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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี บทบาทสาคัญอย่างมากต่อการดารงชีวิต
เพราะเป็นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการ
ของประเทศ เทคโนโลยี น ามาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงในวิ ถี ชี วิ ต การเรี ย น การท างาน
เทคโนโลยี จึงเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ มี พ ลานุ ภ าพสูงช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของการจั ด การศึก ษา
ช่วยนาการศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
อีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมการเรียนรู้
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Abstract
Information and communication technology plays a very important
role in human life because it is the key to the development of quality human
resources according to the needs of the country. Technology brings a lot of
changes in the way of life, learning and work. Technology is a powerful tool
that can increase the efficiency of education management. It brings education
to learners and promotes learning easily and quickly. It also develops the
existing knowledge to the creation of new knowledge continuously.
Keywords: Information and communication technology, Promoting learning

บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างกว้างขวางต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็น
หนึ่งในเทคโนโลยีที่นาสมัยมีผลต่อการดารงชีวิตของประชาชน เพราะเป็นกุญแจสาคัญ ที่
นาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ เทคโนโลยี
นามาซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ส่งผลต่อวิถีชีวิต การทางาน การเรียน มีคุณสมบัติที่สามารถ
สอดแทรก และเสริมสร้างสมรรถนะในกิจกรรมและการดาเนินการต่างๆ ด้วยเหตุนี้สังคมไทย
จึงกลายเป็นสังคมสารสนเทศ (Information society) ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในวัยใดอาชีพใดก็
ตามจาเป็ นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นา
ตนเองในทุกด้าน สถาบันการศึกษาต่างตระหนักถึงความสาคัญและนาเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้เดิ มที่มีอยู่ นาไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้สอนในการสอน และ
ผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น (สายสุดา ปั้นตระกูล และคณะ, 2557: 84)
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กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า (กระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร, 2554: 12) ควรมี ก ารพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ
รู้เท่ าทั น รวมถึ งการพัฒ นาบุ คลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ มีค วามรู้
ความสามารถและความเชี่ ย วชาญให้ ไ ปสู่ ร ะดั บ มาตรฐานสากลเพื่ อ รองรั บ กระแสการ
เปลี่ย นแปลงของสั งคมโลกในยุ ค การศึก ษา 4.0 คื อ การจัด เรีย นการสอน ที่ ให้ นั ก ศึก ษา
สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหัวใจหลักของระบบ การศึกษา
รูปแบบใหม่นี้คือ กระบวนการผลิตบุคลากรที่สามารถประสานความรู้กับทักษะในแบบ "เก่ง
คิดและเก่งคน (Design thinking)" เพื่อก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ในการศึกษาระบบ 4.0 นี้ ความรู้ทางทฤษฎี ยังมีความสาคัญเช่นเดิม แต่เสริมให้แกร่งยิ่งขึ้น
ด้วยการเรียนรู้ และทักษะการฝึกฝนจากประสบการณ์ตรง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้าง
นวัตกรรม ที่ผู้เรียนต้องสามารถกลั่นกรองจากฐานความรู้ที่มีอยู่และเห็นชัด ในบริบทที่ความรู้
เหล่านั้นสามารถ นาไปสู่คาตอบได้ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในเชิงธุรกิจและพร้อมเติมเต็มความ
ต้องการของมนุษย์และสังคมอย่างตรงจุด จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้ลงทุนทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา เพื่อให้การศึกษาไปพัฒนาคุ ณภาพของคน และเพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา เช่น ช่วยนาการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่อง
นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจั ดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยาในการจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การ
เก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน การมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ทาให้สะดวกต่อ
ผู้เรียน และช่วยผู้เรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้ เพื่อช่วยให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2552: 32) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เก็บ สร้าง แสดงใช้ร่วมกัน หรือ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีทีจึงรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ วี ดิ ทั ศ น์ ดี วี ดี โทรศั พ ท์ ทั้ งโทรศั พ ท์ ใช้ ส ายและโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ระบบ
ดาวเทียม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์และการ
บริการที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น วีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ บล็อก กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ภาพวีดิโอ หุ่นยนต์ เป็นต้น
สุ ขุ ม เฉลยทรั พ ย์ แ ละคณะ (2555: 2) กล่ า วว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีสองสาขาหลัก ๆ ที่ประกอบด้วย
เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์แ ละเทคโนโลยีสื่อ สารโทรคมนาคมที่ ผ นวกเข้าด้ วยกั น เพื่ อ ใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ ค้นคืน จัดการ ถ่ายทอด และเผยแพร่ข้อมูลในรูป
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยา และความรวดเร็วให้ทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์
จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการรวมตัว
ของเทคโนโลยี 2 อย่างเข้าด้วยกัน คือ IT (Information technology) หมายถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บ ค้นคืน นาเสนอ รวมถึงการเผยแพร่สารสนเทศ
ในรู ป แบบของเสี ย ง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว ข้ อ ความ ตั ว อั ก ษรและตั ว เลข และ CT
(Communications technology) ห มายถึ ง เทค โนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ซึ่ งประกอบด้ ว ยส่ ว นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารต่ างๆ รวมถึ งระบบการสื่ อ สาร
ความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือ เครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้ง
มีสายและไร้สาย เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและความ
ต้องการในการนาไปใช้ประโยชน์
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บทบาทและความสาคัญ
บทบาทของเทคโนโลยี
หาญศึก เล็บครุฑ และคณะ (2553: 2-3) กล่าวถึงบทบาทเทคโนโลยีต่อการศึกษา
ไว้ดังนี้ว่า
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ปัจ จุบันมี
เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบ
สนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World Wide Web
เป็นต้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะการจัด การศึก ษาสมัย ใหม่จาเป็น ต้อ งอาศัย ข้อ มูล ข่า วสารเพื่อ การวางแผน
การด าเนิ น การ การติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ ง อาศั ย คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่สาคัญ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางด้าน
การศึกษาจาเป็ นต้องอาศัยสื่อสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เช่น การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน โดยใช้องค์ประกอบที่สาคัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คอนเฟอเรนซ์ เป็นต้นด้วย
เหตุที่โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยตามไปด้วย การเรียนจากห้องเรียนหรือฟังคาบอกเล่าของผู้สอนใน
ห้องเรียนเหมือนอย่างในอดีตเป็นไปไม่ได้แล้ว ผู้เรียนจะต้องรู้จักศึกษา ค้นคว้าจากสื่อต่างๆ
หรื อ แหล่ งการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ ด้ ว ยตนเองมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ ส อนก็ ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น
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ความสาคัญของเทคโนโลยี
สุภาณี เส็งศรี (2547) กล่าวถึงความสาคัญของเทคโนโลยีไว้ ดังนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดความเหลื่อมล้าของโอกาสทางการศึกษา
สิ่งนี้เป็นเงื่อนไขสาคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เป็น "การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน"
ที่ จ ะเป็ น การสร้ างความเท่ าเที ย มทางสั งคม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งความเท่ าเที ย มทางด้ า น
การศึกษา ตัวอย่างที่สาคัญคือ การเรียนการสอนทางไกลที่ทาให้ผู้เรียนในที่ห่างไกลในชนบท
ที่ด้ อยโอกาส ให้มี โอกาสเท่ าเทีย มกับ ผู้เรียนที่อ ยู่ในสถานที่ในเมืองรวมทั้ งการที่ ผู้เรียนมี
โอกาสเข้ าถึง แหล่งข้ อ มู ล ของโลก ผ่ านทางเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์เน็ ต หรือ การที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการสามารถมีโอกาสรับการศึกษาในสิ่งแวดล้อมของคน
ปกติ และยังเปิดโอกาสให้คนพิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณ ภาพทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสามารถทาได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การที่ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยสามารถใช้
เวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนด้วยสื่อซีดีรอมเพื่อตามให้ทันเพื่อนผู้เรียนที่รับข้อมูลได้ปกติสามารถ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกอย่าง
ระบบเวิลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ตยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้
จากฐานข้อมูลที่หลากหลายและกว้างขวาง อย่างที่ระบบฐานข้อมูลหรือห้องสมุดเดิมไม่สามารถ
รองรับได้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังทาให้สื่อทางเสียง สื่อข้อความ สื่อทางภาพ
สามารถผนวกเข้าหากัน และนาเสนอได้อย่างน่าสนใจและไม่น่าเบื่อไม่ว่าจะดึงข้อมูลจากสื่อที่
เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมหรือจากเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทัล และการบีบอัด
สัญ ญาณที่ก้ าวหน้ าที่ ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ในขณะเดี ยวกัน ข้อมูลที่ มีป ระโยชน์ยั ง
สามารถเก็บบันทึกและเรียกใช้ ร่วมกันได้จากคลังดิจิทัล (Digital archive) ในรูปแบบต่าง ๆ
นอกจากนี้ เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ประเภทความจริงเสมื อน (Virtual reality) ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและการฝึกอบรม
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3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ในประเด็นนี้ได้
คานึงถึงระดับการสร้างทักษะพื้นฐาน การสร้างผู้สอนที่มีความรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารประกอบการเรียนการสอน การสร้างผู้มีความรู้ ความชานาญ เฉพาะศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆเพื่อที่จะนาไปสู่การคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยี สารสนเทศ
และที่จาเป็นมากสาหรับประชาชนทั่วไป คือ การสร้างทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
จากบทบาทและความสาคัญข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีบทบาทเป็ นเครื่องมือที่ช่วยสนับ สนุนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และผู้สอน สนับ สนุนการจัด
การศึกษาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อ สาร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ช่วยลดข้อจากัดด้านเวลา ทาให้การเรียนรู้มีระยะเวลาที่สั้นลง แต่มีขอบเขตของ
การเรียนรู้ที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยลดความเหลื่อมล้าของโอกาสทางการศึกษา รวมถึงเป็ น
เครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และบุ ค คลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีรูปแบบต่างๆ มีดังนี้ (หาญศึก เล็บครุฑ และคณะ,
2553: 8-9)
1. เวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web) ใช้สาหรับเป็นแหล่งความรู้ และเป็นแหล่ง
ความรู้ภายนอกเพื่อการสืบค้น
2. อีเมล (E-mail) ใช้สาหรับติดต่อสื่อสารกับผู้สอน หรือผู้เรียนด้วยกันในลักษณะ
รายบุคคล รวมถึงการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การให้คาปรึกษา ถาม-ตอบปัญหาได้ ภายใน
เว็บเพจที่ออกแบบไว้สาหรับการถาม-ตอบ
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3. กระดานข่าว (Web board) ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เรียน
เป็นกลุ่ม ใช้กาหนดประเด็นหรือกระทู้ตามที่ผู้สอนกาหนด หรือตามแต่ผู้เรียนกาหนด เพื่อ
ช่วยกันอภิปรายตอบคาถามในประเด็นที่เป็นกระทู้นั้นๆ
4. แชท (Chat) ใช้ติดต่อ สื่อ สารระหว่า งผู้เรีย น ผู้ส อนและผู้เรีย นด้ว ยกัน โดย
การสนทนาแบบเวลาจริง (Real time) โดยมีทั้งสนทนาด้วยตัวอักษรและสนทนาทางเสียง
(Voice Chat) ลักษณะใช้คือสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ในห้องเรียนหรือชั่ วโมงเรียน
เสมือนว่ากาลังเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ
5. ไอซีคิว (ICQ) ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน โดย
การสนทนาแบบเวลาจริง หรือหลังจากนั้นแล้วโดยเก็บข้อความไว้ การสนทนาระหว่างผู้เรียน
และผู้ สอนในห้ อ งเรีย นเสมื อ นว่ า ก าลั งคุ ยกั น ในห้ อ งเรีย นจริงๆ และบางครั้งผู้ เรีย นก็ ไม่
จาเป็นต้องอยู่ในเวลานั้นๆ ไอซีคิวจะเก็บข้อความไว้ให้และยังทราบด้วยว่าในขณะนั้นผู้เรียน
อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่
6. คอนเฟอเรนซ์ (Conference) ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เรียน
แบบเวลาจริง โดยผู้เรียนและผู้สอนสามารถเห็นหน้ากันได้โดยผ่านทางกล้องโทรทัศน์ที่ติดอยู่
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองฝ่ายใช้บรรยายให้ผู้เรียนกับที่อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
ว่ากาลังเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ
การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การเรี ย นรู้ ในทางที่ ส ร้ า งสรรค์ (ธนกร หวั งพิ พั ฒ น์ ว งศ์ ,
2553:82-88) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ คือใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจผู้เรียน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เว็บล็อก หรือ บล็อก (Weblog or blog)
สุไม บิลไบ (2559: 238) กล่าวว่า บล็อก เป็นสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วย
ให้เข้าถึง ติดตาม และพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นเครื่องมือสาหรับเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้นาเสนอเนื้อหาได้โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมี
ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคในการสร้างเว็บไซต์ เว็บล็อก มาจากคาว่า Web กับ log ซึ่ง Web
เป็นคาเรียกสั้นๆ มาจาก World Wide Web ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์
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ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วน log คือ การบันทึก และเมื่อนามารวมกันจึงหมายถึง การบันทึก
บนอินเทอร์เน็ต ส่วนความหมายตามพจนานุกรมของเว็บล็อกหรือ บล็อก หมายถึง เว็บไซต์
ส่วนบุคคลที่มีการนาเสนอข่าว บทความและจดหมายข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ ที่น่าสนใจให้แก่
ผู้ใช้ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิแก่ผู้ใช้เข้ามาอ่านบทความและแสดงความคิดเห็นในบทความที่สนใจ
ได้ (เดชา ไชยเมือง, 2550) อนึ่งการใช้บล็อกเพื่อการเรียน การสอน หมายถึง สื่อบทเรียน
ออนไลน์ที่มีลักษณะ เป็นบล็อกสาหรับใช้เพื่อนาเสนอเนื้อการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ
ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย งวิ ดี โอและเชื่ อ มโยงแหล่ งเรีย นรู้อื่ น ๆ ให้ ศึ ก ษา
เพิ่มเติม พร้อมทั้งมีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนภายใต้หัวข้อความรู้ที่นาเสนอ
ได้ ทันทีทันใดในรูปแบบประสานเวลา (Synchronize) โดยการให้ผู้เรียนส่งข้อความไว้ในช่อง
แสดงความ คิดเห็นแล้วผู้สอนสามารถโต้ตอบได้ทันทีหรือ ค่อยมาตอบภายหลังในรูปแบบการ
สื่อสารแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronize) นอกจากนี้ปัจจุบัน มีแพล็ตฟอร์มสาหรับสร้าง
บล็อกเป็น ของตนเอง ไม่ต้องขึ้น อยู่กับเว็บใดเว็บหนึ่ ง ผู้ใช้บริการ สามารถบริห ารจัดการ
บล็อกของตนเอง ทาให้มี ความเป็นส่วนตัวสาหรับผู้สอนและผู้เรียนที่ต้องการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่ม ทั้งยังสามารถนาคุณสมบัติของ Google form และ Google quiz ที่เหมาะ
สาหรับการทาแบบสอบถาม และแบบทดสอบมาปรับใช้ในการวัดและประเมินผล ได้อีกด้วย
ปัจจุบันบล็อกส่วนใหญ่สามารถแสดงผลให้ผู้ใช้เปิดอ่าน และสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสารทุก
ประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone, Notebook และ Tablet ได้ ทาให้บล็อก
ได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความสวยงามของบล็อกที่นาเสนอเพื่อดึงดูดใจผู้อ่าน อีก
ทั้งมีช่อง ทางการสื่อสารที่หลากหลายก่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆตามมา เช่น บล็อก จิตอาสา ที่มี
การแบ่ งปั น ข้ อมู ล และร่วมกั น ท ากิจ กรรมเพื่ อ สังคม เป็ น ต้น มี ผลการวิจัย ที่ แสดงให้ เห็ น
อิ ท ธิ พ ลของบล็ อ กที่ ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล เช่ น การวิ จั ย ของ
Fitzsimmons (2010) ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาว่ า การใช้ บ ล็ อ กและวิ กิ ใ นชั้ น เรี ย นส่ ง ผลต่ อ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร โดยให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย ตั้ง
คาถามและตอบคาถามระหว่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีความสนุกสนานและเข้าใจ
ประเด็น เนื้อหาความรู้ได้อย่างชัดเจนอันแสดงถึงอิทธิพล ของบล็อกที่มีผลต่อประสบการณ์
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การเรียนรู้ของ ผู้เรียน ยิ่งกว่านั้น คือ ไม่ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรม การเรียนรู้ (Learning style)
แบบใดก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บล็อกของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรี ยน ที่มีลักษณะเป็นผู้ลง
มือกระทา (Active learner) ส่วนใหญ่มีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดต่อ สื่อสารกับ
สังคม อภิปรายและอธิบายเนื้อหาร่วม กันกับเพื่อน ๆ ซึ่งการใช้สภาพแวดล้อมบนบล็อกมี
ความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคนี้ (Derntl and Graf, 2009)
สรุปได้ว่า บล็อก เหมาะสาหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟังความเห็นใน
มุมมองใหม่ๆ จากผู้อื่นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดและประสบการณ์ การเรียนการสอน
ผู้สอนหรือผู้เรียน สามารถสร้าง บล็อก ได้เองบนอินเทอร์เน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดังนั้นเองจึงทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง เพราะเนื้อหาที่โพสต์ไปใน
บล็อกจะถูกบุคคลใดก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนถูกขยายแนวความคิดที่
ได้นาเสนอไป และสามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้
วิกิ (Wiki)
เสาวภา วิชาดี (2559: 92-98) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบสื่ อ
เทคโนโลยี ออนไลน์ วิกิ (Wiki) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใส่เนื้อหา เพิ่มหรือ
แก้ไขได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน จึงถูกนามาใช้เขียนงานร่วมกันทาให้ผู้อ่านกลายเป็นผู้เขียน
และบรรณาธิก าร (Thomas, 2008) โดยรูป แบบการสอนจะเริ่ม จากการให้ ผู้ เรีย นจั ด หา
สมาชิกในกลุ่มของตน แล้วดาเนินการสร้างเว็บโดยใช้พื้นที่ของวิกิประกอบด้วยโฮมเพจและ
อื่นๆ ใส่ข้อมูล เกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม ผู้สอนใส่งานที่มอบหมายให้ทา ผู้เรียนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหน้าต่างของวิกิโดยไม่ต้องมาเจอกัน (ชุติมา สัจจานนท์ , 2550)
ผู้สอนควรจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนระหว่างเรียน วิกิจึงเป็น
อีก ช่ อ งทางหนึ่ งที่ จะช่ วยเสริม การเรีย นรู้ให้ ผู้ เรีย นสามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากบทเรียนได้
วิกิ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สาหรับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถที่จะใส่
เนื้อหาลงในเว็บและมีผู้อ่านคนอื่นสามารถเข้ามาแก้ไข เพิ่มเติมได้ วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม
ออนไลน์ที่มีชื่อเสียงที่ใช้ระบบวิกิในการบริหารข้อมูล เป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถเข้าไป
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จัดเก็บข้อมูล ส่วนเสริมการเรียนรู้ วิกิเป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้อื่น
Social Network Site
เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นชุมชนสาหรับการสื่อสารระหว่างเพื่อน ครอบครัว
ผู้ร่วมงาน หรือใครก็ไ ด้ที่เข้าร่วมเครือข่าย โดยผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ
สามารถแบ่ งปั น ข้ อมู ล ที่ มี ความสนใจร่วมกั น แบ่ งปั น รูป ภาพ เล่น เกมร่วมกัน ได้ Social
network site ที่เป็นที่นิยมคือ Facebook ผู้สอนสามารถนามาใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและทางานแบบกลุ่ม ร่วมมือกันแก้ปัญหาได้ โดย
มีผลการวิจัยความคิดเห็น ของผู้สอนที่มี ต่อการเลือกใช้ พบว่าช่วยได้มากด้านการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและช่วยด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชา
เรียน (Ajjan and Hartshorne, 2008)
Podcast
Podcast ย่ อ มาจาก Playable on demand เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ มี ลั ก ษณะให้ ผู้ ใ ช้
สามารถนาภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ตัดเป็นส่วนย่อยๆ แล้วนาไปฝากไว้ เพื่อให้ผู้ชมเข้าเลือก
ชม และสามารถวิจารณ์ หรือให้คาแนะนาได้ เว็บ Podcast ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคื อ
YouTube การศึกษา YouTube สามารถนามาใช้ในการสร้างเนื้อหาในลักษณะของ Lecture
on Demand เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเข้ า เลื อ กชมเนื้ อ หาที่ ต้ อ งการในเวลาที่ ต้ อ งการได้ Lazzari,
Colarossi, and Collins (2009) กล่าวว่า พอดคาสต์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต เป็น
การพัฒนาของระบบอินเตอร์ เน็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และ ทันสมัยสาหรับนักการศึกษา
เพื่อติดต่อกับผู้เรียน พอดคาสต์ เป็นได้ทั้งในรูปแบบออดิโอและวิดีโอ ใช้ได้อย่างสะดวกใน
อิน เตอร์เน็ ต ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางระบบ อิน เตอร์เน็ ต
สาหรับใช้เปิดฟังกับอุปกรณ์เครื่องเล่นพกพาหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ สอดคล้องกับ
Kennedy, Judd, Churchward, Gray, and Krause (2008) ก ล่ า ว ถึ ง พ อ ด ค า ส ต์ ใน
การเรียนการสอนว่าผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดพอดคาสต์ไปยังเครื่องเล่น MP3 และผู้เรียน
สามารถฟังจากบ้านหรือจากคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ผู้เรียนไม่จาเป็นที่ต้อง
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ซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ สาหรับใช้ฟังสื่อผ่านพอดคาสต์อีกด้วย เพราะในขณะนี้ผู้เรียน
โดยส่วนใหญ่มีเครื่อง เล่น MP3 ใช้ได้อย่างสะดวกแล้ว การใช้พอดคาสต์ในการเรียนการสอน
นั้นส่วนมากพอดคาสต์จะใช้เพื่ อการบัน ทึกเสียงระหว่างการบรรยายในห้ องเรียน เพื่ อให้
ผู้เรียนได้น้ากลับไปทบบวนเมื่อมีเวลาว่าง และสาหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ เข้าเรียนในห้องเรียน
สามารถนาพอดคาสต์ ไปฟังเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พอดคาสต์ยังเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น นอกจากนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาได้ดีสาหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนอย่างเดียว ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สามารถน้าเสนอสื่อได้ทั้งที่เป็นรูปภาพ
ข้อความ เสียง วิดีโอ และสามารถรับฟังฟังผ่านเครือ่ งเล่น MP3 และจากคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว
ได้ จึงนับได้ว่าพอดคาสต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และมีประโยชน์และ
มีความจาเป็นสาหรับวงการศึกษาในปัจจุบัน (ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย, 2561: 50)
มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
มัลติมีเดีย หมายถึง การประยุกต์ใช้สื่อต่ างๆ ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานกับการนารูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร กระบวนการ
ทางานของเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข้อความ ฐานข้อมูลและวีดีทัศน์ เข้ามาผสมผสาน
รวมกัน มีการตอบโต้และปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายเป็นสื่อที่กาหนดเนื้อหาขึ้นอย่างเข้าใจง่ายและน่าสนใจ (โกเมณ ดกโบราณ ,
2560: 17)
รูปแบบของมัลติมีเดีย แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) มัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ
มุ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและถ่ายทอดประสาทสัมผัสที่หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพและ
เสียง ซึ่งในปัจจุบันพัฒนาถึงขั้นให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่างๆ เช่น ความร้อน ความเย็น
การสั่นสะเทือน เน้นการนาไปใช้งานเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น มัลติมีเดียแนะนาองค์กร
หรื อ การโฆษณาเปิ ด ตั วสิ น ค้ า 2) มั ล ติ มี เดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive multimedia) เป็ น
รูป แบบที่ เน้ น ให้ ผู้ใช้ส ามารถโต้ ตอบสื่ อสารกับ สื่ อได้โดยตรงผ่ านโปรแกรมมัล ติ มีเดี ย ที่ มี
ลักษณะของสื่อหลายมิติที่เนื้อหาภายในสามารถเชื่อมโยงถึงกัน มัลติมีเดียรูปแบบนี้นอกจาก
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ผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้หลากหลายลักษณะ เช่นเดียวกับรูปแบบมัลติมีเดียเพื่ อการนาเสนอ
แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับบทเรียนผ่านการคลิกเม้าส์ แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร เช่น ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คลิกที่
หัวข้อที่สนใจ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นปุ่มการเชื่อมโยง โปรแกรมจะแสดงภาพ เสี ยง คาบรรยาย
เพื่อให้ศึกษารายละเอียดได้ หรือหาต้องการวัดความเข้าใจของตนเองกับสิ่งที่ได้เรียนมา ก็
สามารถทาการทดสอบผ่านแบบฝึกหัด เกม ข้อสอบ และให้โปรแกรมคานวณผล การทดสอบ
หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ มัลติมีเดียรูปแบบนี้จัดเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ปัจจุบัน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ได้พัฒ นาไปถึงลักษณะของความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) ที่
เสริมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นเสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆ
เช่น การจาลองการขับเครื่องบิน เครื่องจาลองการฝึกผ่าตัด เป็นต้น นอกจากนี้มัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ยังเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่นอกเหนือจากการโต้ตอบกับโปรแกรม
แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถโต้ตอบสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ใช้โปรแกรมเดียวกันผ่านเทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) หรือแม้กระทั่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน
ท าให้ ก ารใช้งานมั ล ติมี เดี ย ในปั จจุ บั น มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งขึ้น (ณั ฐ กร สงคราม, 2553: 3-4)
งานวิจัยของ Young (1997: 29-85) ได้ทดสอบการใช้การสอนความเข้าใจโปรแกรมซีดีรอม
ที่ใช้มัลติมีเดียเพื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นสาหรับอาจารย์ เพื่อใช้ทดสอบนักเรียน
ก่อนการสอนสาหรับเตรียมการสอน ผลการใช้ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร สามารถอธิบายให้
เป็นที่เข้าใจ และช่วยในการจาเพิ่มทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ได้ สื่อชนิดนี้เหมาะสาหรับเป็น
อุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอนได้ ดังคากล่าวของ สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555: 46) ที่ว่า สื่อ
มัลติมีเดียมีส่วนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สื่อมัลติมีเดียยังได้รับความ
สนใจจากผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ตามความสามารถของตนเอง และสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย สามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย ได้ ต ลอดเวลาซึ่ ง ท าให้ ก ารเรี ย นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552)
1) ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer assisted instruction: CAI) เป็ น
กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนาเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ เป็น
การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ คือ สามารถโต้ตอบ ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ การใช้สื่อ
มัลติมีเดียเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง
จาแนกประเภทดังนี้ (1) CAI ประเภทการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่ อการสอนเนื้อหาใหม่แก่
ผู้เรียน มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย มีคาถามในตอนท้าย ถ้าตอบถูกและผ่าน จะ
สามารถเรียนหน่วยถัดไปได้ (2) CAI ประเภทการฝึกหัด จะฝึกความแม่นยาหลังจากที่ได้เรียน
เนื้อหาในห้องเรียนมาแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่ เสนอเนื้อหาอีก แต่จะเป็นการใช้วิธี
สุ่มคาถามที่นามาจากคลังข้อสอบ มีการนาเสนอคาถามช้าๆ เพื่อวัดความรู้จริงๆ ไม่ใช่การเดา
จากนั้น ก็ทาการประเมิน ผล (3) CAI ประเภทสถานการณ์ จาลอง ท าให้ผู้เรียนได้ท ดลอง
ปฏิบัติกับสถานการณ์จาลองใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้โดยไม่ต้อง
เสี่ ย งหรื อ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยมาก เป็ น โปรแกรมสาธิ ต เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นทราบถึ งทั ก ษะที่ จ า เป็ น
(4) CAI ประเภทเกมการสอน หรือ เกมการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน มีการแข่งขัน เนื้อหาที่ให้แก่ผู้เรียนช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนให้น่าเรียนมาก
ยิ่งขึ้น (5) CAI ประเภทการสอบ ใช้เพื่อประเมินการสอนของผู้สอนและการเรียนของผู้เรีย น
คอมพิวเตอร์จะประเมินผลในทันทีว่าผู้เรียนสอบได้หรือสอบตก อยู่ในลาดับที่เท่าไหร่ และ
ได้ผลการสอนที่กี่ เปอร์เซ็นต์ (6) CAI ประเภทการค้น พบ ทาให้ ผู้เรีย นได้มี โอกาสทดลอง
กระทาสิ่งต่างๆก่อน จนกระทั่งสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง เสนอปัญหาให้แก่ผู้เรียนได้
ลองผิดลองถูก และให้ข้อมูลแก่ผู้เรียน เพื่อช่วยผู้เรียนในการค้นพบจนกว่าจะหาข้อสรุปที่ดี ที่สุด
ได้ (7) CAI ประเภทการแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักผู้เรียนได้รู้จักการคิด การตัดสินใจ
โดยจะมีเกณฑ์ที่กาหนดไว้ให้แล้วผู้เรียนจะพิจารณาตามเกณฑ์นั้นๆ
2) ผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ เช่น การฟังเพลงผ่านเวิลด์ไวด์เว็บ การดูสคริปต์ภาพยนตร์
การเล่ น เกมออนไลน์ ผ่ านเว็ บ ไซต์ การเรีย นการสอนผ่ า น e-learning เช่ น แบบทดสอบ
ออนไลน์
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E-Learning
e-learning มาจาก คาว่า electronic(s) Learning เป็นการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ ง รวมถึ ง การเรี ย นรู้ ท างคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ การเรี ย นโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ (Computer
learning) เพื่อช่วยในการสอนแทนรูปแบบเดิม โดยสามารถใช้เทคโนโลยีอื่นๆ มาสนับสนุน
ด้วย เช่น วีดีโอ ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต
รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งทาให้สามารถ
โต้ตอบได้เสมือนการเรียนในชั้นเรียนปกติได้ การปรับปรุงเนื้อหาความรู้ให้ทันสมัย การนาเสนอ
ด้วยสื่อมัลติมีเดียทาให้การเรียนการสอนแบบนี้มีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติอีก
ของการเรีย นรู้ท างอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การเรีย นแบบระยะไกล หรือ Distance learning
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะการประยุกต์อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ ทาให้
ผู้เรียน ผู้สอนไม่ต้องเดินทางมาเจอกันหรือเห็นหน้ากันในห้องเรียนปกติ แต่สามารถสื่อสาร
โต้ ตอบกัน ในห้องเรียนเสมือนได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอีกด้วย (สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ, 2555: 179-183)
สรุ ป ได้ ว่ า การเรี ย นรู้ แ บบ e-learning มี ส่ ว นประกอบหลั ก ๆ คื อ 1) มี ก าร
ลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน 2) มีบทเรียนต่างๆ ที่ใช้สอน 3) มีแบบทดสอบออนไลน์ 4) มี
กระดานข่าว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือ ผู้เรียนกับผู้สอน
ทั้ ง นี้ เป็ น การเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ผู้ เ รี ย นเข้ า ถึ ง ได้ ใ นเวลาเดี ย วกั นและต่ า งเวลากั น โดยใช้
คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
บริบทของการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ โดยผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลใช้ได้กับการสอนเกือบทุก
รูปแบบ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ บทเรียนจากบ้านผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผ่านการลงทะเบียน สามารถทาแบบฝึกหัด และทราบผลคะแนนได้ในทันที
นอกจากนี้ยังมีภาพวีดิโอการสอนของผู้สอน ให้ผู้เรียนได้รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย
M-Learning
เอ็ มเลิร์นนิ่ ง หรือ การเรียนการสอนผ่านโทรศั พ ท์เคลื่ อ นที่ โดยค าว่า M มาจาก
Mobile หมายถึง การเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นเอ็มลิร์นนิ่ง จึงหมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดย
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อาศั ยโทรศั พท์ เคลื่อ นที่ เป็ น สื่อในการเรียนรู้ที่ ติด ต่อระหว่างผู้เรีย นกับ ผู้สอน ซึ่งสามารถ
สื่อสารได้ด้วยเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ที่หน้าจอภาพของโทรศัพ ท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์
ประกอบอื่ น ๆ เป็ น การศึ ก ษาทางไกลแบบสองทาง (ปรั ชญนั น ท์ นิ ล สุ ข , 2551: 25-30)
เอ็ มเลิ ร์นนิ่ ง เป็ น แนวคิด ในการน าอุป กรณ์ เทคโนโลยีแบบไร้สาย เช่ น โทรศั พ ท์ เคลื่อ นที่
(Smartphone) คอมพิวเตอร์แบบพกพา และแทบเล็ต ที่มีจุดเด่นคือผู้เรียนสามารถพกพา
ติดตัวได้ ใช้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการเรียนการสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งแบบที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบที่ส่งเสริมการทางานร่วมกันของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุก ที่
ทุกเวลาโดยไม่จากัดขอบเขตเฉพาะในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ง่ายต่อการค้นหา และยังช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนแบบ
ประสานเวลา (วิภาดา แก้วคงคา, 2560: 16-17)
รูปแบบการเรียนรู้ เอ็มเลิร์นนิ่ง ผู้เรี ยนสามารถดาวน์โหลดบทเรียน และเข้าไปอ่าน
ข้อมูลต่างๆ ได้ตามหัวข้อที่ต้องการ ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลนั้นสามารถเข้าผ่านฟังก์ชันต่างๆ
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ สิ่งที่ผู้เรียนสามารถทาได้ผา่ นการเรียน คือการเรียนรู้เนื้อหาของวิชาที่
เรียน จดโน้ตย่อ ทารายงาน ดาวน์โหลดเอกสารการเรียน หาข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่เรียน ส่ง-รับ อีเมลจากเพื่อที่เรียนด้วยกัน หรือซักถามในหัวข้อที่ไม่เข้าใจ หรือรับการบ้าน
จากผู้สอน หรือส่งรายงาน/การบ้าน/รับการบ้านที่ผู้สอนได้ตรวจแล้วผ่านทางอีเมล (สาโรช
โศภีรักข์, 2558: 40-41)
สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบเอ็มเลิร์นนิ่ง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน กิจกรรมการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว ตัวต่อกลุ่ม หรือ กลุ่มต่อ
กลุ่ม บริบทการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ ในสถานการณ์จริงที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้
ตลอดเวลา เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (PDA), โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์พกพา ที่ใช้ใน
การสื่อสารแบบไร้สาย ระบบเครื่องแม่ข่ายและการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย ลักษณะ
การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมศักยภาพผู้เรียน ทั้งนี้ผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูล
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U-Learning
U-Learning มาจากคาว่า Ubiquitous learning ซึ่งคาว่า Ubiquitous (ยูบิควิตัส)
เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่าอยู่ในทุกแห่ง หรือมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง การเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัส (Ubiquitous learning) เป็นกระบวนการบูรณาการ (Integrating) คอมพิวเตอร์ เข้ากับ
โลกกายภาพ ซึ่งจะต้องตระหนักถึงบริบทของ ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดสภาพแวดล้อม
การเรี ย นรู้ ที่ เ รี ย กว่ า สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แ บบยู บิ ค วิ ตั ส (Ubiquitous learning
environment- ULE) ซึ่งเป็นการ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกหน
ทุ ก แห่ ง การเรี ย นรู้ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ทุ ก เวลา โดยมี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบพกพาเป็ น
เครื่องมืออานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ จากที่มาและความสาคัญของปัญหา
ดั งกล่ าวข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึงได้ ท าการพั ฒ นารู ป แบบการเรีย นรู้ แ บบยู บิ ค วิ ตั ส ผ่ านสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ และมุ่ งเน้ นให้ ความส าคั ญ กับ การจัดการเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้ นได้ ทุก เวลาทุ กที่ ดังที่
คณะกรรมการจัดท าพจนานุก รมศัพ ท์ศึก ษาศาสตร์ร่วมสมัย สานัก งานราชบั ณ ฑิต ยสภา
อธิบายว่า การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous learning) หมายถึง การเรียนรู้ได้ในทุกหน
ทุ ก แห่ ง ทุ ก เวลา โดยอาศั ย เทคโนโลยี เซ็ น เซอร์ (Sensor technologies) อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ
(Mobile devices) และการติดต่อแบบไร้สาย (Wireless communications) เป็นการเรียนรู้
ในสภาพแวดล้ อ ม ไม่ ว่ าจะอยู่ ที่ ใดก็ ส ามารถรั บ ความช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ได้ โดยการฝังคอมพิวเตอร์ไว้ในทุกที่หรือแต่ละคน ฝังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มี
ฟังก์ชันการสื่อสารกับเครือข่ายติดตัวไว้ทุกเมื่อ การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสหรือการเรียนรู้แบบยู
(U) ก็คือการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งเป็นการรวมการเรียนรู้
โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) กับการเรียนรู้โดยอาศัยอุปกรณ์มือถือ และ
การติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย คุณลักษณะสาคัญของการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสเป็นการเรียนรู้
ได้ทุกที่ เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม สามารถเข้าถึงในเวลาเดียวกันและต่างเวลา อยู่ในบริบท
สภาพแวดล้อมจริง สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา ข้อมูลมีค วามคงทนถาวร
จะมีอยู่จนกว่าผู้เรียนจะลบข้อมูลของตนเอง มีความรวดเร็วในการแสดงผลเมื่อผู้เรียนเรียก
ข้อมูล การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ และปฏิสัมพันธ์กับสื่ อการสอน อีกทั้งเป็น
การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive learning) ที่สามารถสนองความแตกต่างและความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสเป็นวิธีการเรียนรู้ที่พัฒนาตามเทคโนโลยีและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อม ทาให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้เรียน สามารถเรียนได้ตาม
สภาพจริง เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, 2559: 16-23)
รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2 ลักษณะ 1) Online activities เปนกิจกรรม
การเรีย นรู อ อนไลนทั่ ว ไป ที่ ผู เรีย นด าเนิ น กิ จกรรมการเรีย นรู ตามหลัก สู ต ร คอรส หรื อ
รายวิ ช าที่ ส นใจ มี โ ครงสรางแยกเปน 3 สวน คื อ (1) Resources สวนที่ ผู เรี ย นศึ ก ษา
รายละเอียดหลักสูตร และทาการเรียนรู ผานสื่อตางๆ ในระบบ (2) Facilitating tool เปน
สวนที่ใชในการบริหารจัดการการเรียนรูประวัติการเรียน การ ประเมินผล และการเก็บขอมูล
ผูเรียนลงฐานขอมูล ในระบบ (3) Interchange เปนสวนที่ใชในการสื่อ สารระหวางผูเรีย น
เพื่อนรวมชั้น ผูสอน และบุคคลอื่นที่ ไดรับอนุญาตใหเขาถึงระบบไดแตจัดเปนระบบ online
ที่ไมจาเปนตองไดรับการโตตอบแบบทันที ทันใด 2) Face to Face: Real time activities
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นโดยมีเปาหมายให้ผูเรียนไดพบกับเพื่อนรวมชั้น ผูสอน และ
บุคคลอื่น ที่จัดวาเปนผูรูเฉพาะทางในแตละดาน สามารถให คาแนะนาในเรื่องตางๆ ที่กาลัง
ศึกษาอยูไดสามารถโตตอบ สื่อสารและพูดคุยกันไดในทันที การสื่อสารแตละครั้งจะมีการใช
สื่อหรือเครื่องมือที่ใชเปนตัวเชื่อมโยงการสื่อสารระหวางกัน เชน มีการสงไฟล Presentation
ที่เปน PowerPoint หรือ Video ประกอบการสนทนา จึงทาใหการเตรียมการในประเด็นนี้
ตองมีการจัดการดานเทคโนโลยีที่รองรับระบบตางๆ ไวอยางหลากหลาย เพราะการสื่อสาร
อาจเกิดขึ้นไดทั้งจาก Desktop และ Mobile
สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบ U-learning เป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ในเวลาเดียวกันและต่างเวลากัน โดยบริบทการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์อยู่ใน
สภาพแวดล้อมจริงช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา ลั กษณะการเรียนรู้เป็นแบบ
ขั้นตอน สนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning คือให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง
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Virtual Classroom
สิวาภรณ์ เจริญวงศ์, ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และ อภิสิทธิ์ ตามสัต (2561: 120-128)
กล่าวถึงห้องเรียนเสมือนจริงว่า เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ เป็นการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้ากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (Fileserver) และเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ
เว็ บ (Web server) ซึ่ ง อาจเป็ น การเชื่ อ มโยงระยะใกล้ ห รื อ ระยะไกลผ่ า นทางระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ผู้สอนออกแบบระบบการเรียนการสอนให้มี กิจกรรมและสื่อต่างๆผ่านเว็บไซต์
และให้ ผู้เรียนเข้าสู่เว็บ ไซต์ เพื่ อเรียนรู้แ ละสร้างปฏิ สัมพั น ธ์ตามสถานการณ์ ที่ เกิด ขึ้น ซึ่ ง
เรีย กว่า การเรียนรู้เสมือ นจริง ภายในสถานที่ ที่ เรียกว่า ห้ องเรียนเสมื อนจริง ที่ ผู้ สอนได้
ออกแบบและจ าลองสภาพแวดล้ อ มภายในระบบหรื อ เว็ บ ไซต์ ใ ห้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น โดยอาศั ย สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ทุกที่ ทุก เวลา โดยไม่ ต้องไปนั่ งเรียนในห้ องเรียนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง จึงเป็ นอีกหนึ่ ง
ทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งการออกแบบห้ องเรียนเสมือ น
ทาได้ดังนี้ 1) ออกแบบให้ผู้เรียนมี ความสนุก และไม่เครียดในการเข้าห้ องเรียน ซึ่งอาจใช้
เทคโนโลยีของ JAVA มาเสริมในการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนได้เล่นเกมในขณะที่เรียนเนื้อหาใน
รายวิชา 2) มีการใช้สื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยในบทเรียนอาจ
ประกอบด้วยข้อความ ภาพและเสียง ที่สามารถใช้ปลายนิ้วสัมผัสกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ าง ๆ
ได้ 3) ออกแบบการเรียนรู้ที่ไม่จาเป็นต้องมีผู้สอนอยู่กับผู้เรียนในเวลาและสถานที่เดียวกัน
ผู้สอนอาจจัดทา/รวบรวม “บทเรียนออนไลน์” มาให้ผู้เรียนได้ใช้เรียนที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้
ตามที่ผู้เรียน สะดวก ซึ่งบทเรียนที่มีในระบบมีให้เลือกอย่างเหมาะสม และ สามารถเชื่อมโยง
บทเรียนที่ศึกษาไปยังบทเรียนอื่นที่เกี่ยวข้องกันได้ 4) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถ
ค้นหาสิ่งที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมสาหรับค้นหา
ข้ อ มู ล บนอิ น เทอร์ เ น็ ต (Search engine) หรื อ อาจค้ น หาหนั ง สื อ จากห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ และในห้องสมุดอาจมีการบริการข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของ
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ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูข้อมูลสารสนเทศได้จากจอภาพที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องสมุด
ห้องเรียนเสมือนสามารถรองรับชั้นเรียนได้ในเวลาและสถานที่ซึ่งผู้เรียนกับผู้สอนไม่ได้อยู่
ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน สาหรับการประเมินผลประกอบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน สมุดเกรด
ออนไลน์ ข้ อ สอบและค าถาม การติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ส อนสามารถท าได้ ผ่ า นทางจดหมาย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ อ ความทั น ที ห้ อ งสนทนา กระดานอภิ ป ราย การถ่ า ยโอนไฟล์ และ
เทคโนโลยีที่ประกอบกันสามารถให้กลายเป็นสภาพการเรียนรู้เสมือน (Aitken, 2010: 31)
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Technology หรือ VR)
Virtual Reality หรื อ “วี อ าร์ ” (VR) หรื อ ความจริ ง เสมื อ น หมายถึ ง รู ป แบบ
การปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง เพื่ อ สร้ า งการจ าลองเสมื อ นจริ ง (Real-time
simulation) ผ่านอุปกรณ์ รับสัญญาณจานวนมาก เพื่อให้การประมวลผลให้สามารถแสดง
ปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงกับในชีวิตจริงมากที่สุด วัฒนา พรหมอุ่น (2551: 17) กล่าวถึงการแบ่ง
ประเภทของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนตามพื้นฐานวิธีที่ติดต่อกับผู้ใช้ ดังนี้ 1) Desktop
VR หรือ Window on world systems (WoW) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จอภาพของคอมพิวเตอร์
ในการแสดงผล 2) Video mapping เป็นการนาวีดีโอมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการนาเข้า
ข้อมูลของผู้ใช้ และใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์นาเสนอการแสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสาม
มิติโดยผู้ใช้จะเห็น ตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพ 3) Immersive systems เป็น
เทคโนโลยี ส าหรับ ผู้ ใช้ ส่ วนบุ ค คลโดยผู้ ใช้ น าอุ ป กรณ์ ป ระเภทจอภาพสวมศี รษะ (Headmounted display หรื อ HMD) ได้ แ ก่ หมวกเหล็ ก หรื อ หน้ า กากมาใช้ จ าลองภาพและ
การได้ยิน 4) Telepresence เป็นเทคโนโลยีที่มีการนาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะไกล
ที่อาจติดตั้งกับหุ่นยนต์เชื่อมต่อการใช้งานกับผู้ใช้
การศึกษายุคใหม่ไม่ได้เน้นที่ความรู้ของผู้เรียน แต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะต่างๆ
รวมถึงการมีส่วนร่วม และการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดและจินตนาการ บริบทของการเรียนรู้ในโลก
ยุคดิจิตอล เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจึงมีความจาเป็นอย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีโอกาสในการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่ตัวอักษรและภาพไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดแจ้ง
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ที่สาคัญเทคโนโลยีจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มาก
ขึ้นกว่าการเรียนรู้จากการอ่านแค่ในตารา
เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented reality: AR)
ความจริงเสริม เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ช่วยลดรอยต่อของ
การปฏิ สัม พั น ธ์ระหว่างโลกจริงกั บ โลกเสมื อน นั กการศึก ษาได้พ ยายามศึก ษาวิ จัยค้ น หา
ประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อให้ให้ได้คุณลักษณะ องค์ประกอบ และวิธีการที่ เหมาะสม
และดี ที่ สุ ด ในการประยุ ก ต์ ใ ห้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ โดยการน าเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ เพื่อทาให้เห็นภาพสามมิติ
ในหน้ าจอ โดย ที่ มี องค์ป ระกอบของสิ่ งแวดล้ อมจริง ผสมผสานกั บ ภาพเสมือ นจริง เป็ น
ลักษณะการผสมผสานใน สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual environments : VE) มีการโต้ตอบ
แบบเรี ย ลไทม์ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ ค วบคุ ม (Keep control) การเห็ น โลกจริ งรอบๆ ตั ว เอง
ผู้เรียนมีอิสระในการมองเห็นสิ่งที่เรียนรู้ (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554: 120-121) ความจริงเสริม
คือการพัฒ นาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความจริงเสริม เข้าด้วยกัน
ผสานซอฟต์ แ วร์แ ละอุป กรณ์ เชื่ อ ต่ อ ต่ างๆ เช่ น เว็บ แคมคอมพิ ว เตอร์ห รือ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ภาพเสมื อ นจริ ง นั้ น จะแสดงผลผสานหน้ า จ อคอมพิ ว เตอร์ หน้ า จอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริงที่
ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว
หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบ ด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี จึงทาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้กับเทคโนโลยีความจริงเสริม เช่น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น (Lee, 2012) สุบิน ไชยะ (2560: 136137) กล่าวถึงการนาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาว่า สามารถให้
ข้อมูลสาระด้านการศึกษากับผู้เรียนได้ทันที ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์ ใหม่ในมิติที่
เสมือนจริงผู้เรียนเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ผู้สอนเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนผ่าน
การสาธิต การสนทนา รูปแบบการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนเป็นโลกเสมือนผสานโลกจริงมากขึ้น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนคนเป็นผู้ริเริ่มในการนา
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เทคโนโลยีมาใช้โดยผนวกเข้ากับการเรียนรู้แบบสารวจด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์สมัยใหม่ที่ทาให้การเรียนสามารถขยายออกหรือย้ายการเรียนรู้สู่นอกห้องเรียนมากขึ้น
ส่งเสริมการเรียนรู้จากรูปแบบเดิม และในบางกรณีเทคโนโลยีความจริงเสริมสามารถผนวก
เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ ได้ เช่น นามาใช้กับเกมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการทางาน
เป็นทีม การเรียนรู้แบบท้าทาย เป็นต้น สมศักดิ์ เตชะโกสิต และปรัชญนันท์ นิลสุข (2561: 41)
ได้ทาการศึกษารูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริมเพื่อการรู้สะเต็ม พบคุณลักษณะการเรียนรู้ 6 ประการดังนี้ 1) มีความยืดหยุ่นสามารถ
นาไปใช้กิจกรรมที่ หลากหลายตามบริบทของเนื้อหา 2) มี ปฏิสัม พัน ธ์กับ ผู้ใช้โดยวัต ถุทาง
ดิจิทัลจะปรากฏให้ผู้เรียนสังเกตที่ ตาแหน่งในโลกจริง 3) เพิ่มประสิทธิภ าพการเรียนด้วย
เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ 4) สะดวกใน
การใช้เรียนรู้ในทุกเวลาและทุกสถานที่ 5) เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ด้วยการเปลี่ยน
สิ่งที่ ธรรมดาเป็ นสิ่งที่มี ชีวิตชีวาและ 6) ส่งเสริมการเรีย นรู้แบบร่วมมือ ระหว่างผู้เรียนกั บ
ผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอน
คุณลักษณะเฉพาะที่ทาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในบริบทใหม่ มีดังนี้ 1) การสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ได้โดยตรง รับประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดความเป็น
อิสระในการเรียนรู้ รับรู้ประสบการณ์อย่างอิสระ ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการสร้างผลิตผลที่มี
ความหมายกั บ ผู้ เรี ย นเอง เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเอาประสบการณ์ แ ละเข้ า ไปอยู่ ใ น
สถานการณ์จริงที่ผสมผสานกับสถานการณ์เสมือนจริง เปิดโอกาสให้มีทางเลือกที่ในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของผู้เรียนในห้องหรือสังคม มีการแสดง
ผลงาน และอภิปรายร่วมกัน 2) การเรียนรู้ด้วยสังคมหรือการร่วมกันเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อม
มีผู้เรียนหลากหลาย แตกต่างกันไป จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อื่ น ได้เรียน
ในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง เกิดเป็น ชุมชนใหม่ ได้
พบปะพูดคุย เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากบริบทการเข้าสังคม เกิดการเรียนรู้จากกันและกันที่
สังเกตได้ เกิดการเลียนแบบ และการเป็น แม่แบบ (Modeling) ที่ถูกต้อง ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
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การเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ 3) การแสดงตน ผู้เรียนได้รับรู้ความรู้สึกของตนเองในโลก เสมือนจริงเป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ในการจั ด การเรีย นรู้ 1) บทบาทผู้ ส อน ท าหน้ าที่ อ อกแบบ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดและอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนดาเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน หากเป็นไปได้ควรดาเนินการออกแบบ พัฒนากิจกรรมก่อนที่จะจัดการรู้จริง
ของผู้เรียน และสลับกลับไปมาระหว่างการเรียนรู้ โดยต้องสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ในการสร้างองค์ ความรู้ ผู้ สอนจะสอนหนึ่ งคนหรือ หลายๆ คนก็ได้ 2) การสอนแบบปกติ
ควรการจั ด การเรีย นรู้โดยออกแบบและพั ฒ นาที่ เรีย กว่ า “played” เป็ น พื้ น ที่ ในการท า
กิจ กรรม มี บ ริเวณให้ ผู้ เรีย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้าทั้ งแบบเดี่ ยว และแบบกลุ่ ม ร่วมกั บ การให้
คาอธิบายของผู้สอน และเน้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามกระบวนหรือเนื้อหาที่ ได้
กาหนดไว้ก่อนหน้า ตลอดจนให้ผู้เรียนได้ทาซ้าๆ โดยได้รับคาแนะนาจากผู้สอน 3) การสอน
แบบอัตโนมัติ ในส่วนนี้เป็นการให้ผู้เรียนได้ดาเนินการหรือจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ศึกษา
โดยได้รับฟังคาอธิบายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าตามขั้นตอน สร้างกระบวนการแสวงหา คาตอบ ให้
คาแนะนากันเองของผู้เรียน มีการบันทึกการสนทนาการพูดคุย หรือการใช้กระบวนคิดอย่าง
เป็นระบบ ที่ส่งผลผู้เรียนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างความรู้ของตอนเอง และควรส่งเสริม
หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการทาซ้าๆ อีกครั้งได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) การทดสอบและ
ประเมิน เมื่อผู้เรียนดาเนินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในขั้นสุดท้าย
ควรมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ และทาการบันทึกผลการทดสอบต่างๆ ที่ได้หรือการเก็บ
ข้อมูลจากการสังเกตของผู้สอนและการประเมินตนเองของผู้เรียน

บทสรุป
จากเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่ามีบทบาทเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกที่
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ทุก เวลา นอกจากนี้ ยังช่วยในการแสวงหาความรู้ สามารถใช้เป็ น เวที ในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์แก่กันและกัน การจัดการศึกษาที่นาสู่โลกในอนาคต จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกยุคดิจิทัล (Digital
native) ที่ มี ค วามท้ า ทายของเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนามาใช้งานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน จากความก้าวหน้า
ดังกล่าวเห็นได้ว่า เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน เป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาและออกแบบระบบการใช้งานต่างๆ ให้สามารถรองรับกับอุปกรณ์ หรือการทางาน
ในรูปแบบต่างๆ ที่ล้าสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล เชื่อมต่อกับ
เทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีอื่นฯ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่ าวนี้ส่งผลให้การใช้
สมาร์ทโฟนในการเรียนรู้ เป็นที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียนเป็นอย่างมาก อนึ่งการจัดการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ทโฟน ให้มีช่องทางการเข้าถึงอย่างง่ายๆ
จึงเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อยู่บนฐานของการเรีย นรู้ เพื่อสามารถจัดการความรู้ได้
ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่จากัดขอบเขตความรู้ ทั้งยังเป็นช่องทางช่วยให้เข้าถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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