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บทคัดย่อ

	 บทความนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับการศึกษาแบบสร้างสรรค์และ
ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบเน้นผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้างความรู้	เนือ้หาในบทความแสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นทีส่ถาบนัการศกึษาจ�าเป็นต้องมกีารปรบั
ตัวตามพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป	 และน�าเสนอแนวทางของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันมาสร้างสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้และวิธีการในการน�ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

Abstract

 This article reports the study of how to apply information and communication technology in education integrated 
with the creative learning concept and constructivism learning theory. The paper states that educational institutes need 
to be adapted to the behavior of new generation learner. The paper also proposes how to use the existing system in the 
real world to create the learning environment and how to apply in the education

บทน�า

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของคนรุ่นใหม่	ซึ่งจะเห็นได้โดยทั่วไป	เช่น
การสื่อสารผ่าน	MSN	การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นผ่าน	Social	Network	การค้นหาข้อมูลใน	Google	และ	Wikipedia	การ
ประกาศข่าวสารผ่าน	Twitter	และการดูวิดีโอคลิปผ่าน	YouTube	เป็นต้น

จากสิ่งต่างๆ	ที่เกิดขึ้นนั้นท�าให้เห็นได้ว่า	โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่บูรณาการระหว่าง	ข้อมูล	การสื่อสาร	และอินเทอร์เน็ต	โดย
อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นแค่การรับส่งอีเมล์	 การแชท	 หรือการใช้เว็บอีกต่อไป	 แต่อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนชุมชน	 เป็นเสมือนโลกอีกโลก
หนึ่งที่อยู่คู่กับโลกจริงๆ	คนรุ่นใหม่ในชุมชนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตจะพูดคุย	แลกเปลี่ยนและติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือเช่น	Blog,	Wiki,	
YouTube,	Facebook	หรือแม้กระทั่ง	Virtual	world	อย่าง	Second	Life
	 ปรากฏการณ์และสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไปนัน้ส่งผลต่อพฤตกิรรมและความคดิของคนรุน่ใหม่	ดงัทีเ่ราจะเหน็ว่า	คนรุน่ใหม่จะ
มีลักษณะของความเป็นอิสระ	กล้าแสดงออก	ชอบการสื่อสารแลกเปลี่ยน	ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น	และต้องการสิ่งต่างๆ	ในเวลาที่
เขาต้องการ	(On	Demand)	ตัวอย่างเช่น	คนรุ่นใหม่จะดูละครใน	YouTube	ในเวลาที่เขาพร้อมและต้องการที่จะชม	หรือน�าข้อมูลส่วน
ตัวเผยแพร่ใน	Facebook	และต้องการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆ	ต่อข้อมูลที่ตนน�าไปเผยแพร่นั้นๆ

จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้	 ส่งผลให้สถาบันการศึกษาควรจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 ท�าให้
เกิดการวิจัยและแนวทางการเรียนการสอนในแบบต่างๆ	ที่น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	เช่น	E-learning,	Mobile	Learning,	หรือ	
Ubiquitous	Learning	ส่วนการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ	เหล่านี้เข้ากับระบบการสอน	ก็มีทั้งแบบที่เป็น	Blended	Learning	ที่เป็นการ
ผสมผสานการสอนแบบในห้องเรียนและแบบออนไลน์และ	Distance	Learning	ที่เป็นการสอนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว
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อย่างไรก็ตาม	 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียง
อย่างเดียว	 คงไม่สามารถท�าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ขึ้นได้	 แต่ต้องมีการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู ้ร่วมกับระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ใช้ในการกระตุน้ให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีน
รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	(Shih	และ	Yang,	2008)	โดยให้
สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป	หรืออาจกล่าวได้
ว่าระบบการศกึษาในปัจจบุนัได้มาถงึจดุเปลีย่นทีจ่ะต้องบรูณาการ
ระหว่างทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	(Savin-
Baden,	2008)	

ในบทความนี้	 จะกล่าวถึงแนวทางการศึกษาแบบ
สร้างสรรค์	 ทฤษฎีการเรียนรู ้	 และการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	 โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่กล่าวถึงนั้น	 จะเน้นไปที่ระบบที่มีอยู ่ทั่วไปใน
อินเทอร์เน็ต	ซึ่งหมายถึง	สถาบันการศึกษา	หรือผู้สอน	สามารถ
ด�าเนนิการเพือ่ใช้ได้ทนัท	ีโดยไม่จ�าเป็นต้องมกีารลงทนุ	หรอืพฒันา
ระบบใดๆ	เพิ่มเติม

การศึกษาแบบสร้างสรรค์ (Creative Education)

ความคิดสร้างสรรค์เป็นกุญแจส�าคัญของทักษะการแก้
ปัญหา	(Hsiao	et	al.,	2006)	 เนื่องความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ท�าให้ผูเ้รยีนมจีนิตนาการในการสร้างความคิดหรอืแนวทางใหม่ๆ	
ในการแก้ปัญหา	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ปัญหาที่มีลักษณะเป็นปัญหา
ปลายเปิด	และกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้	(Huang,	Rauch,	และ	Liaw,	2010)	โดยการ
ศึกษาแบบสร้างสรรค์จะมีลักษณะที่ส�าคัญคือ

- Informal	Learning	หมายถึงการเรียนรู้นั้นสามารถเกิด
ขึน้ตลอดเวลา	ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะช่วงเวลาทีเ่รยีนในห้อง
เท่านั้น	Informal	learning	อาจเกิดในกิจกรรมทั่วไปใน
ชวีติประจ�าวนั	กจิกรรมยามว่าง	อาจเกดิทีบ้่าน	ทีส่ถาน
ศึกษา	หรือที่ใดก็ได้	(Mason	และ	Rennie,	2007)

- Social	Collaboration	 หมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการสื่อสารแบบหลายทิศทาง	ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ	 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อื่นผ่านทางช่องทางต่างๆ	 ซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้ไม่
ได้เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	 แต่เกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนกับเพื่อน	กับครอบครัว	หรือกับบุคคลอื่นใด
ก็ได้	(Eijkman,	2008)

- Learner-Centric	 หมายถึงผู้เรียนมีอิสระในการเป็น 
ผู ้ก�าหนดขอบเขตหรือทิศทางในการเรียนรู ้	 โดยผู ้
เรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากฐานะที่เคยเป็นฝ่าย 

รับความรู้จากผู้สอนอย่างเดียว	 มาเป็นผู้กระท�าด้วย 
ตัวเองมากขึ้น	ภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท�าให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และสามารถสร้างความรู้ตาม
เนื้อหาวิชาที่ต้องการด้วยตนเอง	 ผ่านกระบวนการการ
เรียนรู้	ปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	หรือการท�ากิจกรรม	
เป็นต้น	ซึง่ผูเ้รยีนจะได้ฝึกทกัษะในการแก้ปัญหาและเกดิ
เป็นประสบการณ์และองค์ความรูข้องตนเอง		(Hamada,	
2007)

สภาพแวดล้อมสร้างสรรค์

การศึกษาที่สร้างสรรค์จะประสบความส�าเร็จได้	จะต้อง
อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์	ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมที่บุคคลรู้สึกสบายใจในการแสดงออกและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 ซึ่งส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนว
ความคดิใหม่ๆ	(Infinite	Innovation,	2006)	ภายในสภาพแวดล้อม
ที่สร้างสรรค์ควรจะมีลักษณะที่ส�าคัญคือ	 ผู้คนเปิดใจในการรับ
ฟังแนวความคิดใหม่ๆ	 โดยไม่รีบตัดสินว่าเป็นแนวความคิดที่
ผิดหรือถูกจนกว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นทั้งหมด	 ทุกคนอยาก
แสดงความคิดเห็น	 และคนที่แสดงความคิดเห็นควรจะได้รับการ
ยกย่อง	 และพร้อมที่จะรับฟังค�าแนะน�า	 หรือข้อวิจารณ์ที่เป็นทั้ง
บวกและลบ	เป็นต้น

ทฤษฎีการเรียนรู้

โดยทั่วไปทฤษฎีการเรียนรู้สามารถแบ่งออก	2	 กลุ่ม
ใหญ่ๆ	(หวังพิพัฒน์วงศ์,	2549)	คือ

1.	 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นพฤติกรรมของผู้เรียน
ทฤษฎนีีจ้ะเน้นทีผ่ลลพัธ์และประสทิธภิาพของ

การเรียนรู้	โดยเชื่อว่าผู้เรียนจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ต่อการกระตุ้นหรือสิ่งเร้าในกระบวนการเรียน	 ดังนั้นผู้
สอนที่ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นพฤติกรรม	 จะ
ใช้วิธีแบ่งเนื้อหาการสอนออกเป็นส่วนย่อยๆ	 โดยมีการ
ก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรยีนรูใ้นแต่ละส่วนย่อยนัน้
อย่างชดัเจน	และน�ามาจดัล�าดบัตามกระบวนการเรยีนรู้
ทีต้่องการ	และสอนให้แก่ผูเ้รยีน	ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ถ่ายทอดจากผู้สอนไปยังผู้เรียนโดยตรง
2.	 ทฤษฎีการเรียนรู ้แบบเน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้สร้าง 

ความรู้
ทฤษฎีจะเน้นไปที่โครงสร้างและความเข้าใจ

ของความคิดและจิตใจของผู้เรียน	 โดยมีความเชื่อที่ว่า
องค์ความรู้ไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่ง	 สู่อีก
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บุคคลหนึ่งได้	 แต่เกิดจากผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่
ขึน้ด้วยตนเองผ่านทางกระบวนการเรยีนรูแ้ละหลอมรวม
กบัความรูห้รอืประสบการณ์ทีต่นเองมอียูแ่ละน�ามาสร้าง
เป็นองค์ความรู้ใหม่	(Ullrich,	Borau,	Luo,	Tan,	Shen,	
และ	Shen,	2008)
จะเห็นได้ว่า	การศึกษาแบบสร้างสรรค์	ทฤษฎีการเรียน

รู้แบบเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้	 มีความสอดคล้องกันใน
เรื่องของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยระบุ
ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เหมาะสมกับการ 
บูรณาการกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้	
(Girvan	และ	Savage,	2010;	Huang,	Rauch,	และ	Liaw,	2010;	
Wangpipatwong,	2008)	 สาเหตุมาจากความสอดคล้องของ
คุณสมบัติที่ส�าคัญหลายประการเช่น	 การส่งเสริมให้มีการพูดคุย	
การท�ากิจกรรมต่างๆ	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้ภายใน
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	ซึง่สิง่ต่างๆ	เหล่านีเ้กดิขึน้ระหว่าง
ผูใ้ช้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ซึง่เปรยีบเสมอืนกบักจิกรรมที่
เกดิขึน้ระหว่างผูเ้รยีนภายในสภาพแวดล้อมการเรยีนรูน้ัน่เอง	และ
มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบว่าทัศนคติของผู้เรียนต่อการเรียนใน
สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริงมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของผูเ้รยีน	(Huang,	Rauch,	และ	Liaw,	2010)	และยงัมกีารศกึษา
พบว่าการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนมอีสิระ
ในการสร้าง	แบ่งปัน	และสือ่สารกบัผูอ้ืน่	(Ullrich,	Borau,	Luo,	Tan,	
Shen,	 และ	Shen,	2008)	 ท�าให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้จ�านวน
มากได้ง่ายและรวดเร็ว	 (Eijkman,	2008)	 อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้
เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและแก้ปัญหา	 เนื่องจากมีเครื่องมือ
ช่วยเหลือในการท�ากิจกรรมและการสื่อสารแบบกลุ่ม	(Jonassen,	
1994)	 และช่วยลดข้อจ�ากัดในด้านการสื่อสารของผู้เรียน	 ท�าให้
ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น	 (Herold,	2010)	 ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางของการศึกษาแบบสร้างสรรค์ภายในสภาพแวดล้อมที่
สร้างสรรค์	และเป็นปัจจยัส�าคญัในการบ่งชีถ้งึความส�าเรจ็ในสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้	(Yan,	Yang,	และ	Wang,	2008)	

Virtual University

Virtual	University	 (มหาวิทยาลัยเสมือน)	 คือการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัคอืการเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	
ซึง่ความเป็นมหาวทิยาลยัเสมอืนนัน้อาจเกดิขึน้ในหลายระดบั	เช่น

·	 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการเรยีน
การสอนแบบปกต	ิเช่นการใช้ระบบจดัการการเรยีน
รู	้(LMS)	เพือ่สร้างแบบฝึกหดัออนไลน์ควบคูก่บัการ

สอนในห้องเรียน	เป็นต้น	
·	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะการเรียน

แบบผสมผสาน	(Blended	Learning)	 เช่นการมี
เนือ้หาหรอืกจิกรรมทีต้่องผูเ้รยีนต้องศกึษาออนไลน์
ร้อยละ	50	 ควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนร้อยละ	
50	เป็นต้น

·	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะการเรียน
การสอนทางไกล	(Distance	Learning)	ซึ่งผู้เรียน
จะต้องเรยีนรูอ้อนไลน์ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ทัง้หมด	
โดยหลักสูตรที่มีลักษณะนี้นั้น	 มักจะแยกออกจาก
หลักสูตรปกติที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน

ซึ่งการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
และเหมาะแก่ผู้เรียนตามแนวทางดังกล่าว	ควรมุ่งเน้นในด้านของ
การสื่อสารสองด้าน	(Resnick,	Bruckman,	และ	Martin,	1996)	คือ

1.	 การสือ่สารระหว่างบคุคล	ซึง่หมายถงึการออกแบบ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ที่ เอื้อต่อการสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน	 ผู้เรียนกับผู้สอน	 และ 
ผู้เรียนกับบุคคลทั่วไป

2.	 การสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับทฤษฎีความรู้	 หมาย
ถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นั้น	 ควรส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสาระส�าคัญของความรู้และ
เนื้อหาเพื่อให้ได้ความคิดและความรู้แบบใหม่ๆ	
ซึ่งการออกแบบที่ดีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้

นอกจากนี้การสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
เสมือนนั้น	 จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของ	 เนื้อหาความรู้	
และกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย	 ดังภาพที่	1	 แสดงตัวอย่าง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้
เรียนสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบระบบเครือข่ายที่เกิด
ขึ้น	 ซึ่งผู้เรียนจะได้เห็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพคล้ายของ
จริง	 และสามารถน�าไปตัดสินใจเพื่อออกแบบระบบเครือข่ายได้	
(Wangpipatwong	และ	Chittrakarn,	2009)	โดยผู้วิจัยได้สร้าง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงในลักษณะสามมิติที่ให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เหมือนกับในชีวิตจริง	 และด�าเนินการ 
แก้ปัญหาตามโจทย์ที่ผู้สอนให้มา	 ซึ่งในที่นี้คือการออกแบบระบบ
เครือข่าย	ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ	และสภาพ
แวดล้อมในลักษณะนี้ส่งผลให้ผู้เรียนสนุกสนานและกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนอยากเรียนมากขึ้น
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แนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สร้างสรรค์

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่าปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลต่อการศกึษา
ทีส่ร้างสรรค์	คอืการสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรูแ้บบสร้างสรรค์	
ซึง่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้เพือ่สร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นั้น	 สามารถแบ่งออก
เป็นกลุ่มต่างๆ	ดังนี้
1. Blog หรือ Weblog 

Blog	เสมือนกับเป็นสมุดที่ใช้ส�าหรับการบันทึกเรื่องราว
ต่างๆ	ซึง่อาจเป็นแนวความคดิ	การแสดงออก	หรอืข้อคดิเหน็	โดย
มีการระบุวันที่ที่เขียน	 และให้ผู้อ่านสามารถแนะน�าหรือวิจารณ์
เนื้อหาได้	เนื้อหาที่อยู่ภายใน	Blog	อาจเป็นข้อความ	รูปภาพ	หรือ
สื่อประเภทต่างๆ	ได้	ดังภาพที่	2	

ลักษณะส�าคัญของ	Blog	 คือช่วยในก�าหนดหรือจัด
โครงสร้างความรู	้และสามารถพฒันาแนวความคดิของผูเ้ขยีนผ่าน
การเสนอแนะหรอืให้ความเหน็จากผูอ้ืน่	นอกจากนี้	ยงัช่วยในเรือ่ง
ของความสัมพันธ์ผ่านทางการสื่อสาร	(Li,	2007)

ในด้านการศึกษา	Blog	 เหมาะส�าหรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 การรับฟังความเห็นในมุมมองใหม่ๆ	 จากผู้อื่นเพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดและประสบการณ์

ในกระบวนการสอน	ผู้สอนสามารถสร้าง	Blog	เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน	ก�าหนดให้ผู้เรียนสร้าง	Blog	เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันเอง	 หรือการใช้	Blog	 เพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นบนชุมชนอินเทอร์เน็ต	ซึ่งตรงกับแนว
ความคดิของการเรยีนทีใ่ห้ผูเ้รยีนได้ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อม
จริง	เพราะเนื้อหาที่น�าไปโพสต์ใน	Blog	อาจถูกบุคคลใดก็ได้เข้า
มาแสดงความคิดเห็น	 ซึ่งท�าให้ขยายขอบเขตของแนวความคิดที่
ผู้เรียนได้น�าเสนอ	และสามารถน�ามาขยายต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ใหม่ได้

มีผลการวิจัยพบว่า	 การใช้	Blog	 ท�าให้ผู้เรียนเปลี่ยน
แนวทางในการเรียนรู้	 ส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายและสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันมากขึ้น	 ท�าให้ผู้เรียนต้องก�าหนดแนวทาง
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น	 และมีความรับผิดชอบมากขึ้น	
ท�าให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น	(Yan,	Yang,	 และ	
Wang,	2008)	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาแบบสร้างสรรค์

ในแง่ของผู้สอน	 ได้มีการศึกษาการตัดสินใจของผู้สอน
ในการใช้เทคโนโลยีจ�าพวก	Blog	Wikis	และSocial	Network	พบ
ว่าผู้สอนเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยสนับสนุนการ

ภาพที่ 2: ตัวอย่าง	Blog	(http://mybu.bu.ac.th)

	ภาพที่	1:	กิจกรรมการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบสามมิต
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เรียนการสอนแบบปกติได้	 โดย	Blog	 เป็นเทคโนโลยีที่ผู้สอนเห็น
ว่ามีประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้	 สามารถ
ช่วยเพิม่การสือ่สารระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน	และพฒันาทกัษะการ
เขียนของผู้เรียนได้	(Ajjan	และ	Hartshorne,	2008)
2. Wikis

Wiki	คือเว็บไซต์ที่ใช้ส�าหรับการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมลู	โดยผูใ้ช้สามารถทีจ่ะใส่เนือ้หาลงในเวบ็ไซต์และผูอ่้านคนอืน่
สามารถเข้ามาแก้ไข	เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ	ภายใน
เว็บไซต์ได้	โดยไม่ต้องขออนุญาต	ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง	สามารถ
เปิดอภิปรายเนื้อหาก่อนที่จะน�ามาสรุปและเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับ
ทราบ	 โดย	Wikipedia	 คือเว็บไซต์	Wiki	 ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน	Wikipedia	เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใช้
ระบบ	Wiki	ในการบริหารข้อมูลและเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าไปจัดการกับข้อมูล	 ปัจจุบันพบว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
เว็บไซต์ประเภท	Wiki	ได้ท�าให้	Wikipedia	กลายเป็นแหล่งอ้างอิง
ข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัแห่งหนึง่ในโลกอนิเทอร์เนต็	(Eijkman,	2008)

ในส่วนของการศึกษา	Wiki	เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	สามารถน�าประสบการณ์
หรือความรู้ของตนเองผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้อื่น	(Ajjan	
และ	Hartshorne,	2008)	ทัง้นีส้ถาบนัการศกึษาสามารถตดิตัง้ระบบ	
Wiki	และใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่สร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรูภ้ายใน
ของตนเอง	หรือใช้	Wikipedia	เพื่อเป็นเครื่องมือเสริมในการเข้า
ถึงและแลกเปลี่ยนความรู้ในชีวิตจริงก็ได้
3. การใช้ Social Network Site

Social	Network	Site	 คือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ชุมชนส�าหรับการสื่อสารระหว่างเพื่อน	ครอบครัว	ผู้ร่วมงาน	หรือ
ใครก็ได้ที่เข้าร่วมเครือข่าย	 โดยผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว	
ความสนใจ	สามารถแบ่งปันข้อมูลที่
มีความสนใจร่วมกัน	แบ่งปันรูปภาพ	
เล่นเกมกับเพื่อนและอื่นๆ	 ได้	 โดย	
Social	Network	Site	 ที่เป็นที่นิยม
แห่งหนึ่งคือ	Facebook

ปัจจุบันมีผู้ใช้	Facebook	
ที่	Active	 ทั้งหมดประมาณ	500	
ล ้านคนและใช ้เวลาออนไลน์บน	
Facebook	 ประมาณ	12,000	 ล้าน
ชั่วโมงต่อเดือน	 และแต่ละเดือนมี
การแบ่งปันข้อมลูกนัมากกว่า	30,000	
ล้านชิ้น	 (http://www.facebook.

com/press/info.php?statistics)	
ผู้สอนสามารถน�า	Facebook	มาใช้เพื่อการศึกษา	โดย

สร้างเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและท�างาน
แบบกลุ่ม	 ร่วมมือกันแก้ปัญหาได้	 โดยมีผลการวิจัยความคิดเห็น
ของผูส้อนทีม่ต่ีอการเลอืกใช้เทคโนโลยี	พบว่าผูส้อนเหน็ว่า	Social	
Network	จะช่วยมากในด้านการสือ่สารแลกเปลีย่นระหว่างผูเ้รยีน
ด้วยกันเอง	 และช่วยในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิชา
เรียน	(Ajjan	และ	Hartshorne,	2008)
4. การใช้ Podcast

Podcast	 ย่อมาจาก	Playable	on	Demand	 เป็น
เว็บไซต์ที่มีลักษณะให้ผู้ใช้สามารถน�าภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่
ตัดเป็นส่วนย่อยๆ	แล้วน�าไปฝากไว้	เพื่อให้ผู้ชมเข้าเลือกชม	และ
สามารถวจิารณ์หรอืให้ค�าแนะน�าได้	เวบ็	Podcast	ทีน่ยิมมากทีส่ดุ
ในปัจจุบันแห่งหนึ่งคือ	YouTube

ในการศึกษา	YouTube	 สามารถน�ามาใช้ในการสร้าง
เนื้อหาในลักษณะของ	Lecture	on	Demand	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้า
เลือกชมเนื้อหาที่ต้องการในเวลาที่ต้องการได้
5. การสร้าง Virtual World

Virtual	world	หมายถึงสภาพแวดล้อมแบบออนไลน์ที่มี
ลักษณะเป็นสามมิติ	และมีผู้เข้าใช้งานพร้อมๆ	กันได้เป็นจ�านวน
มากโดยมี	Avatar	 เป็นตัวแทนของผู้ใช้แต่ละคนที่จะใช้ในการ
ติดต่อหรือสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่นๆ	 ในโลกเสมือน	(Girvan	 และ	
Savage,	2010)	Virtual	world	ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งคือ	
Second	Life

ภาพที	่3	แสดงตวัอย่างของมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่น	Second	
Life	 ตัวละครในภาพคือตัวจ�าลองหรือ	Avatar	 ของผู้เขียนที่ได้
ทดลองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	Texas	A&M

โดยทั่วไปลักษณะการสอนใน	Second	Life	จะแบ่งเป็น
สองลักษณะ	คือ	การสอนแบบ	Synchronous	Learning	ซึ่งหมาย
ถึงผู้เรียนนัดตารางเวลามาอยู่ในบริเวณเดียวกันพร้อมกับผู้สอน	
และกระบวนการสอนจะมีลักษณะที่เป็น	Real-Time	การสอนอีก
ลักษณะหนึ่ง	 คือการน�าเนื้อหาหรือกิจกรรมไปใส่ไว้ใน	Second	
Life	 และให้ผู ้เรียนเข้าไปเรียนในแบบที่เป็น	Asynchronous	
Learning	 ซึ่งหมายถึงกระบวนการเรียนรู้	 ไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกัน
	 ภาพที	่4	แสดงตวัอย่างของกจิกรรมทีอ่ยูใ่น	Second	Life	
ผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นกิจกรรม 
กต่อเนือ่งและแบ่งเป็นระดบัความยาก	และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเข้ามา
เอาศึกษาเพื่อเอาชนะกิจกรรมนั้นๆ	ในแต่ละระดับจนหมด

ประเด็นที่อาจเป็นปัญหาในการใช้	Second	Life	 เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้คือ	 ผู้เรียนอาจเกิดปัญหาในเรื่อง
ของความถนัดหรือคุ้นเคยในการใช้ระบบ	 อย่างไรก็ตามจากการ
ศึกษาวิจัยเพื่อวัดผลการสอนใน	Second	life	 โดยโมเดลที่ใช้ใน
การสอน	 ท�าในลักษณะ	Blended	Learning	 คือใช้ร่วมกับการ
เรียนการสอนในห้องเรียน	ผลการวิจัยพบว่าความรู้ในด้านเทคนิค
หรือด้านคอมพิวเตอร์มีผลต่อการเรียนรู้ในโลกเสมือนของผู้เรียน
ในระดบัอดุมศกึษาน้อยกว่าการวดัผลประสทิธภิาพการเรยีนรูแ้ละ
เป้าหมายในการสอน	(Herold,	2010).	นอกจากนีไ้ด้มกีารศกึษาถงึ
การน�า	Second	Life	ไปใช้ในวิชา	Financial	Accounting	โดย
วัดผลจากผู้เรียนจ�านวน	1,719	 คน	 พบว่า	40.7	%	 ของผู้เรียน
ทั้งหมด	 เห็นว่าเนื้อหาใน	Second	Life	ช่วยท�าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจมากขึ้น	(Hornik,	2010)

ภาพที่ 3: มหาวิทยาลัยใน	Second	Life	(http://www.secondlife.com)



Executive Journal 87

โดยทั่วไปลักษณะการสอนใน	Second	Life	จะแบ่งเป็น
สองลักษณะ	คือ	การสอนแบบ	Synchronous	Learning	ซึ่งหมาย
ถึงผู้เรียนนัดตารางเวลามาอยู่ในบริเวณเดียวกันพร้อมกับผู้สอน	
และกระบวนการสอนจะมีลักษณะที่เป็น	Real-Time	การสอนอีก
ลักษณะหนึ่ง	 คือการน�าเนื้อหาหรือกิจกรรมไปใส่ไว้ใน	Second	
Life	 และให้ผู ้เรียนเข้าไปเรียนในแบบที่เป็น	Asynchronous	
Learning	 ซึ่งหมายถึงกระบวนการเรียนรู้	 ไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกัน
	 ภาพที	่4	แสดงตวัอย่างของกจิกรรมทีอ่ยูใ่น	Second	Life	
ผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นกิจกรรม 
กต่อเนือ่งและแบ่งเป็นระดบัความยาก	และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเข้ามา
เอาศึกษาเพื่อเอาชนะกิจกรรมนั้นๆ	ในแต่ละระดับจนหมด

ประเด็นที่อาจเป็นปัญหาในการใช้	Second	Life	 เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้คือ	 ผู้เรียนอาจเกิดปัญหาในเรื่อง
ของความถนัดหรือคุ้นเคยในการใช้ระบบ	 อย่างไรก็ตามจากการ
ศึกษาวิจัยเพื่อวัดผลการสอนใน	Second	life	 โดยโมเดลที่ใช้ใน
การสอน	 ท�าในลักษณะ	Blended	Learning	 คือใช้ร่วมกับการ
เรียนการสอนในห้องเรียน	ผลการวิจัยพบว่าความรู้ในด้านเทคนิค
หรือด้านคอมพิวเตอร์มีผลต่อการเรียนรู้ในโลกเสมือนของผู้เรียน
ในระดบัอดุมศกึษาน้อยกว่าการวดัผลประสทิธภิาพการเรยีนรูแ้ละ
เป้าหมายในการสอน	(Herold,	2010).	นอกจากนีไ้ด้มกีารศกึษาถงึ
การน�า	Second	Life	ไปใช้ในวิชา	Financial	Accounting	โดย
วัดผลจากผู้เรียนจ�านวน	1,719	 คน	 พบว่า	40.7	%	 ของผู้เรียน
ทั้งหมด	 เห็นว่าเนื้อหาใน	Second	Life	ช่วยท�าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจมากขึ้น	(Hornik,	2010)

บทสรุป

บทความนี้ได ้กล่าวถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	ในการสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์	 ซึ่งพบว่ามี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้
แบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้	 ซึ่งเป็น
แนวทางทีไ่ด้รบัการยอมรบัในการศกึษา
สมัยใหม่	ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนกล้าแสดงออก	 มี
ทกัษะในการสือ่สารสามารถแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับผู ้อื่นทั้งในลักษณะ
ส่วนบุคคลและแบบกลุ่มได้	 มีทักษะ

ในการแก้ปัญหา	 และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับ
ประสบการณ์จริง

อย่างไรก็ตาม	 รูปแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนนั้น	คงต้องขึ้นอยู่
กับลักษณะและความเหมาะสมของแต่ละสถาบันการศึกษา	 โดย
ในบางสถาบันอาจประยุกต์ใช้เพื่อแค่การเสริมการเรียนแบบปกติ
ในลักษณะที่เป็น	Blended	Learning	 หรือในบางสถาบันอาจใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเตม็รปูแบบในลกัษณะของการเรยีนการ
สอนแบบ	Distance	Learning

ผู้เรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในลักษณะนี้	
จะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง	 และมีความรับผิดชอบ	 สามารถ
ก�าหนดเป้าหมายหรือขอบเขตการเรียนรู้ด้วยตนเองได	้ และเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด	 สามารถเรียนรู้และน�าไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขและ
น�ามาเป็นประสบการณ์และความรู้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม	 สิ่งที่ต้องพึงระวังในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนมีหลายประการ	 เช่น	
โลกเสมอืนหรอืโลกอนิเทอร์เนต็อาจมสีิง่ทีไ่ม่เหมาะสมกบัเดก็หรอื
วยัรุน่	ดงันัน้การน�าไปใช้ในการศกึษา	ควรค�านงึถงึอายขุองผูเ้รยีน	
กรณีของความเป็นส่วนบุคคลว่าการติดต่อสื่อสารนั้น	 เป็นการ
ติดต่อเพื่อการศึกษาเท่านั้น	 ไม่ควรละเมิดถึงเรื่องส่วนตัวหรือใน
ช่วงเวลาส่วนตัว	 นอกจากนี้ส่วนของเนื้อหาการเรียนในกรณีที่
เป็นการสร้างภายใต้โลกเสมือน	 ควรพิจารณาว่าใครเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ให้ชัดเจน	 เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างอาจถูกก�าหนดว่าเป็น
สิทธิ์ของผู้จัดท�าโลกเสมือนจริงนั้นๆ	

ภาพที่ 4: กิจกรรมการเรียนรู้ใน	Second	Life	(Hornik,	2010)
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