน่กรอง
คุณภาพของส่ือดิจิทลั  โดยความคิดเห็นของ
นกัวิชาการและผูรู้้ท่ีมีความหลากหลาย  

     

2.10 
ควรจดัระบบการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใช้
ส่ือดิจิทลัส าหรับเดก็ 

     

2.11 
ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการใชส่ื้อดิจิทลัให้
เหมาะสมดว้ยวิธีการต่างๆ  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

2.12 
Software / เน้ือหา ตอ้งออกแบบใหเ้หมาะกบั
ลกัษณะการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั  โดยให้
ความส าคญักบัเน้ือหามากกวา่รูปแบบ  

          

2.13 
เน้ือหาของส่ือดิจิทลัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการ
ศึกษาชาติ  

     

2.14 
รูปแบบของเน้ือหาตอ้งเนน้ความสนุกสนาน เนน้
เร่ืองมิติสัมพนัธ์ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  

     

2.15 
รูปแบบของส่ือ ควรเนน้เร่ือง IQ EQ มีจิตอาสา รัก
ธรรมชาติ และการเป็นคนดี  

     

2.16 
ครอบครัวหรือหน่วยเลก็ท่ีสุดท่ีใกลต้วัเดก็ ตอ้ง
พฒันาทกัษะต่างๆ ใหเ้ดก็  

     

2.17 เดก็สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั       

2.18 
เดก็ตอ้งรู้จกัใช ้และตอ้งเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสม
และมีความรู้เท่าทนั  

          

การบริหารจัดการบุคลากร           

3.1 
บุคลากรตอ้งมีความพร้อม มีองคค์วามรู้ เก่ียวกบั
การบริหารจดัการส่ือส าหรับเดก็ปฐมวยั 

     

3.2 
บุคลากรในโรงเรียนตอ้งมีความเขา้ใจวา่จะใชส่ื้อ
อยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์และเหมาะสม  
 

     

3.3 

พอ่แม่ ผูป้กครองควรเปล่ียน ความคิดและความ
เช่ือท่ีส่งผลกบัพฤติกรรม (Mindset) ท่ีมีต่อส่ือ
ดิจิทลั 
 

     

3.4 
พอ่แม่ตอ้งเขา้มาท างานร่วมกบัโรงเรียนในการใช้
ส่ือดิจิทลั เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชเ้น้ือหา ควบคุม
และดูแลการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้ดก็เกิดการเรียนรู้  

     

3.5 
พอ่แม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะใช้
ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

3.5 
พอ่แม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะใช้
ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้  

          

3.6 
ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั  หรือ ผา่นการอบรม
วิธีการใชส่ื้อดิจิทลั  

     

3.7 
ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ 
อยา่งถ่องแทก่้อนน าไปใชก้บัเดก็ 

     

3.8 
ครูตอ้งมีการพฒันา เปิดกวา้ง ยอมรับขอ้มูล หรือ
ขอ้แตกต่าง และใชค้  าถาม Why เป็นค าถามส าคญั  

     

3.9 
ครูตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการเรียนการสอน 
(Facilitator) 

     

3.5 
พอ่แม่และครูควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนวา่จะใช้
ส่ือดิจิทลัเป็นส่ือเสริมส าหรับการเรียนรู้  

     

3.6 
ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั  หรือ ผา่นการอบรม
วิธีการใชส่ื้อดิจิทลั  

          

3.7 
ครูตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในส่ือดิจิทลันั้นๆ 
อยา่งถ่องแทก่้อนน าไปใชก้บัเดก็ 

     

3.8 
ครูตอ้งมีการพฒันา เปิดกวา้ง ยอมรับขอ้มูล หรือ
ขอ้แตกต่าง และใชค้  าถาม Why เป็นค าถามส าคญั  

     

3.9 
ครูตอ้งปรับตวัใหเ้ป็น ผูอ้  านวยการเรียนการสอน 
(Facilitator) 

     

3.10 

ครูตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการส่ือดิจิทลั 
และตอ้งเลือกใชส่ื้อดิจิทลัใหต้รงตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้
 

     

3.11 
ครูตอ้งเขา้ใจและมีความรู้ในการเลือกส่ือ สามารถ
คดัสรรส่ือหลกัและสือเสริมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะ
กบัเดก็  
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

3.12 ครูตอ้งกา้วทนัยคุสมยัของส่ือดิจิทลั           

3.13 

ครูรุ่นใหม่ตอ้งสามารถสร้างวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเดก็เป็นรายบุคคล และตอ้ง
มีเทคนิคในการใชส่ื้อดิจิทลัใหเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาท่ีตอ้งสอน  
 

     

3.14 

ครูตอ้งใชป้ระโยชน์จากส่ือดิจิทลัเพื่อการพฒันา
เดก็และเพื่อการประเมินพฒันาการเดก็ เช่น E-
Portfolio  และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของ
ตวัเอง  
 

     

3.15 
ครูสามารถดูแลเดก็ไดท้ัว่ถึงข้ึน และสามารถดูแล
เป็นรายบุคคลได ้ 

     

3.16 
ผูผ้ลิตส่ือ ตอ้งดูแลคุณภาพของเน้ือหา (Content) 
ใหมี้ความเหมาะสมกบัเดก็ เพ่ือใหส่้งเสริม 
พฒันาการทางดา้นต่างๆ  

     

3.17 

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั
ของส่ือดิจิทลั ตอ้งวางแผนพฒันา บุคลากรทุก
ระดบัในโรงเรียนใหส้ามารถใชส่ื้อดิจิทลัได้
อยา่งเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของเดก็  

     

3.18 
สถาบนัผลิตครูสมารถสร้างครูใหเ้ป็น Digital 
Native   

          

3.19 

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินควรมีความรู้ เท่าทนั
ส่ือดิจิทลั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง
จุดแขง็ของชุมชนท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ของเดก็  

     

3.20 

ตอ้งพฒันาบุคคลทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาเดก็ใหมี้ทกัษะในการใชส่ื้อดิจิทลั เพื่อให้
สามารถพฒันาส่ือท่ีดีได ้ 
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การบริหารจัดการงบประมาณ 

4.1 
ควรมีงบประมาณเพื่อการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure)  

     

4.2 
งบประมาณควรถูกใชเ้พื่อการพฒันา การ
ปรับเปล่ียน แนวคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

     

4.3 
งบประมาณควรถูกใชเ้พื่อพฒันา Hardware และ 
Software ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของเดก็  

     

การบริหารจัดการ ประสบการณ์การเรียนรู้           

5.1 
ควรส่งเสริมใหมี้การจดัโปรแกรมการเรียนเป็น
รายบุคคล 

     

5.2 
การเรียนรู้จะไร้รูปแบบ องคค์วามรู้ โลกของ
ความรู้จะกวา้งข้ึน  

     

5.3 การจดัการเรียนการสอนจะไม่อิงอยูก่บัหอ้งเรียน       

5.4 
การเรียนรู้จะเป็นการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 
ไม่จ าเป็นตอ้งเกิดในหอ้งเรียน  

     

5.5 การเรียนรู้เขา้ใกลต้วัมากข้ึน เป็นจริงมากข้ึน            

5.6 
เดก็สามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีตวัเองตอ้งการ ได้
ดว้ยตวัเอง 

     

5.7 
ควรจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็มี
ประสบการณ์กบัของจริง 

     

5.8 
ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ควบคู่กบัการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือน 

     

5.9 ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีหลากหลาย      

5.10 
ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อดิจิทลัท่ีสามารถใชร่้วมกนั
เป็นกลุ่ม 

     

5.11 
ส่งเสริมการจดัการเรียนการศึกษาทางเลือกท่ีเนน้
ใชส่ื้อดิจิทลั 

     

5.12 
ส่ือดิจิทลัควรเป็นแบบบูรณาการกบัทุกศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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การบริหารจัดการส่ือดจิิทลัเพ่ือเดก็ปฐมวัย 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การบริหารจัดการ การมส่ีวนร่วมในการพฒันาการบริหารจัดการส่ือดจิิทลั           

5.13 
การประเมินผลการเรียนการสอน ท าเป็น
รายบุคคลผา่นดิจิทลั  

     

5.14 
การประเมินผลตอ้งเปล่ียนและรองรับหลกัสูตร
ท่ีหลากหลาย   

     

การบริหารจัดการ การมส่ีวนร่วมในการพฒันาการบริหารจัดการส่ือดจิิทลั 

6.1 
หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกนั ท างานเช่ือมโยง
กนั ไม่แยกกนัท างาน  

     

6.2 
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการส่ือดิจิทลั  

     

6.3 
หน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนอนุบาลทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  

     

6.4 
ควรมีภาคีร่วม เป็นภาคเอกชน นกัวิชาการ ภาค
ประชาสังคม และเครือข่ายครอบครัว  

     

6.5 
ส่ือมวลชนตอ้งมีบาทบาทในการช่วยปรับกรอบ
ความคิดดา้นส่ือดิจิทลั  

          

6.6 เอกชนควรเขา้มามีส่วนช่วย       

6.7 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัส่ือ  

     

6.8 
ทุกหน่วยงานตอ้งร่วมส่งเสริมการใชส่ื้อดิจิทลั
เพื่อเดก็ปฐมวยั  

     

6.9 
พอ่แม่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ควรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการส่ือแบบมีคุณค่า และมี
การจดัการแบบเป็นระบบ  
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ สรวงมณฑ ์สิทธิสมาน 
วนั เดือน ปี เกดิ 9 มีนาคม 2513 
สถานที่เกดิ จงัหวดัลพบุรี 
วุฒิการศึกษา ปี 2524-2529  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย โรงเรียนสตรี

มหาพฤฒาราม  
ปี 2530-2533  ศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์   
สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง    
ปี 2544-2546  ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารงานวฒันธรรม 
วิทยาลยันวตักรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      
ปี 2559-ปัจจุบนั  ก าลงัศึกษาปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 11/8 ซอยสมาคมชาวปักษใ์ต ้ถนนบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต
ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญแผนภูมิ
	บทที่ 1  บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ปัญหาการวิจัย
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	คำถามของการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย
	กรอบแนวคิดการวิจัย

	บทที่ 2  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อและการหลอมรวมเทคโนโลยี
	ความหมายของการบริหารจัดการ
	การบริหารแบบเน้นทรัพยากรและกระบวนการ
	การหลอมรวมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสื่อ
	สื่อดิจิทัลทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย
	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการนำสื่อดิจิทัลมาใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย

	เด็กปฐมวัย
	เด็กปฐมวัยและลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
	ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
	ความสามารถในการเรียนรู้สารสนเทศของเด็กปฐมวัย
	การจัดการศึกษาและระบบการศึกษาปฐมวัยของไทย
	ความเปลี่ยนแปลงของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รู้สำหรับเด็กปฐมวัย

	แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต
	แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3  การดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
	ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย
	ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย

	ระเบียบวิธีวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย


	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การสำรวจความคิดเห็นอนาคตภาพในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย
	ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

	บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	การอภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก  หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์งานวิจัย
	ภาคผนวก ข  แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
	ภาคผนวก ค  แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูล
	ภาคผนวก ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย
	ภาคผนวก จ  แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อเด็กปฐมวัย

	ประวัติผู้เขียน

