


1 
 

 

 

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการของครผูู้ดแูลเดก็เลก็ 
The using of social media for the academics tasks of child care teachers 

 

สายสุดา ปัน้ตระกลู  และ บุญญลกัษม ์ต านานจิตร   
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ  
 
Saisuda Pantrakool  and  Boonyalak  Tumnanchit  

Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit University 

 

บทคดัย่อ  
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการของผูดู้แลเด็กเลก็ กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นผูดู้แลเด็กเลก็ จ านวน 397 คน ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ สงักดักรมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการของผูดู้แลเด็กเลก็ วิเคราะห์ข้อมูลค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผู้ดูแลเด็กมีการพฒันาการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ด้านวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวตัถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ( X = 4.01) รองลงมาคือ ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการ ( X = 3.94) และด้าน
ทรพัยากรสารสนเทศในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการ (X = 3.76) 
 
ค าส าคญั: เครอืข่ายสงัคมออนไลน์  สงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการ ผูดู้แลเดก็เลก็ ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 
Abstract   

 This research objective was to study the using of social media for the academics tasks of child 
care teachers in the early child center of Local Government. The sample group consisted of 397 child care 
teachers who working in the early Childhood Development Center. Moreover, there was a research tool 
as the questionnaires. Data analysis was statistically engaged in percentage, means, and standard 
deviation.  The research findings were revealed as follows: The child care teachers had academic learning 
through social media at the averagely high level in terms of items, the purpose of social media was the 
highest ( X = 4 . 01 ) , followed by the using of academic social media ( X = 3 . 94 )  and the academic 
information resources ( X = 3.76).  
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บทน า     
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได้พฒันาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคญัในสงัคมยุคใหม่ รูปแบบ

การศกึษามีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้จากอทิธพิลของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยทีางด้าน
อินเทอร์เน็ตโทรคมนาคมและการสื่อสาร การจดัการเรียนการสอนแบบเดิมการเรียนรู้จะถูกจ ากัดอยู่เพยีงภายใน
หอ้งเรยีน การทบทวนภายนอกหอ้งเรยีนท าไดย้าก อกีทัง้เวลาในการศกึษาเรยีนรูม้จี ากัดส่งผลต่อประสทิธิภาพใน
การเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน การเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท าใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อ
เชื่อมโยงขอ้มูลจากผูค้นหลายสบิล้านคนทัว่โลกเขา้ด้วยกนั ก่อใหเ้กดิการไหลเวยีนของสารสนเทศจ านวนมหาศาล
ภายในเวลาอนัสัน้ การศึกษาข้อมูลและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ท าได้เพียงปลายนิ้วสมัผสั (ชวนัธร สมัฤทธิ ,์ 2554) 
โดยอาศยัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet) ก่อเกดิเป็นชุมชนบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ขึน้ ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้
ต่างๆ กลายเป็นกุญแจส าคญัส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการศึกษา
แบบออนไลน์ (Online Learning) หรือ อีเลิร์นนิ่ง  (e-Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีการ
ประยุกต์ใชส้ื่ออเิล็กทรอนิกส ์มวีตัถุประสงค์ที่เอื้ออ านวยให้ผูเ้รยีนสามารถเรียนรูไ้ด้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่
ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ซึ่งแพร่ขยายในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อีเลิร์นนิ่งจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรยีนรูท้ีม่สีื่อการเรยีนการสอนในรูปแบบของไฟล์อเิลก็ทรอนิกส ์ จดัระบบการน าเสนอเนื้อหาและกจิกรรมเสริมการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถอ่านและเรียนรูเ้นื้อหาสาระในเอกสาร ต าราได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
ซึ่งสื่อการสอนที่จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน ควรเป็นสื่อการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจช่วยให้
ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและมีเนื้อหาที่เหมาะสมใกล้เคียงกับวุฒิภาวะและความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด     
(หาญศกึ เลบ็ครุฑ และ ปรชัญนันท์ นิลสุข, 2553) 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
การแบ่งปันสื่อต่างๆ ทัง้บนัเทงิและวชิาการ การพูดคุยตอบโต้กันระหว่างผู้ส่งสารและผูร้บัสาร อกีทัง้มบีทบาทกับ
ชวีติประจ าวนัของประชากรทุกกลุ่มวยั ดว้ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตทีถู่กพฒันาให้รองรบัความ
ต้องการในการใช้งานอย่างทัว่ถึงในทุกพื้นที่ ประกอบกับอตัราการให้บริการในระดบัที่ประชาชนทัว่ไปที่มีความ
ต้องการใชง้านสามารถจ่ายได ้ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไดข้ยายฐานผูใ้ชง้าน ตลอดจนมคีวามหมายทีก่วา้งขวางขึ้น 
มนุษย์สามารถตดิต่อปฏิสมัพนัธ์กนัผ่านบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนแอปพลเิคชัน่ (Application) ต่าง ๆ 
ทัง้ที่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ ไม่แสวงหาก าไรและเผยแพร่ความรู้ (ปิยวฒัน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวนั , 
2560)   

การจดัการเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิขอ้ที ่7 ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลผู้เรียน ข้อ 7.8 ให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาสารสนเทศเพื่อสร้างสื่อการจดัการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที ่โดยเฉพาะสื่อมลัตมิเีดยีผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกเหนือจากสื่อสิง่พมิพท์ีอ่ยู่ในรูปของ
หนังสือ ต ารา โดยข้อ 7.10 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้มีการจดัตัง้สถานีโทรทศัน์เพื่อการศึกษาเป็นการเฉพาะ โดยมีกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุน (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่งปัจจุบนัในสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศได้จดักระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอของผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาวน์
โหลดไฟล์ต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม iTunes และอุปกรณ์ดจิทิลัสมยัใหม่อย่าง PDAPhone  Smart Phone หรอือุปกรณ์ 
iDevice ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งผลการส ารวจเกี่ยวกับการเติบโตของสมาร์ทโฟนในเอเชียแปซิฟิกจะมีอตัรา
เฉลี่ย 12.5% ต่อปี ระหว่างปี 2553-2559 โดยมีสดัส่วนประมาณ 32% ของโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้หมดในภูมิภาค 
ส่วนยอดขายทัว่โลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 653 ล้านเครื่อง โดยเอเชียแปซิฟิกมีสดัส่วน 30.7% ของยอดรวม 
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(กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2557) เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยใหก้ารใช้งาน สื่อต่าง ๆ ทีน่ าเสนอขอ้มูลข่าวสารที่
เป็นสาระ และความบนัเทงิ สามารถท าไดทุ้กทีทุ่กเวลาทีต่้องการ บนอุปกรณ์ดจิิทลัพกพาและมีประสทิธิภาพผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่กับมหาวทิยาลยัสวนดุสติจดัโครงการความร่วมมือทางวชิาการ (ระยะที่ 
2) เป็นการประสานกับสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่าย 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาและมหาวทิยาลยัราชภัฏยะลา มเีป้าหมายเพื่อพฒันาครูผู้ดูแลเด็กให้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและไอแพดในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนา         
เดก็เลก็ สงักดักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น เป็นการจดัการศึกษาบนพืน้ฐานการเรยีนรูจ้ากการท างาน (Work 
Based Learning) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการปฏิบตัิงานกับการเรียนรู้ทางทฤษฎีในชัน้เรียนตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยของสถาบันอุดมศึกษา สะท้อนการเรียนรู้จากการ
ปฏบิตังิาน ณ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กระบวนการเรยีนรูเ้กิดจากความรูใ้นชัน้เรยีนและประสบการณ์ในทีท่ างาน ซึ่ง
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพฒันางานจากความต้องการของหน่วยงานผ่านการผสมผสานการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ ด้วยการวิเคราะห์ สะท้อนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถสงัเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จากการท างาน โดยมีกระบวนการส าคญั คือ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบตัิ การ
เรียนรู้เกิดจากการมีส่วนร่วมการเรียนรู้เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้และอธิบายได้ องค์ประกอบของการเรียนรู้จากการ
ท างาน คือ งาน กิจกรรม การเรียนรู้ บุคคล (ผู้เรียน อาจารย์ ครูพี่เลี้ยงหรือหวัหน้างาน) เทคโนโลยี และการ
ประเมินผล ซึ่งมีประเด็นของการอภิปรายและสมัมนาในชัน้เรียนและโลกออนไลน์มาจากการปฏิบตัิงานในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นกับมหาวิทยาลยัสวน
ดุสติ, มปป.) 

จากการศึกษางานวิจยัเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของผูดู้แลเดก็
ปฐมวัยของประเทศไทย (บุญญลักษม์ ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง , 2555) พบว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเนื้อหาสารสนเทศ 
โปรแกรมหรอืแอพพลเิคชัน่ที่ใช ้ โดยเนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนการสอนในสงัคมออนไลน์ต้องมีการปรบัปรุงให้
ทนัสมยั และเหมาะสมต่อพฒันาการของเด็กปฐมวยั ปัญหาด้านการดาวน์โหลดโปรแกรมเนื้อหาที่ใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนยงัขาดหลกัเกณฑ์วิธีการ
ประเมนิผลการเรียนรู ้ ระบบ Wi-Fi/อนิเทอร์เน็ตในศูนย์พฒันาเด็กเล็กไม่เสถยีร และมเีครอืข่ายไม่ครอบคลุมพื้นที่
ใหบ้รกิารของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบางศูนย์ฯ (บุญญลกัษม์ ต านานจติร และณัฐวุฒ ิสงัขท์อง, 2555) และสิง่ทีส่ าคญั
อกีประการหนึ่ง คอื ผูดู้แลเดก็มปีระสบการณ์ในการใชส้ื่อใหม่น้อย และส่วนใหญ่ใชเ้พื่อการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก
มิได้น ามาใช้ด้านวิชาการ อนัเนื่องจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ลกัษณะและ
แอพพลเิคชัน่ทีใ่ช ้  ดงันัน้การพฒันาการเรยีนรูผ้่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการสู่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เดก็เลก็จงึเป็นเรื่องใหม่ทีย่งัไม่ได้มกีารศึกษาเชิงลกึในประเทศไทยอย่างจรงิจงั  จงึท าใหค้ณะผูว้จิยัมคีวามสนใจที่
จะศกึษาการพฒันาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการสู่ผู้ดูแลเด็ก  เพื่อน าผลการวิจยัทีไ่ด้รับไป
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุงการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็ก 
สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้มาซึ่งแนวทางปฏิบตัิทีง่่ายต่อการเขา้ใจและการเขา้ถึง ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ที่กลมกลืนกับวิถีการท างานผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อนัท าให้ผู้ดูแลเด็กสามารถศึกษาหา
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ความรูด้า้นวชิาการได้ดว้ยตนเอง และสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาเป็นเครื่องมือ
ในการจดัหาสารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อการจดัประสบการณ์การเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัในประเทศไทยต่อไป  

 
วตัถปุระสงค์    

เพื่อศกึษาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวิชาการของผูดู้แลเดก็เลก็ สงักดักรมการปกครองทอ้งถิน่ 
    
กรอบแนวคิด     
 

    ตวัแปรต้น                                                       ตวัแปรตาม  

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ระเบียบวิธีการวิจยั     
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูดู้แลเดก็เล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ มจี านวน 37,960 คน (โครงการความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่กบัมหาวทิยาลยัสวนดุสติ, มปป.) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ประเทศ จ านวน 397 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ( Taro 
Yamane) ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (ศริชิยั กาญจนวาส ีและ
คณะ, 2547) ตามภูมิภาค 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัตกและภาคใต้ ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ภมิูภาค ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. ภาคเหนือ  4,237 44 
2. ภาคกลาง  6,431 67 
3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  17,825 186 
4. ภาคตะวนัออก  2,365 25 
5. ภาคตะวนัตก 1,675 18 
6. ภาคใต้ 5,427 57 

รวม 37,960 397 

สถานภาพของผู้ดูแลเด็กเล็ก  
-เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
-ประสบการณ์การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้าน
วิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สังกัด
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. การสรา้งและพฒันาคุณภาพเครื่องมอื 
 2.1 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื คณะผู้วิจยัศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี 

และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพฒันาการเรยีนรูผ้่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการสู่ผู้ดูแลเด็กเลก็ ก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามและสร้างขอ้ค าถามจากขอ้มูลทีไ่ดท้ าการศกึษามาใหค้รอบคลุมและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

2.1.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามเกี่ยวกบัการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้าน
วิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก สงักัดกรมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้วิจยัด าเนินการสร้างขึ้น จ านวน 3 ตอน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ดูแลเด็กเล็ก ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนและประสบการณ์การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ลกัษณะค าถามเป็น
แบบเลอืกตอบและปลายเปิด 

ตอนที่ 2 การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการสู่ผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 3 ด้าน คือ ด้าน
วตัถุประสงค์ในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จ านวน 9 ขอ้ ดา้นการจดัการเรยีนรูก้ารใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ดา้นวชิาการ จ านวน 11 ขอ้ และดา้นทรพัยากรสารสนเทศด้านวชิาการในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จ านวน 10 ขอ้
ลกัษณะค าถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั และปลายเปิด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก 
ค าถามมลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 

2.2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมอื 
คณะผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่สร้างเสนอให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณา

ความถูกต้องและความชดัเจนของขอ้ค าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค าและความตรงทางเนื้อหาเพื่อน ามา
ปรบัปรุงแก้ไข โดยน าแบบสอบถามมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้อง ความตรงทางเนื้อหาและความตรงทางโครงสร้าง และน าไปทดลองใช้กับครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเที่ยง (Reliability) ค่าความเชื่อมัน่
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient Alpha) ไดค่้าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ .96 

3. การเกบ็และรวบรวมขอ้มูล   
 คณะผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2560 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ทัง้หมด คณะผู้วิจยัน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบข้อค าถามโดย
คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามชุดทีส่มบูรณ์ จ านวน 397 ชุด   

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถติิของขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ส่วนขอ้ค าถามแบบปลายเปิดค าถาม น ามาสรุปประเดน็และค านวณเป็นค่าความถี่ 
 

ผลการวิจยั     
ผลการศกึษาการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการของผูดู้แลเดก็เล็ก  
1. สถานภาพของผูดู้แลเดก็เลก็ 
    ข้อมูลของผู้ดูแลเด็กเล็ก ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างาน รายได้

เฉลี่ยต่อเดอืนและประสบการณ์การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รายละเอยีดดงัตารางที ่2-3 
 



6 
 

 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและรอ้ยละของสถานภาพของผูดู้แลเดก็เลก็ 

สถานภาพของผู้ดูแลเดก็เล็ก 
จ านวน 
(n=397) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 3 0.76 
หญงิ 394 99.24 

2. อายุ    
น้อยกว่า 30 ปี    61 15.37 
31 - 40 ปี 248 62.47 
41 - 50 ปี 81 20.40 
มากกว่า 51 ปี 7 1.76 

3. ระดบัการศกึษา   
ปรญิญาตร ี 284 71.54 
ปรญิญาโท  5 1.26 
วุฒกิารศกึษาอื่น ๆ เช่น ม.6 ปวช. ปวส. อนุปรญิญา 108 27.20 

4. ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในศูนย์พฒันาเดก็เลก็   
น้อยกว่า 1 ปี  1 0.25 
1  -  5 ปี 153 38.53 
6 - 10 ปี 184 46.35 
11 - 15 ปี 35 8.82 
มากกว่า 15 ปีขึน้ไป 24 6.05 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน    
ต ่ากว่า 15,000 บาท 376 94.71 
15,000 - 25,000 บาท 21 5.29 

 

จากตารางที ่2 พบว่า ผูดู้แลเดก็เลก็ จ านวน 397 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 394 คน คดิเป็นร้อย
ละ 99.24 มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.47 จบการศึกษาระดบัปริญญาตร ีจ านวน 
284 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.54% มปีระสบการณ์ในการปฏิบตังิานในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 6 - 10 ปี จ านวน 184 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 46.35 และมรีายไดเ้ฉลี่ย ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 376 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.71 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและรอ้ยละของประสบการณ์การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ประสบการณ์การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ จ านวน 
(n = 397) 

ร้อยละ 

1. ประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์   
น้อยกว่า 1 ปี 4 1.01 
1 - 5 ปี  246 61.96 
มากกว่า 5 ปี   147 37.03 

2. ประเภทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีใ่ช ้   
Facebook     386 97.23 
Line  373 93.95 
Twitter 40 10.07 

3. ความถี่ในการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์   
ทุกวนั   358 90.18 
อาทติย์ละครัง้ 4 1.00 
เดอืนละครัง้  3 0.76 
ไม่แน่นอน  32 8.06 

4. ระยะเวลาทีใ่ชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อครัง้   
น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 80 20.15 
ประมาณ 1 ชัว่โมง  70 17.63 
2 - 3 ชัว่โมง 59 14.87 
มากกว่า 3 ชัว่โมง  41 10.32 
ไม่แน่นอน 147 37.03 

หมายเหตุ ขอ้ 2 ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ 
 

จากตารางที ่3 พบว่า ผูดู้แลเดก็เลก็ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 1- 5 ปี 
จ านวน 246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.96  ประเภทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่ใชม้ากทีสุ่ด คอื Facebook จ านวน  
386 คน คิดเป็นร้อยละ 97.23ความถี่ในการใช้งานส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 90.18  
ระยะเวลาที่ใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ต่อครัง้ ผู้ดูแลเด็กเล็กส่วนใหญ่มีระยะเวลาไม่แน่นอน จ านวน 147 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 37.03 

2. การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการ  
 การศกึษาการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการของผู้ดูแลเดก็เล็ก ใน 3 ดา้น คอื ดา้นวตัถุประสงค์

ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการจดัการเรียนรู้การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการ และด้าน
ทรพัยากรสารสนเทศดา้นวชิาการในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ รายละเอยีดดงัตารางที ่4-6 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านวตัถุประสงค์ในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

รายการ X  S.D. การใช้ ล าดบัท่ี 
1. คน้หาขอ้มูลผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook, 

Line, Google+ ฯลฯ ) 
4.52 0.61 มากทีสุ่ด 1 

2. การใชง้านแอพพลเิคชัน่ในการเรยีนรูต้่าง ๆ 4.19 0.67 มาก 2 

3. อ่านหนังสอืผ่านทาง แอพพลเิคชัน่ หรอืเวบ็ไซต์ 3.64 0.79 มาก 9 

4. ตดิตามข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ 4.17 0.73 มาก 3 

5. การน าเสนองาน 4.10 0.68 มาก 4 

6. บนัทกึกจิกรรมการท างาน 3.76 0.83 มาก 8 

7. การพูดคุยกับหัวหน้ างาน เพื่ อนร่ วมงานผ่ าน
แอพพลเิคชัน่แชท 

3.93 0.80 มาก 6 

8. ดูคลปิวดีโีอ ภาพยนตร์ ละคร ผ่านแอพพลเิคชัน่ 3.99 0.94 มาก 5 

9. ฟังเพลง 3.79 1.03 มาก 7 
รวม 4.01 0.50 มาก  

 

จากตารางที ่4 พบว่า ดา้นวตัถุประสงค์ในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของครูผู้ดูแลเดก็เลก็ ผลการวจิยั
มรีะดบัการใชอ้ยู่ในระดบัมากที่สุดถึงระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง (X = 4.52, S.D. = 0.61 ถงึ X  = 3.64, S.D. 
= 0.79) รายข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, 
Google+ ฯลฯ ) รองลงมาคือ การใช้งานแอพพลิเคชัน่ในการเรียนรูต้่างๆ ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ การ
น าเสนองาน ดูคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ ละคร ผ่านแอพพลิเคชัน่ การพูดคุยกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานผ่าน
แอพพลิเคชัน่แชท ฟังเพลง และบนัทึกกิจกรรมการท างาน อนัดบัสุดท้ายคือ อ่านหนังสือผ่านทางแอพพลิเคชัน่
หรอืเวบ็ไซต์  

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นการจดัการเรยีนรู้การใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการ 

รายการ X  S.D. การใช้ ล าดบัท่ี 
1. สบืคน้ขอ้มูลประกอบการจดัประสบการณ์ 4.36 0.66 มาก 1 
2. จดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่เดก็เลก็ 4.14 0.66 มาก 4 

3. คน้หาขอ้มูลไดห้ลากหลายทัง้ตวัอกัษร ภาพ เสยีงและ
วดีโีอ 

4.29 0.68 มาก 2 

4. ดาวน์โหลดและอพัโหลดขอ้มูล (ตวัอกัษร ตวัเลข ภาพ 
เสยีงและวดีโีอ) 

4.15 0.72 มาก 3 

5. ใชจ้ดัประสบการณ์ในการฝึกใหเ้ด็กออกเสยีงตาม
ภาพประกอบค า 

3.81 0.74 มาก 7 

6. ผลติสื่อการจดัประสบการณ์ทีท่นัสมยั เช่น คลปิวิดโีอ, 
e - book, CAI 

3.74 0.84 มาก 9 

7. สรุป/ท ากจิกรรมหลงัการจดัประสบการณ์ 3.71 0.81 มาก 10 
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รายการ X  S.D. การใช้ ล าดบัท่ี 
8. บนัทกึกจิกรรมการจดัประสบการณ์ 3.77 0.82 มาก 8 

9.  แลกเปลี่ยน/แชร์ขอ้มูลความรูก้บัผู้ดูแลเดก็เลก็ คนอื่น ๆ 3.97 0.77 มาก 5 

10. สรา้งสรรค์ผลงานวิชาการ 3.81 0.81 มาก 6 

11. เล่นเกมสรา้งสรรค์ 3.61 0.90 มาก 11 
รวม 3.94 0.55 มาก  

 
จากตารางที ่5 พบว่า ดา้นการจดัการเรยีนรู้การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการของครูผู้ดูแลเด็ก

เลก็ผลการวจิยัมรีะดบัการใชอ้ยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง ( X = 4.36, S.D. = 0.66 ถงึ X  = 3.61, S.D. = 
0.90)  รายข้อที่มีระดบัค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสืบค้นข้อมูลประกอบการจดัประสบการณ์ รองลงมาคือ ค้นหา
ขอ้มูลไดห้ลากหลายทัง้ตวัอกัษร ภาพ เสยีงและวิดโีอ ดาวน์โหลดและอพัโหลดขอ้มูล (ตวัอกัษร ตวัเลข ภาพ เสยีง
และวิดีโอ) จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก แลกเปลี่ยน/แชร์ข้อมูลความรู้กับผู้ดูแลเด็กเล็กคนอื่นๆ 
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ใช้จดัประสบการณ์ในการฝึกให้เด็กออกเสียงตามภาพประกอบค า บนัทึกกิจกรรมการ
จดัประสบการณ์ ผลิตสื่อการจดัประสบการณ์ทีท่นัสมยั เช่น คลิปวิดีโอ , e - book, CAI และสรุป/ท ากิจกรรมหลงั
การจดัประสบการณ์ อนัดบัสุดทา้ยคอื เล่นเกมสรา้งสรรค์  
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดา้นทรพัยากรสารสนเทศด้านวชิาการในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

รายการ X  S.D. การใช้ ล าดบัท่ี 
1. หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ประเภทแบบเรยีน ต ารา คู่มอื

หลกัสูตร แผนการจดัประสบการณ์ 
3.97 0.68 มาก 2 

2. หนังสอือ้างองิอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น พจนานุกรม 
สารานุกรม หนังสอืแผนที ่

3.72 0.76 มาก 6 

3. เอกสารประกอบการประชุม/สมัมนาทางวิชาการ 
อเิลก็ทรอนิกส์ 

3.57 0.75 มาก 9 

4. หนังสอืพมิพ ์วารสาร/นิตยสารอเิลก็ทรอนิกส์ 3.64 0.80 มาก 8 

5. หนังสอืนวนิยาย เรื่องสัน้ วรรณกรรมเยาวชน 
อเิลก็ทรอนิกส์ 

3.48 0.83 มาก 10 

6. หนังสอืภาพ หนังสอืการ์ตูน นิทานอิเลก็ทรอนิกส์ 3.76 0.82 มาก 5 

7. คลปิวดิีโอในยูทูป 4.09 0.77 มาก 1 

8. บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) 3.66 0.85 มาก 7 

9. บทเรยีนส าเรจ็รูปส าหรบัศึกษาดว้ยตนเองในลกัษณะ 
e - Learning 

3.77 0.80 มาก 4 

10. สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกสจ์ากเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 3.93 0.73 มาก 3 

รวม 3.76 0.60 มาก  
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จากตารางที ่6 พบว่า ดา้นทรพัยากรสารสนเทศด้านวชิาการในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของครูผูดู้แลเด็ก
เลก็ ผลการวจิยัมรีะดบัการใชอ้ยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลี่ยระหว่าง ( X = 4.09, S.D. = 0.77 ถงึ X  = 3.48, S.D. = 
0.83)  รายข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  คลิปวิดีโอในยูทูป รองลงมาคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
แบบเรียน ต ารา คู่มือหลกัสูตร แผนการจดัประสบการณ์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับศึกษาด้วยตนเองในลักษณะ e – Learning หนังสือภาพ หนังสือการ์ตูน นิทาน
อเิลก็ทรอนิกส ์หนังสอือ้างองิอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น พจนานุกรม สารานุกรม หนังสอืแผนที่ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน (CAI) หนังสือพิมพ์ วารสาร/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกอบการประชุม/สมัมนาทางวิชาการ 
อเิลก็ทรอนิกส ์อนัดบัสุดทา้ยคอื หนังสอืนวนิยาย เรื่องสัน้ วรรณกรรมเยาวชนอเิลก็ทรอนิกส ์  

3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการ  
3.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  ผู้ดูแลเด็กเล็กให้ข้อเสนอแนะว่าสามารถ

น าไปใชเ้พื่อตดิต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง เพื่อนผูดู้แลเดก็เลก็ ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาและเครอืข่ายครู และใช้
เป็นสื่อในการจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ เช่น เปิดเพลง ดูคลปิวดิโีอ 

3.2 ดา้นการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวชิาการ ผูดู้แลเดก็เลก็ใหข้อ้เสนอแนะว่าใชใ้นการหาข้อมูล 
รวบรวมสื่อ และรบัส่งขอ้มูลข่าวสารการเรยีนรู ้

3.3 ดา้นทรพัยากรสารสนเทศด้านวิชาการในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ผูดู้แลเดก็เลก็ใหข้อ้เสนอแนะว่า
ต้องการใชห้นังสอืการ์ตูน หนังสอืภาพอเิลก็ทรอนิกสท์ีท่ีม่ใีนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
 
อภิปรายผล   

ผลการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านวิชาการของผู้ดูแลเด็กเล็ก  สังกัดกรมการปกครอง
ท้องถิ่น พบว่า ผู้ดูแลเด็กเล็กมีการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่ใชง้านผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตโดยมรีูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลาย ทัง้ในรูปแบบของการสร้างและการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะในปัจจุบนักระแสการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ประเภทสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย 
ท าใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน องค์กร กลุ่มบุคคลหรอืผูดู้แลเดก็เลก็ไดน้ าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาใช้
ประโยชน์ทัง้ในการสื่อสารติดต่อกนัภายในหน่วยงาน การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของศูนย์พฒันาเด็กเล็กและการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน  พบว่า ด้าน
วตัถุประสงค์ในการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รายขอ้ทีม่ค่ีาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอืเพื่อคน้หาข้อมูลผ่านเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ (Facebook, Line, Google+ ฯลฯ) ทัง้นี้เนื่องมาจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ดูแลเด็กเล็กใช้
แบ่งปันข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยงักลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน ผู้ดูแลเด็กเล็กส่วนใหญ่มี
การใช ้Facebook ทุกวนั มปีระสบการณ์ในใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทัง้การโพสต์ขอ้ความ รูปภาพของตนเอง มี
ส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น กดไลน์หรือแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้อื่น  จากประสบการณ์การใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท าให้ผูดู้แลเด็กเลก็สามารถเขา้ถึงข้อมูลด้านวิชาการที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทัง้ยงั
เป็นการแบ่งปันความรู้ ความสนใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัง้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวยั การสรา้งสื่อการเรยีนรูแ้ละการแสดงความคิดเหน็ผ่านโลกออนไลน์ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2560) พบว่า ประชากรในสงัคมไทยส่วนใหญ่ใชส้งัคมออนไลน์มากถงึ 38 
ล้านคน กจิกรรมอนัดบัแรกทีท่ าเมื่อใช้อนิเทอร์เน็ต คอื เขา้ใช ้Social Network รองลงมาคอื ดูวดิโีอใน YouTube 
และค้นหาข้อมูลต่างๆ  เช่นเดียวกับ Fagan and Coutts (2013) ให้ข้อเสนอว่า ครูผู้สอนควรมีประสบการณ์และ
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงสังคมออนไลน์ น าแท็บเล็ตมาใช้ในหลกัสูตร
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การศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มากขึ้น เช่นเดียวกับ 
Falloon  (2013) พบว่า การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน การน าเสนอแนวทางใหม่เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนในการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันของไอแพด เช่น การสร้าง
แบบจ าลอง เวลา ผลลพัธ์ การแก้ไขปรบัปรุง ข้อเสนอแนะ และความเหมาะสมของเนื้อหาด้านความบนัเทิง / 
การศกึษาจะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้  

ส่วนในรายด้านการจดัการเรียนรู้การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า รายข้อข้อการสืบค้นข้อมูลประกอบการจดัประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้ดูแลเดก็
เลก็ส่วนใหญ่มกีารใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวนั สามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีต่้องการและเลอืกใชส้ารสนเทศออนไลน์
ในรูปแบบข้อมูลที่มีความหลากหลายทัง้ตัวอักษร ภาพ เสียงและวีดีโอ การดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูล 
(ตัวอกัษร ตัวเลข ภาพ เสียงและวีดีโอ) ที่ตอบสนองต่อการความต้องการของตนเองทัง้ด้านเนื้อหาในการจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กเลก็ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลือกน ามาใช้ผู้ดูแลเด็กเล็กควร
พิจารณาถึงประโยชน์ของสื่อการสอนที่น ามาใช้ทัง้สีสนั ภาพที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี 
สัมพันธ์กับผลงานวิจัยของกับ McKnight (2010) ที่พบว่าสื่อออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาใน
บทเรยีนดว้ยความสนุกสนานที่ใกล้เคยีงกับวุฒิภาวะและความต้องการของผูเ้รยีน เช่นเดยีวกับผลการศึกษาด้าน
สื่อส าหรับเด็ก (Fred Rogers Center for Early Learning and Children's Media, 2012) พบว่าการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการและความสุขของเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2560 ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวยั ความสามรถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2560) 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านวิชาการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ทรพัยากรสารสนเทศประเภทคลิปวิดโีอในยูทูป รองลงมาคอื หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ประเภทแบบเรยีน ต ารา คู่มอื
หลกัสูตร แผนการจดัประสบการณ์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะผูดู้แลเดก็สามารถเข้าถงึทรพัยากรสารสนเทศประเภทสื่อวดีิโอไดง้่าย อกีทัง้ยูทูปยงัเป็นเวบ็ไซต์ทีใ่หบ้ริการ
แลกเปลี่ยนภาพวดิโีอฟร ีผูใ้ชส้ามารถอพัโหลดวดิโีอ เปิดดูและแบ่งปันกนัโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย (Guru.anook.com, 
2556) เช่นเดียวกับผลการวิจยัของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2560) พบว่า ความสนใจของ
ประชากรไทยส่วนใหญ่ดูวิดโีอในยูทูป ผูดู้แลเดก็เลก็ต้องท าการคดัเลอืกสื่อการเรยีนใหส้อดคล้องและเหมาะสมกับ
ช่วงวยั บูรณาการการเรยีนรูผ้่านการเล่นโดยใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่มอียู่ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มาก
ที่สุด ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีประกอบการจดักิจกรรมจะช่วยส่งเสรมิใหเ้ด็กได้พฒันาทกัษะ 
เจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี ฝึกให้เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์จินตนาการ การ
ปลูกฝังเดก็ในยุคไอทใีหเ้ตบิโตไดอ้ย่างมคุีณภาพและสามารถใชอุ้ปกรณ์สื่อใหม่ไดอ้ย่างปลอดภยันัน้ ผูดู้แลเดก็เล็ก
ต้องเป็นผูม้วีจิารณญาณในการเลอืกสื่อที่เหมาะสม เช่น เนื้อหาของหน่วยการเรยีนการสอน โปรแกรมสื่อการสอน
ทีเ่หมาะสมกบัวยั การจดัสภาพแวดล้อมให้มคีวามพร้อม สอดคล้องกบัค าใหส้มัภาษณ์ของหวัหน้าศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็ทีเ่หน็ว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้องจดัสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่การเรยีนอย่างมีสุข 
เดก็ ๆ รูส้กึสนุกสนาน อยากเรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ รอบตวั  
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ข้อเสนอแนะ   
1. ควรน าแนวทางการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นวชิาการไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ผู้ปกครอง เพื่อนผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และเครือข่ายครูเพื่อด าเนินงาน ขอความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนความรูใ้นการจดัประสบการณ์ใหแ้ก่เด็กไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ควรมกีารศึกษาแนวทางและประโยชน์ของการจดัการเรยีนรู้เพื่อการพฒันาเด็กปฐมวยั ในศูนย์พฒันา
เดก็เลก็ สงักดักรมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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