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บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท�ำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ให้ด�ำเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดทัง้ สามารถเกือ้ หนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันการศึกษาของไทยก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การด�ำเนินการด้านการศึกษาได้พฒ
ั นาก้าวหน้าและขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันทัง้ ในด้านคุณภาพ
และในด้านปริมาณ การเรียนการสอนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียน
รูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มสมรรถภาพ ตลอดทั้งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดค้น สร้างและสรุป
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองสามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพซึง่ สามารถ
บรรลุผลส�ำเร็จตามอัตภาพ อันเป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๒๒
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้
องค์กรทางการศึกษาด�ำเนินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยทุกระดับให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศ ซึง่ แนวคิดได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีต่ อ้ งการ
ให้เกิดการปฏิรปู กล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและค�ำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคล
โดยยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การจัดให้มจี ำ� นวนหน่วยกิต/ชัว่ โมงเรียนหรือรายวิชาในภาคปฏิบตั ิ การ
จัดให้มจี ำ� นวนหน่วยกิต/ชัว่ โมงเรียนหรือรายวิชาในภาคสนาม การเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาค้นคว้า
ด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเนื้อหาหรือรายวิชาที่เปิดสอน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ห้อง
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คอมพิวเตอร์/ห้องสมุดต่อวัน และข้อ ๗ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ให้
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อผสม สื่อการสอนทางไกล ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีส่วนส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูให้มี
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Abstract
Education is processes that enable human beings to develop their own life
qualities for having them lead their life in a society happily, including making great
contribution to develop the nation appropriately. Nowadays, Thailand’s education is
dramatically changing. Operations of education have progressively been developed and
rapidly expanded both in the domains of qualities and quantities. Instruction and
learning management must be based on the principle that each learner possesses
learning ability and can develop themselves. Above all, it is regarded that everyone is of
the most importance. Processes of learning management must support learners able to
develop themselves in conformity of their nature and full potentiality, Furthermore,
it aims at promoting learners to discover, create and sum up their learning by themselves,
enabling them to work with others and bring their knowledge into beneficial use at their
full potentiality, which they can attain achievement following their personal
circumstances. Such a success culminates in the result of assessing external qualities of
schools as quoted in the 22th benchmark saying that teachers have to possess their
ability for carrying out learning management effectively by putting the emphasis on the
student-centred teaching method so as to let educational bodies carry out learning
management to develop every Thai to become the nation’s quality citizens. By this
principle, it is in accordance with strategies stipulated in Educational Act of B.E. 2540/1997
that requires the rise of reforming, that is instructional methods must proceed with
curricula and take individuals’ differences into account by implementing the studentcentred teaching method. For example, educational bodies must provide students with
credits/class hours or subjects in the practical domain and in field study. It is absolutely
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necessary to open up opportunities to students for self-study not less than 70 percent
of the subject contents, and for using the computer laboratory/library per day. In
addition to the 7th section of the preceding the national act, it states that it is urgent to
accelerate development of personnel in cognitive, affective and psychomotor domains
to enable them to use such technological media for developing instructions effectively
as information technology, multi-media, and distance learning media. As a result, the
computer plays the pivotal role for teachers’ learning management to have been of
qualities and increased learning effectiveness of learners.
Keywords: Learning Management, Computer Technology

๑. บทน�ำ

โลกปัจจุบนั ทีม่ สี ภาพเป็นโลกาภิวตั น์หรือ
โลกไร้พรมแดน สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้า
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท างการ
สือ่ สาร ตลอดจนการคมนาคมและเศรษฐกิจ ท�ำให้
ผู ้ ค นในโลกสามารถติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน
เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันได้อย่างรวดเร็วสู่
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศไทย ก้าวหน้า
สูเ่ ทคโนโลยีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน จึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่ ร ะบบการศึ ก ษาของไทยจะต้ อ งมี ก ารผลิ ต
บุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพในการท�ำงาน
เพือ่ สนองความต้องการทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในยุคโลกาภิวตั น์นี้ เทคโนโลยีในปัจจุบนั ได้นำ� เสนอ
โอกาสทางเลือกให้บุคคลได้เรียนรู้จากหลายช่อง

ทางและหลายรูปแบบของวิธีเรียนที่ยืดหยุ่นทั้ง
เวลาและสถานที่ ใ นอนาคตบุ ค คลจะแสวงหา
แนวทางและค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดย
การเรียนจากสื่อต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ผู้เรียนจะกลาย
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูแ้ ละสร้างรูปแบบการ
เรียนด้วยตนเอง ช่วยท�ำให้มนุษย์สะดวกสบาย
มากขึน้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สามารถทีจ่ ะประมวลผล
และรั ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ไ ด้ ป ริ ม าณมากๆ ทั้ ง ยั ง
สามารถท� ำ งานที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วไม่เพียงแต่ในหน่วยงานทางภาครัฐและ
เอกชนเท่ า นั้ น แม้ ใ นหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทางการศึกษาก็ได้น�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน
กั น อย่ า งกว้ า งขวางเช่ น เดี ย วกั น เช่ น การน� ำ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบั น การศึ ก ษา การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
นักเรียน นักศึกษา และผลการเรียน เป็นต้น๑

ลานนา ดวงสิงห์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ Computer, (กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน
เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จ�ำกัด, ๒๕๔๓), หน้า ๘.
๑
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วงการศึกษาได้เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์
กันอย่างแพร่หลาย เมือ่ มีการประดิษฐ์เครือ่ งไมโคร
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งาน การน�ำคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นนวัตกรรม
อย่างหนึง่ มาใช้ในวงการศึกษานัน้ คือการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์หลักในการสอน เพื่อให้มีการโต้ตอบ
ระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรมบทเรียน การสอนใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐานสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดการ (CMI)
และการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านการ
ศึกษานั้น เช่น คอมพิวเตอร์ สามารถน�ำมาใช้เป็น
เครือ่ งมือในการบริหารสถาบันการศึกษา และช่วย
ในด้านการจัดการเรียนการสอนได้ น�ำมาประยุกต์
ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์ปญ
ั หา และแก้ไขปัญหา
ด้านการศึกษา ดังนั้น คอมพิวเตอร์จึงได้รับความ
สนใจและเป็นทีต่ อ้ งการของสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา และ
อุดมศึกษา ต่างก็สรรหาให้สถาบันการศึกษาของ
ตนเอง ปัจจุบันการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี ผูเ้ รียนเกิด
ความรู้คู่คุณธรรม การจัดการเรียนการสอนต้อง
บูรณาการตามความเหมาะสมของผูเ้ รียน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแสวงหาความรู้
ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ทีเ่ ชือ่ มโยง
โลกไร้พรมแดนให้กับนักเรียน สามารถน�ำความรู้
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาขัน้ สูงซึง่ ตาม
นโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน เพื่อให้สามารถเพิ่มสมรรถภาพในการ
จัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุขในสังคม มีการพัฒนา
ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี สื่ อ
เทคโนโลยี ช ่ ว ยสนั บ สนุ น จึ ง จะท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นมี
คุณภาพ เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

๒. วิวัฒนาการการใช้คอมพิวเตอร์

เมื่ อ พิ จ ารณาศั พ ท์ ค� ำ ว่ า คอมพิ ว เตอร์
ถ้าแปลกันตรงตัวตามค�ำภาษาอังกฤษ หมายถึง
เครื่องค�ำนวณ ดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้างๆ เครื่อง
ค� ำ นวณที่ มี ส ่ ว นประกอบเป็ น เครื่ อ งกลไกหรื อ
เครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น
ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด ค�ำนวณ
(slide rule) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจ�ำตัววิศวกร
ในยุ ค ยี่ สิ บ ปี ก ่ อ น หรื อ เครื่ อ งคิ ด เลข ล้ ว นเป็ น
คอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด
ในปัจจุบนั ความหมายของคอมพิวเตอร์จะ
ระบุเฉพาะเจาะจง หมายถึงเครือ่ งค�ำนวณอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถท�ำงานค�ำนวณผลและเปรียบเทียบค่า
ตามชุดค�ำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและ
อัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของคอมพิวเตอร์ไว้คอ่ น
ข้างกะทัดรัดว่า เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ท�ำหน้าทีเ่ สมือนสมองกล ใช้สำ� หรับแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
การจ� ำ แนกคอมพิ ว เตอร์ ต ามลั ก ษณะ
วิธกี ารท�ำงานภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร์อาจแบ่งได้
เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แอนะล็อกคอมพิวเตอร์
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(analog computer) เป็นเครือ่ งค�ำนวณอิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ ม่ได้ใช้คา่ ตัวเลขเป็นหลักของการค�ำนวณ แต่จะ
ใช้ค่าระดับแรงดันไฟฟ้าแทน ไม้บรรทัดค�ำนวณ
อาจถือเป็นตัวอย่างหนึง่ ของแอนะล็อกคอมพิวเตอร์
ทีใ่ ช้คา่ ตัวเลขตามแนวความยาวไม้บรรทัดเป็นหลัก
ของการค�ำนวณ โดยไม้บรรทัดค�ำนวณจะมีขีด
ตัวเลขก�ำกับอยู่ เมื่อไม้บรรทัดหลายอันมาประกบ
รวมกัน การค�ำนวณผล เช่น การคูณ จะเป็นการ
เลื่อนไม้บรรทัดหนึ่งไปตรงตามตัวเลขของตัวตั้ง
และตัวคูณของขีดตัวเลขชุดหนึง่ แล้วไปอ่านผลคูณ
ของขีดตัวเลขอีกชุดหนึ่งแอนะล็อกคอมพิวเตอร์
แบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้หลักการท�ำนองเดียวกัน
โดยแรงดันไฟฟ้าจะแทนขีดตัวเลขตามแนวยาวของ
ไม้บรรทัด
แอนะล็อกคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะเป็น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกส่วนท�ำหน้าที่เป็นตัว
กระท�ำและเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ จึงเหมาะ
ส�ำหรับงานค�ำนวณทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ทีอ่ ยูใ่ นรูปของสมการคณิตศาสตร์ เช่น การจ�ำลอง
การบิน การศึกษาการสัง่ สะเทือนของตึกเนือ่ งจาก
แผ่นดินไหว ข้อมูลตัวแปรน�ำเข้าอาจเป็นอุณหภูมิ
ความเร็วหรือความดันอากาศ ซึ่งจะต้องแปลงให้
เป็นค่าแรงดันไฟฟ้า เพือ่ น�ำเข้าแอนะล็อกคอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าแปรกับเวลา
ซึ่ ง ต้ อ งแปลงกลั บ ไปเป็ น ค่ า ของตั ว แปรที่ ก� ำ ลั ง
ศึกษา ส�ำหรับในปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นแอนะล็อก
คอมพิวเตอร์เท่าไรนักเพราะผลการค�ำนวณมีความ
ละเอียดน้อย ท�ำให้มีขีดจ�ำกัดใช้ได้กับงานเฉพาะ
บางอย่างเท่านั้น
ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (digital computer)
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คอมพิวเตอร์ที่พบเห็นทั่วไปในปัจจุบัน จัดเป็น
ดิจทิ ลั คอมพิวเตอร์แทบทัง้ หมด ดิจทิ ลั คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องค�ำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานเกี่ยวกับ
ตัวเลข มีหลักการค�ำนวณที่ไม่ใช่แบบไม้บรรทัด
ค�ำนวณ แต่เป็นแบบลูกคิด โดยแต่และหลักของ
ลูกคิดคือ หลักหน่วย หลักร้อย และสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
เป็นระบบเลขฐานสินที่แทนตัวเลขจากศูนย์ถ้าเก้า
ไปสิบตัวตามระบบตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ค่าตัวเลขของการค�ำนวณในดิจทิ ลั คอมพิวเตอร์จะ
แสดงเป็นหลักเช่นเดียวกัน แต่จะเป็นระบบเลข
ฐานสองที่มีสัญลักษณ์ตัวเลขเพียงสองตัว คือเลข
ศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้น โดยสัญลักษณ์ตัวเลขทั้ง
สองตัวนี้ จะแทนลักษณะการท�ำงานภายในซึง่ เป็น
สัญญาณไฟฟ้าที่ต่างกัน การค�ำนวณภายในดิจิทัล
คอมพิวเตอร์จะเป็นการประมวลผลด้วยระบบเลข
ฐานสองทั้งหมด ดังนั้นเลขฐานสิบที่เราใช้และ
คุ้นเคยจะถูกแปลงไปเป็นระบบเลขฐานสองเพื่อ
การค�ำนวณภายในคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยัง
เป็นเลขฐานสองอยู่ ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงเป็น
เลขฐานสิบเพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย
ในศตวรรษที่ ๒๑ ทุกประเทศทัว่ โลกก�ำลัง
มุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า
สังคมความรู้ (Knowledge Society) และระบบ
เศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ (Knowledge-Based
Economy) ที่จะต้องให้ความส�ำคัญต่อการใช้ความรู้
และนวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยในการ
พั ฒ นาและการผลิ ตมากกว่ า การใช้ เ งิ นทุ นและ
แรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�ำให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรูซ้ งึ่ ประกอบกันเป็น “สารสนเทศ”
นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวก รวดเร็ว จนสามารถ
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ประยุกต์ใช้ได้อย่างขวางตัง้ แต่ระดับบุคคลขึน้ ไปถึง
ระดับองค์กร อุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่ง
ภาวะ “ไร้พรมแดน” อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศดั ง กล่ า ว ในการพั ฒ นา
บุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา
และการฝึ ก อบรมเป็ น เรื่ อ งราวของการเรี ย นรู ้
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูล (Data)
ข่าวสาร (Information) ก็ตาม ดังนั้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ ามารถน�ำประโยชน์
มาสู่วงการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม เมื่อกล่าวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี
ระดับสูงอย่างหนึ่งที่นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งได้แก่
“คอมพิวเตอร์” (Computer) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่
หลายในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการศึกษาได้น�ำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็นในด้านการ
บริหาร การบริการ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอน เป็นต้น
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของ “คอมพิวเตอร์”
ไว้ว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติท�ำหน้าที่
เสมือนสมองกล ใช้ส�ำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่าย
และซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์๒ คอมพิวเตอร์
จึงเป็นเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทถี่ กู สร้างขึน้ เพือ่ ใช้
งานแทนมนุษย์ในด้านการค�ำนวณและสามารถจ�ำ
ข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้ เพื่อการเรียกใช้
งานครัง้ ต่อไป รวมทัง้ สามารถจัดการกับสัญลักษณ์
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(Symbol) ได้ดว้ ยความเร็วสูงโดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ของโปรแกรม นอกจากนีย้ งั มีความสามารถในด้านต่างๆ
เช่น การรับส่งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครือ่ ง
และสามารถประมวลผลจากข้อมูลได้
คอมพิวเตอร์ที่น�ำมาใช้ในวงการศึกษา
หรื อ อาจเรี ย กว่ า คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
(Computer-Based Education, Instructional
Computer : IC, Computer-Based Instruction
: CBI) มี ค วามหมายเหมื อ นกั น คื อ การน� ำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ไม่วา่
จะเป็นการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน
การจัดท�ำบัตรนักศึกษา การจัดท�ำผลการเรียนการ
สอนรวมไป จนถึงการออกใบรับรองการจบหลักสูตร
โดยที่คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาถือว่าเป็นการน�ำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจการด้านการศึกษาประกอบ
ด้วยงานหลัก ๔ ระบบ ได้แก่ ๑) คอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอน (Computer Assisted Instruction)
หมายถึงการน�ำคอมพิวเตอร์มาช่วยในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ๒) การศึกษาการรู้
คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) เป็นการ
ศึกษา การสอน/การฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ
และทักษะเกีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์โดยตรง รวม
ทั้ ง เจตคติ ที่ ดี ต ่ อ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ด ้ ว ย ๓)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการการศึกษา (Computer
for Educational Service) หมายถึง การบริการ
การศึกษาด้านต่างๆ เช่น การบริการสารสนเทศ
การศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์
พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๓.
๒
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และคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการการศึกษานี้อาจ
รวมเรียกว่า เป็นการน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการ
จัดการศึกษาและการเรียนการสอน (Computer
Managed Instruction) ก็ได้ และ ๔) คอมพิวเตอร์
เพือ่ การบริหารการศึกษา (Computer for Education Administration) เป็นการน�ำคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการบริหารงาน เช่น การบริหารงานบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้เรียนและ
เจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา โดยทัว่ ไปมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียน กล่าวคือ ในบางรายวิชา
จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งมือในการเรียน เช่น วิชาฟิสกิ ส์
คณิตศาสตร์ และสถิติ คอมพิวเตอร์จะเข้าไปมี
บทบาทในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการเรียนได้ เช่น
ใช้ ใ นการค� ำ นวณ การประมวลผลข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์คา่ ทางสถิติ และการสร้างกราฟจากข้อมูล
เป็นต้น ๒) ใช้เพือ่ ทบทวนบทเรียน กล่าวคือ ในบาง
รายวิชานั้น เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ทบทวนบทเรียนบางเนือ้ หาได้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เนือ้ หานัน้ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมขึน้ มา ในโปรแกรม
ทบทวนบทเรียนคอมพิวเตอร์จะเสนอสิง่ เร้า ซึง่ อาจ
จะเป็นข้อความ ค�ำถาม รูปภาพ หรือกราฟิก และ
อื่นๆ ที่เร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง เมื่อได้รับผลการ
ตอบสนองจากผูเ้ รียนแล้ว คอมพิวเตอร์จะประเมิน
การตอบสนอง และตัดสินว่า ควรเสนอสิง่ เร้าอะไร
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ในช่วงต่อไปตามโปรแกรมที่ได้ผลิตไว้และเมื่อ
สิ้นสุดการทบทวนคอมพิวเตอร์ก็จะบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียน และอื่นๆ เกี่ยวกับผู้เรียนที่ใช้
โปรแกรมทบทวนนั้นไว้ และ ๓) ใช้เป็นเครื่องมือ
ฝึก กล่าวคือ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องฝึก จะ
ท�ำให้ครูและผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ใน
การใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตโปรแกรมหรือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�ำเร็จ
ของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง๓
การน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการศึกษา
(Computer Based Instruction หรือ CBI)
วารินทร์ รัศมีพรหม๔ กล่าวถึงการน�ำคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอน
ที่เรียกว่า (Computer Based Instruction หรือ
CBI) มีลักษณะการใช้ ๑ ประเภทคือ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction หรือ
CAI) และยังอธิบายไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หมายถึง การน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การเรียนการสอน โดยที่เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบจะถูกพัฒนาขึน้ ในรูปของโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ ๑) สามารถเลียนแบบ
การสอนได้ ๒) มีสมรรถภาพในการรวบรวมสารสนเทศ
และข้อมูลต่างๆ โดยมีหลักการของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ใช้เป็นรายบุคคล (Individualized)
ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ออกแบบเพื่อใช้ส่วน

ไชยยศ เรืองสุวรรณ, คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๒), หน้า ๗๑.
 วารินทร์ รัศมีพรหม, การน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์,
๒๕๔๓), หน้า ๔๕.
๓
๔
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บุคคล นับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดีที่สุด มีการ
ตอบโต้อย่างทันที (Immediate Feedback) เป็น
กระบวนการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของผู ้ เ รี ย น
(Track Learners Process) ปรับให้ทนั สมัยได้งา่ ย
(Each of Updating) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ไม่สามารถท�ำงานได้ทุกอย่างเหมือนคน ด้วย
เหตุนี้ จึงน�ำมาเป็นส่วนนึง่ หรือช่วยสอนเท่านัน้ การ
แก้ปัญหาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมให้
สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา และ การเขียนโปรแกรม
ที่ดีต้องอาศัยความช�ำนาญอย่างมาก
สานิต กายาผาด๕ อธิบายว่า ปัจจุบันเรา
สามารถจะแบ่งลักษณะของการน�ำคอมพิวเตอร์
เข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้แก่ครูออกเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑)
ด้านการบริหารการศึกษา โรงเรียนส่วนใหญ่เริม่ น�ำ
คอมพิวเตอร์เข้ามาเพื่อน�ำมาใช้ในด้านการบริหาร
การศึกษา จะถูกน�ำมาใช้ในงานวิชาการ งานบุคลากร
งานธุรการ งานกิจการนักเรียน และงานการเงิน
และพัสดุ ซึ่งงานเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเพื่อ
ช่วยงานการประมวลผลข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น การ
ท�ำทะเบียนประวัติของครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่
ในโรงเรียน การจ่ายเงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่ การ
พิมพ์ในแจ้งผลการเรียน การจัดตารางสอน ตาราง
สอบ การจัดเก็บรายรับ รายจ่าย งบประมาณ และ
ข้อมูลทรัพย์สินของโรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ถือเป็นการ
ช่วยผูบ้ ริหารในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียม
ข้อมูล ประมวลผลและน�ำเสนอ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ก็มีการน�ำ
๕
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คอมพิวเตอร์มาใช้ชว่ ยงานการพิมพ์ทวั่ ไป เช่น การ
ออกจดหมาย รายงานการประชุม จดหมายข่าว
เป็นต้น และ ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน
(Computer-Managed Instruction หรือ CMI)
ในการจัดการเรียนการสอนจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ สู้ อน
จะต้องวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์จัดการสอนจะช่วยให้
ผู้สอนสามารถ แก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ โดยจัดโปรแกรมการเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนเรียนรูต้ ามความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง หรืออาจใช้คอมพิวเตอร์รว่ มกับสือ่ อืน่ ๆ
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่
ตัง้ ไว้ โดยได้แบ่งการจัดการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ออกเป็น ๓ ด้านได้แก่ ๑) ด้านด�ำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นการส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
อาศัยเทคนิคและวิธีสอน กระบวนการเรียนการ
สอน ทักษะการสอน หลักการจัดการเรียนการสอน
และทั ก ษะกระบวนการเรี ย นการสอนต่ า งๆ ที่
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ ๑) การออกแบบและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ๒) การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ๓) การจัดตารางเรียนและ
ตารางสอน (๔) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ ๕)

สานิต กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๒), หน้า ๓๗.
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปเข้าช่วยสอนในการ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียน เป็นต้น
๒) ด้านบริการการสอนคือ การวางแผนเกี่ยวกับ
งานทางด้านการสอน และการวางแผนเกี่ยวกับ
การน� ำหลั ก สูต รไปใช้ก ารจัดการเรียนการสอน
ต่างๆ ล่วงหน้า โดยกิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การบริการการเรียนการสอน ได้แก่ ๑) การจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ๒) จัดท�ำเอกสารประกอบ
การสอน เช่น ใช้จัดท�ำข้อสอบ การตรวจข้อสอบ
เป็นต้น ๓) การจัดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
และ ๔) คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้
นักเรียนค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น ๓) ด้าน
สนับสนุนการสอน คือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของครู
หรือกิจกรรมทุกอย่างที่ไม่ได้กระท�ำกับนักเรียน
โดยตรงไม่ต้องท�ำหน้าที่สอนแต่ท�ำการสนับสนุน
การสอนของครูทงั้ หมด อาจมาจากครูทตี่ อ้ งการท�ำ
หน้าที่นี้ หรือหน่วยเหนือ จัดสรรมาให้โดยตรงโดย
กิจกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริการการเรียน
การสอน ได้แก่ ๑) ท�ำกิจกรรม วิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่
การเรียนการสอน ๒) การวัดผลและประเมินผล
ของนักเรียน ๓) การท�ำสไลด์แสดงผลงานของครู
และนักเรียน ๔) ใช้เก็บข้อมูลของนักเรียน และ ๕)
เป็นเครือ่ งมือในการสร้างสถานการณ์จำ� ลองในบท
เรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น

๓. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ส�ำหรับผู้เขียนขอน�ำเสนอว่า การจัดการ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบันนั้น คอมพิวเตอร์ถือว่า
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มีส่วนส�ำคัญในการจัดการด้านการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีต่ งั้ ไว้เป็นอย่างมาก ผูท้ เี่ กีย่ วกับกับ
การจัดการเรียนรู้และมีความจ�ำเป็นต้องงานใช้
คอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาจั ด การเรี ย นรู ้ ต้ อ งอาศั ย
องคาพยพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. บทบาทนโยบายแห่งรัฐ เป็นบทบาท
สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา เช่ น
กระทรวง กรม มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน
ฯลฯ ซึ่ ง องค์ ก รเหล่ า นี้ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหาร
ทุกส่วนงานจ�ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือ
ในการบริหารจัดการ (Administrative Tool)
ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ ๑) สถาบันใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท� ำ งานธุ ร การ จั ด การโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท�ำเว็บไซต์ของสถาบัน
๒) สถาบันใช้คอมพิวเตอร์ในการจดบันทึกข้อมูล
ต่างๆ เช่น การรับสมัครนักศึกษา จ�ำนวนนักศึกษา
จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ ครู อาจารย์ ๓ สถาบั น ใช้
คอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารระหว่ า งกั น เช่ น
จดหมาย เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมเสริม
การสอนต่างๆ ๔) สถาบันสามารถใช้เครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่าง
สถาบัน ผู้สอนและผู้เรียน น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ
และติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ เ รี ย น ได้ แ ก่ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
Search Engine, E-mail, Twitter, Face book,
Blocker และอื่นๆ
๒. บทบาทผู้บริหารสถานบันการศึกษา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประเมินผล การจัด
กระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องหลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอน
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และผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิด และ
วิธกี ารของตนเองอย่างอิสระ แล้วสร้างชิน้ งานของ
ตนเองในลักษณะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ดังนั้น
ผูบ้ ริหารสถาบัน หรือเจ้าหน้าทีจ่ งึ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิเตอร์ เพื่อ
ให้สามารถดูแล สัง่ การ มอบหมาย หรืออืน่ ๆ เกีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอนในสถาบันนัน้ ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมเกิดประสิทธิผล
๓. บทบาทของครูผู้สอนในฐานะที่เป็น
ผู้สอนนั้น คอมพิวเตอร์มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
การสอนของครู อาจารย์ ซึ่งไม่ว่าท่านจะสอนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์หรือไม่กต็ าม หลายๆ บทบาท
ทีค่ อมพิวเตอร์ได้เข้ามาช่วยจัดการในการสอนทีจ่ ะ
ท�ำให้การเรียนการสอนประสบผลส�ำเร็จ อาจแยก
ได้ดังนี้ ๑) ช่วยท�ำงานธุรการ เช่น แผนการสอน
ข้อสอบ แบบฟอร์ม ปฏิทินนัดหมาย รายงาน
ใบประกาศ แผนภาพกราฟิก แผนผังที่นั่ง ฯลฯ
๒) การผลิตสือ่ อย่างง่าย เช่น ใบงาน ปริศนาอักษรไขว้
โจทย์ค�ำถาม กิจกรรมปฏิบัติการ ฯลฯ ๓) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น ใบคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศผู้เรียน จดหมายเวียน บอร์ดประกาศ
โดยใช้โปรแกรมประมวลผลค�ำในการพิมพ์จดหมาย
พิมพ์แบบทดสอบย่อย การค้นหาค�ำในเอกสาร
สร้างแบบทดสอบ ๔) การสร้างฐานข้อมูลส�ำหรับ
ส่งจดหมายเวียน บันทึกการมาเรียนของผู้เรียน
ติดต่อสื่อสาร ทางอีเมล์ หรือเว็บบอร์ด ๕) การ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนสามารถน�ำสื่อทางด้าน
คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนเพิม่
ศักยภาพและประสิทธิภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนใน
ขั้นตอนต่างๆ เช่น ประกอบการจัดการเรียนรู้
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ขยายความรู้ สรุปเนือ้ หา เป็นต้น ๖) เป็นเครือ่ งมือ
ค้นคว้าหาค�ำตอบจากซีดรี อม หรืออินเทอร์เน็ตอาจ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในอาศัยการจัดการ
ระบบ LMS โดยอาศัย Software ให้ผู้เรียนเลือก
ศึกษาความรูจ้ ากการออกแบบของผูส้ อนให้ผเู้ รียน
ได้เลือกเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา ผูส้ อนจะต้องออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า และพิจารณาเนื้อหา
ทีส่ อนมาให้ผเู้ รียนศึกษา เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หรือให้
เลือกสื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อโดยตรง ๗) ผู้สอน
สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดองค์
ความรู้และสาระเนื้อหาวิชา เพื่อใช้ประกอบการ
สอนในแต่ละรายวิชาในลักษณะต่างๆ เช่น การน�ำ
เสนอเนื้อหาผ่านโปรแกรมน�ำเสนอ (Presentation) สื่อวิดีทัศน์ (VDO) สื่อ Electronic อื่นๆ
ได้แก่ E-book LO (Learning Objects) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) Course ware รวมทั้ง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์รปู แบบใหม่อนื่ ๆ แล้วแต่จะเรียก
ฯลฯ ๘) การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการดึ ง ความ
สนใจของผู้เรียนในชั้นเรียน เพื่อน�ำเข้าสู่บทเรียน
สร้างแรงจูงใจ ให้บริบทของเนื้อหา ให้สารสนเทศ
แสดงตั ว อย่ า งความคิ ด รวบยอด รู ป แบบของ
กิจกรรม น�ำสู่การสืบเสาะ สาธิตความคิดรวบยอด
กระตุ้นการอภิปราย เช่น โต้วาที แสดงบทบาท
สมมติ ถามค�ำถาม เช่น ให้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วม เช่น การตัดสินใจและใช้ในการทบทวน
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดของตนผ่าน
การน�ำเสนองาน เช่น กล่าวสุนทรพจน์ รายงาน
ปากเปล่า โครงงานมัลติมเี ดีย และกิจกรรมทบทวน
และ ๙) การดึงความสนใจของผู้เรียนที่เรียนทั้ง
ชัน้ เรียน เพือ่ น�ำเข้าสูบ่ ทเรียน สร้างแรงจูงใจ ให้บริบท
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ของเนื้อหา ให้สารสนเทศ แสดงตัวอย่างความคิด
รวบยอด รูปแบบของกิจกรรม น�ำสู่การสืบเสาะ
สาธิตความคิดรวบยอด กระตุ้นการอภิปราย เช่น
โต้วาที แสดงบทบาทสมมติ ถามค�ำถาม เช่น ให้
แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น การตัดสินใจ
และใช้ในการทบทวน ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดของตนผ่านการน�ำเสนองาน เช่น กล่าว
สุนทรพจน์ รายงานปากเปล่า โครงงานมัลติมีเดีย
และกิ จ กรรมทบทวน เช่ น ใช้ แ สดงข้ อ ความ
ทดสอบย่อย ฉายภาพวีดโิ อความยาวสัน้ ๆ ฯลฯ ใช้
สร้างและแสดงกราฟ หรือแผนผังต่างๆ ใช้สาธิต
ทักษะคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน ใช้ทบทวนสารสนเทศ/
ฝึกฝนการจ�ำข้อเท็จจริง เป็นต้น
๔. บทบาทของผู ้ เ รี ย น ต้ อ งพิ จ ารณา
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของตนมา
เป็นแนวทางในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ อาจ
สรุปเทคนิคได้ดงั นี้ ๑) การเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี
(Learning about Technology) ได้แก่ การเรียนรู้
ระบบการท� ำ งานของคอมพิ ว เตอร์ เรี ย นรู ้ จ น
สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ท�ำระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็น สื่อสารข้อมูลทางไกล ผ่าน Email
และ Internet ได้ เป็นต้น ๒) การเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี (Learning by Technology) ได้แก่
การเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ และฝึกความสามารถ
ทักษะบางประการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การค้นคว้าเรื่องที่
สนใจผ่าน Internet เป็นต้น ๓) การเรียนรู้กับ
เทคโนโลยี (Learning with Technology) ได้แก่
การเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสาร ๒ ทาง (Interac-
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tive) กับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับ
โปรแกรมที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ถึ ง ความถู ก ต้ อ ง
(Feedback) การฝึกการแก้ปัญหากับสถานการณ์
จ�ำลอง (Simulation) เป็นต้น ๔) การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน เช่น เป็นศูนย์
จ� ำ ลองสถานการณ์ (Simulation Center)
ประกอบด้วย ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการสร้าง
สถานการณ์จำ� ลอง สร้างทีมผูเ้ รียน ผูเ้ รียนใช้ในการ
ท�ำนายผลจากสถานการณ์จำ� ลอง เป็นต้น นอกจาก
นั้ น ยั ง ใช้ เ ป็ น สถานี ส ารสนเทศ (Information
Station) เช่น ค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้ Search Engine เช่น ค้นหาข้อมูลเนื้อหา
รูปภาพ แผนทีจ่ าก Google ค้นเรือ่ งราวข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องจาก youtube ในลักษณะรายการ
โทรทัศน์ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้เป็นความรู้ของตนเอง และจัดท�ำเป็นเอกสาร
ด้วย Microsoft Word ส่ง E-mail สร้างเป็น
E-Book Webpage หรือรายการโทรทัศน์ เปิด
กระดานสนทนา (Web board) ให้ ผู ้ เ รี ย น
แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน และสร้างเป็นกลุม่
สนใจ เช่น Web Blog Social Network ขยาย
ความรู้ในกลุ่มด้วย Facebook twitter ๕) ใช้ใน
การสรุปเนื้อหาในการเรียน เนื่องจากการสรุป
เนื้อหาซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะใช้ในขั้นตอน
สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง
หรือแต่ละชัว้ โมงอาจออกแบบน�ำสือ่ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ มาสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน
รู้มาน�ำเสนอและจัดท�ำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไ่ ป
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กับการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเดิม เอื้ออ�ำนวยให้
ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและได้รับข้อมูลความรู้
อย่างถูกต้องมากกว่าการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่าง
เดียว พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็ น ได้ ว ่ า การใช้ เ ทคโนโลยี พั ฒ นา
กระบวนการทางปัญญา Intellectual Skills) คือ
กระบวนการที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ คือ การรับรู้
สิ่งเร้า (Stimulus) การจ�ำแนกสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) การเชื่อมโยงความ
คิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ (Rule) ด้วยวิธี
อุปนัย (Inductive) หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธี
นิรนัย (Deductive) การสรุปเป็นองค์ความรูใ้ หม่ๆ
(Generalization)๖ ระบบคอมพิวเตอร์มสี มรรถนะ
สู ง ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ค วามฉลาดใน
กระบวนการทางปัญญานี้โดยผู้สอนอาจจัดข้อมูล
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ในวิ ช าที่ ส อน ให้ ผู ้ เ รี ย นฝึ ก รั บ รู ้
แสวงหาข้อมูล น�ำมาวิเคราะห์กำ� หนดเป็นความคิด
รวบยอดและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผั ง
ความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎ
เกณฑ์หลักการ ซึง่ ผูส้ อนสามารถจัดสถานการณ์ให้
ผู้เรียนฝึก การน�ำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์
จนสรุปเป็นองค์ความรูอ้ ย่างมีเหตุผล บันทึกสะสม
ไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป
การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปญ
ั หาการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
หรือถือว่าผู้เรียนส�ำคัญที่สุดนั้น สามารถออกแบบ
แผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสท�ำโครง
งานแสวงหาความรูต้ ามหลักสูตร หาความรูใ้ นเรือ่ ง
๖
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ที่ผู้เรียนสนใจ หรือเพื่อแก้ปัญหา (ProblemBased Learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้น
ด้วยการก�ำหนดประเด็นเรือ่ ง (Theme)ตามมาด้วย
การวางแผนก� ำ หนดข้ อ มู ล หรื อ สาระที่ ต้ อ งการ
ผูส้ อนอาจจัดบุญชีแสดงแหล่งข้อมูล (Sources) ทัง้
จากเอกสารสิ่งพิมพ์ และ Electronic Sources
เช่น ชื่อของ Web ต่างๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค�ำตอบ สร้างเป็นองค์
ความรู้ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย
และผู้สอนช่วยก�ำกับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ต ้ อ งการ ทั้ ง นี้ ผู ้ ส อนจะมี
บทบาทส�ำคัญในการช่วยชี้แนะทิศทางของการ
แสวงหาความรูห้ รือแนะน�ำผูเ้ รียนให้พฒ
ั นาความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพผลการเรียนรู้

๔. บทสรุป

การจัดการเรียนรูโ้ ดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มีความสลับซับซ้อนการสื่อสารผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์หรือโลกแห่งสังคมการเรียนรู้
ยุคใหม่นนั้ ถือได้วา่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นนั้ เป็น
สิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้
ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
จ�ำเป็นต้องศึกษาเทคนิคการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ อาทิ เทคนิ ค
ส� ำ หรั บ สถาบั น เทคนิ ค ส� ำ หรั บ ผู ้ ส อน เทคนิ ค
ส�ำหรับนักศึกษาและเทคนิคการเพิ่มคุณค่าของ
คอมพิวเตอร์ เพื่อท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการ

สานิต กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๒), หน้า ๔๒.
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เรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และที่ ส� ำ คั ญ
คอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทส�ำคัญในการเข้าท�ำหน้าที่
เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการเรียนการสอนในโลก
ยุคใหม่นี้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่ ผูบ้ ริหารด้านการศึกษา
ครูผู้สอนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ

เรียนการสอนต้องมีการพัฒนาศักยภาพของของครู
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วอยูเ่ สมอเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ด้วย
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