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แนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาหลักการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ๒) สารวจสภาพและปัญหาการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๒ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ๓) เสนอแนวทางการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ เครื่องมือ
ที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ความต้องการจาเป็น กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๑๑๐ คน
และแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ รูป/คน แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
วิชาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้ อื่นๆ โดยใช้
สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เน้ น ผู้ เ รี ย นได้ ล งมือ ปฏิ บัติ จ ริ ง เพื่ อ กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด วิเ คราะห์ คิ ด
๑
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สร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้เรียนในการผลิตผลงาน ตลอดจนสร้างชิ้นงานที่
จับต้องได้
๒. สภาพและปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครู
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้านหลักสูตร/เนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. แนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ตามนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ ทั้ง ๕ ด้าน จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ๑) ด้านหลักสูตร/เนื้อหา ๒) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๓) ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการ ๔) ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ๕) ด้านการวัดและประเมินผล ให้เป็นไปเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คิดสิ่งใหม่ได้ และนามาพัฒนาจน
เป็นนวัตกรรมขึ้นมา จากการลงมือและสร้างผลผลิตได้ และเน้นวางรากฐานการศึกษาด้วยความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ จาเป็นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนรู้
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, การศึกษาประเทศไทย ๔.๐

Abstract
The objectives of this research were; 1) to study principles of using
innovation and information technology in learning management of teachers in
accordance with Thailand 4.0 Policy, 2) to investigate conditions and problems of
using innovation and information technology in learning management of teachers in
accordance with Thailand 4.0 Policy in primary schools under Phra Nakhon Si
Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2, and 3) to propose a guideline of
using innovation and information technology in learning management of teachers in
accordance with Thailand 4.0 Policy in primary schools under Phra Nakhon Si
Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2. The quantitative data were
collected by questionnaires from 110 teachers teaching Vocation and Technology
subjects and analyzed by mean and standard deviation. The qualitative data were
collected by in-depth interviews with 5 experts and analyzed by content analysis.
The research results showed that:
1. Teachers must have knowledge and skills in innovations and modern
technology for effective learning management, be able to use variety of technology
suitable to subject contents and to integrate with contents in other subjects,
emphasize student-center-learning process, urge students to have critical thinking
and creative thinking, develop the 21 century skills for students, and create tangible
products.
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2. The conditions and problems of using innovation and information
technology in learning management of teachers in accordance with Thailand 4.0
Policy in primary schools under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational
Service Area Office 2 were at the high level in every aspect. The highest level was on
Curriculum and subject contents, followed by teaching and learning activities,
measurement and evaluation, teaching and learning management process, and
educational media and technology respectively.
3. The guideline of using innovation and information technology in learning
management of teachers in accordance with Thailand 4.0 Policy in primary schools
under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 in 5
aspects is to implant learners with Invention, Innovation, Production, and
Imagination.
Keywords: Learning Management, Educational Innovation and technology, Thai
Education 4.0
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บทนา
การหาข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตทาให้เราสามารถหาความรู้ได้ทุกเรื่องหรือทุกๆ
อย่างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องสูง และสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ทาให้โยงไป
ถึงด้านการเรียนการสอนเราต้องนึกถึงนักเรียนเป็นสาคัญ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เป็นอย่างดี ดังนั้น การเรียนการสอนในปัจจุบันควรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยการเลือกสอนใน
เรื่องที่มีความสาคัญ จากนั้นให้นักเรียนเป็นผู้นาความรู้นั้นไปต่อยอด แล้วโยงเนื้อหาที่สาคัญนั้นไปหา
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เหตุนั้น นวัตกรรมจึงมีความสาคัญมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในปัจ จุบั น เพราะ การจั ดการเรีย นการสอนในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้
ดี ขึ้ น นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษามี ค วามส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากกั บ การจั ด
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ ยนแปลงเร็ว มาก และมีการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง (suwanna makul, ๒๕๖๐)
การศึกษาในยุค Thailand ๔.๐ มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือ
ให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้อง
ทาให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้
มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ซึ่งการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอน ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกาลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อนามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
จากเดิมเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจจะปรับให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะเช่นในอดีต โดยเนื้อหา
หลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลกยุคใหม่ พร้อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่สาคัญๆ และเรียน
ให้รู้อย่างลึกซึ้ง
Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่
มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของสังคม เราจะนาไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์มันเป็นความยากและท้าทายผู้ที่ต้องทา
หน้าที่สอนเด็กๆ ในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค ๔.๐ ต้องปล่อยให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยี ในการ
เรียนรู้ด้ว ยตนเอง ปล่อยให้เด็กกล้ าคิดและกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคม
ต้องการหรือยอมรับ ได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่
ยอมรับของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐) เหตุนั้น ผู้ทาหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน
ต้องปรับการเรียนการสอนจากระบบการท่องจาเป็นการสอนให้ นักเรียนได้หัดคิด หัดทาสิ่งใหม่ๆ ได้
จากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ดังนั้นหาก
ครูยังขาดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาอยู่ การพัฒนาต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ยาก
จากความเป็ น มาและความส าคั ญของปั ญ หาดั งกล่ า ว ผู้ วิ จัย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะ
ทาการศึกษาเรื่อง แนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาหลักการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตาม
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
๒. เพื่อสารวจสภาพและปัญหาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้
ของครู ต ามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓. เพื่อเสนอแนวทางการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครู
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๒
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods) มีประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ดังนี้
(๑) ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
เขต ๒ จานวน ๑๒๐ โรงเรียน จานวนครู ๙๒๓ คน (๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ ๑ ท่าน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๑๒๐ คน
๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการสัมภาษณ์
จานวน ๕ รูป/คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักธรรม จานวน ๒
รูป/คน กลุ่มที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูที่มีความ
ชานาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ จานวน ๓ ท่าน
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึ ก ษาของครู ต ามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรี ย นประถมส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๒ เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึ ก ษาของครู ต ามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรี ย นประถมส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จานวน ๓๐ ข้อ เป็นแบบสอบถามประเมินค่า ๕
ระดับ (Ferguson George F., (1976) โดยมีการแปลผลคะแนน สาหรับการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ในการตอบแบบสอบถามเกี่ย วกับ การใช้นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศการศึ ก ษาของครู ต ามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โรงเรี ย นประถมส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
ตอนที่ ๓ คาถามเกี่ยวกับแนวทางการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตาม
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของโรงเรีย นประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เป็นแบบคาถามปลายเปิด
๒) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยมีประเด็นคาถามสาคัญ
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขทางการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตาม
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
๑) แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
(๑) ศึกษาแนวคิด สร้างเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาออกความคิดของวิจัย
(๒) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการทางการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
(๓) ทาแบบสอบถามที่ส ร้างแล้ ว มาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในเบื้องต้น
(๔) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปให้
ผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบความถูกต้ องตามเนื้อหาและภาษาที่ใช้จานวน ๕ รูป/คน โดยหาค่าความ
สอดคล้องดัชนีระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์สาหรับพิจารณาเนื้อหาและภาษาของข้อคาถามแต่
ละข้อว่าเหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง
๐.๖ ถึง ๑.๐ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
(๕) นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่านมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนาไป
ทดลองใช้ (try out)ปรับกลุ่มตัวอย่างทดสอบในการวิจัยเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยค านวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาหรื อ วิ ธี ข อง Cronbach ซึ่ ง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๒๐
(๖) ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนนาไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
๒) แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
(๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหากรอบความคิดของการวิจัย
(๒) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขทางการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
(๓) นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถามในเบื้องต้น
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(๔) นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๕ รูป/คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และ
ภาษาที่ใช้
(๕) นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่านมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์
แล้วนาไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
(๑) ผู้วิจัย ขอหนังสือจากผู้อานวยการหลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเชิญคณะอาจารย์
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่างทดสอบเครื่องมือวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
(๒) หนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิ จัย และนาหนังสือขอ
ความร่ ว มมือไปยั งกลุ่ มตัว อย่ างทดสอบเครื่องมือวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยทาการนัดหมาย วัน เวลา
ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในแบบสอบถามและเก็บคืน
๒) การสัมภาษณ์ (Interview) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
(๑) ผู้วิจัย ขอหนังสือจากผู้อานวยการหลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสัมภาษณ์
(๒) นาหนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยไปมอบ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการให้สัมภาษณ์
(๓) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม และท าบั น ทึ ก การสั ม ภาษณ์ ด้ ว ยการจด
บันทึกภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย (๒) ข้อมูล
เกี่ยวกับการทางการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ใช้การ
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยหาค่าความเฉลี่ ย (Mean) และหาค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
Deviation ) นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบด้วยคาบรรยาย (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
๒) การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
๓) การสัมภาษณ์ (interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
๑. หลักการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ ผลการวิจัยพบว่า
๑.๑ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑) ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) รู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระวิช า
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว
๓) รู้จักเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้บรรยากาศการเรียนรู้น่าเรียน
๔) มีการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๕) ประสบการณ์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการจัดการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม
๖) ความพร้อมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
๗) งบประมาณที่จะพัฒนาสื่อนวัตกรรม การใช้ การดูแลรักษาและงบจัดหาสื่อทันสมัย
๘) สภาพแวดล้อม และสถานที่ ห้องปฏิบัติการ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๙) การจั ดการเรี ยนรู้ ด้ว ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเน้นการลงมือปฏิบัติและนาเสนอ
ผลงาน
๑๐) น านวั ตกรรมมาใช้ใ นการวั ด ผลและประเมิน ผลเพื่ อ ให้ นั ก เรีย นสนใจในการจั ด
กิจกรรม
๑.๒ การจัดการเรียนรู้
๑) มีความรู้ในการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน
๒) มีการใช้นวัตกรรมสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นตัวสนับสนุนในการสร้าง
ความรู้ให้กับผู้เรียน
๓) มี ก ารผลิ ต สื่ อนวั ตกรรมทางการศึ กษาเพื่ อใช้ ประกอบการเรี ย นการสอนได้ อย่ า ง
เหมาะสม
๔) ใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๕) จัดกิจกรรมบูร ณาการระหว่างสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ให้นักเรียนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
๖) โรงเรียนมีโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรม และใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๗) ครูมีบทบาทด้านการให้คาแนะนา และกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิด
แก้ปัญหาในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน
๘) ครูมีการวิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
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๙) ครูใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ประกอบการจัด ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง
๑๐) ครูมีการประเมินตนเองในการใช้สื่ อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑.๓ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
๑) จัดเวลาให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้จนชานาญเกิด
ความคิดสร้างสรรค์
๒) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความถนัดของตนเอง คิดต่อเนื่อง
คิดสิ่งใหม่ๆ เชื่อมโยงกับผลผลิต
๓) ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยตนเองและได้รับการ
ฝึกฝนจนสามรถสร้างงานได้
๔) มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นผู้เรี ยนได้คิดและพั ฒนาผลผลิตใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
๕) ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
แตกต่าง
๖) ผู้เรียนใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูล และมีอิสระในการคิดเพื่อส่ งเสริมการ
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
๗) เปิดโอกาสให้นักเรียนนาเสนอผลงานจากการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
๘) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษ ๒๑ ของผู้เรียนในการผลิต
ผลงาน ตลอดจนสร้างชิ้นงานที่จับต้องได้
๙) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาทักษะหลักของเด็กเล็กให้ เรียน/เล่น เห็นเป็น
ผลงาน รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง
๑๐) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ในทุกเวลา ทุกสถานที่
ทาให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น
๒. สภาพและปัญหาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตาม
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของโรงเรีย นประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า
ครู ผู้ ส อนมีค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสภาพ และปัญ หาการใช้ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศการจั ดการเรี ย นรู้ ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส าหรั บโรงเรียนประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สรุปเป็นรายด้านดังนี้
๑) ด้านหลักสูตร/เนื้อหา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านสภาพปัญหาการใช้นวัตกรรม อยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปน้ อ ยได้ แ ก่ ใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการอธิ บ ายโครงสร้ า งเนื้ อ หาชั ด เจนมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องมี รองลงมาได้แก่ บูร ณาการระหว่างสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ให้นักเรียนได้ใช้สื่อ
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เทคโนโลยีส ารสนเทศโดยเน้นผู้ เรี ยนได้ปฏิบัติจริง รู้จักวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้
เนื้อหาที่นาเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยตนเองและได้รับการฝึกฝนจนสามรถสร้างงานได้
๒) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และปัญหา
การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปน้อยได้แก่ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการชี้แจงจุดมุ่งหมาย เกณฑ์การวัด
และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย รองลงมาได้แก่ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีค้นหาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เป็นตัวสนับสนุนในการสร้างความรู้ และความคิดใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีช่วยออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และความคิดที่
แตกต่าง มี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้พรมแดน เพื่อส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
๓) ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการ
ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มีใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการค้นหาความถนัดของ
ตนเอง คิดต่อ เนื่ อ ง คิดสิ่ ง ใหม่ ๆ เชื่อมโยงกั บผลผลิ ต รองลงมาได้แก่ มีการใช้สื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่ อกระตุ้น ผู้ เรี ย นได้คิ ดและพัฒ นาผลผลิ ต ใหม่ ๆ อย่างต่ อเนื่ อง ใช้สื่ อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษ ๒๑ ของผู้เรียนในการผลิตผลงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นมี โ ครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด หา ผลิ ต พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๔) ด้านกิจ กรรมการเรียนการสอนครูมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการใช้
นวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศการจั ดการเรียนรู้ของครู ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะหลักของเด็กเล็กให้
เรียน/เล่น เห็นเป็นผลงาน รองลงมาเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอผลงาน
นวัตกรรมจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียน
กั บ ผู้ เ รี ย น และเชื่ อ มโยงไปยั ง แหล่ ง ความรู้ อื่ น ๆ และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ได้ แ ก่ ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศจัดกิจกรรมบรูณาการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
๕) ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ครู มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพ และปั ญ หาการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปน้อย ได้แก่ สามารถนานวัตกรรมในการสร้างเครื่องมือในการวัดและการประเมินผล ได้มี
ประสิทธิภาพ รองลงมานานวัตกรรมมาใช้ในการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ นักเรียนสนใจในการจัด
กิจกรรมการ มีความรู้ในการนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการวัดและประเมินผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ได้แก่ สามารถนานวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผลมาใช้ในการสร้างแบบวัดต่างๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์
๓. แนวทางการใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตาม
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต ๒ สรุปผลการวิจัยพบว่า
๑) การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (๑) มีบทบาทด้านการให้คาแนะนา และกระตุ้นการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในชั้น (๒)
จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (๓) มีการใช้นวัตกรรมสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็นตัวสนับสนุนในการสร้าง
ความรู้ให้กับผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ (๔) ครูและนักเรียนร่วมกันจัด
กิจกรรมบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย (๕) ครู
ควรมีการประเมินตนเองในการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒) การจัดการการเรียนรู้ของครูยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบด้วย (๑) จัดเวลาให้นักเรียน
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้จนชานาญเกิด ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ
และเสนอความคิ ดที่ แ ตกต่ า งได้ (๒) มี ก ารเชื่อ มต่อ เครื อ ข่ ายไร้พ รมแดน เพื่ อส่ ง เสริ มการสร้ า ง
นวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความถนัดของตนเอง คิดต่อเนื่อง คิดสิ่ง
ใหม่ๆ จนได้ชิ้นงาน หรือผลผลิตใหม่ๆ (๓) เปิดโอกาสให้นักเรียนนาเสนอผลงานจากการบูรณาการ
การเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษ ๒๑ ของผู้เรียนในการผลิต
ผลงาน (๔) ผู้เรียนใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูล และมีอิสระในการคิดเพื่อส่งเสริมการเป็นนัก
คิด และเน้นการลงมือปฏิบัติจริง (๕) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาทักษะหลักของเด็กเล็ก
ผ่านกิจกรรมการเล่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและสร้างชิ้นงานจากการเล่นได้
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจ
นามาอภิปรายผลดังนี้
หลักการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ ๑) ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูต้องมีความรู้มีประสบการณ์ในการใช้และผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่ว ย
ให้บรรยากาศการเรียนรู้น่าสนใจ และสามารถเน้นการลงมือปฏิบัติและนาเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง
และมี ค วามพร้ อ มของเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นโรงเรี ย นตลอดจน
สภาพแวดล้อม และสถานที่ ห้องปฏิบัติการ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๒) ด้านการ
จั ด การเรี ย นรู้ ครู ใ ช้ สื่ อ นวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย มาช่ ว ยเสริ ม ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น ไป อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการใช้นวัตกรรมสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็นตัว
สนับสนุนในการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนรวมทั้งจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างสาระการเรียนรู้อื่ นๆ
เน้ น ผู้ เ รี ย นได้ ล งมือ ปฏิบั ติจ ริ ง นอกจากนี้ครูมีบ ทบาทด้ านการให้ คาแนะนา และกระตุ้น การคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่าง
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ต่อเนื่อง ๓) ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีการจัดเวลาให้
นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้จนชานาญเกิดความคิดสร้างสรรค์สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการค้นหาความถนัดของตนเอง คิดต่อเนื่อง คิดสิ่ งใหม่ ๆ การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นผู้เรียนได้คิดแตกต่าง ช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษ ๒๑ ของ
ผู้เรียนในการผลิตผลงาน ตลอดจนสร้างชิ้นงานที่จับต้องได้ พัฒนาทักษะหลักของเด็กเล็กให้ เรียน/
เล่น เห็นเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (๒๕๕๙) ที่ได้แนะนาสถานศึกษาถึง
การศึกษา ๔.๐ ว่าควรเน้นให้เด็กเติบโตตามศักยภาพ และสามารถสร้างผลผลิต หรือแนวคิดที่เกิด
ประโยชน์ เ ชิง นวัต กรรม ซึ่ ง การศึ กษาของไทยต้อ งเป็น การสอนให้ เ ด็ กมี ความรู้แ ละความเข้า ใจ
สามารถวิเคราะห์ได้และทางานเป็น โดยเด็กแต่ละคนควรสร้างผลผลิตให้ได้ตามความเหมาะสมกับ
ระดับการเรียนรู้ของเขาผ่านกระบวนการสืบค้นหรือวิจัยแล้วเกิดการปฏิบัติที่นาไปสู่การสร้างผลผลิต
ออกมาใช้ประโยชน์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีนวัตกรรมใหม่ๆ ต้องเสริมสร้างหลักการคิดวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมี Productive Mind ที่เด็กสามารถเรียนรู้กระบวนการสร้างงาน เพราะ
การทาให้เกิดการศึกษา ๔.๐ แนวทางสาคัญคือการเตรียมคน ครูจึงต้องผลักดันให้เด็กได้คิดค้นสิ่งใหม่
ๆ เริ่มด้วยการสารวจตัวเอง เรียนรู้ และสร้างผลผลิต
สภาพ และปัญหาการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครู
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ผลการวิจัยพบว่า สภาพ และปัญหาการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
อัน เนื่ อ งจากครู อ าจมีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ างถ่ อ งแท้ เกี่ ย วกับ การใช้ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ๑) ด้าน
หลั ก สู ต ร/เนื้ อ หา โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการอธิบายโครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ๒) ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และส่งเสริมการสร้างความรู้ และความคิดใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน ๓)
ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นผู้เรียนได้คิดและพั ฒนาผลผลิตใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมสนับสนุนการค้นหาความถนัดของตนเอง คิดต่อเนื่อง คิดสิ่งใหม่ๆ ๔) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ โรงเรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะหลักของเด็กเล็กให้ เรียน/เล่น เห็นเป็นผลงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้เด็กนักเรียนเกิดการ
พัฒนาตนเอง ๕) ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ ครู
สามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและการประเมินผล ได้มีประสิทธิภาพนานวัตกรรมมาใช้ในการวัดผล
และประเมิน ผลเพื่อให้นั กเรี ยนสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์ (๒๕๕๘) ที่ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ และการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรีย นรู้ของครูใน
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สถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ
พัฒนาบุคลากรตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนันธิยา มงคล (๒๕๕๐) ที่ผลการวิจัยพบว่า
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ระดับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบอินเทอร์ เน็ต โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านใช้เวลาในการโอนหรือคัดลอกข้อมูลนานอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
๑.๑ ครูควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยตนเอง
และได้รับการฝึกฝนจนสามรถสร้างงานได้
๑.๒ ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้พรมแดน เพื่อส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น คลอบคลุมทุกระดับชั้น
๑.๓ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมบรูณาการกระตุ้นให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๑.๔ โรงเรียนควรมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
๑.๕ ครูควรนานวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผลมาใช้ในการสร้างแบบวัดต่าง ๆ
ได้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๒. ข้อเสนอแนะสาหรับในการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อแนวทางการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
๒.๒ ควรมีการศึกษาแนวทางการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
เรียนรู้ของครูตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ด้วย

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๑๒๙ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒
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