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บทคัดยอ 

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เปนการคิดคนสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนาความรูทักษะปฏิบัติดาน

ความคิดและนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ใน

อนาคตการศึกษาในยุคใหมมุงเนนใหผูเรียนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับเครื่องมือและ

อุปกรณ เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูทักษะไดสูงสุด การจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีพรอมท้ังยังชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูทักษะ

การสื่อสาร เปนการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อดิจิทัล และการเรียนแบบเผชิญหนา ซักถาม

ขอสงสัยไดตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาใหเกิดทักษะปฏิบัติในหองเรียนควบคูกันไป เปนวิธีการใหมและนวัตกรรมใหมทาง

การศึกษาท่ีมุงสงเสริมผูเรยีนใหสามารถมีปฏิสมัพันธกับผูสอน และการสรางผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในบริบทของแตละ

สถาบันการศึกษา ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จึงถือวาเปนโอกาสทางการศึกษาจะเปนวิธีการเรียนรู

ในอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งอันจะเปนประโยชนตอผูเรียนพรอมท้ังการเกิดแนวคิดนวัตกรรมทางการเรียนรู

และทักษะการปฏิบัติตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 

  

คําสําคัญ : การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ,  โทรศัพทเคลื่อนท่ี,  การศึกษายุค Thailand 4.0, การจดัการเรียน

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 

1 อาจารยประจําโสตทัศน สํานักงานสวนอาคารสถานที่และซอมบํารุง มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล Email:thatchaphon.sor@gmailcom 

ภาคบรรยาย 

461 

 

                                                 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

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 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เปนอีกนโยบายหน่ึงท่ีเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาวของรัฐบาลท่ีมีความมุงมั่นในการนํา “โมเดลประเทศไทย 4.0” มาใช เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนจากประเทศท่ี

มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และ

ยั่งยืนตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา 

และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน ตรงจุดมุงหมายท่ีสําคัญของหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคน

ไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตอ

สังคมดวยการศึกษาตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษาไทยยุค 4.0 (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ,2560) ดังท่ีกลาวไว 

การศึกษาไทยยุค 4.0 เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอนใหผูเรียนสามารถนําองคความรูท่ีมีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ี 

มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม เรงการพัฒนา และ

เตรียมความพรอมใหกับคนรุนใหม ไมวาจะเปนเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ 

หรือสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนตน เพ่ือใหประเทศมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะ มีประสิทธิภาพสูง พรอมจะ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆ ในการรองรับการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตอไปการศึกษาในยุค Thailand 4.0 สอดคลอง

ในการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ พาณิช,2558) ไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบ 

ดวย 1) สอนใหนอยเรียนรูใหมาก 2) เรียนรูดวยตัวผูเรียนโดยตรง 3) รวมมือมากกวาการแขงขัน 4) เรียนรูเปนทีม

มากกวาเฉพาะคนเพ่ือใหการจัดการเรยีนการสอนตอบโจทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทําใหเด็กมีทักษะชีวิต ทักษะ

การคิดและทักษะดานไอที ซึ่งสิ่งเหลาน้ีตองเกิดจากการฝกฝนครูจะตองใหเด็กไดมีโอกาสทดลองดวยตนเองซึ่งประกอบ 

ดวยการจัดการศึกษาท่ีกอใหเกิดการทํางานรวมกับสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใชขีดความ สามารถ ของระบบ

เช่ือมโยงท่ีมีอุปกรณสมัยใหมชวย เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต  ซึ่งหลักการท่ีสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนรู ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ.2542 เปรียบเสมือนกุญแจไขไปสูความสําเร็จของการปฏริูป คือการเนนผูเรียน

มีความสําคัญท่ีสุด (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2545 : 15)  

 จากปญหาท่ีผานมาการบริหารจัดการปญหาการพัฒนาการเรียนการสอนเน้ือหาบทเรียนปญหาชองทาง การ

เขามาศึกษาบทเรียนซึ่งตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรและตองสามารถเช่ือมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได จึงจะสามารถ 

เช่ือมโยงเครือขาย การใชงานไดยังขาดความสะดวกในการเช่ือมตออินเตอรเน็ต เพ่ือเขามาศึกษาเพราะจําเปนตองใช

คอมพิวเตอร จึงเปนท่ีมาของการนําเอาอุปกรณเคลื่อนท่ี เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ไอแพ็ด เขามาชวยในการ

จัดการเรียนการสอนผสมผสานการประยุกตสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีกับการเรียนเน้ือหาในหองเรียน โดยครูผู 

สอนเปนผูใหคําแนะนําการคนหาขอมูล และเน้ือหาท่ีศึกษาคนควา ซึ่งผูเรียนตองคนหาดวยตนเอง สอดคลองกับเน้ือหา
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การเรียนรูในหองเรียนท่ีศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใชในการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานจะเปนแนวทางใหมในการพัฒนาบทเรียน หรือสงเสริมการเรียนรูผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี และนําเสนอ 

บทเรียนหรือการเรียนรูแบบเคลื่อนท่ี จึงทําใหผูเรียนท่ีใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกคนสามารถเขาถึงบทเรียนผานเครื่องมือ

สื่อสารประจําตัวไดตลอดเวลาเปนการเรียนรูแบบเคลื่อนท่ีหรือ Mobile Learning (m-Learning) นับเปนกาวใหมของ

การเรียนรูผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสในสงัคมแหงการเรียนรูเปนสวนสําคัญในการพัฒนาดานการจัดการเรียน รู ท่ีกระตุนให

ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจจนเปนการศึกษาตลอดชีวิต และผูสอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูอยางไมเปนทางการตาม

บริบทของแตละคนรวมอีกท้ังผูสอนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดรับรับ

ประโยชนมากท่ีสุด โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน

พฤติกรรมของผูเรียนใหมีการจดจําและเกิดทักษะการเรียนรูไดดีกวาท่ีเรียนแบบนามธรรม แตในมุมมองอีกดานหน่ึงท่ี

กวาจะสอนใหนักเรียนรูจักวิเคราะห เลือกใชสื่อท่ีถูกตอง รูจักเลือกศึกษาคนควาในเรื่องตางๆ ท่ีตนเองสนใจน้ัน  ก็จะมี

สื่อท่ีไมเหมาะสมกับนักเรียน  

ดังน้ันนวัตกรรม “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรเคลื่อนท่ี” 

ซึ่งเปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีรวมท้ังการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 กับ การศึกษาไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเหมาะสม เปนการสรางหองเรียนท่ีถูกออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือมุงสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรู และเกิดวิธีคิดตามกระบวนการสรางองคความรู และหลักการทางวิทยาศาสตรอีกท้ังยังชวยใหผูเรียนเกิดการคิด

วิเคราะห, การคิดสังเคราะห, การคิดเชิงสรางสรรค, การคิดแกปญหา และ สามารถประมวลผลขอมูลความรูน้ันไดดวย

ตนเอง พรอมท้ังชวยในการสงเสริมทักษะการเรียนรู, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

สําหรับการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการเรียนรู คือการเผชิญหนาระหวางผูเรียนและ

ผูสอนในช้ันเรียนกับการเรียนการสอน โดยการประยุกตใชสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี นําเอาจุดแข็งของการเรียน

ในหองเรียนมารวมกับขอดีของการเรียนบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซึ่งเปนรปูแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนทางเลือก

ใหมใชในการจัดการศึกษาแตละระดับน้ันๆ การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional design) ในการนําขอดี

ของการเรียนการสอนบนสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี และการเรียนในช้ันเรียนแบบดั้งเดิมมาเสริมเติมเต็มจุดดอย

ซึ่งกันและกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชสิ่งอํานวยความสะดวกในอินเตอรเน็ตเปนสื่อ

และเครื่องมือในสภาพแวดลอม ของการเรียนการสอนบนสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือสนับสนุนการเรียนโดย

เนนปฏิสัมพันธจากการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีสวนรวม

ในหองเรียนแบบดั้งเดิม (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551: 7-9) การเรียนการสอนแบบผสมผสานสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูท่ีทาทายและตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียนทําใหผูเรียน

สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของตนเองไดดีข้ึน (Driscoll, 2002) นอกจากนการเรียนแบบผสมผสานยังมี

สวนชวยสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน และผูเรียนกับผูสอน โดยการติดตอแบบสวนตัว

ชวยใหการเรียนรูดีข้ึน และเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดรวมมือกันแกปญหา และ

ชวยเหลือกันในการเรียนรู ใชทักษะการทํางานกลุมรวมกัน ผลงานของกลุมข้ึนอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม

สมาชิกตางไดรับความสําเร็จรวมกัน คิดพัฒนานวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากท่ีกลาวมาถึงความสําคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหวางการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีและการเรียนแบบเผชิญหนา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูในอนาคต 

สามารถศึกษาไดเองทุกท่ีทุกเวลา ทบทวนความรูเดิมไดเองดวยวิธีการสื่อสารดวยโทรศัพทเคลื่อนท่ีทําใหผลการเรียนท่ี

สูงข้ึนและทําใหผูเรียนกับบริบทในการเรียนรูท่ีหลากหลายกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนความยืดหยุนในการเรียนรู 
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เปนวิธีการคิดสรางนวัตกรรมรวมกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิยาการใหมจะเปนกลไกสําคัญเพ่ือ 

ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายในการสรางเสรมิประสบการณทักษะชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนาแนวคดิ 

สูการสรางนวัตกรรมทางการเรียนรู นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 มีองคประกอบท่ีสําคัญมี 4 สวนท่ีตองคํานึงถึง มีดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท่ีเก่ียวของแนวคิดของการเรียนแบบผสมผสาน สามารถแบงออกเปน 4 แนวคิด

ดวยกัน ไดแก  

     1.1) แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บกับการเรียนในช้ันเรียนแบบดั้งเดิม (to 

combine or mix modes of web-based technology) เชน การเรียนในหองเรียนเสมือนแบบการเรียนดวยตนเอง 

การเรียนรูรวมกัน วิดีโอสตรีมมิ่ง เสียงและขอความ เปนตน  

     1.2) แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกัน (to combine various pedagogical 

approaches) เชน แนวคิดสรางสรรคนิยม (constructivism) แนวคิดพฤติกรรมนิยม (behaviorism) และแนวคิด

พุทธินิยม (cognitivism) เพ่ือใหไดผลลัพธจากการเรียนท่ีดีท่ีสุด ซึ่งอาจจะใชหรือไมใชเทคโนโลยีเทคโนโลยีการสอน 

(instructional technology) ก็ได  

     1.3) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนแบบ

ดั้งเดิม ท่ีมีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอน (to combine any form of instructional technology with 

face-to-face instructor-led training)  

     1.4) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง (to mix or combine 

instructional technology with actual job tasks in order to create a harmonious effect of learning and 

working)  

ความหมายของการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) มีผูใหความหมายไวดังน้ี 

สมาคมสโลน (Allen and Seaman, 2005) ใหคําจํากัดความของการเรียนแบบผสมผสานวามีสัดสวนของ

เน้ือหาท่ีนําเสนอออนไลนระหวางรอยละ 30 ตอรอยละ 70 คําอธิบายของการเรียนแบบผสมผสานคือ การเรียนท่ีผสม

การเรียนออนไลนและการเรียนในช้ันเรียน โดยท่ีเน้ือหาสวนใหญสงผานระบบออนไลน ใชการอภิปรายออนไลนและมี

การพบปะกันในช้ันเรียนบาง และมีสวนท่ีนาสนใจวาการอภิปรายออนไลนถือเปนการสงผานเน้ือหาออนไลน เชนกัน 

สําหรับการเรียนในรูปอ่ืนๆ อยางเชน การเรียนแบบปกติจะไมมีการสงผานเน้ือหาออนไลน การเรียนแบบใชเว็บชวย

สอนจะมีการสงผานเน้ือหาออนไลนรอยละ 1 – 29 และการเรียนออนไลนมีการสงผานเน้ือหารอยละ 80 – 100 

 

องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน ( 5 Keys Ingredients ) 

ภายใตสถานการณของการเรียนแบบผสมผสานน้ัน จะประกอบไปดวยสิ่งบงช้ีสําคัญ 5 ประการ ตอไปน้ีท่ีบง

บอกถึงสภาพการณของการเรียนแบบ Blended Learning ไดแก (Carman , 2005 ) 

1. เหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเปนปจจุบัน ( Live Events ) เปนลักษณะของการเรียนรูท่ีเรียกวา 

“การเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous)” จากเหตุการณจริงหรือสถานการณจาลองท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหผูเรียนมี
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สวนรวมในการเรียนในชวงเวลาเดียวกัน เชนเหตุการณในการเรียนรูในช้ันเรียนท่ีเรียกวา “หองเรียนเสมือน ( Virtual 

Classroom )” เปนตน 

2. การเรียนเน้ือหาแบบออนไลน (Online Content) เปนลักษณะการเรียนท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองตามสภาพความพรอมหรืออัตราการเรียนรูของแตละคน (Self-paced Learning) รูปแบบการเรียน เชนการ

เรียนแบบสื่อปฏิสัมพันธ (Interactive) การเรียนจากการสืบคน ( Internet-Based ) หรือการฝกอบรมจากสื่อ CD-

ROM เปนตน 

3. การมีสวนรวมในการเรียนรู (Collaboration) เปนสภาพการณทางการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถสื่อสาร

ขอมูลรวมกันกับผูอ่ืนจากระบบสื่อออนไลน เชน e-Mail ,Chat , Blogs เปนตน 

4. การวัดและประเมินผล (Assessment) การเรียนลักษณะดังกลาวตองมีการประเมินผลความกาวหนาทาง 

การเรียนรูของผูเรียนทุกระยะนับตั้งแตการประเมินผลกอนเรียน (Pre-assessment) การประเมินผลระหวางเรียน 

(self-paced evaluation) และการประเมินผลหลังเรียน (Post-assessment) เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนรูใหดีข้ึนตอไป 

5. วัสดุประกอบการอางอิง (Reference Materials) การเรียนหรือการสรางงานในการเรียนรูแบบผสมผสาน

น้ันตองมีการเรียนรูและสรางประสบการณจากการศึกษาคนควาและอางอิงจากหลากหลายแหลงขอมูลเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพทางการเรียนใหสูงข้ึน ลักษณะดังกลาวน้ีอาจเปนลักษณะของการสืบคนขอมูลในระบบ Search Engine จาก 

PDA , PDF Downloads เหลาน้ีเปนตน 

 

สาระสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเน้ือหาบทเรียนท่ีถูกสรางข้ึนจะมีหลักการสําคัญ 

ดังตอไปน้ี  

     1. Information คือ ผสมผสานการประยุกตใชสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีกับเน้ือหาบทเรียน    

     2. Interactive คือ การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน และผูเรียนดวยกัน    

     3. Individualization คือ การสงเสริมการเรียนรูรายบุคคล    

     4. Immediate Feedback คือการโตตอบโดยทันทีท่ีผูเรียนตอบสนองท้ังสารสนเทศเก่ียวกับเน้ือหาวิชา  

บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี และในการเรียนเผชิญหนา 

 

ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพท 

เคลื่อนท่ีไดแก  

     1. Mobility improves productivity & service มีความคลองตัวสูงพกพางาย ดังน้ันไมวาจะไปท่ีไหน 

หรือตําแหนงใด ก็ยังมีการเช่ือมตอกับเครือขายตลอดเวลาในการสงขอมูล    

     2. Installation speed and simplicity สามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว เพราะไมตองเสียเวลาติดตั้ง

สายเคเบ้ิลและไมรกรุงรัง   

     3. Installation flexibility สามารถยายระบบเครือขายไดงายเพราะเพียงแคมี Mobile ก็เขาสูเครือขาย 

ไดทันที    

     4. Reduced cost of ownership โดยรวมท่ีผูเรียนตองลงทุนเพราะในระยะยาวแลว Mobile learning 

เปนระบบเครือขายไรสายท่ีไมจําเปนตองเสียคาบํารุงรักษา     
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     5. Scalability เครือขายไรสาย ทําใหสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมไดงาย ไมยุงยาก เพราะยัง

สามารถโยกยายตําแหนงการใชงานท่ีมีการเช่ือมท่ัวโลก    

     6. สามารถวัดระดับความรูของผูเรียนเองกอนเขาสูบทเรียน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

     7. ทบทวนองคความรูไดดวยตนเอง ศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติดวยสื่อวีดิทัศน กอนลงมือปฏิบัติจริง 

     8. ผูสอนใหคําแนะนํา หรือขอสงสัยไดในระหวางการศึกษา โดยการประยุกตใชสารสนเทศบนโทรศัพท 

เคลื่อนท่ีในหองเรียนไดตลอดเวลา 

     9. เกิดทักษะการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา ผูเรียนมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน เกิดทักษะปฏิบัติ 

   10. ผูเรียนแสวงหาความรูใหมไดดวยตนเอง สรางผลงานการเรียนรู นําเสนอเน้ือหาหรือสรุปผลการเรียนรู 

และเผยแพรองคความรูท่ีตนพัฒนาข้ึนไดเอง นําไปสูการพัฒนาชาติ 

ซึ่งสรุปไดวาการเรียนแบบผสมผสานเปนรูปแบบการเรียนท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ

สรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียนรู วิธีการสอนของผูสอน รูปแบบการเรียนรูผูเรียน สื่อการเรียนการสอน 

ชองทางการสื่อสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับเน้ือหาผูเรียนกับบริบท

ในการเรียนรูท่ีหลากหลาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนความยืดหยุน เพ่ือตอบสนองตอความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนแตละคนไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดจากการเรียนการสอน 

Charles R. Graham (Graham, 2012) มหาวิทยาลัย Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ใหความหมายวาเปนระบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบเผชิญหนากับการสอนผานระบบเครือ 

ขายคอมพิวเตอร 

Michael B. Horn and Heather Staker ( Horn and Staker, 2011 ) แหง Innosight Institute ไดนิยาม

เก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสานของผูเรยีนในระดับ K-12 หมายถึง การเรียนรูท่ีผูเรียนไดรับมวลประสบการณทางการ

เรียนรูอยางเปนอิสระผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรโดยนักเรียนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรียนรูดวยตนเองท้ัง

ในดานเวลา สถานท่ี แนวทางการเรียนรูและอัตราการเรียนรูของตนเอง 

2. การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 (วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน แกวอุไร, 2560) กลาววาเปน

นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพ่ือใหประเทศมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู 

ในระบบการศึกษาของประเทศจึงเปนประเด็นเรงดวนในการบมเพาะคนไทยใหเปน“มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21” 

จากการสังเคราะหองคประกอบท่ีสําคัญของการจัดการเรียนรูในยุคไทยแลนด 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559); (กอง

บริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 2559: 19-27); (ไพฑูรย สินลารัตน, 2559) มีองคประกอบ ท่ีสําคัญ 3 ประการ 

คือ  

     2.1) ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู มีลักษณะสําคัญ 7 ประการดวยกัน คือ 1) เปนกิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือสวนรวม (mindful Learning) 2) เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับทักษะคือ ทักษะการคิดวิเคราะห 

การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม 3) เปนกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการของการเรียนรูโดยยึด ปญหา

เปนฐาน เพ่ือการนําไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) สงเสริมการวิเคราะหและแกไขปญหา 4) สงเสริมใหได

แสวงหา ออกแบบลงมือปฏิบัติ คนหาคําตอบจากหองทดลอง 5) เปนกิจกรรมการเรียนรูอยางสรางสรรค กระตือรือรน

ในการเรียนรูสิ่งใหมๆ และสรางนวัตกรรมใหม 6) เรียนรูท่ัวโลกและภูมิปญญาหลักของไทยศึกษาทางเลือกของสังคม

หลากหลาย 7) เปนกิจกรรมการเรียนรูอยางมีเปาหมาย (Purposeful Learning) กระบวนการเรียนรูมีความเช่ือมโยง

กับวิถีชีวิตสงเสริมวัฒนธรรม การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตและสามารถสรางอาชีพได  
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     2.2) บทบาทของผูสอนตองแสดงออกถึงพฤติกรรม ดังน้ี 1) เปนผูกระตุนใหเกิดการเปนหองเรียนแหง 

ความสงสัยอยากเรียนอยากรู อยากหาคําตอบ "Community of Inquiry" ตองสอนนอย แตใหผูเรียนเรียนรูมาก 2) 

สงเสริมกระบวนการวิจัยใหเกิดข้ึนกับตัวผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม 3) กระตุนกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเนนการคิดสรางสรรค (Creative Learning) ใหนําองคความรูท่ีมีอยูทุกท่ีมาบูรณาการเชิงสรางสรรคเพ่ือสราง

และพัฒนานําไปสูการผลิตนวัตกรรม (Innovation) ข้ึนมาตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมและประเทศ 4) 

กระตุนใหผูเรียนเกิดการทํางานรวมกัน (Sharing Incentive) 5) กระตุนใหใชกระบวนการคิดวิเคราะหปญหาราย 

บุคคล แลวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 6) เปลี่ยนจากผูถายทอด (Transmitting) เปนผู ช้ีแนะ (Mentoring) 7) จัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม การสรางเสริมสุขภาพ

อนามัย การเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศและของโลก 8) กระตุนใหผูเรียนมีจิตสาธารณะยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

(Mindful People)  

     2.3) บทบาทของผูเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรม ดังน้ี 1) ผูเรียนแตละคนจะไมอยูน่ิงกระตือรือรน และ

คิดคน หาความรูและคําตอบอยูตลอดเวลา (Active Learner) 2) แสดงถึงรวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมใชการวิเคราะห

และแกไขปญหาการรวมกันระดมความคดิสรางสรรคแบบกลุม (Common Creating) 3) สามารถ แสดงออกถึงการคิด

นอกกรอบ (Out of the Box) 4) สามารถใชทักษะกระบวนการในการแกปญหาท่ีซับซอน 5) เกิดทักษะในการสราง

องคความรูดวยตนเองและการทํางานอยางเปนระบบ 6) ใชทักษะการสื่อสารการแลกเปลีย่นเรียนรู การนําเสนอผลการ

เรียนมาอภิปรายแลกเปลีย่นในช้ันเรยีน 7) มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนประโยชนหรือสนองตอ

ความตองการของชุมชนสังคม หรือประเทศชาติ 8) แสดงถึงคุณลักษณะมีจิตสาํนึกสาธารณะ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความดีงาม  

3. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุง

สรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะมี

ความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบท่ีตองการมุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพของบุคคลอยางรอบดานและสมดุล 

อยางยั่งยืนดวยระบบการศึกษา เพ่ือใหเกิดการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมและปจจัย

เก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต จากแนวโนมการปฏิรูปการศึกษาท่ีในหลายประเทศใหความ 

สําคัญกับ“ทักษะ” (Skill) หรือความชํานาญในการปฏิบัติมากกวาเน้ือหาตามตํารา (Content) โดยสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง และมี นิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต อีกท้ังองคการยูเนสโกไดเสนอวาผูเรียนควรมีทักษะท่ีครอบคลุม 3 กลุม 

ไดแก ทักษะพ้ืนฐานคือ (1) ทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การอานออก การเขียนได การคิดเลขเปน (2) ทักษะ

เพ่ือทํางานคือ ทักษะพ้ืนฐานการทํางานทุกอาชีพไดแก  เทคโนโลยีสารสนเทศการคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค การ

ทํางานเปนทีม และการสื่อสารและ (3) ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบ้ืองตนของอาชีพท่ีสนใจ (วิจารย พานิชย, 

2555) สอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูเรียนทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองไดดวยตนเองและการจดัการศกึษาท่ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู การปฏิบัติ 

การคิด สรางนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพไดตามธรรมชาต ิและเต็ม

ศักยภาพดวยการใชนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในการบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม อันท่ีจะพัฒนาผูเรียนได

อยางตอเน่ือง และยั่งยืน   
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาดานการจัดการเรียนรู

ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาในการนําเทคโนโลยีมาใชเปนนวัตกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจจนเปน

การศึกษาตลอดชีวิตการเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามสถาบันศึกษาโดยผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะทําใหผูเรียน และผูสอน

สามารถจัดการเรียนอยางไมเปนทางการตามบริบทของแตละคน เพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนมากท่ีสุดจึงจะทําใหเกิด

การเรียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเกิดจากประสบการณ ในการเรียนรูของผูเรียน ดังน้ี 1) กระบวนการเรียนรูระดับ 

พ้ืนฐานไมยุงยากซับซอนไดแก การเรียนรูสัญญาณ การเรียนรูสิ่งเราการตอบสนองการเรียนรูแบบลูกโซ การเรียนรู

เช่ือมโยงถอยคํา 2) การเรียนรูระดับสูงท่ีซับซอนและตองใชความรูพ้ืนฐานจากกระบวนการเรียนรูระดับพ้ืนฐาน มาทํา

การแยกแยะสิ่งเราการเรียนรูมโนมติ การเรียนรูหลักการและการแกปญหา (อิทธิศักดิ์ ศรีดา, 2561) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี จึงเปนการพัฒนานวัตกรรมของการเรียนการสอน 

ทางไกล หรือ d-Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ซึ่งความสัมพันธระหวาง m-Learning และ 

e-Learning แสดงใหเห็นวา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนหน่ึงของ e-Learning 

เปนทางเลือกหน่ึงสําคัญของสื่อเล็กทรอนิกสท่ีใชสนับสนุนการเรียนการสอนแบบใชเทคโนโลยีการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะตองคํานึงถึงสิ่ง

ตางๆ ดังตอไปน้ี  

1. มีการติดตอ (Connectedness)    

2. มีการสื่อสาร (Communication)    

3. มีการสรางสรรคการสอน (Creative Expression)    

4 .มีความรวมมือกันในการเรียน (Collaboration)    

5. คํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของแตละคน (Cultural Awareness)    

6. มีการทําใหเกิดการแขงขันเพ่ือใหเกิดความหลากหลายของการเรียน (Competitiveness) 

(Garcia และ Bugliolo, 2015) ไดใหความหมายวา เปนการไดมาซึ่งความรูและทักษะผานทางเทคโนโลยี

ของอุปกรณประเภทพกพา ณ สถานท่ีและเวลาใดก็ตาม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

(Male และPattinson, 2011) ไดใหความหมายวาเปนการเรียนรูแบบเคลื่อนท่ีในการศึกษาประกอบดวยการ

เรียนจากเครื่องสวนตัวและการเรียนจากโทรศัพทเคลื่อนท่ีการท่ีเรียนแบบสวนตัวผูเรียนการเรียนสามารถเลือกเรียนใน 

หัวขอท่ีตองการท่ีกอใหเกิดโอกาสของการเรียนรูไดซึ่งโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนเครื่องท่ีนิยมใชในการเขียนรูแบบเคลื่อนท่ี

มากท่ีสุด  

 

วิธีการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ไดใช

การสื่อสารบนเครือขายท่ีองคกรของรัฐหรือเอกชน เปนผูใหการบริการในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในการเช่ือมโยง

ขอมูลสารสนเทศตางๆ ซึ่งไดนําเน้ือหาวิชาการเรียนรูท่ีผูสอนไดจัดแผนการเรียนการสอนของรายวิชาน้ันๆ ลงบนเครื่อง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีตรงตามหลักสตูรการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี คือ เปนการสรางสื่อสารสนเทศ ท่ีเปนสื่อการเรียนรู

นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม โดยผูสอนไดคํานึงการออกแบบใหตรงตามบริบทการจัดการเรียนการสอน โดยใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสื่อกลางในการเช่ือมโยงขอมูลเน้ือหาการเรียนรูและแบบทดสอบการเรียนรู กอนเรียน ระหวาง

ภาคบรรยาย 

468 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

เรียน และหลังเรียน สรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน ตรงตามเน้ือหาวิชาท่ีผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาความรูมีสื่อวีดิทัศน สอน

เน้ือหาการเรียน หรือในรายวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติ จะเปนสื่อสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีวีดิทศน ข้ันตอนการฝก

ปฏิบัติ เปนการสรางองคความรูในเน้ือหาน้ันๆ เชน วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือแมกระท่ังการศึกษาสายอาชีพ 

สามารถศึกษาทบทวนไดตลอดเวลาทุกท่ีผูเรียนเกิดขอสงสัยในเน้ือหาหรือข้ันตอนการฝกปฏิบัติท่ีลงมือทดสอบ ทดลอง 

ก็สามารถฝกปฏิบัติรวมกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนในหองเรียน เพ่ือใหเกิดความรูอยางแทจริงเปนการผสมผสานการ

เรียนรูระหวางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี กับการเรียนในหองเรียน หรือการเรียนแบบ

เผชิญหนา  

จากท่ีกลาวมาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท่ีมี

ปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับเครื่องมือสื่อสาร ผูเรียนกับผูสอน และเปนการสอนในหองเรียน ท่ีผูเรียนเผชิญหนากับ

ผูสอนสามารถสอบถาม ซักถามปญหาขอของใจไดทันที  เน้ือหาวิชา เวลาเรียน จะตองมีการกําหนดแผนการเรียนการ

สอนใหตรงกับบริบทของผูเรียน เพ่ือจะไดจัดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก

ท่ีสุดไมเฉพาะเจาะจงศึกษาเพียงในหองเรียนเทาน้ัน เรายังสามารถพัฒนาการเรียนรูนอกสถานท่ีไดเพราะการประยุกต 

ใชสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี สามารถใชไดทุกๆท่ี ท่ีมีเครือขายสัญญาณ และผูเรียนก็สามารถสอบถามกับผูสอน

ไดตลอดเวลาในระหวางเรียนทําใหผูเรียนใหเกิดการจัดการเรียนรูในอนาคตจะประกอบดวยสวนท่ีมีความสําคัญ ไดแก 

1) การออกแบบสภาพแวดลอมแบบเคลื่อนท่ี 2) ดานบริบทการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3) ประสบการณเรียนรู 4) วัตถุประสงคและเปาหมายของการเรียนรู ซึ่ง

ตองมีความสมพันธกันอยางตอเน่ือง  5) การบริหารจัดการเน้ือหาการเรียนรู 6) ความสามารถโทรศัพทเคลื่อนท่ี และ

การออกแบบหนาจอ 7) ชนิดของสื่อ 8) สนับสนุนการสื่อสาร 9) ความสะดวกตอการใชงาน 10) ความรวมมือในการ

เรียนรู 11) ประสบการณเรียนรูจากโครงสรางเน้ือหาวิชา 12) ผลลัพธและขอมูลยอนกลับ 14) การนําเสนอเรื่อง ราว 

15) การวัดความรูความเขาใจ 16) ปฏิสัมพันธเขาสังคม 17) การพัฒนาทักษะใหม ทักษะเขาสังคม ทักษะการทํางาน

เปนทีมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีสรางความ

เขาใจเน้ือหาของบทเรียน โดยผานการสื่อสารและเผชิญหนาใหมีความคงทนของความรูท่ีเกิดข้ึนไดมากท่ีสุดนานท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาไทยยุค Thailand 4.0 การเรียนการสอนมุงสอนใหผูเรยีนสามารถนําองคความรูท่ีไดจากการคิดคน 

สิ่งสําคัญคือตองเรงการพัฒนา และเตรียมความพรอมใหกับคนรุนใหม สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 การใชเทคโนโลยี 

สรางนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู พัฒนาคนใหทันตอการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ในการคนควาหาความรู

การสื่อสารเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติไดการพัฒนาผูเรียนหากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 66 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระบุไววา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความ 

สามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกเพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา

ความรูไดดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี จะเปนนวัตกรรมใหมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู เกิดทักษะการปฏิบัติงานดวย

ตนเองและเปนกลุมจะมีองคประกอบในสวนของผูสอนในการเตรยีมเน้ือหาสาระการเรยีนรูของหลกัสตูร มีแบบทดสอบ

กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน พรอมใบงานการฝกทักษะปฏิบัติในหองเรียน ใหผูเรียนท่ีเขาไปศึกษาเน้ือหา 

ศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติจากวีดิทัศน จากสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ิมความเขาใจแมนยํามากข้ึน เกิดความ

คงทนการเรียนรูรวมท้ังมีการทดสอบ การประเมินผล และการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ พรอมเฉลยคะแนนในสวนของ
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โทรศัพทเคลื่อนท่ีจะมีโปรแกรมสารสนเทศสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีประกอบดวยการจัดการเน้ือหาและขอมูล 

สําหรับการเรียนการสอน เชน การแสดงภาพ หรือวีดิทัศน รวมท้ังการโหลดไฟลเสียงไดตามเวลาจริง สวนการคนหา

ขอมูลสําหรับการเรียนรูจะเนนไปในเรื่องของสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี เชน การแสดงผลหนาจอภาพคนควา

ขอมูลและชองทางการเขาสูขอมูล  การเลือกเมนูใชงาน ลําดับของเน้ือหาท่ีจะศึกษา เชน คําอธิบายบทเรียนคูมือการใช

งานและอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในระหวางการเรียนรู โดยมีเครื่องมือสนับสนุนท่ีชาญฉลาด 

ไดแก เทคโนโลยีเครือขายไรสาย และซอฟตแวรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการบทเรียน ติดตามผลและประเมินผล รวมถึง

อุปกรณท่ีใชสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสัมพันธกับ Task Model และ User Model ท่ีมีรูปแบบการดําเนินการ

เก่ียวกับภารกิจหรือกิจกรรมการเรียนรูของเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะในอนาคตท่ีมีความรู

ท่ีดีข้ึนมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพอันเปนแนวทางท่ีไดถูกพัฒนาข้ึนท่ีจะทําใหผูเรียนมีความสามารถยิ่งข้ึนอันจะ

เปนการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ใหกับตนเองสังคมและประเทศชาติตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของการศึกษา

ไทยในยุค Thailand 4.0 มีดังตอไปน้ี 

1. ควรมีการจัดทําแผนการศึกษาดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเปนแผนกลยุทธและ

แผนวิชาการ ใหตรงการการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ศึกษาความเปนไปไดในแตละสถานท่ีการศึกษา เชน 1) 

การสรางและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 2) แนวทางความเปนไปไดกับการจัดการเรียน โดย

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี และ 3) จุดประสงคการสรางและการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

2. ควรมีการวางแผนกําหนดหลักสูตรการสอน ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีนํามา

ประยุกตใชในดานการจัดการเรียนรู ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในหองเรียน ตรงกับจุดประสงค

การเรียนรูและเน้ือหา 

3. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการติดตอสื่อสารระหวาง ผูเรียนกับผูสอน ตามเวลาและ

ตางเวลา  จัดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบทายบทเรียน  ควรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี

ของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวกับการเรียนรู ไดแก ผูเรียน ผูสอน ผูดูแลระบบ ผูดูแลหลักสูตรและผูบริหารสถาบัน 

การศึกษา   

4. จัดอบรมถายทอดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรูปแบบสื่อใหมๆ ใหกับผูสอน เพ่ือสามารถนํามา

ประยุกตใชหรือสรางสื่อการเรียนเช่ือมโยงเครือขายการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและผูเรียนให

เกิดประสิทธิภาพ 
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