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การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
Instruction Blended learning management Application of Information
Technology to Mobile Phone of Thai Education in the Thailand 4.0
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บทคัดยอ
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เปนการคิดคนสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาความรูทักษะปฏิบัติดาน
ความคิดและนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ใน
อนาคตการศึกษาในยุคใหมมุงเนนใหผูเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับเครื่องมือและ
อุปกรณ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูทักษะไดสูงสุด การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่พรอมทั้งยังชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูทักษะ
การสื่อสาร เปนการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อดิจิทัล และการเรียนแบบเผชิญหนา ซักถาม
ขอสงสัยไดตลอดเวลา เพื่อพัฒนาใหเกิดทักษะปฏิบัติในหองเรียนควบคูกันไป เปนวิธีการใหมและนวัตกรรมใหมทาง
การศึกษาที่มุงสงเสริมผูเรียนใหสามารถมีปฏิสมั พันธกับผูส อน และการสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบริบทของแตละ
สถาบันการศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จึงถือวาเปนโอกาสทางการศึกษาจะเปนวิธีการเรียนรู
ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอันจะเปนประโยชนตอผูเรียนพรอมทั้งการเกิดแนวคิดนวัตกรรมทางการเรียนรู
และทักษะการปฏิบัติตางๆ ที่จําเปนสําหรับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
คําสําคัญ : การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรศัพทเคลื่อนที่, การศึกษายุค Thailand 4.0, การจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน

Abstract
Education in Thailand 4.0 era is an invention. Create new to develop knowledge, practice
skills, ideas and develop the nation economic progress And Social Firmly and sustainably In the
future, education in the new era focuses on effective learners. Must use information technology
Together with tools and equipment Such as mobile phones for student development To achieve
maximum learning skills management Integrated teaching Blended learning By applying technology
Mobile phone information To develop learners into educational management Distance in electronic
form Knicks or digital media And face-to-face learning Can ask questions at any time To develop the
practical skills in the classroom Is a new and innovative of education Aimed at promoting learners
Able to interact with the instructor to create achievement In the context of each institution
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Integrated. So that blended learning. Therefore considered educational opportunities. Will be a new
learning method in the future that Most effective which will benefit students. Thailand 4.0 with the
emergence of innovative learning concepts and various practical skills Necessary for Thai education
in the era.
Keyword: Application of information technology, Mobile Phone, Education in Thailand 4.0,
Instruction Blended learning management
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวของรัฐบาลที่มีความมุงมั่นในการนํา “โมเดลประเทศไทย 4.0” มาใช เพื่อผลักดันประเทศใหหลุดพนจากประเทศที่
มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา
และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน ตรงจุดมุงหมายที่สําคัญของหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคน
ไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตอ
สังคมดวยการศึกษาตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาไทยยุค 4.0 (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ,2560) ดังที่กลาวไว
การศึกษาไทยยุค 4.0 เปนการจัดการเรียนการสอนที่สอนใหผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกนี้
มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒ นานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม เรงการพัฒนา และ
เตรียมความพรอมใหกับคนรุนใหม ไมวาจะเปนเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ
หรือสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนตน เพื่อใหประเทศมีทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะ มีประสิทธิภาพสูง พรอมจะ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ ในการรองรับการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นตอไปการศึกษาในยุค Thailand 4.0 สอดคลอง
ในการเรียนรูศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พาณิช,2558) ไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบ
ดวย 1) สอนใหนอยเรียนรูใหมาก 2) เรียนรูดวยตัวผูเรียนโดยตรง 3) รวมมือมากกวาการแขงขัน 4) เรียนรูเปนทีม
มากกวาเฉพาะคนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนตอบโจทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดและทักษะดานไอที ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองเกิดจากการฝกฝนครูจะตองใหเด็กไดมีโอกาสทดลองดวยตนเองซึ่งประกอบ
ดวยการจัดการศึกษาที่กอใหเกิดการทํางานรวมกับสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชขีดความ สามารถ ของระบบ
เชื่อมโยงที่มีอุปกรณสมัยใหมชวย เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งหลักการที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนรู ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ.2542 เปรียบเสมือนกุญแจไขไปสูความสําเร็จของการปฏิรูป คือการเนนผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545 : 15)
จากปญหาที่ผานมาการบริหารจัดการปญหาการพัฒนาการเรียนการสอนเนื้อหาบทเรียนปญหาชองทาง การ
เขามาศึกษาบทเรียนซึ่งตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรและตองสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได จึงจะสามารถ
เชื่อมโยงเครือขาย การใชงานไดยังขาดความสะดวกในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพื่อเขามาศึกษาเพราะจําเปนตองใช
คอมพิวเตอร จึงเปนที่มาของการนําเอาอุปกรณเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต ไอแพ็ด เขามาชวยในการ
จัดการเรียนการสอนผสมผสานการประยุกตสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่กับการเรียนเนื้อหาในหองเรียน โดยครูผู
สอนเปนผูใหคําแนะนําการคนหาขอมูล และเนื้อหาที่ศึกษาคนควา ซึ่งผูเรียนตองคนหาดวยตนเอง สอดคลองกับเนื้อหา
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การเรียนรูในหองเรียนที่ศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ใชในการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานจะเปนแนวทางใหมในการพัฒนาบทเรียน หรือสงเสริมการเรียนรูผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และนําเสนอ
บทเรียนหรือการเรียนรูแบบเคลื่อนที่ จึงทําใหผูเรียนที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกคนสามารถเขาถึงบทเรียนผานเครื่องมือ
สื่อสารประจําตัวไดตลอดเวลาเปนการเรียนรูแบบเคลื่อนที่หรือ Mobile Learning (m-Learning) นับเปนกาวใหมของ
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในสังคมแหงการเรียนรูเ ปนสวนสําคัญในการพัฒนาดานการจัดการเรียน รู ที่กระตุนให
ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจจนเปนการศึกษาตลอดชีวิต และผูสอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูอยางไมเปนทางการตาม
บริบทของแตละคนรวมอีกทั้งผูสอนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรับรับ
ประโยชนมากทีส่ ุด โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
พฤติกรรมของผูเรียนใหมีการจดจําและเกิดทักษะการเรียนรูไดดีกวาที่เรียนแบบนามธรรม แตในมุมมองอีกดานหนึ่งที่
กวาจะสอนใหนักเรียนรูจักวิเคราะห เลือกใชสื่อที่ถูกตอง รูจักเลือกศึกษาคนควาในเรื่องตางๆ ที่ตนเองสนใจนั้น ก็จะมี
สื่อที่ไมเหมาะสมกับนักเรียน
ดังนั้นนวัตกรรม “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรเคลื่อนที่”
ซึ่งเปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่รวมทั้งการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 กับ การศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสม เปนการสรางหองเรียนที่ถูกออกแบบการเรียนการสอน เพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหา
ความรู และเกิดวิธีคิดตามกระบวนการสรางองคความรู และหลักการทางวิทยาศาสตรอีกทั้งยังชวยใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห, การคิดสังเคราะห, การคิดเชิงสรางสรรค, การคิดแกปญหา และ สามารถประมวลผลขอมูลความรูนั้นไดดวย
ตนเอง พรอมทั้งชวยในการสงเสริมทักษะการเรียนรู, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
สําหรับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการเรียนรู คือการเผชิญหนาระหวางผูเรียนและ
ผูสอนในชั้นเรียนกับการเรียนการสอน โดยการประยุกตใชสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ นําเอาจุดแข็งของการเรียน
ในหองเรียนมารวมกับขอดีของการเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปนทางเลือก
ใหมใชในการจัดการศึกษาแตละระดับนั้นๆ การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ในการนําขอดี
ของการเรียนการสอนบนสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมมาเสริมเติมเต็มจุดดอย
ซึ่งกันและกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสิ่งอํานวยความสะดวกในอินเตอรเน็ตเปนสื่อ
และเครื่องมือในสภาพแวดลอม ของการเรียนการสอนบนสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนโดย
เนนปฏิสัมพันธจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีสว นรวม
ในหองเรียนแบบดั้งเดิม (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551: 7-9) การเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูที่ทาทายและตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียนทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีขึ้น (Driscoll, 2002) นอกจากนการเรียนแบบผสมผสานยังมี
สวนชวยสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอน โดยการติดตอแบบสวนตัว
ชวยใหการเรียนรูดีขึ้น และเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดรวมมือกันแกปญหา และ
ชวยเหลือกันในการเรียนรู ใชทักษะการทํางานกลุมรวมกัน ผลงานของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม
สมาชิกตางไดรับความสําเร็จรวมกัน คิดพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากที่กลาวมาถึงความสําคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่และการเรียนแบบเผชิญหนา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูในอนาคต
สามารถศึกษาไดเองทุกที่ทุกเวลา ทบทวนความรูเดิมไดเองดวยวิธีการสื่อสารดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ทําใหผลการเรียนที่
สูงขึ้นและทําใหผเู รียนกับบริบทในการเรียนรูที่หลากหลายกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความยืดหยุนในการเรียนรู
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เปนวิธีการคิดสรางนวัตกรรมรวมกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิยาการใหมจะเปนกลไกสําคัญเพื่อ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายในการสรางเสริมประสบการณทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนาแนวคิด
สูการสรางนวัตกรรมทางการเรียนรู นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
แนวคิ ด ในการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุ ก ต ใ ช เทคโนโลยี ส ารสนเทศบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 มีองคประกอบที่สําคัญมี 4 สวนที่ตองคํานึงถึง มีดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของแนวคิดของการเรียนแบบผสมผสาน สามารถแบงออกเปน 4 แนวคิด
ดวยกัน ไดแก
1.1) แนวคิ ด ผสมผสานเทคโนโลยีก ารเรีย นการสอนบนเว็บ กั บ การเรียนในชั้น เรียนแบบดั้ งเดิ ม (to
combine or mix modes of web-based technology) เชน การเรียนในหองเรียนเสมือนแบบการเรียนดวยตนเอง
การเรียนรูรวมกัน วิดีโอสตรีมมิ่ง เสียงและขอความ เปนตน
1.2) แนวคิ ด การผสมผสานวิ ธี ส อนที่ ห ลากหลายเข า ด ว ยกั น (to combine various pedagogical
approaches) เชน แนวคิดสรางสรรคนิยม (constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (behaviorism) และแนวคิด
พุทธินิยม (cognitivism) เพื่อใหไดผลลัพธจากการเรียนที่ดีท่ีสุด ซึ่งอาจจะใชหรือไมใชเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอน
(instructional technology) ก็ได
1.3) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ
ดั้งเดิ ม ที่ มีก ารเผชิ ญ หน าระหวางผู เรียนกั บผู สอน (to combine any form of instructional technology with
face-to-face instructor-led training)
1.4) แนวคิ ด การผสมผสานเทคโนโลยี ก ารเรีย นการสอนกั บ การทํ า งานจริ ง (to mix or combine
instructional technology with actual job tasks in order to create a harmonious effect of learning and
working)
ความหมายของการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) มีผูใหความหมายไวดังนี้
สมาคมสโลน (Allen and Seaman, 2005) ใหคําจํากัดความของการเรียนแบบผสมผสานวามีสัดสวนของ
เนื้อหาที่นําเสนอออนไลนระหวางรอยละ 30 ตอรอยละ 70 คําอธิบายของการเรียนแบบผสมผสานคือ การเรียนที่ผสม
การเรียนออนไลนและการเรียนในชั้นเรียน โดยที่เนื้อหาสวนใหญสงผานระบบออนไลน ใชการอภิปรายออนไลนและมี
การพบปะกันในชั้นเรียนบาง และมีสวนที่นาสนใจวาการอภิปรายออนไลนถือเปนการสงผานเนื้อหาออนไลน เชนกัน
สําหรับการเรียนในรูปอื่นๆ อยางเชน การเรียนแบบปกติจะไมมีการสงผานเนื้อหาออนไลน การเรียนแบบใชเว็บชวย
สอนจะมีการสงผานเนื้อหาออนไลนรอยละ 1 – 29 และการเรียนออนไลนมีการสงผานเนื้อหารอยละ 80 – 100
องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน ( 5 Keys Ingredients )
ภายใตสถานการณของการเรียนแบบผสมผสานนั้น จะประกอบไปดวยสิ่งบงชี้สําคัญ 5 ประการ ตอไปนี้ที่บง
บอกถึงสภาพการณของการเรียนแบบ Blended Learning ไดแก (Carman , 2005 )
1. เหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปนปจจุบัน ( Live Events ) เปนลักษณะของการเรียนรูที่เรียกวา
“การเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous)” จากเหตุการณจริงหรือสถานการณจาลองที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนมี
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สวนรวมในการเรียนในชวงเวลาเดียวกัน เชนเหตุการณในการเรียนรูในชั้นเรียนที่เรียกวา “หองเรียนเสมือน ( Virtual
Classroom )” เปนตน
2. การเรียนเนื้อหาแบบออนไลน (Online Content) เปนลักษณะการเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองตามสภาพความพรอมหรืออัตราการเรียนรูของแตละคน (Self-paced Learning) รูปแบบการเรียน เชนการ
เรียนแบบสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive) การเรียนจากการสืบคน ( Internet-Based ) หรือการฝกอบรมจากสื่อ CDROM เปนตน
3. การมีสวนรวมในการเรียนรู (Collaboration) เปนสภาพการณทางการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถสื่อสาร
ขอมูลรวมกันกับผูอื่นจากระบบสื่อออนไลน เชน e-Mail ,Chat , Blogs เปนตน
4. การวัดและประเมินผล (Assessment) การเรียนลักษณะดังกลาวตองมีการประเมินผลความกาวหนาทาง
การเรียนรูของผูเรียนทุกระยะนับตั้งแตการประเมินผลกอนเรียน (Pre-assessment) การประเมินผลระหวางเรียน
(self-paced evaluation) และการประเมินผลหลังเรียน (Post-assessment) เพื่ อนําไปสูการปรับปรุงพั ฒ นาการ
เรียนรูใหดีขึ้นตอไป
5. วัสดุประกอบการอางอิง (Reference Materials) การเรียนหรือการสรางงานในการเรียนรูแบบผสมผสาน
นั้นตองมีการเรียนรูและสรางประสบการณ จากการศึกษาค นควาและอางอิงจากหลากหลายแหลงขอมูลเพื่อเพิ่ ม
คุณภาพทางการเรียนใหสูงขึ้น ลักษณะดังกลาวนี้อาจเปนลักษณะของการสืบคนขอมูลในระบบ Search Engine จาก
PDA , PDF Downloads เหลานี้เปนตน
สาระสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเนื้อหาบทเรียนที่ถูกสรางขึ้นจะมีหลักการสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. Information คือ ผสมผสานการประยุกตใชสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่กับเนื้อหาบทเรียน
2. Interactive คือ การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน และผูเรียนดวยกัน
3. Individualization คือ การสงเสริมการเรียนรูรายบุคคล
4. Immediate Feedback คือการโตตอบโดยทันทีที่ผูเรียนตอบสนองทั้งสารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ และในการเรียนเผชิญหนา
ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ไดแก
1. Mobility improves productivity & service มีความคลองตัวสูงพกพางาย ดังนั้นไมวาจะไปที่ไหน
หรือตําแหนงใด ก็ยังมีการเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลาในการสงขอมูล
2. Installation speed and simplicity สามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว เพราะไมตองเสียเวลาติดตั้ง
สายเคเบิ้ลและไมรกรุงรัง
3. Installation flexibility สามารถยายระบบเครือขายไดงายเพราะเพียงแคมี Mobile ก็เขาสูเครือขาย
ไดทันที
4. Reduced cost of ownership โดยรวมที่ผูเรียนตองลงทุนเพราะในระยะยาวแลว Mobile learning
เปนระบบเครือขายไรสายที่ไมจําเปนตองเสียคาบํารุงรักษา
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5. Scalability เครือขายไรสาย ทําใหสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมไดงาย ไมยุงยาก เพราะยัง
สามารถโยกยายตําแหนงการใชงานที่มีการเชื่อมทั่วโลก
6. สามารถวัดระดับความรูข องผูเรียนเองกอนเขาสูบทเรียน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน
7. ทบทวนองคความรูไดดวยตนเอง ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติดวยสื่อวีดิทัศน กอนลงมือปฏิบัติจริง
8. ผูสอนใหคําแนะนํา หรือขอสงสัยไดในระหวางการศึกษา โดยการประยุกตใชสารสนเทศบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ในหองเรียนไดตลอดเวลา
9. เกิดทักษะการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา ผูเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น เกิดทักษะปฏิบัติ
10. ผูเรียนแสวงหาความรูใหมไดดวยตนเอง สรางผลงานการเรียนรู นําเสนอเนื้อหาหรือสรุปผลการเรียนรู
และเผยแพรองคความรูที่ตนพัฒนาขึ้นไดเอง นําไปสูการพัฒนาชาติ
ซึ่งสรุปไดวาการเรียนแบบผสมผสานเปนรูปแบบการเรียนที่มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
สรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู วิธีการสอนของผูสอน รูปแบบการเรียนรูผูเรียน สื่อการเรียนการสอน
ชองทางการสื่อสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับเนื้อหาผูเรียนกับบริบท
ในการเรียนรูที่หลากหลาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนความยืดหยุน เพื่อตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดผลลัพธที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอน
Charles R. Graham (Graham, 2012) มหาวิทยาลัย Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ใหความหมายวาเปนระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการสอนผานระบบเครือ
ขายคอมพิวเตอร
Michael B. Horn and Heather Staker ( Horn and Staker, 2011 ) แหง Innosight Institute ไดนิยาม
เกี่ยวกับการเรียนแบบผสมผสานของผูเรียนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนไดรับมวลประสบการณทางการ
เรียนรูอยางเปนอิสระผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยนักเรียนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรียนรูดวยตนเองทั้ง
ในดานเวลา สถานที่ แนวทางการเรียนรูและอัตราการเรียนรูของตนเอง
2. การศึก ษาไทยในยุ ค Thailand 4.0 (วิทวัส ดวงภุ ม เมศ และวารีรัตน แกวอุ ไร, 2560) กล าววาเป น
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อใหประเทศมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู
ในระบบการศึกษาของประเทศจึงเปนประเด็นเรงดวนในการบมเพาะคนไทยใหเปน“มนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21”
จากการสังเคราะหองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรูในยุคไทยแลนด 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559); (กอง
บริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 2559: 19-27); (ไพฑูรย สินลารัตน, 2559) มีองคประกอบ ที่สําคัญ 3 ประการ
คือ
2.1) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู มีลักษณะสําคัญ 7 ประการดวยกัน คือ 1) เปนกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อสวนรวม (mindful Learning) 2) เปนกิจกรรมการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียนไดรับทักษะคือ ทักษะการคิดวิเคราะห
การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม 3) เปนกิจกรรมที่เนนกระบวนการของการเรียนรูโดยยึด ปญหา
เป น ฐาน เพื่ อการนํ าไปปฏิ บัติ (Result-Based Learning) สงเสริม การวิเคราะห และแกไขป ญ หา 4) สงเสริม ใหได
แสวงหา ออกแบบลงมือปฏิบัติ คนหาคําตอบจากหองทดลอง 5) เปนกิจกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรค กระตือรือรน
ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ และสรางนวัตกรรมใหม 6) เรียนรูท่ัวโลกและภูมิปญญาหลักของไทยศึกษาทางเลือกของสังคม
หลากหลาย 7) เปนกิจกรรมการเรียนรูอยางมีเปาหมาย (Purposeful Learning) กระบวนการเรียนรูมีความเชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตสงเสริมวัฒนธรรม การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถสรางอาชีพได
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2.2) บทบาทของผูสอนตองแสดงออกถึงพฤติกรรม ดังนี้ 1) เปนผูกระตุนใหเกิดการเปนหองเรียนแหง
ความสงสัยอยากเรียนอยากรู อยากหาคําตอบ "Community of Inquiry" ตองสอนนอย แตใหผูเรียนเรียนรูมาก 2)
สงเสริมกระบวนการวิจัยใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) กระตุนกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนการคิดสรางสรรค (Creative Learning) ใหนําองคความรูที่มีอยูทุกที่มาบูรณาการเชิงสรางสรรคเพื่อสราง
และพัฒนานําไปสูการผลิตนวัตกรรม (Innovation) ขึ้นมาตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและประเทศ 4)
กระตุนใหผูเรียนเกิดการทํางานรวมกัน (Sharing Incentive) 5) กระตุนใหใชกระบวนการคิดวิเคราะหป ญหาราย
บุ ค คล แล วแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น 6) เปลี่ ย นจากผู ถ ายทอด (Transmitting) เป น ผู ชี้ แ นะ (Mentoring) 7) จั ด
กิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการการพัฒ นาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม การสรางเสริมสุขภาพ
อนามัย การเปนพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 8) กระตุนใหผูเรียนมีจิตสาธารณะยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
(Mindful People)
2.3) บทบาทของผูเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรม ดังนี้ 1) ผูเรียนแตละคนจะไมอยูนิ่งกระตือรือรน และ
คิดคน หาความรูและคําตอบอยูตลอดเวลา (Active Learner) 2) แสดงถึงรวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมใชการวิเคราะห
และแกไขปญหาการรวมกันระดมความคิดสรางสรรคแบบกลุม (Common Creating) 3) สามารถ แสดงออกถึงการคิด
นอกกรอบ (Out of the Box) 4) สามารถใชทักษะกระบวนการในการแกปญหาที่ซับซอน 5) เกิดทักษะในการสราง
องคความรูดวยตนเองและการทํางานอยางเปนระบบ 6) ใชทักษะการสื่อสารการแลกเปลีย่ นเรียนรู การนําเสนอผลการ
เรียนมาอภิปรายแลกเปลีย่ นในชั้นเรียน 7) มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนหรือสนองตอ
ความตองการของชุมชนสังคม หรือประเทศชาติ 8) แสดงถึงคุณลักษณะมีจิตสํานึกสาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ความดีงาม
3. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุง
สรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะมี
ความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบที่ตองการมุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพของบุคคลอยางรอบดานและสมดุล
อยางยั่งยืนดวยระบบการศึกษา เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมและปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาที่ในหลายประเทศใหความ
สําคัญกับ“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากกวาเนื้อหาตามตํารา (Content) โดยสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง และมี นิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต อีกทั้งองคการยูเนสโกไดเสนอวาผูเรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุม
ไดแก ทักษะพื้นฐานคือ (1) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การอานออก การเขียนได การคิดเลขเปน (2) ทักษะ
เพื่อทํางานคือ ทักษะพื้นฐานการทํางานทุกอาชีพไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศการคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค การ
ทํางานเปนทีม และการสื่อสารและ (3) ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพที่สนใจ (วิจารย พานิชย,
2555) สอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดดวยตนเองและการจัดการศึกษาที่ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู การปฏิบัติ
การคิด สรางนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพไดตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพดวยการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม อันที่จะพัฒนาผูเรียนได
อยางตอเนื่อง และยั่งยืน
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนสําคัญในการพัฒนาดานการจัดการเรียนรู
ที่สะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาในการนําเทคโนโลยีมาใชเปนนวัตกรรมที่กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจจนเปน
การศึกษาตลอดชีวิตการเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามสถาบันศึกษาโดยผานโทรศัพทเคลื่อนที่จะทําใหผูเรียน และผูสอน
สามารถจัดการเรียนอยางไมเปนทางการตามบริบทของแตละคน เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนมากที่สุดจึงจะทําใหเกิด
การเรียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนที่เกิดจากประสบการณ ในการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรูระดับ
พื้นฐานไมยุงยากซับซอนไดแก การเรียนรูสัญญาณ การเรียนรูสิ่งเราการตอบสนองการเรียนรูแบบลูกโซ การเรียนรู
เชื่อมโยงถอยคํา 2) การเรียนรูระดับสูงที่ซับซอนและตองใชความรูพื้นฐานจากกระบวนการเรียนรูระดับพื้นฐาน มาทํา
การแยกแยะสิ่งเราการเรียนรูมโนมติ การเรียนรูหลักการและการแกปญหา (อิทธิศักดิ์ ศรีดา, 2561)
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงเปนการพัฒนานวัตกรรมของการเรียนการสอน
ทางไกล หรือ d-Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ซึ่งความสัมพันธระหวาง m-Learning และ
e-Learning แสดงใหเห็นวา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนหนึ่งของ e-Learning
เปนทางเลือกหนึ่งสําคัญของสื่อเล็กทรอนิกสที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอนแบบใชเทคโนโลยีการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่จะตองคํานึงถึงสิ่ง
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. มีการติดตอ (Connectedness)
2. มีการสื่อสาร (Communication)
3. มีการสรางสรรคการสอน (Creative Expression)
4 .มีความรวมมือกันในการเรียน (Collaboration)
5. คํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของแตละคน (Cultural Awareness)
6. มีการทําใหเกิดการแขงขันเพื่อใหเกิดความหลากหลายของการเรียน (Competitiveness)
(Garcia และ Bugliolo, 2015) ไดใหความหมายวา เปนการไดมาซึ่งความรูและทักษะผานทางเทคโนโลยี
ของอุปกรณประเภทพกพา ณ สถานที่และเวลาใดก็ตาม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Male และPattinson, 2011) ไดใหความหมายวาเปนการเรียนรูแบบเคลื่อนที่ในการศึกษาประกอบดวยการ
เรียนจากเครื่องสวนตัวและการเรียนจากโทรศัพทเคลื่อนที่การที่เรียนแบบสวนตัวผูเรียนการเรียนสามารถเลือกเรียนใน
หัวขอที่ตองการที่กอใหเกิดโอกาสของการเรียนรูไดซึ่งโทรศัพทเคลื่อนที่เปนเครื่องที่นิยมใชในการเขียนรูแบบเคลื่อนที่
มากที่สุด
วิธีการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดใช
การสื่อสารบนเครือขายที่องคกรของรัฐหรือเอกชน เปนผูใหการบริการในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ในการเชื่อมโยง
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ซึ่งไดนําเนื้อหาวิชาการเรียนรูที่ผสู อนไดจัดแผนการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ลงบนเครื่อง
โทรศัพทเคลื่อนที่ตรงตามหลักสูตรการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ เปนการสรางสื่อสารสนเทศ ที่เปนสื่อการเรียนรู
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม โดยผูสอนไดคํานึงการออกแบบใหตรงตามบริบทการจัดการเรียนการสอน โดยใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหาการเรียนรูและแบบทดสอบการเรียนรู กอนเรียน ระหวาง
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เรียน และหลังเรียน สรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน ตรงตามเนื้อหาวิชาที่ผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาความรูมีส่ือวีดิทัศน สอน
เนื้อหาการเรียน หรือในรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ จะเปนสื่อสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ มีวีดิทศน ขั้นตอนการฝก
ปฏิบัติ เปนการสรางองคความรูในเนื้อหานั้นๆ เชน วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือแมกระทั่งการศึกษาสายอาชีพ
สามารถศึกษาทบทวนไดตลอดเวลาทุกที่ผูเรียนเกิดขอสงสัยในเนื้อหาหรือขั้นตอนการฝกปฏิบัติที่ลงมือทดสอบ ทดลอง
ก็สามารถฝกปฏิบัติรวมกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนในหองเรียน เพื่อใหเกิดความรูอยางแทจริงเปนการผสมผสานการ
เรียนรูระหวางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ กับการเรียนในหองเรียน หรือการเรียนแบบ
เผชิญหนา
จากที่กลาวมาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มี
ปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับเครื่องมือสื่อสาร ผูเรียนกับผูสอน และเปนการสอนในหองเรียน ที่ผูเรียนเผชิญหนากับ
ผูสอนสามารถสอบถาม ซักถามปญหาขอของใจไดทันที เนื้อหาวิชา เวลาเรียน จะตองมีการกําหนดแผนการเรียนการ
สอนใหตรงกับบริบทของผูเรียน เพื่อจะไดจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ที่สุดไมเฉพาะเจาะจงศึกษาเพียงในหองเรียนเทานั้น เรายังสามารถพัฒนาการเรียนรูนอกสถานที่ไดเพราะการประยุกต
ใชสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถใชไดทุกๆที่ ที่มีเครือขายสัญญาณ และผูเรียนก็สามารถสอบถามกับผูสอน
ไดตลอดเวลาในระหวางเรียนทําใหผูเรียนใหเกิดการจัดการเรียนรูในอนาคตจะประกอบดวยสวนที่มีความสําคัญ ไดแก
1) การออกแบบสภาพแวดลอมแบบเคลื่อนที่ 2) ดานบริบทการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 3) ประสบการณเรียนรู 4) วัตถุประสงคและเปาหมายของการเรียนรู ซึ่ง
ตองมีความสมพันธกันอยางตอเนื่อง 5) การบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู 6) ความสามารถโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
การออกแบบหนาจอ 7) ชนิดของสื่อ 8) สนับสนุนการสื่อสาร 9) ความสะดวกตอการใชงาน 10) ความรวมมือในการ
เรียนรู 11) ประสบการณเรียนรูจากโครงสรางเนื้อหาวิชา 12) ผลลัพธและขอมูลยอนกลับ 14) การนําเสนอเรื่อง ราว
15) การวัดความรูความเขาใจ 16) ปฏิสัมพันธเขาสังคม 17) การพัฒนาทักษะใหม ทักษะเขาสังคม ทักษะการทํางาน
เปนทีมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่สรางความ
เขาใจเนื้อหาของบทเรียน โดยผานการสื่อสารและเผชิญหนาใหมีความคงทนของความรูที่เกิดขึ้นไดมากที่สุดนานที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาไทยยุค Thailand 4.0 การเรียนการสอนมุงสอนใหผูเรียนสามารถนําองคความรูที่ไดจากการคิดคน
สิ่งสําคัญคือตองเรงการพัฒนา และเตรียมความพรอมใหกับคนรุนใหม สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 การใชเทคโนโลยี
สรางนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู พัฒนาคนใหทันตอการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ในการคนควาหาความรู
การสื่อสารเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติไดการพัฒนาผูเรียนหากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 66 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระบุไววา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความ
สามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกเพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ จะเปนนวัตกรรมใหมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู เกิดทักษะการปฏิบัติงานดวย
ตนเองและเปนกลุมจะมีองคประกอบในสวนของผูสอนในการเตรียมเนื้อหาสาระการเรียนรูข องหลักสูตร มีแบบทดสอบ
กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน พรอมใบงานการฝกทักษะปฏิบัติในหองเรียน ใหผูเรียนที่เขาไปศึกษาเนื้อหา
ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติจากวีดิทัศน จากสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เพิ่มความเขาใจแมนยํามากขึ้น เกิดความ
คงทนการเรียนรูร วมทั้งมีการทดสอบ การประเมินผล และการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ พรอมเฉลยคะแนนในสวนของ
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โทรศัพทเคลื่อนที่จะมีโปรแกรมสารสนเทศสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบดวยการจัดการเนื้อหาและขอมูล
สําหรับการเรียนการสอน เชน การแสดงภาพ หรือวีดิทัศน รวมทั้งการโหลดไฟลเสียงไดตามเวลาจริง สวนการคนหา
ขอมูลสําหรับการเรียนรูจะเนนไปในเรื่องของสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน การแสดงผลหนาจอภาพคนควา
ขอมูลและชองทางการเขาสูขอมูล การเลือกเมนูใชงาน ลําดับของเนื้อหาที่จะศึกษา เชน คําอธิบายบทเรียนคูมือการใช
งานและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในระหวางการเรียนรู โดยมีเครื่องมือสนับสนุนที่ชาญฉลาด
ไดแก เทคโนโลยีเครือขายไรสาย และซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหารจัดการบทเรียน ติดตามผลและประเมินผล รวมถึง
อุป กรณ ที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอนที่ สัมพั นธกับ Task Model และ User Model ที่ มีรูปแบบการดําเนินการ
เกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรมการเรียนรูของเปนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะในอนาคตที่มีความรู
ที่ดีขึ้นมีทักษะการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอันเปนแนวทางที่ไดถูกพัฒนาขึ้นที่จะทําใหผูเรียนมีความสามารถยิ่งขึ้นอันจะ
เปนการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ใหกับตนเองสังคมและประเทศชาติตอไป
ขอเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ของการศึกษา
ไทยในยุค Thailand 4.0 มีดังตอไปนี้
1. ควรมีการจัดทําแผนการศึกษาดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนแผนกลยุทธและ
แผนวิชาการ ใหตรงการการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ศึกษาความเปนไปไดในแตละสถานที่การศึกษา เชน 1)
การสรางและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 2) แนวทางความเปนไปไดกับการจัดการเรียน โดย
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และ 3) จุดประสงคการสรางและการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่
2. ควรมีการวางแผนกําหนดหลักสูตรการสอน ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนที่นํามา
ประยุกตใชในดานการจัดการเรียนรู ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในหองเรียน ตรงกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา
3. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการติดตอสื่อสารระหวาง ผูเรียนกับผูสอน ตามเวลาและ
ตางเวลา จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบทายบทเรียน ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวกับการเรียนรู ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูดูแลระบบ ผูดูแลหลักสูตรและผูบริหารสถาบัน
การศึกษา
4. จัดอบรมถายทอดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรูปแบบสื่อใหมๆ ใหกับผูสอน เพื่อสามารถนํามา
ประยุกตใชหรือสรางสื่อการเรียนเชื่อมโยงเครือขายการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนให
เกิดประสิทธิภาพ
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