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บทคัดยอ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานของขอมูลและองคความรู 
ทําใหมนุษยตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สําหรับสถาบันการศึกษา การประยุกต
ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษา จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานของสถาบันการศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ สําหรับบทความนี้ จะกลาวถึงกรอบการประยุกตไอซีทีเพื่อการศึกษา โดยพิจารณาองคประกอบที่มีผล
ตอการประยุกต ซึ่งประกอบดวยนโยบาย อาจารย นักศึกษา ระบบโครงสรางพื้นฐาน ซอฟตแวร และสื่อการสอน อีกทั้ง
นําเสนอรูปแบบสําหรับการประยุกต และอุปสรรคที่สําคัญ 
 
ABSTRACT 

Rapid technological change and growth in knowledge and information requires constant learning. For 
education, the need for ICT to improve student learning requires an institute, teachers, and students to change for 
the new revolution of efficient learning system. This paper illustrates the framework which is composed of 
policy, teacher, student, ICT infrastructure, software, and teaching media. In additions, this paper also presents 
the model of ICT for education, and the major drawbacks. 

 
บทนํา 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infor- 
mation and Communication Technology: ICT) ไปประยุกต  
ใชในการทํางานดานตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้ง
ในระดับของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เนื่อง 
จากการใชไอซีทีจะชวยลดความซ้ําซอนของการปฏิบัติ 
งาน ลดคาใชจายในระยะยาว ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ทําใหการติดตอสื่อสารเกิดขึ้นไดดวยความเร็ว
ระดับความคิด (Speed of Thought) และไมขึ้นอยูกับเวลา
และสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับระบบการศึกษา การประยุกตไอซีทีในการ
เรียนการสอนจะชวยสงเสริมแนวความคิดที่ใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง การเรียนรูแบบทุกที่ทุกเวลาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยการประยุกตจะตอง
เกิดขึ้นทั้งในสวนของสถาบันการศึกษาและบุคลากรทั้ง
อาจารยและนักศึกษา 

อาจารยจะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสอนแบบ
ปอนเนื้อหาใหแกนักศึกษา เปนการสอนแบบใหเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริง โดยนําเครื่องมือดานไอซีทีมาประยุกต 
ใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบการประยุกตไอซีทีสําหรับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกตไอซีทีสําหรับการศึกษามีกรอบการ
พัฒนาที่ตองปฏิบัติแบงเปน 6 ดาน โดยมีความสัมพันธ ดัง
รูปที่ 1 และมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 
 
นโยบาย 

การพัฒนาดานนโยบาย หมายถึง สถาบันการศึกษา
จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการนําไอซีทีมาใชสงเสริม
การเรียนสอน  ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูบริหารของ
สถาบันมีความเขาใจในไอซีทีและแนวทางการเรียนรูแบบ
ใหม และกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสรางกรอบการ
ปฏิบั ติของอาจารย ผูสอนใหดํ า เนินไปในทิศทางที่
สอดคลองกัน อันจะนําไปสูเปาหมาย นั่นคือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการสอนของอาจารยและประสิทธิภาพใน
การเรียนรูของนักศึกษา 

 ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
อาจจําเปนตองปรับปรุงใหม ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตออาจารยและนักศึกษาตามนโยบายใหมที่กําหนดขึ้น โดย
บูรณาการระบบไอซีทีเขากับการเรียนการสอนแบบปกติ

เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากไอซี
ทีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงสรางพื้นฐานที่สถาบันการศึกษาจะตองมี
พรอม เพื่อนํามาสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
สามารถแสดงภาพและเสียงในระบบการเรียนการสอน 
และมีจํานวนมากพอที่จะใหนักศึกษาใชประกอบการเรียน
การสอน ทบทวนหรือศึกษาเนื้อหาการสอนเพิ่มเติมใน
ภายหลัง 

2. ระบบเครือขายความเร็วสูง เพื่อรองรับการสง
ภาพและเสียงปริมาณมากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําวิดีโอ
สื่อการสอนของอาจารยผูสอนมาใหนักศึกษาสามารถเปดดู
ตามตองการ  

ปญหาสําคัญในเรื่องโครงสรางพื้นฐานคือ คาใชจาย 
เนื่องจากเทคโนโลยีไอซีทีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ทําใหสถาบันการศึกษาตองเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรเร็ว 
 

การศึกษา 
 

อาจารย 

 

นโยบาย 

 

ซอฟตแวร 

 

นักศึกษา 
 

 

โครงสรางพื้นฐาน 
 

 

สื่อการสอน 
 

        
 รูปท่ี 1 กรอบการประยุกตไอซีทีสําหรับการศึกษา 



กวาอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรจริงๆ เพื่อให
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถรองรับ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คาใชจายดาน
ระบบเครือขายที่แปรผันตามระยะทาง สถาบันการศึกษาที่
มีการเรียนการสอนทางไกลจะมีตนทุนสําหรับระบบ
เครือขายความเร็วสูงมากกวาสถาบันการศึกษาที่มีการเรียน
การสอนแบบปกติทั่วไป นอกจากนี้แบนดวิธของเครือขาย
ที่ตองเพิ่มตลอดเวลา เพื่อใหรองรับตอความตองการในการ
สงขอมูลภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีขึ้น 

ซอฟตแวรพ้ืนฐานที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร 
เชน ระบบปฏิบัติการ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดคาใช 
จายเพิ่มขึ้น และเปนอีกสวนหนึ่งที่สถาบันจะตองนํามา
พิจารณา 
 
ซอฟตแวร 

ซอฟตแวรในที่นี้หมายถึง โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น
สําหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาซึ่งแบงเปน
กลุมๆ ดังนี้ 

1. ซอฟตแวรสําหรับผูจัดการระบบ หมายถึง ซอฟต 
แวรที่ใชสําหรับการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน 
เพื่อใหการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปได เชน  

- ระบบจัดการชื่อบัญชีผูใช 
- ระบบทะเบียนนักศึกษา  
- ระบบจัดการรายวิชา ฯลฯ 

2. ซอฟตแวรสําหรับอาจารย เพื่อนํามาใชในการ
บริหารการเรียนการสอน เชน 

- ระบบสําหรับชวยเหลือในการสรางสื่อการ
สอน ระบบสื่อสารสําหรับอภิปรายหรือโตตอบกับนัก 
ศึกษาทั้งแบบซิงโครนัส (Synchronous) และอะซิงโครนัส 
(Asynchronous) 

- ระบบจัดการการเรียนการสอนรายวิชา เพ่ือใช
เปนที่เก็บเนื้อหาการสอน สื่อการสอน รวมทั้งการเปนจุด
ศูนยรวมสําหรับอาจารยและนักศึกษาในการเรียนการสอน
รวมกัน 

- ระบบทดสอบและประเมินผล (Assessment) 
- ระบบติดตามผลความกาวหนาของนักศึกษา 

(Progression Tracking System) 

3. ซอฟตแวรสําหรับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาใช
สําหรับการเรียนรูจากสื่อการสอนของอาจารย และการ
ติดตอสื่อสารกับอาจารย 
 
อาจารย 

อาจารย คือ สวนประกอบที่เปนหัวใจสําคัญในการ
ตัดสินถึงความสําเร็จหรือลมเหลวของการประยุกตไอซีที
ในสถาบันการศึกษา เนื่องจากระบบไอซีทีตางๆ เมื่อจัดทํา
และติดตั้งเรียบรอยแลว หากอาจารยไมนํามาใชเพื่อการ
เรียนการสอน หรือนํามาใชไมเต็มประสิทธิภาพ ระบบนั้น
ยอมลมเหลว 

การนําไอซีทีมาใชในการเรียนการสอนโดยให
อาจารยปฏิบัติตามความตองการนั้น สามารถทําไดหลาย
แนวทางดังนี้ 

1. การบังคับ  โดยอาจ เกิดจากการบั งคับจาก
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา การดําเนินการในลักษณะนี้จะ
สงผลใหอาจารยในสถาบันการศึกษาใชไอซีทีเพื่อการเรียน
การสอนทันที ทําใหเกิดความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง 
แตมีขอเสียคือ อาจเกิดการตอตาน และทําใหเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี 

2. การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป  โดย
พยายามชี้ใหเห็นประโยชนของไอซีที การทําในลักษณะนี้
จะมีผลดีตอผูใชซึ่งเปนอาจารยมากกวา เนื่องจากผูที่สนใจ
จะเริ่มใชกอน สวนผูที่ไมตองการใชหรือตองการดูผลจาก
ผูอื่นกอนก็สามารถทําได ขอเสียของวิธีนี้คือ มีอาจารยบาง
กลุมที่ไมยอมรับและไมปรับตัวใชระบบไอซีที นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปอาจใชเวลานาน
เกินไป 

3. แบบผสม สําหรับวิธีนี้คือ สถาบันการศึกษาจะ
กําหนดระยะเวลาการใชงานเปน 2 ระยะคือ ระยะของ
โครงการนํารอง และระยะที่จะบังคับใช โดยระยะของ
โครงการนํารองนั้นจะใหดําเนินการเฉพาะอาจารยที่สมัคร
ใจใชระบบ ในชวงแรกนี้สถาบันการศึกษาควรจัดใหมีการ
อบรมเพื่อสรางความเขาใจในการใชระบบไอซีทีอยาง
ตอเนื่อง เมื่อถึงระยะของการบังคับใชก็จะสงผลใหลด
กระแสตอตานลง  เนื่องจากทุกคนไดรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงแลว 

 
 



นอกจากนี้การอบรมยังเปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่กอใหเกิดความรวมมือจากอาจารยผูสอน โดยการ
อบรมอาจารยนั้นจะตองเริ่มตั้งแตการทําความเขาใจให
อาจารยไดรับทราบถึงประโยชนของการนําไอซีทีมาใชใน
ระบบการเรียนการสอน และการใชไอซีทีใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในหลายสถาบันการศึกษาไดขามสวนนี้ไปเนื่องจาก
คิดวา อาจารยจะยอมรับและเห็นประโยชนของไอซีทีดวย
ตนเอง แตสภาพความเปนจริงยังมีผูที่มีความเหลื่อมล้ําดาน
เทคโนโลยีอยูมาก บางคนมีความกลัวเทคโนโลยี หรือ
ตอตานเนื่องจากเห็นวา เทคโนโลยีจะทําใหคนหมด
ความสําคัญ และบางคนไมกลาที่จะเรียนรู หรือคิดวาการ
เรียนรูเทคโนโลยีเปนเรื่องที่ยากจนเกินไป ดังนั้นการทํา
ความเขาใจแกบุคลากรอาจารยในสถาบันการศึกษาตั้งแต
ตน จะชวยใหเมื่อติดตั้งระบบไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาเรียบรอยแลวเกิดความรวมมือมากขึ้น 
ทั้งนี้การอบรมเพื่อสรางความเขาใจนี้ ควรจัดทําตั้งแตใน
ระดับของผูบริหารลงไปถึงตัวอาจารยผูสอน 

เมื่ออาจารยเกิดความเขาใจในประโยชนของไอซีที
แลว ขั้นตอนตอไปคือการอบรมวิธีการใชระบบไอซีทีที่
จัดทําขึ้นเพื่อการเรียนการสอน เชน 

● วิธีการสรางสื่อการสอน 
● การใชสื่อการสอนอยางไรเพื่อใหสอนนักศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
● การใชเครื่องมืออื่นๆ เชน เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 
การอบรมจะประสบความสําเร็จมากที่สุดถาอาจารย

สามารถใชไอซีทีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และใชไอซีที
เปนเครื่องมือชวยลดภาระงานประจําที่ซ้ําซอนของอาจารย 
ทําใหอาจารยมีเวลาสรางผลงานอื่นๆ ที่เปนประโยชนมาก
ขึ้น อยางไรก็ตามในชวงตนของการใชไอซีทีนั้น อาจารย
จะมีภาระที่หนักขึ้นกวาการสอนแบบปกติแนนอน 

ประการสุดทาย อาจารยจะตองมีบทบาทในการ
สนับสนุนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในไอซีทีและใช
เครื่องมือดานไอซีทีใหเกิดประโยชนในการเรียนรูแกตัว
นักศึกษาเองใหมากที่สุด 
 
สื่อการสอนและเนื้อหา  

การจัดทําสื่อการสอนนั้นมีปจจัยที่ตองคํานึงหลาย
ประการ เนื่องจากการประยุกตไอซีทีกับการจัดทําสื่อการ

สอน นอกจากจะหมายถึงการนําสื่อมาเปนเครื่องมือเพื่อให
อาจารยใชในการสอนในหองแลว เปาหมายหลักที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู
เนื้อหาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
ซึ่งเปนการเรียนรูที่ไมมีอาจารยมาใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด ดังนั้นการจัดทําสื่อการสอนจึงตองใชเวลาและ
ความพยายามคอนขางมาก 

อยางไรก็ดี แมวาระบบไอซีทีจะมีประสิทธิภาพมาก
เพียงใดก็ตาม ถาอาจารยไมรูจักนํามาใชใหถูกวิธี ก็จะไม
เกิดประโยชนที่เห็นไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชน สื่อการ
สอนที่จัดทําดวย PowerPoint และแผนใส อาจใหผลลัพธ
ในการสอนแบบเดียวกัน ถาอาจารยไมนําคุณสมบัติที่ดี
ของ PowerPoint มาใชในการจัดทําสื่อการสอน เชน การ
สรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน สิ่งที่ตองคํานึงอยูเสมอคือ 
การนําหนังสือมาแปลงใหอยูในรูปดิจิตอลและแสดงผล
บนคอมพิวเตอรไมไดชวยใหประสิทธิภาพการเรียนรูดีขึ้น 
ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีหนวยงานที่ศึกษาถึงแนวทาง
ในการใชไอซีทีใหเกิดประโยชนสูงสุด และจัดอบรมใหแก
อาจารยอยางตอเนื่อง 
 
หนวยพัฒนาสื่อการสอน 

เปนความจริงประการหนึ่งที่ตองยอมรับวา อาจารย
ที่เกงอาจเปนอาจารยที่ไมมีทักษะการสอนที่ดี ทําใหเกิด
ชองวางระหวางความรูที่ตองการถายทอดและนักศึกษา 
สงผลใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนไมดีเทาที่ควร 
นอกจากนี้ อาจารยบางทานยังขาดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
และไมตองการเสียเวลาจํานวนมากในการพัฒนาสื่อการ
สอน หรือไมถนัดในการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสื่อการ
สอน ดังนั้นการจัดตั้งหนวยพัฒนาสื่อการสอนที่สามารถ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับเนื้อหาการสอนจะชวยทํา
ใหอาจารยผูสอนไดสื่อการสอนที่มีคุณภาพและสามารถ
นําไปใชสอนใหแกนักศึกษาไดอยางสนุกสนาน มีความ
เขาใจในเนื้อหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูของ
นักศึกษา 
 
นักศึกษา 

เมื่อประยุกตระบบไอซีที กับการเรียนการสอน
ทั้งหมดแลว โดยทั่วไปนักศึกษาจะตองใชระบบดังกลาว
ในสถาบันการศึกษาโดยอัตโนมัติ แตจะเกิดประสิทธิผล



สูงสุดไดนั้น  จําเปนตองมีการอบรมเพื่อใหนักศึกษา
สามารถใชไอซีทีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และทราบวาจะ
ใชไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของตนเองได
อยางไร ตัวอยางเชน การศึกษาสื่อการสอนและเนื้อหา
เพิ่มเติมนอกเวลา การใชเครื่องมือสื่อสารกับเพื่อนและ
อาจารย การต้ังคําถามในกระดานถามตอบ และการรวม
อภิปรายออนไลน เปนตน 

 
รูปแบบในการประยุกตไอซีทีกับการเรียนการ

สอน 
1. การเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึงการเรียน

การสอนแบบทั่วไปที่อาจารยและนักศึกษาอยูรวมกันใน
หองเรียน โดยอาจารยจะเปนผูแสดงบทบาทสําคัญในการ
เรียนการสอน และการวัดผล นักศึกษาจะเรียนรูผานหนังสือ
และเอกสารประกอบการสอนเปนหลัก สื ่อการสอนที่
อาจารยใชสวนใหญคือ กระดานและแผนใส ดังรูปที่ 2 
 
รูปท่ี 2  รูปแบบการสอนแบบปกติท่ียังไมมีการประยุกต
  ไอซีที 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอดีของการเรียนการสอนในลักษณะนี้คือ อาจารยและ
นักศ ึกษาจะม ีความใกลช ิด  เนื ่องจากการพบหนาใน
ระหวางการสอนเปนประจํา ทําใหอาจารยสามารถสอน
ในเรื ่องอื ่นๆ  เช น  จร ิยธรรม  หรือความประพฤติได
นอกเหนือจากการสอนในเนื ้อหาวิชาเพียงอยางเดียว 
นอกจากนี้ อาจารยที่มีความสามารถในการสอนเปนอยาง
ดี จะมีโอกาสในการถายทอดความรู ความเขาใจใหกับ
นักศ ึกษาได อย างเต ็มที ่ และในระหวางการสอนนั ้น
นักศึกษามีโอกาสที่จะซักถามขอสงสัยไดทันที 

การประยุกตไอซีทีกับการเรียนการสอนประเภทนี้ 
ควรเนนการใชไอซีทีเปนสวนเสริมการเรียนการสอนปกติ 
เชน การใชไอซีทีเพื่อสรางสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
การนําเนื้อหาและการสอนของอาจารยออนไลน เพื่อให
นักศึกษาสามารถทบทวนหรือศึกษาเนื้อหาที่ไมเขาใจใน
ภายหลัง การสรางระบบสื่อสารแบบอะซิงโครนัสระหวาง
อาจารยและนักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถติดตอ 
พูดคุย หรือซักถามอาจารยไดมากขึ้น แมในขณะที่อาจารย
ไมวาง ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางในการศึกษาและเรียนรูแก
นักศึกษา การสรางระบบแบบฝกหัดที่ชวยทุนเวลาแก
อาจารยในการตรวจและเอื้อใหอาจารยมีเวลามากขึ้นในการ
สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพอื่นๆ การสรางระบบวัดผล
และประเมินผลเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการสอน การติดตามผลการเรียนรูของ
นักศึกษา เปนตน 

นอกจากนี้ อาจารยควรนําเครื่องมือดานไอซีทีมาใช
ในการสงเสริมใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทจากการทํา
หนาที่รับฟงสิ่งตางๆ ที่อาจารยสอนเปนสวนใหญ มาเปน
การเรียนแบบมีสวนรวม มีการแสดงความคิดเห็นรวมกับ
เพื่อนนักศึกษาและอาจารยมากขึ้น ดังรูปที่ 3 
 
รูปท่ี 3  รูปแบบการสอนแบบปกติหลังจากการประยุกต
  ไอซีที 
 
 
 
 
 

 
 

2. การเรียนการสอนทางไกล หมายถึง การเรียนการ
สอนที่อาจารยและนักศึกษาอยูในสถานที่ซึ่งหางไกลกัน 
การติดตอทําไดโดยใช เครื่องมือสื่อสารเขาชวย  เชน 
ไปรษณีย โทรศัพท การเรียนการสอนจะเปนลักษณะการ
ถายทอดทางโทรทัศน การฟงวิทยุ การสงวิดีโอเทปการ
สอนของอาจารยใหนักศึกษา เปนตน ดังรูปที่ 4  

นักศึกษา 

อาจารย 

- เอกสารประกอบการสอนหนังสือ 
- กระดาน แผนใส 
- หองเรียน 
- การสื่อสารแบบพบหนาเพียงแบบเดียว 

 
สอน 

นักศึกษา 

อาจารย 

- ระบบจัดการการเรียนการสอน 
- สื่อการสอนออนไลน หนังสือ 
- หองเรียนและอินเทอรเน็ต 
- ระบบสื่อสารแบบอะซิงโครนัส 
- ระบบติดตามผลความกาวหนา 
 ในการเรียน 

ศึกษา
รวม 
กัน 



รูปท่ี 4  รูปแบบการสอนแบบทางไกลที่ยังไมมีการประยุกต
  ไอซีที 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนในลักษณะนี้ นักศึกษาคอนขางจะ
อิสระ จึงตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบสวนตัวสูง เนื่องจาก
ไมมีอาจารยผูสอนมาบังคับใหต้ังใจเรียน ระยะเวลาในการ
เรียนในแตละครั้ง ก็อาจไมมีกําหนดที่แนนอน ทําใหการ
ติดตามความคืบหนาของการเรียนรูของนักศึกษาทําได
ยากลําบาก อีกทั้งการสอนจะเนนที่ตัวเนื้อหาวิชาเปนสําคัญ 
เนื่องจากระยะหางระหวางอาจารยและนักศึกษาทําใหการ
สอนดานจริยธรรมและความประพฤติอาจทําไดยากกวาการ
เรียนการสอนแบบปกติ 

การ เรี ยนการสอนทางไกล  จํ า เปนตองพึ่ งพา
เทคโนโลยีสําหรับการสงสื่อการสอน หรือการถายทอด
การสอนใหนักศึกษา ดังนั้นการนําไอซีทีมาประยุกตใช
กับการสอนประเภทนี้ จะเห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอยาง 
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการใชเทคโนโลยีแบบเดิม เชน  
 

การใชไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส (E-mail) กระดานขาว
อิเล็กทรอนิกส (Webboard) การประชุมทางไกล (Video 
Conference) ระบบถายทอดสดการสอนออนไลน ระบบ
วิดีโอออนดีมานด ระบบหองสนทนา เปนตน เนื่องจาก
ระบบตางๆ เหลานี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ในการสื่อสาร การถายทอดการสอน เนื้อหาการสอน จึง
ทําใหการเรียนรูของนักศึกษาทําไดอยางรวดเร็วไปดวย 
นอกจากนี้ยังชวยเพิ ่มขีดความสามารถของการสื ่อสาร
ระหวางอาจารยและนักศึกษาจากทางเดียว เปนการสื่อสาร
แบบสองทาง  และชวยใหอาจารย สามารถติดตามผล
ความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาได ดังรูปที่ 5 
 
รูปท่ี 5  รูปแบบการสอนแบบทางไกลหลังจากการประยุกต
  ไอซีที 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนการสอน 
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในอนาคตหลังจากประยุกตใชไอซีทีในสถาบันการศึกษา มีแนวโนมดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สรุปการเปลี่ยนแปลงหลังจากการประยุกตไอซีที 
 ปจจุบัน อนาคต 
สถานที่เรียน การเรียนในสถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย  

เพียงอยางเดียว 
การเรียนจากทุกหนแหงที่มีโครงขายพื้นฐานรองรับ เชน 
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เปนตน 

อาจารย การเรียนในหองเรียนโดยมีอาจารยผูสอนแสดงบทบาท
สําคัญในการสอนและทําหนาที่เปนผูใหเพียงอยางเดียว 

อาจารยทําหนาที่เปนทั้งผูสอนและผูชวยใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูดวยตนเองผานสื่อที่จัดหาให 

เวลาเรียน เรียนเฉพาะในหองเรียนเปนหลัก ตามตารางสอนที่กําหนดขึ้น เวลาในการเรียนไมถูกจํากัดตามตารางเรียนนักศึกษา 
 

นักศึกษา 

อาจารย 

- เอกสารประกอบการสอนหนังสือ 
- วิดีโอเทป ถายทอดทางโทรทัศน 
- การสื่อสารแบบทางเดียว 

 
สอน 

นักศึกษา 

อาจารย 

- ระบบจัดการการเรียนการสอน 
- สื่อการสอนออนไลน หนังสือ 
- ระบบอินเทอรเนต็ 
- ระบบสื่อสารแบบซิงโครนัสและ 
 อะซิงโครนัส 
-ระบบติดตามผลความกาวหนา 
 ในการเรียน 

ศึกษา
รวม 
กัน 



สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดไมจํากัดจํานวนครั้ง สามารถ
เรียนรูไดตลอดเวลาและตลอดไป 

วิธีการเรียน การเรียนแบบทางเดียวจากอาจารยไปยังนักศึกษาเปนหลัก เปนการเรียนรูรวมกัน 
นักศึกษา ทําหนาที่เปนผูรับการสอนเพียงอยางเดียว และทํางานตาม

อาจารยสั่ง 
เปนการเรียนรูแบบรวมกัน นักศึกษาแสดงบทบาทในการ
โตตอบมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติมากขึ้น 

สื่อการสอน 
และเนื้อหา 

ใชหนังสือเรียนเปนสื่อ เ รียนผ านระบบมัลติมี เดี ยและวิดีโอผ านทางระบบ
อินเทอรเน็ต 

การสื่อสาร เปนแบบซิงโครนัส ไดทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส 
 

อุปสรรคของการประยุกตไอซีทีในสถาบัน 
การศึกษา 

อุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นในการประยุกตไอซีทีใน
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลัง
พัฒนาคือ 

1. ปญหาดานความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงสาร 
สนเทศและความรู (Digital Divide) คือ ปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาดานไอซีที ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนทําให
บุคคลกลุมหนึ่งไมสามารถปรับตัวไดทัน โดยอาจมีสาเหตุ
มาจากตัวบุคคลเอง หรือสภาพแวดลอมที่เปนไป เชน การ
ไมมีคอมพิวเตอรใช หรือการไมมีอินเทอรเน็ตใช เปนตน 
ปญหาดานความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงสารสนเทศและ
ความรูนี้สงผลใหการประยุกตไอซีทีกับการเรียนการสอน
ไมประสบผลสําเร็จ และสงผลตอเนื่องไปยังประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน โดยปญหานี้อาจเกิดไดกับทั้งผูที่เปน
อาจารยและนักศึกษา ตัวอยางเชน อาจารยในสถาบันการ 
ศึกษาที่นําไอซีทีมาใชนั้น อาจเกิดการไมยอมรับและตอ 
ตานเทคโนโลยีไมสามารถปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีได 
หรือภายนอกแสดงวาสามารถปรับตัวได แตไมยอมใช
เทคโนโลยีที่ไดมาใหเกิดประโยชน สงผลใหประสบความ
ลมเหลวในการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษานั้น เนื่องจาก
มีจํานวนมาก และมาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน นักศึกษาที่
ไมสามารถปรับตัวไดจะเกิดความลมเหลวเชนเดียวกัน 

2. ปญหาดานการเขาถึงขอมูล (Public Access) เมื่อ
มีการประยุกตไอซีทีเขามาใชแลว จะเห็นไดวา นักศึกษา
จะตองสามารถเขาถึงเนื้อหาวิชาไดจากทุกที่และทุกเวลา 
การที่จะทําไดแบบนั้น จําเปนจะตองมีคอมพิวเตอรติดตาม
ตัวและอินเทอรเน็ตที่สามารถใชไดทุกที่และทุกเวลาอยาง 
 

แทจริง แตในทางปฏิบัติปจจุบันจะเห็นวามีเฉพาะบุคคล
เพียงกลุมนอยเทานั้นที่สามารถทําได และสวนใหญจะอยู
ในกลุมที่ทํางานแลว สวนนักศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักศึกษาตางจังหวัด จะมีปญหาคอนขางมากตามไปดวย 
นอกจากปญหาดานของอุปกรณแลว ยังมีปญหาดานของ
ความเร็วในการใชอินเทอรเน็ตอีกดวย  เนื่องจากเนื้อหาวิชา
ที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหเขาใจงายและมีประสิทธิภาพ หรือ
กรณีของการเรียนการสอนแบบทางไกล จําเปนตองใช
ความเร็วของอินเทอรเน็ตสูง เพื่อใหประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนอยูในระดับที่ยอมรับได 
 
บทสรุป 

เทคโนโลยีไอซีทีได เข ามามีบทบาทสําคัญใน
สถาบันการศึกษาดานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในระยะแรก ความสําเร็จ
หรือลมเหลวจะขึ้นอยูกับบุคลากรในระดับผูบริหารซึ่งเปน
ผูกําหนดนโยบาย และอาจารยผูสอนวาจะสามารถยอมรับ 
ปรับตัว และประยุกตไอซีทีกับการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไดอยางไร 

รูปแบบสําหรับการเรียนการสอนภายหลังการ
ประยุกตใชไอซีที จะตองเปลี่ยนจากการเรียนรูแบบทาง
เดียว คือ จากอาจารยไปสูนักศึกษา เปนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา และนักศึกษาดวยกันเอง การ
เรียนรูจะไมจํากัดเพียงแตในหองเรียนโดยมีตารางเรียนเปน
ตัวกําหนดเวลาอีกตอไป แตจะเปนการเรียนรูแบบทุกที่ทุก
เวลา นักศึกษาจะเพิ่มบทบาทในการศึกษามากขึ้น และ
ผลักดันใหอาจารยตองพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อัน
จะสงผลใหการศึกษาพัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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