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งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็ นการวิจยั แบบผสานวิธีระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของ
การวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี อดีตคณบดี และอาจารย์ผสู้ อน ที่มีทกั ษะองค์ความรูใ้ นการประยุกต์ใช้ดิสรัป
ทีฟ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ได้มาโดยวิธีการคัด เลือกแบบเจาะจงจานวน 8 ท่าน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อนามาสร้างประเด็นสาคัญตามทฤษฎีฐานราก การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ผลวิจยั พบ ว่า ผลกระทบของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่มีตอ่ การจัดการ
เรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาไทย มีดงั นี ้ 1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเป็ นสื่อวัสดุการสอน ใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน และการเรี ย นรู ้ผ นวกการท างานแบบสหวิ ช าการเป็ นรู ป แบบของการจั ด การศึ ก ษาแบบใหม่ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย 2) ประสิทธิผลของการศึกษา เป็ นการเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ การพัฒนาบทเรียนระยะสัน้ เฉพาะกลุม่ เป็ น
ลักษณะของการเรียนรูท้ ี่ม่งุ ให้เกิดประสิทธิ ผลเฉพาะกลุ่ม 3) ประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใช้การเรียนรูบ้ น
ออนไลน์แพลต ฟอร์ม และการเรียนรูป้ ั จเจกบุคคล เป็ นการเรียนรูท้ ี่ให้อิสระแก่ผูเ้ รียน เป็ นการเรียนรูท้ ี่ผูเ้ รียนสามารถเรียนด้วย
ตัวเองได้ตลอด 24/7 ทุกที่ ทุกเวลาตามสะดวก และ4) การศึกษาที่ถกู ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็ นการสร้างฐานความรูบ้ นโลก
อินเทอร์เน็ตและใช้ศักยภาพของปั ญญาประดิษฐ์เพื่อ แบ่งปั นความรูร้ ว่ มกันกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริมาณได้แก่ ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนจานวน 345 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ เครื่องมือ
ของการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา โดยผูเ้ ชี่ยว ชาญจานวน 5 ท่าน มีความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.977 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุปผลของการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูว้ ิจัย
ประยุกต์ใช้ โมเดลวุฒิภาวะของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์ การ 5 ระยะตามแนวคิดของการ์ทเนอร์ ผลการวิจยั พบว่า เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยนามาใช้ ได้แก่ บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ภาษามาร์กอัป HTML5 ระบบ
การพิมพ์สามมิติ การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย เกมมิฟิเคชั่นเพื่อการศึกษา การประมวลผลบน
คลาวด์ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีพฒ
ั นาการอยูใ่ นระยะที่ 3 คือระยะต่าสุดของความคาดหวังโดย
ลักษณะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ถกู นามาประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เรียงตามลาดับระยะเวลาของการปรากฏ
ขึน้ ครัง้ แรก ได้แก่ การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย ภาษามาร์กอัป HTML5 ระบบการพิมพ์สามมิติ
บิก๊ ดาต้า เกมมิฟิเคชั่นเพื่อการศึกษา อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประมวลผลบนคลาวด์ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง และเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 มีสว่ นเบี่ยงเบนมาตร ฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณารายประเภทมีพฒ
ั นาการ
กระจุกตัวหนาแน่นเคลื่อนตัวเกาะกลุ่มกันเป็ นคลัสเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ยตัง้ แต่ 3.26 ถึง 3.48 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัง้ แต่
0.71 ถึง 0.78
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The objective of this research were to study the development and impact of implementing
disruptive technologies in Thai Higher Educational Institutions (HEIs). The research used mixed method integrated
qualitative and quantitative approaches. Eight key informants were selected by purposive sampling method consisted
of Rector, Vice-president, Former Dean, and Academic Instructors through qualitative semi-structure in-depth
interviews related to administration and disruptive technologies’ implementation as instructional and learning material
tool. Data collection were analyzed to construct grounded theory. The researcher used triangulation to
counterbalancing the defect of one approach with qualities of the other. The major finding were 1) Integration of
instructional materials and combination of Hybrid, BlendEx, Synergy as interdisciplinary educational model in Thai
HEIs 2) The efficiency of education focused on interactive responsive learning and short-courses, non-degree were
applied to specific learning group 3) The effectiveness of ICT has called for online learning platform and
individualization 24/7 anywhere any time, and 4) Learning innovation-driven were internet-based knowledge and
transfer knowledge by the power of A.I. Sampling group consisted of 345 administrators and academic instructors
chosen at random with the method of stratified sampling were used for quantitative approach. The employed research
instrument in the form of questionnaire and the content validity was assessed by 5 experts with the reliability of 0.977
level. Statistics and data analysis were mean and standard deviation. The researcher implemented the Five-Maturity
Stage of Technological Maturity Gartner. The result revealed that the development of implementing disruptive
technologies in Thai Higher Educational Institutions were in stage 3 Trough of disillusionment with a mean score of
3.40, standard deviation (S.D.) = 0.74 consisted of Big data, Internet of Things (IoTs), Hyper Text Markup Language
Version 5 (HTML 5), 3D-printing, Private cloud computing, Gamification, Cloud computing, Virtual reality, and Artificial
intelligence. When the 9 characteristics of disruptive technologies were analyzed, it was found that the most
commonly introduced disruptive technologies in Thai Higher Educational Institutions were Private cloud computing,
Hyper Text Markup Language Version 5 (HTML5), 3D-printing, Big data, Gamification, Internet of Things (IoTs), Cloud
computing, Virtual reality, and Artificial intelligence, consecutively. The appearance of the specific technologies in the
Hype graph at the first time when the institutions of the higher education introduced them showed that they were all in
cluster zone with an average mean score range from 3.26 to 3.48 and standard deviation range from 0.71 to 0.78.

Keyword : Impact of implementing disruptive technologies, Development of implementing disruptive technologies,
Disruptive technologies, Thai Higher Educational Institutions, Autonomous university
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์ และผูช้ ่วยศาสตรา จารย์ ดร. ขวัญหญิ ง
ศรีประเสริฐภาพ ที่ได้อนุเคราะห์ตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั รวมทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 8 ท่านที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลาอันมีคา่ เพื่อให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกและให้ความร่วมมือในการวิจยั นีอ้ ย่างดียิ่ง
ผูว้ ิจยั ขอน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผูม้ ีคณ
ุ ูปการทุกท่าน ที่ทาให้ผวู้ ิจยั ได้เรียนรูว้ ิชาการ ทัง้ การศึกษาในระบบ
และนอกระบบเป็ นการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต ประสบการณ์ที่ได้ส่ งั สมตัง้ แต่เยาว์วัยทาให้ผูว้ ิจัยเกิดการเรียนรู แ้ ละนามา ปรับใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ หล่อหลอมให้ผูว้ ิจัยมีวนั นีไ้ ด้ ขอขอบพระคุณ สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสเข้าไปเป็ นผูเ้ รียนและเป็ นนักศึกษา
ตลอดจนเพื่อนๆ รุน่ 13 ที่ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลในการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ พี่ก๊มั รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกลุ อดีตคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล Professor Dr. Pramod Shrestha, Institute of Engineering, Tribhuvan University,
Kathmandu, Nepal ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูว้ ิจัยศึกษาต่อในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต เพื่อจะได้ใช้ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
และรองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย ที่กรุณาเป็ นผูป้ ระสานงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ผูว้ ิจยั ขอมอบคุณค่าจากผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ ด่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สุดท้ายนี ้ ขอกราบขอบ พระคุณ
คุณพ่อวิชยั ผูล้ ่วงลับ คุณแม่ลดั ดาวัลย์ คุณอาวิรชั พี่นอ้ ง ครอบครัว คุณพ่อบ้าน บุตรชาย บุตรสาว ที่ได้ให้ความรักความห่วงใยและ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาเป็ นกาลังใจช่วยเป็ นแรงผลักดันจนสาเร็จการศึกษา
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยในปั จจุบนั กาลังเข้าสู่ยคุ ดิจิทลั ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัต
กรรมอย่างรวดเร็ว (Digital transformation) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร (ICT) โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing)
การวิเคราะห์ข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Big data analytics) การใช้อุป กรณ์คอมพิ วเตอร์ สมาร์ท โฟน
รวม ทั้ ง เครื อ ข่ า ยสั ง คม (Social network) ท าให้ ท่ ั ว โลกก้ า วเข้า สู่ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital
economy) บนพืน้ ฐานแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู (้ Knowledge-based) ซึ่งเป็ นระบบเศรษฐกิจ
ที่นาความรู ้ มาใช้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็ นกล
จักรสาคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม ความเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็ว
(High volatility) เหล่านี ้ ส่งผลกระทบกับกิจกรรมทางสังคมทัง้ เศรษฐกิจและการค้า รวมทัง้ ภาค
การศึกษาอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทาให้ภาคธุรกิจจาต้องปรับแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กรจนเกิดเป็ นรูปแบบหรือแพลตฟอร์มทางธุรกิจใหม่ เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้อง การของตลาดและผูบ้ ริโภคได้ดีกว่าเดิม ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจรูปแบบเดิม ที่
ไม่ ส ามารถปรับ ตั ว ได้ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเช่ น Atari, Blackberry Motion, Blockbuster,
General Motors, Hitachi TV, IBM System/360, JC Penney, Kodak Film, Macy’s, Motorola,
Nokia, Pan Am, Polaroid, Radio Shack, Xerox, Yahoo ซึ่ ง บริ ษั ท ชั้ น น าเหล่ า นี ้ ต ้ อ งถู ก ลด
บทบาทลงและออกจากตลาดไปอย่างถาวรในที่สดุ (Aaslaid, 2018)
ผลกระทบดังกล่าว เกิดจากแนวคิดทฤษฎี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Theory of
disruptive innovation, Christensen, 1997) ซึ่งถูกนามาใช้เพื่อเป็ นแนวทางศึกษา และวิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ที่ทาให้การดาเนินงานจากสภาวะปกติขององค์กร
ระดับสากลหลายแห่งเกิดสภาวะสะดุดติดขัดหยุดชะงักงัน หรือกระทบรุนแรง จนทาให้ตอ้ งปิ ดตัว
ลงไปอย่างถาวร ทฤษฎีนี ้ คริสเต็นเซนได้กล่าวถึงนวัตกรรม 2 ประเภท ประเภทแรก นวัตกรรมเพื่อ
การคงอยู่อย่างยั่งยืน (Sustaining innovation) เพื่อขยายนวัตกรรมของตนเองและทาให้ธุรกิจยัง
คงสภาพอยู่ในตลาดเดิม โดยพัฒ นาสินค้าหรือบริการของตนเองให้ดีขึน้ เล็ กน้อย เพื่อรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดและความสามารถเชิ งแข่งขัน การที่เจ้าของนวัตกรรมเดิม (Incumbents) ที่เป็ น
ผูน้ าตลาดรายใหญ่ เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงเปิ ดช่องว่างให้ผูเ้ ล่นหน้าใหม่
(Disruptors) เข้ามาท้าทายตลาด ดังนัน้ การจะสร้างความยั่งยืนให้กับนวัตกรรมเดิมเช่นในอดีต
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จึงถูกทดแทนหรือแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีศกั ยภาพเหนือกว่า ประเภทที่สอง นวัตกรรมกลุ่มที่
สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive innovation) สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้ดีกว่า จนเกิดปรากฏการณ์ “ดิสรัปชั่น (Disruption)” เป็ นกระบวนการที่ผเู้ ล่นหน้าใหม่
สามารถท้าทายเจ้าตลาดเดิมรายใหญ่ได้สาเร็จเพื่อสร้างตลาดที่มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ ส่ง
ผลให้สินค้าหรือการให้บริการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดีย่งิ ขึน้ ในราคาที่ถกู ลงสามารถ
ตอบสนองผูบ้ ริโภคจานวนมากโดยเข้ายึดครองตลาดหลักไปได้อย่างถาวร (Mainstream)
ปรากฏการณ์ขา้ งต้น ได้ส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่มาในแวดวงการศึกษาที่สร้างความปั่ น
ป่ วน (Disruptive) ต่อการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญ
ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ ด้านปรัชญาการศึกษา วัตถุ
ประสงค์ เป้าหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน รู ปแบบการจัดการศึกษา การประเมิ นผล การ
นิเทศ รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ระบบการศึกษา การเรียนรูร้ ูปแบบใหม่บน
ออนไลน์แพลตฟอร์ม เครือข่ายสังคมออนไลน์ เสิรช์ เอ็นจิน้ และเครื่องมือต่างๆ บิก๊ ดาต้าและการ
ประมวลผลบนคลาวด์ การจัดการห้องเรียน รูปแบบการสอน สื่อดิจิทลั ปฏิสมั พันธ์ และหลักสูตร
(Holmes et al, 2019; Leahy et al, 2019; Yadav, 2019; Lytrids et al, 2018; Akçayir &
Akçayir, 2017; Estelami, 2017;Lašaková et al, 2017; Walder, 2017; Horváth, 2016;
Robinson et al, 2016; Combs & Meskó, 2015; Yamagata-Lynch et al, 2015; Zappa, 2014;
Kumar, 2013; Amado-Salvatierra et al, 2012; Baker et al, 2012; Flavin, 2012; Hannan et
al, 1999)
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ถกู กระทบจะสามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดใน
ระดับหนึ่ง จาเป็ นต้องตระหนักรู ้ และเข้าใจถึงความสาคัญของเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวด
เร็ว โดยนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกลายเป็ นเครื่องมือจัดการศึกษาสาคัญ (Management tools) เพื่อ
บรรเทาผลกระทบให้ส ามารถรองรับการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี ได้ทนั ท่วงที ทาให้เกิด 1) การ
ศึกษารู ปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็ นสื่อและวัสดุ
การสอนที่ หลากหลาย และ2) การบูรณาการเทคโนโลยี หลายประเภทมาประยุกต์ใช้เพื่ อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู ใ้ ห้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้ รียนมากยิ่ง
ขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้พลิกโฉมหน้า ถือเป็ นมิติใหม่ของการบริหารจัดการอุดมศึกษาใน
ยุคดิจิทลั โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงพลิกผัน มาใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเพื่อ
การเรียนรู ้ และรูปแบบ หรือแพลตฟอร์ม การเรียนการสอนใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ามามีบท
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บาทสาคัญ เพื่อตอบสนองการเรียนรู ท้ ่ี มีลกั ษณะแปลกใหม่มาก ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต
(Osman & Koh, 2013, pp. 2-13; Sandars & Schroter, 2007) ดัง นั้น บทบาทและหน้า ที่ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาจาต้องปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยสถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลักสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทัง้ มีพนั ธกิจอย่าง
น้อย 5 ประการ เพื่อที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 1) ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและ
การจัดการ 4) การเงินและงบประมาณ และ5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งผูบ้ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต้องตระหนักและยึดถือเป็ นภารกิจสาคัญ ในการนาบทบาท
และพันธกิจเหล่านีม้ าทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ การจัดการศึกษายุคดิจิทลั
โดยนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้เป็ นเครื่องมือจัดการศึกษา และกลไกในการพัฒนา
การเรียนการสอนให้มี ประสิ ทธิ ภ าพดีย่ิงขึน้ ให้สอดคล้องกับทิศทางการยกระดับคุณ ภาพการ
ศึกษาของประเทศ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผสู้ อนในการใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่อและวัสดุ
การสอนเพื่อการเรียนรู ใ้ นมหาวิทยาลัย ทัง้ นี ้ หน่วยงานภาครัฐได้มีนโยบายและแผนงานในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนระบบออนไลน์ และอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) เพื่อรองรับสังคมฐาน
เศรษฐกิจความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรูใ้ นยุคดิจิทลั ซึ่งต้องเชื่อมโยงภารกิจกับพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อ งจึงสามารถส่งเสริมให้การบริหารจัดการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในบริบทของอุดมศึกษาไทยกระแสการเปลี่ยนแปลงการศึกษารูปแบบไร้พรมแดนในยุค
ดิจิทัล และการพัฒนาด้านดิจิทลั เทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนเกิดสถาบันการ
ศึกษารู ปแบบใหม่ เช่น Cyber university, Virtual university, Online university ได้ส่งผลกระทบ
อย่างมากกับมหาวิทยาลัยไทยเช่นกัน ในการนี ้ มีนโยบายสาคัญในระดับชาติและระดับกระทรวง
หลายประการที่ออกมารองรับความเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว เช่น แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกาหนดเป้าหมายเชิงหลักการและทิศทางการพัฒนา
อุดมศึกษาไทย ที่ตอ้ งปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนาเสนอรูปแบบในการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็ นกลไกขับเคลื่อน เพื่ อกาหนดบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาใน
ฐานะ “ผูใ้ ห้บริการทางการศึกษา” และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ในฐานะ “ผูก้ าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาให้ชดั เจน” มียทุ ธศาสตร์หลักและพิมพ์เขียว
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(Blue-print) ของการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาของประเทศ ที่มองในทุกมิติของการพัฒ นา ทัง้ ผล
ผลิตบัณ ฑิตและงานวิจัยต่างๆ ที่เกิดจากอุดมศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลและกลไกการขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาที่จะสร้างคุณภาพในการบริหารที่ดี รวมทัง้
การนาดิจิทลั เทคโนโลยีมาใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการอย่างจริงจัง ให้สามารถบรรลุดา้ นคุณภาพประสิทธิภาพ ความเท่าเทียม และความ
เกี่ยวข้องให้กับประเทศและสังคม โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาของประเทศที่ม่งุ สู่การเป็ น “มหาวิทยาลัยแพลตฟอร์ม 4.0” ตามวาระของ
ชาติ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้สงั คมมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ มารองรับดังระบุอยู่ในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลา 10 ปี
พ.ศ.2554-2563 (ICT 2020) ซึ่งเป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศตามภารกิจการลงทุนในด้านการศึกษาที่ดีของพลเมืองในประเทศ โดยพัฒนามาจากกรอบ
นโยบาย IT 2010 ระยะเวลา 5 ปี 2 แผน คือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับ
ที่ 1 และฉบับที่ 2 ตามลาดับ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC, 2554)
นอกจากนี ้ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557-2559) ยังให้ความสาคัญกับ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสารในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education) โดยมี เป้าหมาย คือ การเรียนรู ท้ ุกแห่งหน
(Ubiquitous learning) ซึ่งเป็ นการเพิ่มการศึกษาค้นคว้าและเข้าถึงแหล่งเรียนรู ร้ ู ปแบบออนไลน์
(Enabling) การเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู ้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Engaging) และความหลาก
หลายของการเรียนรู ้ (Empowering) ที่เพิ่มความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการ และสื่อการ
เรียนรูใ้ นหลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future classroom) ดังระบุในยุทธศาสตร์ท่ี
1-4 สอดคล้องกับ กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 ที่ กาหนด
แนวทางในการพัฒนา โดยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในการใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงและลดช่องว่างดิจิทัลสาหรับการศึกษาออนไลน์ สถาบันอุดม
ศึกษาในกากับของรัฐหลายแห่ง ได้นาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
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มาใช้ สาหรับกาหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.
2563-2566) แผนยุท ธศาสตร์การบริห ารมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น (พ.ศ.2563-2566) แผนแม่บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2560-2563) แผนยุทธศาสตร์ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2563)
แผนพัฒนาทัง้ ในระดับชาติและระดับกระทรวงข้างต้น เป็ นการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
กรอบนโยบายสาคัญของ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ
พ.ศ. 2554-2563 (ICT 2020) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและดิจิทลั เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ น
รูปธรรมทัง้ ในมิติดา้ นรูปแบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสร้างสรรค์ให้เกิดการวิจยั และนวัตกรรมในระดับ
ประเทศและสากล
จากความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามีผสู้ นใจศึกษา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัด
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา เลชี่ และคณะ (Leahy et al, 2019)
ได้ศึกษา พรมแดนดิจิทลั จินตภาพเทคโนโลยีในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ใ้ นห้องเรียน
ยาดาฟ (Yadav, 2019) ได้ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดม
ศึกษา เอสเตลามี (Estelami, 2017) ได้ศกึ ษาการสอนและผลกระทบของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
พลิกผันที่มีต่อหลักสูตรธุรกิจศึกษาแบบทางไกล วาลเดอร์ (Walder, 2017) ได้ศึกษา นวัตกรรม
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศแคนาดา ผลกระทบต่อการเรียนการสอนในมุมมองของ
อาจารย์ผู้สอน ลาซาโคว่า และคณะ (Lašakova et al, 2017) ได้ศึกษา อุปสรรคในการผลักดัน
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษาอิงหลักฐานของมหาวิทยาลัย 10 แห่งในสหภาพยุโรป
โฮวาธ (Horváth, 2016) ได้ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา โรบินสัน
และคณะ (Robinson et al, 2016) ได้ศกึ ษานวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา
ของนิสิตปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ คอมบส์ และเมสโก (Combs & Meskó, 2015) ได้ศึกษา
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และแสดงนัยสาคัญสาหรับการออก
แบบหลั ก สู ต รใหม่ ยามากะตะ-ลิ น ช์ และคณ ะ (Yamagata-Lynch et al, 2015) ได้ ศึ ก ษา
การแปลงเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผัน ให้เป็ น เทคโนโลยี ท่ี ย่ ังยื นการออกแบบและพัฒ นา
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หลัก สู ต ร ออนไลน์ข องมหาวิ ท ยาลัย Brick-and-Mortar วาลเดอร์ (Walder, 2014) ได้ศึ ก ษา
แนวคิดของนวัตกรรมการสอนในสถาบันอุดมศึกษา แซปป้า(Zappa, 2014) ได้ศึกษาจินตภาพ
ของเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษาในอนาคตที่ จ ะเปลี่ ย นรู ป แบบของนวั ต กรรมการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา คูมาร์ (Kumar, 2013) ได้ศึกษา การนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนรู ้ท่ี ส่งผล
กระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา อามาโด-ซาลวาเทียร่าและคณะ (Amado-Salvatierra et al, 2012)
ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้มาตร ฐานการเข้าถึง กระบวนการออกแบบหลักสูตรในสภาพแวดล้อม
โลกเสมื อ นจริง ในสถานศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน เบเกอร์แ ละคณะ (Baker et al, 2012) ได้ศึ ก ษา
วิวฒ
ั นาการของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยน แปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา ฟลา
วิน (Flavin, 2012) ได้ศึกษา เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา คริสเต็นเซน
และไอริ่ง (Christensen & Eyring, 2011) ได้ศึกษา มหาวิท ยาลัย นวัต กรรมการเปลี่ ย นดีเอ็นเอ
(DNA) ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในสู่ภายนอก แบรดฟอร์ด (Bradford, 2010) ได้ศกึ ษาการ
อุบตั ิใหม่ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อใช้วิเคราะห์แผนงาน การประยุกต์ใช้และการ
แพร่กระจายเทคโนโลยีในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แห่งในมลรัฐฟลอริดา้ (SUSF) และฮาน
นานและคณะ (Hannan et al, 1999) ได้ศึกษา ทาไมจึงต้องคิดค้นนวัตกรรม ข้อค้นพบเบือ้ งต้น
จากโครงการวิจยั ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
จากการวิจยั ที่กล่าวมาส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการวิจยั ที่ศกึ ษาการครอบคลุมการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน และนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยพบว่า มีวิวฒ
ั นาการและถูกพัฒนาขึน้
ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาตัง้ แต่ คริสตศักราช 1990 เป็ นต้นมา เช่น อี -เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) การ
เรียนออนไลน์ การเรียนทางไกล ระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อมหาชน (MOOCs) การเรียนรู ้
ระบบดิจิทลั ถูกนามาใช้เป็ นเครื่องมือจัดการศึกษาที่สาคัญ (Management tools) ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย และได้เพิ่มปริมาณขึน้ อย่างมากเมื่อไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมานี ้ (Christensen et al, 2002, p. 30) รวมทัง้ ผลงานทางวิชาการและวรรณกรรมมากมาย
หลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ลงตี
พิมพ์ ในวารสารนานาชาติหลายฉบับ เช่น เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (Augmented reality) ที่
ใช้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา (Akçayir & Akçayir, 2017; Chen et al,
2017; Baldiris et al, 2014) ห้องเรียนระบบสามมิติท่ีสร้างความรูส้ ึกจมดิ่งลงไปในโลกเสมือนจริง
(3D-V.R.immersive) เป็ นแนวโน้มที่จะทวีความสาคัญและมีความจาเป็ นมากยิ่งขึน้ เรื่อยๆ ในการ
เรียนการสอน เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนเจนเนอเรชั่น Z และCE ในยุคดิจิทลั โดย
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ถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยจัดการเรียนรู ้ และสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผเู้ รียน
ให้สามารถเข้าถึงเนือ้ หาบทเรียนต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนและเข้าใจยากได้เห็นสภาพจาลองใน
แบบโลกเสมือนจริง (Austin, 2017) สมาร์ทโฟนความเป็ นจริงเสริม (Mobile augmented reality)
ได้กลายเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเรียนการสอนที่ใช้กนั อย่างแพร่หลาย (Hsu et al, 2014) การใช้
Aurarasma (Aura) Vision-based A.R. เป็ นข้อมูลประดิษฐ์แบบเสมือนจริง ที่ ช่วยให้ผูเ้ รียนสร้าง
วิดีโอการสอน และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยเชื่อมโยงกับวัตถุหรือปรากฏการณ์
ในชี วิตประจาวันที่ ส ามารถแบ่งปั นข้อมูลการเรียนรู ้ ผ่านอุปกรณ์ในกล้องไปยังวัตถุท่ี ตอ้ งการ
(Ke and Hsu, 2015, p. 33)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ เหล่านี ้ เกิดขึน้ จาก
การหลอมรวมองค์ค วามรู ้เดิ ม ที่ เคยมี ม าในอดี ต โดยวิ วัฒ น์ก ารใช้ง านเข้า กั บ เทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็ น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) เทคโนโลยี
ระบบสามมิ ติ (3D-immersive) เครือ ข่ายโซเชี ย ล เสิ รช์ เอ็ น จิ น้ และเครื่อ งมื อ ต่า งๆ วิกิ (Wikis)
บล็อก (Blogs) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ เอ็ดดูเทนเมนท์ (YouTube edutainment) เฟซบุ๊ก ไลฟ์
(Facebook live) ได้แก่ ASAP Science, BBC Earth, Sick Science, Smarter Everyday, Speak
English with Mister duncan, The Game Theorists, TechnoBuffalo, Veritasium ถู ก น ามาใช้
เป็ นสื่อในการเรียนรู ้ โดยเชื่อมต่อกับข้อมูลบิก๊ ดาต้า (Big data) จัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud) ซึ่งเป็ น
เครื่อ งมื อ จัด การศึก ษาที่ ส าคัญ ในสถาบัน M.I.T. และมหาวิท ยาลัย California-Berkeley โดย
นามาประยุกต์ใช้ทงั้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (Brown, 2019)
เป็ นช่องทางใหม่ในการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มใหม่ โดยอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนใช้ในการ
สื่ อสารเรียนรู ผ้ ่านสมาร์ท โฟน แอนดรอยด์ (Android) แมคบุ๊ค (MacBook) แท็ บ เล็ ต (Tablet)
แลปท็อป (Laptop) ไอแพด (iPad) ระบบระบบจี พี เอสติดตาม (GPS tracking) ปากกาสไตลัส
(Stylus) และกระดานอัจฉริยะ (Schnackenberg, 2013, p. 44 cited Norman & Neilsen, 2010)
เทคโนโลยีและนวัต กรรมการสอนรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ ถูกใช้เป็ นเสมือนไดอารี่เพื่อพัฒนา
ชุม ชนการเรียนรู อ้ อนไลน์เป็ น เครื่องมื อสื่ อ ประสม (Multimodal tools) ในการเรีย นการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยนับไม่ถ้วน เพื่อตอบสนองการเรียนรูท้ ่ี มีลกั ษณะแปลกใหม่
มากที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดี ต (Osman & Koh, 2013, pp. 2-13; Sandars and Schroter,
2007)
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การเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือจัดการศึกษารูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ ได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญในการบริหารจัดการอุดมศึกษายุคดิจิทลั โดยมุ่งเน้น 1) ให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางบน
แพลตฟอร์มการเรียนรู ใ้ นระบบเปิ ด (Open learning platform) และ 2) การเรียนแบบเพื่อนสอน
เพื่อน (Peers-to-peers) แพลตฟอร์มผูเ้ รียนสอนผูเ้ รียน (S2S teaching platforms) ทาให้เกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากยิ่งขึน้ (Self-paced)ใช้การเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม เป็ นการแบ่งปั นการเรียนรู ้
และการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยอาจารย์ผสู้ อนทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือ
ผูช้ ีแ้ นะ (Coaching) ให้แก่ผูเ้ รียนในห้องเรียนสตูดิโอดิจิทัล (Digitalized studios) การเรียนการ
สอนระบบนีจ้ งึ ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้โต๊ะเก้าอีแ้ บบจัดเรียงแถวหน้ากระดานอีกต่อไป โดยมีศกั ย
ภาพเข้าทดแทน หรือแทนที่อาจารย์ผสู้ อนในห้องเรียนรูปแบบเดิม รวมทัง้ ได้เริ่มสร้างสภาพเข้าทด
แทนหรือแทนที่การเรียนการสอนรูปแบบเผชิญหน้ากัน (Face-to-face, f2f) ในสถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัย (Zappa, 2014, p. 60)
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นดิสรัปชั่นที่เกิดขึน้ ในสถาบัน อุดมศึกษา (Disruption in HEIs)
จนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างพลิกผัน (Christen
sen,1997) กอปรกับแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ปั จจุบนั และอนาคตจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (Learning technology-driven) อย่างเต็มรู ป
แบบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแพลตฟอร์มใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อวัสดุ
การสอนหลากหลายประเภทเหล่านี ้ จึงกลายเป็ นเครื่องมือจัดการศึกษาสาคัญ เพื่อ สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู ้ และส่งผลกระทบต่อผูเ้ รียน อาจารย์ผสู้ อน การเรียนการสอน
รวมทัง้ การบริหารจัดการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้ โดยโชวินเย่และคูเล่ต ์
(Chauvigné & Coulet, 2010) พบว่า การสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนไป
สู่การเรียนการสอนแบบเจาะลึกมากยิ่งขึน้ เริ่มจากการปลูกฝั งแนวคิดให้แก่นกั ศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ ในวิชา PLU 6038 “Teaching at university today” ของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ในปี
ค.ศ. 2003 (University of Montréal, 2015) ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนแบบมื ออาชี พ
เป็ นการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียนและเปลี่ยนแปลงด้านความคิด เป็ นการกระทาที่แสดงถึงความมุ่ง
มั่นเพื่ อที่จ ะเปลี่ ยนแปลงสิ่งเก่า (Walder, 2017, p.1 cited Béchard, 2000, p. 3) ในบริบทของ
การเรียนการสอนเป็ นการแสวงหาสาระสาคัญ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงผูเ้ รียนให้มีปฏิสมั พันธ์ มี
กิจกรรมสื่อสารระหว่างกัน นวัตกรรมการสอนที่นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษานัน้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อจะช่วยพัฒนาและแก้ปัญ หาการเรียนรู ใ้ ห้แก่นกั ศึกษา รวมทัง้ ปรับปรุ งการสอนให้ดีขึน้ และ
สร้างมิติใหม่ในการสื่อสารให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ (Walder, 2014b) นวัตกรรมการ
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สอนเป็ นทุกสิ่งที่ไม่ใช่การบรรยาย (Not lecture) แต่อาจารย์หลายท่านยังคงใช้วิธีการนีก้ ันอย่าง
ล้นหลาม (Béchard and Pelletier, 2001, p.133)
นวัตกรรมการสอน เป็ นสิ่งที่อาจารย์ผสู้ อนในมหาวิทยาลัยนามาใช้เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการสอนเหล่านี ้ ก็ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผันเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ หรือแพลตฟอร์ม
การให้บริการทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ มหาวิทยาลัยไทยที่พบ
ว่า ปรากฏการณ์ของเทคโนโลยี ดิสรัป ชั่น ในสถาบันอุดมศึกษาได้เข้ามามี บทบาทส าคัญ และ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยบางแห่งแล้ว
เช่นกัน เช่น คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย ได้ปรับการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในเจเนอเรชั่น Z โดยมีรูปแบบใหม่ คือ 1) การเรียนผ่านระบบออน
ไลน์ 2) การไม่เรียนในห้องเรียน และ3) การสอนผ่านโครงการพี่ เลี ย้ ง ChAMP (Chulalongkorn
Alumni Mentorship Program) (พสุ เดชะรินทร์, 2560) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ ใช้วิทยาการและ
เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ในการสอนนิสิต แพทย์ เช่น การสร้างภาพทางการแพทย์ (CT-scan, MRI,
PET) ใช้ห่นุ ยนต์ช่วยผ่าตัดอุปกรณ์แขน-ขาเทียม (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา
วิทยาลัยมหิดล, ออนไลน์) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศว
กรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ใช้ระบบการเรียนการสอนและการสื่อสารบางส่วนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peersto-peers communication) (สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง , 2560,
ออนไลน์) 42 École Bangkok ซึ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีรูปแบบไร้ครู
(Teacher-less) จัดการเรียนการสอนฟรีให้แก่บุคคลที่มีอายุ 18 ปี ขึน้ ไป เพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์
รุ ่นใหม่ (KMITL, 2019) ถึงแม้ว่า ผลกระทบดังกล่าวยังเปลี่ยนแปลงในระดับที่นอ้ ยอยู่มาก เมื่ อ
เทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแต่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวก็ได้แสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโน
โลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเพื่อการเรียนรู ้ ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ ใน
สถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไทยในระดับหนึ่งแล้ว
อย่างไรก็ตาม การนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
เริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยปรากฏภาพอย่างชัดเจนในปี พ .ศ.
2562 ถึงปั จจุบนั จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ทั่วโลก ส่งผลให้สถาบัน
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกแห่งจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนรูปแบบหรือออนไลน์

10
แพลตฟอร์ม 100% หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบออนไลน์และในห้องเรียนปกติควบ
คูก่ นั ไป (Hybrid, Syndergy, BlendEx) ซึ่งเข้าทดแทนและแทนที่การเรียนการสอนในห้องเรียนใน
แคมปั สของมหาวิทยาลัยที่ยงั ไม่สามารถเปิ ดการเรียนการสอนตามปกติได้ สถานการณ์ดงั กล่าว
ยังไม่มีทีท่าทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใด ในการนี ้ ภาครัฐจึงได้มีแนวทางให้สถานศึกษาทุกระดับจัด
การเรียนการสอนออนไลน์ 100% และมี “มาตรการเยียวยาโควิด” เช่น ลดค่าเทอมนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 50% และจ่ายสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้กบั สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหัวละ 5,000 บาท รวมทัง้ จัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการศึกษาจัดหา
อุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาเพื่อให้ศกึ ษาออนไลน์ (การประชุมหารือเรื่องมาตร
การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด -19,2564, ออนไลน์)
จากมาตรการดังกล่าว ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนได้ตระหนักรูถ้ ึงความจาเป็ นเร่ง
ด่วนในการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบจัดการเรียนรู ้ (LMS) เป็ นระบบ
กลางมาใช้ในการการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อและวัสดุการสอนเพื่อการ
เรียนรู ้ และการพัฒนาทักษะความรูใ้ ห้แก่อาจารย์ผสู้ อนให้สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างทันท่วงทีซ่งึ เข้ามามีบทบาทสาคัญในสถานการณ์ปัจจุบนั
มีผูส้ นใจศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว ดังเช่น โฮวาธ (Horváth, 2016) ได้ศึกษาวิจัย การ
ประยุกต์ใช้และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งผลต่อ
อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน โดยตัง้ สมมุติฐานการวิจยั 3 ข้อ คือ 1) เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ไม่ได้นาไปใช้ หรือยากจะปรากฏว่าใช้เป็ นสื่อการเรียนรูท้ งั้ หมดในสถาบันอุดมศึกษา 2) ถ้าการใช้
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเป็ นสื่อการเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อพัฒนาการของการใช้
เทคโนโลยีนนั้ เกิดความล่าช้า จะเกิดอะไรขึน้ กับสถาบันอุดมศึกษาหลังจากกราฟขึน้ สู่ระยะสูง สุด
ขีด (Peak of inflated expectations) และตกลงมาที่ ระยะต่าสุดของความคาดหวัง (Trough of
Dis illusionment) ไปแล้ว และ3) การใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการเรียนการสอนมี
ความแตกต่างจากวิธีการสอนรูปแบบเดิม ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์
ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาอายุระหว่าง 44-46 ปี มี ประสบการณ์การสอน 5-19 ปี และใช้แบบ
สอบถาม 5 ระดับ (Likert’s scale) เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน มาใช้เป็ นสื่อ
และวัสดุการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เก็บข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่งในประเทศสหรัฐ
อเมริกาประเทศในสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนาเสนอลักษณะและพัฒนาการ
(Development) หรื อ วงจรการเติ บ โต (Technological maturity) Hype’s Life Cycle Graph 5
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ระยะของการ์ท เนอร์ (Gartner, 1995) ต่อ ที่ ป ระชุม นานาชาติ CogInfoCom ครัง้ ที่ 7 ณ เมื อ ง
วรอตซวาฟ (Wrocław) ในประเทศโปแลนด์
ผลวิจยั พบว่า 40% ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ถูกบูรณาการมาใช้เป็ นสื่อการ
เรียนรูท้ งั้ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร BSC level trainings และปริญญาโท หลักสูตร MSC level
trainings และส่งผลสาคัญในสถาบันอุดมศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 1) การปรากฏขึน้ ของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน ในสถาบันอุดมศึกษา 2) การบูรณาการเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
เพื่อใช้เป็ นสื่อการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาในระยะสัน้ และ3) การมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนในการ
ใช้นวัตกรรม ตามความเห็นของอาจารย์ผสู้ อน การใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อเป็ นสื่อ
การเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา พบว่ า 1) ทาให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) สามารถคิด
วิเคราะห์ในการแก้ไขปั ญหา และ3) มีโอกาสในการทางานเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีได้รบั
ดังกล่าวแล้ว ยังส่งผลให้ผเู้ รียนมีทศั นคติใหม่ตอ่ อาจารย์ผสู้ อนอีกด้วย ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผัน หรือการทาลายเชิงสร้างสรรค์ (Horváth, 2016, p. 347 cited Christensen,
1997) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มี 4 ด้านคือ 1) การปฏิรูปโครงสร้าง
ของสื่อวัสดุการสอน 2) ประสิทธิ ภาพของการศึกษา 3) การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารเพื่อจัด
การศึกษา และ4) การพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ มโดยกระทบต่อบทบาทของผูใ้ ห้บริการในสถาบันอุดม
ศึกษาคือ ผูบ้ ริหารและอาจารย์ผสู้ อนและคุณค่าของการบริการทางการศึกษาแก่ผเู้ รียน โดยผล
กระทบรองลงมา คือ ด้านวิชาชีพของผูเ้ รียน (Horváth, 2016, p. 350)
อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่กล่าวมานี ้ เป็ นการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในต่าง
ประเทศ ซึ่งอาจมีบริบทที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย กอรปกับบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยปั จจุบนั ที่ มุ่งเน้นการศึกษาเพื่ อพัฒ นาผูเ้ รียนให้มี คุณ ภาพและเพิ่ม
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับตัวเข้าสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรูแ้ บบอัจฉริยะที่
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ โดยขับเคลื่อนให้อาจารย์ผสู้ อนสามารถนาเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยน
แปลงพลิกผันรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อ ให้บริการทางการศึกษาแก่
ผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากการศึกษาค้นคว้า ยังไม่พบงานวิจยั ลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึง
สนใจที่ จะศึกษา ผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยโดยจะศึกษาทฤษฎี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Christensen, 1997)
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน
แปลงพลิกผันมาบูรณาการ เพื่อใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนในการจัดการเรียนรูข้ องสถาบันอุดม
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ศึกษา (Horváth, 2016) ซึ่งถือว่าเป็ นด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อ
อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียนและการสอนอย่างมีนยั สาคัญ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของคูมาร์ (Kumar,
2013) ที่ ศึกษาเทคโนโลยี 11 ประเภทที่จะส่งอิทธิพ ลต่อ อุดมศึกษา คอมบส์และเมสโก แซปป้า
มาร์ควิส (Combs ad Meskó, 2015; Zappa, 2014; Marquis, 2012) ที่ ศึกษา ดิจิ ทัล แอดวานซ์
(Digital advances) 24 ประเภทในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ท่ีนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง การ
สอนโลกเสมือนจริง และการประเมินผลบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง มาใช้ในห้องเรียนระบบดิจิทลั
โดยเชื่อมต่อการเรียนรู ้ ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ใหม่และสามารถแบ่งปั นการเรียนรูร้ ่ วม
กันระหว่างเพื่ อนๆ ทั่วโลกรู ปแบบเรียลไทม์ ระบบสอนเสริม อัจฉริยะ (I.T.S.) เพื่ อมุ่งแก้ปัญ หา
ให้แก่ผเู้ รียนรายบุคคล (Leahy et al, 2018 cited Facer and Sanford, 2010, p. 2) เกมมิฟิเคชัน
เพื่อการศึกษา ถูกใช้เป็ นกลไกในการสอน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจในเนือ้ หาบทเรียนที่
ออกแบบมาโดยเฉพาะ (Baker et al, 2012, pp. 331-332) รวมทัง้ มีผลงานวิจยั หลายเรื่องที่สนับ
สนุนแนวคิดของการใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันรู ปแบบ หรือแพลตฟอร์มใหม่ในสถาบัน
อุ ด ม ศึ ก ษ า (Holmes et al,2019; Leahy et al, 2019; Yadav, 2019; Lytridis et al, 2018;
Akçayir and Akçayir, 2017; Estelami, 2017; Lašaková et al, 2017; Walder, 2017; Horváth,
2016; Robinson, 2016; Combs and Meskó, 2015; Yamagata-Lynch et al, 2015; Walder,
2014; Zappa, 2014; Kumar, 2013; Amado-Salvatierra et al, 2012; Baker et al, 2012;
Flavin, 2012; Hannan et al, 1999) ดังระบุในกรอบแนวคิดในงานวิจยั
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะศึกษาวงจรการเติบโต (Technological maturity) Hype’s
life cycle graph (Gartner, 1995) เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมี
ระยะเวลาของการปรับใช้ในศาสตร์แต่ละแขนงวิชา จึงจาเป็ นต้องบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ให้เหมาะสมสอดรับกัน วัดได้จากการที่เทคโนโลยีเกิดขึน้ สู่จดุ สุดยอด ตกลง อยู่รอดหรือตายไป 5
ระยะได้แก่1) ระยะจุดชนวน 2) ระยะสูงสุดขีด 3) ระยะต่าสุดของความคาดหวัง 4) ระยะกระจ่างรู ้
และ5) ระยะโหมดของการใช้งาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อวงการอุดมศึกษาไทยทาให้เกิดเป็ นฐาน
ข้อมูลองค์ความรูใ้ หม่ของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้เป็ นเครื่องมือโดยปรับปรุง
โครงสร้างของสื่อและวัสดุการสอนให้สมั พันธ์กบั เวลา ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยสามารถนาข้อมูลมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าควรจะลงทุนพัฒนาหรือบูรณาการเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ประเภทใดบ้าง ให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ ทันกับการเปลี่ ยนแปลงใน
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ระดับสากลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยกาหนดแนวทางและทาการมองอนาคตเทคโนโลยีทาง
การศึกษา (Foresight) ต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็ น
อย่างไร? เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีอะไรบ้าง?
2. พัฒ นาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยอยูใ่ นระยะใด?
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี ้
1.เพื่อศึกษาลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ในสถาบันอุดม
ศึกษาไทย
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ผลของการวิจยั ครัง้ นี ้ ทาให้ทราบลักษณะและพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน แปลง
พลิกผันที่สง่ ผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
1.องค์ก รและ/หรือ หน่วยงานภาครัฐ ที่ มี ห น้าที่ ก ากับ ดูแลสถาบัน อุด มศึก ษาและ
มหาวิทยาลัยผูบ้ ริหารระดับนโยบาย ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐหรือเอกชน สามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย วางแผน หรือพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมทัง้ อาจารย์ผสู้ อนให้ตระหนักรูแ้ ละเข้าใจถึง ลักษณะและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษาในยุคดิจิทลั
2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสามารถนาผลวิจัยไปใช้เป็ น แนว
ทาง ในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง สื่ อและวัสดุการสอนเพื่ อการจัด การเรียนรู ้ โดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพดีย่งิ ขึน้ ต่อไป

14
3. ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถนาผลการวิจยั มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดเรียนการสอนบนออนไลน์แพลตฟอร์ม และการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx, Synergy) เพื่ อ ให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
4. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย สามารถนาผลการวิจัยมาใช้เพื่ อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้ง าน และการยอมรับเทคโนโลยี ของผู้ใช้งานที่ เป็ นทั้ง ผูบ้ ริหาร อาจารย์
ผูส้ อน และผูเ้ รียน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ เป็ นการศึก ษาผลกระทบและพัฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
ขอบเขตเนือ้ หา
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ศึก ษา ผลกระทบและพั ฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกากับของรัฐ ผลกระทบที่ สาคัญ 4 ด้าน
ได้แก่ 1) การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อวัสดุการสอน 2) ประสิทธิ ผลของการศึกษา 3) การเปลี่ยน
แปลงของการสื่อสารเพื่อจัดการศึกษาและ4) การพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ มและศึกษาพัฒนาการของ
การน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น มาใช้ โดยวิ เคราะห์ผ่ า น Hype’s Life Cycle Graph
(Gartner, 1995) 5 ระยะคื อ 1) ระยะจุดชนวน 2) ระยะสูง สุดขี ด 3) ระยะผ่านวิกฤตต่ าสุดของ
ความผิดหวัง 4) ระยะกระจ่างรู ้ และ5) ระยะโหมดของการใช้งาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผูส้ อนที่ มีทักษะ
องค์ความรูป้ ระสบการณ์ดา้ นการใช้ส่ือและวัสดุการสอนเพื่อจัดการเรียนรู ้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รูปแบบ หรือแพลตฟอร์มใหม่มา
แล้วอย่างน้อย 5 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาไทยในกากับของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 3) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน
และ4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก จากสองกลุ่มวิชา คือ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ2) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จานวน 9,467 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเชิงปริม าณได้แก่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์
ผูส้ อน ในคณะที่จดั การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 170 คน และใน
คณะที่จดั การเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จานวน 175 คน คานวณหา
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 125) จากประชากรทัง้ หมด
9,467 คน จากนัน้ ทาการเลือกตัวอย่าง โดยวิธีส่มุ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified random sampling)
ได้ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการ 345 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เชิง
คุณ ภาพ ประกอบด้วย อธิ การบดี รองอธิ การบี อดีตคณบดี และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 8 คน
ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ตัวแปรของการวิจัย
ตัวแปรที่ศกึ ษา ได้แก่
3.1. ผลกระทบของการนาเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิก ผัน มาใช้ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
3.2 พัฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิ ก ผัน มาใช้ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีการนิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจยั ดังนี ้
1. ลักษณะของเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Characteristic of disruptive
technologies) หมายถึง ประเภทของเทคโนโลยีท่ีถูกนามาใช้เพื่ อ สร้างรู ปแบบหรือแพลตฟอร์ม
การศึกษาทางเลือกใหม่ของดิสรัปเตอร์ (Disruptor) ที่เข้าแทรกแซงมหาวิทยาลัยที่เป็ นผูน้ าตลาด
การศึกษาเดิมรายใหญ่เพื่อนาศักยภาพของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และพัฒนาจนเกิดเป็ น เทคโน
โลยีทางการศึกษารู ปแบบหรือ แพลตฟอร์มใหม่ขึน้ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ถูกพัฒ นาทาให้มี
ประสิ ทธิ ภ าพดีย่ิงขึน้ (Superior quality) หรือมี คุณ ภาพด้อยลง (Inferior quality) มี ค่าใช้จ่ายที่
ลดลงจากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาในปั จจุบนั แต่เทคโนโลยีนนั้ ยังสามารถใช้ทดแทน
หรือแทนที่การศึกษารูปแบบเดิม และสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนในตลาดหลักที่มี
เป็ นจานวนมาก ศักยภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษารู ปแบบหรือ แพลตฟอร์ม ใหม่เหล่านี ้ ได้
ส่งผลกระทบต่อการสอน การวิจยั และบริการทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
โดยเข้าเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและทัศนคติของผูเ้ รียน ประกอบด้วย
1.1. บิ๊ก ดาต้า (Big data) หมายถึ ง เทคโนโลยี ท่ี มี ศัก ยภาพในการรวบรวม
จัดเก็บไว้ในระบบการจัด การเรียนรู ้ (L.M.S.) และระบบการจัดการเนือ้ หา (C.M.S.) โดยพัฒ นา
ระบบสาร สนเทศเพื่อวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และนาไปใช้ประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาผูเ้ รียน
ในแบบเรี ย ลไทม์ (Real-time/synchronous) ทั้ง ด้า นผลการเรี ย น พั ฒ นาการและศัก ยภาพ
ของผูเ้ รียน โดย การนาเอาข้อมูลของผูเ้ รียนรายบุคคลมาวิเคราะห์ ซึ่งจะได้ลกั ษณะจาเพาะของ
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ผูเ้ รียนที่สามารถนามาใช้เพื่อค้นหาแนวทางวิธีการสอนที่ได้ผลที่สุดมาใช้ ช่วยจัดโปรแกรมการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีศกั ยภาพช่วยจัดหลักสูตรรายวิชา และลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เหมาะ สมกับผูเ้ รียนให้มากที่สดุ สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนและวางแผนการ
เรียนในอนาคต
1.2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoTs) หมายถึง เทคโนโลยีท่ี
นามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรูร้ ะบบใหม่ เช่น ห้องเรียนสตูดิโอดิจิทลั ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียน
อัจฉริยะ โดยนาศักยภาพของอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารในการเรียนรู ้
และสร้างประสบการณ์หรือนาเสนอข้อมูล เนื อ้ หา บทเรียนต่างๆ ในสถานการณ์นอกห้องเรียน
(Informal learning environment) โดยให้ผูเ้ รียนใช้สมาร์ทโฟนสแกนที่สมาร์ทแท็ก (Tags) ได้แก่
QR code, RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field Communication)
1.3. ภาษามาร์กอัป (HTML5) หมายถึง ภาษาที่ถกู พัฒนาขึน้ เป็ นเครื่องมือที่เข้า
มามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนใช้แท็ก
(Tag) ในการกาหนดการแสดงหน้าจอผลเว็บเพจสาหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ
วารสาร บทความ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยใช้สมาร์ทโฟน แอน
ดรอยด์ (Android) ไอแพด (iPad) แท็ บ เล็ ต (Tablets) แมคบุ๊ ค (MacBook) และแลปท็ อ ป
(Laptop) ผ่ า น โป รแ ก รม Internet web browser ได้ แ ก่ Apple, Google Chrome, Internet
Explorer (IE), Firefox, Microsoft, Mozilla, Opera, Safari, WHATWG
1.4.ระบบการพิมพ์สามมิติ (3D-printing) หมายถึง การนาเทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดย
ผู้เรีย นสามารถสร้า งต้น แบบจ าลองสามมิ ติ ดิ จิ ทัล ได้อ ย่ า งรวดเร็ว (Rapid prototype) ได้แ ก่
ปากกาสามมิติ (3D-pen) วิดีโอคลิปสามมิติ (3D-video clips) หนังสือป็ อบอัปสามมิติ (3D popup books) กะโหลกเที ย มสามมิ ติ (3D-skull) การใช้ 3D-printed biomaterial เพื่ อ ปลู ก ถ่ า ย
อวัยวะของมนุษย์
1.5. การประมวลผลบนคลาวด์เพื่ อ พัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย (Private
cloud computing) หมายถึง การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบประมวลผลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ
นามา ใช้พัฒ นางานและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดี ได้แก่ สานักการทะเบียนและวัดผล
การลง ทะเบียน การประมวลผลการเรียน การประมวลรายวิชา การวางแผนการสอนของอาจารย์
ผูส้ อน ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
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1.6. เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification in education) หมายถึง การนา
แนวคิดการเรียนการสอนรู ปแบบใหม่ โดยอาจารย์ผสู้ อนสร้างกิจกรรมให้ผูเ้ รียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรูด้ ว้ ยวิธีการสนุกสนาน โดยใช้เกมส์เป็ นฐาน (Game-based learning) ซึ่งจาลองรูปแบบ
องค์ ประกอบต่างๆ จากในเกมส์เป็ นกลไกการสอน โดยไม่ใช้ตัวเกมส์ และใช้แบดจ์ (Badges)
หรือรูป แบบของการเรียนลูกเสือมาเป็ นต้นแบบการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรูท้ กั ษะ
กระตุน้ เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจ รวมทัง้ มุง่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผู้เรียนให้เกิดความสนใจในเนื อ้ หาบทเรียนที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ ได้แก่ Quest-to-learn
(Q2L), Gamestar mechanic, Game maker, Minecraft, Rise of the rhythm
1.7. ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์(Cloud computing)หมายถึง เทคโนโลยี การ
เรียนการสอนที่มีคณ
ุ สมบัติและรูปแบบการให้บริการบนเครือข่ายอุปกรณ์ส่ือสารสมาร์ทโฟนผ่าน
โปรแกรมการเรียนรูป้ ระสิทธิภาพสูง เช่น ระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อมหาชน (MOOCs)
บนแพลต ฟอร์ม Coursera, edX, Udacity, xPro การใช้แอปพลิเคชัน กูเกิล้ คลาสรู ม (Google
classroom) ซูม (Zoom) ไมโครซอฟท์ทีม (Microsoft team) เว็บเอ็กซ์ (WebEx) ซอฟแวร์การสอน
APIs (Application Programming Interfaces) เ ช่ น Knewton’s alta, Pearson, OpenStax,
SCORM, Tin Can, After the Deadline, Blackboard Collaborate, Khan Academy เ ป็ น
เครื่องมือสาคัญ ในการเรียนระบบอี -เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) โดยเชื่อมต่อข้อมูลจัดเก็บบนคลาวด์
แคมปั ส (Cloud campuses) กั บ แคมปั สโลกเสมื อ นจริ ง (Virtual campuses) โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของอาจารย์ผสู้ อนได้ง่าย
1.8. เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reality, V.R.) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีสร้าง
ความกลมกลื นระหว่างโลกความเป็ นจริงรวมเข้ากับโลกจาลองแบบดิจิ ทัล (Simulated world)
เพื่ อ ให้ผู้เรีย นเข้า ถึ ง การเรี ย นรู ้ในบรรยากาศแบบห้อ งเรี ย นจ าลองโลกเสมื อ นจริง โดยสร้า ง
สภาพแวดล้อ ม กับวัต ถุเสมื อ น วิดีโอ ภาพโฮโลแกรม 360 องศา เสี ยง วัสดุและอุปกรณ์แบบ
เรียลไทม์ ทาให้ผเู้ รียนรูส้ ึกจมดิ่ง (Immersive) ลงไปโลกเสมือนจริง จนคล้ายกับว่าอยู่ในโลกความ
เป็ นจริง (Real world) สามารถตอบสนองสัมผัสกับสิ่งจาลองนัน้ ๆ ได้เสมือนจริง ได้แก่ ห้องเรียน
โลกเสมือนจริง การสอนเสมือนจริง ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีแล็บเสมือนจริง แคมปัสโลกเสมือนจริง
1.9. เท ค โน โล ยี ปั ญ ญ าป ระดิ ษ ฐ์ (Articifial intelligence, A.I.) ห ม าย ถึ ง
เทคโนโลยีท่ีจบั ต้องไม่ได้ (Intangible technology) เป็ นเทคโนโลยีท่ีไม่สามารถมองเห็นภาพ หรือ
จับต้องไม่ได้ ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในลักษณะเป็ นเครื่องมือระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (A.I. Tutoring
Systems) หุ่น ยนต์ช่วยสอน (Robotic teachers) เป็ น นวัต กรรมส าหรับ การเรีย นรู ท้ ่ี ได้รับ การ
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ออกแบบ เพื่อมุ่ง เน้นแก้ปัญ หาให้เฉพาะผูเ้ รียนรายบุคคล โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เนือ้ หา บทเรียน สื่อและวัสดุการสอนเพื่อการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รียนราย
นัน้ มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้วยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
2. ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบัน
อุดม ศึกษา (Impact of disruptive technologies) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันซึ่ง
ถูกนา มาใช้ในการเรียนรู ้ โดยส่งอิทธิพลต่อการเรียนการสอน ทาให้อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียนและการ
สอนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผลกระทบดังกล่าวมีดงั นี ้
2.1. การปฏิ รู ป โครงสร้า งของสื่ อ วัส ดุก ารสอน (Restructuring the teaching
materials) หมายถึง การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน รู ปแบบหรือ
แพลตฟอร์มใหม่เพื่อนามาใช้เป็ น สื่อและวัสดุการสอนในการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนจากรู ป
แบบเดิม โดยใช้ส่ือการสอนที่พัฒ นาแบบผสมผสานหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่ อพัฒ นา
ความรู ข้ องอาจารย์ผู้ส อนและใช้ทักษะที่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็ น ส าคัญ เช่น การฝึ ก ปฏิ บัติจ ริง ด้วย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงสามมิติ (3D-virtual reality immersive) เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หา
บทเรีย นที่ มี ค วามซับ ซ้อ นเข้า ใจยากได้เห็ น ภาพเสมื อ นจริง อย่ า งถ่ อ งแท้แ ละละเอี ย ดลึ ก ซึ ง้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดได้จากความสาเร็จในวิชาชีพของผูเ้ รียนในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากการ
วัดความสาเร็จด้วยปริญญาบัตรในระบบเดิม
2.2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการศึก ษา (Efficiency of education) หมายถึ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิ ผลของนวัตกรรมการเรียนรู ใ้ นห้องเรียนโลกเสมือนจริง เช่น ไซเบอร์เลิรน์ นิ่ง (Cyber
learning) การเรียนระบบ อี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) การเรียนออนไลน์ (Online learning) ทาให้
ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ร้ ู ปแบบกลุ่มโดยใช้ศกั ยภาพของอินเทอร์เน็ต และการใช้
ความคิดสร้าง สรรค์เป็ นสาคัญมากกว่าการศึกษาที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระบบเดิม
2.3. ก ารเป ลี่ ย น แป ล งขอ งก ารสื่ อ ส ารเพื่ อ จั ด ก ารศึ ก ษ า ( Change in
communication) หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การและใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อประโยชน์ต่อผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนรู ปแบบหรือ
แพลตฟอร์ม ใหม่ โ ดยใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ จั ด การศึ ก ษาในสั ง คมดิ จิ ทั ล ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4. การพั ฒ นาองค์ค วามรู ้ร่ ว ม (Developing of the common knowledge)
หมายถึง การพัฒ นาและการให้บริการเพื่อเข้าถึงสื่อและวัสดุการสอนและเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ
โดยเชื่อมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและใช้ศกั ย ภาพของปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) เช่น ระบบสอนเสริม
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อัจ ฉริยะที่ ออกแบบส าหรับ ผู้เรียนรายบุคคล ที่ บ รรจุเนื อ้ หาข้อมูล บทเรียน พัฒ นาจัดเก็ บ บน
คลาวด์แคมปั ส ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ ม ทาให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ เพื่ อนามาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว และสร้างฐานความรู ท้ ่ี
มุง่ เน้นกลุม่ ผูเ้ รียนเป้าหมายเป็ นสาคัญ
3. พัฒ นาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิก ผั นมาใช้ ในสถาบั น
อุ ด ม ศึ ก ษ า (Development of disruptive technologies) ห ม า ย ถึ ง ระ ย ะ พั ฒ น า ก า ร
(Development) หรือวงจรการเติบโต (Maturity level) ของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิ กผัน ที่
แสดงความสัมพันธ์ระดับของความคาดหวังกับเวลา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดม ศึกษาและมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการ
วิจยั มี 5 ระยะ ได้แก่
3.1. ระยะจุ ด ชนวน (Technology trigger) หมายถึ ง ระยะพั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ ใหม่ มหาวิทยาลัยได้มีการแนะนา หรือประชาสัมพันธ์ ให้ผบู้ ริหารและอาจารย์
ผูส้ อนได้ทราบและทดลองใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อให้รบั รูถ้ ึงศักยภาพในการใช้งานในการจัดการศึกษา
ประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และ
การวิจยั ในมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้นนี ้ จึงยังไม่ได้รบั การยอมรับ มีผบู้ ริหารและอาจารย์ผสู้ อน
ในมหา วิทยาลัยที่มีความรูใ้ นเทคโนโลยีนีใ้ นวงจากัด และประสบข้อจากัด เป็ นช่วงของการทดลอง
ใช้ ซึ่งจะยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร จาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ก่อน
3.2. ระ ย ะ สู ง สุ ด ขี ด (Peak of inflated expectations) ห ม า ย ถึ ง ระ ย ะ ที่
เทคโนโลยีใหม่กา้ วเข้าสู่ช่วงที่ได้รบั ความคาดหวังสูงสุดจากผูบ้ ริหารและอาจารย์ผสู้ อนหลังจาก
ถูก น ามาทดลอง ใช้ง านจริง ในด้านการบริห ารงาน การจัดการเรีย นการสอน และการวิจัยใน
มหาวิท ยาลัย มาแล้วระยะหนึ่ ง โดยศัก ยภาพของเทคโนโลยี ได้ถูก พัฒ นาในด้านต่า งๆไปสุด
ความสามารถจนค้นพบข้อ จากัดบางประการ อันเกิดจากข้อมูลของการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ยงั มี
อยูจ่ ากัด ส่งผลให้อาจจะประสบความสาเร็จบ้างแต่สว่ นใหญ่มกั ล้มเหลว
3.3. ระยะต่าสุดของความคาดหวัง (Trough of disillusionment) หมายถึง ระยะ
บู ร ณาการเทคโนโลยี ห ลากหลายประเภทเข้า ด้ว ยกั น (Integrated technologies) ถู ก น ามา
ประยุกต์ใช้ทงั้ การศึกษาในระบบ และนอกระบบ โดยได้ผา่ นการทดสอบในด้านการบริหารงานการ
เรียนการสอน และการวิจยั ในมหาวิทยาลัยมาแล้วมากมายหลายครัง้ แต่เนี่องจากเทคโนโลยีบาง
ประเภทยังอยู่ในช่วงพัฒนาการ ซึ่ง ยังมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั
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ของเทคโนโลยีท่ีล่าช้ามากจนเกินไป ส่งผลให้อาจารย์ผสู้ อนและผูบ้ ริหารประสบความยากลาบาก
ในการตัดสินใจที่จะเลือกพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีประเภทใดก่อน-หลัง
3.4. ระยะกระจ่างรู ้ (Slope of enlightenment) หมายถึง ระยะที่เทคโนโลยีใหม่
ได้รบั การรับรองจากการประยุกต์ใช้งานจริงของ ผูบ้ ริหารซึ่งได้นาไปใช้ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารจัดการ และอาจารย์ผสู้ อนที่ได้ส่ งั สมประสบการณ์ดา้ นการสอน ควบคู่ไปกับ
การศึ ก ษาวิ จัย ที่ เหมาะสมกั บ ช่ ว งเวลา จนกระทั่ ง ผู้บ ริห ารและอาจารย์ผู้ส อนเริ่ม มองเห็ น
คุณประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถสร้างความเชื่อมั่นจนทาให้เกิดการยอมรับอย่าง
กว้า งขวาง (Technology acceptance) ส่ ง ผลให้ม หาวิ ท ยาลั ย ต้อ งการลงทุ น เพื่ อ จะพั ฒ นา
ศักยภาพของเทคโนโลยีให้ดีมากยิ่งขึน้ ในระยะยาวต่อไป
3.5. ระยะโหมดของการใช้ ง าน (Plateau of productivity) หมายถึ ง ระยะ
เทคโนโลยี ท่ีมีพัฒ นาการสมบูรณ์เต็มที่ สะท้อนความสัม พันธ์ดา้ นพฤติกรรม และทัศนคติ ของ
ผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูบ้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน โดยแสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างแท้จริงในหลากหลายด้านและสาขาวิชา ซึ่งสร้างมาตรฐานและเกณฑ์ใหม่
ขึน้ เกิดเป็ นคุณ ค่าให้กบั มหาวิทยาลัย จนได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาทา
ให้ผบู้ ริหารผลัก ดันให้เทคโนโลยีประเภทนัน้ ๆ เข้าสู่ชว่ งของการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อพัฒนาให้เติบโต
อย่างยั่งยืนกลายเป็ นเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจยั ได้
อย่างทั่วถึง
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ผลกระทบและพัฒนาการของ
การนาเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดใน
งานวิจยั ดังนี ้
แนวคิดเกี่ยวกับ ผลกระทบของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผั นที่มีต่อการ
จัด การเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา โฮวาธ (Horváth, 2016) 4 ด้าน ได้แก่
1. การปฏิ รู ป โครงสร้า งของสื่ อ วั ส ดุ ก ารสอน (Restructuring the teaching
materials) เป็ น การบูร ณาการเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน เพื่ อ ใช้เป็ นสื่ อ วัส ดุก ารสอน
ที่ ป รับ เปลี่ ย นจากรู ป แบบเดิ ม โดยพัฒ นาใช้ส่ื อ การสอนแบบผสมผสานหลากหลายศาสตร์
เข้ า ด้ ว ย กั น (Multimodal teaching) ป ระก อ บ ด้ ว ย 1.1) วิ ธี วิ ท ย าก ารศึ ก ษ าแ บ บ ให ม่
(New educational methodology) โดยอาจารย์ ผู้ ส อนเพิ่ ม ความตระหนั ก รู ้ถึ ง วิ ธี ก ารสอน
และประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ก ารสอนแบบสื่ อ ประสม (Multimodal teaching) มากยิ่ ง ขึ น้ และ
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1.2) การผนวกเวลาว่าง การเรียนรู ้ และการ ทางานไว้ดว้ ยกัน (Merging free time, learning and
work) โดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตผูเ้ รียนให้มีความ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา และใช้สารสนเทศได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพมากกว่าการใช้ความรู พ้ ื น้ ฐานทางทฤษฎี เพื่ อประกอบวิชาชี พ ผลกระทบ
ดังกล่าว ก่อให้เกิด กลยุทธ์ทางการศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
2. ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งก า รศึ ก ษ า (Efficiency of education) เป็ น ก า รเพิ่ ม
ประสิทธิผลของนวัตกรรมการเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual learning) เพื่อให้ผเู้ รียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ น สาคัญ มากกว่าการศึกษาที่ม่งุ เน้น
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ประกอบด้ว ย 2.1) สภาพแวดล้อ มทางการศึ ก ษา (Educational
environment) เป็ นการจัด สภาพแวดล้อมการเรียนรู แ้ บบโลกเสมื อ นจริง ที่ เปลี่ ย นบทบาทของ
อาจารย์ผสู้ อนให้เป็ นผูช้ ีแ้ นะ และผูเ้ รียน โดยใช้การเรียนรูแ้ บบประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์
แบบกลุ่ม (Creative cooperation learning) ซึ่ง เป็ น วิ ธี ก ารสอนที่ ใกล้เคี ย งกับ กับ ลัก ษณะการ
ทางานจริง และ2.2) เป็ นการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ (Training “complete” learner) เป็ นการ
จัดการศึกษาโดยใช้เครื่องมือสารสนเทศ (ICT) และอินเทอร์เน็ตเพื่ อช่วยเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพของ
การศึกษา เช่น การเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลให้ผเู้ รียน
ประสบความส าเร็จ ในการศึก ษาผลกระทบดัง กล่ า วก่ อ ให้เกิ ด นวัต กรรมเชิ ง เทคโนโลยี ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
3. ก า รเป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ก า รสื่ อ ส า รเพื่ อ จั ด ก า รศึ ก ษ า ( Change in
communication) เป็ นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ถูกนามาใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารสาคัญ
เพื่ อจัด การศึกษาในสัง คม e-Existence ประกอบด้วย 3.1) ประสิ ทธิ ภ าพในการค้นคว้าข้อ มูล
สารสนเทศ เป็ นการสร้า งสภาพการเรี ย นรู ้บ นเว็ บ 2.0 โดยประยุ ก ต์ใ ช้เครื อ ข่ า ยโซเชี ย ลใน
การศึ ก ษา เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งระหว่ า งอาจารย์ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นบนโลกดิ จิ ทั ล (Digital Life
Generation: DLG) และ3.2) การสร้างความสมดุล (Reconsiliation of DLG) โดยอาจารย์ผูส้ อน
บูรณาการเนือ้ หา บทเรียน และจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาบนโลกอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ พัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารของผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และ CE ผลกระทบดังกล่าว
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไปของสาร สนเทศที่ ป ราศจากข้อ จ ากั ด ด้า นสถานที่ แ ละเวลาของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. การพัฒ นาองค์ความรู ร้ ่วม (Developing of the common knowledge) เป็ น
การพัฒ นาการให้บริการการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนเข้าถึงสื่อวัสดุการสอน และ
เนือ้ หา บทเรียนต่างๆ โดยเชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจัดเก็บบนคลาวด์ ประกอบด้วย 4.1)
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การสร้างฐานความรู ท้ ่ี เน้น กลุ่ม เป้าหมายเป็ น ส าคัญ (Creating targeted knowledge bases)
เช่น การเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) ซึ่งนามาใช้เป็ นวิธีการในการจัดการศึกษา โดยถ่าย
โอนข้อมูล เนื อ้ หาบทเรียนเข้าสู่ระบบทาให้ผู้เรียนสามารถมี ปฏิ สัม พันธ์ ถามตอบ แสดงความ
คิด เห็ น ได้อ ย่ า งรวดเร็ว และ4.2) การใช้ศัก ยภาพของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (A.I.) เป็ น การน าเอา
ศักยภาพของเว็บ 2.0 มาใช้ โดยบรรจุเนือ้ หา ข้อมูล บทเรียนที่ อาจารย์ผูส้ อนพัฒ นาจัดเก็บบน
คลาวด์ ส่งผลให้สถาบัน อุดมศึกษาสามารถพัฒ นาองค์ความรู ร้ ่วมทาให้ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศ และนามาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่ อสร้างฐานความรู ท้ ่ีมุ่งเน้นกลุ่ม เป้าหมายเป็ น
สาคัญ ผลกระทบดังกล่าวก่อให้ เกิดเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของสถาบันอุดมศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผั นมา
ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดระยะพัฒนาการ (Development) หรือวงจรการเติบโต
(Technological Maturity) Hype’s Life Cycle Graph 5 ระยะของการ์ทเนอร์ (Gartner, 1995)
มีดังนี้
1. ระยะจุดชนวน (Technology trigger) เป็ นระยะที่เทคโนโลยีเพิ่งถูกประกาศใช้
งาน ความสามารถและความเป็ นไปได้ของเทคโนโลยี นั้นยังไม่มี ใครรู จ้ ริง หรือมี ผู้รูใ้ นวงจ ากัด
ถึงแม้ว่า อาจารย์ผสู้ อนจะนามาใช้ ก็อาจประสบความสาเร็จหรือใช้งานได้จริงหรือไม่ ก็ยงั ไม่มีใคร
ทราบได้
2. ระยะสูงสุดขี ด (Peak of inflated expectations) เป็ น ระยะที่เทคโนโลยี นั้นๆ
เป็ นที่รบั รู ก้ ันมากยิ่ง ขึน้ ซึ่งเกิดจากความคาดหวังที่เกินขนาด (Over expectation) เมื่ออาจารย์
ผูส้ อนได้ลองใช้อาจประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จก็เป็ นได้ ดังนัน้ ความคาดหวังก็
จะลดขนาดลง
3. ระยะต่ า สุ ด ของความคาดหวัง (Trough of Disillusionment) เป็ นระยะที่
เทคโนโลยีหลากหลายประเภทได้ผ่านการทดสอบมาแล้วมากมายหลายครัง้ เทคโนโลยีบางตัวที่
ล้มเหลวก็ลม้ หายตายจากไปแล้วจากท้องตลาด จะมีเทคโนโลยีเพียงบางตัวเท่านัน้ ที่สามารถผ่าน
จุดวิกฤตนีม้ าได้แล้วจึงจะพัฒนาในระยะต่อไป
4. ระยะกระจ่างรู ้ (Slope of enlightenment) เป็ นระยะที่เทคโนโลยีนนั้ ได้รบั การ
รับ รองแล้วว่ามีประโยชน์ เป็ นเทคโนโลยีท่ีอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนเจนเนอเรชั่น Z และ CE ได้รู ้
ซึง้ รูแ้ จ้งเห็นจริงแล้วว่าเป็ นไปได้และพร้อมเข้าสูร่ ะยะของการพัฒนาให้มีความเสถียรต่อไป
5. ระยะโหมดของการใช้งาน(Plateau of productivity)เป็ นระยะที่ เทคโนโลยี มี
พัฒนา การสมบูรณ์เต็มที่จนกลายเป็ นเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ท่วั ไปในชีวิตประจาวันได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั และเนือ้ หา ที่จะมาช่วยสนับสนุนในการศึกษา โดยวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งพลิ ก ผัน (Disruptive technologies) ในสถาบัน อุด มศึก ษา
และมหาวิทยาลัย และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. การบริหารการอุดมศึกษาของไทย
2. นโยบายการส่งเสริมเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการบริหารธุรกิจและการศึกษา
4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. การบริหารการอุดมศึกษาของไทย
อุดมศึกษา เป็ นระบบหลักที่ มีความส าคัญ ระบบหนึ่ง ที่ มี อิทธิ พ ลอย่างมากต่อระบบ
การศึกษารวมทุกระดับของชาติ ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็ นสังคมแห่งการ
เรีย นรู ด้ ิจิ ทัล (Digital learning society) อุด มศึก ษาได้ถูก น ามาใช้เป็ น เครื่อ งมื อส าคัญ ในการ
เสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์ให้มีความสามารถเชิงแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนัน้ การลงทุน
เพื่ออุดม ศึกษาจึงเป็ นการลงทุนที่มีบทบาทสาคัญสาหรับการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับความรู ้
ของประชากรในอนาคตของประเทศ ซึ่งจาเป็ นต้องพัฒนาทัง้ คุณภาพและปริมาณให้เหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าและการเติบโตของเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่วิวฒ
ั น์และพัฒนาไปอย่างกว้างขวางทัง้
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (Wireless) ระบบการพิมพ์สามมิติ (3D-printing) จนถึงเทคโนโลยี
ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud) ในปั จจุบนั โดยเฉพาะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ
ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ทาให้เกิดนวัตกรรรมทางการศึกษาขึน้ มากมาย จนทาให้เกิดแนวคิดที่จะนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านีไ้ ปใช้ในการศึกษา ทัง้ ในด้านของการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน เพื่อเกิดประโยชน์ของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิ ผลต่อผูเ้ รียนสูง
สุดเปิ ดโอกาสและความเท่าเทียมกันของการศึกษา ดังที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
(2529, น. 20) ได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้ว่า “เทคโนโลยีเหล่านี ้ ซึ่ง
มีอยู่ทกุ ท้องถนนในขณะนี ้ นาเข้ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาให้เต็มที่มากขึน้ ” จากการเล็ง เห็น
คุณ ค่าและความส าคัญ ของการใช้เทคโนโลยี เพื่ อการศึกษาดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้พัฒ นา
เทคโนโลยีในลักษณะที่เป็ น “สื่อประสม” ขึน้ โดยใช้สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อ
สิ่งพิมพ์ เพื่อพัฒนาเป็ นระบบอุดมศึกษาทางไกล และมีการสอนเสริมประกอบด้วย โดยให้มีโอกาส
พบปะกับครูบาอาจารย์บา้ งตามศูนย์บริการต่างๆ เท่าที่จาเป็ น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558, น. 70)
1.1. ความเป็ นมาของสถาบันอุดมศึกษาไทย
การศึกษา เป็ นกระบวนการการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาและสร้างทักษะของบุคคลให้รูจ้ ัก
ดาเนินชีวิตอย่างสันติสขุ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ทกั ษะความรูเ้ พื่อประกอบสัมมาชีพช่วยขัด
เกลาบุคคลให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์สังคม และพัฒ นาประเทศชาติ
การศึกษาขัน้ สูง หรือ อุดมศึกษาในประเทศไทยนัน้ สามารถลาดับพัฒนาการของการบริหารการ
อุดมศึกษาไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พอสังเขปได้ดงั นี ้
การบริหารการอุดมศึกษาของไทยในอดีต เริ่มในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2396-พ.ศ.2453) ได้ทรงก่อตัง้ โรงเรียน
กฎหมาย โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนช่างไหม รวมถึง โรงเรียนมหาดเล็ กหลวง แต่ขณะนั้น ยัง ไม่
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สามารถให้การศึกษาถึงขัน้ ปริญ ญาได้การศึกษาในสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412-2474) ผล
ของการเปิ ดประเทศเพื่อทาการค้าขายกับชาวตะวันตก ส่งอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
การเมืองการปกครองอย่างมาก บทบาทของการศึกษาจึงได้มีความสาคัญขึน้ เพื่อพัฒนาบุคคลให้
เข้ารับราชการและทาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ นาไปสู่การเปิ ดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองความต้องการ จนกระทั่งสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย “จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย” ขึน้ ในปี พ .ศ. 2459 นับเป็ นการก่อกาเนิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการศึกษา
ตามแบบตะวันตกในประเทศไทย ทัง้ หมด 4 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การก่อตัง้ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงมีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับความต้องการบุคลากรในสายงานต่างๆ ของภาครัฐทัง้
ด้านการ เมืองการปกครองจากการปฏิรูประบบราชการทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หากย้อนดูประวัติของอุดมศึกษาไทยในช่วงปลายพุทธศักราช 2400 ได้มีการจัด
ตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ หลายแห่ง ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยนีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาให้กว้างขวางขึน้
โดยเฉพาะในการศึกษาวิชากฎหมายและเผยแพร่การศึกษาด้านการเมือง เพื่อมุง่ ให้การศึกษาเป็ น
ประชาธิ ป ไตยมากขึ ้น (Democratization of education) อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
จากมหาวิทยาลัยแห่งนี ส้ ่วนใหญ่ ก็เข้ารับราชการเช่นเดียวกัน สาหรับการบริหารมหาวิทยาลัย
ธรรม ศาสตร์ในระยะแรกจะเป็ นอิสระไม่ขึน้ กับการเมื อง หรือหน่วยงานราชการใดๆ แต่ต่อมา
ภายหลัง ก็ได้เปลี่ยนฐานะเป็ นหน่วยงานราชการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2485-2486 ได้มีการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ ใหม่อีก 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ประวัติของ
มหาวิทยาลัย ทัง้ 3 แห่งนีย้ อ้ นหลังไปได้นาน โดยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ .ศ.
2432 เพื่อที่จะเป็ นโรงเรียนฝึ กหัดแพทย์ไว้ใช้ทงั้ ในโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลที่จะตัง้ ขึน้
ใหม่ จึงได้จัดการสอนแพทย์ปัจ จุบันขึน้ โรงเรียนนีต้ ่อมาได้ช่ื อว่า “โรงเรียนแพทยากร” และใน
ปี พ.ศ. 2443 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “โรงเรียนราชแพทยาลัย” ครัน้ ปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐาน “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึน้ แล้วจึงได้เปลี่ยนฐานะเป็ น
“คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2485 ได้มีพระราช บัญญัตจิ ดั ตัง้ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขนึ ้ เป็ นแห่งแรกของ
ประเทศ โดยย้ายไปขึน้ อยู่กับกระทรวงสาธารณสุข เวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการปรับปรุ ง
การดาเนินงานในด้านต่างๆ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “มหาวิทยาลัยมหิดล”
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประวัติยอ้ นหลังไปถึงปี พ.ศ. 2460 โดยกระทรวง
ศึกษาธิการได้จดั ตัง้ โรงเรียนฝึ กหัดครูประถมกสิกรรมขึน้ โดยโรงเรียนแห่งนีไ้ ด้มีการย้ายและขยาย
การศึกษาหลายครัง้ เช่น ได้จัดตัง้ เป็ นโรงเรียนวิสามัญ เกษตรกรรมขึน้ ที่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาในปี พ .ศ. 2480 ได้มีการรวมโรงเรียนวิสามัญเกษตรกรรม ซึ่งขณะนัน้ มีอยู่ 4 แห่ง แล้วยก
ฐานะขึน้ เป็ น วิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโอนไปขึน้ กับกระทรวงเกษตราธิ การ มี ฐานะเป็ นกอง
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486 วิทยาลัยนีไ้ ด้รวมกับโรงเรียนวนศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็ นกรมในกระทรวงเกษตราธิการ เรียกว่า กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายให้บงั คับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 ซึ่ ง มี ส ภาพเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรัฐ มี 3 วิ ท ยาเขต ได้แ ก่ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติ จังกวัดสกลนคร เปิ ดการสอน 29
คณะ 2 วิทยา ลัยและสถาบันสมทบอีก 2 แห่ง มีหลักสูตร 583 หลักสูตรเป็ นหลักสูตรนานาชาติ
42 หลักสูตร นอกจากนี ้ ยังได้จดั ตัง้ สถาบันวิจยั ขึน้ ตามจังหวัดต่างๆ หลายแห่งเพื่อดาเนินการวิจยั
ในศาสตร์ตา่ งๆ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ออนไลน์)
ส่วนมหาวิทยาลัยศิลปากรนัน้ มีกาเนิดจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม จัดตัง้ ขึน้
ในปี พ.ศ. 2477 มีฐานะเป็ นแผนกของกองประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร โรงเรียนนีไ้ ด้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น โรงเรียนศิล ปากร เมื่ อปี พ .ศ. 2480 และได้รบั การยกฐานะเป็ นกองโรงเรียนศิลปากรเมื่ อปี
2481 ซึ่งได้รบั การยกฐานะอีกครัง้ เมื่ อปี 2486 เป็ นมหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัดส านักนายกรัฐ
มนตรี แม้ว่าจะมีฐานะเป็ นมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติจดั ตัง้ มหาวิทยาลัยแห่งนีย้ ังกาหนดให้
อธิบดีกรมศิลปากรเป็ นผูอ้ านวยการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ยา้ ยไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมใน
ปี พ.ศ. 2495 และกลับมาขึน้ กับกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2501
ในปี พ.ศ. 2500 สภาพของประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอีกครัง้ หนึ่ง เริ่มมี
นโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทยจากการเป็ นประเทศเกษตรกรรมให้เป็ นประเทศ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมและได้มีการวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยเริ่มวางระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (Infrastructure) ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทัง้ สร้างถนนหนทางให้เหมาะสมเพื่อรอง
รับการเติบโตทางอุตสาหกรรม พร้อมทัง้ เชิญชวนให้มีการลงทุนทัง้ จากแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกประเทศ ในการนี ้ รัฐบาลภายใต้ระบอบการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีมติ
เห็นชอบให้จดั ตัง้ มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคขึน้ ในภาคต่างๆ ได้แก่ จั ดตัง้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2507 มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ในปี พ.ศ. 2509 และมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์
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ในปี พ.ศ. 2511 เมื่อการศึกษาทั่วทัง้ ประเทศได้ถูกนามารวมอยู่ในสังกัดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ใน
การดูแลและกาหนดแผนแม่บทในการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ
ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยภาตะวันออกเฉียงเหนือ
(มภน.) เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ 2 ที่จดั ตัง้ ขึน้ ในส่วนภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2505 และเป็ นมหาวิทยาลัยลาดับที่ 7 ของประเทศไทย โดยในขณะนัน้ ใช้ช่ือว่า สถาบัน
เทคโนโลยีขอนแก่น(K.I.T.) และยกฐานะขึน้ เป็ นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี พ .ศ.
2507 และได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2509 และ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบ
พิธีเปิ ดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รบั เลือกให้
เป็ น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสถานะเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์
การเกษตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถูกจัดอันดับให้เป็ นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้าน
การเรียนการสอนและดีเยี่ยมทางด้านการวิจยั จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (อว.) (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ออนไลน์)
ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้มีพระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(ฉบับที่ 3) โอนมหาวิทยาลัย 5 แห่งซึ่งมีอยู่ในขณะนัน้ ไปขึน้ อยู่ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคได้จดั ตัง้ ขึน้ ก็อยู่ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีดว้ ยเช่นเดียวกัน ต่อมา
ในปี พ .ศ. 2515 ได้จัดตัง้ ทบวงมหาวิทยาลัยขึน้ ใหม่ มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ยา้ ยมาขึน้ อยู่กับ
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีการย้ายส่วนงานบางส่วนในกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหา
วิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า และสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตร
สาหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ มีประวัติน่าสนใจ เดิมพัฒ นามาจาก
โรงเรียนฝึ กหัดครู ชนั้ สูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ก่อตัง้ เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2492 เพื่ อผลิต
วิชาชีพครู และได้พฒ
ั นาขึน้ เป็ นลาดับ ในปี พ.ศ. 2496 ปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษาที่
รุนแรงยิ่งขึน้ ในสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้าน ภายใต้การนาของ
ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ในฐานะที่ ท่านเป็ น นักวิชาการและนักการศึกษาสมัยใหม่ ได้
พัฒนาแนวคิดแบบพิพฒ
ั นาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่จากสังคมตะวันตก นามาวาง
หลักปั กฐานไว้ในสังคม ไทยได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิ การให้ก่อตัง้ “วิทยาลัยวิชาการศึกษา
(College of Education)” เพื่อพัฒนาปรัชญาแนวคิดและความรูค้ วามสามารถทางด้านการศึกษา
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ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กบั สังคมประชาธิปไตย รวมทัง้ พัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็ นวิชาชีพที่
มี ระบบ แบบแผนมากขึน้ พร้อมทั้ง ได้เปิ ด การเรียนการสอนให้ค รอบคลุม ทั้ง ในระดับ บัณ ฑิ ต
มหาบัณ ฑิ ต และดุษ ฎี บัณ ฑิ ต โดยมี ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุล ดารงตาแหน่งรักษาการ
อธิการ และศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา หลังจากนัน้
ได้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารวิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษา ในระยะนี ้ ได้ มี ก ารตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต
(Demonstration school) เพื่ อให้เป็ น แปลงทดลองค้นคว้าในระบบการศึกษาพื น้ ฐานสมัยใหม่
และได้ขยายวิทยาเขตออกไปในภูมิภาค 7 แห่ง ได้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุ ม วัน วิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร และวิทยาลัยวิชาการศึกษาพล
ศึกษา อาจกล่าวได้วา่ วิทยาลัยวิชาการศึกษามีระบบการศึกษาที่กา้ วหน้าที่สดุ ในช่วงเวลานัน้
ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ น “มหาวิทยาลัย
ศรี น คริน ทรวิ โรฒ” โดยได้รับ พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิ พ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร โดยมี ศาสตราจารย์ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร เป็ น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคนแรก ภายหลังจากการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ทัง้ 8 วิทยาเขต ก็ได้รบั การยกฐานะให้เป็ นมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่ และบริหาร
ในระบบวิ ท ยาเขตมาทั้ ง หมด 16 ปี หลั ง จากนั้ น วิ ท ยาเขต 5 แห่ ง ได้รับ การยกฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัยเอกเทศอีก 4 แห่งได้ยบุ รวมกันเป็ นมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใน
ปั จจุบนั ถูกจัดอยู่อันดับต้นของประเทศว่าเป็ นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านศึกษาศาสตร์ โดยมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอม รับในด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญ เพื่อให้ออกไปรับใช้
สังคมและประเทศ ชาติมาตลอดอย่างต่อเนื่องจวบจนปั จจุบนั เกือบเจ็ดทศวรรษ (มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ออนไลน์) เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นสมการทางด้านคณิตศาสตร์ Y=ex
(Exponential curve) เส้น กราฟของการขยายเพิ่ ม ขึ น้ มี ค วามหมายสอดคล้อ งปรัช ญาที่ ว่ า
“การศึกษา คือความเจริญ งอกงาม” หรือ สิกขา “วิรุฬหิ สมปตตา” หรือ “Education is growth”
โดยเป็ นการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ผเู้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียนงอกงาม (สาโรช บัวศรี, 2549,
น. 4)
จากประวัตโิ ดยย่อของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่กล่าวมาทัง้ หมด ก็เพื่อแสดง
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะแรกจัดตัง้ ขึน้ โดยมีจดุ มุ่งหมายหลัก เพื่อที่จะผลิตกลุ่มบุคคลให้เข้า
รับราชการมีความรูท้ ดั เทียมฝรั่งแต่ไม่ใช่ฝรั่ง (คณะอาจารย์ภาควิชาพืน้ ฐานการศึกษา, 2532, น.
7) ในสาขาที่ร่าเรียนมาเฉพาะด้าน และเป็ นมหาวิทยาลัยที่ม่งุ เน้นการสอน (Pedagogy-oriented)
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เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ มหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็ น
อย่างดี ผลิตผลของมหาวิทยาลัยได้ออกไปรับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้ทนั ที เป็ น
ผลให้ประเทศชาติได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ ทัง้ ในด้านการเมือง การปกครอง การ
แพทย์และสาธารณสุข การเกษตรกรรม ศิลปกรรมและการศึกษา ลักษณะสาคัญของมหาวิทยา
ลัยในประเทศไทยในระยะแรกนัน้ มีฐานะเป็ นหน่วยราชการและสังกัดหน่วยราชการ (ยกเว้นเพียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมืองในระยะแรก) ดังนัน้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์
ผูส้ อนจึงมี ฐานะเป็ นข้าราชการกินเงินเดือนหลวง ผลของการมี ฐานะเป็ นหน่วยงานราชการใน
ขณะนัน้ จึงส่งอิทธิพลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งถูกครอบงาด้าน
ความคิด และความรูส้ ึก ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการแบบราชการเช่นเดียวกันกับหน่วยราช
การอื่นทาให้ยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้มหาวิทยาลัยดีย่ิงขึน้ รวมทัง้ การที่มหา
วิทยาลัยไทยมุ่งเน้นแต่การสอนเพียงด้านเดียว ทาให้เป็ นอุปสรรคในการดิน้ รนเพื่ อที่จะเปลี่ยน
แปลงมหาวิทยาลัยให้มีฐานะเป็ นอย่างอื่น ดังมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university)
ในชาติตะวันตกเพื่อขยายและเพิ่มเติมความรู ้ (เกษม สุวรรณกุล, 2530)
1.2. คานิยามของอุดมศึกษาและคาศัพท์ทเี่ กี่ยวข้อง
อุดมศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา คาว่า “อุดม
ศึกษา” มาจากการผสมคาว่า “อุดม” เป็ นรากศัพท์ภ าษาบาลี หมายถึง “สูงสุด” กับศัพท์ภาษา
สันสกฤต “ศึกษา” หมายถึง “การเล่าเรียน” ดังนัน้ “อุดมศึกษา” จึงหมายถึง “การเรียนขัน้ สูงสุด”
(อุดมศึกษา, วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีออนไลน์)
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตรา 3 (น. 45) ได้นิยามคาสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาไทย เอาไว้ดงั นี ้
“การอุดมศึกษา หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สงู กว่าการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ผลิตและพัฒนากาลังคน ในด้านวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ส่วนสถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า
สถาบันที่ จัดการอุดมศึกษาระดับปริญ ญา และระดับต่ ากว่าปริญ ญา ทั้งที่ เป็ นของรัฐ และของ
เอกชน สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่
อยูใ่ นสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)”
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สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับปริญญามีวตั ถุ
ประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูง ทาการสอน ทาการวิจยั ให้บริการ
วิชาการแก่สงั คมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยทั่วไปแล้วจะจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับปริญญาตรี โท และเอก (ชญาพิมพ์ อุสาโห และคณะ, 2560, น. 53)
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ให้ความหมาย อุดมศึกษา
ใหม่ว่า ต้องเป็ นสมองของประเทศ ในการคิดวิเคราะห์เชิงรุก มีทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม่และสร้างรากฐานการวิจยั เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการ
พัฒ นาประเทศ แผนต้องนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา ทัง้ การปรับโครงสร้างอานาจ
หน้าที่ และการจัด สรรทรัพ ยากรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ส านัก นโยบายและแผนการอุด มศึก ษา,
2561, น. 4)
ตามนิยามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีคาศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาดังนี ้
1. การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุ ค คลและสั ง คมโดยการถ่ า ยทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทางวัฒ นธรรม
การสร้า ง สรรค์จ รรโลงความก้า วหน้า ทางวิ ช าการ การสร้า งองค์ค วามรู ้ อัน เกิ ด จากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรูแ้ ละปัจจัยเกือ้ หนุนให้บคุ คลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การ
เรียนวิทยาลัย สถาบัน และมหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือของ
เอกชน ที่มีอานาจหน้าที่ หรือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
3. ผูส้ อน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
4. คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่ หลักทางด้านการสอน
และการวิจยั ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
5. ผู้บ ริห ารสถานศึกษา หมายความว่า บุค ลากรวิช าชี พ ที่ รบั ผิด ชอบการ
บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทัง้ ของรัฐและเอกชน
6. ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา หมายความว่ า บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ที่ รับ ผิ ด ชอบ
การบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตัง้ แต่ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษาขึน้ ไป
7. บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการ
ศึกษารวมทัง้ ผูส้ นับสนุนการศึกษาซึ่งเป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริญญาและ
ระดับปริญญา การใช้คาว่า “อุดมศึกษา” แทนคาว่า “การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ” ก็เพื่อจะให้
ครอบคลุมการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญา ที่เรียนภายหลังที่จบการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานแล้ว เป็ นการให้ความสาคัญแก่การศึกษาระดับนี ้ ที่ถือกันว่าเป็ นกาลังคนระดับกลางและ
พืน้ ฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยระดับอุดมศึกษาแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี ้
1. ต่ากว่าปริญญา คือหลักสูตรที่รบั ผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี
6 (ม. 6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วได้รบั วุฒิ การศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนัยบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือเทียบเท่า
2. ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรที่รบั ผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปี
ที่ 6 (ม. 6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วได้รบั วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าปริญญาตรี
3. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คือ หลักสูตรที่รบั ผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วได้รบั วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง ปริญญาเอก
ปัจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันของรัฐในสังกัดอื่นๆ นอกเหนือ
ไปจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เมื่ อพิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแล้ว พบว่า เกิด
กระแสการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริหารจากเดิมที่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน จาก
รัฐบาลในการดาเนินงานมาสูค่ วามเป็ น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ คือ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็ น
ของรัฐแต่มีการบริหารจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous university) ที่ตอ้ งพึ่งพา
ตนเองมากยิ่งขึน้ แต่ยงั ได้รบั เงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ที่รฐั จัดสรรให้เป็ นรายปี โดยตรง เพื่อ
ใช้จา่ ยตามความจา เป็ นในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความ
เป็ นเลิศทางการศึกษา (สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา, 2554)
โครงสร้างและการแบ่งส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็ นส่วนราชการจะแตกต่างกันไปตาม
พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง โดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยที่เป็ นส่วนราชการมี
โครงสร้างและการบริหารงานทัง้ หมด 7 ส่วน ดังนี ้ 1) สภามหาวิทยาลัย 2) สานักงานอธิการบดี
3) สานักงานวิทยาเขต 4) บัณฑิตวิทยาลัย 5) คณะ 6) วิทยาลัย และ7) สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ชญาพิมพ์ อุสาโหและคณะ, 2560, น. 5355)
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กว่าศตวรรษที่ผ่านมา บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้เปลี่ยน
แปลงอย่างมาก “มหาวิทยาลัย ในความหมายสากลเป็ นผลผลิต ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่
บุกเบิกความรูแ้ ละเพิ่มเติมวิชาการ การสอน และการวิจยั ควบคู่กนั ไป” (เกษม สุวรรณกุล, 2530,
น. 6) มหาวิทยาลัย ไทยในระยะแรกนัน้ ได้รบั อิทธิพ ลและรู ปแบบของมหาวิทยาลัยในตะวันตก
อย่างมาก และส่งผลต่อมหาวิทยาลัยรู ปแบบที่รูจ้ กั กันในปั จจุบนั ซึ่ง ได้พยายามที่จะพัฒนาและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม โดยได้พฒ
ั นาคนให้
เป็ นมันสมองของประเทศและสร้างความเจริญรุง่ เรืองให้แก่ประเทศชาติมาหลายยุคสมัย ล้วนเกิด
จากมหาวิทยาลัยเหล่านีไ้ ด้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งต้องระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน เพื่อนามาใช้สร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลาและย่อมต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคิด โครงสร้าง กลไก และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนรุน่ ใหม่ในสังคมแห่ง ดิจิทลั เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและสมดุล
1.3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก่อตัง้ เมื่ อวันที่ 2
พฤษภาคม 2562 ตามประกาศกฎหมาย 9 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตัง้ กระทรวงการอุดม ศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เป็ นกระทรวงใหม่ท่ีเป็ นการควบรวม
หน่วยงานด้านการอุดมศึกษาและด้านวิจยั และพัฒนา ที่เกิดจากการควบรวมของกระทรวงวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการส่งเสริมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนา
กาลังคนให้มี ทักษะสอดคล้องกับการพัฒ นาของประเทศ รวมถึงการกากับดูแลและการพัฒ นา
นวัตกรรมด้วย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ไม่ใช่เป็ น
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบโจทย์ในปั จจุบนั แต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม มีบทบาทหลักในการวางรากฐานของประเทศสู่อนาคต โดยเชื่อว่านโยบายและทิศ
ทางในการพัฒ นาประชาชนให้มีความพร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเปิ ดโอกาสที่เท่า
เทียมในการเรียนรูต้ ลอดชีวิตในการเรียนรูต้ ลอดชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมลา้ ลดช่องว่างทางสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขของคนไทยทุกคนเป็ นภารกิจสาคัญและท้าทายที่จะเป็ น
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พลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ เกิดการกระตุน้
เศรษฐกิจฐานรากสู่ความเป็ น Thailand 4.0 สร้างความเชื่อมั่นและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในเวทีโลกทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ในขณะที่อีกโจทย์ท้าทายหนึ่ง ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศจ าเป็ นต้องให้
ความส าคัญ กั บ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จัย เพื่ อ เร่ง สร้า งองค์ค วามรู ้ด ้า น
วิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคนของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะต้อง
สอดประสานการทางานร่วมกับสถาบันวิจยั และพัฒ นาเพื่อเป็ น Future changer คือการเป็ นตัว
หลักในการเตรียมพร้อมคนไทยในศตวรรษที่ 21 เป็ นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่เน้นคุณค่าและเป็ นเฟื องสาคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ประเทศฐานนวัตกรรม
ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจไปพร้อมๆ กันกับการเติมเต็ม
ศักยภาพ ทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย และพัฒ นาต่างๆ ในการสร้างการเปลี่ยน
แปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชนได้ โดยกรอบนโยบายที่วางไว้เป็ น 4 มิติ คือ
มิตทิ ่ี 1 สร้างและพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21
มิตทิ ่ี 2 สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้
มิตทิ ่ี 3 สร้างและพัฒนานวัตกรรม
มิตทิ ่ี 4 ปฏิรูปการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมจะเป็ นกระทรวงที่เปี่ ยม ล้น
ด้วยการสร้างโอกาส ด้วยปั ญญา และวางรากฐานอนาคต สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ไปสูค่ วามมั่งคั่ง มั่นคง เพื่อให้เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชนคนไทย ด้วยความยั่งยืน
ด้ว ยเหตุ นี ้ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการอุ ด ม ศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็ น “กระทรวงแห่งปั ญญา
กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จ ริง สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ใหม่ในการจัดตั้ง
กระทรวงฯ
1. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน มีดงั นี ้
1.1. สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (สอวช.) มีบทบาทกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (ออวน.) กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณทุนวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัต
กรรม (ววน.) และจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
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1.2. คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม/สานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว./สกสว.) มี บทบาทจัดทารายละเอี ยด
ยุทธศาสตร์แผนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ตามที่สภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมกาหนด และทาหน้าที่จดั สรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
1.3. หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย 1)
หน่วยงานด้านนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทนุ 3) หน่วยงานทาวิจยั และนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้าน
การสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์และรับรอง มาตรฐานด้านมาตรวิทยา มาตร
ฐานการทดสอบและบริหารคุณ ภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ5) หน่วยงานจัดการ
ความรูแ้ ละผูใ้ ช้ประโยชน์
1.4. หน่วยงานทัง้ หมดต้องดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ์ท่ี
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กาหนดเว้น สานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษาการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง ดาเนินการตามตัวชีว้ ัดที่ สภาฯ
กาหนด
2. นโยบายยุทธศาสตร์แผนที่เป็ นเอกภาพ กาหนดโครงสร้าง ดังนี ้
2.1. นโยบายยุทธศาสตร์
2.2. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2.3. แผนปฏิบตั กิ ารหน่วยงาน
2.4. โครงการพัฒ นากาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง/โครงการสร้างศักยภาพ
สถาบันอุดมศึกษา/โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจยั และนวัตกรรม
3. การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม่ สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครง การวิจยั และนวัตกรรมแบบ Block grant และ Multiyear ผ่าน
กองทุนฯ
4. การเชื่อมโยงระบบข้อมูลการอุดมศึกษาและข้อมูลการวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศ
4.1. สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มี อานาจเข้าถึง ฐานข้อมูล สารสนเทศกลาง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ จัดทาโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติใหม่ และฐานข้อมูลการอุดมศึกษาที่จัดทาโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4.2. ส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม วิท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม
มีอานาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์วิจยั และนวัตกรรมที่จดั ทาโดยสานัก
งานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติใหม่
4.3. ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี อ านาจจั ด ท าระบบ
สารสนเทศกลางด้านอุดมศึกษา
4.4. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติใหม่ จัดทาระบบสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในระบบ
5. Sandbox งานวิจยั เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการวิจยั และส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านใหม่ท่ีมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็ นประโยชน์ย่ิงต่อประชาชน หรือเพื่อ ประ
โยชน์ในการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทาง (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สานักงาน
ปลัด กระทรวง อว., 2021) โครงสร้า งภารกิ จ งานด้านการอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัต กรรม ดังแสดงในภาพประกอบ 1

ที่มา: กลุม่ บริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวง อว. (2021).

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างภารกิจงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
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หน้าที่ และอานาจของ สภานโยบายการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต
กรรมแห่งชาติ ยังกากับดูแลคณะกรรมการระดับกระทรวง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะ กรรมการ
มาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) มีหน้าที่ 1) กาหนดแผนปฏิบตั กิ ารอุดมศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนา
กาลังคน 2) เสนอแนะและให้ความเห็นเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีในเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) กากับ เร่งรัด ติดตามและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนฯ
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด 4) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
5) เสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม แก่คณะกรรมการส่งเสริม
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม 6) ก ากั บ เร่ง รัด ติ ด ตามและให้ค าแนะน าแก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาในการจัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 1) สถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐ 9 แห่ง 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
4) วิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง 5) มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 25 แห่ง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดกระทรวงอื่นๆ และมหาวิทยาลัยเอกชน 25 แห่ง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนัน้ ตามแนวโน้มใหม่จะแบ่ง เป็ น
ระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี เพื่อยกระดับความสาคัญของการวิจยั ค้นคว้า การสร้างองค์
ความรูใ้ นระดับปริญญาโท-เอกจะได้จาแนกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้ชดั เจนยิ่งขึน้ แต่เพื่อ
ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ก็ยงั คิดตามแนวเดิมว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีมีเพียงระดับเดียว
คือ ปริญญาโท-เอกรวมกัน (ชญาพิมพ์ อุสาโห และคณะ, 2560, น. 50)
สถาบันอุดมศึกษาในกากับ ของรัฐ ในประเทศไทยเรียงตามการสถาปนา (ไม่รวม
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง) ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐในประเทศไทย เรียงตามการสถาปนา (ไม่รวมสถาบัน
การศึกษาเฉพาะทาง)
อักษรย่อ

วันที่สถาปนา

วิทยาเขตหลัก

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เดิมชื่อ
มหาวิทยาลัยภาคใต้)
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
13. มหาวิทยาลัยบูรพา (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน)
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. มหาวิทยาลัยทักษิณ (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา)
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
18. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จฬ. / CU
มธ. / TU
มก. / KU
มม. / MU
มศก. / SU
มช. / CMU
มข. / KKU

26 มีนาคม 2459
27 มิถุนายน 2477
2 กุมภาพันธ์ 2486
7 กุมภาพันธ์ 2486
12 ตุลาคม 2486
21 มกราคม 2507
25 มกราคม 2509

กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น

มอ. / PSU

12 มีนาคม 2511

จังหวัดสงขลา

19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20. มหาวิทยาลัยพะเยา (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัย
นเรศวร วิทยาเขตพะเยา)
21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดิมชื่อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต)

สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ

มศว./ SWU
29 มิถุนายน 2517
มจธ. / KMUTT 19 กุมภาพันธ์ 2529

กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร

มจพ. / KMUTNB 19 กุมภาพันธ์ 2529
มทส. / SUT
27 กรกฎาคม 2533
มบ. / BUU
29 กรกฎาคม 2533

กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชลบุรี

มวล. / WU
มทษ. / TSU

29 มีนาคม 2535
1 พฤศจิกายน 2539

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสงขลา

มจ. / MJU
มมร. / MBU
มจร. / MCU

11 พฤศจิกายน 2539
1 ตุลาคม 2540
1 ตุลาคม 2540

มฟล. / MFU
มพ. / UP

25 กันยายน 2541
12 กรกฎาคม 2553

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครปฐม
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดอยุธยา
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา

มสด. / SDU

17 กรกฎาคม 2558

กรุ งเทพมหานคร

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม. (2021).
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1.3.1. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
การจัด การศึ ก ษาระดับ อุด มศึ ก ษา ให้จัด ในสถานศึ ก ษา 3 ประเภท ได้แ ก่
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนัน้ มีหลากหลายชื่อ
เรียก แต่หากเปรียบเทียบแล้วมีฐานะเดียวกัน แตกต่างกันเฉพาะชื่อเรียกและตาแหน่งบริหารเท่า
นัน้ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบระหว่างชื่อเรียกและตาแหน่งบริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
หน่วยงาน

ตาแหน่งหัวหน้า
บริหาร

ตาแหน่งหัวหน้า
วิชาการ

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย

อธิการบดี

นายกสภามหาวิทยาลัย

สถาบัน

อธิการบดี/
ผูอ้ านวยการ
สถาบัน

นายกสภาสถาบัน

วิทยาลัย

อธิการบดี/
ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัย

นายกสภาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิ ดส่วน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โท เอก
สถาบันมีฐานะเทียบกับมหา
วิทยาลัยโดยมีศกั ดิแ์ ละสิทธิให้
ปริญญาบัตรตามกฎหมายเช่น
กันสถานศึกษาที่ใช้ช่ือ“สถาบัน”
เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง
วิทยาลัยมีฐานะเทียบกับคาว่า
สถาบัน มหาวิทยาลัยโดยมี
ศักดิแ์ ละสิทธิให้ปริญญาบัตร
ตามกฎหมายเช่นกัน
สถานศึกษาที่ใช้ช่ือ“วิทยาลัย”
เช่น วิทยาลัยกองทัพบก
วิทยาลัยดุสิตธานี เป็ นต้น โดย
วิทยาลัยเหล่านีม้ ีความเป็ น
เอกเทศ

ที่มา: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. การอุดมศึกษาในประเทศไทย (ออนไลน์).
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1.3.2. หน้าทีแ่ ละพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญ ญั ติการอุด มศึก ษา พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรา 5 (น. 56-57) ได้
กาหนดว่า การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
1. พัฒ นาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการที่ตนถนัด
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
โลกได้
2. พัฒนาบุคคลให้เป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
และทักษะที่ จาเป็ น เป็ นคนดีมี วินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคม และวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติร่วมกัน แก้ปัญ หาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้
อย่างมีความสุข
3. ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนด้านการอุดมศึกษาและต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาใน
ระดับที่ต่ากว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั ทรัพ- ยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรม เพื่ อเสริม สร้างทักษะในการประกอบ
อาชี พ ของบุค คลและการศึก ษาตลอดชี วิต และมาตรา 6 ให้สถาบัน อุด มศึกษาพัฒ นาความรู ้
จัดการเรียนการสอน การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืนให้สอดคล้อง
กับมาตรา 5
นอกจากนี ้ พระราชบัญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. 2562 มาตรา 26 (น. 61)
ได้ก าหนดบทบาทและหน้า ที่ แ ละอ านาจของสถาบัน อุด มศึ ก ษา ดัง นี ้ 1) การจัด การศึ ก ษา
2) การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม 3) การบริการวิชา การแก่สังคม 4) การทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม และ5) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ให้มีมาตร ฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับพันธกิจหลักสาคัญ ดังนี ้
มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายความว่า ข้อกาหนดขัน้ ต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณ ภาพ และเกณฑ์อ่ื น ในการจัด การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา ข้อ ก าหนดขั้น ต่ าของหลัก สูต ร
การศึกษา และข้อกาหนดขัน้ ต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการส่งเสริมการกากับดูแลการ
ตรวจสอบและประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 4 (น. 19-21) ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผเู้ รียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจยั และนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
พันธกิจหลักในการดาเนินตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่สาคัญมี 4 ด้าน
ประกอบด้วย การผลิต บัณ ฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี ้
ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มี คุณ สมบัติ และ
จานวน ตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สถาบันผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะจุดเน้นของสถาบันตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้มี
ข้อ มู ล สารสนเทศที่ ชัด เจนเผยแพร่ต่อ สาธารณะในเรื่ อ งหลัก สูต ร การจัด การเรีย นการสอน
คณาจารย์ท่ีส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรูท้ งั้ ในและนอกหลักสูตร และตอบสนอง
ความต้อง การของนักศึกษา
ด้านที่ 2 การวิจยั
สถาบัน อุด มศึก ษามี การด าเนิ น พัน ธกิ จ ด้า นการวิจัย อย่างมี คุณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใต้จดุ เน้นเฉพาะ โดยมีการดาเนินการตามนโยบาย แผนงบประมาณ มีการ
บริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณา- จารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจยั
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาวิจยั กับหน่วยงานภายนอก สถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ผลงาน
ประดิษฐ์และงานริเริ่ม สร้างสรรค์ท่ี มีคุณ ภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
ด้านที่ 3 การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
สถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ที่ ครอบ คลุ ม
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้ ในวงกว้าง และกลุ่มเป้า หมายที่เฉพาะเจาะจงทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทัง้ ในระดับสถาบัน และระดับบุคคลได้ในหลายลักษระ อาทิ
การให้ค าปรึก ษา การศึก ษาวิจัย การค้น คว้า เพื่ อ แสวงหาค าตอบให้กับ สัง คม การให้บ ริก าร
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ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ระยะสั้น ต่ า งๆ การจั ด ให้มี ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งบริก ารแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป
การให้บริการทางวิชาการนี ส้ ามารถจัดในรู ปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า หรือเป็ นการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ ที่ให้ผลตอบ แทนเป็ นรายได้หรือเป็ นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
ด้านที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุ บารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ ทั้ง ในระดับ หน่วยงานและระดับ สถาบัน มี ระบบและกลไกในการส่ง เสริม และสนับ สนุน
ให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้
ผูเ้ รียนและบุคลากรของสถาบันได้รบั การปลูกฝั งให้มีความรู ้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึง้
และมีสนุ ทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็ นเครื่องจรรโลง ความดีงามใน
การดารงชีวิตและประกอบอาชีพ มี วิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู ว้ ิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการดาเนินงานด้านนีอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายของแผนยุทธ ศาสตร์การดาเนินงาน ด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของ
สถาบัน และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการเพื่ อที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลัก
บรรลุเป้าหมายได้ ดังต่อไปนี ้
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
2. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน จะต้องทางานเชื่อมโยงบูรณาการ
ทุ ก เรื่ อ งเข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งเป็ นระบ บและต่ อ เนื่ อง จึ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ จั ด การศึ ก ษ าของ
สถาบันอุดมศึกษามีคณ
ุ ภาพได้
2. นโยบายการส่งเสริมเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในยุคดิจิทลั เพื่อประโยชน์ของ
การศึกษาหรือการเรียนรูใ้ นปั จจุบนั โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถือเป็ นเรื่องที่สาคัญและจาเป็ น
อย่างยิ่งไปแล้วทัง้ ในฐานะเป็ นเครื่องมือจัดการศึกษา เพื่อช่วยสอนในการเรียนการสอนในระบบ
เดิม และการเรียนการสอนที่ใช้ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ตอ้ งเข้า
ชัน้ เรียนในมหาวิทยาลัยปกติ ความสาคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการนามาใช้ในการเรียน
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การสอนนั้น ไพฑูรย์ สิ น ลารัต น์ (2558, น.70 อ้างถึ ง ในศรี ศัก ดิ์ จามรมาน, 2544, น. 88) ที่ ให้
สัมภาษณ์ว่า “คงหนี IT กันไม่พน้ ตื่นเช้าขึน้ มาทาอะไร อ่านหนังสือพิมพ์มาจากไหนใช้คอมพิว
เตอร์กันทัง้ นัน้ ไปซือ้ ของใช้คอมพิวเตอร์ทงั้ นัน้ หนีไม่พน้ ต้องทาอย่างไรให้เราเอา IT มาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมาก ตอนนีท้ กุ โรงเรียนต้องใช้อินเทอร์เน็ตสอน ถ้าไม่ใช้ก็เชยมาก
อเมริกาสิน้ ปี ค.ศ. 2000 ทุกโรงเรียนต้องใช้อินเทอร์เน็ต อังกฤษ สิน้ ปี ค.ศ. 2001 ทุกโรงเรียนต้อง
มีอินเทอร์เน็ตหมด แต่ประเทศไทยยังไม่มีมากขนาดนัน้ ” จะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ
จึงไม่นา่ แปลกใจว่าปั จจุบนั มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยตลอดทัง้ หลักสูตรจึงมีมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็ นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนรูปแบบหรือแพลตฟอร์ม
ใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาที่ เกิดขึน้ อย่างมากมาย ทาให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายอุดมศึกษาจากระบบ
เดิมไปสู่ระบบใหม่ท่ีผสานแนวคิด ทฤษฎี และความคิดใหม่ ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาให้ทนั
ต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบนั
ในบริบทของอุดมศึกษาไทย กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลก ได้ส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องปรับตัวให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารเป็ นกลไกขับเคลื่อน ในการนี ้ มีนโยบายสาคัญในระดับชาติ
และระดับกระทรวงหลายประการออกมารองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี ้
2.1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
สาระส าคัญ ของแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนด
เป้าหมายเชิงหลักการและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยโดยนาเสนอรูปแบบในการปฏิรูปอุดม
ศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดบทบาทของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ในฐานะ “ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา”
และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในฐานะ “ผูก้ าหนดนโยบายและ
แผนการจั ด การศึ ก ษาให้ ชั ด เจน” มี ยุ ท ธศาสตร์ห ลั ก และพิ ม พ์ เขี ย ว (Blue-print) ของการ
เปลี่ ย นแปลงอุ ด ม ศึ ก ษาของประเทศที่ ม องในทุ ก มิ ติ ข องการพั ฒ นา ทั้ง ผลผลิ ต ที่ เกิ ด จาก
อุด มศึก ษา มี คุณ ภาพมาตร ฐานเป็ น ที่ ย อมรับ และกลไกการขับ เคลื่ อ นในระบบอุด มศึก ษา
ที่จะสร้างคุณภาพในการบริหาร รวมทัง้ การนาดิจิทลั เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการอย่างจริงจัง เพื่อสามารถบรรลุดา้ นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมและความ
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เกี่ยวข้องให้กับประเทศและสังคม โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เพื่ อ การขับ เคลื่ อ นประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่ อ น าพาประเทศก้า วข้า มปั ญ หา
อุปสรรคต่างๆ ไปสู่ประเทศที่ พัฒ นาแล้ว แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (พ .ศ. 2560-2579) และแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557-2559) ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ โดยยึด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็ นหลัก ด้วยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจผ่าน
การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา,
2561)
การจัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ได้มีการดาเนินการจัดทาจานวน 2 ฉบับ
ได้แก่ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2533-2547) มีเจตนารมณ์สาคัญเพื่อให้อดุ ม
ศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างเสริมสภาพสังคมที่พึงประสงค์ และสอดคล้องทันต่อแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของประเทศ และให้เป็ นแผนแม่บทกากับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะ 5 ปี โดยกาหนดให้การปฏิบตั ิภารกิจหลักของอุดมศึกษาอยู่ภายใต้หลัก
การร่วม 3 ประการได้แก่ 1) การกระจายโอกาสและความเสมอภาค 2) ความมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ความ มีคณ
ุ ภาพและความเป็ นเลิศ และ3) ความเป็ นนานาชาติของอุดมศึกษา
ส าหรับ กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) นั้น มี
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และตระหนักในสภาพปั ญหาอุดมศึกษาของประเทศ
ความจาเป็ นที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาที่ชดั
เจนร่วมกัน เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเป็ นรากฐานสาคัญ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ เป้า
หมายที่พึงประสงค์ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) จึงเป็ นแผน
ที่นาทางระบบอุดมศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนสามารถนามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดทาแผนพัฒนาสถาบันต่อไป สาระสาคัญของแผนฉบับนีย้ งั ได้กาหนดประเด็น ทิศทาง
และนโยบายเอาไว้ 9 ประเด็น คือ 1) รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาใน
ปั จ จุบัน 3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) การเงินอุดมศึกษา 6) การพัฒนาบุคลากร
ในอุด มศึกษา 7) เครือข่ายอุดมศึกษา 8) การพัฒ นาอุดมศึก ษาในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และ9) โครงสร้างพืน้ ฐานการเรียนรู ้ แผนอุดมศึกษาฉบับที่ 2 นี ้ จึงมี
ลักษณะเป็ นแผนชีน้ าหรือแผนที่กาหนดทิศทาง (Roadmap) เป็ นการสร้างความเข้าใจ ความตระ
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หนักของสภาพแวดล้อมภายนอก และปั ญหาภายในระบบอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
นาไปประกอบการวางแผนของตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด (สานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา, 2557)
ในเวลาต่อมา กระทรวงศึกษาธิ การ และเลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้มี ก ารทบทวนกรอบของแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ใหม่
เพื่ อพัฒ นาให้เป็ นแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และกาหนดเป็ น
แผนยุทธศาสตร์ท่ีมีลักษณะ Rolling plan หมายถึงให้สามารถทบทวน กาหนดทิศทางวางภาพ
อนาคตและพิจารณาผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้อย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพและมีความ
ยืด หยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับบริบทใหม่ๆ และจะใช้เป็ นแผนแม่บทของแผนระยะ
5 ปี จานวน 3 แผน ได้แก่ แผนพัฒ นาการศึก ษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 14 ตามลาดับ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
จะเป็ น แผนแม่บ ทในการกาหนดกรอบยุท ธศาสตร์ของการศึกษาระดับ อุดมศึกษาทั้งประเทศ
สามารถนา มาใช้ขบั เคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รบั
ความเห็นชอบปรับช่วงเวลาของแผนจากระยะ 15 ปี เป็ น 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
นอกจากนี ้ การนาดิจิทลั เทคโนโลยี มาใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอนเพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการยังได้ถูกระบุอยู่ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2557-2559) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม (e-Education
& e-Society) รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเป้าหมาย
คือ การเรียนรู ท้ ุกแห่งหน (Ubiquitous learning) เป็ นการเข้าถึงแหล่งเรียนรู ้ (Enabling) เป็ นการ
เพิ่มศักยภาพการศึกษาค้นคว้า และการเข้าถึงแหล่งเรียนรูแ้ บบออนไลน์ (Online) การเรียนรูท้ กุ ที่
ทุกเวลา (Engaging) เป็ นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู ้ โดยไม่ขาดความต่อเนื่อง ด้วยการใช้
อุป กรณ์ ส่ ว นตัว ที่ ทั น สมั ย (Bring Your Own Device) และความหลากหลายของการเรี ย นรู ้
(Empowering) เป็ นการเพิ่มความสามารถให้ผเู้ รียนมีอิสระในการเลือกวิธีการ และสื่อการเรียนรู ้
หลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future classroom) ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับความสามารถของผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษา
ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์ ผูส้ อน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
มาตรการในยุทธศาสตร์ท่ี 1
1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้ผสู้ อนและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสารที่ทนั สมัยในการปฏิบตั งิ าน
2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มี การศึกษาอบรม และศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย
3. สร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career path)
ที่เหมาะ สมให้แก่ผทู้ ่ีปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้ผสู้ อนมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี
สารสน เทศและการสื่ อสารที่ ทันสมัยในการเรียนการสอน การจัดทาเนื อ้ หาองค์ความรู ้ SMEs
ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล SMEs Knowledge Center ปี พ.ศ. 255
5. สร้า งกลไกความร่ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการผลิ ต และพั ฒ นา
กาลังคน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือสร้างนวัตกรรม
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้งานซอฟแวร์แบบเปิ ดเผยรหัส
(Open source) รวมทัง้ การใช้ซอฟแวร์แบบมีลิขสิทธิ์ท่ีถกู ต้องตามกฎหมาย
7. ผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ในการพัฒนาตลอดจนถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารให้เป็ นของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรูแ้ บบอิเล็กทรอนิกส์
เป้าประสงค์ มีส่ือเนือ้ หาสาระการเรียนรูแ้ บบอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมตามหลักสูตร
มาตรการในยุทธศาสตร์ท่ี 2
1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนรูใ้ นทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษาที่สามารถใช้กบั เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนั สมัย
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2. ส่ง เสริม สนับ สนุน และจัด ให้มี การผลิ ต สื่ อการเรียนรู ท้ ่ี สามารถใช้
ร่วมกันได้ระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไป (Universal design)
3. กาหนดให้มีหรือใช้มาตรฐานที่จาเป็ นต่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
4. จัด ให้มี ก ระบวนการรับ รองมาตรฐานสื่ อ การเรี ย นรู ้ รวมทั้ง มี ก าร
ทบทวน และเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่ดแู ล
คนพิ ก าร ผู้ด ้อ ยโอกาส และผู้สูง อายุ ในการจัด ท าหลัก สูต รและอบรมความรู ด้ ้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
6. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มี การใช้ระบบการเรียนรู ท้ างไกล ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู ้ (Learning Management
System, L.M.S.)
8. พัฒ นาระบบบริหารจัด การองค์ค วามรู ้ (Knowledge Management
System) ภายในหน่วยงานตลอดจนถึงการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู เ้ ทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่
ประชาชน
9. พั ฒ นาคุณ ภาพเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ให้มี ค วาม
ทันสมัย ทัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
10. บู ร ณาการระบบการเผยแพร่ส่ื อ การเรี ย นรู ้แ ละผลงานการวิ จัย
รวมทัง้ จัดตัง้ ศูนย์กลางการบูรณาการสื่อการเรียนรูแ้ ห่งชาติ (National Learning Center)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าประสงค์ มี ก ารจัด สรรคลื่ นความถี่ และโครงสร้างพื น้ ฐาน ในการส่งวิท ยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ตลอดจนถึง เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Network)
ที่สามารถให้บริการเพื่อการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอ
มาตรการในยุทธศาสตร์ท่ี 3
การจัดทาเนือ้ หาองค์ความรู ้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล SMEs
Knowledge Center ปี 2557
1.บูรณาการเครือ ข่ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร(ICT)
ของกระทรวงศึกษาธิการรวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ทนั สมัย เช่น เทคโนโลยี 3G เป็ นต้น
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2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทนั สมัยใน
การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรูแ้ บบอิเล็กทรอนิกส์
3. ส่งเสริม สนับสนุนและจัด ให้มี ก ารน าร่องพัฒ นาห้องเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตที่ มีคุณ ภาพ เป็ นต้น รวมทัง้ การปรับปรุ งห้องปฏิ บัติการ
คอมพิวเตอร์ให้กบั ผูเ้ รียนอย่างเพียงพอ
4. ส่ง เสริม สนับ สนุน และจัด ให้มี การพัฒ นาเครือ ข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ศึกษาธิการเพื่อการศึกษาในระบบไซเบอร์โฮม (Cyber
home)
5. จัดสรรคลื่นความถี่ และพัฒ นาโครงข่ายวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ให้กลุม่ เป้าหมายสามารถรับบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ
6. จัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเคร่งครัด
ยุท ธศาสตร์ท่ี 4 พัฒ นาระบบ ICT เพื่ อ สนับ สนุน การบริห ารจัด การและการ
บริการ
เป้าประสงค์ มี คลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
บริการด้านการศึกษา
มาตรการในยุทธศาสตร์ท่ี 4
1.บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อลดปริมาณงานจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ซา้ ซ้อนกันในหลายระบบ
2. พัฒ นาระบบสารสนเทศและจัดกระบวนการให้เจ้าของข้อมูลเป็ นผู้
กรอกและ รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูล
3. จัดให้มีกระบวนการจัดเก็บจัดส่งและประมวลผลข้อมูลด้านการศึกษา
รวมทัง้ กาหนดผูร้ บั ผิดชอบอย่างเป็ นทางการ
4. ผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ ในการพัฒ นา ตลอดถึงการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็ นของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ส่งเสริม สนับ สนุนให้มี การพัฒ นา และใช้ซ อฟแวร์แบบเปิ ดเผยรหัส
(Open source)
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกาไร
เพื่อขอ รับการสนับสนุนการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา
เป้าประสงค์ มีผลงานการวิจยั พัฒ นาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
มาตรการในยุทธศาสตร์ท่ี 5
1. ส่ง เสริม สนับ สนุน การมี บ ทบาทของกองทุน พัฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา
2. ส่ง เสริม สนับ สนุน และจัด ให้มี ก ารวิจัย ที่ ส ร้างองค์ค วามรู ใ้ หม่ แ ละ
กาหนดทิศทางการวิจยั ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาความรูใ้ หม่
3. สร้างเครือข่ายนักวิจยั และสนับสนุนการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
4. สร้างกลไกการวิจยั และถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างภาคเอกชนสถานประกอบ การและสถานศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ น าเสนอ
ผลงานวิจยั ระหว่างสถานศึกษาทัง้ ใน และต่างประเทศ
6. พัฒ นาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับงานวิจยั
แผนพัฒ นาทัง้ ในระดับชาติและระดับกระทรวงที่ กล่าวมาข้างต้น เป็ นการพัฒ นา
เพื่อให้สอดคล้องกับ กรอบนโยบายและกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ แผนแม่บทเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะพ.ศ. 2554-2563 ICT 2000 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและศูนย์เ ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ,NECTEC)
ที่ม่งุ เน้นการส่งเสริมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลั เทคโนโล
ยีเพื่อการศึกษามาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นรู ปธรรม ทัง้ ในมิติ ด้านรู ปแบบการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยให้สามารถนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ ให้เกิดการวิจัย และนวัตกรรม ในระดับ
ประเทศและสากล สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580, น. 66-68) ที่
มุ่งเน้นให้ความสาคัญ ด้านปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางของการ
เรียนรู ้ (Student-centric) และสอดคล้อ งกับ ความต้องการของผู้เรีย นที่ ตอ้ งมี ทักษะทางดิจิ ทัล
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เทคโนโลยีท่ีเพียงพอ การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สงู ขึน้ ซึ่งขึน้
อยูก่ บั ความสามารถในการปฏิรูปการเรียนการสอน ด้วยแนวความคิด หรือทฤษฎีการเรียนรูใ้ หม่ใน
ศตวรรษที่ 21 และอิทธิ พ ลของดิจิทัลเทคโนโลยีท่ีสร้างผลกระทบต่ออุดมศึกษาค่อนข้างรุ นแรง
ทัง้ นี ้ สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องปรับตัวเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการและหลักสูตรที่ใช้ดิจิทลั เทคโนโลยีเป็ นสื่อวัสดุการสอนที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับการเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากยิ่งขึน้ รวมทัง้ อาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก โดยสร้าง
ระบบรองรับการพัฒนาวิชาชีพด้านการสอนและการพัฒนานักศึกษาใหม่ทาให้คณาจารย์ได้เรียน
รู ้ และพัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนจัดการศึกษาบูรณา
การกับการทางาน (Work integrated education) หรือการที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ทางานกับ
ภาคเอกชน และทางานวิจยั เพื่อตอบโจทย์ของภาคการผลิต (Talent mobility) จะทาให้การผลิต
บัณฑิตมิได้ม่งุ เน้น เพื่อปริญญาบัตรเพียงด้านเดียว แต่มงุ่ เน้นการทางานและการสร้างงานนาไปสู่
การพัฒ นาประเทศที่ย่ งั ยืน ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบนโยบายฯ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และแผนระดับชาติตา่ งๆ

ภาพประกอบ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบนโยบายฯ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยและแผนระดับชาติตา่ งๆ
ที่มา: กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 25542563). น. 4.
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2.2. แผ น แม่ บ ท เท คโน โลยี ส ารสน เท ศ และก ารสื่ อ สารเพื่ อ ก ารศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557-2559)
สาระสาคัญ ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565
กาหนดแนวทางในการพัฒนา โดยสนับสนุนอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเข้าถึง และลดช่องว่างดิจิทลั สาหรับการศึกษาออนไลน์ โดย
เฉพาะการใช้ดิจิทลั เทคโนโลยี เพื่อเป็ นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดม ศึกษา
ของรัฐ เพื่อพัฒ นาศักยภาพของอาจารย์ผูส้ อน และยกระดับความรู ท้ ักษะการเรียนรู ้ (3Rs8Cs)
ของผู้เรี ย นด้า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing & ICT
literacy) ในการใช้สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสามารถบรรลุดา้ นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความ
เท่าเที ย ม และความเกี่ ยวข้องให้กับ ประเทศและสังคม (แผนอุด มศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.
2561-2580, น. 13) โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่งได้ใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557-2559) เพื่อกาหนดกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการและบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2563-2566) ให้
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ภ ายใต้แผนยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ที่ มุ่งผลักดันมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน
อัน ดับ 1 ใน 100 มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ท่ี สุ ด ของโลกในปี พ.ศ. 2573 (To be in 100 World class
university) โดยมี น โยบายส าคัญ เพื่ อ สนับ สนุน การบรรลุวิสัย ทัศ น์ดัง กล่าว คื อ พัฒ นาสู่ม หา
วิทยาลัยดิจิทลั (Digital university) ตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 และปั จจัยผลักดันสาคัญของ Disruptive
technologies ได้แก่ บิก๊ ดาต้า (Big data) ปั ญญาประดิษฐ์ และส่วนการเรียนรูข้ องเครื่อง (AI &
ML) อิ น เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ ง (IoTs) ความเป็ น จริง เสริม และโลกเสมื อ นจริง (AR & VR) การ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบดิจิทัล (Digital transformation) บล็อกเชน (Blockchain) และแพลตฟอร์ม
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social platform) MUC-NET ตามกรอบแนวคิ ด 3S: Speed, Stability,
Security (IT Master plan มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563, น. 3-7)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2563-2566) เพื่อยกระดับ
คุณภาพความเป็ นเลิศในด้านการเรียนการสอนและงานวิจยั ด้วยวิสยั ทัศน์ท่ีม่งุ การนามหาวิทยา
ลัยสู่การเป็ น“มหาวิทยาลัยวิจยั และพัฒนาชัน้ นาระดับโลก” โดยพัฒนาและสรรหาอาจารย์รุ่นใหม่
ที่มีแนวคิดและมีความรูใ้ นศาสตร์ใหม่ๆ มาสอน และวิจยั เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาห
กรรมสมัยใหม่ (Academic talent) โดยเฉพาะผู้มี ความสามารถด้านดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital
technologies leader) เพื่อก้าวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งจา
เป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนครัง้ ใหญ่ (Transformation) ทัง้ ด้านการจัดการศึกษา การวิจยั วิชาการ
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมี
ความก้าวหน้าและการพัฒ นามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิด
จากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562, น. ค-ง)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564)เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ และสนับสนุนแผนระดับชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐ กิจ
และสังคมดิจิทลั (พ.ศ. 2559-2563) ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้กา้ วไปสู่การเป็ น 6U ตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมีวิสยั ทัศน์ของการเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Electronic university/Digital university) มีการพัฒ นาด้านสารสน เทศที่ ชดั เจนต่อเนื่ อง
และยั่งยืน โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผสู้ อน นิสิตนักศึกษา รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาให้
มีทกั ษะความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึน้ (คณะกรรมการจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559, น. 10)
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.25602563) เพื่อวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้าง
คนและยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้กา้ วไปสู่ความเป็ น
เลิศตามวิสยั ทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู ้ และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างเสริม สังคมไทยสู่การพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น World class national university that generates
knowledge and innovation necessary for the creative and sustainable transformation of
Thai society” (สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559, น. 8)
แผนแม่บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(พ.ศ. 2560-2563) ก าหนดพั น ธกิ จ เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นสู่ ก ารเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ดิ จิ ทั ล (Digital
university) คือ โปร่งใส อานวยความสะดวก รวดเร็วและเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียว โดยการพัฒ นา
และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็ นเครื่องมือหลักในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย ในข้อที่ 1 คือการ
สร้างองค์ความรู ด้ า้ นการศึกษา เพื่ อพัฒ นากระบวนการเรียนรู ใ้ นทุกศาสตร์และสาขาวิช าให้มี
คุณภาพ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว, 2561, น. 6)
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2565) ดังแสดงในภาพประกอบ 3
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ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ของแผนอุดมศึกษา
ที่มา: สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
(2561).
3. เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันในการบริหารธุรกิจและการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive technologies) เป็ นแนวคิด
ที่ถูกนามาใช้เพื่อศึกษาเทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ (Emerging technologies) ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ต่อ องค์ก ร หลัก ส าคัญ ของทฤษฎี นี ้ คริส เต็ น เซน (Christensen, 1997) ได้ก ล่ า วถึ ง นวัต กรรม
2 ประเภ ท ได้ แ ก่ 1) นวั ต กรรมเพื่ อการคงอยู่ อ ย่ า งยั่ งยื น (Sustaining innovation) และ
2) นวัตกรรมกลุ่ม ที่ ส ร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive innovation) นวัตกรรมทั้งสอง
ประเภทเชื่อมโยงกับบริบทของปรากฏการณ์ของเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน อุบตั ิใหม่ และ
การแพร่ กระจายของดิจิทลั เทคโนโลยี ที่สร้างความปั่ นป่ วนและได้ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้างต่อ
การบริหารจัดการองค์กรในภาคธุรกิจทัง้ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและการให้บริการ รวมทัง้ ภาค
การศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ
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3.1. ทฤษฎีนวัตกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive innovation theory)
ทฤษฎี นวัตกรรมที่ เปลี่ ย นแปลงพลิกผัน ถูกเผยแพร่เป็ น ครัง้ แรกเมื่ อปี ค .ศ. 1997
ในหนังสื อ The innovator’s dilemma when technologies caused great firms to fail, Harvard
Business School คริสเต็นเซนใช้เวลามากกว่า 20 ปี เพื่อค้นหาคาตอบให้กบั คาถามสาคัญ 2 ข้อ
คือ 1) ทาไมบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงและถือว่าเป็ นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีท่ีสดุ ในระดับ
สากลเคยประสบความสาเร็จมานานนับหลายสิบทศวรรษในอดีต จึงประสบความล้มเหลวจนไม่
สามารถรักษาตาแหน่งผูน้ าทางการตลาดเอาไว้ได้อีกต่อไป และ2) ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ (New entrants)
หรือสตาร์ทอัป (Startups) จะต้องทาอย่างไร จึงจะสามารถเข้าแทรกแซงตลาดเชิงแข่งขันในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและเอาชนะเจ้าตลาดเดิมโดยเปิ ดตลาดใหม่ได้
สาเร็จ (Incumbents/disruptees)
หลักสาคัญของทฤษฎี ได้กล่าวถึง บริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีมีทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุน
มหาศาล แม้ได้ทาทุกอย่างตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ตามคือการ
ผลิตสินค้า หรือการให้บริการที่ดีท่ีสดุ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าก็ยงั คงสูญเสียความ
เป็ นผูน้ าตลาดนาไปสู่ความล้มเหลวได้ คริสเต็นเซน กล่าวว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ กับบริษัทขนาด
ใหญ่ม่งุ เน้นการพัฒนาสินค้าและให้บริการด้วยนวัตกรรมเพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อตอบ สนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาดบน ซึ่งมีรายได้และกาลังซือ้ สูงทาให้เผชิญกับการเข้ามาท้า
ทายของบริษัทขนาดเล็กที่ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมกลุ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เพื่อผลิต
สินค้า และการให้บริการขัน้ พืน้ ฐานให้กบั กลุ่มลูกค้าในตลาดล่างที่มีรายได้ต่ากว่า ซึ่งบริษัทขนาด
ใหญ่ ละเลยไม่ส นใจ ดังนั้น บริษัทขนาดใหญ่ จ าเป็ นต้องตัดสินใจเลื อกระหว่างการผลิตสินค้า
คุณ ภาพในระดับบนเพื่อตอบสนองฐานลูกค้าเดิมต่อไป หรือจะผลิตสินค้าพืน้ ฐานระดับล่างที่มี
คุณภาพด้อยกว่าในราคาที่ถกู ลง (Inferior quality) เพื่อตอบสนองลูกค้าใหม่ซ่งึ มีกาลังซือ้ น้อยกว่า
บริษัทที่เป็ นเจ้าตลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะคงสภาพอยูใ่ นตลาดเดิมต่อไป ทาให้ทา้ ยที่สดุ ต้องประสบ
ความล้มเหลวหรือจ าต้องออกจากตลาดไปอย่างถาวร เนื่ องจากไม่สามารถพัฒ นาสินค้า หรือ
บริการให้ทันคู่แข่งรายใหม่ท่ีพัฒ นาสินค้า หรือบริการให้มี คุณ ภาพดีย่ิงขึน้ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
บริษัทขนาดใหญ่ ท่ีครองตลาดมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ และสูญ
เสียตลาดให้กบั คูแ่ ข่งไปอย่างถาวร (Mainstream) เรียกว่า The innovator’s dilemma
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ที่พฒ
ั นาและเติบโตในอัตราเร่ง เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกแห่งความเป็ นจริงแบบสามมิติ
และความเป็ น จริง ต่อ ยอด (3D-Augmented reality) ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ แ ละส่วนการเรีย นรู ข้ อง
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เครื่ อ ง (Artificial Intelligence & Machine Learning, A.I. & M.L.) บิ๊ ก ดาต้า จัด เก็ บ บนคลาวด์
(Big data & cloud computing) เทคโนโลยีห่นุ ยนต์ (Robotics) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่าน
แสง (Light fidelity, Li-fi) นาโนเทคโนโลยี (Nano technology) และอิ น เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ ง
(Internet of Things, IoTs) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดาเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมทัง้
การผลิตสินค้าและการให้บริการ รวมทัง้ ภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกผนวกเข้ากับ
ความสามารถในการส่งข้อมูลผ่านบิก๊ ดาต้า จัดเก็บบนคลาวด์บนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ด้วย
แล้ว ท าให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ใ หม่ ท่ี เรี ย กว่ า เทคโนโลยี ดิ ส รัป ชั่น (Technological disruption)
เป็ นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการ และกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีรูปแบบ หรือ
แพลต ฟอร์ม ใหม่ ซ่ึ ง ไม่ เคยมี ม าก่ อ นในอดี ต โดยพลิ ก โฉมหน้า โลกธุ ร กิ จ การค้า และท าให้
อุตสาหกรรมการ ผลิตและบริการเปลี่ยนแปลงอย่างสิน้ เชิงในหลากหลายรูปแบบและลักษณะ
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
และการให้บริการของบริษัทชัน้ นาระดับโลกหลายแห่งเกิดการสูญเสีย เสื่อมสูญ หรือกระทบรุ น
แรงจนทาให้ธุรกิจนัน้ สาบสูญไปจากท้องตลาดแล้วอย่างถาวร และยังส่งผลกระทบต่อเป็ นลูกโซ่
มายังแวดวงการศึกษาทัง้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและอุดมศึกษาแล้วอย่างทั่วถึง ส่งผลให้การบริหาร
จัดการในสถานศึกษาหลายแห่งเกิดสภาพปั่ นป่ วนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ ด้าน
ปรัชญาการศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร การเรียนการสอน รูปแบบการจัดการศึกษา
การประเมินผล การนิเทศ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ระบบการศึกษา การเรียน
รูร้ ูปแบบใหม่บนออนไลน์แพลตฟอร์ม เครือข่ายสังคมออนไลน์ เสิรช์ เอ็นจิน้ และเครื่องมือต่างๆ บิก๊
ดาต้า การประมวลผลบนคลาวด์ การจัดการห้องเรียน รูปแบบการสอน สื่อดิจิทลั ปฏิสมั พันธ์ และ
หลักสูตร (Holmes et al, 2019; Leahy et al, 2019; Yadav, 2019; Lytridis et al, 2018; Akçayir
and Akçayir, 2017; Estelami, 2017; Lašaková et al, 2017; Walder, 2017; Horváth, 2016;
Robinson, 2016; Combs andMeskó, 2015; Yamagata-Lynch et al, 2015; Zappa, 2014;
Kumar, 2013; Amado-Salvatierra et al, 2012; Baker et al, 2012; Flavin, 2012; Hannan et
al, 1999)
3.1.1. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive innovations)
นวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลงพลิกผันเป็ นศัพ ท์บัญ ญัติขึน้ ใหม่เป็ นการผสมคา
ระหว่างคาว่า “ดิสรัปทีฟ (Disruptive)” และ “นวัตกรรม (Innovation)” เข้าด้วยกัน จากการสืบค้น
ข้อมูลศัพท์เฉพาะในภาษาไทย ยังไม่พบศัพท์บญ
ั ญัติในพจนานุกรมไทย หรือสารานุกรมไทย และ
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ไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดให้นิยามหรือแปลความหมายได้อย่างตรงตัวแน่นอน แต่เมื่อเราแยกค้นรากศัพท์
ของแต่ละคาในพจนานุกรมไทยและพจนานุกรมต่างประเทศปรากฏว่ามีความหมายดังนี ้
ดิส รัป ที ฟ มาจากรากศัพ ท์ในภาษาลาติน ของค าว่า “disruptus” แปลว่า
“แตกสลาย หรือแยกออกจากกัน ” รากของ “rupt” หมายถึง “แตก แยก” ในภาษาอังกฤษ “erupt”
แปลว่า “แตกออก ระเบิดออกมา” และ “rupture”แปลว่า “งัดแงะ เปิ ดบางสิ่ งด้วยกาลังหรือใช้
ความรุนแรง” (Wordsmyth, Online) และ ดิสรัป ซี่งเป็ นคากริยา มีความหมายดังนี ้
ในพจนานุกรม Oxford Learner’s Dictionaries (Online) มีความหมาย
ว่า 1) รบกวน หรือขัดจังหวะ และ2) การเปลี่ยนอย่างรุนแรงหรือทาลายล้างโครงสร้างของ………..
ในพจนานุกรม Cambridge (Online) มีอยู่ 2 ความหมาย 1) การป้องกัน
โดย เฉพาะระบบ กระบวนการ หรือ เหตุก ารณ์จ ากการดาเนิน งานปกติห รือที่ ค าดหวังไว้ และ
2) การเปลี่ยนแปลงจากปฏิบตั ิเดิมไปสู่วิธีการที่ใหม่และมีประสิทธิภาพ;ความหมายในทางธุรกิจ
เป็ น การ เปลี่ ย นแปลงจากการกระท าสิ่ ง เดิม ๆ ในภาคอุต สาหกรรมโดยเฉพาะท าให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไป สูส่ ่งิ ที่ใหม่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ในพจนานุก รม Merriam-Webster (Online) ให้ค วามหมายว่า “ท าให้
แยกออกจากกัน ทาให้ยงุ่ เหยิง ทาให้รบกวนภาวะปกติ”
ในพ จนานุ ก รม Longdo (Online) แปลว่ า “ที่ แ ตกแยก ที่ แ ตกร้า ว
ที่กระจัดกระจาย ที่ยงุ่ เหยิง”
ในพจนานุกรม NECTEC Lexitron 3.0 หมายถึง “ท าให้ยุ่งเหยิง ทาให้
เสียระบบ ทาให้เสียกระบวน”
วรากรณ์ สามโกเศศ (2559) ให้ความหมายว่า “การกระจายหรือการทาให้ย่งุ
หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงให้เปลี่ยนไปจากสภาวะที่ดารงอยู่”
นวั ต กรรม (Innovation) ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง “เทคโนโลยี (Technology)”
แต่ เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้น ในภาษาอัง กฤษรากศัพ ท์ข อง “Innovation”มาจากภาษาละติ น
“Innovare (In)” แปลว่ า “ท าใหม่ ” และ “Novare, Novus” แปลว่ า “ใหม่ ” และในภาษาไทย
รากศัพท์ของ “นวัตกรรม” มาจากการสมาสคาบาลี และสันสกฤตเข้าด้วยกัน คือ “นว” แปลว่า
ใหม่ และ “กรรม” หมายถึง ความคิดหรือการปฏิบตั ิ นวัตกรรมแปลว่า การทาสิ่งใหม่ๆ”
ในพจนานุกรมของ สอ เสถบุตร นวัตกรรม แปลว่า “เปลี่ยนแปลงใหม่”
ชุมปี เตอร์ (Schumpeter, 1934) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็ นสิ่งที่ องค์กรควรให้
ความ ส าคัญ 5 เรื่อง คื อ 1) การปรับ ปรุ ง ผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ โดยการแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ใหม่ หรือ
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ปรับเปลี่ยนคุณภาพผลิตภัณ ฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว 2) การสร้างหรือแนะนากระบวนการใหม่ให้เกิดขึน้ ใน
อุตสาหกรรม 3) การสร้างตลาดใหม่ 4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่โดยการดาเนินการจัดหา
วัตถุดบิ หรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ และ5) การปรับโครงสร้างหรือการพัฒนาองค์กร
มอร์ตนั (Morton, 1973) ได้นิยาม นวัตกรรม ว่าหมายถึง การทาให้ใหม่ขึน้
อีก ครัง้ (Renewal) ได้แก่ การปรับปรุ งของเก่ าและการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรตลอดจน
หน่วยงานหรือองค์การนัน้ ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไปแต่เป็ นการปรับ
ปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยูู่รอดของระบบ
อับ เบินและฮิวส์ (Ubben & Hughes, 1987, p. 97) ให้นิ ยามว่า นวัตกรรม
เป็ นการนาวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบตั ิ หลังจากได้ผ่านการทดลอง หรือได้รบั การพัฒ นามาเป็ นขัน้ ๆ
แล้วโดยเริ่มมาตัง้ แต่การคิดค้นพัฒนาการซึ่งอาจ จะเป็ นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบตั ิก่อน
แล้วจึงนาไปปฏิบตั จิ ริงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบตั เิ ดิมที่เคยปฏิบตั มิ าเรียกว่านวัตกรรม
ฮานนาน และคณะ อ้า งถึ ง ใน แมคโดนั ล (Hannan et al, 1999, p. 279
cited MacDonald, 1974) นิ ยาม นวัต กรรมในโรงเรีย นว่าเป็ น ผลของสมัย นิ ยม (Bandwagon)
ซึ่งผูท้ ่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาจส่งผลด้านความเสี่ยงในวิชาชีพครู โดยเฉพาะเมื่อนวัตกรรมนัน้ 1)
แตก ต่างจากโครงสร้างของวิชาเฉพาะขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งครู ผสู้ อนใช้สอนตามปกติ 2) นวัตกรรมนัน้
อาจมีคุณ ค่าพอเพียง หรืออาจเป็ นอุปสรรคในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ3) ความสามารถที่
จากัดในการใช้นวัตกรรมของครูผสู้ อนและผูเ้ รียน
ชิลลิ่ง (Schilling, 2008) นิยาม นวัตกรรมว่าเป็ นเรื่องของการนาความคิดไป
ใช้ในเชิงปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ส่ิงใหม่ หรือกระบวนการใหม่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หมายถึงการพัฒนา
และนา เสนอผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นด้านวิธีการใช้หรือเทคโนโลยีก็ดีรวมไปถึงการปรับปรุ ง
ผลิตภัณ ฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณ ภาพและประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็ นผลผลิต
(Outputs) ขององค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยูใ่ นรูปของตัวสินค้าหรือการบริการ
ลั ช และนั ม บิ ซั น (Lusch & Nambisan, 2015) ให้ นิ ย าม นวัต กรรมการ
บริการว่า คือ การกระจายแหล่งสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม
พ สุ เด ชะริ น ท ร์ (2547, น . 164) กล่ า วว่ า น วั ต กรรม ห ม ายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะเทคโนโลยีชนั้ สูงเท่านัน้
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (2552, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ
นวัตกรรม ว่าหมายถึง สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึง สิ่งที่เกิดขึน้ จากความสามารถในการใช้ความรู ้ ความคิด
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สร้างสรรค์ทกั ษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตหรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุ ง
เทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์และการฝึ กอบรม ที่นามาใช้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน
ผูป้ ระกอบการหรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่และรวมทัง้ การจ้างงานใหม่ นวัตกรรม จึงเป็ น
กระบวนการที่เกิดจากการนาความรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ มาผนวกกับความสามารถในการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างให้เกิดเป็ นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่อนั จะนาไปสู่การลงทุนใหม่ ที่ส่ง
ผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กีรติ ยศยิ่งยง (2552, น. 7) ได้นิยาม นวัตกรรรมว่า หมายถึง 1) สิ่งใหม่ท่ีไม่
เคยมีผูใ้ ดเคยทามาก่อน 2) สิ่งใหม่ท่ีเคยทามาแล้วในอดีตแต่ได้รบั การรือ้ ฟื ้ นขึน้ ใหม่ และ3) สิ่ง
ใหม่ท่ีมีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยูเ่ ดิม
สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์ และคณะ (2553, ออนไลน์) กล่าวว่า นวัตกรรมถือ
เป็ นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ แต่ในขณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการก็เป็ นกลไกสาคัญ ในการสร้างนวัตกรรมประกอบด้วยมิติ 3 ด้านคือ 1) ด้านความ
ใหม่ 2) ด้านการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และ3) ด้านการใช้ความรู แ้ ละความคิดสร้างสรรค์
และมิติดา้ นการส่งผลกระทบต่อขอบเขตของการดาเนินงานแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี และ2) นวัตกรรมด้านการบริหาร
จตุรงค์ ธนะสี ลัง กูร (2558, น. 351) กล่ าวว่า นวัต กรรมคื อ การใช้ค วามรู ้
ความคิดและการปฏิบตั ิในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
สามารถนาไปใช้ให้เกิดคุณูปการต่อไป และสรุปว่า นวัตกรรมทางการศึกษาในประเทศไทยที่มีการ
นามาใช้มีอยู่ 5 ประเภท 1) นวัตกรรมการบริหารจัดการ 2) นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร 3) นวัต
กรรมการเรียนการสอน 4) นวัตกรรมสื่อการสอน และ5) นวัตกรรมการประเมินผล
จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่านวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ท่ีถกู คิดค้นและ
พัฒนาขึน้ มาใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ซึ่งอาจเป็ นเทคโนโลยีความคิดหรือ ผลิตภัณฑ์
จนกลายเป็ นสิ่งใหม่ หรือการให้บริการที่มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ สามารถจาแนกออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมที่สามารถจับต้องได้ (Tangible innovation) เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ที่นามาใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และ2) นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการปรับปรุ ง
และพัฒนาไปในรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้(Intangible innovation) เป็ นนวัตกรรมการบริการ
(Service) หรือ นวัต กรรมกระบวนการ (Process) เช่น นวัต กรรมทางการศึก ษา หมายถึ ง การ
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เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมทัง้ ในรูปแบบของความคิดการกระทา หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกี่ ยวข้องซึ่งนา
มาใช้ในศาสตร์การศึกษา เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดแก่ผเู้ รียน ดังนัน้ เมื่อเรานาคาว่า “ดิสรัปทีฟ” ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลพวงมา
จากเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงพลิกผัน และ“นวัตกรรม” มาประกอบเข้า ด้วยกันแล้ว จึงเกิดเป็ น
นิยามศัพท์เฉพาะใหม่ โดยมีผใู้ ห้นิยามเอาไว้หลากหลายดังนี ้
บาวเวอร์ และคริสเต็นเซน (Bower & Christensen, 1995) ได้เปลี่ยนคาว่า
“เทคโนโลยีท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิ กผัน (Disruptive technologies)” เป็ น “นวัตกรรมที่ เปลี่ ยนแปลง
พลิกผัน (Disruptive innovations)”
คริ ส เต็ น เซน (Christensen, 1997, p. 2) นิ ย าม Disruptive innovations
หมายถึ ง นวัต กรรมที่ ส ร้างตลาดและพัน ธมิ ตรทางธุ รกิ จ รู ป แบบใหม่ ที่ เข้าทดแทนตลาดและ
พันธมิตรทางธุรกิจเดิมในที่สดุ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสินค้าหรือการให้บริก ารที่เพิ่มมูลค่า
ในตลาดและสร้างพันธมิตรที่เป็ นผูน้ าทางธุรกิจรูปแบบใหม่
กิลเบิรต์ (Gilbert, 2003) นิยาม นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผลัน คือ การ
สร้างตลาดใหม่และการเติบโตใหม่เสมอองค์กรต่างๆ ควรมีการตัง้ รับและมองหาลูกค้าใหม่เพื่อ
รองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อัส ซิ ง ค์ (Assink, 2006, p. 217) นิ ย าม นวัต กรรมที่ เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน
โจมตีธุรกิจที่ดาเนินการอยูแ่ ละนาเสนอโอกาสในการเติบโตใหม่
คริส เต็น เซน (Christensen, 2008, p. 43) นิ ยาม นวัตกรรมที่ เปลี่ ย นแปลง
พลิกผันไว้วา่ นวัตกรรมที่ทาให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ซบั ซ้อนและราคาแพง ให้ใช้งานง่าย และถูก
ลง เพื่อตอบสนองผูบ้ ริโภคกลุม่ ใหม่
คอมบส์แ ละเมสโก อ้า งถึ ง ในคริส เต็ น เซนและคณะ (Combs & Meskó,
2015, p. 57 cited Christensen et al, 2000) กล่ า วว่ า คริ ส เต็ น เซน ใช้ ค าว่ า นวั ต กรรม ที่
เปลี่ยนแปลงพลิกผัน แทนคาว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เนื่องจากพบว่ามีเทคโนโลยี
เพี ยงบางตัวเท่านั้น ที่ ถูกปั่ นป่ วนจากภายใน (Intrinsically disruptive) อัน เกิ ด จากรู ปแบบของ
ธุรกิจ ซึ่งปรับไปสู่เทคโนโลยีใหม่ท่ีสร้างผลกระทบให้เกิดขึน้ เทคโนโลยีในตัวมันเอง (Technology
per se) ไม่ได้ท าให้เกิ ด ดิส รัป ชั่น แต่เป็ น เทคโนโลยี ท่ี องค์ก าร พัฒ นาขึน้ มา เพื่ อ ตอบสนองต่อ
รูปแบบของธุรกิจใหม่ท่ีทาให้ป่ ันป่ วน
ศรีบวร เอี่ยมวัฒ น์ (2561, น. 1) กล่าวว่า นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน
เป็ นการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีโดยที่ ผสานกับไอเดียใหม่ๆ จนกลายเป็ นมาตรฐานหรือ
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แพลต ฟอร์มทางธุรกิจใหม่ ที่อาจจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจเดิมที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ ย น แปลงต้อ งถูก ลดบทบาทและออกจากตลาดไป ด้วยศัก ยภาพของนวัต กรรมใหม่ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ ทาให้เจ้าของนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีเดิม ที่เคยครอบงาตลาดไว้ได้ดว้ ยการสร้างมาตรฐาน หรือแพลตฟอร์มทางธุรกิจ ต้องมี
การตระหนั ก ถึ ง การปรับ เปลี่ ย นและพั ฒ นาตัว เองให้ทัน กั บ ผู้เล่ น หน้า ใหม่ ท่ี ต ้อ งการเข้า สู่
อุตสาหกรรมนัน้ ด้วยนวัต กรรมหรือเทคโนโลยีท่ีดีและมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
3.1.2. เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive technologies)
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เป็ นศัพท์บญ
ั ญัติขนึ ้ ใหม่ ถูกใช้ควบคู่กบั คาว่า
“นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive innovations)” คริสเต็นเซน (Christensen, 1997)
ได้นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาบริหารธุรกิจ Harvard Business School โดยมีนกั วิชา
การได้ให้ความหมาย ดังนี ้
คริสเต็นเซน (Christensen 1997) นิยาม Disruptive technologies ว่าหมายถึง
การปฏิบตั ิงานในช่วงระยะแรกจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพต่ากว่าเกณฑ์เสมอเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ แต่เมื่อเทคโนโลยีหลักได้พฒ
ั นาขึน้ มาและเข้าแทรกแซงตลาดเดิมทาให้ได้ผลิต
ภัณฑ์ใหม่ท่ีดีกว่าผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเดิม
ค ริ ส เต็ น เซน แล ะอ าร์ ม ส ต รอง (Christensen & Armstrong, 1998, p. 1)
ได้นิยามคาว่า Disruptive technologies ว่าเป็ น นวัตกรรมที่ง่ายและสะดวกในการใช้งานสาหรับ
ลูกค้าทั่วไปที่อยูใ่ นตลาดระดับล่าง
คริสเต็นเซน และเรย์นอร์ (Christensen & Raynor, 2003) กล่าวว่า เทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันเป็ นการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบตั ิงานในช่วงแรกที่มีคณ
ุ ภาพต่ากว่าเกณฑ์
เสมอ
หางและคณะ (Hang et al, 2011) นิยาม การเปลี่ ยนแปลงอย่างพลิกผันว่าจะ
เกิดขึน้ เมื่อการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการขัน้ ต่าของลูกค้าได้
วรากรณ์ สามโกเศศ (2559, ออนไลน์) สรุ ปว่า Disruptive technologies ไม่ได้
ถือว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดี เพียงแต่เป็ นเทคโนโลยีท่ีทาให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็ นอยู่ ประ
การสาคัญ ก็คือ กระทบต่อการทามาหากินของธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูค้ น
เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ (2559, ออนไลน์) ได้นิยามคาว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive technologies) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าและสามารถเข้ามาเปลี่ยนรู ป
แบบการดาเนินชีวิต รวมทัง้ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกมี 12 ประเภทที่จะเข้ามามีอิทธิ
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พลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ได้แก่ 1) อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) 2) เทคโนโลยี
อัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ 3) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) 4) การประมวลผลบนคลาวด์
(Cloud computing) 5) เทคโนโลยี หุ่นยนต์ (Robotics) 6) ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ
(Automated vehicles) 7) เทคโนโลยีชีวภาพ (Genomics) 8) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลัง งาน
9) เทคโนโลยีระบบการพิมพ์สามมิติ (3D-printing) 10) เทคโนโลยีวสั ดุชาญฉลาด 11) เทคโนโลยี
สารวจและขุดเจาะนา้ มัน และ12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (McKinsey Global Institute)
พิพัฒ น์ เหลืองนฤมิตชัย (2559, ออนไลน์) นิยาม Disruptive technologies ว่า
หมายถึง นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีสร้างตลาดและมูลค่าให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยี และ
ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อตลาดของผลิตภัณ ฑ์เดิม รวมทัง้ อาจจะทาให้ธุรกิจที่ ใช้เทคโนโลยี
แบบเดิมล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่ม
คุณภาพของสินค้าหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิม
นิยามดังกล่าวสรุ ปได้ว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ได้เข้ามามี บทบาท
สาคัญในยุคดิจิทลั ได้ส่งผลกระทบให้องค์กรชัน้ นาระดับโลกหลายแห่ง ทัง้ อุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าและการบริการที่ปรับตัวรองรับสภาพดิสรัปชั่นไม่ทนั ทาให้การดาเนินธุรกิจปกติจาต้องหยุด
ชะงัก ประสบความล้มเหลว ล้มหายตายจาก หรือสาบสูญ ไปจากท้องตลาดอย่างถาวร รวมทัง้
ภาคการศึก ษาที่ กาลัง เผชิ ญ หน้ากับ การเปลี่ ย นแปลงทางการศึก ษาแบบพลิ กโฉม โดยส่ง ผล
กระทบต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และอุดมศึกษาแล้ว
อย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ พสุ เดชะรินทร์ (2561) ได้สรุปว่า การเรียกเทคโนโลยีใหม่ๆ ว่า Disruptive
technologies หรือ Disruptive innovations ก็ ดี ทั้งสองคานีใ้ ช้ควบคู่กันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากนวัตกรรม ก็คือ การทาสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิมจาเป็ น ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยเสมอซึ่งถือว่าเป็ นสิ่งที่ดี เพราะเทคโนโลยีทาให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
เคยเป็ นอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินชีวิตของผูค้ นที่จาต้องปรับตัวให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในโลก
ยุคดิจิทลั
3.2. การจัดการดิสรัปชั่น (Disruption management)
จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า “ดิสรัปชั่น (Disruption)” เป็ น
คานามทั่วไป ซึ่งถูกนามาใช้อย่างหลากหลายในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ
รวมทัง้ ภาคการศึกษา โดยนามาใช้ประกอบร่วมกับคาศัพท์ หรือคุณศัพท์ เพื่อทาหน้าที่ขยายนาม
ให้ชดั เจนยิ่งขึน้ และสร้างศัพท์บญ
ั ญัติเฉพาะทางขึน้ มาใหม่ ที่มีความหมายแตกต่างกันไปตาม
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ประเภท และการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ นั้ น ๆ เช่ น Business Disruption, Digital disruption,
Disruption space, Energy Disruption, FinTech disruption, Higher education disruption,
Industry disruption, Language translation disruption, Law disruption, Medical
technologists disruption, 3D-printing disruption, Technological disruption ตัวอย่างเช่น
ดิจิ ทัล ดิสรัปชั่น (Digital disruption) หมายถึง กระบวนการที่ ปรากฏขึน้ อย่าง
รวดเร็วผ่านนวัตกรรมดิจิทลั เพื่อเปลี่ยนความคิดดัง้ เดิมที่เคยยั่งยืนในอดีตส่งผลให้สร้างสรรค์คณ
ุ
ค่าใหม่ โดยบริหารเชื่ อมโยงทรัพ ยากรต่างๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิ ดเป็ น สิ่ งใหม่ขึน้ (Skog et al,
2018)
ฟิ นเทค ดิ ส รั ป ชั่ น (FinTech disruption) หมายถึ ง “การน าเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้ หรือสร้างบริการในธุรกิจการเงินที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เช่น
ซือ้ หุน้ ออนไลน์ จ่ายเงินออนไลน์ ซึ่งในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทต่อการทาธุรกรรมทางการเงิน
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน” (G-Able, 2562)
3.2.1. ความหมายของดิสรัปชั่น (Disruption)
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ดิสรัปชั่น ได้ส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อแวดวงเศรษฐกิจทัง้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ และกระทบอย่าง
ต่อ เนื่ อ งเป็ น ลูก โซ่ไปยัง ธุ รกิ จ ประเภทอื่ น ๆ เป็ น วงกว้า ง ได้แก่ การวิจัยและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
การเงินและการธนาคาร การแพทย์และระบบสุขภาพ วิทยาศาสตร์และอวกาศ เทคโนโลยี และ
พลังงานทด แทน และมายังภาคการศึกษาในที่สดุ
ดิสรัปชั่น (Disruption) ในภาษาไทยนัน้ เป็ นศัพท์บญ
ั ญัติขึน้ มาใหม่ท่ีเพิ่งจะ
เริ่มคุน้ เคยกันในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานี ้ เมื่อสืบค้นความหมายของคาในพจนานุกรมไทย ก็ยงั ไม่พบ
คาแปลที่ตรงตัว ชัดเจน แน่นอน นักวิชาการไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายเอาไว้หลาย
ความหมายมีทงั้ คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ดังนี ้
ดิสรัปชั่น (Disruption) เป็ นคานาม หมายถึง “ความกระจัดกระจาย ความยุ่ง
ทาลายสามัคคี ทาให้ยงุ่ ทาให้แตกกัน ทาให้กระจัดกระจาย” (พจนานุกรม สอ เสถบุตร)
ในพจนานุกรม Cambridge (Online) ดิสรัปชั่นมี 2 ความหมาย 1) การหยุก
ชะงักของระบบ กระบวนการหรือการปฏิ บัติงานจากการทางานตามปกติ และ2) ความหมาย
เฉพาะทาง ธุ ร กิ จ หมายถึ ง การกระท าที่ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารท างานแบบดั้ง เดิ ม ทั้ง หมดที่
ภาคอุตสาหกรรมหรือการตลาดใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยเปลี่ ยนแปลงวิธีการหรือใช้เทคโนโลยี
ใหม่
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คริ ส เต็ น เซน (Christensen, 1997) ได้ ใ ห้ นิ ย าม ดิ ส รัป ชั่ น (Disruption)
หมายถึ ง การเข้า ทดแทนตลาดอุต สาหกรรมหรื อ เทคโนโลยี ดั้ง เดิ ม และการผลิ ต สิ่ ง ใหม่ ท่ี มี
ประสิ ทธิ ภาพและทรงคุณ ค่ามากยิ่งขึน้ มันจึงเป็ นทั้งการทาลายล้างและสร้างสรรค์ได้ในเวลา
เดียวกัน
หยู และชี (Yu & Qi, 2004, pp. 16, 18) กล่าวว่า ดิสรัปชั่น เกิดจากปั ญ หา
ของระบบทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า ส่งผล
กระทบทาให้ระบบเบี่ยงเบนไปจากแผนงานเดิมที่วางไว้ในระยะแรก จนไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจ
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย จาเป็ นต้องยุติการปฏิบตั ิงานลงอย่างถาวรการเปลี่ยนแปลงของ
แผนงานเกิดจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้ 1) การเปลี่ยนแปลงของระบบสภาพแวดล้อม 2) เหตุการณ์ท่ีไม่
อาจคาดการณ์ได้ก่อนล่วงหน้า 3) การเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ในระบบ 4) การเปลี่ยน
แปลงของทรัพยากรที่ มีอยู่ 5) กฎเกณฑ์ระเบียบใหม่ 6) ความไม่แน่นอนของระบบปฏิ บตั ิงาน
และ7) การพิจารณาใหม่ ดังนัน้ กระบวนการจัดการเพื่อรองรับดิสรัปชั่น จาเป็ นต้องทบทวนแผน
งานใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดของการปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ชีใ้ ห้
เห็นถึงสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยลดผลกระทบของการสูญเสียให้ลดเหลือ
น้อยลงให้มากที่สดุ
ดิสรัปชั่น (Disruption) หมายถึง กระบวนการที่ ผูเ้ ล่นหน้าใหม่สามารถเข้า
แทรก แซงผูน้ าตลาดเดิมได้สาเร็จ เป็ นรูปแบบนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถทาให้ผเู้ ล่นหน้าใหม่
เข้าสู่ตลาดเพื่อนาเสนอสินค้าที่คณ
ุ ภาพต่ากว่าในราคาถูกและง่ายต่อการใช้งาน (Skog, Wimelius
& Sandberg, 2018 cited Christensen et al, 2015)
เชน (Jain, 2006, p. 478) นิ ย าม “การจัด การดิ ส รัป ชั่น ว่า หมายถึ ง การ
พิจ ารณาข้อกาหนดกฎเกณฑ์ของแผนงานให้มี ทางเลื อ กที่ ห ลากหลายมากยิ่งขึน้ รวมทั้ง การ
วิเคราะห์โปร แกรมที่ มีการตัง้ วัตถุประสงค์ไว้อย่างสม่ าเสมอโดยวัตถุประสงค์ดงั กล่าวไม่ใช่คิด
เพียงแค่เรื่องการบริหารและการลดต้นทุนให้ต่าลง แต่ควรพิจารณาถึงทางเลือกใหม่ท่ีเบี่ยงเบนไป
จากการปฏิบตั ิ งานในรูปแบบเดิมๆ”
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2560, น. 14) นิยาม “การทาลายอย่างสร้างสรรค์
(Creative disruption) ว่าหมายถึง เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย (Wireless) สมาร์ทโฟน โซเชียลมีเดีย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลบิก๊ ดาต้าที่ซ่อนอยู่ภายใน (Big data
analytics) และเทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์ (A.I.) จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันใน
ช่วงปี พ .ศ. 2025-2030 จนส่งผลให้รูปแบบของสื่ อใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ น การผลิตสื่อ การ
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กระจายและส่งถึงผูบ้ ริโภค และวิธีการบริโภคสื่อจะมุ่งสู่แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะทาให้ส่ือรูปแบบเดิมที่มีมาในอดีตถูกทาลายไป”
ภิ ญ โญ ไตรสุ ริ ย ธรรมา (2018, น. 19-20 อ้า งถึ ง ใน Christensen, 2017)
กล่าวว่า “ดิสรัปชั่น เป็ นปรากฏการณ์อนั เป็ นผลมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี ทาให้ธุรกิจที่เคย
ดาเนินกิจการอย่างปกติมานานปี ต้องติดขัดสะดุด ถูกจากัดทาลายล้างจากการก่อร่างสร้างตัว
ของธุรกิจใหม่ท่ีใช้เวลาน้อยกว่าหรือต้นทุนถูกกว่าให้บริการที่ดีกว่าหรือเป็ นทัง้ หมดที่ว่าส่งผลให้ 1)
ผู้บ ริโภคปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรม 2) การแข่ง ขัน ในตลาดเปลี่ ย นไป และ3) บริษั ท ที่ เคยยิ่ ง ใหญ่
กลายเป็ นบริษัทชราเนื่องจากปรับตัวได้อย่างเชื่องช้าและต้องอาลาจากไปก่อนวัยอันควรดิสรัปชั่น
จึงเป็ นทัง้ การทาลายล้างและสร้างสิ่งใหม่ในเวลาเดียวกัน ขึน้ อยู่กับว่าเราจะยืนอยู่ฝ่ ั งไหนของ
ความเปลี่ยน แปลง”
พสุ เดชะรินทร์ (2561) กล่าวว่า “องค์กรที่เผชิญกับดิสรัปชั่น ทัง้ จากปั จจัย
ภาย นอกนัน้ ควรจะต้องมี Digital Business Agility (DBA) ได้แก่ 1) Hyperawareness หมายถึง
ความสามารถในการติดตามและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้ จากปั จจัยภายในและภาย
นอกองค์กร 2) Informed decision-making หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจภายใต้สถาน
การณ์ต่างๆ และ3) Fast execution หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการนาแผนที่ได้ตดั สิน
ใจไว้ไปใช้อย่างรวดเร็วและเห็นผล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่จ ะเกิดขึน้ และการจะ
สร้างความสามารถดังกล่าวขึน้ มาได้ผนู้ าและผูบ้ ริหารจะต้องมีลกั ษณะที่เป็ น Agile leaders ทัง้ 4
ประการ ได้แก่ 1) ความถ่อมตน 2) การปรับตัว 3) ความมีวิสยั ทัศน์ และ4) Engaged”
จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้วา่ “ดิสรัปชั่น” เป็ นคานาม ถูกนามาเพื่อใช้
สื่ อ ความหมายทั้ง เชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ความหมายในเชิ ง บวกหมายถึ ง การปรับ เปลี่ ย น การ
แปรเปลี่ยนอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงเฉี ยบพลัน การเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อพัฒ นาหรือ
ปรับปรุ งให้ดีย่ิงขึน้ ความหมายในเชิงลบ หมายถึง การทาให้หยุดชะงักงั น การหยุดดาเนินการ
ชั่วคราว ทาให้สญ
ู เสีย เสื่อมสูญ สูญสิน้ สาบสูญไปของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและ
บริการ อันเกิดจากความก้าวหน้า และวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง
พลิกผัน ดังนัน้ เมื่อเรานาคาว่า “ดิสรัปชั่น” มาใช้ในแวดวงการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาตามปกติของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง เกิดความปั่ นป่ วน (Disruptive) เปลี่ยนอย่างพลิกผัน จนอาจกระทบต่อเนื่องจนทาให้
การดาเนินงานหรือกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ปรับตัวไม่ทนั เกิดสภาวะสะดุด หรือ
หยุดชะงักงัน หรือกระทบอย่างรุนแรงจนก่อให้เกิดความสูญเสีย เสื่อมสูญ หรือสาบสูญไปอย่าง
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ถาวรในที่สดุ นา ไปสูก่ ารปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับสภาพปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี โดย
นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมทางการศึกษารู ป แบบหรือแพลตฟอร์ม การเรียนรู ใ้ หม่ม าใช้ เป็ น
เครื่องมือช่วยจัด การศึกษา (Management tools) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีย่งิ ขึน้
3.2.2. แนวคิดของดิสรัปชั่นตามหลักทฤษฎีนวัตกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทฤษฎีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันถูกนาไปใช้
ในการบริหารธุรกิจและบริหารการศึกษาอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิด ปรากฏการณ์ดิสรัปชั่น ทัง้
ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ทฤษฎีนี ้ คริสเต็นเซน (Christensen, 1997) ได้แบ่งนวัตกรรมออก
เป็ น 2 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมเพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน (Sustaining innovation) และ2) นวัต
กรรมกลุม่ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive innovation)
ประเภทแรก นวัต กรรมเพื่ อ การคงอยู่ อ ย่ า งยั่ง ยื น เป็ นนวัต กรรมที่ สื บ
เนื่องมาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาอย่างยาวนาน จนทาให้บริษัทเจริญเติบโต
ก้าวหน้าจนปั จจุบนั ประเภทที่สอง นวัตกรรมกลุ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผันนัน้ เกิดขึน้
ใหม่ในตลาดเล็ กๆ ซึ่งเป็ นการผลิ ตสิน ค้าหรือการให้บริการที่ เจ้าตลาดเดิม (Incumbents) ที่ มี
ขนาดใหญ่กว่ามากทุ่มเททัง้ เวลา พลังงาน ปั จจัยเงินทุน และบุคลากร อันเป็ นทรัพยากรสาคัญใน
การดาเนินธุรกิจแทบทัง้ หมด จนไม่ทันตัง้ รับกับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ ท่ีเกิดจากสภาพของ
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมที่ เปลี่ ย นแปลงอย่างพลิ ก ผัน ที่ ม าถึ ง อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่ส ามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือผูร้ บั บริการเดิมได้อย่างทันท่วงที จนเกิดช่องว่างทาง
ธุรกิจทาให้ผผู้ ลิตสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการหน้าใหม่ท่ีเรียกว่า ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ (Disruptors) หรือสตาร์ท
อัป (Startups) ซึ่งเริ่มต้นพัฒ นาสินค้าและบริการได้ช่องทางเข้ามาแทรกแซงเจ้าตลาดเดิม และ
ช่วงชิงโอกาสเปิ ด ตัวธุรกิจใหม่ในตลาดใหม่ได้อย่างง่ายดาย
เมื่อสินค้าหรือบริการนัน้ ได้ผา่ นการทดสอบพัฒนาและปรับปรุงในตลาดใหม่
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง กลับกลายเป็ นว่า “นวัตกรรมกลุ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ” สามารถ
ตอบ สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั บริการได้มากกว่า จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ตลาดสิ นค้าหรือการให้บริก ารที่ เป็ นนวัตกรรมเจ้าตลาดเดิม เกิ น ความต้องการ หรือเกิ น ความ
จ าเป็ นของผู้บ ริโภคในท้อ งตลาด ทั้ง นี ้ เจ้า ของธุ ร กิ จ สิ น ค้า หรื อ บริก ารที่ เป็ นเจ้า ตลาดเดิ ม
จาเป็ นต้องเลือกระหว่าง 1) การปรับปรุ งสินค้าหรือการให้บริการของตนเองให้ดีขึน้ เล็กน้อย และ
ยังคงสภาพอยู่ในตลาดเดิมต่อไป หรือ2) จาต้องปรับพลิกตัวเองด้วยการพัฒ นาสินค้าและการ
ให้บริการซึ่งประยุกต์ ใช้นวัตกรรมที่มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ในการดาเนินธุรกิจ “นวัตกรรม
กลุ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ” เป็ นนวัตกรรมที่ถกู พัฒนาขึน้ จากเทคโนโลยีอบุ ตั ิใหม่แล้ว
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สามารถพลิกโฉม หน้าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า หรือการให้บริการรูปแบบเดิมที่
เคยดาเนินมาในอดีตต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนาสินค้า หรือรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์ม
ใหม่นั้น เข้าสู่กลุ่ม ลูก ค้าในตลาดใหม่ท่ี ป รับ เปลี่ ยนรู ป ลัก ษณ์ของสิน ค้าให้ดูแ ปลกตา มี ค วาม
แตกต่าง พิเศษ โดดเด่น พลิกโฉมไปจากรู ปแบบเดิมอย่างสิน้ เชิงในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งทั่วไปใน
ท้องตลาด ในบริบทของการศึกษา เช่น การเรียนบนออนไลน์แพลตฟอร์ม มู้กส์ (MOOCs) ที่ มี
ค่าใช้จ่ายน้อยมากหรือแทบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย “นวัตกรรมได้สร้างตลาดใหม่
และพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมและสังคมโดยทาให้เกิดผูบ้ ริโภคกลุ่มใหม่ซ่งึ ไม่เพียงเป็ นผลมาจาก
การใช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยี ใหม่ๆ แต่ยัง รวมถึ งการพัฒ นารู ปแบบธุ รกิ จ ใหม่ๆ และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเดิมในรูป แบบใหม่ดว้ ย” (Christensen, 1997)

ภาพประกอบ 4 การเปรียบเทียบระหว่างนวัตกรรมเพื่อการคงอยูอ่ ย่างยั่งยืนและ
นวัตกรรมกลุม่ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ที่ ม า : ค ริ ส เต็ น เซ น (Christensen, 1997). The innovator’s dilemma: When new
technologies cause great firms to fail.
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ภาพประกอบ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง นวัตกรรมเพื่อการคงอยู่อย่างยั่ง
ยืนและนวัตกรรมกลุ่ม ที่ส ร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้รบั ผล
กระทบอันเกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันส่งผลให้องค์กรชัน้ นาระดับโลก
หลายแห่งประสบความล้มเหลวสูญเสีย เสื่อมสูญหรือกระทบอย่างรุนแรงจนทาให้สาบสูญไปจาก
ท้องตลาดแล้วอย่างถาวร ดังเช่น Atari, Blockbuster, Blackberry Motion, Commodore Corp,
General Motor, Hitachi TV, IBM System/360, JC Penney, Kodak Film, Macy’s, Motorola,
Macy’s, MySpace, National Geographic, Nike (Fuel Band), Nokia, Palm, Pan Am,
Polaroid, RadioShack, Sears, Sony, Toshiba T1100, Xerox, Yahoo (Aaslaid, 2018) จ า ก
ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า ว ทู ช แมนและแอนเดอร์สั น (Tushman & Anderson,1986) กล่ า วว่ า
“รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีจะค่อยๆ
พัฒนาผ่านช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป (Incremental change) ซึ่ง
จะถูก ดิสรัป (Disrupt) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ หมายถึง ระบบของวิวฒ
ั นาการ
ที่ถูกดิสรัปนัน้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ขาดความต่อเนื่องหรือทาให้หยุดชะงักงัน ลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงอาจเป็ นในรูปแบบของ 1) การยกระดับความสามารถ (Leveraging) หรือ2) การ
ทาลายความสามารถ (Destroying) ขององค์กรในอุตสาหกรรมนัน้ ความก้าวหน้าหรือความไม่
ต่อเนื่องของเทคโนโลยี จึงเป็ นสิ่งที่จะเพิ่มความไม่แน่นอนในระบบ” เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ที่ พัฒ นาใหม่มี ศัก ยภาพดีย่ิ งขึน้ หรือคุณ ภาพด้อยกว่าคู่แข่งในราคาที่ ถูกกว่ารู ป แบบเดิม แต่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดหลักได้ จนสามารถเข้าแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงมาตร
ฐานของเทคโนโลยีเดิม โดยศักยภาพที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ส่งผลกระทบ
ต่อเจ้าตลาดเดิมหรืออุตสาหกรรมนัน้ ไปอย่างมาก (ศรีบวร เอี่ยมวัฒน์, 2561, น. 14)
คริ ส เต็ น เซน และไอร์ร่ิ ง (Christensen & Eyring, 2012) อธิ บ ายว่ า ความ
ล้มเหลวดังกล่าว เกิดจากเจ้าของนวัตกรรมที่เป็ นเทคโนโลยีเดิมซึ่งเป็ นองค์กรชัน้ นาเหล่านี ้ เมื่อ
ประสบความสาเร็จสูง ก็มกั จะยึดติดกับสิ่งที่ตนเองทาและยึดติด กับความต้องการของลูกค้าเป็ น
หลัก ถึง แม้ว่า องค์กรจะมีการใช้หลักบริหารจัดการที่ ดี แต่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้ามากจนเกินไปจึงทาให้ขาดมิติของการปรับตัว เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้องค์กรชัน้ นาเหล่านัน้
ล้มเหลว สถานภาพการดาเนินงานเกิดสะดุดลง หยุดชะงักงันได้ และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
จนทาให้ตอ้ งหยุดการดาเนินกิจการไปอย่างถาวร ดังนัน้ พัฒนาการของสินค้าหรือการให้ บริการ
ของเจ้าตลาดเดิมรายใหญ่ จึงมักจะเป็ นการพัฒ นาต่อยอดจากการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ
แบบเดิ ม ๆ เช่น การเพิ่ ม ปริม าณของสิ น ค้าหรือ ลูก เล่น (Gimmick) ในบรรจุภัณ ฑ์ให้อี ก เพี ย ง
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เล็กน้อย หรือการให้บริการในรูปแบบเดิมที่อาจเสริมประสิทธิภาพของการให้บริการของตัวเองให้ดี
ขึน้ และยังคงรักษาสภาพอยูใ่ นตลาดเดิมต่อไปเรียกว่า “นวัตกรรมเพื่อการคงอยูอ่ ย่างยั่งยืน”
การกระทาเช่นนีผ้ นวกกับการยึดติดกับความต้องการของลูกค้าอย่างเหนี ยวแน่น
จึงเปิ ดช่องและโอกาสให้ผปู้ ระกอบการหน้าใหม่ หรือผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าได้ช่อง
ทางเข้ามาเพื่อแทรกแซงตลาดได้อย่างง่ายดาย สามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของสินค้า
และการให้บริการของตนเองได้ดีกว่าคู่แข่ง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรู ป แบบหรือ
แพลตฟอร์ม ใหม่เพื่ อเคลื่อนสู่ตลาดบนของกลุ่ม ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถยึด
ครองส่วนแบ่งตลาดหลักไปได้อย่างถาวร ส่งผลเชิงบวกให้คณ
ุ ภาพของสินค้ามีมลู ค่าเพิ่มมากขึน้
หรือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึน้ ในราคาที่ถกู ลงมาก มีคา่ ใช้จา่ ยน้อยมาก แทบไม่มี
ค่าใช้จา่ ย ไม่มีคา่ ใช้จา่ ยเลยที่เรียกว่า “นวัตกรรมกลุม่ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน”
การที่คแู่ ข่งที่ไม่คาดคิดสามารถเข้าบุกเจาะตลาดล่าง (Low-end) นาเสนอสินค้า
และการให้บ ริการ ด้วยคุณ ภาพที่ ใกล้เคี ยงกัน ในราคาที่ ถูก กว่ามาก โดยเจ้าตลาดเดิม ที่ เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่รบั รูถ้ ึงการเข้ามาของผูเ้ ล่นหน้าใหม่หรือสตาร์ทอั ป แต่ยงั คงละเลยและมุ่ง
เน้นแต่การพัฒนาสินค้าและบริการเฉพาะตลาดหลัก เพื่อทากาไรให้มากที่สุดที่ตวั เองดาเนินการ
อยู่และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั บริการในตลาดหลักให้มากที่สุด ทาให้มอง
ข้ามตลาดรองในกลุ่มอื่นๆ ไป จนกระทั่งผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ได้พฒ
ั นาขีดความสามารถและศักยภาพ
ของตัวเองให้สงู ขึน้ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายในตลาดรองที่ถกู มองข้าม ซึ่งได้เปรียบด้านต้น
ทุนราคาที่ถูกกว่าทาให้ได้มาซึ่งฐานตลาดใหม่ (Foothold) และส่งมอบมาตรฐานของสินค้าและ
การให้บริการเช่นเดียวกับเจ้าตลาดเดิมให้ได้ แต่ยงั สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าหรือการให้
บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือผูร้ บั บริการในราคาที่ต่ากว่าด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ท่ีตวั เองพัฒนาขึน้ มาได้เป็ นอย่างดี เพื่ อยกระดับและขยับฐานตลาดของตนเอง
ให้สงู ขึน้ จนสามารถเข้าครองส่วนแบ่งในตลาดหลักไปได้อย่างถาวร (Mainstream) ทาให้เจ้าตลาด
เดิมรายใหญ่ส่วนมากที่ยงั สนใจแต่ตลาดหลักส่วนใหญ่ท่ีทากาไร ไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อการ
คุกคามของผูเ้ ล่นหน้าใหม่ หรือสตาร์ทอั ปที่ เข้ามาปั่ นป่ วนตลาด จู่โจมเข้ามาอย่างไม่ทันตัง้ ตัว
เพราะความประมาทและประเมินศักยภาพของคูแ่ ข่งต่าจนเกินไป ในที่สุดตลาดหลักส่วนใหญ่ได้
เริ่ม ปรับตัวและรับรู ใ้ นสิ่งที่ผู้เล่นหน้าใหม่ หรือสตาร์ทอั ป ได้นาเสนอเป็ นจานวนมากขึน้ จนเกิ ด
ปรากฏการณ์ “ดิสรัปชั่น” ซึ่งเกิดขึน้ เมื่อลูกค้าในตลาดหลักของธุรกิจขนาดใหญ่ หันมาซือ้ สินค้า
และบริการของสตาร์ทอัปจานวนมากยิ่งขึน้ ไม่ใช่รายใหญ่ไม่สร้างนวัตกรรม แต่กลับทุ่มเทเวลาไป
กับการพัฒนาสินค้าให้ดีกว่าเพื่อตอบสนองกลุม่ ลูกค้าเดิมในตลาดบน (Christensen, 1997)
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ภาพประกอบ 5 แสดงรูปแบบของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน ที่ชีใ้ ห้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างวิถีทางประสิทธิภาพของสินค้าหรือ การให้บริการ (Product performance
trajectories) ที่มีการปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์และวิถีทางของความต้องการของผูบ้ ริโภค หรือผูร้ บั
การบริการ ที่ถกู ปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีไปตามกาลเวลา (Disruptive trajectories)
เส้นสีฟ้า แสดงถึง ความพึงพอใจของลูกค้าเต็มใจที่จะจ่าย สาหรับประสิทธิภาพ
ของสินค้า หรือคุณภาพของการให้บริการ (Performance customers will pay for) เมื่อเจ้าตลาด
เดิมได้นาเสนอสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพสูงกว่า (เส้นสี แดง) เพื่อตอบสนองต่อผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั บริการใน
ตลาดบนที่ ท าก าไรให้สูง สุ ด (High end of the market, most profitable) ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สินค้าหรือการบริการดังกล่าวเกินความต้องการ หรือเกินความจาเป็ นของผูบ้ ริโภค หรือผูร้ บั บริการ
ในตลาดล่าง (Low-end of the market, least profitable) ซึ่งเป็ นตลาดลูกค้าหลักจานวนมาก
(Mainstream) การกระทาแบบนีจ้ ึงเป็ นการเปิ ดช่องให้ผเู้ ล่นหน้าใหม่ หรือสตาร์ทอัป สามารถปรับ
ปรุงประสิทธิภาพสินค้าและเคลื่อนสู่ตลาดบนซึ่งสามารถทากาไรได้สงู สูดเช่นเดียวกันและท้าทาย
เจ้าตลาดเดิมรายใหญ่ได้สาเร็จ
เส้นสีแดง แสดงสถานภาพของเจ้าตลาดเดิมในตลาดหลักที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการ
คงอยู่อ ย่างยั่ง ยื น (Incumbent’s sustaining trajectory) ขณะก าลังถูก ช่วงชิ ง ส่วนแบ่งทางการ
ตลาดโดยผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ หรือสตาร์ทอัป

ภาพประกอบ 5 รูปแบบของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ที่ม า: คริส เต็นเซน เรนอร์และแมคโดนัล (Christensen, Raynor & McDonald, 2015).
The innovator’s solution: Creating and sustaining successful growth.
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เรนอร์ (Raynor, 2011) กล่าวว่า การที่ผปู้ ระกอบการองค์กรธุรกิจรายใหม่หรือผู้
เล่นหน้าใหม่ใช้กลยุทธ์ดิสรัปทีฟ (Disruptive strategies) ในการเข้าสูต่ ลาดใหม่ของเจ้าตลาดเดิม
รายใหญ่ ด้วยการปรับใช้รูปแบบและเทคโนโลยีอาจทาให้ไม่ประสบความสาเร็จในการเจาะเข้าไป
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้เสมอไป ทัง้ นี ้ ผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือผูเ้ ล่นหน้าใหม่ ต้องมีการผสม
ผสานรู ปแบบทางธุรกิจที่มี อยู่เดิมเข้ากับความต้องการของตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หรือผูใ้ ช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมุ่งเน้นในตลาดรองที่มีความ
น่าสนใจน้อยกว่าเพื่อสร้างเป็ นฐานตลาดใหม่เป็ นของตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อพัฒนาศักยภาพของตน
เองจนสามารถสร้างสรรค์รูปแบบของสินค้า หรือบริการของตัวเองให้มีศกั ยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง
เพื่ อขยับ ระดับ ของตลาดของตัวเองให้สูงขึน้ โดยที่ เจ้าตลาดเดิม รายใหญ่ ยากที่ จ ะเลี ย นแบบ
(Christensen, 1997)
หาง และคณะ (Hang et al, 2011) อธิ บ ายว่า ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิ จ ราย
ใหม่หรือผูเ้ ล่นหน้าใหม่ท่ีจะเข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยการเปลี่ยนอย่างพลิกผัน จะต้องมีการพัฒนา
และสร้างฐานตลาดใหม่ของตัวเองขึน้ มาก่อน เริ่มจากตลาดล่าง โดยนาเสนอสินค้าและบริการ
ด้วยคุณ ภาพด้อยกว่าตลาดเดิม และจูงใจผู้บริโภคในราคาที่ ต่ากว่าโดยเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
(Niche market) ที่ เป็ นตลาดใหม่โดยสิน ค้าหรือบริการมี ศักยภาพดีขึน้ กว่าเดิม เพื่ อตอบสนอง
ความต้อง การที่ยงั ไม่มีค่แู ข่งรายใดมาตอบสนอง (Chirstensen, 1997; Christensen & Raynor,
2003)
นับจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้เกิดการพลิกผันของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดหลายทศวรรษ โดยการพลิกผันนัน้ เกิดจากองค์กรธุรกิจที่เป็ นเจ้าตลาดเดิมราย
ใหญ่ รวมไปถึงผูป้ ระกอบการ องค์กรธุรกิจรายใหม่ ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ หรือสตาร์ทอัปที่มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนาสินค้า และให้บริการรู ปแบบ หรือแพลตฟอร์มใหม่เข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนศักยภาพของผูป้ ระกอบการในการปรับตัวและให้ความสาคัญกับ
การวิจยั เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิ ต สิ น ค้า และบริก ารเหล่า นั้น ๆ สามารถพัฒ นาและปรับ ตัว ได้ทัน ต่อ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการมากน้อย ตามสภาพของการปรับตัว
ขององค์กร หากธุ รกิ จ องค์กรใดไม่สามารถปรับตัวได้ทัน หรือขาดในเรื่องการวิจัยและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ก็จะทาให้ถกู ทดแทนหรือแทนที่ดว้ ยผูเ้ ล่นหน้าใหม่หรือสตาร์ทอัปที่มี
ศักยภาพเหนือ กว่าเสมอ
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ภาพประกอบ 6 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างวิถีทางประสิทธิภ าพของสินค้า
ห รื อ บ ริ ก าร (Performance trajectory of present technology) ที่ เป็ น เท ค โน โล ยี ปั จ จุ บั น
ถูกขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืน และวิถีของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันที่เข้าแทรกแซงตลาด สถานการณ์ของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีม่งุ เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการ
ด้วยนวัต กรรมเพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าระดับบน
ทาให้ตอ้ งเผชิญกับกลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่ใช้นวัตกรรมกลุ่มที่สร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ที่เข้า
แทรกแซงตลาด เพื่อนาเสนอสินค้าและการให้บริการใหม่ขนั้ พืน้ ฐานเพื่อรองรับตลาดระดับล่าง
ถึ ง แม้ว่า ภาคธุ รกิ จ หรือ องค์ก รบางแห่ ง อาจจะไม่ มี ศัก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะสร้า งรู ป แบบหรื อ
แพลตฟอร์มใหม่ทางธุรกิจให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมาถึงและปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วแต่เมื่ อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เข้าสู่ยุคดิสรัปทีฟ เทคโนโลยีอย่างเต็มรู ปแบบ จึงเป็ นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงได้ยากหรืออาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนัน้ องค์กรจึงต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัว
และไม่ถกู กลืนไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เข้ามาดิสรัปอย่างฉับพลัน

ภาพประกอบ 6 การเปรียบเทียบระหว่างวิถีทางประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ
ที่ม า: คริส เต็นเซน เรนอร์และแมคโดนัล (Christensen, Raynor & McDonald, 2015).
The innovator’s solution: Creating and sustaining successful
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ในบริบ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การศึก ษา หลัก สูตรปริญ ญาตรี 4 ปี ในมหาวิทยาลัย
ที่บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเพื่อความคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยปรับปรุง การให้บริการทางวิชาการ
ให้ดีขึน้ เพียงเล็กน้อย เช่น การเสริมวิชาเลือกที่หลากหลาย การปรับปรุงเนือ้ หาบางส่วนของหลัก
สูตรและรู ปแบบการเรียนการสอนให้ดีขนึ ้ การขยายแคมปั สของมหาวิทยาลัย ได้ถกู ผูเ้ ล่นหน้าใหม่
เข้าแทรกแซงและดิสรัป โดยนาเสนอรูปแบบการเรียนออนไลน์ระยะสัน้ 2 ปี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ได้เข้าแทนที่การเรียนแบบเผชิญหน้ากัน ซึ่งเป็ นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริห ารจัด การศึก ษาและหลัก สูต รในสถาบัน อุด มศึ ก ษา (Christensen
Center for Teaching and Learning, 2008) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันระหว่างผูเ้ ล่นหน้าใหม่ (Disruptors) และเจ้าตลาดเดิม
(Disruptees)
ผู้เล่นหน้าใหม่ (Disruptors)

เจ้าตลาดเดิม (Disruptees)

มือถือสมาร์ทโฟน (Cellular phones, smartphones)
ร้านค้าปลีก (Discount retailers)

โทรศัพท์บา้ น (Fixed line telephony)
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Full- service
department stores
จดหมาย โทรเลข (Letters,Telegraphy)
การเผชิญหน้ากัน (Face-to-face)
การเรียนการสอนรูปแบบเดิม (Conventional
pedagogy)
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
(Mainframe and mini computers)
ห้องตรวจแพทย์ในโรงพยาบาล(Traditional
doctor’s offices)
โรงงานผลิตเหล็กกล้าครบวงจร (Integrated
steel mills)
การเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 4 ปี (Fouryear higher education)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Emails)
อินเทอร์เน็ต (Internet)
การเรียนออนไลน์ (Online learning)
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (Personal computers)
คลินิกแพทย์ (Retail medical clinics)
โรงงานผลิตเหล็กกล้าขนาดเล็ก (Steel mini mills)
การเรียนออนไลน์ระยะสัน้ 2 ปี (Two-year online
community colleges)

ที่ ม า : ค ริ ส เต็ น เซ น (Christensen, 2008). Disruptive innovation and catalytic
change in higher education.
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จากการศึกษาทฤษฎีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน สรุปได้ว่า ทฤษฎีนีเ้ ป็ นกล
ยุทธ์ทางธุรกิจรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งภาคธุรกิจรวมถึงภาคการศึกษาได้นามาประยุกต์ใช้ในเชิ งพาณิชย์
และการแข่งขันทางธุรกิจ ทาให้องค์กรและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันที่เกิดขึน้ ได้ทุกขณะ การเกิดดิสรัปชั่นนัน้ เป็ นกระบวนการที่องค์กร
ขนาดเล็ก หรือสถานศึกษาขนาดเล็ก มีทรัพยากรต้นทุนทางธุรกิจน้อยกว่า สามารถท้าทายและ
เข้าแทรกแซงองค์กรขนาดใหญ่ หรือสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้สาเร็จ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
รูปแบบหรือแพลตฟอร์ม ใหม่ และมีศกั ยภาพเข้าทดแทน หรือแทนที่การใช้เทคโนโลยีรูปแบบเดิม
ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถผลิต และพัฒ นาสินค้าหรือการบริการของตนเองให้มีคณ
ุ ภาพมีประ
สิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ในราคาที่ถูกลง และภาคการศึกษาที่สามารถให้บริการทางการศึกษาที่เกิดประ
สิทธิผลต่อผูเ้ รียน
ดังนัน้ องค์กรธุรกิจ หรือสถาบันการศึกษา จาเป็ นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ซึ่งได้มาจากการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต กรรม
ของหน่วยงานในองค์กรของตนเอง สามารถนาองค์ความรู ท้ ่ีได้นนั้ มาใช้พฒ
ั นาเชิงพาณิ ชย์ หรือ
บริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ การใช้องค์ความรู ด้ า้ นทรัพย์สินทางปั ญญาลิขสิทธิ์ และการจดสิทธิบตั ร
การเป็ นเจ้าของนวัตกรรม จนเกิดเป็ นมาตรฐานใหม่ท่ีมีรูปแบบและแพลตฟอร์มของธุรกิจหรือการ
ให้บริการเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจและสถาบันการศึกษาสามารถปรับตัวรองรับสภาพให้ทนั กับวิวฒ
ั นา
การและพัฒ นาการของเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยให้สอดคล้องกับสภาพแวด
ล้อมและพฤติกรรมของผู้บ ริโภคและผู้รบั บริการในปั จ จุบัน (Kim & Kogut, 1996) การพัฒ นา
ความหลากหลายของเทคโนโลยีในองค์กร เพื่อจะสร้างแนวทางในการพัฒนา และผลักดันความ
สามารถขององค์กรตนเองไปสู่มาตรฐานใหม่ หรือแพลตฟอร์มใหม่ทางเทคโนโลยี ใหม่ในการเข้าสู่
ตลาดและเพิ่มความสามารถเชิงแข่งขัน รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้ดีกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของพอร์ทเตอร์ (Porter) ที่สนับสนุนการสร้างมาตรฐานหรือแพลต
ฟอร์มทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในการดาเนินธุรกิจ (ศรีบวร เอี่ยมวัฒน์ ,
2561, น. 19 อ้า งถึ ง ใน Porter, 1990) จากการศึก ษาทฤษฎี น วัต กรรมที่ เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน
(Christensen, 1997) และแนวคิดของการจัดการดิสรัปชั่น ต่อมาได้มีนักการศึกษาหลายท่านที่
ทาการศึกษาต่อยอดจากทฤษฎี นี ้ สาระสาคัญของแนวคิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันและ
การจัดการดิสรัปชั่น ดังสรุปในตาราง 4
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ตาราง 4 สรุปเนือ้ หาสาระของทฤษฎีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันและการจัดการดิสรัปชั่น

คริสเต็นเซน
(Christensen C.M., 1997)

นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน ทาให้เกิดผูเ้ ล่นหน้าใหม่ท่ี
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่
ในราคาที่ต่ากว่าคูแ่ ข่ง ซึ่งสร้างฐานลูกค้าใหม่และยกระดับศักย
ภาพของตัวเองไปสู่ตลาดบนจนเจ้าตลาดเดิมสูญเสียฐานตลาด
หลักของตัวเองให้แก่ผเู้ ล่นหน้าใหม่อย่างถาวร

คริสเต็นเซนและคณะ
เทคโนโลยีในตัวมันเองไม่ได้ทาให้เกิดดิสรัปชั่นแต่เป็ นเทคโนโลยี
(Christensen C.M., Bohmer ที่องค์การพัฒนาขึน้ มาเพื่อตอบสนองรูปแบบของธุรกิจใหม่ท่ีทา
R.M.J., & Kenagy J., 2000) ให้ป่ ันป่ วน
กิลเบิรต์ (Gilbert C., 2003)

หยูและชี
(Yu G. & Qi X.,2004)
เชน (Jain S. P., 2006)
เรนอร์ (Raynor M.E., 2011)

หางและคณะ (Hang C.C.,
Chen J., & Yu D., 2011)

การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมอย่างพลิกผลันจะสร้างตลาดใหม่
และการเติบโตใหม่เสมอซึ่งองค์กรต่างๆ ควรมีการตัง้ รับและมอง
หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
การจัดการดิสรัปชั่นเป็ นกระบวนการพัฒนาระบบเพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและรองรับผลกระทบอันเกิดจาก
ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การจัดการดิสรัปชั่นคือ การพิจารณาข้อกาหนดกฎเกณฑ์ของ
แผนงานให้มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึน้
ทฤษฎีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันสามารถช่วยปรับ
ปรุง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของตัวเอง
ให้กบั องค์กรได้
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันจะเกิดขึน้ เมื่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการขัน้ ต่าของลูกค้า
ได้
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3.3. ลักษณะของเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ในบริบทของการศึกษา ลักษณะของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงพลิกผัน
หมายถึง ประเภทของเทคโนโลยีท่ีถกู นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
แพลตฟอร์มการศึกษา ซึ่งเกิดจากผูเ้ ล่นหน้าใหม่ (Disruptors) ที่เข้าแทรกแซงมหาวิทยาลัยที่เป็ น
ผูน้ าตลาดการศึกษาเดิมรายใหญ่ เพื่อนาศักยภาพของดิจิทลั เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และพัฒนา
จนเกิดเป็ นเทคโนโลยีทางการศึกษารูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ขนึ ้ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ถกู
พัฒ นาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ย่ิ ง ขึน้ (Superior quality) หรื อ มี คุณ ภาพด้อ ยลง (Inferior quality)
มี ค่าใช้จ่ายที่ ล ดลงจากการใช้เทคโนโลยี ในการจัด การศึก ษาในปั จ จุบัน แต่เทคโนโล ยี นั้น ยัง
สามารถใช้ท ดแทนหรือ แทนที่ ก ารศึก ษารู ป แบบเดิม สามารถตอบสนองความต้อ งการ จน
กลายเป็ นทางเลือกใหม่ของผูเ้ รียนในตลาดหลักที่มีเป็ นจานวนมาก ศักยภาพของเทคโนโลยีทาง
การศึกษารู ปแบบหรือแพลตฟอร์ม ใหม่นี ้ ได้ส่งผลกระทบต่อการสอน การวิจัย และบริการทาง
วิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยเข้าเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผูเ้ รียน เทคโนโลยีท่ีนามาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีบิก๊ ดาต้า 2) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3) เทคโนโลยีภาษา
มาร์กอัป (HTML5) 4) เทคโนโลยีระบบการพิมพ์สามมิติ 5) เทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์
เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย 6) เทคโนโลยีเกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา 7) เทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์ในคลาวด์ 8) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง และ9) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
การศึกษาลักษณะของเทคโนโลยี ทางการศึกษาที่ เปลี่ ยนแปลงพลิกผัน ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการวิ จัย ของคูม าร์ (Kumar, 2013) ที่ ไ ด้ศึก ษา ลัก ษณะและพั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่ท่ี จ ะเข้ามามี บทบาทสร้างรู ปแบบการเรียนรู ้ โดยส่งผลกระทบและเปลี่ ยน
แปลงสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน 11 ประเภท ได้แก่ บิก๊ ดาต้า
ถูกนามาใช้ในลักษณะของการเรียนรูร้ ะบบอี -เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) เป็ นข้อมูลที่ผลิตขึน้ สาหรับให้
ผูเ้ รียนใช้เครือข่ายโซเชียลต่างๆ โต้ตอบและมี ปฏิ สัม พันธ์การเรียนรู ้ ร่วมกับอาจารย์ผูส้ อน โดย
เนือ้ หาข้อมูลบทเรียนที่แบ่งปั นทัง้ หมดจะถูกรวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบการจัดการเรียนรู ้ (L.M.S.)
และระบบจัดการเนือ้ หา (C.M.S.) บนคลาวด์ ระบบการพิมพ์วตั ถุสามมิติ ถูกนามาใช้ในลักษณะ
ของการพิม พ์ไฟล์งาน หรือภาพให้เป็ นวัตถุสามมิ ติ เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรียนรู แ้ ละสัม ผัสวัตถุนั้นๆ
สามารถเข้าใจเนือ้ หา บทเรียน ได้อย่างลึกซึง้ มากยิ่งขึน้ หรือ การประมวลผลบนคลาวด์ ถูกนามา
ใช้ในลักษณะของการเรียนการสอนที่ผสานการเรียนรู เ้ พื่อเชื่อมต่อโลกเสมือนจริง (Virtual world)
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เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตและสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ใน
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยได้เริ่ม เชื่ อมต่อระบบคลาวด์แคมปั ส (Cloud campuses)
กับแคมปัสโลกเสมือนจริง (Virtual campuses)
ผลวิ จัย ของคอมบส์ และเมสโก (Combs & Meskó, 2015) ที่ ไ ด้ร ะบุ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาและแสดงนัยสาคัญสาหรับการออก
แบบหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม มี 24 ประเภทเช่น แอปพลิเคชัน
ที่มีระบบการทางานแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อใช้ฟื้นฟูสุขภาพของผูป้ ่ วย (Gamification of patient
care) ที่นิยมใช้ เช่น Shine, FitBit, Lumosity ถูกนามาใช้ในลักษณะของการเตรียมความพร้อม
และการป้องกัน การปลูกถ่ายผิวหนังเทียม กระดูกเทียม หลอดลมเทียม เส้นเลือดเทียม (Artificial
organs) ถู ก น ามาใช้ใ นลั ก ษณะของการรัก ษาและติ ด ตามผล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
intelligence) เช่น IBM’s Watson, Cognitive task analysis (CTA) ถูก น ามาใช้ในลัก ษณะของ
การปรับปรุงการเรียนการสอนและการตัดสินใจในการรักษาเป็ นผลลัพธ์ของการรักษาของแพทย์
นอกจากนี ้ ผลวิ จัย ของ แซปป้ า และมาร์ค วิ ส (Zappa, 2014 & Marquis, 2012)
ที่ ได้พ ยากรณ์และสรุ ป จิ นตภาพของเทคโนโลยี ทางการศึกษาในอนาคต (Visualization 20142040) ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา
(Gamification in education) ถูกนามาใช้ในลักษณะของการสร้างเนือ้ หาบทเรียนโดยใช้เทคนิค
ในรู ปแบบของเกมส์เป็ นกลไกการสอนโดยไม่ใช้ตวั เกมส์ (Non-game) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
(Virtual reality) ถูกนามาใช้ในลักษณะของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเชื่อมช่องว่างระหว่าง
การเรียนรู ปแบบออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนปกติ (Hybrid) เป็ นศูนย์กลางที่ช่วยให้ผเู้ รียน
เรียนรูก้ บั เพื่อนๆ ร่วมชัน้ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือจัดการศึกษาสมัยใหม่ เช่น แว่นครอบ
ศี ร ษะ (HUD) ที่ ส ร้า งความรู ้สึ ก ให้ ผู้เรี ย นรู ้สึ ก จมดิ่ ง ลงไปในโลกเสมื อ นจนคล้า ยกั บ ว่ า อยู่
ในโลกแห่งความเป็ นจริงสามารถเข้าถึงบรรยากาศแบบสมจริงได้อย่างสมบูรณ์ การใช้ Eye and
attention tracking ถูกนามาใช้ในลักษณะของการบันทึกข้อมูลที่ผเู้ รียนป้อนเข้า (Input) ไว้ในเชิง
ปริม าณเพื่ อ น ามาผลิ ต เป็ น บทเรีย นเฉพาะผู้เรีย นรายบุค คลให้ต รงตามระดับ ของการเรีย นรู ้
เช่น ระบบ Knewton, Pearson การใช้โมเดลการสร้างสถานการณ์จาลองด้วยปั ญญาประดิษฐ์
(A.I. simulation) ในลัก ษณะของการจัด การเรีย นการสอน เช่น ในคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ใช้
ท านาย (Prediction) วิ ช าสถิ ติ พื ้น ฐาน โดยน าการเรี ย นรู ข้ องเครื่ อ งจัก ร (Machine learning)
เป็ นกลุ่มอัลกอริทึม ที่มีลักษณะทานายผลลัพธ์ เช่น หุน้ ที่ควรคาดหวังจากการลงทุนเป็ นเท่าใด
จากการที่มนุษย์ป้อนผลลัพธ์ท่ีควรจะเป็ น แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปผ่านอัลกอริทึมสาหรับสร้างโมเดล
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เพื่ อทานายผลลัพ ธ์ เมื่อได้โมเดลที่ทานาย จะนาข้อมูลใหม่ท่ีเครื่องไม่เคยเห็นซึ่งเครื่องจะต้อง
ทานายคาตอบที่ได้ว่าควรจะเป็ นเท่าใด เพื่อให้นิสิตได้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมิน
ค่า และการทดสอบสมมุติฐ าน และใช้ข้อมูล วิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปร ในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การปรับเนือ้ หาหลักสูตรในวิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
นิสิตมีความเข้าใจ และสามารถนาทักษะของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ (Cloud computing) การเรียนรู ข้ องเครื่องจักรและการเรียนรู เ้ ชิงลึก
(Deep learning) ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ของตัวผูเ้ รียนเองให้มี
ความพร้อมที่ จะรองรับกับปั ญ ญาประดิษฐ์ท่ีพัฒ นาไปอย่างรวดเร็วและทวีความสาคัญในการ
เรียนการสอนปัจจุบนั
หลัง จากนั้น น าข้อ มูล ต่า ง ๆ ที่ รวบรวมมาได้ มาจัด แบ่ ง ออกเป็ นประเภท เพื่ อ
วิเคราะห์ลกั ษณะและพัฒ นาการของเทคโนโลยีแต่ละประเภทให้เท่า ๆ กัน โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่กาลังศึกษาในเรื่องดังกล่าวและจานวนผลงานที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร รวมทัง้ โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ และการเรียนการสอน โดยนาเทคโนโลยี ทางการศึกษาที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน
ได้แก่ บิ๊กดาต้า อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ภาษามาร์กอัป (HTML5) ระบบการพิมพ์วตั ถุสามมิ ติ
การประมวลผลบนคลาวด์ เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง และเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ ที่ถกู นามาประยุกต์ใช้จริงในการบริหารจัดการและเป็ นเครื่องมือและสื่อวัสดุการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาไทยปั จจุบนั โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิ ก ารบดี รองอธิ การบดี อดี ตคณบดี และอาจารย์ผู้ส อนซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนที่สองของการวิจยั เชิงคุณภาพ
ประเภทของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันดังกล่าว ถูกนามาใช้เพื่อ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ส่ือสารในยุค ดิจิทลั เช่น
สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค แล็ปท็อป ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการที่ เปลี่ยนแปลงไปในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พน้ นาไปสู่การปรับตัวเพื่อเปิ ดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
หรือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการอุดมศึกษา การเรียนรูใ้ นระบบ
เปิ ด (Open-based learning) เช่ น การเรีย นบนแพลตฟอร์ม มู้ก ส์ (MOOCs) เป็ นรู ป แบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์เสรีท่ีเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้จานวนมากผ่านหน้าเว็บ
ไซด์บ นแพลตฟอร์ม ใหม่ เช่ น Coursera, edX, Udacity, xPro เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการ
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ของผู้เรียนให้ส ามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเที ยมมากยิ่งขึน้ ทาให้เกิ ดเครือข่าย
คุณค่า (Value network) และฐานของผูเ้ รียนใหม่ (Foothold) โดยเพิ่มโอกาสและทางเลือกเพื่อเข้า
รับ บริก ารทางการศึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษาเกิ ด ใหม่ ไ ด้อ ย่ างเท่ า เที ย ม (Christensen et al,
2002) ได้กลายเป็ นเครื่องมือจัดการศึกษาสาคัญ และเป็ นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงผูเ้ รียนจานวน
มหาศาลทั่วโลกในปี ค.ศ. 2011 มีผเู้ รียนมากกว่า 6 ล้านคนทั่วโลกลง ทะเบียนเรียนระบบออนไลน์
ในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา (McHenry, 2016, p. 337)
รวมทัง้ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนบนช่องทางใหม่ เช่น เฟซบุ๊กไลฟ์ (Face book
live) ยูทบู เอ็ดดูเทนเมนท์ (YouTube edutainment) บล็อก (Blogs) ทวิตเตอร์ (Twitter) ห้องเรียน
ระบบสามมิติโลกเสมือนจริง (3D-Virtual reality Immersive) ห้องปฏิบตั ิการเคมีแล็บ โลกเสมือน
จริง (Virtual chemistry labs) ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ลา้ สมัย เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่
อาจารย์ผสู้ อน และผูเ้ รียนให้สามารถเข้าถึงเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ โดยเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล
ระบบการจัดการเรียนรู ้ (L.M.S.) และระบบการจัดการเนือ้ หา (C.M.S.) จัดเก็บบนคลาวด์ได้ถูก
นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแพร่หลาย และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนรูปแบบเดิมในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยโดยมีผศู้ กึ ษาวิจยั ในเรื่องดังกล่าวดังนี ้
คูมาร์ (Kumar, 2013) ได้ศึกษาเรื่อง การนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนรูท้ ่ีจะส่ง
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้กบั บริษัท Learnnovators ซึ่งเป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้นเพื่อ
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมืออัจฉริยะ และเทคโนโลยีทางการศึกษาอุบตั ิใหม่ สาหรับใช้
ในการเรียนการสอน การขยายและพัฒนาการเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) เพื่อปฏิวตั ิและ
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูใ้ ห้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะและพัฒนาการของ
เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่โดดเด่นที่จะเข้ามามีบทบาท และสร้างรูปแบบการเรียนรู ้ 11 ประเภท โดยส่ง
ผลกระทบและเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยมีเทคโนโลยีบางประเภทอาจจะคาบเกี่ยวกับคอมบ์และ
เมสโก (Combs & Meskó, 2015) ดังนี ้
1. บิก๊ ดาต้า (Big data) สาหรับการเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning) เป็ น
ข้อมูลที่ผลิตขึน้ สาหรับให้ผูเ้ รียนใช้เครือข่ายโซเชียลต่างๆ โต้ตอบ สื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์การ
เรียนรูร้ ว่ มกับอาจารย์ผสู้ อน โดยข้อมูลเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ ที่แบ่งปั นทัง้ หมด จะถูกเก็บรวบรวม
เอาไว้ในระบบการจัดการเรียนรู ้ (Learning Management Systems, L.M.S.) และระบบจัดการ
เนื อ้ หา (Content Management Systems, C.M.S.) ผ่านโซเชี ยลมี เดี ย และเครือ ข่ายสัง คมออน
ไลน์ เช่น ยูทบู เอ็ดดูเทนเมนท์ หรือเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรู ้ โต้ตอบ และมี
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ปฏิสมั พันธ์การเรียนรู ก้ บั อาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตร (Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson &
Marrs, 2013)
2. ซอฟแวร์ APIs (Application Programming Interfaces) เป็ นนวัต กรรม
ทางการศึ ก ษาเพื่ อ การเรี ย นรู ้ด ้ว ยเทคโนโลยี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของระบบซอฟแวร์ APIs
Interface เป็ นแอพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ใช้งานง่ายและให้ผเู้ รียนสามารถปรับปรุงหรือ
เพิ่มการทางาน (Functions)การใช้งานเองได้ดว้ ยตัวเอง APIs ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาที่นิยมใช้
เช่น After the Deadline, Blackboard Collaborate, Khan Academy, Knewton
3. เทคโนโลยี ก ารเรีย นการสอน Tin Can เป็ นซอฟแวร์ API ใหม่ ล่ า สุ ด ที่
นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบ SCORM (Sharable
Content Object Reference Model) ที่บรู ณาการมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด
และวิธี การที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่ อสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึงการท างาน
ร่วมกันและความคงทนในการเรียกดูเนือ้ หาบทเรียนซา้ ใหม่ขอ้ จากัดของเครื่องมือชนิดนีก้ ็คือ ต้อง
ใช้ง านร่ว มกับ ระบบอิ น เทอร์เน็ ต ที่ มี ค วามเสถี ย รเพื่ อ เชื่ อ มต่อ เว็ บ บราวเซอร์ (Web browser)
สามารถค้น หาข้อมูลในระบบการจัดการเรียนรู ้ (L.M.S.) ที่เป็ นกิจกรรมเรียนรูใ้ นระบบปกติเท่านัน้
แต่ยงั ไม่รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้
4. ภาษา HTML 5 (Hypertext version 5) เป็ นเวอร์ช่ นั ใหม่ล่าสุดของ Hyper
Text Markup Language เป็ นภาษามาร์ก อั ป ที่ ใ ช้แ ท็ ก (Tag) ในการก าหนดการแสดงหน้ า
จอแสดงผลเว็บเพจ (Webpage) ที่ตา่ งก็เชื่อมถึงกันใน Hyper space ผ่าน Hyperlink เพื่อรองรับ
การใช้งานบนอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน
5. อุป กรณ์ Responsive e-Learning Design (RED) ส าหรับ รองรับ การใช้
งานสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ บบหลายหน้า จอ (Multiple screens) ได้ติ ด ต่ อ กัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถู ก
ออกแบบมาเพื่อให้ผเู้ รียนใช้ในการรับ -ส่งข้อมูล และตอบโจทย์การเรียนรูท้ ่ีสามารถทางานร่วมกับ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย
6. อุปกรณ์ Wearable computing เป็ นเทคโนโลยีท่ีใช้อปุ กรณ์สวมใส่สาหรับ
การเรียนรู ้ โดยมีระบบรองรับการใช้งานเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ซึ่งผูเ้ รียนสามารถใช้รว่ มกับ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
7. วีดิโอคลิป เป็ นสื่อกลางในการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์โดยผูเ้ รียนมี
ส่วนร่วมอย่างมาก
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8. แบบเรี ย นดิ จิ ทั ล (Digital textbooks) ถู ก น ามาใช้ โ ดยผนวกเข้ า กั บ
เทคโนโลยีวิเคราะห์ขอ้ มูลบิก๊ ดาต้า (Big data analytics) ที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสาหรับ
ผูเ้ รียนปั จเจกบุคคลอย่างแพร่หลายในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็ นเครื่องมือที่ใช้ใน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมและมีราคาถูก
9. ระบบการพิ ม พ์วัต ถุส ามมิ ติ (3D-printing) ใช้ในการพิ ม พ์ไฟล์ง านหรือ
ภาพให้เป็ นวัตถุสามมิติ
10. การเรียนรู บ้ นมื อถื อ (Mobile learning) เป็ น แอพลิ เคชัน การเรียนรู ้บ น
แพลต ฟอร์มสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตรูปแบบเรียลไทม์ (Real-time/Synchronous)
11.ระบบประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing) เป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การเรี ย นการสอนที่ ผ สานการเรี ย นรู ้ เพื่ อ เชื่ อ มต่อ โลกเสมื อ นจริง เข้า กับ เว็ บ และเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกได้เริ่มเชื่อมต่อ
ระบบคลาวด์ แคมปั ส (Cloud campuses) กับแคมปั สโลกเสมือนจริง (Virtual campuses) ผ่าน
โปรแกรมการเรียนรู ท้ ่ีมีประสิทธิ ภาพสูง เช่น มูก้ ส์ (MOOCs) บนแพลตฟอร์ม Coursera, edX,
Udacity, xPro จัดเก็บบนคลาวด์ มหาวิทยาลัยชัน้ นาหลายแห่งใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์
(Combs & Meskó, 2015, pp. 59-60)
คูมาร์ (Kumar) ได้สรุปว่า ไม่วา่ เทคโนโลยีอบุ ตั ใิ หม่จะพิสจู น์ให้เห็นถึงการเปลี่ยน
แปลงอย่างพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย (Disruptive university) เกือบทัง้ หมด
หรือไม่ก็ตาม ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยจาเป็ นต้องเข้าใจบทบาท และรับรู ถ้ ึงความท้าทายใหม่ท่ี คืบ
คลานเข้ามาและยอมรับ เพื่อสามารถสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานปั จจุบนั ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับ
ตัวได้อย่างทันท่วงที สถาบันอุดมศึกษาอื่นก็ย่อมจะเข้ามาช่วงชิงโอกาสนีไ้ ป เพื่อสร้างความได้
เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดการศึกษาที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มารองรับ
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ของคอมบส์และเมสโก (Combs & Meskó, 2015) ยังได้ระบุ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่สง่ ผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา และแสดงนัยสาคัญสาหรับ
การออกแบบหลักสูตรใหม่ ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม มี 24 ประเภท
ได้แก่
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1. การเตรียมความพร้อมและการป้องกัน (Prepare and prevent) ประกอบด้วย
1.1. Digital literacy เช่ น บล็ อ ก ทวิ ต เตอร์ ยู ทู บ เฟ ซบุ๊ ก วิ กิ ส าหรั บ
การแพทย์
1.2. Virtual dissection การผ่าชันสูตรเสมือนจริง
1.3. Full physiological simulations แบบจาลองกายวิภาคมนุษย์ เพื่ อการ
สอนและวิจยั
1.4. Curated online information เป็ น แหล่ง ข้อ มูล เชื่ อ ถื อ ได้ส าหรับ แพทย์
ผูป้ ่ วยและผูเ้ รียนผ่านวิกิ (Wikis) หรือเว็บ Webicina.com
1.5. Microchip modeling การใช้ไ มโครชิ ป เพื่ อ สร้า งรู ป แบบอวัย วะของ
มนุษย์ เช่น ตับ ไต หัวใจ
1.6. D.I.Y. (Do-It-Yourself) การใช้วสั ดุเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น iGEM, D.I.Y.
division เพื่อให้ผทู้ ่ีสนใจสามารถทาการทดลองได้นอกห้องแล็บ
1.7. Gamification of patient care เช่น Shine, FitBit, Lumosity แอปพลิเค
ชันที่มีระบบการทางานแบบเกมส์อนไลน์ เพื่อใช้ฟื้นฟูสขุ ภาพของผูป้ ่ วย
2. ข้ อ มู ล ป้ อ นเข้ า และการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรค (Data input and diagnostics)
ประกอบด้วย
2.1. Holographic data input การป้อน-รับข้อมูลเครือข่ายสุขภาพบนโฮโล
แกรมสามมิติ
2.2. Medical tricorder เครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคแบบพกพา
2.3.Smartwatches ส าหรับ ให้ค าปรึก ษา โทรเข้า -รับ สาย รับ -ส่ง ข้อ ความ
นัดหมาย
2.4. Augmented reality แว่ น ตา Google คอนแทคเลนส์ส ามมิ ติ ส าหรับ
นิสิตแพทย์ใช้ศกึ ษาวิธีผา่ ตัด
2.5. Semantic health records แบบบันทึกเพื่อสื่อสารสุขภาพของผูป้ ่ วย
2.6. Personalized DNA sequencingเพื่อใช้พยากรณ์รูปแบบของการรักษา
2.7.Home diagnostics ผลตรวจวินิจฉัยโรคด้วยตัวเองจากที่บา้ น
2.8 Wearable e-skins, Tooth-embedded sensors, Digestible sensors
เช่ น Proteus, Digital Health, Sano, Equivital เพื่ อ จั บ สั ญ ญ าณ ชี พ จร การเคลื่ อ นไหวของ
ขากรรไกร
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3. การรักษาและการติดตามผล (Therapy and follow up) ประกอบด้วย
3.1. Robotics เพื่อใช้ในการผ่าตัดทางไกล
3.2. Customized mobile applications การใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
3.3.3D-printed biomaterials ระบบการพิ ม พ์ ส ามมิ ติ เพื่ อ การปลู ก ถ่ า ย
อวัยวะของมนุษย์
3.4. Artificial organs การปลูก ถ่ า ยผิ ว หนัง เที ย ม กระดู ก เที ย ม หลอดลม
เทียม เส้นเลือดเทียม
3.5. Adherence control เครื่องมือใช้ควบคุมการให้ยาผูป้ ่ วย (สีฟ้า) เมื่อยา
หมดจะเปลี่ยนเป็ นสีแดง
3.6. Augmenting human capabilities การใช้ก ะโหลกเที ยมส าหรับ ผู้ป่ วย
อัมพาต
3.7. Nanorobots เปรียบเสมือนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อผลในการรักษาเซลล์
ที่ตายไปแล้ว
4. ผลลัพธ์ (Outcomes and consequences) ประกอบด้วย
4.1. Artificial intelligence ปั ญญาประดิษฐ์ เช่น IBM’s Watson, Cognitive
task analysis (CTA) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและการตัดสินใจในการรักษาของแพทย์
4.2. Virtual reality applications เพื่ อใช้รกั ษาผูป้ ่ วยทางจิ ตเวช ให้สามารถ
สัมผัสประสบการณ์ขนั้ ตอนการผ่าตัดอย่างละเอียดล่วงหน้าได้เสมือนจริง (Virtual)
เทคโนโลยี ท างการแพทย์อุบัติใหม่ เหล่านี ้ถูก ใช้ร่วมกับ ดิจิ ทัล แอดวานซ์ (Digital
advances) 6 ประเภท คือ 1) สมาร์ทโฟน 2) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 3) อินเทอร์เน็ต 4) สมาร์ท
ดิจิทลั 5) การจัดลาดับยีนและ6) เครือข่ายโซเชียลที่ดสิ รัป (Disrupt) การเรียนการสอนรูปแบบเดิม
ของนิสิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ ไม่วา่ จะเป็ น การใช้แอปพลิเคชันและการผ่าชันสูตร
เสมือนจริง Virtual dissection เช่น Anatomage, ImageVis3D, 4D- Anatomy เพื่อช่วยให้ผเู้ รียน
เรียนรูก้ ายวิภาคศาสตร์โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสามมิติในการผ่าชาแหละศพและเข้า
แทนที่การผ่าศพโดยใช้รา่ งอาจารย์ใหญ่แบบเดิม
มหาวิ ท ยาลัย Semmelweis ซึ่ ง เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ทางการแพทย์ท่ี เก่ า แก่ และมี
ชื่อเสียงในกรุ งบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีชีวจักรกล
(Bionics) เทคโนโลยีห่นุ ยนต์ (Robotics) ความเป็ นจริงเสริม (Augmented reality) โซเชียลมีเดีย
จีโนมิกส์ (Genomics) ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญเปิ ดโอกาสให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาและพัฒนาการ
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เรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยีการสอนรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีมีความก้าวหน้าลา้ สมัยอย่างมาก ใช้
วิธีการบรรยายรูปแบบผสมผสาน โดยใช้กรณีศกึ ษาตัวอย่างของผูป้ ่ วยจริง เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ้
ความเข้าใจ และมีทักษะที่จาเป็ นด้านวิ ชาชีพ ในอนาคต (Combs & Meskó, 2015, p. 65 cited
Molnár & Meskó, 2013) แผนผังคูม่ ือการแพทย์ในอนาคต ดังแสดงในภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 7 แผนผังคูม่ ือการแพทย์ในอนาคต
ที่มา: คอมบส์และเมสโก (Combs & Meskó, 2015). Disruptive technologies
affecting education and their implications for curricular redesign. p. 63.
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นอกจากนี ้ งานวิจัย ของแซปป้าและมาร์ค วิส (Zappa, 2014; Marquis, 2012) ได้
ศึกษาจินตภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต (Visualization2014-2040) และพยากรณ์
เทคโนโลยี ในอนาคต (ค.ศ. 2014-2040) ที่ จ ะเปลี่ ยนรู ปแบบการเรียนการสอนในสถาบัน อุด ม
ศึกษา โดยใช้วิธีวิจยั แบบผสมผสาน เก็บข้อมูลจากวารสารตีพิมพ์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารตีพิมพ์ดา้ นวัฒ นธรรมทางเทคโนโลยี และบล็อก (Blogs) หลังจากนัน้ นาข้อมูลต่างๆ ที่
รวบรวมมาได้มาจัดแบ่งออกเป็ นกลุ่มหัวข้อ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของแต่ละหัวข้อให้เท่าๆ กัน
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่ กาลังศึกษาในเรื่องดังกล่าว ขนาดของตลาด และ
จานวนผลงานที่ได้รบั การตีพิมพ์ลงในวารสาร รวมทัง้ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยนาเทคโนโลยีท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน เช่น แท็บเล็ต กระดาน
อัจฉริยะ ดิจิทลั โปรเจคเตอร์ เกมส์เพื่อการศึกษา บทเรียนวีดิโอการสอน การเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่ง
(e-Learning) คอร์ส การเรีย นรู ป แบบออนไลน์เปิ ด เสรีท่ี มุ่ง เน้น กลุ่ม ผู้เรีย นขนาดใหญ่ (Open
Course Ware, OCW) เทคโนโลยีทางการศึกษาเครื่องมือและสื่อวัสดุการสอนเหล่านีไ้ ด้ถูกนามา
ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับแนวโน้มของห้องเรียนระบบดิจิทลั (Digitalized classroom) เกมมิฟิเคชันเพื่อ
การศึกษา (Gamification in education) และการเผยแพร่ขอ้ มูลในระบบเปิ ดเพื่ อประโยชน์ของ
สาธารณชน (Opening of information)
แซปป้า (Zappa, 2014) สรุ ปว่า จินตภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงห้องเรียนในอนาคต โดยห้องเรียนรูปแบบเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็ นห้องเรียนเพื่อการ
เรียนรูใ้ นระบบสตูดิโอดิจิทลั (Learning digitalized studios) แบบโลกเสมือนจริง (Virtual reality)
ซึ่งทาให้ผูเ้ รียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู ก้ ับเพื่ อนร่วมชัน้ ทั่วโลก ผ่านเครื่อง มื อ
จัดการศึกษา (Management tools) เช่น แท็บเล็ต กระดานถามตอบ จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
เผยแพร่ขอ้ มูลในระบบเปิ ดสาหรับสาธารณชน ที่จะนามาประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย โดยอาจารย์ผูส้ อนจัดทาเนื อ้ หา บทเรียน รู ปแบบวีดิโอการสอน
ออนไลน์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา และหนังสือแบบเรียนดิจิทลั บนแพลตฟอร์มการสอนร่วม
กัน ระหว่างโรงเรีย นเครือ ข่าย (Interschool teaching platforms) เทคโนโลยี ก ารศึก ษาที่ จ ะส่ ง
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนในอนาคตมีอย่างน้อย 6 รูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ ดังนี ้
1. การเรีย นรู ้ระบบสตูดิ โอดิ จิ ทัล (Learning digitalized studios) เป็ น การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายประเภทมาใช้เป็ นเครื่องมือจัดการศึกษา ในห้องเรียนระบบสตูดิโอ
ดิจิทลั หรือห้องแล็บคอมพิวเตอร์ เช่น แท็บเล็ต จอภาพกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอัจฉริยะ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ วัตถุฝังตัวอัจฉริยะ (Embedded intelligence) โต๊ะเรียนอัจฉริยะ ผนัง
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ห้อ งเรี ย นอัจ ฉริ ย ะ อุ ป กรณ์ Eye tracking แผนที่ ปั ก หมุ ด บนกู เกิ ้ล (Cascading knowledge
maps) กระดานถามตอบเพื่ อประเมิ นประสิทธิ ภ าพผู้เรียนแบบโลกเสมื อนจริง (Virtual reality
assessment)
2. ข้อมูลระบบเปิ ด (Opening of information) เป็ นการเผยแพร่ข้อมูลในระบบ
เปิ ดสาหรับสาธารณชนโดยอาจารย์ผสู้ อนร่วมมือและทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจัด
ห้องเรียนเป็ นรูปแบบกลุ่มไม่แยกโต๊ะเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูร้ ว่ มกัน (Silos classrooms)
ประกอบด้วย เนือ้ หาบทเรียน ผลสะท้อนกลับ และการประเมินผลผูเ้ รียน ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
จริง (Virtual reality) ชุม ชนโรงเรีย นออนไลน์ (Online school communities) การจัด ท าเนื ้อ หา
บทเรียนรู ปแบบวีดิโอการสอนออนไลน์ แอปสโตร์เพื่อการศึกษา Open Course Ware (OCW) ที่
รวบรวมเนือ้ หาวิชาที่ใช้สอนในสถาบัน M.I.T. มาใส่ไว้ในเว็บไซด์เพื่อให้ความรูฟ้ รีแก่สาธารณชน
หนังสือดิจิทลั ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) แพลตฟอร์มการสอนที่ใช้รว่ มกันระหว่าง
โรงเรียนในเครือข่าย
3. เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification in education) เป็ นการเปลี่ยนเนือ้
หาบทเรียนโดยใช้เทคนิคในรู ปแบบของเกมส์เป็ นกลไกการสอนโดยไม่ใช้ตวั เกมส์ เพื่อถ่ายทอด
ความรูท้ ่ีตอ้ งใช้ทกั ษะความรูข้ องอาจารย์ผสู้ อนสร้างขึน้ และผลสะท้อนกลับ เพื่อนามาใช้ประเมิน
ศักยภาพของผูเ้ รียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องหมายตราติดหน้าอก หรือแบดจ์
(Achievement & badges) เครื่องมือจัดโปรแกรมการศึกษา เกมส์เพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-paced) แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน (Student-developed apps)
Disintermediation เป็ นโมเดลที่ใช้เทคโนโลยีการสร้างสถานการณ์จาลองด้วย
ปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) ซึ่งเป็ นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนเพื่อปรับปรุงการสอนรูป
แบบเดิมของอาจารย์ผสู้ อนประกอบด้วย กลไกการเรียนรูท้ ่ีออกแบบสาหรับผูเ้ รียน อัลกอริทึมเพื่อ
ประเมินผล แพลตฟอร์มผูเ้ รียนสอนผูเ้ รียน การประเมินผลงานผูเ้ รียน การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อน บทเรียนที่ถกู สร้างขึน้ ด้วยอัลกอริทึม การเรียนทางไกลเสมือนจริง (Telepresence)
แพลตฟอร์มการเรียนบนสมาร์ทโฟน (Mobile learning platforms)
5. ระบบค านวณโดยใช้ก ารสัม ผัส (Tangible computing) หมายถึ ง การฝั ง
ระบบคานวณผ่านวัตถุปัญญาประดิษฐ์ (Intelligent objects) หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs)
เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้ เช่น วัสดุปฏิกิริยาสัมผัส โต๊ะเก้าอีเ้ รียนปฏิกิริยา
สัมผัส ทัศนศึกษาโดยใช้ดจิ ิทลั เป็ นสื่อกลาง (Digitally intermediated field trips)
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6. ระบบสตูดิโอโลกเสมือนจริง (Virtual/physical studios) เพื่อใช้เชื่อมช่องว่าง
ระหว่างการเรียนรูปแบบออนไลน์และการเรียนในห้องเรียนปกติ เป็ นศูนย์กลางที่จะช่วยให้ผเู้ รียน
สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูก้ บั เพื่อนๆ ร่วมชัน้ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือจัดการศึกษา
สมัย ใหม่ เช่น เทคโนโลยี แ สดงผลผ่านแว่น ครอบศี รษะ (Heads Up Display, HUD/Eyewear)
เทคโนโลยีเชื่อมโลกแห่งความจริงที่สร้างความรูส้ ึกจมดิ่งลงไปในโลกเสมือน (3D-VR immersive)
การวิจยั Neuroinformatics เป็ นเครื่องมือเพื่อใช้ศึกษารู ปแบบและคานวณข้อมูลระบบประสาท
ทางวิทยาศาสตร์ กระดานจอเรตินา (Retina screens) และภาพโฮโลแกรม (Holography)
ผลการวิ จัย ของแซปป้ า (Zappa, 2014) ได้ส รุ ป ความส าคัญ ของ จิ น ตภาพของ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต (Visualization 2014-2040) ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดม
ศึกษาทาให้สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างน้อย 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ห้องเรียนรูปแบบเดิม ที่เป็ นห้องเรียนที่จดั การเรียนการสอนในอาคารเรียนและ
ใช้เทคโนโลยีรว่ มจากส่วนกลางของสถาบันการศึกษาจะถูกปรับเปลี่ยนเป็ นห้องเรียนระบบสตูดิโอ
(Studio-based) สอนแบบโลกเสมือนจริง (Virtual teaching environment) โดยเฉพาะห้องเรียน
ในระดับประถมศึกษา
2. ระบบสตูดิโอดิจิทลั (Digitalized studio) เป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพของการ
เรียนรูปแบบเดิม โดยใช้การเรียนแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peers-2-peers) เพื่อร่วมอภิปรายกลุ่มที่
จะเชื่อมการเรียนรู ร้ ะหว่างโลกภายนอก ซึ่งจะทาให้ผูเ้ รียนสามารถแบ่งปั นประสบการณ์เรียนรู ้
ระหว่างเพื่อนๆ ทั่วโลก การเรียนการสอน และประเมินผลผูเ้ รียนจะเป็ นรูปแบบของโครงการ การ
ฝึ กทักษะ การปฏิบตั ิจริงผ่านแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล (Portfolio-based) และแก้ปัญหาร่วม
กันกับอาจารย์ผสู้ อนซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) การเรียนในระบบนีจ้ ึงไม่
จาเป็ น ต้องใช้โต๊ะเก้าอีแ้ บบเรียงแถวหน้ากระดานอีกต่อไป
3. โลกเสมือนจริง (Virtual) เป็ นการเรียนรู ท้ ่ี ผูเ้ รียนใช้ประสบการณ์ในการเรียน
แบบอภิปรายกลุ่ม การแบ่งปั นความรูก้ ารคิดโครงงานและการประเมินผล รูปแบบการสอนเปลี่ยน
เป็ นคอร์สออนไลน์ (Online course) หรือเนือ้ หาบทเรียน วีดิโอการสอนออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน Open Course Ware (OCW) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) การเปลี่ยน
แปลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อห้องเรียนแบบกระดานชนวนและทาให้การใช้งานกระดาน
ชนวนเสื่อมสูญไปอย่างถาวร (Google, 2008) สอดคล้องกับผลศึกษาวิจยั ของมาร์ควิส (Marquis,
2012) ที่พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความ
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รูแ้ ละการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึก ษาและมหาวิทยาลัยเครื่องมือจัดการศึกษาดังกล่าวได้เชื่อมต่อ
ไปยังฟี ล์ด(Field) ที่ใหญ่มากขึน้ ได้แก่ 1) ห้องเรียนระบบดิจิทลั (Digitalized classroom) 2) เกม
มิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification in education) และ3) การเผยแพร่ขอ้ มูลในระบบเปิ ดเพื่อ
ประโยชน์ข องสาธารณชน (Opening of information) โดยทั้ง 3 ฟี ล์ด (Fields) นี ้จ ะถูก หลอม
รวมเข้าด้วยกันเป็ นเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 ประเภท ที่จะเกิดขึน้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 20202030 คือ 1) Disintermediation เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็ นระบบที่ไม่
ใช้ (Undoing) รู ปแบบของอาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รียนในระบบเดิม และใช้โมเดลการสร้างสถาน
การณ์จาลองด้วยปั ญญาประดิษฐ์ (A.I. simulation) ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อผูเ้ รียนรายบุคคล
โดยได้สร้างสภาพเข้าทดแทนหรือแทนที่อาจารย์ผสู้ อน และ2) การเรียนการสอนผ่านระบบสัมผัส
(Tangible computing) เป็ นการพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู ไ้ ด้อย่าง
ละเอียดลึกซึง้ และเข้าใจในเนือ้ หาบทเรียนมากยิ่งขึน้ อุปกรณ์ Eye and attention tracking เพื่อ
เชื่อมต่อการเรียนรูท้ ่ีมีความก้าวหน้าในวงการอุดมศึกษาระดับสากล ห้องเรียนระบบดิจิทลั นี ้จะถูก
ฝังระบบการคานวณผ่านวัตถุปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) และการเชื่อม ต่อที่
ส่ ง ผลต่ อ กลไกการเรี ย นรู ้โดยเป็ นแพลตฟอร์ม การเรี ย นรู ้เฉพาะรายบุ ค คล (Individualized
learning platform) เพิ่มมากยิ่งขึน้ การเชื่อมต่อเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการและจะช่วย
ผูเ้ รียนในการเรียนรูใ้ นโลกเสมือนจริงอย่างหลากหลาย
ช่วงกลางทศวรรษ ปี ค.ศ. 2030 สถานศึกษารูปแบบเดิมจะถูกแทนที่ดว้ ยการสอนใน
ระบบสตูดิโอเสมื อ นจริง (Virtual/physical studios) ที่ เรีย กว่า “เวอร์ช่ ัน ไฮบริด (Hybrid)” เป็ น
กระบวนการจัดการศึกษาที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการศึกษาออนไลน์
(Online) และการเรียนในห้องเรียน (Offline) ซึ่งเป็ นศักยภาพของการศึกษาในอนาคต และภายใน
สองทศวรรษข้างหน้า (ปี ค.ศ. 2040) การศึกษารูปแบบไฮบริด (Hybrid) จะมุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู ้
โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-based) และประเมินผลงานผ่านแฟ้มสะสมผลงานผูเ้ รียนราย
บุคคล (Portfolio-based) การศึกษาในยุคนีจ้ ะกลายเป็ นรูปแบบต่อเนื่องเชื่อมต่อถึงกัน เพื่อช่วยให้
ผูเ้ รียนในปั จจุบันที่ จะเติบโตไปในอนาคต จะต้องปรับตัวอย่างไรกับโลกของการศึกษาที่ จะถูก
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็ นวงจรไม่มีวนั สิน้ สุด ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงได้อย่างถาวร สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ควรจะเตรียมพร้อมรับมือเพื่อจัดการกับ
เทคโนโลยีทางการศึกษารูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ยุคดิจิทลั อย่างไรจินตภาพ 3 ทศวรรษของ
เทคโนโลยีในอนาคต (Envisioning technologies) ที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน มีดงั นี ้
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1. ในปี ค.ศ. 2020 จะเกิดแพลตฟอร์มการสอนใหม่ “S2S teaching platforms”
เป็ น รู ปแบบผูเ้ รียนสอนผูเ้ รียน (Student-student teaching) ซึ่งนามาจากระบบเพื่ อนสอนเพื่ อน
(Peers-to-peers university, P2PU) แนวคิดนี น้ ามาจากความคิดที่ว่าผูเ้ รียนจะเรียนได้ดีขึน้ กว่า
เดิมจากการเพื่อนช่วยสอนเพื่อนด้วยกันโดยใช้การเรียนรูแ้ บบปั จเจกบุคคลเพื่อเชื่อมต่อผูเ้ รียนกับ
เพื่อนๆ ที่ไม่สามารถสอนในระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring) และเป็ นกระบวนการที่ให้อิสระแก่ ผเู้ รียน
และอาจารย์ผสู้ อนเพื่อมุง่ เน้นการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในปี ค.ศ. 2030 จะเกิดนวัตกรรมการสอนแบบใหม่เรียกว่า “Algo-generated
lessons” ในกลุ่ม Disintermediation โดยใช้อลั กอริทมึ (Algorithm) เพื่อใช้ขบั เคลื่อนการทางานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนร่วมกับข้อมูลบิก๊ ดาต้า (Big data) และเหมืองข้อมูล (Data mining)
เครื่องมือจัดการศึกษาลา้ สมัยเหล่านี ้ รวมทั้งการใช้ อุปกรณ์ Eye and attention tracking จะใช้
บันทึกข้อมูลที่ผเู้ รียนป้อนเข้าไว้ในเชิงปริมาณ เพื่อนามาผลิตเป็ นบทเรียนเฉพาะผูเ้ รียนราย บุคคล
ให้ตรงตามระดับของการเรียนรูร้ ะบบ ที่นิยมใช้ เช่น Knewton หรือ Pearson
3. ในปี ค.ศ. 2040 จะเกิดเทคโนโลยีการเรียนการสอนใหม่ ที่ เรียกว่า “Neuroinformatics” เป็ นการประยุกต์ใช้เครื่องมือคานวณเพื่อศึกษาข้อมูลระบบประสาททางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจโครงสร้างสมองของมนุษย์และระบบการทางานของภาย
ในอวัยวะ โดยมีความเป็ นเป็ นได้ท่ีจะพัฒ นา “เทคโนโลยีเมทริกซ์ (Matrix)” ที่มีความสามารถใน
ถ่ายโอนความรู แ้ ละข้อมูลต่างๆ เข้าสู่สมองของมนุษย์ได้โดยตรง โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ระบบการ
ศึกษากายวิภาคศาสตร์รูปแบบเดิมอีกต่อไป (Hadhazy,2012) เทคโนโลยีท่ีสร้างให้ผเู้ รียนมีความ
รูส้ ึกจมดิ่งลงในโลกเสมือนจริง (Immersive virtual reality) จะกลายเป็ นมาตรฐานของการศึกษา
ในอนาคต (Standard for education) และแนวคิดของโลกเสมือนจริง (Virtual reality world) ที่จะ
เชื่อมต่อการเรียนรู ก้ ับโลกแห่งความเป็ นจริง (Real world) ได้ถูกนามาใช้ในการศึกษาเป็ นระยะ
เวลาหนึ่งแล้ว เทคโนโลยี Immersive virtual reality นัน้ เป็ นการสร้างความรู ส้ ึกจมดิ่งลงไปในโลก
เสมือนจริงซึ่งเป็ นพัฒนาการต่อยอดของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้า เพื่อช่วยให้
ผูเ้ รียนรายบุคคลสามารถเข้าถึงบรรยากาศแบบสมจริงได้อย่างสมบูรณ์เปรียบเสมือนผูเ้ รียนได้อยู่
ในโลกแห่งความเป็ นจริง ซึ่งแยกความแตกต่างไม่ออกระหว่างโลกแห่งความจริง และโลกเสมือน
จริงที่จาลองขึน้ ทาให้ได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามสถานการณ์จริง (Actual events) โดยใช้
เครื่องมือจริง (Actual tools) หรือแก้ไขปั ญหาแบบสมจริง (Hyper-realistic) โดยผูเ้ รียนสามารถ
พัฒนาความรูห้ รือใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ ได้อย่างปลอดภัย ผลการศึกษาของ มาร์ควิส (Marquis, 2012,
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July 23) สามารถสรุ ปได้ว่า แก่นแท้ของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดม
ศึกษาและเกิดประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน มีดงั นี ้
1. การผสมผสานมี เดี ย ใหม่ เพื่ อ เป็ นตัว กลางในการให้ผู้เรี ย นได้แ สดง
ความคิด เห็นและการสื่อสาร ซึ่งช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจโลกแห่งความเป็ นจริงที่มีปฏิสมั พันธ์กันและ
ช่วยในการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
2. ทักษะการใช้ภาษาข้อมูลสารสนเทศ (ICT) ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับผูเ้ รียน
ในยุคนี ้
3. เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ที่มีรูปแบบการ
เรียนรูร้ ายบุคคล จะช่วยให้ผเู้ รียนแต่ละคนสามารถค้นหาความสนใจและสร้างแผนภูมิการเรียนรู ้
ด้วยตัวเอง โดยสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู ร้ ูปแบบ D.I.Y. (Do-It-Yourself) เป็ นการเรียนเพื่อปรับ
ตัวและก้าวให้ทนั ตามเทคโนโลยี
4. เทคโนโลยี เพื่ ออานวยความสะดวกด้านประสบการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้
ผูเ้ รียนได้ประยุกต์ใช้ความรูแ้ บ่งปันข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกิดขึน้ จริง
5. รูปแบบการเรียนรู ร้ ายบุคคลจะกลายเป็ นทางเลือกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ อานวยความสะดวกให้ผู้เรีย นสามารถเรียนรู ต้ ลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อ อาทิ ต ย์ ซึ่งจะเกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนทัง้ การจัดสรรเวลาและวิถีการดาเนินชีวิตเป็ นรูปแบบของการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
(Lifelong learning)
6. เทคโนโลยี ยัง ช่ว ยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรี ย น สามารถเรีย นรู ผ้ ่ า น
เครื่องมือจัดการศึกษา ทาให้เรียนรู ไ้ ด้ทุกที่ ทุกเวลาจากบทเรียนออนไลน์ ท่ีบา้ นหรือในชัน้ เรียน
ปกติ
7. เทคโนโลยีเพื่อให้ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นรู ปแบบการเรียนรู ร้ ายบุคคล
เป็ นการศึกษาทางเลือกใหม่ เพื่อฝึ กฝนและควบคุมตนเองเป็ นฐาน (Mastery-based) โดยผูเ้ รียน
แต่ละคนจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรียนรู ้ และลดความล้มเหลวของการศึกษาโดย
ศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง (Own-paced)
8. ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร จะถู ก ใช้เป็ นสื่ อ กลางของ
การศึกษา ซึ่งจะช่วยในเรื่องผลงานที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารสามารถช่วยขับเคลื่อนให้ผเู้ รียนไปสู่
การประเมิน ผลจริงที่แตกต่างจากการวัดและประเมิน ผลด้วยมาตรฐานที่ไม่เที่ยง
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จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิกผันที่จะเข้ามามีบทบาท และส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั
สาคัญ สามารถแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท ดังนี ้
3.3.1. บิ๊กดาต้า (Big data, ค.ศ. 2012-2013)
ในสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บิ๊ ก ดาต้า (Big data) หรื อ ข้อ มู ล ขนาดใหญ่
หมายถึง ชุม นุม ของชุด ข้อมูล ที่ มี ขนาดและความซับซ้อนมาก จนยากที่ จ ะประมวลผลได้ดว้ ย
เครื่องมื อ จัด การฐานข้อ มูล ที่ มี อ ยู่ รวมถึง การบัน ทึก การจัดเก็ บ การค้น หา การแบ่ง ปั น การ
วิเคราะห์และการวาดภาพข้อมูล แนวโน้มของชุดข้อมูลต่างๆ ที่ใหญ่ขนึ ้ เป็ นผลมาจากสารสนเทศ
เพิ่มเติมที่ได้มาจากการวิเคราะห์ชดุ ข้อมูลชุดใหญ่ชดุ เดียวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเทียบกับข้อมูล
ย่อยๆ หลายชุดที่แยกจากกันที่มีขนาดรวมกันแล้วเท่ากัน เช่น บันทึกการใช้งานจากเว็บ ระบบ
RFID ระบุเอก ลักษณ์ดว้ ยคลื่นวิทยุ เครือข่ายเซ็นเซอร์ เครือข่ายสังคม ข้อมูลสังคม เอกสารและ
ข้อ ความบนอิ น เทอร์เ น็ ต การท าดัช นี ค ้น หาอิ น เทอร์เน็ ต บัน ทึ ก การโทรศัพ ท์ ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์ส ภาพอากาศ จี โนมิ กส์ การวิจัยทางชี วธรณี เคมี และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ซับ ซ้อ นและมั ก จะข้า มสาขา การสอดส่ อ งทางการทหาร เวชระเบี ย น คลัง ภาพ ถ่ า ย คลั ง
ภาพเคลื่อนไหว และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ (Wikipedia online, Big data)
ความหมาย
ในพจนานุกรม Your dictionary (Online, 2018) นิยาม บิก๊ ดาต้า (Big data)
เป็ นคา นาม หมายถึง ชุดหรือเซ็ตของข้อมูลจานวนมหาศาลที่มีความซับซ้อน ทาให้ยากในการใช้
เครื่อง มือจัดการฐานข้อมูลแบบเดิม เพื่อเก็บรวบรวม สารอง แบ่งปั นเช่น การจัดการข้อมูลในเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ที่มีผใู้ ช้งานมากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก
ในพจนานุก รม Webster’s New World College (Online, 2014) ให้นิ ย าม
บิ๊ก ดาต้า (Big data) ว่า เป็ นเซ็ ต ของข้อ มูล ที่ มี ข นาดใหญ่ เกิ น กว่า จะใช้ก ารประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมซอฟ แวร์มาตรฐาน บิก๊ ดาต้า ที่ถูกนามาใช้ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เช่น
บิ๊ก ดาต้า ส าหรับ การเรีย นระบบอี -เลิ ร น์ นิ่ ง (e-Learning) เป็ น ข้อ มูล เนื ้อ หาบทเรีย นที่ ผ ลิ ต ขึ น้
เพื่อให้ผเู้ รียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลฟ์ หรือ ยูทบู เอ็ดดูเทนเมนท์
โดยสามารถโต้ตอบและสร้างปฏิสมั พันธ์การเรียนรูร้ ว่ มกับอาจารย์ผสู้ อน (Kumar, 2013)
การเรี ย นระบบอี -เลิ ร น์ นิ่ ง (e-Learning) บนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ เป็ น
ปรากฏการณ์ดิสรัปชั่นในสถาบันอุดมศึกษาที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกลายเป็ นเครื่องมือจัดการศึกษาสาคัญในการเรียน
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย (Christensen et al, 2002, p.
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30) ข้อมูลเนือ้ หาบทเรียนต่างๆ ที่แบ่งปันออนไลน์ทงั้ หมด จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูลระบบ
การจัด การเรียนรู ้ (L.M.S.) และระบบการจัดการเนือ้ หา (C.M.S.) เพื่อการประมวลผลบนคลาวด์
(Cloud computing)
ระบบการจัดการเรียนรู ้ (L.M.S.) และระบบการจัดการเนือ้ หา (C.M.S.) เป็ น
ซอฟแวร์ท่ี ทาหน้าที่ บ ริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ถูกใช้เป็ นเครื่องมื อเพื่ ออานวยความ
สะดวกแก่อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียน และผูด้ แู ลระบบ (Hosting Service Provider: HSP) โดยอาจารย์
ผูส้ อนจะนาเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ และสื่อการสอนขึน้ เว็บไซด์รายวิชาตามที่ได้ขอให้ระบบจัดไว้ให้
ได้โดย สะดวก ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื อ้ หา บทเรียนและกิ จ กรรมต่างๆ ผ่านเว็บ (Web) และ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ ระบบจัดเตรียมไว้ให้ เช่น การรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ห้องสนทนา (Chatroom) กระดานถามตอบ (Kumar, 2013)
ถึงแม้ว่า การเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่งจะเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเรียนการ
สอนในสถาบัน อุด มศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลัย ปั จ จุบัน อย่ า งมาก แต่ ป รากฏว่ า ศัก ยภาพของ
มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ท่ีจะให้บริการความรูร้ ูปแบบที่ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
เพื่อแลก เปลี่ยนเรียนรู ้ และสามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ รียนทั่วไปได้ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยใช้
เพียงปลายนิว้ กดที่แป้นพิมพ์ (Yamagata-Lynch et al, 2015, p. 11 cited Gibb et al, 2013)
ดิสรัปชั่นในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งอิทธิพลทาให้เกิด
การปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบของมหาวิ ท ยาลัย นอกระบบ (Autonomous university) เพื่ อ ช่ ว ยให้
สถาบันอุดม ศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็ นอิสระและคล่องตัวมากยิ่งขึน้ ออกนอกกรอบ
นโยบายของภาครัฐที่ม่งุ เน้นหน่วยกิต ค่าเทอมและการนับจานวนชั่วโมงเรียน โดยผูกมัดผูเ้ รียนไว้
อยู่ กั บ ที่ แต่ ก ารออกนอกระบบของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ เผชิ ญ ความท้ า ทายของเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ เข้ามาเปลี่ยนแปลง โครงสร้างหลักสูตรของอุดมศึกษาที่ตอ้ งปรับตัวให้เป็ น
เทคโนโลยี Enabler หมายความว่า ดิจิ ทัลเทคโนโลยี ท่ี เกิ ดขึน้ ได้ผลิตนวัต กรรมทางการศึก ษา
รูปแบบใหม่ออกสู่สงั คมมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าทาลายล้างสถาบันอุดมศึกษา (Flavin,
2012 cited Margaryan et al, 2011)
นอกจากข้อ มูล บิ๊ก ดาต้า ที่ ร วบรวมจัด เก็ บ ไว้ในระบบการจัด การเรีย นรู ้
(L.M.S.) และระบบการจัด การเนื ้อ หาแล้ว (C.M.S.) ยัง มี อ งค์ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ ส าคัญ คื อ การ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูล และกิ จกรรมการเรียนของผูเ้ รียนไว้บนระบบส าหรับอาจารย์ผูส้ อนจะ
สามารถน าไป ใช้เพื่ อวิเคราะห์ติด ตามและประเมิ นผลการเรียนการสอนในรายวิช าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์ ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 5 ส่วนสาคัญ ดังนี ้
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1. ระบบจัด การหลัก สู ต ร (Course management) กลุ่ ม ผู้ใ ช้ง านแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียน และผูบ้ ริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน
เวลาใดก็ได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับผูใ้ ช้งาน (User) และจานวนบทเรียน
ได้ไม่จากัด โดยขึน้ อยู่กับฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีใช้และระบบสามารถรองรับการใช้ภาษาไทยได้
เต็มรูปแบบ
2. ระบบการสร้า งบทเรี ย น (Content management) ประกอบด้ ว ย
เครื่องมือในการช่วยสร้างและจัดการเนือ้ หา (Content) โดยสามารถใช้งานได้ดีทงั้ กับบทเรียนใน
รู ปแบบอักษร (Text-based) และบทเรียนทั้งสื่ อ ภาพ และเสี ยง รวมทั้งแอนนิเมชั่น ในรู ปแบบ
เรียลไทม์ (Streaming media) เป็ นระบบที่คิดค้นพัฒนาขึน้ มาเพื่อช่วย ลดเวลาและภาระงานของ
ทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา
3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and evaluation system) มี
ระบบคลังข้อสอบ โดยเป็ นระบบการสุ่ม ข้อสอบ สามารถจับเวลาการทาและการตรวจข้อสอบ
อัตโนมัตพิ ร้อม เฉลย รายงานสถิติ คะแนนและสถิตกิ ารเข้าเรียนของผูเ้ รียน
4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course tools) ประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ส่ือสารระหว่างอาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รียน และระหว่างผูเ้ รียนและผูเ้ รียน ได้แก่ กระดานเว็บ
(Web board) และห้องสนทนา (Chatroom) โดยสามารถเก็บประวัติการใช้งานของข้อมูลเหล่านี ้
ได้บนคลาวด์
5. ระบบจัด การข้อมูล (Data management) ใช้ระบบจัด การไฟล์แ ละ
แฟ้ ม ข้อ มูล เพื่ อ ให้อ าจารย์ผู้ส อน มี เนื อ้ ที่ เก็ บ ข้อมูล เนื อ้ หาบทเรีย นส่วนตัวโดยได้เนื อ้ ที่ ต ามที่
ผูบ้ ริหารระบบจัดสรรและกาหนดให้ (Kumar, 2013)
ในทศวรรษหน้า (ปี ค .ศ. 2030) ได้คาดการณ์ไว้ว่า บิ๊กดาต้า จะถูกนาไปใช้
กั บ นวั ต กรรมการสอนใหม่ ที่ เรี ย กว่ า “Algo-generated lessons” กลุ่ ม Disintermediation
ซึ่งเป็ นโมเดลที่ ใช้เทคโนโลยีการสร้างสถานการณ์จ าลองด้วยปั ญ ญาประดิษฐ์ (Scenario A.I.)
ที่จะเข้ามาจัดการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนโดยเข้าทดแทนหรือแทนที่การสอน
รู ปแบบ เดิม ของอาจารย์ผู้ส อนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย เช่น กลไกการเรียนรู ท้ ่ี
ออกแบบส าหรับ ผู้เรียนอัล กอริทึม (Algorithm) เพื่ อประเมิ นผลแพลตฟอร์ม ผู้เรียนสอนผู้เรีย น
การประเมิน ผลงานผูเ้ รียน การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผสู้ อน บทเรียนที่ถกู สร้างขึน้ ด้วย
อัลกอริทึม การเรียนทางไกลเสมือนจริง และแพลตฟอร์มการเรียนบนสมาร์ทโฟน (Zappa, 2014;
Marquis, 2012) อัลกอริทึมกลุ่มนีใ้ ช้ขบั เคลื่อนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนร่วมกับ
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บิก๊ ดาต้า และเหมืองข้อมูล (Data mining) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือจัดการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ Eye
and attention tracking จะใช้บันทึกข้อมูลที่ ผู้เรียนป้อนเข้า (Input) ไว้ในเชิ งปริม าณเพื่ อนามา
ผลิ ต เป็ นบทเรีย นเฉพาะผู้เรีย นปั จ เจกบุค คลให้ต รงตามระดับ ของการเรี ย นรู ้ เช่น Knewton,
Pearsonโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Knewton เป็ นที่รูจ้ กั และนิยมใช้กันอย่าง
แพร่ห ลาย ถูก พัฒ นาขึน้ เพื่ อ สร้างความแตกต่างในการเรีย นรู แ้ ละสร้างหลัก สูต รที่ อ อกแบบ
โดยเฉพาะสาหรับผูเ้ รียนรายบุคคลให้เกิดการเรียนรู ไ้ ด้อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยจะแปลง
บทเรียนปกติท่ีเป็ นบทความและภาพประกอบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ เช่น คลิปวิดีโอการ
สอน (Kumar, 2013)
นอกจากนี ้ อัล กอริทึ ม Algo-generated lessons กลุ่ม Disintermediation
ยังตอบสนองต่อการเรียนการสอนผ่านเกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification) โดยจัดทาเป็ น
บทความที่มีความสัน้ -ยาวต่างกันตามความถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน (Combs & Meskó,
2015; Zappa, 2014; Marquis, 2012) ดังแสดงในภาพประกอบ 8

ภาพประกอบ 8 การประยุกต์ใช้บกิ๊ ดาต้า
ที่มา: วิเชชาโรร่า (Vishesharora, 2021, May 20). What is big data? Introduction,
uses, and applications.
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3.3.2. อิ นเทอร์เน็ ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoTs, ค.ศ. 2014, 2014,
2015)
อิ น เทอร์เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง ภาษาอั ง กฤษใช้ค าว่ า Internet of Things (IoTs)
หมายถึง เครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟแวร์ เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฝังตัวอยู่ และทาให้วตั ถุเหล่านัน้ สามารถเก็บบันทึก
เพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลได้
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) ทาให้วัตถุสามารถรับรู ส้ ภาพแวดล้อมและถูก
ควบ คุม ได้จ ากระยะไกลผ่า นโครงสร้า งพื ้น ฐานเครือ ข่ายที่ มี อ ยู่แ ล้ว โดยสามารถผสานโลก
กายภาพ (Physical world) กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ไ ด้แ นบแน่ น มากขึ ้น ผลที่ ต ามมา ก็ คื อ
ประสิทธิภาพความแม่นยาและประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึน้ เมื่ อถูกเสริมด้วยเซ็นเซอร์
(Sensor) และแอคชูเอเตอร์ (Actuater) ที่ สามารถเปลี่ ยนลักษณะทางกลได้ตามการกระตุน้ จะ
กลายเป็ นระบบที่ถูกจัดประเภท โดยทั่วไปว่าระบบไซเบอร์-กายภาพ (Cyber-physical system)
รวมถึงเทคโนโลยี และระบบอัจ ฉริยะต่างๆ เช่น กริดไฟฟ้าอัจ ฉริยะ (Smart grid) บ้านอัจฉริยะ
(Smart home) ระบบขนส่ ง อั จ ฉริ ย ะ (Intelligent transport) และเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart city)
วัต ถุ แ ต่ ล ะชิ ้น สามารถถู ก ระบุ ไ ด้โ ดยไม่ ซ ้า กั น ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ฝั ง ตัว (Embeddedcomputerized system) สามารถทางานร่วมกันได้บนโครงสร้างพืน้ ฐานอินเทอร์เน็ตที่ มีอยูแ่ ล้วใน
ปั จจุบนั ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินว่าเครือข่ายของสรรพสิ่งจะมีวตั ถุเกือบ 50,000 ล้านชิน้ ภาย ในปี ค.
ศ. 2020 มูลค่าตลาดคาดการณ์ไว้ท่ี 80 พันล้านเหรียญ (Wikipedia online, Internet of Things,
IOTs)
ความหมาย
ในพจนานุก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p.
648) ให้ ค าจ ากั ด ความของอิ น เทอร์เ น็ ต ของสรรพ สิ่ ง (IoTs) ไว้ ว่ า เป็ นแพ ลตฟ อร์ม ซึ่ ง
ระบบปฏิ บัติการสามารถทางานรู ป แบบองค์ป ระกอบ นอกเหนื อ จากคอมพิ วเตอร์ส่วนบุคคล
(PCs) แท็ บ เล็ ต และโทรศัพ ท์ “สรรพสิ่ ง (of Things)” ในความหมายของ IOTs คื อ อุป กรณ์ ท่ี
แตกต่างหลากหลาย เช่น อุปกรณ์วดั อัตราหัวใจแบบฝั งในร่างกาย แท็กไบโอชิป (Tag biochip) ที่
ติ ด กั บ ปศุ สัต ว์ ยานยนต์ท่ี มี เ ซ็ น เซอร์ใ นตัว อุ ป กรณ์ วิ เคราะห์ดี เอ็ น เอ (DNA Analytics) ใน
สิ่งแวดล้อมหรืออาหาร หรืออุปกรณ์ภาคสนามที่ช่วยในการทางานของนักผจญเพลิงในภารกิจ
ค้นหาและช่วยเหลือ อุปกรณ์เหล่านีจ้ ะจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีหลาก
หลายชนิดและจากส่งต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ (Wikipedia online, Internet of
Things, IOTs)

95
แซปป้า (Zappa, 2014) และมาร์ควิส (Marquis, 2012) ได้ระบุอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs) ที่นามาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. การเรียนรูร้ ะบบสตูดิโอดิจิทลั (Learning digitalized studios) โดยนา
เทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายประเภท มาใช้เป็ นเครื่ องมือจัดการศึกษาในห้องเรียนระบบสตูดิโอ
ดิจิทลั หรือห้องแล็บคอมพิวเตอร์ เช่น แท็บเล็ต จอภาพกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอัจฉริยะ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
2. วัต ถุ ฝั ง ตัว อัจ ฉริย ะในห้อ งเรี ย น (Object-embedded intelligence)
เช่น โต๊ะเรียนอัจฉริยะ ผนังห้องเรียนอัจฉริยะ อุปกรณ์ Eye tracking เพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลที่ผเู้ รียน
ป้อนเข้า (Input) ไว้ในเชิงปริมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์และผลิตเป็ นบทเรียนเฉพาะผูเ้ รียนรายบุคคล
ให้ต รงตามระดับ ของการเรี ย นรู ้ แผนที่ ปั ก หมุ ด บนกู เกิ ้ล กระดานถาม-ตอบเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของผูเ้ รียนแบบโลกเสมือนจริง (V.R. assessment)
3. Tangible computing เครื่องมื อชิ น้ นี ถ้ ูก พัฒ นาขึน้ โดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ท่ีฝังระบบคานวณผ่านวัตถุสมั ผัสอัจฉริยะ หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) เพื่อเชื่อมต่อ
การใช้งานกับข้อมูลที่สง่ ผลกระทบต่อกลไกการเรียนรู ้ ที่จะช่วยทาให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่าง
ละเอียดลึก ซึง้ และเข้าใจในเนือ้ หาบทเรียนที่ซบั ซ้อนผ่านระบบสัมผัส (Tactile sense) เป็ นระบบ
สาคัญสาหรับการรับรูท้ างสายตา การวางแผนการเคลื่อนไหว การรับรูส้ ่วนต่างๆ ของร่างกาย การ
เรียนรู ว้ ิชาการ ความมั่นคงทางอารมณ์ และทักษะทางสังคม เช่น อุป กรณ์ Eye and attention
tracking เป็ นอุป กรณ์เพื่ อเชื่ อมต่อการเรียนรู ใ้ นระบบดิจิ ทัลใช้วัสดุปฏิ กิริยาสัม ผัส (Reactive
materials) เช่น โต๊ ะ เก้า อี เ้ รีย นปฏิ กิ ริย าสัม ผัส และการทัศ นศึก ษาโดยใช้ดิ จิ ทัล เป็ นสื่ อ กลาง
(Digitally inter mediated field trips) ดังแสดงในภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 สภาพแวดล้อมอัจฉริยะเพื่อการเรียนรูใ้ นอนาคต
ที่มา: School Yard. (2020). Future-ready learning environment.
3.3.3 ภาษามาร์กอัป HTML 5 (Hypertext Version 5, ค.ศ. 2013, 2013)
HTML 5 เป็ นภาษามาร์กอัป (Markup) เพื่อสร้างประกอบและนาเสนอเนือ้ หาบน
หน้าเพจ เวิรล์ -ไวด์-เว็บ (World Wide Web-pages: www) และเป็ นเวอร์ช่ นั ใหม่ล่าสุดของ Hyper
Text Markup Language Version 5 ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น โด ย อ ง ค์ ก ร World Wide Web
Consortium (W3C) ที่รูจ้ ักกันเรียกว่า HTML living standard โดยกาหนดผู้ให้บริการหลัก Web
browser ได้ แ ก่ Apple, Google, Mozilla, Microsoft, WHATWG (Web Hypertext Application
Technology Working Group) (Wikipedia online, HTML 5)
ความหมาย
ในพจนานุก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p.
599) ให้คาจ ากัดความของ HTML (Hyper Text Markup Language) ว่า เป็ นระบบที่ ใช้ส าหรับ
สร้างหน้าเพจ เวิรล์ -ไวด์-เว็บ (World Wide Web-pages: www) โดยใช้ภ าษาคาสั่งธรรมดาเพื่ อ
กาหนดการแสดงผลพิเศษ เช่น รู ปภาพ สีและลิงค์ (Link) และใช้เครื่องหมาย < > สามารถเพิ่ม
คาสั่ง HTML ได้หลากหลายจากข้อความธรรมดาด้วยมือที่ใช้งานง่าย
ภาษามาร์ก อัป HTML5 เป็ นภาษาหลัก ที่ ใ ช้ใ นการเขี ย นเว็ บ เพจ (Web
page) โดยใช้แ ท็ ก (Tag) ในการก าหนด การแสดงผล HTML5 ย่ อ มาจากค าว่า Hyper Text
Markup Language Version 5 โดย Hyper Text หมายถึงข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิงค์ (Hyper
link) ส่วน Markup Language นัน้ หมายถึง ภาษาที่ใช้แท็ก (Tag) ในการกาหนดการแสดงผลสิ่ง
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ต่า งๆ ที่ แ สดงอยู่บ นเว็ บ เพจ ดัง นั้น ภาษา HTML จึ ง หมายถึ ง ภาษาที่ ใ ช้แ ท็ ก (Tag) ในการ
กาหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างเชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink ในปั จจุบนั มีการ
พั ฒ นาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์ ก ร World Wide Web Consortium (W3C) (Google,
Online)
ภาษามาร์กอัป HTML ได้ถูกพัฒ นาขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ HTML Version
1.0, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4.0 และ HTML 5.0 ในปั จ จุ บัน ทาง W3C ได้
ผลักดันรูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็ นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบ
หนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบ และมาตรฐานที่ดีกว่าเดิมเพื่อ
นามาทดแทนการใช้ HTML Version 4.0 ที่ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั
การสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษามาร์กอัป HTML สามารถทาโดยใช้โปรแกรม
Text editor ต่างๆ เช่น Notepad, Edit Plus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็ นเครื่องมื อช่วยสร้างเว็บ
เพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอานวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML
ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)
ดังนัน้ ภาษามาร์กอัป HTML 5 เพื่อเรียกใช้งานหรือทดสอบการทางานของ
เอกสารต่ า งๆ จึ ง มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การจัด การเรี ย นการสอนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัย นอกจาก อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รียนจะใช้ HTML เพื่อช่วยในการสืบค้นฐานข้อมูล
หนังสือ ตารา วารสาร บทความ สไลด์ และวิทยานิพนธ์ โปรแกรม Internet web browser ที่นิยม
ใช้และเป็ นที่ รูจ้ ัก เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome
ที่ใช้แท็ก (Tag) ในการกาหนดการแสดงหน้าจอผลเว็บเพจ (Web page) ที่ ต่างก็เชื่อมถึงกันใน
Hyper space ผ่าน Hyperlink เพื่อรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด
แท็บเล็ต แมคบุ๊ค แลปท็อปได้สร้างสภาพเข้าทดแทนหรือแทนที่การสืบค้นฐานข้อมูลในรู ปแบบ
เล่ม หนังสือ ตารา บทความและวิทยา นิพนธ์ในห้องสมุดรู ปแบบเดิม ปั จจุบนั ห้องสมุดได้มีการ
ปฏิ รูป รู ป แบบการสื บ ค้น ข้อ มูล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยอัป โหลด (Upload) หนัง สื อ ต ารา วารสาร
บทความ สไลด์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เก่า เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผสู้ อน
และผู้เรียนรวมถึง การอ่านหนังสื อ รู ป แบบเล่ม ที่ ป รับ เปลี่ ยนไปใช้ e-Books reader, Kindle eBook บนแพลตฟอร์ม อิ น เตอร์เน็ ต แทน (Kumar, 2013) และการใช้ห นัง สื อ แบบเรี ย นดิ จิ ทั ล
(Digitalization of books) (Zappa, 2014) ดังแสดงในภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 ภาษามาร์กอัป (HTML 5)
ที่มา: LinkedIn Learning. HTML 5: Structure, Syntax, and Semantics.
3.3.4. ระบบการพิมพ์วัตถุสามมิติ (3D-nyomtatás, 3D-printing,
ค.ศ. 2013, 2014)
ระบบการพิมพ์วตั ถุสามมิติ ภาษาอังกฤษใช้คาว่า 3D-printing เป็ นกระบวนการ
สร้างวัตถุสามมิติซ่ึงมีขนั้ ตอนในลักษณะเดียวกันกับการพิมพ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สร้างต้น
แบบอย่างรวดเร็ว (Rapid prototype) และการผลิตแบบเพิ่มเนือ้ วัสดุ (Additive manufacturing)
วัสดุจะถูกขึน้ รู ป หรือวางเชื่อมต่อ กัน ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ วัตถุสามมิตินีส้ ร้างขึน้
จากข้อมูลดิจิทลั ของแบบจาลองคอมพิวเตอร์ (Computer simulation) ทัง้ ในรูปแบบข้อมูลสามมิติ
(3D-model) หรื อ ในรู ป แบบชุด ข้อ มู ล สองมิ ติ ท่ี เรี ย งซ้อ นเป็ นชั้น ๆ (Sequential layers) ท าให้
สามารถขึน้ รูปได้เกือบทุกรูปทรง (Wikipedia online, 3D-printing)
ความหมาย
ในพ จนานุ ก รม Your dictionary (Online) ให้ ค าจ ากั ด ความของ 3Dprinting, 3D-printer เป็ นเครื่อง จักรที่สร้างเป็ นชัน้ ของพลาสติกหรือโลหะวางซ้อนกันเรียงเป็ นชัน้
หรือวิธีพิมพ์แบบเรียงชัน้ (Additive fabrication method) เพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
(Prototype) และแม่พิมพ์ (Molds) หรือใช้สร้างชิน้ ส่วนสุดท้ายของวัตถุเพื่อนามาประกอบ เรียกว่า
Personal 3D-printer, 3D-printing materials, Rapid prototyping
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ใน พ จ น า นุ ก รม The American heritage @ dictionary of the English
language (Online, 2016) ให้ ค าจ ากั ด ความของ 3D-printing ว่ า เป็ นอุ ป กรณ์ ท่ี ค วบคุ ม ด้ว ย
คอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์วตั ถุพ ลาสติกสามมิติเรี ยงเป็ นชัน้ ๆ โดยใช้กระบอกฉี ดที่ควบคุมด้วย
หุน่ ยนต์
ในพจนานุกรม English Wikitionary (Online) ได้ให้ความหมาย 3D-printing
ไว้วา่ เป็ นอุปกรณ์ท่ีผลิตจากวัตถุแข็งสามมิตโิ ดยใช้รูปแบบดิจิทลั
ระบบการพิมพ์วตั ถุสามมิติ ที่ ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิท ยาลัย เช่น คณะวิศ วกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิท ยาลัย Pécs
ประเทศฮังการี ได้นาเทคโนโลยี 3D-nyomtatás มาใช้สร้างต้นแบบวัตถุสามมิติ สาหรับการเรียนรู ้
ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ารชี ้แ นะการศึ ก ษา (Educoach) ที่ พั ฒ นาจากเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผัน ซึ่งเป็ นการเรียนรูท้ ่ีใกล้เคียงกับลักษณะของการทางานจริง (Horváth, 2016,
p. 350)
3D-printed biomaterials ระบบการพิ ม พ์ส ามมิ ติส าหรับ ปลูก ถ่ า ยอวัย วะ
ของมนุษ ย์ เพื่ อ การเรีย นรู ข้ องนิ สิ ต แพทย์ (Artificial organs) เช่น การปลูก ถ่ า ยผิ ว หนัง เที ย ม
กระดูกเทียม หลอดลมเทียม เส้นเลือดเทียมและ Augmenting human capabilities หรือกะโหลก
เที ยมส าหรับผู้ป่ วยอัม พาต (Combs and Meskó, 2015, p. 63) 3D-printing เพื่ อพิม พ์ไฟล์งาน
หรือภาพให้เป็ นวัตถุส ามมิ ติได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งอาศัยการพิ ม พ์ท่ี ซ ้อนเรียงกันเป็ นชั้นๆ เช่ น
ปากกาสามมิติ (3D-pen) เป็ นลักษณะการวาดขึน้ รูปวัสดุสามมิติดว้ ยมืออย่างอิสระ การทาวิดีโอ
คลิ ป สามมิ ติ (3D-video clips) และหนั ง สื อ ป็ อบอั ป สามมิ ติ (3D pop-up books) เป็ นต้ น
(Kumar, 2013)
ระบบการพิ ม พ์ อ วัย วะเที ย มของมนุ ษ ย์ เพื่ อ สร้า งสรรค์น วัต กรรมทาง
การแพทย์ เช่น กะโหลกเที ยม ศูนย์ พัฒ นานวัตกรรมทางการแพทย์ (Mind center) โดยความ
ร่ว มมื อ 3 สถาบั น ได้แ ก่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ออนไลน์)
3D-printing เพื่อการศึกษา เช่น โมเลกุลที่ซบั ซ้อนในวิชาเคมี รู ปตัดอวัยวะ
มนุษ ย์เพื่ อศึก ษาการท างานของหัวใจ กะโหลกของไดโนเสาร์เพื่ อใช้ศึกษาวิช าประวัติศาสตร์
(Weebly, online) ดังแสดงในภาพประกอบ 11

100

ภาพประกอบ 11 ระบบการพิมพ์วตั ถุสามมิติเพื่อการศึกษา
ที่มา: Weebly. 3D-printing revolutionizing the classroom.
3.3.5. การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย (Private
cloud computing, ค.ศ. 2014, 2014)
การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษใช้
ว่ า Private computing, Private cloud campus, Private cloud computing ค า ว่ า Private
แปลว่า ส่วนตัว ส่วนบุค คล เฉพาะ ส่วนคาว่า Computing นั้น หมายถึง การประมวลผล และ
Cloud ที่แปลว่า กลุม่ เมฆ หรือก้อนเมฆ มีความหมาย ดังนี ้
ความหมาย
การประมวลผลบนคลาวด์ภ ายในองค์ก ร (Private cloud computing)
หมายถึง อินเทอร์เน็ตโดยรวมในรูปของโครงสร้างพืน้ ฐานเปรียบเสมือนระบบสาธารณูปโภค เช่น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่พร้อมให้บริการกับผูใ้ ช้งานเมื่อมีความต้องการใช้
(สถา บันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา: ANSI)
สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Online) ให้คาจากัด
ความ “Private cloud” ว่าเป็ นระบบสาหรับให้บริการสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งเพียงองค์กร
เดี ย ว ในพจนานุ ก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p. 965) ได้ ใ ห้
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ความหมาย Private cloud ว่าเป็ น การให้บ ริก ารจัด การโครงสร้า งพื ้น ฐาน และระบบภายใน
องค์กรที่ไม่แบ่งปั น เพื่อสาธารณ ประโยชน์ได้ดว้ ยตนเองหรือจากผูใ้ ห้บริการ (Host) ทัง้ สองกลุ่ม
เรี ย กว่ า ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารการประมวลผลบนคลาวด์ท่ี ใ ช้ร ะบบเซิ ร ์ฟ เวอร์ (Server) ของตั ว เอง
(On-premises) หรือใช้ระบบเซิรฟ์ เวอร์ของผูใ้ ห้บริการ (Off-premises)
Microsoft Azure (Online) ให้ความหมาย Private computing ว่าเป็ นระบบ
ประมวลผล ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายเฉพาะหน่วยงานภายในองค์กรที่เปิ ดให้ผใู้ ช้
งานเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ ไม่เปิ ดใช้สาธารณะหรือเรียกว่า การประมวลผลบนคลาวด์ภายในองค์กร
(Internal or corporate cloud) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์หลายประการเช่นเดียวกับการประมวลผลบน
คลาวด์ในภาครัฐ (Public cloud) เช่น การบริการตนเอง การเพิ่มศักยภาพการบริการที่ง่ายและ
ทรัพยากรที่ยืดหยุ่นสามารถควบคุมและปรับขนาดให้เหมาะสมตามความต้องการของผูใ้ ช้และ
จัดสรรทรัพยากรที่ เป็ นแม่ข่ายของโครงสร้างพืน้ ฐาน นอกจากนี ้ ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
ส่วนบุคคลสูงผ่านไฟร์วอลส์ (Firewalls) เปรียบเสมือนกาแพงที่กนั้ ขวางระหว่างเครือข่ายภายใน
(Internal network) และเครือข่ายสาธารณะอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบปฏิบตั ิการ
และข้อมูลสาคัญจะถูกปกป้องจากบุคคลที่สามไม่ให้ เจาะเข้ามาดูขอ้ มูลได้ (Hackers)
โดยการประมวลผลเพื่ อ น ามาใช้พัฒ นางานภายในมหาวิท ยาลัย ของรัฐ
(Public university cloud) จะสามารถลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีในการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยช่วยให้การบริการต่อบุคลากรภายใน อาจารย์ผสู้ อน และการให้บริการแก่ผเู้ รียนที่มี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ แบ่งรูปแบบของชัน้ ดังนี ้
1. การให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure-as-a-Service: IaaS)
เป็ นการให้บริการเฉพาะโครง สร้างพืน้ ฐานเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจานวนมาก
2. การให้บ ริก ารแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service: Paas) เป็ น การ
ประมวลผล ซึ่งมี ระบบปฏิ บัติก ารและการสนับ สนุน เว็บ แอปพลิเคชั่น (Web application) เข้า
มาร่วมด้วย
ทั้ง นี ้ มหาวิ ท ยาลัย อาจสร้า งพื ้น ที่ ระบบของตนเองขึ น้ เป็ น เจ้า ของ (Onpremises) ตามความต้อ งการของมหาวิท ยาลัย แต่ล ะแห่ งหรือ เช่า พื น้ ที่ จ ากผู้ให้บ ริก าร (Offpremises) การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย เช่น สานักการทะเบียน
และวัดผล
นอกจากนี ้ คลาวด์แคมปั สภายในมหาวิทยาลัย (Private cloud campuses)
ยังนาแนวคิดแคมปั สทางภูมิศาสตร์ (Geographic campuses) เพื่อขยายและกระจายองค์ความรู ้
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ภายในแคมปั ส หรือของมหาวิทยาลัย เพื่อสาธารณประโยชน์มากยิ่งขึน้ เช่น ‘MITx’ ของสถาบัน
Massachusetts Institute of Technology) เป็ นการจัดการเรียนการสอน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อนาเสนอเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ แบบเปิ ดฟรี สาหรับสาธารณชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้
สนใจทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็ นการให้ความรู ท้ ่ี ไม่จ ากัดขอบเขตพื น้ ที่ ให้
บริการเฉพาะผูเ้ รียนที่เป็ นนักศึกษาของสถาบัน M.I.T. เท่านัน้ MITx เป็ นการปฏิรูปหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยชัน้ นา เช่น สถาบัน M.I.T. ต่อมาภายหลัง มหาวิทยาลัย Michigan ได้ยืมรูปแบบไป
ประยุกต์เพื่อใช้สร้างพืน้ ฐานทางปัญญา (Intellectual basis) และได้สร้างประสบการณ์ท่ีออกนอก
กรอบของสถาบัน อุด มศึก ษาและมหาวิ ท ยาลัย ตลอดจนคอลเลจ (College) รู ป แบบเดิม บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ เช่น Coursera, edX, Udacity, xPro ซึ่งเป็ นการศึกษาเพื่อการส่งเสริม
ความรูเ้ ชิงสาธารณประโยชน์แก่สงั คมมากยิ่งขึน้ (Baker et al, 2012, p. 334) โดยผูเ้ รียนจะได้รบั
ประกาศนียบัตรออนไลน์หลังเรียนจบหลักสูตร
3.3.6. เกมมิฟิเคชัน (Gamification, ค.ศ. 2014, 2015)
เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification in education) เป็ นแนวคิดการเรียน
การสอนรู ปแบบใหม่ท่ีนามาใช้ในการศึกษา โดยเปลี่ยนเนือ้ หาบทเรียนต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ
และดึงดูดผูเ้ รียนมากยิ่งขึน้ ใช้เทคนิคในรู ปแบบของเกมส์ เป็ นกลไกการสอนโดยไม่ใช้ตวั เกมส์
(Non-game) เพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู ท้ ่ี ตอ้ งใช้ทักษะความรู ข้ องอาจารย์ผูส้ อนสร้างขึน้ มาใหม่
และผลตอบรับเพื่อนามาใช้ประเมินศักยภาพของผูเ้ รียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เป็ นใบรับรองคุณวุฒิแบบทางเลือก (Alternative certification) และใช้เครื่องหมายตราติดหน้าอก
หรือแบดจ์แทน (Achievement and badges)
สาหรับใบรับรองคุณวุฒิ แบบทางเลือกเป็ นรู ปแบบของการนาแนวคิดใหม่ ของ
“การประสบความส าเร็จ และความจ าเป็ น เพื่ อ ปรับ ปรุ ง การเรีย นรู อ้ ย่างต่อเนื่ อ ง (Continuous
improve ment)” ได้เ ข้า ทดแทนรู ป แบบการผลิ ต ผู้เรี ย นด้ว ยปริญ ญาบัต รกระดาษที่ ป๊ั มจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นความคิดของการศึกษาแบบเดิมโดยจะกลาย เป็ นมาตรฐานการศึกษาใหม่ท่ี
ผูป้ ระกอบการมองหาในตัวผูเ้ รียน มุ่งพัฒนาความรู แ้ ละทักษะในการทางาน โดยใช้ เครื่องหมาย
ตราติดหน้าอกหรือแบดจ์ (Badges) หรือรู ปแบบของการเรียนลูกเสือมาเป็ นต้นแบบการเรียนใน
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนซึ่งจะเป็ นคนทางานในอนาคตสามารถเรียนคอร์สระยะสัน้ (Mini
courses) ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู ใ้ หม่ และทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการเขียน การเขียน
โปรแกรมเว็บ และการสื่อสารด้วยภาพกราฟฟิ ค เป็ นต้น เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาทักษะองค์ความรู ้
ใหม่มาใช้เพิ่มผลผลิตแก่องค์กร โดยมีแนวโน้มว่าสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจะปรับเปลี่ยนไปใช้
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ใบรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบตั ร (Certification) และเครื่องหมายตราติดหน้าอกหรือแบดจ์ (Badges)
จนกลายเป็ นมาตรฐานการศึกษาใหม่โดยจะเข้าแทนที่ ใบปริญ ญาบัตร และใบรับรองหน่วยกิ
ตแบบเดิม (Accreditation) ในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย (Baker et al, 2012, pp. 333)
ความหมาย
ในพจนานุก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p.
544) ได้ให้คาจากัดความ เกม (Game) เป็ นคานาม หมายความว่า ชัน้ เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งผูใ้ ช้หนึ่งหรือมากกว่ามีปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของสันทนาการ เกมส์คอมพิวเตอร์
เช่น เกมส์อกั ษร และหมากรุกสาหรับเด็กเล็ก เกมส์ล่าสมบัติ เกมส์สงคราม และเหตุการณ์จาลอง
โลกที่สาคัญ การเล่นเกมส์ใช้การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ หรือก้านควบคุม (Joystick) หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ที่ใช้แผ่นดิสก์ ซีดี-รอมส์ (CD-Roms) เปรียบเสมือนตลับเกมส์บนอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ท่ี
ใช้เล่นในบริเวณอาเขต (Arcade)
เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู ้ (Gamification of learning) เป็ นวิธีจดั การศึกษา
เพื่อกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรู ้ โดยการออกแบบวิดีโอเกมส์ และใช้องค์ประกอบของเกมส์เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร้าความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผูเ้ รียนเรียนรู อ้ ย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วม เกมมิฟิเคชัน จึงหมายถึง การกาหนดองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเกมส์เป็ นกระบวนการเพื่อให้เกมส์นนั้ สนุกและกระตุน้ ให้ผเู้ ล่นเล่นเกมส์อย่างต่อเนื่อง
โดยองค์ประกอบเหล่านัน้ ไม่ใช่บริบทของตัวเกมส์ และส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูเ้ รียนหรืออีก
นัยหนึ่งองค์ประกอบของเกมมิ ฟิ เคชัน ถูกนามาใช้เพื่ อสร้างสถานการณ์ ท่ี ไม่ใช่ตัวเกมส์ (Nongame situation) ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ คือ 1) โครงสร้างที่ ไม่เปลี่ยนแปลงเนือ้ หาวิชา และ2)
วิธีการเปลี่ยนเนื อ้ หาบทเรียนโดยเพิ่มประเด็นสาคัญ อนึ่ง การใช้เกมส์ท่ีมี ความรุ นแรงเพื่ อการ
เรียนรูอ้ าจส่งผลให้ผเู้ รียนซึมซับประสบการณ์ท่ีรุนแรงได้ ถึงแม้วา่ เกมส์นนั้ จะเร้าใจสนุกสนานและ
ประทับใจหรือเป็ นกระบวนการที่สร้างความคิดให้แก่ผเู้ รียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา
ก็ตาม
ในบริบทของการศึกษา เกมมิฟิเคชัน สามารถส่งอิทธิพลสาคัญต่อพฤติกรรม
ของผู้เรีย นในชั้น เรีย น เช่น การเข้า ชั้น เรีย น การมุ่ ง ท างานเพื่ อ การเรีย นรู อ้ ย่า งมี ค วามหมาย
และการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างจากการเรียนรู ้ โดยใช้เกมส์เป็ นฐาน (Game-based
learning) ทัง้ นี ้ ผูเ้ รียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสร้างเกมส์หรือสร้างวิดีโอเกมส์ของ
ตัวเอง ที่เป็ นที่รูจ้ กั และนิยมใช้ เช่น Gamestar mechanic, Game maker, Minecraft, Rise of the
rhythm ในรู ป แบบสามมิ ติ (Wikipedia online, Gamification of learning) เกมมิ ฟิ เคชั น เพื่ อ
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การศึกษา เป็ นการเปลี่ยนเนือ้ หาบทเรียน ใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมส์เป็ นกลไกการสอนโดยไม่
ใช้ตวั เกมส์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ท้ ่ีตอ้ งใช้ทักษะความรู ข้ องอาจารย์ผูส้ อนสร้างขึน้ ผลสะท้อน
กลั บ ถู ก น ามา ใช้ป ระเมิ น ศัก ยภาพของผู้เรี ย น ประกอบด้ว ย ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและ
เครื่อ งหมายตราติ ด หน้า อกหรือ แบดจ์ (Badges) เครื่อ งมื อ จัด โปรแกรมการศึก ษาเกมส์เพื่ อ
การศึกษา การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-paced) แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน (Zappa, 2014)
การใช้เ กมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อ การศึ ก ษาเป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ ว ยจั ด โปรแกรม
การศึกษา เกมส์เพื่อการศึกษาเป็ นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนและ
เป็ นวิธีท่ีมีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจใฝ่ รูข้ อง
ผูเ้ รียนที่ม่งุ เน้นให้ผูเ้ รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของเนือ้ หาบทเรียนผ่านการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ
โดยอาจารย์ผสู้ อนนาเกมส์ Quest to Learn (Q2L) จาลองรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ จากใน
เกมส์ (Game format) ที่ออกแบบมาเป็ นพิเศษใช้ระบบผูเ้ รียน เป็ นผูข้ บั เคลื่อนมาจัดทาเป็ นเนือ้ หา
บทเรีย นและกิ จ กรรมต่างๆ เพื่ อ ใช้สอนในชั้นเรียนถูกใช้เป็ น กลไกเพื่ อให้ผู้เรียนได้ส ารวจและ
กระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจในเนือ้ หา บทเรียนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และถ่าย ทอดออกมา
ในรูปแบบของเกมส์ เช่น การบรรยายตามเกมส์ การสร้างภาพประกอบ และการใช้เทคโนโลยี 3DImmersive ที่สร้างให้ผเู้ รียนรูส้ ึกจมดิ่งลงในโลกเสมือนจริงกลมกลืน จนรูส้ ึกเหมือนอยู่ในโลกแห่ง
ความจริงมาใช้ในทุกๆ วิชาที่สอนได้เข้าทดแทนหรือแทนที่หลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบเดิม
เป็ นดิสรัปชั่นที่เกิดขึน้ ในสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากตัวสถาบันเองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาหลาย
สิ บ ทศวรรษจนปั จ จุ บั น มี จุ ด ประสงค์ท่ี มุ่ ง ผลิ ต ผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู ้บ นพื ้น ฐานของทั ก ษะ
ความสามารถ (Skill-based) และประโยชน์ดา้ นวิชาชีพมากกว่าปริญญาบัตร (Baker et al, 2012,
pp. 331-332) โดยพบว่าระบบการศึก ษารู ป แบบเดิม ถูกออกแบบมาคล้ายกับ เกมส์ (Pirker &
Gütl, 2015, p. 6 cited Pirker, 2013) ดังแสดงในภาพประกอบ 12
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ภาพประกอบ 12 ระบบการศึกษารูปแบบเดิมถูกออกแบบมาคล้ายกับเกมส์
ที่ ม า: เพิ รก์ เกอร์แ ละกุต เตอร์ (2015) อ้า งถึ ง ใน เพิ รก์ เกอร์ (2013) (Pirker and Gütl,
2015 cited Pirker, 2013 Educational gamified science simulations. p. 6.
นอกจากนี ้ เกมมิฟิเคชันยังประสบความสาเร็จอย่างสูงในท้องตลาดในที่ทางาน
สถาน ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสถาบันอุดมศึกษา การจาลองสถานการณ์ในเกมส์นนั้ เปรียบเสมือน
การฝั นฝ่ าอุปสรรคที่สร้างความท้าทายและความยากลาบากแก่ผเู้ รียน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลัก สูตร โดยใช้ความร่วมมือกับเพื่อนๆ ที่จะเอาชนะผูร้ า้ ย (Bad guys) ในเกมส์การแข่งขัน
ซึ่งเป็ นการแข่งขันเพื่อเอาชนะตัวเองหรือชนะใจตัวเอง ที่จริงแล้วเทคโนโลยีนีถ้ ูกดัดแปลงขึน้ เพื่อ
ประเมินและปรับให้เหมาะสมกับคุณลักษณะและความต้องการของผูเ้ รียน โดยถูกออกแบบมาเพื่อ
อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาการเรียนรูเ้ ฉพาะผูเ้ รียนรายบุคคลเป็ นวิธีการเรียนรูท้ ่ีเรียกว่า
“การเรียนรู ท้ ่ีปรับให้เหมาะสมกับตัว เอง (Self-adjusting approach)” เพื่อขจัดตัวปั ญหาที่จะเข้า
มาแทรกแซง เทคโนโลยีท่ีนามาใช้ในการสอนรู ปแบบใหม่นี ้ อาจารย์ผสู้ อนคาดหวังว่าจะช่วยให้
ผูเ้ รียนมีการเรียนรูแ้ บบเป็ นธรรมชาติมากยิ่งขึน้ การใช้เกมมิฟิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็ นสื่อใน
การเรียนการสอน พบว่า ทาให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมด้วยอย่างมาก (Highly engaging) และการนา
กลไกของเกมส์มาใช้ เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนพยายามต่อสูแ้ ละเอาชนะผูร้ า้ ยในบทเรียนเกมส์จาลอง
ส่งผลเชิงบวกให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์การเรียนรู แ้ บบมีส่วนร่วม และอาจารย์ผสู้ อนได้รบั ผล
ตอบรับที่ดีมากกว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ และเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมที่ผเู้ รียนอาจ
ประสบความพ่ายแพ้ท่ีอาจเกิดขึน้ ได้ในชีวิตจริง (Renaud & Wagoner, 2011, pp. 57-59)
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เกมมิฟิเคชัน ถูกนามาใช้ในการเรียนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
นวัตกรรมการสอนชิน้ นีถ้ ูกสร้างขึ น้ เพื่ อพัฒ นาผู้เรียนให้ก้าวหน้าในการเรียน (Smith-Robbins,
2011, pp. 58-59) ถึงแม้ว่า เกมส์จะถูกออกแบบมาเพื่อให้เรียนอย่างสนุกสนาน แต่ความสดใหม่
ของเนือ้ หาบทเรียนต่างๆ ที่อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกซ่อนไว้ในนาในเกมส์เป็ นกรณีพิเศษถือเป็ นข้อ
ด้อยของเกมมิฟิ เคชัน (Danforth, 2011, p. 84) คุณ สมบัติของเกมส์จะเป็ นตัวแทนความลึกลับ
ดุดนั รุนแรง ไม่เชื่อง ดังนัน้ การผลิตห้องเรียนเกมมิเฟเคชั่นด้วยอัลกอริทึม (Algorithm) ออก มา
ในปริมาณมากๆ อาจส่งผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม การออกแบบเกมมิฟิเคชันเพื่อจาลองเนือ้ หา
บทเรียนต่างๆ ที่ใส่ไว้ในรู ปแบบของการเรียนผ่านการเล่นเกมส์ ทาให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู อ้ ย่างสนุก
สนาน และท้าทายประสบการณ์ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละวัน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความ
สนใจและประสบความสาเร็จ ส่งผลให้การใช้กระบวนการจาลองของเกมมิ ฟิเคชันในห้องเรียน
สามารถทาให้ผเู้ รียนเกิ ดทักษะการเรียนรู ท้ ่ีจาเป็ น เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ี
จะเปลี่ยนแปลงไปในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป (Bogost, 2011) ตัวอย่างเช่น
Gamification of patient care เช่น Shine, FitBit, Lumosity เป็ นแอพลิเคชั่นที่ มี
ระบบการทางานแบบเกมส์ออนไลน์ได้ถกู นามาใช้ฟื้นฟูสขุ ภาพของผูป้ ่ วยและถูกบรรจุอยู่ในหลัก
สู ต รของคณ ะแพ ทยศาสตร์ School of Health Professions, The Eastern Virginia Medical
School (EVMS) (Combs and Meskó, 2015, p. 64)
Quest to learn (Q2L) ได้ถูกนามาใช้สร้างสถานการณ์จาลองเกมมิฟิเคชันเพื่อ
การ ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย มีองค์ประกอบสาคัญ 7 ส่วน 1)
ทุกคนมีส่วนร่วม 2) ความท้าทาย 3) การเรียนรู เ้ กิดขึน้ ได้ดว้ ยการลงมือทา 4) ให้ผลสะท้อนกลับ
ทันที และดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง 5) ความล้มเหลวสามารถนามาทบทวนใหม่ได้เสมอ 6) ทุกสิ่งทุก
อย่างล้วนเชื่อมโยงกัน และ7) ร่วมคิดร่วมถามและสร้างสรรค์ไปด้วยกัน (Salen-Tekinbas, 2020)
เกมส์วิทยาศาสตร์จาลองเพื่อการเรียนรูแ้ บบปฏิสมั พันธ์กนั (Gamified science
interactive simulations) เป็ นพื น้ ฐานของสเต็ม ศึ กษา (Stem) เพื่ อ สร้างทฤษฎี องค์ค วามรู ใ้ หม่
(Constructionism) โดยออกแบบเกมส์และจาลองสถานการณ์ท่ีมี องค์ประกอบหลากหลายที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะของเกมส์ขนึ ้ มาเพื่อความสนุกสนานโดยไม่ยดึ ติดกับกรอบแนวคิดเดิม
เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษามีองค์ประกอบสาคัญ คือ 1) Aesthetics เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ความรูส้ ึกของผูเ้ ล่น 2) Game mechanics เป็ นกลไกที่ผเู้ ล่นมีปฏิสมั พันธ์กบั การเล่นเกมส์
เช่น แต้ม ระดับ กระดานผูน้ า เครื่องหมายตราติดหน้าอกหรือแบดจ์ (Badges) กลยุทธ์ ความท้า
ทาย และการสื บ ค้น (Quest) การมี ส่ว นร่ว มในสัง คมและการปรับ ตัว 3) Story เป็ น การสร้า ง
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แนวคิดเนือ้ หาบทเรียนที่ตอ้ งการสอน โดยอาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกไว้ในตัวเกมส์โดยไม่ใช้ตวั เกมส์
และ4) Technology คื อ การใช้เ ทคโนโลยี ท่ี ส ามารถสั ม ผั ส และมองเห็ น ได้ (Tangibility and
visability) (Pirker & Gütl, 2015, p. 9 cited Schell, 2008; Deterding et al, 2009;
Zichermann & Cunningham, 2011) กระบวนการออกแบบมี 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) ก าหนด
เป้าหมายของการสอน 2) ระบุความเป็ นไปได้ของปฏิสัม พันธ์ในเกมส์จาลอง 3) กลยุทธ์ความ
ร่ว มมื อ เพื่ อ ประสานการเรีย นรู ร้ ่ว มกัน 4) ผลสะท้อ นกลับ ที่ เชื่ อ มโยงกับ เกมส์ แต้ม รางวั ล
เครื่องหมายตราติดหน้าอกหรือแบดจ์ และ5) การออกแบบเกมส์เพื่อความท้าทายที่เชื่อมโยงกับผล
ตอบรับ ดังมีขนั้ ตอนแสดงในภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 ขัน้ ตอนการจาลองเกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา
ที่ ม า: เพิ รก์ เกอร์แ ละกุต เตอร์ (Pirker & Gütl, 2015). Educational gamified science
simulations. p. 18.
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3.3.7.การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing, ค.ศ. 2012, 2013, 2013)
การป ระม วลผล บ น คลาวด์ (Cloud computing) บ างครั้ ง ใช้ ค าว่ า การ
ประมวลผลบนกลุม่ เมฆ หรือการประมวลผลบนก้อนเมฆ เป็ นลักษณะของการทางานของผูใ้ ช้งาน
คอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ห้บริการจะแบ่งปันทรัพยากร
ให้กับผูต้ อ้ งการใช้งานนัน้ และเป็ นลักษณะที่พัฒ นาขึน้ ต่อมาจากความคิ ดและบริการของโลก
เสมือนมีอยู่จริงในที่เราทางาน (Virtualization) และเว็บเซอร์วิส (Web service) ซึ่งเป็ นการบริการ
ผ่านระบบเว็บไซด์โดยผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นต้องมีความรูใ้ นเชิงเทคนิคสาหรับตัวพืน้ ฐานการทางานนัน้
ความหมาย
สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) ได้ให้คา
จ ากัด ความ “Cloud” ว่ า มาจากค าในภาษาอัง กฤษ แปลว่ า “เมฆ หรื อ กลุ่ม เมฆ” หมายถึ ง
อินเทอร์เน็ตโดยรวมในรูปของโครงสร้างพืน้ ฐานเปรียบเสมือนระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเช่น
ระบบไฟฟ้า ระบบนา้ ประปาที่อยูบ่ นอินเทอร์เน็ต พร้อมให้บริการกับผูใ้ ช้งานเมื่อมีความต้องการใช้
โดยผูใ้ ห้ บริการการประมวลผลบนคลาวด์ส่วนใหญ่จะให้บริการในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน
(Web application) ซึ่ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ท างานผ่ า นเว็ บ บราวเซอร์ (Web browser) ในขณ ะเดี ย วกั น
ซอฟแวร์และข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บไว้บนเซิรฟ์ เวอร์ (Server) ของผูใ้ ห้บริการการประมวลผลบน
คลาวด์ถูกอธิบายถึงโมเดล รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตที่
เน้นการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับขนาดได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ และมีการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการทางานระยะไกลอย่างง่ ายที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็ น
โครงสร้างพืน้ ฐาน ตัวอย่างของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่เป็ นที่รูจ้ ักและนิยมใช้ เช่น ยูทูบ
(YouTube) ผูใ้ ช้งานสามารถเก็บวิดีโอออนไลน์ (Online Video) ไว้ได้ โดยไม่ตอ้ งมีความรู ใ้ นการ
สร้างระบบวิดีโอออนไลน์หรือในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่ างๆ เป็ นต้น (Wikipedia online,
Cloud computing)
ในพจนานุก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p.
250) ได้ให้นิยามดังนี ้
Cloud computing เป็ นคานาม หมายถึง การคานวณชนิดหนึ่งที่ใช้กลุ่มของ
เซิรฟ์ เวอร์ (Groups of servers) และจัดสรรทรัพ ยากร โดยทั่วไปเป็ นแพลตฟอร์ม การให้บริการ
และซอฟแวร์การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต
Cloud computing เป็ นคาศัพท์ท่ วั ไป ใช้สาหรับบางสิ่งที่เกี่ยวกับการส่งมอบ
บริการของผูใ้ ห้บริการบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้บริการรู ปแบบกว้างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ คือ 1) การ
ให้บ ริการโครงสร้างพื น้ ฐาน (IaaS) 2) การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) และ3) การให้บริการ
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ซอฟแวร์ (Saas) การบริการบนระบบการประมวลผลบนคลาวด์ แบ่งรูปแบบของชัน้ ดังนี ้
1. การให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) เป็ นการ
ให้บริการเฉพาะโครง สร้างพืน้ ฐาน มีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจานวนมาก
2. การให้บ ริก ารแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service, Paas) เป็ น การ
ประมวลผลซึ่ ง มี ร ะบบปฏิ บั ติ การและการสนั บ สนุ น เว็ บ แอปพลิ เคชัน (Web application)
เข้ามาร่วมด้วย
3. การให้บริการซอฟแวร์ (Software-as-a-Service, Saas) ให้บริการการ
ประมวลผลแอปพลิเคชั่นที่แม่ขา่ ยของผูใ้ ห้บริการและปิ ดให้การบริการทางด้านซอฟแวร์ตา่ งๆ
ศรี ส มรัก อิ น ทุ จั น ทร์ย ง (2553, น. 18) ได้ ก ล่ า วว่ า แนวคิ ด ของระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ ถูกถ่ายทอดจากระบบประมวลผลคลัสเตอร์ (Cluster computing) ระบบ
ประมวลผลกริ ด (Grid computing) ที่ กล่ า วถึ ง การใช้ ท รัพ ยากร เช่ น ก าลั ง ประมวลผล
(Computing power) พืน้ ที่หน่วยความจา (Memory) และพืน้ ที่ให้สารองข้อมูล (Storage) ที่มีการ
ใช้งานร่วมกันผ่านเครือข่ายภายในหรือภายนอก ซึ่งทรัพยากรของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
อยู่ในรู ปแบบบริการที่ตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้งาน (On demand) ทั้งในแง่ของขนาด
รวมถึงเวลาของการใช้ทรัพยากร โดยมีลกั ษณะการใช้งานคล้ายระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
(Public utility) เช่น ระบบไฟฟ้า นา้ ประปา กล่าวคือ ใช้เท่าไหร่จ่ายไปเท่านัน้ โดยหน่วยงานหรือ
ผูใ้ ช้งานไม่จาเป็ นที่จะต้องรูแ้ หล่งที่มาของทรัพยากรนัน้ เพียงระบุความต้องการใช้งานก็สามารถ
เข้าถึงหรือใช้งานทรัพยากรเหล่านัน้ ได้ทนั ที
การประมวลผลบนคลาวด์ ที่ น ามาใช้ในสถาบัน อุด มศึ ก ษา เป็ นระบบ
ประมวลผลที่ มี คุณ สมบัติ ประเภท และรู ป แบบการใช้บ ริก าร โดยใช้ท รัพ ยากรเทคโนโล ยี
สารสนเทศ และการสื่อ สารจานวนมหาศาลจัดเก็บบนคลาวด์แคมปั ส (Cloud campuses) ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบสาธารณูปโภค สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของอาจารย์
ผู้ส อนได้ง่าย โดยใช้เป็ น เครื่องมื อส าคัญ ในการเรีย นการสอนที่ ผสานการเรีย นรู ้ เพื่ อเชื่ อมต่อ
ระหว่างโลกเสมือนจริง (Virtual world) เข้ากับเว็บและเครือข่ายสมาร์ทโฟน สถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยที่มีช่ือ เสียงหลายแห่ง เช่น สถาบัน M.I.T. มหาวิทยาลัย California-Berkeley
มหาวิทยาลัย Stanford ได้เริ่มเชื่อมต่อข้อมูลจัดเก็บบนคลาวด์แคมปั ส (Cloud campuses) กับ
แคมปัสโลกเสมือนจริง (Virtual campuses) ผ่านโปรแกรมการเรียนรูท้ ่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น มูก้ ส์
(Massive Open Online Courses, MOOCs) บนแพลตฟอร์ม Coursera, edX, Udacity, xPro
จัดเก็บบนคลาวด์ และถูกนามาใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Combs & Meskó, 2015,
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p. 60) โดยเฉพาะวิชาปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ของมหาวิทยาลัย Stanford ได้รบั
ความนิยมอย่างสูง โดยมีผสู้ นใจลงทะเบียนเรียนถึง 160,000 คนจากทุกประเทศทั่วโลก (Hyman,
2012) สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลันของสถาบันอุดมศึกษา
การประมวลผลบนคลาวด์แบบเปิ ดสาธารณะ (Public cloud computing)
ถูกใช้เป็ นทางเลือกสาหรับมหาวิทยาลัยที่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลการเรียนการสอนทั่วไปออกสู่
สาธารณะได้ โดยมีผใู้ ห้บริการเป็ นผูด้ แู ลระบบ (Hosted service provider) ที่เป็ นที่รูจ้ กั และนิยม
ใช้ เช่ น เทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอน Tin Can API (Application Programming Interfaces)
ซอฟแวร์ APIs ใหม่ล่าสุดที่นามาใช้เป็ นเครื่องมือมาตรฐานสาหรับการเรียนระบบอี-เลิรน์ นิ่ง (eLearning) เป็ นคลังเก็บรวบรวมความรู ้ ประสบการณ์ของอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนแบบออนไลน์
(Online) และชัน้ เรียนปกติ (Offline) ในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย แอปพลิเคชันตัวนีม้ ี
คุณ ลั ก ษณะพิ เศษสามารถท างานบนเว็ บ เบส (Web-based) ที่ ป ระสานการใช้ง านและมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ แอปพลิ เคชัน อื่ น ๆ ในการปรับ ปรุ งหรือ เพิ่ ม ฟั ง ก์ช่ ัน (Function) การใช้งานเพื่ อ
ประโยชน์ในการขยายข้อมูลและตอบสนองต่อระบบการศึกษา เพื่อแบ่งปั นข้อมูล ทรัพยากรการ
เรียนรู ้ และความคิดเห็นต่างๆ และรายงานความก้าวหน้าของผูเ้ รียนได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ SCORM (Sharable Content Object Reference
Model) ที่บูรณาการมาตรฐานทางเทคนิคที่ เกี่ ยวข้องกับรายละเอียด และวิธีการที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงการทางานร่วมกัน และระบบมีความ
คงทนในการเรียกดูเนือ้ หาบทเรียนซา้ ใหม่ ข้อจากัดของเครื่องมือชนิดนีก้ ็คือ ต้องใช้งานร่วมกับ
ระบบอินเทอร์ เน็ตที่เสถี ยรเพื่อเชื่อมต่อเว็บบราวเซอร์ (Web browser) สามารถค้น หาข้อมูลใน
ระบบที่เป็ นกิจกรรมเรียนรูใ้ นระบบปกติเท่านัน้ แต่ไม่สามารถรองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน ตัวอย่างของซอฟแวร์ APIs ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึ ก ษ า ที่ เป็ นที่ รู ้จั ก และนิ ย มใช้ ง านบ นอิ น เทอร์เ น็ ต เช่ น After the Deadline APIs,
Blackboard Collaborate APIs, Khan Academy APIs, Knewton APIs เป็ น ต้น (Kumar, 2013)
ดังแสดงในภาพประกอบ 14
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ภาพประกอบ 14 การเรียนรูร้ ะบบอี-เลิรน์ นิ่งในอนาคต
ที่มา: เกสทาล (Gestal, 2014). Tin can API: The future of e-Learning.
นอกจากนี ้ การประมวลผลบนคลาวด์ ยังถูกนามาใช้งานร่วมกับระบบการ
จัด การเรี ย นรู ้ (L.M.S.) ซึ่ ง เป็ นระบบช่ ว ยจัด การและส่ ง มอบเนื ้อ หาบทเรี ย นการเรี ย นรู ้แ ละ
ทรัพ ยากรแก่ผู้เรียน (Rigdon, 2016, p. 693) และระบบการจัดการเนื อ้ หา (C.M.S.) เป็ น ระบบ
จัดการเดี่ยวที่สะสม สารอง และแบ่งปั นข้อมูลสาหรับรองรับผูใ้ ช้งานร่วมกันหลายคน (Rigdon,
2016, p. 302) การเรี ย นการสอนบนเฟซบุ๊ ก (Facebook Post) ซึ่ ง เป็ นการโพสต์ข้อ ความที่
เชื่อมต่อเนือ้ หาของมัลติมีเดีย ที่ผใู้ ช้งานให้แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะลงบนพืน้ ที่ส่วนตัว
ส าหรับ สาธารณชนรู ป แบบเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Rigdon, 2016, p. 492) ตัว อย่ า งการ
ประมวลผลบนคลาวด์ในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย เช่น
การโพสต์ลงเฟซบุ๊ก (Facebook post) เป็ นรูปแบบการส่งข้อความที่เชื่อมต่อ
กับเนือ้ หามัลติมีเดียที่แสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้ เสนอแนะ โดยแสดงผลบนหน้าเพจของผูใ้ ช้งาน
หรือบนเนือ้ ที่ส่วนรวมของผูใ้ ห้บริการ เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ (Rigdon, 2016, p. 492)
เป็ นเครื่องมือเพื่อใช้เป็ นตัวกลางสื่อสารสาหรับการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ สาหรับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาใน Malaysian University ที่ผเู้ รียนสามารถทากิจกรรมต่างๆ โดย
ใช้ภ าษาเป็ น ฐาน (Language-based activities) เพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพของผู้เรีย นให้มี ป ฏิ สัม พัน ธ์
และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึน้ (Hamid et al, 2015, p. 3) โดยผูเ้ รียนรู ส้ ึก
สะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา (Zakaria et al, 2010)
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ส าหรับ ยู ทู บ (YouTube) เป็ นเว็ บ ไซด์ ท่ี รับ ชมวิ ดี โ อบนอิ น เทอร์เ น็ ต ฟรี
(Rigdon, 2016, p. 1467) นั้ น ใช้ ก ารเรี ย นการสอนผ่ า นยู ทู บ เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ (YouTube
edutainment) ที่ เป็ นที่ นิ ย มและใช้ อ ย่ า งแพ ร่ ห ลาย เช่ น ASAP Science, BBC Earth, Sick
Science, Smarter Everyday, Speak English with Mister duncan, The Game Theorists,
TechnoBuffalo, Veritasium ถูก ใช้เป็ นสื่ อ ในการเรี ย นรู ้ โดยเชื่ อ มต่อ กับ บิ๊ก ดาต้า (Big data)
จัด เก็ บ บนคลาวด์ (Cloud) เป็ น เครื่อ งมื อ จัด การศึก ษาส าคัญ ในสถาบัน M.I.T. มหาวิท ยาลัย
California-Berkeley โดยประยุกต์ใช้ทงั้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (Brown, 2019) ตัวอย่างของทฤษฎี เกมส์ท่ี นามาใช้เพื่ อเข้าใจความสัม พันธ์ของ
ผูเ้ รียน ดังแสดงในภาพ ประกอบ 15 Digital literacy บล็อก ทวิตเตอร์ ยูทูบ เฟซบุ๊ก วิกิ สาหรับ
การแพทย์ (Combs & Mésko, 2015)

ภาพประกอบ 15 ทฤษฎีเกมส์ (The Game Theorists)
ที่ ม า: M.I.T. news on campus and around the world. (2019). Using evolutionary
dynamics and game theory to understand personal relations
ใน ภ าพ ป ระกอบ 15 ท ฤษ ฎี เกม ส์ (The Game Theorists) เป็ นสาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ถูกนามาใช้บนแพลตฟอร์มเปิ ดเสรีเพื่อสาธารณชน (Open Course Ware,
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OCW) ของสถาบัน M.I.T. ที่ศกึ ษาการตัดสินใจของผูต้ ดั สินใจ (ผูเ้ ล่น) หลายฝ่ าย โดยที่ผลที่แต่ละ
ฝ่ ายได้รบั ขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของผูเ้ ล่นฝ่ ายอื่นๆ เกมส์ในทางทฤษฎีหมายถึงสถานการณ์ใดๆที่ผู้
ตัดสินใจ(ผูเ้ ล่น) หลายฝ่ ายมีปฏิสมั พันธ์กันแนวคิดของทฤษฎี เกมส์เพื่อแก้ปั ญหาร่วมกัน โดยใช้
หลักของเหตุผลและความสมดุลเป็ นลาดับขัน้ ตอนประกอบด้วย การศึกษาทฤษฎี ธรรมชาติและ
ความรู ้ ความ เชื่อขัน้ สูงการเล่นเกมส์ซา้ ความมีช่ือเสียงซุปเปอร์เกมส์ท่ีเล่นในระดับสากลและการ
ต่อรองสมดุลแบบแนช (Nash’s bargaining solution) เป็ นผลลัพธ์ของเกมส์ท่ีผูเ้ ล่นของแต่ละฝ่ าย
ไม่มี แรงจูงใจ ที่ จ ะเปลี่ ยนการตัดสินใจของตนเอง (M.I.T. Open Course Ware OCW, Online)
เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ท าให้นัก วิ ช าการในหลายศาสตร์แ ละสาขาต่างๆ ได้น าวิ ช าทฤษฎี เกมส์ไ ป
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายเช่น สังคมศาสตร์ ชีววิทยาวิวัฒ นาการ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Wikipedia, Game theory) เครื่ อ งมื อ จั ด การศึ ก ษาดั ง กล่ า วได้ ก ลายเป็ นช่ อ งทางใหม่ ใ น
กระบวนการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มการเรียนรู ใ้ นระบบเปิ ด (Open learning system) เช่น
วิดีโอคลิปออนไลน์ (Video clips) (Zappa, 2014; Kumar, 2013) ใช้ส่ือสารกับผูเ้ รียนผ่านมือถื อ
สมาร์ทโฟน หรือแอนดรอยด์ บนเครื่องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค แล็ปท็
อป ปากกาสไตลั ส (Stylus) ระบบจี พี เอสติ ด ตาม (GPS tracking) และกระดานอั จ ฉริ ย ะ
(Schnackenberg, 2013, p.44 cited Norman & Neilsen, 2010) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โซเชียลมีเดีย และเครื่องมือต่างๆ เช่น บล็อก ทวิตเตอร์ วิกิ ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรู ้ โต้ตอบ
และมีปฏิสัม พันธ์การเรียนรู ก้ ับอาจารย์ผูส้ อนในหลักสูตร (Manyika et al, 2013) ประสบการณ์
การใช้เครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ OSN (Online Social Networking) ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่อ ปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีสงั คมออนไลน์ โดยส่งผลลัพธ์เชิงบวกใน
การเพิ่มปฏิสมั พันธ์ท่ีดีระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนและระหว่างผูเ้ รียนและผูเ้ รียน เนือ้ หาวิชา
ของหลักสูต ร รวมทั้งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรียนการสอนในสถาบัน อุดมศึกษา (Hamid et al,
2015, p. 1)
นอกจากนี ้ บล็อก (Blogs) ยังเป็ นการปรับปรุ งข้อมูลข่าวสารออนไลน์ หรือ
การเขียนบันทึกข้อมูล ข้อคิด เห็นต่างๆ โพสต์ลงใน weBLOG (Rigdon, 2016, p. 965) ทวิตเตอร์
(Twitter) เป็ นข้อความที่โพสต์ลงในทวิตเตอร์ (Rigdon, 2016, p. 1324) วิกิ (Wikis) เป็ นระบบการ
ทางานร่วมกันที่ใช้งานง่ายโดยเชื่อมโยงหลากหลายมิติบนหน้าเว็บ (Rigdon, 2016, p. 1411) ถูก
ใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสารกับผูเ้ รียนและใช้สืบค้นข้อมูลในสถาบันอุดมศึกษา เช่น
หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ M.B.A. ประเทศไต้ห วัน 77% ของผู้เรี ย นกล่ า วว่ า ใช้ง านง่ า ย บรรลุ
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วัตถุประสงค์ของการเรียนรู แ้ ละเพิ่มผลคะแนนสอบโดยการอ่านผ่านบล็อก (Gullett & Bhandar,
2010)
บล็อก (Blogs) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ได้กลายเป็ นเครื่องมือ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่ง ปันความรู แ้ ละสภาพการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนและกลุม่ สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างสะดวกง่ายดายโดย 1) ใช้บล็อกส่วน ตัว 2) อ่านหรือติดตามบล็อกของผูอ้ ่ืนและ3) แสดง
ความคิด เห็ น และตอบกลับ ในบล็ อ กส่วนตัว (Wang et al, 2016, p. 380 cited Du & Wagner,
2007; Salmon, 2000; Upton, 2005)
รู ป แบบการเรี ย นรู ้โ ดยใช้ ร ะบบบล็ อ กเป็ นฐาน (Blog-based learning
system) ประกอบด้วย 1) ความรูแ้ ละคุณภาพของข้อมูล 2) คุณภาพของระบบ 3) คุณภาพของ
บริก าร 4) ระบบที่ ใ ช้ง านได้ หรื อ ความตั้ง ใจในการใช้ง านซ ้า 5) ความพึ ง พอใจของผู้เรี ย น
6) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ7) ประสิทธิภาพของการเรียนรู ้ (Wang et al, 2016, p. 379) การใช้
บล็ อ กเป็ น ฐาน (Blog-based) เป็ น แพลตฟอร์ม การเรีย นรู บ้ นเว็บ (Web-based platform) เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ แบ่งปั นประสบการณ์ความคิดเห็นโดยเข้าสู่ระบบ (Log-in) และโพสต์ขอ้ ความ
ลงในบล็อก (Blog) ส่วนตัว เช่น การให้ขอ้ เสนอแนะ การบรรยายเหตุการณ์ การส่งภาพกราฟฟิ ก
คลิปวิดีโอที่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยผูเ้ รียนและสมาชิกในกลุม่ ปิ ด (Karakas et al, pp. 237-248)
เทคโนโลยี และเครื่อ งมื อ จัด การศึก ษาผ่านเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ และ
โซเชียลมีเดียถูกใช้งานร่วมกับการประมวลผลบนคลาวด์ ได้กลายเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของ
สถาบันอุดม ศึกษาและมหาวิทยาลัย
3.3.8.เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reality, ค.ศ. 2010, 2011)
ความเป็ นจริงเสมื อนหรือโลกเสมื อนจริงภาษาอัง กฤษใช้คาว่า Virtual reality
(V.R.), Virtualization ซึ่ ง เป็ น การจ าลองทัศ นี ย ภาพรอบทิ ศ ทาง (Simulation environments) ที่
สร้างขึน้ โดยคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายทอดความรูส้ กึ และประสบการณ์ด่งั ผูใ้ ช้งานอยู่ในโลกเสมือนจริง
การรับ ชมความเป็ นจริงเสมือนจาเป็ นต้องมีอปุ กรณ์รบั ชมซึ่งรับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์ โดย
ปกติแล้วจะมีฮาร์ดแวร์ท่ีปอ้ นตรงต่อประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น ที่เรียกว่า “จอแสดงผลแบบ
สวมศีรษะ” (Head-Mounted Display, HMD) เพื่ อให้ดวงตาทั้งสองข้างได้เห็นภาพเป็ นสามมิ ติ
(3D) จากจอภาพขนาดเล็กที่ให้ภาพ (ในอนาคตอาจลดขนาดเป็ นแว่นตาก็ได้) และเมื่อผูใ้ ช้มีการ
เคลื่อน ไหว ภาพก็จะถูกสร้างให้รบั ความเคลื่อนไหวนั้น ในบางกรณี ก็จะใช้หูฟั งแบบสเตอริโอ
(Stereo head phone) ให้ ไ ด้ ยิ น เสี ย งรอบทิ ศ ทางและอาจใช้ ถุ ง มื อ รับ ข้ อ มู ล (Data glove)
หรืออุป กรณ์อ่ื น ๆ ซึ่ง ทาให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ต อบกับ สิ่ ง แวดล้อ มจ าลองที่ ตนเข้าไปอยู่ โดย
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สามารถดัดแปลงใช้งานได้หลายด้าน เช่น งานด้านสารสนเทศอาศัยความจริงเสมือนเพื่อเรียก
ความสนใจด้านสารสนเทศ กระตุน้ ประสาทสัมผัสของมนุษย์ให้รบั รู แ้ ละเข้าใจง่าย ส่งผลดีต่อ
มนุษย์ดา้ นการรับรูไ้ ด้รวดเร็วและง่ายต่อการจดจา (Wikipedia online, Virtual Reality)
ความหมาย
ในพจนานุก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p.
1377) ได้ให้นิยามดังนี ้
Virtual reality หมายถึ ง สภ าพ แวดล้ อ มจ าลองบนอิ น เทอร์เ น็ ต หรื อ
คอมพิวเตอร์
Virtualization เป็ นคานาม ให้คาจากัดความไว้ 3 ความหมาย ดังนี ้
1.ลักษณะเฉพาะเพื่อช่วยให้ผใู้ ช้งานมาตรฐานสามารถทางานบนแอป
พลิเคชันที่เขียนลงไฟล์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องใช้เป็ นกุญแจเพื่อเข้าสู่ระบบ ถ้าระบบปฏิบตั ิการ
นัน้ ล้มเหลว ข้อมูลจะถูกส่งต่อโดยอัตโนมัตไิ ปยังสถานที่ของผูใ้ ช้งานที่มีสถานะเท่าเทียมกัน
2.เป็ น ตัวกลางที่ ให้บ ริก ารบนแพลตฟอร์ม โลกเสมื อ นจริง โดยส ารอง
ข้อมูลเสมือนจริง
3. เทคนิคที่เป็ นเซ็ตย่อยขององค์ประกอบ UI ซึ่งผลิตจากรายการข้อมูล
จ านวนมหา ศาล ขึ ้น อยู่ กั บ รายการที่ ป รากฏอยู่ บ นหน้ า จอ Virtualization เป็ นการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพของการทางาน ทั้งหน่วยความจา (Memory) และหน่วยประมวลผล (Processor)
เพื่ อผลิ ตองค์ป ระกอบ UI ในปริม าณมาก เมื่ อ UI บางส่วนอาจปรากฏอยู่บนหน้าจอในเวลาที่
กาหนด (In Windows Presentation Foundation and Silverlight)
ในภาษาคอมพิ ว เตอร์ Virtualization หมายถึ ง การกระท าเพื่ อ สร้า งโลก
เสมื อ นจริง (Virtual world) มากกว่าโลกแห่งความเป็ น จริง (Actual world) ของบางสิ่ ง รวมทั้ง
แพลตฟอร์ม คอมพิวเตอร์ฮ าร์ดแวร์เสมื อนจริงและอุป กรณ์ เพื่ อใช้สารองข้อมูลและทรัพ ยากร
เครือข่ายคอมพิว เตอร์ (Wikipedia online, Virtualization)
เทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกความเป็ นจริงหรือโลกเสมือนจริง ที่นามาใช้
ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย เช่น
พื ้น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในอนาคต (Open/physical learning
spaces of the future) ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และการจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี มี ลั ก ษณะแปลกใหม่ ม าก
โด ย เฉ พ าะก ารเรี ย น รู ้ แ บ บ เปิ ด (Open models of learning) เช่ น ค วาม เป็ น จริ ง เส ริ ม
(Augmented reality:A.R.) ที่รวมความเสมื อนจริง (Virtual reality, V.R.) วิดีโอและภาพโฮโลแก
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รมหมุนรอบ 360 องศา (360-degree video and holograms) เพื่อช่วยผสานรวมโลกแห่งความ
จริ ง (Physical) แล ะมิ ติ ดิ จิ ทั ล (Digital dimensions) ซี่ งส ร้ า งภ าพ ให้ ผู้ เ รี ย น รู ้ สึ ก จ ม ดิ่ ง
(Immersive) ลงไปในโลกเสมือนจริง (Virtual world) จนไม่สามารถเห็นภาพในโลกแห่งความจริง
(Real world) รวมทั้งการใช้ความเป็ นจริงผสม (Mixed reality, M.R.)และความเป็ นจริงต่อยอด
(Extended reality,X.R.) ที่ ใช้เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (A.I.) เพื่ อ สร้างการเชื่ อ มต่อระหว่า ง
อาจารย์ห่นุ ยนต์ (Robotics teacher) และผูเ้ รียนผ่านแว่นครอบศีรษะสามมิติเสมือนจริง (3D-VR
headset) เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าถึงการเรียนรูไ้ ด้อย่างกลมกลืน ในบรรยากาศแบบห้องเรียนจาลองโลก
เสมือนจริง (Virtual classroom) ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ มือถือสมาร์ทโฟน และแว่น
ครอบศีรษะ (Leahy et al, 2019, pp. 4-5) ความเป็ นจริงเสริมใช้โลกแห่งความจริงเป็ นแหล่งเพื่อ
ซ้อนทับวัตถุเสมื อน (Virtual objects) ทาให้วัตถุจริง และวัตถุเสมือนปรากฏให้ผูใ้ ช้งานเห็นเป็ น
ภาพเดียว (Akçayir & Akçayir, 2017) ผลลัพธ์ของผูเ้ รียนพบว่า มีพฒ
ั นาการดีขนึ ้ จากรูปแบบการ
สอนของอาจารย์ผสู้ อนในห้องเรียนแบบเปิ ด (Open classroom) และแตกต่างจากห้องเรียนแบบ
ปกติ (Hattie, 2009) โดยประยุก ต์ใช้ทั้ง ในระดับ ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึก ษา จนถึ ง อุด มศึก ษา
(Akçayir & Akçayir, 2017; Chen et al, 2017; Baldiris et al, 2014) โลกเสมื อนจริ ง (Virtual
world) ที่ เชื่ อมต่อกับ อุปกรณ์การใช้งานทั้งหลายผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้ถูกน ามาใช้ในการ
สื่อสารนับไม่ถว้ น และเข้าทด แทนหรือแทนที่การเรียนการสอนรูปแบบเดิมแล้ว (Bradford, 2010,
p. 5 cited Collins, 2008, p. 52)
เทคโนโลยี ค วามเป็ นจริ ง เสริ ม (A.R.) หมายถึ ง เทคโนโลยี ท่ี จับ ต้อ งได้
(Tangible technology) ใช้เป็ นเครื่องมือดิจิทลั ที่ผเู้ รียนสามารถโต้ตอบและมีปฏิสมั พันธ์กัน เช่น
หนังสื อความเป็ นจริงเสริม (AR books) ที่ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู จ้ ากหนังสือโดยใช้ปุ่มกดซึ่งจะ
ปรากฏเป็ นข้อมูลเนื อ้ หาของบทเรียน ประกอบด้วย รู ปภาพ คลิปวีดิโอ แบบสามมิ ติ (3D-vdo)
หนัง สื อ ป๊ อบอัป สามมิ ติ แ บบมี ป ฏิ สัม พัน ธ์กัน (Interactive 3D pop-up books) (Lytridis et al,
2018, p. 2)
เครื่องมื อทางการศึกษาเพื่ อการเรียนรู ใ้ นระบบสตูดิโอดิจิ ทัล (Digitalized
studios) แท็ บ เล็ ต วั ต ถุ ฝั ง ตั ว อั จ ฉริ ย ะ (Object-embedded intelligence) กระดานอั จ ฉริ ย ะ
จอภาพกระดาษอิเล็ กทรอนิกส์ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ โต๊ ะเรียนอัจ ฉริยะ ผนังห้องเรีย น
อัจฉริยะ อุปกรณ์ Eye and attention tracking แผนที่ปักหมุดบนกูเกิล้ (Cascading knowledge
maps) และกระดานถาม-ตอบเพื่ อประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพของผู้เรียนแบบเสมื อนจริง (Zappa,
2014)
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Neuro-informatics เพื่ อศึก ษาข้อ มูล ระบบประสาททางวิท ยาศาสตร์แ ละ
การแพทย์ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างสมองของมนุษย์และระบบการทางานภายใน โดย
พัฒ นาต่อยอด จาก “เทคโนโลยีเมทริกซ์ (Matrix)” ที่มีความสามารถในการถ่ายโอนความรู แ้ ละ
ข้อมูลต่างๆ เข้าสู่สมองของมนุษย์ได้โดยตรง (Hadhazy, 2012) โดยสร้างสภาพแวดล้อมให้ผเู้ รียน
รู ส้ ึก จมดิ่งลงในโลกเสมื อ นจริง (Immersive) จะกลายเป็ น มาตรฐานของการศึก ษาในอนาคต
แนวคิดของโลกเสมือนจริง (Virtual reality world) ที่เชื่อมต่อการเรียนรูก้ ับโลกแห่งความเป็ นจริง
(Real world) เพื่อช่วยผูเ้ รียนปั จเจกบุคคลสามารถเข้าถึ งบรรยากาศแบบสมจริงได้อย่างสมบูรณ์
ทาให้ได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามสถานการณ์จริง โดยใช้เครื่องมือจริง หรือแก้ไขปั ญหาแบบ
สมจริง (Hyper-realistic) (Marquis, 2012; Zappa, 2014)
ห้องเรียนระบบสตูดิโอโลกเสมือนจริง (Virtual/physical studios) เพื่อเชื่อม
ช่องว่างระหว่างการเรียนรู ปแบบออนไลน์และการเรียนห้องเรียนปกติ เป็ นศูนย์กลางที่จะช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู ก้ ับเพื่ อนๆ ร่วมชัน้ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมื อจัด
การศึกษาสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีแสดงผลผ่านแว่นครอบศีรษะ (Heads Up Display/Eyewear)
เทคโนโลยีเชื่อมโลกแห่งความจริงที่สร้างความรูส้ ึก ให้จมดิ่งลงไปและโลกเสมือนจริง (3D-virtual
reality immersive) กระดานจอเรตินา (Retina screens) ภาพโฮโลแกรม (Holography) (Zappa,
2014)
Augmented reality เช่น แว่นตา Google คอนแทคเลนส์สามมิติสาหรับนิสิต
แพทย์เพื่ อใช้ศึกษาวิธีการผ่าตัดความเป็ นจริงเสริม Augmenting human capabilities กะโหลก
เทียมความเป็ นจริงเสริมสาหรับผูป้ ่ วยอัมพาต Full physiological simulations แบบจาลองกาย
วิภาคมนุษย์เพื่อศึกษาการทางานของอวัยวะโดยใช้ผปู้ ่ วยดิจิทลั (Digital patient) สาหรับการสอน
นิสิตแพทย์และเพื่อการวิจัย Virtual reality applications เพื่อใช้รกั ษาผูป้ ่ วยทางจิตเวช สามารถ
สัมผัสประสบการณ์ขนั้ ตอนการผ่าตัดอย่างละเอียดล่วงหน้าได้แบบเสมือนจริง Virtual dissection
การผ่าชันสูตรศพเสมือนจริง (Combs & Meskó, 2015, p. 62, 64) ดังแสดงในภาพประกอบ 16
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ภาพประกอบ 16 เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรูค้ วามเป็ นจริงเสริมสาหรับนิสิตแพทย์เพื่อศึกษา
กายวิภาคศาสตร์
ที่มา: 3D for science. The use of Microsoft HoloLens in medicine and medical
education.
มหาวิ ท ยาลัย ทางการแพทย์ Semmelweis University’s Medical School
ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีชีวจักรกล (Bionics)
เทคโนโลยี หุ่น ยนต์ (Robotics) ความเป็ น จริง เสริม (Augmented reality) การวิ นิ จ ฉัย โรคด้ว ย
ตนเองจากที่บา้ น (Home diagnostics) จีโนมิกส์ส่วนบุคคล(Personalized genomics) สื่อสังคม
ออนไลน์ สมาร์ทโฟนเพื่อสุขภาพ (Mobile health) การสื่อสารทางไกลแบบเรียลไทม์ระหว่างผูป้ ่ วย
และบุคลากรทางการแพทย์ (Telemedicine) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
ศึกษา และพัฒ นาการเรียนรู ผ้ ่านเทคโนโลยีการสอนรู ปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีมีความก้าว
หน้า ผนวกกับ รู ป แบบบรรยายของอาจารย์ผู้ส อนที่ ผ สมผสานอย่ า งสร้า งสรรค์ (Innovative
lectures) โดยใช้กรณี ศึกษาและวิธีฝึกปฏิบตั ิจากตัวอย่างของผูป้ ่ วยจริง เพื่อช่วยให้นิสิตแพทย์มี
ความเข้าใจ สามารถประเมินอาการของผูป้ ่ วย และทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่สาหรับการรักษาที่
จาเป็ นด้านวิชาชีพในอนาคต (Combs &Meskó, 2015, p. 65 cited Molnár and Meskó, 2013)
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3.3.9.เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.)
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ภาษาอั ง กฤษใช้ว่ า Artificial Intelligence (A.I.) หมายถึ ง
ความฉลาดเทียมที่สร้างขึน้ ให้กับสิ่งที่ไม่ มีชีวิต เป็ นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิศว กรรมเป็ นหลักแต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆเช่น จิตวิทยา ปรัชญาหรือชีววิทยาซึ่งสาขา
ปัญญา ประดิษฐ์เป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ กระบวนการคิด การกระทาการให้เหตุผล การปรับตัวหรือ
การอนุมานและการทางานของสมองแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. ระบบที่คดิ เหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans)
2. ระบบที่กระทาเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans)
3. ระบบที่คดิ อย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally)
4. ระบบที่กระทาอย่างมีเหตุผล (Systems that act rationally)
ถึงแม้ว่า ดัง้ เดิมนัน้ เป็ นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ
อย่า งในศาสตร์นี ้ ได้ม าจากการปรับ ปรุ ง เพิ่ ม เติม จากศาสตร์อ่ื น ๆ เช่ น การเรีย นรู ข้ องเครื่อ ง
(Machine Learning, M.L.) นั้น มี เทคนิ ค การเรี ย นรู ท้ ่ี เรี ย กว่า “การเรีย นรู ้แ บบต้น ไม้ตัด สิ น ใจ
(Decision tree learning)” ซึ่งประยุกต์เอาเทคนิคการอุปนัยของ จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart
Mill) นักปรัชญาชื่อดังของอังกฤษมาใช้ ส่วนเครือข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) ก็
นาแนวคิดของการทางานของสมองมนุษ ย์ม าใช้ในการแก้ปัญ หา การแบ่งประเภทข้อมูล และ
แก้ปั ญ หาอื่ น ๆ ทางสถิ ติ เช่น การวิเคราะห์ค วามถดถอย หรือการปรับ เส้น โค้ง ถูกน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม การเงิน การแพทย์และสุขภาพ การขนส่ง และการศึกษา เช่น
“Weak A.I.” เป็ น รู ป แบบของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ท่ี ใช้โปรแกรมที่ พัฒ นาขึน้ เพื่ อ
ปฏิบตั ิภารกิจพิเศษโดยถูกนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
แพลต ฟอร์ม การเทรดรู ป แบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ การควบคุม หุ่นยนต์ และเซ็ นเซอร์ควบคุม รีโมท
(Wikipedia online, Applications of artificial intelligence)
ความหมาย
ในบริบทของการศึกษา ปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีจบั ต้อง
ไม่ได้ (Intangible technology) เป็ น เทคโนโลยี ท่ี ไม่สามารถมองเห็ น ภาพหรือ จับ ต้องไม่ได้ ถูก
พัฒนาขึน้ เพื่อใช้ในลักษณะเป็ นเครื่องมือ ระบบช่วยสอนอัจฉริยะ (A.I. tutors) หุ่นยนต์ช่วยสอน
(Robotic teachers) ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ (Intelligence Tutoring Systems) ซึ่งเป็ นระบบ
การสอนเสริมอัจฉริยะที่ดีท่ีสดุ เพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง (Beck et
al, 1996; Luckin et al, 2016)
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ในพจนานุก รม Computer and Internet Terms เล่ ม 1 (Rigdon, 2016, p.
1323) ค าว่า Tutorial เป็ น เครื่องมื อ ช่วยสอนที่ ออกแบบขึน้ มา เพื่ อช่วยให้ผู้เรีย นเรียนรู แ้ ละใช้
ผลิตภัณฑ์ หรือปฏิบตั ิตามแนวทาง ในทางคอมพิวเตอร์หมายถึง หนังสือ คูม่ ือ บทเรียนจัดทาขึน้
แบบมีปฏิสมั พันธ์ลงในแผ่นดิสก์เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูป
ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ (Intelligence Tutoring Systems: ITS) เป็ นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งที่นาเสนอองค์ความรูอ้ ย่างมีระบบเป็ นขัน้ ตอน ตามหลักการเรียนรู ท้ ่ี
ออกแบบ โดยคานึงถึงผูเ้ รียนและสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รียนปั จเจกบุคคลที่
ใช้ในการเรียนการสอนแบบยื ดหยุ่นและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ได้ถกู นามาใช้
ในการแก้ปัญ หาการสอน และเปลี่ ยนแปลงกระบวนการเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดมศึกษาและมหา
วิทยาลัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียและแนวทางของปั ญญาประดิษฐ์
(A.I.) พัฒ นาและจัดการเป็ นเนือ้ หาบทเรียนสอนเสริมอัจฉริยะให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนรายบุคคล
โดยมุง่ เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง (Self-paced) เขียนสมการได้ดงั นี ้
AI tutoring system = Domain model + Pedagogy model + Learner model
จากสมการความสัมพันธ์ขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน
คื อ Domain model บวก กั บ Pedagogy model หมายถึ ง องค์ค วามรู ้ข องการเรี ย นการสอน
บูรณาการกับ Learner model หมายถึง ข้อมูลหรือรู ป แบบที่ ผู้เรียนใช้งานผ่านระบบ ส่วนการ
เรียนรู ข้ องเครื่องจักร (M.L.) ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบที่เป็ นเครื่องมือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อื่นๆ ที่ใช้ในชัน้ เรียนทั่วไป (Computer-assisted instruction tools)
ระบบช่วยสอน (Intelligence Tutoring Systems, A.I. powered I.T.S., A.I.
tutoring system) ถูกน ามาใช้ในสถานศึก ษาขั้น พื น้ ฐาน สถาบัน อุด มศึกษาและมหาวิท ยาลัย
(Holmes et al, 2019, p. 109) เช่น
ระบบช่วยสอน Mathia พัฒ นาโดย Carnegie Mellon University เพื่ อ
นามาใช้ส อนในวิช าคณิ ต ศาสตร์ ปั จ เจกบุคคลโดยสามารถประเมิ นผลแบบเรียลไทม์ได้ทัน ที
(Synchronous)
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ระบบช่ ว ยสอน ASSISTments พั ฒ นาโดย Worcester Polytechnic
Institute ใช้เป็ นเครื่องมือช่วยสอนวิชาในวิชาคณิตศาสตร์ ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ถึง
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
ระบบช่วยสอน Toppr เป็ นแอพลิเคชั่นที่พัฒ นาโดยนักวิทยาศาตร์ชาว
อินเดีย โดยใช้ส่วนการเรียนรู ข้ องเครื่อง (M.L.) ในการเก็ บข้อมูลที่ ได้จ ากคาถาม-คาตอบ และ
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีได้จากการใช้งานจริงของผูเ้ รียนรายบุคคล เพื่อประมวลผลออกมาจัดทา
เป็ นบทเรียนสาหรับใช้ระบบช่วยสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ระบบช่วยสอน alta เป็ นเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรู ปแบบ
สื่ออิเล็กทรอ นิกส์ พัฒนาโดย Knewton ออกแบบมาเฉพาะผูเ้ รียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์
สถิติ เศรษฐ ศาสตร์ และเคมี สาหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา ดังแสดงในภาพประกอบ 17

ภาพประกอบ 17 วิชาที่ใช้ระบบช่วยสอน Knewton’s alta กับ OpenStax
ที่มา: Knewton alta. Lowering costs, raising expectations in chemistry using
Knewton’s alta with OpenStax.
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ถึงแม้ว่า ระบบช่วยสอนด้วยปั ญญาประดิษฐ์ หรือระบบสอนเสริมอัจฉริยะ
ถูกนามา ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู แ้ ละมุ่งเน้นแก้ปัญหาทางการศึกษาให้แก่ผเู้ รียนรายบุคคล
อย่างต่อ เนื่องมากกว่า 30 ปี มาแล้ว แต่ในความเป็ นจริง เทคโนโลยีการสอนระบบนีย้ งั ไม่ ได้นามา
สูท่ อ้ ง ตลาดอย่างแท้จริง (Beck & Haugsjaa, 1996, pp. 11-15; Luckin et al, 2016)
ระบบช่ ว ยสอนอั จ ฉริ ย ะ (A.I. tutors) หรื อ หุ่ น ยนต์ ช่ ว ยสอน (Robotic
teachers) เป็ นเครื่องมือที่นามาใช้เพื่ อช่วยเหลือผูเ้ รียนรู ปแบบพิเศษหนึ่งต่อหนึ่ง (One-on-one
help) ที่สามารถช่วยลดความกังวล และความเครียดอันเกิดจากการเรียนการสอนในห้องเรียนของ
อาจารย์ผูส้ อน ประโยชน์ของสารสนเทศจะมี บทบาทมากยิ่งขึน้ สาหรับห้องเรียนในอนาคตเป็ น
แนวคิดของการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศที่สามารถเกิดขึน้ ได้ในทุกสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีท่ีปรับโดย
อัตโนมัติตามความพึงพอใจของผูเ้ รียน เครื่องมือจัดการศึกษาเหล่านีส้ ามารถสร้างสรรค์บทเรียน
ถูกนามาใช้ในการแก้ไขปั ญ หา ตลอดจนการออกแบบเกมส์เพื่อตอบสนองผูเ้ รียนรายบุคคล โดย
ให้ ผ ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ทั น ที (Wikipedia online, Applications of artificial intelligence) โด ย
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ที่เป็ นที่รูจ้ กั และนิยมใช้
เช่น
ระบบสอนเสริม ปั ญ ญาประดิษฐ์ (A.I. tutoring system) ถูกประยุกต์ใช้ใน
สถาน ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2000 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกา
เป็ นเครื่องมื อช่วยสอนที่ ทางานประสานร่วมกัน ระหว่างครู ผู้สอน ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (A.I.) และ
หุ่นยนต์ (Robots) ประกอบด้วย 4 โมดูลมาตรฐาน คือ 1) โมดูลฐานความรู ้ 2) โมดูลผูเ้ รียน 3)
โมดูลการสอน และ4) โมดูลส่วนต่อประสาน โดยผนวกเข้ากับศักยภาพของอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
กลมกลื น ใช้ใ นกระบวนการเรี ย นการสอนห้อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์วิ ช าฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิ ท ยา
วิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และพีชคณิต โดยมีศกั ยภาพในการโต้ตอบและมีระดับของปฏิสมั พันธ์
กับผูเ้ รียนแบบเรียล ไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าทดแทนหรือแทนที่เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
หรือรูปแบบการเรียนการสอนของครูผสู้ อนที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดวิชาในระบบการศึกษารูปแบบเดิมที่ใช้
ทรัพยากรครูจานวนมากในการบริหารงาน (Ketchell, 2019)
ปั ญ ญ าประดิ ษ ฐ์ IBM’s Watson, Cognitive Task Analysis (CTA) เพื่ อ
ปรับปรุ งการเรียนการสอนและการตัดสินใจในการรักษาของแพทย์ หุ่นยนต์เพื่อใช้ในการผ่าตัด
ทางไกลและใช้ส อนนิสิ ต แพทย์ School of Health Professions, The Eastern Virginia Medical
School (EVMS) (Combs & Meskó, 2015)
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AIEd (Sub-domain of ArtificiaI intelligence in education) เป็ น เครื่องมื อ
อันทรงพลัง เพื่อสร้างความเข้าใจว่าการหว่านเมล็ดพันธุแ์ ห่งการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในตัวผูเ้ รียน จะ
ทาได้อย่างไร หัวใจส าคัญ ของ AIEd ประ กอบด้วย 1) รู ปแบบการสอน (Pedagogical model)
หมายถึง องค์ความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผสู้ อนในเรื่องที่สอน โดยใช้ประสบการณ์ท่ีดี
ที่สุดเพื่อถ่ายทอดความรู ใ้ ห้แก่ผเู้ รียน เช่น ให้ผเู้ รียนมีอิสระทางความคิดก่อนที่อาจารย์ผสู้ อนจะ
บอกคา ตอบที่ถูกต้อง 2) รูปแบบความรู ้ (Knowledge model) หมายถึงองค์ความรูเ้ ฉพาะเรื่องที่
อาจารย์ผู้ส อนได้ส ะสมมาอย่ า งยาวนาน เช่ น คณิ ต ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ กฎหมายและ
ประวัติศาสตร์ และ3) รู ป แบบการเรียนรู ้ (Learner model) เป็ น ความรู เ้ ดิม ของผู้เรียน รวมทั้ง
ความส าเร็จ หรือ ความล้ม เหลวในอดี ต สภาวะทางอารมณ์ การมี ส่ ว นร่ว ม ความ สนใจและ
จุดมุง่ หมาย (Leahy et al, 2019, p. 7 cited Luckin et al, 2016)
Google Research ได้พัฒ นาเทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์ Google A.I. โดย
ผสมผสานการใช้งานกับส่วนการเรียนรู ข้ องเครื่อง (M.L.) ซึ่งทาให้ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็ น
เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต (Howard, 2018)
Disintermediation เป็ นโมเดลที่ ใช้เทคโนโลยี การสร้างสถานการณ์จ าลอง
ด้วยปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) ซึ่งเป็ นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเพื่อปรับปรุงการ
สอนรูปแบบเดิมของอาจารย์ผสู้ อน ซึ่งในอนาคต Algo-generated lessons โมเดลที่ใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองด้วยปั ญญาประดิษฐ์ (Scenario A.I.) เช่น กลไกการเรียนรูท้ ่ีออกแบบ
สาหรับผูเ้ รียน อัลกอริทมึ เพื่อประเมินผล แพลตฟอร์มผูเ้ รียนสอนผูเ้ รียน การประเมินผลงานผูเ้ รียน
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผสู้ อน บทเรียนที่ถกู สร้างขึน้ ด้วยอัลกอริทึม การเรียนทางไกล
เสมื อนจริง แพลตฟอร์มการเรียนบนสมาร์ทโฟนในห้องเรียนฝั งระบบคานวณผ่านวัตถุปัญ ญา
ประดิษฐ์ หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้
เช่น วัส ดุป ฏิ กิ ริย าสัม ผัส โต๊ ะ เก้าอี เ้ รีย นปฏิ กิ ริย าสัม ผัส ทัศ นศึกษาโดยใช้ดิจิ ทัลเป็ น สื่ อกลาง
(Zappa, 2014, Marquis, 2012) ปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) ได้เปลี่ยนโครงสร้างของอุดมศึกษาทั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการและแพลตฟอร์มการเรียนรูใ้ หม่ ถึงแม้ว่า จะยังไม่สามารถเข้าทดแทน
หรือแทนที่อาจารย์ผสู้ อนได้ทงั้ หมด แต่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ท่ีจะขยายผลการใช้งานให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ (Popenici & Kerr, 2017, p. 2)
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วิชาปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) ของมหาวิทยาลัย Stanford สอนบนแพลตฟอร์ม
มู้ก ส์ (MOOCs) โดยศาสตราจารย์ ทรุ น และศาสตราจารย์น อร์วิก (Sebastian Thrun & Peter
Norvig) มี ผู้ล งทะเบี ยนเรีย นถึ ง 160,000 คนจากทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นเกาหลี เหนื อและมี
ผูส้ าเร็จการ ศึกษารวมทัง้ สิน้ 23,000 คน (Hyman, 2012)
จากการศึกษาลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันดังกล่าว สรุปได้
ว่า การนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ และได้กลายเป็ นเครื่องมือจัดการสาคัญในการเรียนรู ้
ยุคดิจิทัล โดยผนวกกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ที่ส่งอิทธิพ ลต่อการ
เรีย นการสอนและการบริห ารจัด การรู ป แบบหรือ แพลตฟอร์ม ใหม่ ในสถาบัน อุด มศึก ษาและ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่งิ ขึน้
4. ผลกระทบของเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน
เป็ นที่ ประจักษ์ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้เข้ามามี บทบาท
สาคัญและพัฒนาปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสิน
ค้าและการให้บริการ จาเป็ นต้องปรับตัวและยอมรับเทคโนโลยีดิจิทลั ที่เข้ามาแทรกแซงอย่างหลีก
เลี่ยงไม่พน้ ผลกระทบดังกล่าว ประกอบด้วย 1) ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ที่มีตอ่ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และ2) ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิกผันที่มีตอ่ ภาคการศึกษา
4.1. ผลกระทบของเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงพลิ ก ผั นที่มีต่ อ ภาคธุ รกิ จอุ ตสาห
กรรมการผลิตและบริการ
ความท้าทายของภาคธุรกิจทัง้ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการซึ่งกาลังเผชิญ
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการผลิตสินค้าและการบริการ จา
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ในการดาเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้ เพื่อให้ธุรกิจ
ของตนเองนัน้ ยังสามารถดาเนินกิจการต่อไปและคงสภาพอยูร่ อดได้ในสภาพแวดล้อมที่ผนั ผวนนัน้
โดยยังไม่ถกู กลืนหายไปกับวิวฒ
ั นาการและพัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวโน้มพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคและผูร้ บั บริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อันเนื่องจากบทบาทของเทคโนโลยีการ
สื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็ นสาคัญ ที่ได้เปลี่ยนโลกของข้อมูลข่าวสารจานวนมหาศาลให้
สามารถเชื่อมโยงกันรวมทัง้ อานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้งานในสังคมยุคดิจิทลั มากยิ่งขึน้ โดยใช้
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สมาร์ทโฟนติดต่อสื่อสาร รับ -ส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ทาให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั บริการได้อย่างง่ายดาย
เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ (2018) ได้อธิ บายว่า “ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยน
แปลงพลิกผัน จะส่งให้ผูป้ ระกอบการกิจการโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์แบบดัง้ เดิม และรู ป
แบบกระดาษจะถูกสื่อการให้บริการใดใดผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเปิ ด (OTT platform)
เข้าเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยจะทาให้ผบู้ ริโภคหันไปเสพสื่อในโซเชียลมีเดียที่มีวิธี การสื่อสาร
รูป แบบใหม่ท่ีสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริโภคที่แยบยลอย่างมาก โดยการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์
ข้อ มูลที่ใช้บนโซเชียล (Social analytics) ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์
(A.I.) จนทาให้สามารถส่ง Content เฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดอย่างที่ไม่
เคยมีส่ือรูปแบบเดิมๆ ทาได้มาก่อน” ได้สง่ ผลกระทบต่อองค์กร บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันการเงินที่
มีช่ือ เสียงเป็ นที่รูจ้ กั ในระดับสากล เช่น
บริษัท โกดัก (Kodak) ซึ่งเคยเป็ นผูน้ าภาพถ่ายและผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมกล้องและ
ฟี ล์ม ถ่ า ยรู ป ระดับ โลกที่ ถูก ดิ ส รัป (Disrupt) ด้ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1990 จนถึ ง
ปัจจุบนั โดยอุตสาหกรรมกล้องและภาพถ่ายด้วยฟี ล์มได้สาบสูญไปจากท้องตลาดแล้วอย่างถาวร
และถูกทดแทนอย่างพลิกผัน(Disruptive) ด้วยพัฒนาการถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
(Smart phone disruption) ซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันยุคดิจิทลั
บริษั ท ไอบีเอ็ม (IBM) อดีตบริษั ทผู้น ายักษ์ใหญ่ ในอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิ ว
เตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer: PC) ได้กลายเป็ นเทคโนโลยีลา้ สมัยโดยถูกแทนที่ดว้ ยพัฒ
นาการของคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารที่มีขนาดเล็ก นา้ หนักเบา สามารถพกพาใช้งานได้ง่าย
และสะดวกมากยิ่งขึน้ ไอแพด แท็บเล็ต แล็ปท็อป แมคบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน และแอนดรอยด์
ทาให้ปัจจุบนั บริษัท ไอบีเอ็ม จาต้องผันตัวและนาพาองค์กรไปสู่แพลตฟอร์มใหม่ในธุรกิจการให้
บริการ (Service platform)ทางด้านการบริหารจัดการข้อมูลและซอฟแวร์แทน
FinTech disruption เป็ นพัฒนาการเทคโนโลยีการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านระ บบ
อิเล็ กทรอนิกส์ และการช าระเงินบนแพลตฟอร์ม แอพลิเคชันสมาร์ทโฟน (Mobile application)
และอุปกรณ์ (Gadgets) ที่นามาใช้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมทางการเงิน โดยเข้าทด
แทนการทาธุรกรรมในธนาคารมากยิ่งขึน้ ส่งผลให้บริษัท อี -คอมเมิรซ์ (e-Commerce) โซเชียล
มี เ ดี ย (Social media) และเครื่ อ งมื อที่ ใช้ ค ้ น หา (Search engine) เช่ น Amazon, Alibaba,
Google จะยอมรับให้ลูกค้าใช้เงินเสมื อน (Cryptocurrency) ได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Ripple,
Bitcoin cash ในการทาธุรกรรมอย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถาบันการเงินแบบ
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ดัง้ เดิม ที่เคยเป็ นตัวกลางในการให้บริการทางการเงินและการธนาคาร ที่ใช้บุคลากรเป็ นจานวน
มากในการบริหารงานจาต้องยุบสาขาและเลิกจ้างพนักงานเป็ นจานวนมาก
บริษัท ซีร็อกซ์ (Xerox) อดีตผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสารราย
ใหญ่ ท่ีสุดของโลกที่ผคู้ นทั่วโลกจดจากันได้ติดปากว่า “ถ่ายซีร็อกซ์” จาต้องปรับตัวรับมือกับการ
มาถึงของเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี
ระบบการพิม พ์สามมิ ติ (3D-printing) ที่ เข้ามาดิสรัปธุรกิจ รวมทั้งแนวโน้มพฤติกรรมการลดใช้
กระดาษของผูบ้ ริโภคส่งผลให้ธุรกิจถ่ายเอกสารลดปริมาณลงอย่างมาก
ปรากฏการณ์ดิสรัปชั่น (Disruption) ดังกล่าว ได้ส่งผลทาให้องค์กร บริษัท สถาบัน
หลายแห่ง เกิดการปรับตัวอย่างมากและมุ่งสูก่ ารใช้ระบบการทางานแบบอัตโนมัติบนแพลต ฟอร์ม
บล๊อคเชน (Blockchain) ซึ่งเป็ นการทางานแบบกระจายจากส่วนกลาง (Decentralized) และใช้
พนักงานในบริษัทจานวนน้อยมากในการบริหารงาน การทางานและธุรกรรมต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน
ในธุรกิจรูปแบบใหม่จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคเป็ นจานวนหลายพันล้านคนทั่วโลก
เพื่อให้เข้าใจว่าปรากฏการณ์ดิสรัปชั่น (Disruption) นัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร ในหนัง สือ
The innovator’s solution: Creating and sustaining successful growth คริสเต็นเซนและเรนอร์
(Christensen & Raynor, 2003) ได้อธิ บายและยกตัวอย่างของโรงงานผลิตเหล็กกล้าเอาไว้ดงั นี ้
การผลิตเหล็กกล้ามีกระบวนการอยู่ 2 วิธี คือ 1) การผลิตเหล็กกล้าแบบบูรณาการหรือ ครบวงจร
(Integrated steel mills) ซึ่งเป็ นวิธี การผลิต เหล็กกล้าแบบดัง้ เดิม โดยใช้เงิน ลงทุนมากกว่า 10
ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อการสร้างโรงงาน 1 แห่ง ที่มีศกั ยภาพในการผลิตเหล็กกล้าตัง้ แต่เหล็กเส้น
(Rebar) ซึ่งเป็ นตลาดในระดับล่างจนถึงการผลิตเหล็กโครงสร้าง เช่น เหล็กฉากและเหล็กแท่ง
(Angle iron, Iron bar, Rod) ที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ซ่ึงเป็ นตลาดในระดับบน
และมีกรรมวิธีในการผลิตที่ซบั ซ้อนกว่า จึงสร้างผลกาไรที่มีมลู ค่าสูงให้บริษัทได้มากกว่าการผลิต
เหล็กเส้น
ต่อมาภายหลัง ได้เกิดกรรมวิธีใหม่เรียกว่า 2) การผลิตเหล็กกล้าขนาดเล็ก (Steel
mini mills) ซึ่งใช้วิธีการหลอมเศษเหล็กในเตาเผาไฟฟ้าที่ มีกระบวนการสาคัญ คือสามารถผลิต
เหล็ก กล้าได้ตามขนาดและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่ต่ากว่ากระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้าแบบบูรณาการ หรือครบวงจรได้ถึง 20% และในปี ค.ศ.1994 โรงงานผลิตเหล็กกล้า
ขนาดเล็ก (Mini mills) สามารถเข้ามาแทนที่ตลาดเหล็กโครงสร้าง ถึงแม้วา่ โรงงาน ทัง้ สองประเภท
ต่างสร้างผลกาไรได้ทงั้ คู่ โดยโรงงานผลิตเหล็กกล้าแบบบูรณาการหรือครบวงจรได้กาไรจากการ
ตัดสินทรัพ ย์ท่ีสร้างผลกาไรน้อย จึงทาให้ตวั เลขกาไรเพิ่มมากขึน้ ในทางบัญ ชี ส่วนโรงงานผลิต
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เหล็กกล้าขนาดเล็กนัน้ ได้กาไรเพราะสามารถขยายตลาดให้ใหญ่ขนึ ้ และได้ประโยชน์จากการผลิต
ที่มีตน้ ทุนต่ากว่าเดิมถึง 20% ทุกครัง้ เมื่อ เคลื่อนสู่ตลาดบน ปั จจุบนั โรงงานผลิตเหล็กแบบ Mini
mills มีส่วนแบ่งตลาดเหล็กกล้าทัง้ หมด 65% ส่วนโรงงานการผลิตเหล็กกล้าแบบบูรณาการหรือ
ครบวงจรอยูใ่ นสภาพล้มละลาย ดังแสดงในภาพประกอบ 18

ภาพประกอบ 18 เส้นทางการเคลื่อนย้ายของโรงงานเหล็กกล้าขนาดเล็ก (Steel mini mills)
ที่ ม า : ค ริ ส เต็ น เซ น แ ล ะเรน อ ร์ (Christensen & Raynor, 2003). The innovator’s
solution: Creating and sustaining successful growth.
ดิ ส รัป ชั่ น (Disruption) ที่ เกิ ด ขึ ้น ดั ง กล่ า ว ท าให้ อ งค์ ก รจ าต้ อ งปรั บ เปลี่ ยน
กระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจ
อยูร่ อดต่อไปได้ เช่น
บริษั ท โกดัก (Kodak) ได้ป รับ รือ้ ปรับ ระบบ (Re-engineering) โดยมุ่ ง เน้น ธุ ร กิ จ
ตลาดการให้บริการภาพ ถ่ายดิจิทลั แทน (Economist, 2012)
บริษั ท ไอบี เอ็ ม (IBM) ได้ผัน ตัว เองเข้า สู่ธุ รกิ จ ระบบพัฒ นาซอฟแวร์แ ละคิ ด ค้น
นวัตกรรมการเรียนการสอน ครูท่ีปรึกษา Watson ตามแนวทางของ Cognitive computing ซึ่งเป็ น
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ระบบที่ ส ามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ในรู ป แบบของบิ๊กดาต้า (Big data) โดยสามารถ
เรียนรู ท้ าความเข้าใจเลียนแบบภาษาธรรมชาติของมนุษย์และคิดวิเคราะห์ได้เฉกเช่นเดียวกับ
มนุษ ย์ Watson มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ 3 ส่ว น คื อ 1) การท าความเข้าใจ 2) ให้เหตุผ ล และ3)
สามารถเรียนรู ้ โดยมีหน้าที่ตอบคาถามแก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย Harvard ผ่านมือถือสมาร์ท
โฟนโดยที่ผเู้ รียนไม่รูเ้ ลยว่าเป็ นระบบที่ใช้หนุ่ ยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (IBM Watson, ออนไลน์)
ภาคการเงิ น และการธนาคารระดั บ โลก Bank of America, Goldman Sachs,
Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase ได้ป รับ ตัวประยุก ต์ใช้แอพลิเคชันต่างๆ ระบบการ
เงินการธนาคารทั่วโลกจะเริ่มย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มบล๊อคเชน (Blockchain) และการระดมทุน
ในรู ปแบบ ICO (Initial Coin Offering) จะได้รบั การยอมรับอย่างมาก จนเป็ นกระแสโลกในการ
ท าธุ ร กิ จ รู ป แบบองค์ก รเสมื อ น ระบบหุ่น ยนต์ท่ี ป รึก ษาทางการเงิ น (A.I. robo-advisor) เช่ น
พนักงานหุ่นยนต์ Amelia ในธนาคาร Credit Suisse เพื่อให้บริการคาปรึกษาและการทาธุรกรรม
ทางการเงิน โดยเข้าทดแทนการทางานของมนุษย์ (Chutinun Sanguanprasit, Liu, 2019)
บริษัท ซีร็อกซ์ (Xerox) ผูค้ ิดค้นแพลตฟอร์มของเครื่องถ่ายเอกสารในการทาสาเนา
ภายใต้ช่ือเครื่องหมายการค้า ‘Xerox’ ผูกขาดตลาดเครื่องถ่ายเอกสารมาหลายทศวรรษผันตัวเอง
ไปสร้างธุรกิจใหม่ เช่น Digital nurse เป็ นที่ประจักษ์ว่า มาตรฐานทางเทคโนโลยีท่ีมีมาอย่างช้า
นาน ไม่สามารถทาให้องค์กรสามารถดาเนินธุ รกิ จ ได้อย่างยั่งยื นเสมอไป และจาเป็ นต้องปรับ
เปลี่ยนรูปแบบหรือแพลตฟอร์มทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ตลาดการแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิทลั (Wonglimpiyarat, 2017)
ปรากฏการณ์ดิส รัปชั่น (Disruption) ดังกล่าว ส่งผลให้การดาเนินงานจากสภาวะ
ปกติเกิดการสะดุด ติดขัด หยุดชะงักงันลงหรือส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนทาให้เกิดความสูญเสีย
ต่อองค์กรจนต้องหยุดดาเนินงานอย่างถาวร อันเป็ นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
เข้าแทรกแซง และมีบทบาทสาคัญ ต่อภาคธุรกิจทัง้ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการ
อย่างมี นัยส าคัญ จนเป็ นความเสี่ ยงซึ่งภาคธุ รกิ จ หรือองค์กรที่ ได้รบั ผลกระทบต้องเร่งบริหาร
จัดการดิสรัปชั่นเพื่อให้สามารถอยูร่ อดได้
การปรับ เปลี่ ย นดังกล่าว ส่งผลให้การด าเนิ น งานจากสภาวะปกติเกิ ด การสะดุด
ติดขัด หยุดชะงักงันหรือส่งผลกระทบรุนแรง จนเกิดความสูญเสียต่อองค์กรจนต้องหยุดดาเนินงาน
อย่างถาวร อันเป็ นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเข้าแทรกแซง และมีบทบาทสาคัญ
ต่อภาคธุรกิจทัง้ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการอย่างมีนยั สาคัญ จนเป็ นความเสี่ยง
ซึ่งภาคธุรกิจหรือองค์กรที่ได้รบั ผลกระทบต้องเร่งบริหารจัดการดิสรัปชั่นเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
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ดังนัน้ การจัดการดิสรัปชั่น จึงเป็ นกระบวนการในการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากการดาเนินงานรู ปแบบเดิมให้สามารถรองรับผลกระทบอย่างรุ นแรง อันเกิด
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3 ประการ ได้แก่ 1) การนาเทคโนโลยีนนั้ มาประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวางในหลากหลายประเภททัง้ ภาคธุรกิจอุตสาห กรรมการผลิตสินค้าและการบริการ รวมทัง้
ภาคการศึกษา 2) การสร้างรู ปแบบหรือโมเดลธุรกิจ ใหม่ท่ีปรับปรุ งให้เหมาะสมกับประเภทของ
ธุรกิจ และ3) สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าและเกิดผลกระทบต่อสังคม (Yu & Qi, 2004, p. vii)
4.2. ผลกระทบของเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันทีม่ ีต่อสถาบันอุดมศึกษา
ในบริบ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อุด มศึ ก ษา ช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมานั้น เทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive technologies) ได้ส่งผลกระทบมายังแวดวงการศึกษา ทาให้
การบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสาคัญ การเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรกนัน้ เกิดจากศาสตราจารย์คริสเต็นเซน ได้
ริเริ่มนาคาว่า “ดิสรัปทีฟ (Disruptive)” มาใช้สอนในวิชาบริหารธุรกิจสาหรับนักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตร M.B.A. Harvard Business School ต่อมาภายหลัง คานีไ้ ด้ถกู นามาใช้ประกอบคาศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา จนเกิดเป็ นนิยามศัพท์ใหม่เฉพาะทางการศึกษาขึน้ หลายคา
เ ช่ น Disruptive school, Disruptive curriculum, Disruptive university, Disrupting class,
University DNA, Innovative university (Christensen, 2008) และถูกนามา ใช้ในการบริหารจัด
การและการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งปรับเปลี่ยนไปสู่การเรียนการสอนรูปแบบดิจิทลั
ในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึน้
คริส เต็ น เซนและไอริ่ง (Christensen & Eyring, 2012) ได้อ ธิ บ ายความแตกต่ า ง
ระหว่างคาว่า มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Innovative university) กับมหาวิทยาลัย (University)ไว้ว่า
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรม หมายถึง มหาวิทยาลัยที่สร้างความแตกต่าง โดยไม่ม่งุ เน้นปริญญาบัตร
เป็ นหลัก ส่วนมหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยรูปแบบเดิม รวมทัง้ สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก
หรือคอลเลจ (Colleges) ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมที่ม่งุ เน้นวุฒิการศึกษา” สถาบัน
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เริ่มปรับตัวเองไปสู่ระบบการเรียนการสอนรูปแบบหรือแพลตฟอร์ม
ใหม่นนั้ จาเป็ นต้องลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนอง
ต่อรูปแบบการเรียนรูใ้ หม่และผูเ้ รียนรุน่ ใหม่เจเนอเรชั่น Z และ CE โดยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ถูกนามาประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้เข้ามามี บ ทบาทในการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนอย่างมาก ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ นี ้ เรียกว่า เทคโนโลยีดิสรัปชั่นทาง
การศึกษา (Technological disruption) เช่น การใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) เทคโนโลยี
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โลกเสมือนจริง (Virtual reality, V.R.) เทคโนโลยีท่ีสร้างความรู ส้ ึกจมดิ่งลงในโลกเสมือนจริงสาม
มิติ (3D-virtual reality immersive) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) บิก๊ ดาต้า (Big data) จัดเก็บ
บนคลาวด์ เทคโนโลยี ดัง กล่า ว ส่ง ผลให้ม หาวิ ท ยาลัย หลายแห่ ง ที่ ก าลัง เผชิ ญ กับ เทคโนโลยี
ดิส รัปชั่น ทางการศึกษา ต่างมุ่งปรับ เปลี่ ย นและเร่ง พัฒ นา เพื่ อไม่ให้ตัวเองถูก กลื น หายไปกับ
วิวฒ
ั นาการและพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีนามาประยุกต์ใช้ในสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาในยุคดิจิทลั
คริสเต็นเซนและไอริ่ง (Christensen & Eyring, 2011) ได้อธิบายว่า “ผลกระทบของ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่มีตอ่ ภาคการศึกษานัน้ เป็ นปรากฏการณ์ท่ีเทคโนโลยีได้เข้ามา
ดิสรัประบบการศึกษาและการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิม
ส่งผลให้ม หาวิทยาลัยทั้งแบบแสวงหากาไร และไม่แสวงหากาไร ที่พ ยายามเคลื่อนตัวเองขึน้ สู่
ตลาดบนของห่วงโซ่คุณภาพ จนทาให้สูญเสียฐานตลาดการศึกษาหลักของตัวเองไปอย่างถาวร
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็ นตัวเร่งให้เกิด เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดม
ศึกษาในหลากหลายมิติ (Catalytic change in HEIs)” เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการอุดมศึกษาเป็ นกระบวนการที่มหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีทรัพ ยากร
ต้นทุนน้อยกว่า สามารถท้าทายและเข้าแทรกแซงมหาวิทยาลัยรายใหญ่ได้สาเร็จ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันและรู ปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่เพื่อใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอนใน
การเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดมศึกษา โดยมีศักยภาพเข้าทดแทน หรือแทนที่การสอนรู ปแบบเดิมของ
อาจารย์ผสู้ อน ทาให้การให้บริการทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ในราคาที่ถูกลง
และเกิดประสิ ทธิ ผ ลต่อผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาให้เกิ ดรู ปแบบของการเรียนการสอนบน
ออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญในอุดมศึกษา (Christensen, 2008, p. 43)
ตาราง 5 สรุ ปเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
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ตาราง 5 เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่สง่ ผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการอุดมศึกษา
1. ระบบการศึกษา

2. การเรียนรูร้ ูปแบบใหม่
บนออนไลน์แพลตฟอร์ม
3. เครือข่ายสังคมออนไลน์
โซเชียลมีเดีย เสิรช์ เอ็นจิน้
และเครื่องมือต่างๆ
4. บิก๊ ดาต้าและการประมวล
ผลบนคลาวด์
5. การจัดการห้องเรียน
6. รูปแบบการเรียนการสอน

เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive
technologies)
ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ เพื่อนสอนเพื่อน (ไร้ครู) แพลตฟอร์ม
ผูเ้ รียนสอนผูเ้ รียน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โรงเรียนโลกเสมือน
จริง แคมปัสโลกเสมือนจริง ห้องปฏิบตั กิ ารเคมีแล็บโลก
เสมือนจริง คลาวด์แคมปั ส
มูก้ ส์ (MOOCs) บนแพลตฟอร์ม edX, CoreX, Coursera,
HBX, Udacity การเรียนระบบดิจิทลั การเรียนแบบทางไกล
อี-เลิรน์ นิ่ง สมาร์ทโฟน และเว็บเบส
บล็อก ทวิตเตอร์ วิกิ อุปกรณ์สวมใส่ศีรษะสามมิติ ระบบ
การพิมพ์วตั ถุสามมิติ (3D-printing) ภาษามาร์กอัป
HTML5 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กระดานอัจฉริยะ ไอแพด
ไอโฟน แล็บท็อป แท็บเล็ต แมคบุ๊ค แอนดรอยด์ สมาร์ท
โฟน
ระบบการจัดการเรียนรู ้ (LMS) ระบบจัดการเนือ้ หา (CMS)
การสอนผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ยูทบู เอ็ดดูเทน เม้นท์
พืน้ ที่การเรียนรูแ้ บบเปิ ด ห้องเรียนโลกเสมือนจริง ห้องเรียน
สตูดิโอดิจิทลั
การสร้างสภาพแวดล้อมจาลองโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริมและความจริงต่อยอดที่ทาให้ผเู้ รียนมีความรูส้ ึกจมดิ่ง
(Immersive) ลงไปในโลกเสมือนจริงสามมิติ ปัญญา
ประดิษฐ์ (Google A.I.) การสอนออกอากาศ การเรียน
การสอนแบบไร้คนกลาง ออนไลน์โมดูล เว็บช่วยสอนรูป
แบบเรียลไทม์ เกมมิฟิเคชั่นเพื่อการศึกษา
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ตาราง 5 (ต่อ)
การบริหารจัดการอุดมศึกษา
7. สื่อดิจิทลั ปฏิสมั พันธ์

8. หลักสูตร

เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Disruptive
technologies)
หนังสือความจริงเสริม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือป๊ อบอับ
สามมิติ คลิปวิดีโอสามมิติ แบบเรียนดิจิทลั เว็บไซด์เก็บ
รวบรวมภาพถ่าย (Flickr) ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial
intelligence) ดิรปั ทีฟ เอ็ม.บี.เอ.(Disruptive MBA) กลยุทธ์
ดิสรัปทีฟ (Disruptive strategy)
เอ็ม.บี.เอ.ฟรีบนแพลตฟอร์มมูก้ ส์ (MOOCs no-pay MBA)
เทคโนโลยีการสอน (Instructional technology) การสอน
ในมหาวิทยาลัย 10 (University Teaching 10)

ที่มา: ปรับปรุงจาก โฮมส์และคณะ (Holmes et al, 2019); เลชี่ และคณะ (Leahy et al ,
2019); ยาดาฟ (Yadav, 2019); ไลทริดีสและคณะ (Lytridis et al, 2018); อัคคัยเยอร์และ อัคคัย
เยอร์ (Akçayir and Akçayir, 2017); เอสตาลามี (Estelami, 2017); ลาซาโคว่ า และคณ ะ
(Lašaková et al, 2017); วาลเดอร์ (Walder, 2017); โฮวาธ (Horváth, 2016); โรบินสันและคณะ
(Robinson, 2016); คอมบส์และเมสโก (Combs and Meskó, 2015); ยามากะตะ-ลินช์และคณะ
(Yamagata-Lynch et al, 2015); แซปป้า (Zappa, 2014); คูม าร์ (Kumar, 2013); อามาโด-ซาล
วาเที ย ร่ า (Amado-Salvatierra et al, 2012); เบเกอร์แ ละคณ ะ (Baker et al, 2012); ฟลาวิ น
(Flavin, 2012); ฮานนานและคณะ (Hannan et al, 1999)
การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ทาให้สถาบันอุดมศึกษาที่พ ยายามหลี กเลี่ ยงดิสรัปชั่น
ทางการแข่งขัน (Competitive disruption) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา จนส่งผลให้การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องหยุดชะงักงัน หรือ บางแห่งจ าต้องปิ ดตัวลงอย่างถาวร เหตุผล
สาคัญ ประการแรก เกิ ดจากสถาบันอุดมศึกษาพยายามรักษาเกี ยรติ และศักดิ์ศรีของความเป็ น
สถาบัน การศึกษาชัน้ สูงที่ได้ส่ งั สมชื่อเสียงมายาวนานร่วมหลายร้อยปี ในอดีต ทัง้ นี ้ การปิ ดกัน้ ตัว
เองจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ได้รบั ผลกระทบจากเทคโนโลยี
พยายามสร้างมาตรฐานสถานศึกษาของตัวเองขึน้ มาใหม่เพื่อให้สามารถดาเนินงานต่อไปให้สอด
คล้องกับแบบแผนการปฏิบตั ิงานแบบเดิม ซึ่งกลายเป็ นต้นทุนในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเกิด
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ใหม่ท่ี จะก้าวเข้ามาในแวดวงการศึกษา และเหตุผลประการที่ สอง การที่สถาบันอุดมศึกษาไม่
ปฏิวตั ติ วั เองทาให้ขาดในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนามาพัฒนาอุดมศึกษา เช่น
ห้องเรียน หนังสือเรียน การบรรยาย เทคโนโลยีจดั การเรียนรู ้ การสอบข้อเขียนและการสอบปาก
เปล่ายังคงปฏิบตั ิกนั เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งการอุบตั ิใ หม่ของอินเทอร์เน็ตและการเรียน
ออนไลน์ในตลาดการศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถกู แทรกแซงจากปรากฏการณ์ดิสรัปชั่น
ในสถาบัน อุด มศึกษา (Disruption in HEIs) การที่ ส ถาบัน อุดมศึก ษาหลายแห่ง ยังคงสามารถ
บริหารจัดการแบบเดิมให้รอดพ้นจากดิสรัปชั่นได้นนั้ เกิดจากชื่อเสียงของสถาบันในอดีตและการ
สนับสนุนของศิษย์เก่า (Christensen & Eyring, 2011, pp. 19-20)
อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงที่จะปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว ไม่สามารถ
ยือ้ เวลาได้อีกต่อไปจาก ปั จจัยที่เข้ามากระทบหลายด้านทัง้ เทคโนโลยีดิสรัปชั่น (Technological
disruption) การตัดลดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ ที่ไม่ได้ช่วยให้มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพดีขึน้ ได้ (Christensen & Eyring, 2011, p.21) รวมถึงแนวโน้ม
สถิติของผูเ้ รียนใหม่ท่ีจะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ข้ อ
บังคับต่างๆ สภาพสังคมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการอุดมศึกษา (Sporn, 1996)
ดังปรากฏผลว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยในอเมริกาปิ ดตัวไปแล้วกว่า 500 แห่ง จาก
ทัง้ หมดกว่า 4,500 แห่ง และคาดการณ์ว่าภายในทศวรรษหน้า จะมีมหาวิทยาลัยปิ ดตัวลงอีกไม่
น้อยกว่า 2,000 แห่งที่เป็ นผลมาจากอิทธิพลของการศึกษาออนไลน์และเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่
จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาลดลง (Christensen & Eyring, 2011) สอดคล้องกับบทความวิจัยของ
Education Dive’s List (2020) ที่ ได้ระบุว่า มหาวิท ยาลัย เอกชนมากกว่า 50 แห่ง กลุ่ม Brown
Mackie College, IIT Technical Institute มากกว่า 10 แห่ ง ที่ ป รับ ตัว รองรับ กับ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันไม่ทนั จาต้องปิ ดตัวเองลงอย่างถาวร และรายงานสถิติ ไดแมนดิส
(Diamandis, 2019) ที่ ส รุ ป ว่า อัต ราส่วนการลงทะเบี ย นเรีย นของนิ สิ ต ระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาใน
สถาบัน อุด มศึกษาชั้น น าหลายแห่งในสหรัฐ มี แนวโน้ม ที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ อ งหลักสูตร M.B.A.
Harvard Business School ลด ลง 4.5%, Stanford Graduate School ลดลง 4.6%, Wharton
Business School ลดลง 6.7%
ภายใต้สภาวการณ์ผนั ผวนดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ตอ้ ง การ
อยูร่ อดจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ เช่น สร้างสรรค์นวัตกรรมของตัวเองขึน้ มาใหม่ (Barber et al, 2013) คริสเต็นเซนและ
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คณะ (Christensen et al, 2011, pp. 2-6) ได้สรุ ปว่า ทฤษฎี นวัตกรรมที่ เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้
สร้างพลังแห่งความคิด และความท้าทายอุดมศึกษาที่กาลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงด้าน
การจัดการเรีย นการสอนอย่างมี นัยส าคัญ 2 ประการคือ 1) เทคโนโลยี Enabler หมายถึงการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ท่ีถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เช่น การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนอกระบบที่ยืม
รูปแบบของภาคธุรกิจมาใช้ (Autonomous business model) เพื่อช่วยยกระดับทรัพยากรต่างๆที่มี
อยู่อ ย่างจ ากัด โดยการพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมของตนเองขึน้ มาใหม่ และสร้างความ
ได้เปรีย บเชิ ง แข่ง ขัน รวมทั้ง ลดค่าใช้จ่า ยในการศึกษาให้ถูกกว่ามหาวิท ยาลัย คู่แ ข่ง ในตลาด
การศึกษา (Low-cost disruptive innovation) และ2) รู ปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ทางการศึกษา
ที่ มุ่ ง เน้น กรอบการศึ ก ษาออนไลน์ ซึ่ ง เป็ นนวัต กรรมเพื่ อ การคงอยู่ อ ย่ า งยั่ง ยื น (Sustaining
innovation) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น งานไปได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งสม่ า เสมอ ทั้ ง นี ้ห าก
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อดิสรัปห้องเรียนที่ใช้
การสอนรู ปแบบเดิม (Disrupt conventional teaching) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ รียนใน
ระบบโดยการเพิ่มพูนประสบ การณ์ในการเรียนรูท้ ่ีดีกว่าเดิมโดยบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพื่อ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนานวัตกรรมของตนเองขึน้ มาได้
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ แบรดฟอร์ด (Bradford, 2010) ที่ได้
ศึกษา การอุบตั ิใหม่ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อใช้วิเคราะห์แผนงาน การประยุกต์ใช้
และการแพร่กระจายเทคโนโลยีในระบบมหาวิทยาลัย ของรัฐ 11 แห่งในมลรัฐฟลอริดา้ (SUSF)
อ้า งถึ ง ผลการศึ ก ษาวิ จัย ของ โร๊ ด (Bradford, 2010 cited Rhode, 2001, pp. 212-213) ที่ ไ ด้
ท าการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง การศึ ก ษารู ป แบบเดิ ม และการศึ ก ษารู ป แบบใหม่ ท่ี จ ะ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
การบริหารการศึกษารู ปแบบเดิม มีลักษณะดังนี ้ 1) เป็ นการแสวงหาความรู ท้ ่ี เน้น
เรื่ อ งปริญ ญาบัต ร 2) เป็ นระบบการเรี ย นการสอนในห้อ งเรี ย นทั้ ง หมด (Passive learning)
3) ใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง และจากัดทาง เลือก 4) คณะและภาควิชาเป็ นผูบ้ ริหารจัดการ
ตารางเรียน 5) คณะและภาควิชาเป็ นผูก้ าหนดตารางเรียน โดยระบุวนั เวลาที่แน่นอน 6) ใช้คณะ
เป็ นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน 7) ค่าเทอมแพง 8) บังคับ ให้นิสิตลงทะเบียน เรีย น
รายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 9) บังคับให้นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามที่คณะกาหนด
และ10) นิสิตเข้ารับฟั งเนือ้ หาบทเรียนในชัน้ เรียนและมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ผสู้ อนเพียง 1 ครัง้
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ส่วนการบริหารการศึกษารูปแบบใหม่ มีลกั ษณะดังนี ้ 1) มุ่งเน้นการสร้างสมรรถภาพ
และทัก ษะแก่ ผู้เรีย น 2) ระบบการเรีย นการสอนใช้ห้อ งเรีย นเสมื อ นจริง ไร้ขี ด จ ากัด (3D-inter
active learning) 3) เป็ น การเรียนแบบปั จ เจกบุค คล ไม่จ ากัด ทางเลื อ ก 4) นิ สิต บริห ารจัด การ
ตารางเรียนได้ดว้ ยตนเอง 5) ตารางเรียนมีความยืดหยุ่นสูง 6) นิสิตเป็ นศูนย์กลางของการจัดการ
เรียนรู ้ 7) ค่าเทอมถูก 8) นิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความถนัด หรือความสนใจจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกันได้ และ9) นิสิตสามารถรับฟั งเนือ้ หาบท
เรียนในระบบออนไลน์ยอ้ นหลังได้บอ่ ยครัง้ ตามต้องการและมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ผสู้ อนสูง
ทฤษฎีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันของคริสเต็นเซน (Christensen, 1997) ได้ถกู
นามาใช้ เพื่อศึกษาและเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนในมหาวิทยาลัย มีนกั การศึกษาหลาย
ท่านได้ทาการศึกษาวิจยั เช่น วาลเดอร์ (Walder, 2014; 2014b) ้ท
ได ำวิจัยเชิงคุณภำพ แนวคิดของ
นวัตกรรมกำรสอนในสถำบั น อุด มศึกษำและทฤษฎี เพื่ อสนับ สนุนเหตุผลที่ อาจารย์ผู้สอนสร้าง
นวัตกรรมและมุ่งเน้นการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) กลุ่ม
ตัวอย่างคืออาจารย์ผสู้ อนในมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่ได้รบั รางวัลการสอน
ดีเลิศติดต่อกันหลายปี ท่ีไม่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย (Not lecture)
ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดพืน้ ฐานสาคัญของนวัตกรรมการสอนที่มีความโดดเด่นใน
การบริห ารวิช าการของมหาวิท ยาลัย 7 ประเภท 1) ความใหม่ (Novelty) 2) การเปลี่ ย นแปลง
(Change) 3) เทคโนโลยี การสอน (Techno-Pedagogy) 4) ผลสะท้อนกลับ (Reflection) 5) การ
ปรับปรุง (Improvement) 6) การประยุกต์ใช้ (Application) และ7) การมีมนุษยสัมพันธ์ (Human
relation) (Walder, 2014, pp. 198-199) ต่อมา วาลเดอร์ (Walder, 2017) ได้ศึกษาต่อยอด โดย
ทาวิจยั เชิงคุณภาพ นวัตกรรมการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศแคนาดาผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนในมุม มองของอาจารย์ผู้สอน ใช้แบบสัม ภาษณ์ก่ึง โครงสร้าง (Semi-structured
interview) การวิเคราะห์โครงสร้าง แบ่งออกเป็ น 49 ข้อย่อย ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่
รวบรวมไว้ มีทงั้ หมด 557 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์ หัวข้อสาคัญได้มาจากการเปิ ดเผย
ของผูม้ ีสว่ นร่วม (Glaser & Strauss, 1967)
กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในการวิ จัย คื อ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ (16%) รองศาสตราจารย์
(44%) และอาจารย์ผูส้ อน (41%) ที่ เป็ นชาวแคนาเดียนทัง้ หมด 49 ท่าน แบ่งเป็ นเพศชาย 44%
และเพศหญิง 56% ซึ่งคัดสรรและตอบรับด้วยความสมัครใจ 37 ท่าน ความอิ่มตัวเชิงประจักษ์จาก
การสัมภาษณ์ทงั้ หมด 32 ครัง้ และไม่รวมการทดลองสัมภาษณ์ท่ีไม่รวมอยู่ในผลการวิจยั (Glaser
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and Strauss, 1967, p. 67) กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การยอมรับจากเพื่อนอาจารย์วา่ มีทักษะการสอนที่
เป็ นเลิศ และใช้นวัตกรรมการสอนอย่างน้อย 1 รูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ ในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศแคนาดาประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์หรือสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์
จากการวิ เคราะห์ท ฤษฎี ฐ านราก (Grounded theory) วาลเดอร์ (Walder, 2017,
pp. 71-80) ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 2 วิธี วิธีแรกใช้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม (Instance) โดย
ระบุหวั ข้อสาคัญที่เป็ นประโยชน์จากนวัตกรรมการสอนในมุมมองของผูถ้ กู สัมภาษณ์ และวิธีท่ีสอง
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยแบ่งจานวนหัวข้อทัง้ หมดออกเป็ น 49 ข้อย่อย และการให้
รหัส (Coding) ซึ่งอาจารย์ผูส้ อนอาจกล่าวถึงหัวข้อย่อยนัน้ หลายครัง้ โดยมีจุดประสงค์เพื่ อระบุ
ประโยชน์ของแต่ละหัวข้อ ในที่นี ้ การแจกแจงความถี่ แสดงความสาคัญของแต่ละข้อย่อยเช่น ข้อ
ย่อย 1 หัวข้อที่ ถูกกล่าวถึงมากกว่า 1 ครัง้ ในกลุ่ม ตัวอย่างเดียวกัน แสดงว่าข้อย่อยนั้นมี ความ
สาคัญมากกว่าข้อย่อยที่ถูกกล่าวถึงเพียงครัง้ เดียว ซึ่ง พบว่านวัตกรรมการสอนช่วยสนับสนุนการ
เรียนรูแ้ ละความเป็ นมืออาชีพของอาจารย์ผสู้ อน และผูส้ าเร็จการศึกษา นอกจากนี ้ ยังสร้างนวัต
กรรมการสอนรู ป แบบใหม่ (Innovative teaching practices) โดยเจาะลึ ก ลงถึ ง หลั ก สู ต ร
พฤติกรรมและทัศนคติของผูเ้ รียนซึ่ง ประสบความสาเร็จอย่างสูง สร้างความพึงพอใจและนาความ
ภาคภูมิใจมาสูอ่ าจารย์ผสู้ อน
นวัตกรรมการสอนเป็ นการสอนรูปแบบใหม่ซ่งึ แตกต่างจากการบรรยายของอาจารย์
ผูส้ อนรูปแบบเดิมโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒ นาและปรับปรุ งการเรียนรู ้ วาลเดอร์ กล่าวว่า นวัต
กรรมการสอนไม่ได้ถูกนาไปใช้ในทุกคณะในมหาวิทยาลัย เช่น คณะจิตวิทยา เพิ่งเริ่มใช้ซอฟแวร์
การนาเสนอภาพนิ่ง (Slide-show) เมื่อไม่ก่ีปีมานีเ้ องในขณะ ที่คณะอื่นๆได้นามาใช้กันนานแล้ว
และไม่คิดว่าเครื่องมือชิน้ นีเ้ ป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอีกต่อไป เหตุผลสาคัญที่อาจารย์ผสู้ อนได้
คิดค้นนวัตกรรมการสอนในมหาวิทยาลัยเนื่องจากต้องการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยมีวตั ถุ
ประสงค์เพื่อที่จ ะปรับปรุ งนวัตกรรมการสอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงสร้างของหลัก
สูตร รวมทัง้ สามารถนับหน่วยกิตได้ และช่วยกระตุน้ ให้อาจารย์ผูส้ อนเป็ นนวัตกร (Innovators)
ส่วนตัวผูเ้ รียน เป็ นตัวแปรที่ส่งผลหรือส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนที่จาเป็ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
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ผลการวิ จัย ของ วาลเดอร์ (Walder, 2017, p. 77) พบว่ า นวัต กรรมการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศแคนาดา เกิดประโยชน์ตอ่ 1) ผูเ้ รียน 2) อาจารย์ผสู้ อน และ3) การ
สอน ในมุมมองของอาจารย์ผสู้ อน นวัตกรรมการสอนที่ส่งผลต่อผูเ้ รียน มีค่าการแจกแจงความถี่
เท่ากับ 49.3% และต่ออาจารย์ผูส้ อนเท่ากับ 33.8% ผลลัพธ์ของทัง้ สองด้านมีความสาคัญ มาก
กว่าการสอนที่มีคา่ การแจกแจงความถี่ อยู่ท่ี16.9%โดยนวัตกรรมการสอนส่งผลต่อผูเ้ รียน อาจารย์
ผู้ส อนและการสอน 6 ด้านส าคัญ ได้แ ก่ 1) ด้านการเรีย นรู ้ (Learning) 2) ด้านพฤติกรรมและ
ทัศนคติ (Behaviours and attitudes) 3) ด้านความเป็ นมื ออาชี พ (Professionalization) 4) ด้าน
ความส าเร็ จ ในวิ ช าชี พ และการพั ฒ นาหน้ า ที่ ก ารงาน (Professional fulfillment and career
development) 5) ด้านโอกาสการสอนรู ปแบบใหม่ (New teaching opportunities) และ6) ด้าน
อุปสรรคหรือจุดอ่อน (Drawbacks)
1. ผูเ้ รียน (การแจกแจงความถี่ = 49.3%) แบ่งออกเป็ น 3 ด้านได้แก่
1.1. ด้า นการเรี ย นรู ้ (Learning) ประกอบด้ว ย การปรับ ปรุ ง ความรู ้ การ
รับทราบข้อผิดพลาดที่มองไม่เห็น การเรียนแบบลองผิดลองถูกที่ทาให้ผเู้ รียนมีความก้าวหน้า การ
เก็ บรักษาข้อมูลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ การเปลี่ ยนมุม มองในเนื อ้ หาสาระของวิชาเพื่ อนาไปสู่
ความ สาเร็จ การเข้าถึงการเรียนแบบทางไกลและมี ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันทั้งแบบเรียลไทม์
(Real- time/Synchronous) และในชั้น เรีย นภาคปกติ (asynchronous) และการสร้า งความพึ ง
พอใจให้ แก่ผเู้ รียน
1.2. ด้านพฤติกรรมและทัศนคติ (Behaviours & attitudes) เช่น การดึงดูด
ความสนใจเพื่ อเปลี่ ยนแปลงการสอน ความช่วยเหลื อ เกื ้อกูล และมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ซ่ึงกัน และกัน
ระหว่างผูเ้ รียนและเพื่อนในชัน้ เรียน การสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเรียนซึ่ง
จะนาไป สูก่ ารเรียนที่มีคณ
ุ ค่ามากยิ่งขึน้
1.3. ด้านความเป็ น มื อ อาชี พ (Professionalization) มุ่ง เน้น เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ
ผูเ้ รียนด้านวิชาชีพแบบมืออาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่เปิ ดหน้าต่างบานใหม่ให้แก่ผเู้ รียนโดยนาโลกแห่งความจริงเข้าสู่ชนั้ เรียนและส่งเสริมด้านการวิจยั
การวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ สรุปได้ว่านวัตกรรมการสอนในมุมมองของ
ผูเ้ รียนส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผูเ้ รียน (45%) ตามมาด้วย
ด้านการเรียนรู ้ (38%) และด้านความเป็ นมืออาชีพ (17%)
จากการวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ด้านพฤติกรรมและทัศนคติเป็ นหัวข้อที่
ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุด โดย อาจารย์ผสู้ อน 14 ท่านอ้างว่า มีปฏิสมั พันธ์กับผูเ้ รียน อาจารย์ 9 ท่าน

138
เน้น ว่ า ผู้เ รี ย นมี แ รงบั น ดาลใจมากที่ สุ ด ส่ ว นอาจารย์อี ก 8 ท่ า น กล่ า วว่ า ผู้เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้ นอกจากนี ้ ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 5 ท่าน สังเกตเห็นว่านวัตกรรม
การสอนช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน อาจารย์ผสู้ อน 10 ท่านกล่าวว่านวัตกรรมการสอน ช่วย
พัฒนาการเรียนรู ้ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ 7 ท่านกล่าวว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการ
สอน และผูม้ ีส่วนร่วมทัง้ หมด 7 ท่านให้ความเห็นว่านวัตกรรมการสอนมีส่วนช่วยนาโลกแห่งความ
จริงเข้ามาในชั้นเรียน ทั้งนี ้ ข้อ ย่อยด้านปฏิ สัม พันธ์ระหว่างผู้เรียนจะถูกกล่าวถึงบ่อยจากการ
สารวจ หัวข้อรองลงมาคือ ด้านพัฒนาการเรียนรู ้
2.อาจารย์ผสู้ อน (การแจกแจงความถี่ = 33.8%) ประกอบด้วย
2.1. ด้านความสาเร็จในวิชาชีพ และการพัฒนาหน้าที่การงาน (Professional
fulfillment and career development) เช่น อาจารย์มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจต่อผลงาน ได้
เรียนรู ้ ประหยัดเวลา สามารถสะสมเป็ นผลงานของตัวเองและนับหน่วยกิ ตได้ ช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์ท่ีดี ส่งเสริมด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้กบั มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับ
จากเพื่ อนอาจารย์ผูเ้ รียนและผูบ้ ริหาร เปรียบเสมื อนรางวัลที่เพิ่มมูลค่า (Added value) ให้ แก่
ผูส้ อนทาให้ยากส าหรับนวัตกรหน้าใหม่ (Innovators) ที่ จะเข้ามาเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และมีเพียงส่วนน้อยที่เห็นว่านวัตกรรมการสอนไม่ได้เพิ่มมูลค่า (No added value) ในทางตรงกัน
ข้าม ผลกระทบของนวัตกรรมการสอนในมุมมองของอาจารย์ผสู้ อนมีคาตอบที่หลากหลาย จากข้อ
ย่อย 9 หัว ข้อ 69% ได้รบั การยอมรับจากเพื่อนอาจารย์ ผูเ้ รียนและผูบ้ ริหารซึ่งมากกว่าการทดลอง
ใช้นวัตกรรมการสอน 31% จากข้อย่อย 4 หัวข้อ ข้อย่อยซึ่งได้ รับการยอมรับจากเพื่อนอาจารย์
ผูเ้ รียนและผูบ้ ริหารซึ่งเป็ นหัวข้อสาคัญมีค่าการแจกแจงความถี่ อยู่ท่ี 27% เมื่อเปรียบ เทียบกับ
ผลลัพธ์ของนวัตกรรมการสอนที่ 73%
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า อาจารย์ผูส้ อน 23 ท่านพึงพอใจ แต่
นวัตกรรมการสอนไม่ได้เพิ่มคุณ ประโยชน์ตามที่อาจารย์ผสู้ อนคาดหวัง อาจารย์ 1 ท่านกล่าวว่า
เป็ นการยากสาหรับนวัตกรหน้าใหม่ท่ีจะเข้ามาเป็ นอาจารย์ผสู้ อนในมหาวิทยาลัยผูม้ ีส่วนร่วม 3
ท่านกล่าวว่าได้เรียนรูแ้ ละประหยัดเวลาจากการใช้นวัตกรรมการสอน
3. การสอน (การแจกแจงความถี่ = 16.9%) แบ่งออกเป็ น 2 ด้านทัง้ ด้านบวกและ
ด้านลบ ดังนี ้
3.1. ด้า นโอกาสในการสอนรู ป แบบใหม่ (New teaching opportunities)
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียนที่ใช้นวัตกรรมการสอน เพื่อปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงการ
สอน โดยอาจารย์ผสู้ อนสร้างกิจกรรมที่หลาก หลายสามารถเขียนเก็บรวบรวมไว้เป็ นแคตตาล็อก
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สมรรถนะการสอน เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ผสู้ อน ในการสร้างนวัตกรรมการสอนต่อ
ยอดส าหรับ อาจารย์ท่านอื่ น ท าให้มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างผู้เรียนและคณะ นอกจากนี ้ การแลก
เปลี่ยนแบบไม่เป็ นทางการยังส่งผลสาคัญต่องานวิชาการ ทาให้อาจารย์ผสู้ อนมีงานสอนเพิ่มมาก
ขึน้ ในชัน้ เรียนและสามารถระบุวตั ถุประสงค์ท่ีชดั เจนของอาจารย์ผสู้ อนและโอกาสในการประเมิน
ผลการเรียนรู ้
3.2. ด้ า น อุ ป สรรค ห รื อ จุ ด อ่ อ น (Drawbacks) พ บ ว่ า มี 2 ด้ า น คื อ 1)
สังเกตเห็นความล้มเหลวหลังจากสอนไปแล้ว 4-5 ปี และ2) ยากในการประเมินผลและให้เกรด
พบว่า นวัต กรรมการสอนถูกใช้แบบไม่จริงจัง หรือไม่เห็นคุณค่าหรือถูกดูถกู จากเพื่อนอาจารย์และ
เป็ นการสอนที่ใช้เวลานานกว่าจะเห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง สรุ ปได้ว่า ข้อย่อยด้านปฏิ สัม พันธ์ระหว่าง
อาจารย์ผสู้ อน และผูเ้ รียน ที่ระบุโดยอาจารย์ผสู้ อน 9 ท่าน ตอบสนองต่อโอกาสในการสอนรูปแบบ
ใหม่ โดยผูม้ ีส่วนร่วม 5 ท่าน กล่าวว่า มีกิจกรรมการสอนที่เพิ่มขึน้ ในชัน้ เรียนนวัตกรรมการสอนที่
ส่งผลต่อการสอน โดยผูม้ ีสว่ นร่วมสังเกตเห็นว่า โอกาสในการสอนรูปแบบใหม่มีคา่ แจกแจงความถี่
ที่ 74% มากกว่าอุปสรรคหรือจุดอ่อนที่ 26%
ฮานนาน และคณะ (Hannan et al, 1999) กล่าวว่า เหตุผลสาคัญประการ
แรกในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ผู้สอนในการคิดค้นนวัตกรรมการสอนขึน้ ใช้ เพื่ อ
ต้องการทดสอบความรูข้ องผูเ้ รียน หรือเปลี่ยนแปลงผูเ้ รียน ขัน้ ตอนพืน้ ฐานที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนานวัตกรรมการสอนในสถาบันอุดมศึกษามีอยู่ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) นวัตกรรมถูกคิดค้นเพื่อ
ผู้เรีย นรายบุค คล 2) นวัต กรรมได้รับ เงิ น ทุน สนับ สนุน จากมหาวิท ยาลัย และ3) นวัต กรรมถูก
ดาเนินการให้เป็ นไปตามความต้องการของมหาวิทยาลัยโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้รบั ผลตอบ
แทนจากการลงทุนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ให้คมุ้ ค่ามากที่สุด หรือส่งเสริมการเรียนรู ท้ ่ีผเู้ รียน
เป็ นศูนย์กลางส่วนการวัดและประเมินผล ใช้การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบตั ิ
การประเมินทางเลือก และการประเมินโดยตรง ซึ่งประเมินผลสัมฤทธิ์ทางปั ญญาที่มีความหมาย
และสาคัญ (Wehlage et al, 1996) การประเมินผลการให้บริการการสอนในสถาบันอุดมศึกษานัน้
ถือเป็ นธรรมเนียมและข้อปฏิบตั ิท่ วั ไปของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศแคนาดา ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่
กับ นโยบายของแต่ล ะมหาวิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ตาม ฮูเบอร์แมน (Huberman, 1973) เสนอ
วิธีการ 3 วิธีเพื่อประเมินอาจารย์ผสู้ อน ได้แก่
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1. วิ ธี ก ารท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ (Scientific) ป ระก อ บ ด้ ว ย ก ารตั้ ง
วัต ถุป ระสงค์และการประเมิ น ภาคปฏิ บัติของผู้เรียนอย่างละเอี ยด ตั้งแต่เริ่ม ต้น จนกระทั่งจบ
หลักสูตร เพื่ อ จะช่วยให้อาจารย์ผูส้ อน สามารถระบุได้ว่า นวัตกรรมประเภทใดบ้างที่จะช่วยให้
ผูเ้ รียนมีความก้าวหน้า
2. วิ ธี ก ารทางคลี นิ ก (Clinical) เป็ นวิ ธี ก ารที่ อ าจารย์ผู้ ส อนถ่ า ยท า
ตัวอย่างเนือ้ หาหลักสูตร 1 เรื่องโดยนามาดูคนเดียว ดูรว่ มกับผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือดูรว่ มกับผูเ้ รียน และ
สังเกตความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คิดว่าจะพูดหรือคิดจะทา (Thought) กับสิ่ งที่ ได้พูดหรือได้ทา
(Actual) ในชัน้ เรียนเพื่อปรับปรุงการสอน
3. วิธีการแบบไม่เป็ นทางการ (Informal) เป็ นการจัดท าแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ รียนที่เกี่ยวข้องกับการสอนของอาจารย์และการให้คะแนน ในระยะหลัง การ
ประเมินผลจะให้เพื่อนอาจารย์รว่ มเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ในการสอนเป็ นผูใ้ ห้คะแนนด้วย (Felder &
Brent, 2004) ในมหาวิทยาลัยมอนทรีออล (Montréal) การให้บริการทางการศึกษาทุกประเภทจะ
ถูกประเมิน โดยผูเ้ รียน ภายใต้การกากับดูแลของ The Educational Support Service (ESS) โดย
ผูเ้ รียนจะกรอกแบบสอบถามในภาคเรียนสุดท้าย และตอบคาถามว่า มีขอ้ เสนอแนะอะไรบ้างที่จะ
ช่วยปรับ ปรุงการสอนให้ดีย่งิ ขึน้
จากนวัตกรรมการสอนทัง้ หมด 51 ประเภทจากผูต้ อบแบบสอบถามถูกจัด
กลุม่ เป็ น 7 ประเภท ดังนี ้
1. แผนสนั บ สนุ น (Support schemes) หมายถึ ง ความร่ว มมื อ การ
อภิปรายฟอรั่ม (Forums) ผูน้ าการสอน การประชุมเดี่ยว/กลุ่ม ข้อติชม การสนับสนุนจากอาจารย์
ผูส้ อน วีดิโอคอนเฟอเรนซิ่ง (VDO conferencing) การนิเทศผูเ้ รียน การโต้วาที การประเมินโดย
เพื่อน (Peers) และการให้ศษิ ย์เก่าเป็ นพี่เลีย้ งให้รุน่ น้อง (Mentoring)
2. ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalization) หมายถึง บทความตีพิมพ์
การจัดประชุม สัม มนา หุ้นส่วน การฝึ กปฏิบัติในห้องแล็บ ปลุกความเป็ นจริงเข้าสู่โลกแห่งการ
ทางาน การสร้างสถานการณ์จาลอง การสวมบทบาทและการบูรณาการของผูเ้ รียนระดับดุษฎี
บัณฑิตในชัน้ เรียน
3. แนวคิ ด ของการสอน (Concept of teaching) เริ่ม จากผู้เรี ย นสร้า ง
ความคุน้ เคย และเข้าชัน้ เรียนอย่าง สม่าเสมอ การเรียนเพื่อให้รูอ้ ย่างลึกซึง้ การสอนโดยใช้การ์ตนู
ล้อเลียน และการยา้ สื่อสารข้อความทุกๆ 10-15 นาที
4. สหวิทยาการ (Interdisciplinarity)
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5.การสื่ อสารระหว่างวัฒ นธรรม (Interculturality) เป็ นการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยของแคนาดากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
6. วิ ธี ก ารสอน (Pedagogical approaches) หมายถึ ง การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบตั ิการ การสอนโดยใช้ทกั ษะเป็ นฐาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การสอนโดยใช้โครงงาน
เป็ นฐาน การเรียนโดยประเมินสถานการณ์ วิธีสะท้อนกลับ (Reflexive) และวิธีโครงงานความเป็ น
จริงเสมือนเป็ นฐาน
7. เครื่องมือ (Tools) ได้แก่ การใช้ฐานข้อมูลจากเว็บ (Web databases)
คลิก๊ เกอร์ (Clickers) บทเรียนออนไลน์ วีดิโอคลิป แผนที่ความคิด (Conceptual map) สไลด์ คูม่ ือ
การสอนของรัฐควิเบก (Quebec) กรณี ศึกษา วิกิ (Wikis) การจดโน้ต แบบฝึ กหัด และซอฟแวร์
(Software)
วาลเดอร์ (Walder, 2017, p. 81) สรุปผลการวิจยั ในมุมมองที่ได้จากผูม้ ีส่วน
ร่วม ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ รียนหรืออาจารย์ผสู้ อน ล้วนส่งผลต่อนวัตกรรมการสอนที่นามาประยุกต์ใช้ใน
การจัด การเรียนการสอนในมหาวิท ยาลัย และมี เหตุผ ลเหมาะสมที่ อาจารย์ผู้ส อนจะพัฒ นา
นวัตกรรมการสอนและมุมมองของการนานวัตกรรมการสอนไปประยุกต์ ใช้ (Results) นอกจากนี ้
นวัตกรรมการสอนมีแนวโน้มที่แสดงนัยสาคัญต่อการสอนสอนในมหาวิทยาลัย ในมุมมองของผูม้ ี
ส่วนร่วมที่สง่ ผลเชิงบวกและเชิงลบ 2 ด้านสาคัญ ดังนี ้
1. ด้ า น ก า รน า น วั ต ก รรม ก า รส อ น ไป ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ (Results of
pedagogical innova tion) ซึ่งเป็ นผลการวิจัยที่ กล่าวถึง ประโยชน์ของนวัตกรรมการสอนมี 35
หัวข้อย่อย จากทัง้ หมด 37 หัวข้อย่อย ประเมิ นโดยอาจารย์ผูส้ อนส่งผลทางบวกต่อผูเ้ รียนด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู แ้ ละทัศนคติ โดยมีนวัตกรรมการสอนเพียง 2 หัวข้อย่อยเท่านัน้ ที่พ บความ
ล้ม เหลวในการสอนไปแล้ว 4-5 ปี และยากในการออกเกรด อาจารย์ผู้ส อนมี ค วามพึ ง พอใจ
นวัตกรรมการสอน (23 จาก 32) มากกว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่ เป็ นผู้ตอบแบบสอบถาม
(7 จาก 32) อย่างไรก็ตามมีการตัง้ ข้อสังเกตว่าผูเ้ รี ยนซึ่งอยู่ภายใต้การทดลอง (Subject) มีความ
น่าสนใจเพื่อที่จะศึกษาว่านวัตกรรม การสอนที่ส่งผลต่อผูเ้ รียนในมุมมองด้านความกระตือรือร้น
และการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนร่วมกันจะเป็ นอย่างไร
ในมุมมองของอาจารย์ผสู้ อน จากการทดสอบการเรียนรูพ้ บว่า ผูเ้ รียนมี
ความก้าว หน้า (Hannan et al, 1999) รู ส้ ึกกระตือรือร้น และนวัตกรรมทางการศึกษาทาให้เกิ ด
การเปลี่ยน แปลงด้านพฤติกรรมของผูเ้ รียน ซึ่งอาจจะมีความขัดแย้งจากเหตุผลที่วา่ ทาไมอาจารย์
ผู้ส อนคิ ด ค้น นวัต กรรมการสอนขึ น้ มาใช้ เพื่ อ ที่ จ ะพิ สูจ น์ว่า สามารถเปลี่ ย นแปลงผู้เรี ย นได้

142
(Béchard, 2000; Hannan et al, 1999) หมายความว่า อาจารย์ผสู้ อนใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนในปั จจุบนั แต่จาเป็ นต้องปรับให้เหมาะสมกับ
วิธี การเรีย นรู ใ้ หม่ด ้วย และอาจารย์ผู้สอนเพี ยง 1 ท่าน ได้ก ล่าวว่า มี ความยากล าบากในการ
แสดงผลด้านบวกเมื่อบูรณาการนวัตกรรมการสอนในชัน้ เรียน โดยส่งผลกระทบต่อการให้เกรด
ผูเ้ รียน นอกจากนี ้ ผูต้ อบแบบสอบถามยังให้ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ ระหว่างอาจารย์
ผูส้ อน และผูเ้ รียน จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ นวัตกรรมการสอนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดี
และอาจารย์ผสู้ อนรับรู ว้ ่าส่งผลเชิงบวกและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รียน สอดคล้องกับฮานนาและซิล
เวอร์ (Hanna & Silver, 2000) ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนทาให้เกิดนวัตกรรมการสอน
และกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันในชัน้ เรีย น เพื่ออานวยความสะดวกระหว่างเพื่อนร่วมชัน้ และความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน
2. ด้านการยอมรับนวัตกรรมการสอน (Acknowledgement) ซึ่งเป็ นเรื่อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ การได้รับ การยอมรับ ระหว่ า งเพื่ อ นอาจารย์ด ้ว ยกั น รวมทั้ง ผู้บ ริห ารและผู้เรี ย น
เปรียบเสมื อนรางวัลการสอนเพื่อเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึน้ ถึงแม้ว่า จะถูกดูหมิ่นดูแคลนจาก
เพื่อนอาจารย์ แต่ก็ช่วยสกัดกั้นนวัตกรหน้าใหม่ท่ีจะเข้ามารับตาแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
จากผลการวิจัย สรุ ป ได้ว่า นวัตกรรมการสอนส่งผลต่อ ผู้เรียนมากที่ สุด 49.3% อาจารย์ผู้สอน
33.8% และการสอน 16.9% ที่ มุ่ง เน้น การสอนให้ผู้เรีย นเป็ น ศูน ย์ก ลาง (Rogers, 1983) ความ
สมดุลระหว่างองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วน รวมทัง้ การสอนที่ถกู ทอดทิง้ ไม่มีใครใส่ใจ สามารถนามาตัง้
เป็ นวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนการสอนนัน้ มีประสิทธิ ภ าพและส่งเสริมนวัตกรรมการสอนใน
มหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมการสอนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น มีความสาคัญต่อวงการศึกษา ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
เรี ย นการสอน (Technology-integrated pedagogy) ซึ่ ง เป็ นงานวิ จั ย ที่ มุ่ ง บุ ก เบิ ก เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบของเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เข้ามาดิสรัปการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ ผลการวิจัยได้สารสนเทศที่ เกิดประโยชน์และส่งผลด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการเรียนรู แ้ ละทัศนคติของผูเ้ รียน ความเป็ นมืออาชีพ ของอาจารย์ผูส้ อน
และการสอนรูปแบบใหม่เป็ นอย่างยิ่ง ประโยชน์ท่ีได้รบั จากการใช้นวัตกรรมการสอน 49 ข้อย่อย
ในมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดา ในมุมมองของผูเ้ รียน อาจารย์ผสู้ อน และการสอน
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ความสาคัญ ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โฮวาธ (Horváth,
2016) ได้ทาการวิจยั เชิงสารวจ ผลกระทบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันใน
สถาบัน อุดมศึกษา ที่ส่งผลต่ออาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน โดยจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรูแ้ ละ
วิธีการสอนรู ปแบบดิจิทัล เก็บข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่งเมื่อปี ค.ศ. 2015 ในประเทศ
สหรัฐ อเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพยายามเชื่อมโยงเหตุ
และผล (Causes and effects) กับเงื่อนไขที่สัม พันธ์กับเวลา ซึ่งเกี่ ยวข้องกับการปรากฏขึน้ ของ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเป็ นสื่อวัสดุการสอนเพื่อการเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ อาจารย์ผสู้ อนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 44-46 ปี และมีประสบการณ์การ
สอน 5-19 ปี ใช้แบบสอบถาม 5 ระดับ (Likert’s scale) ซึ่งได้ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ The
Economist Intelligence Unit (EIU) ในปี ค.ศ. 2008 และได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม นานาชาติ
CogInfoCom ครัง้ ที่ 7 ณ เมืองวรอตซวาฟ (Wrocław) ประเทศโปแลนด์
โฮวาธ (Horváth) ได้ ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย 3 ข้ อ คื อ 1) เทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น ไม่ ไ ด้น าไปใช้ห รื อ ยากจะปรากฏว่ า ใช้เป็ นสื่ อ การเรี ย นรู ้ทั้ ง หมดใน
สถาบันอุดมศึกษา 2) ถ้าเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันถูกนามา ใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอนเพื่อการ
เรียนรู ใ้ นสถาบันอุดม ศึกษา เมื่อพัฒนาการของเทคโนโลยีนนั้ เกิดความล่าช้าจะเกิดอะไรขึน้ กับ
สถาบันอุดมศึกษาหลัง จากกราฟขึน้ สู่ระยะสูงสุดขีด (Peak of inflated expectations) และระยะ
ต่าสุดของคาดหวัง (Trough of Disillusionment) ไปแล้ว และ3) การใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิกผันในการเรียนการสอนมีความแตกต่างจากวิธีการสอนรูปแบบเดิม
การวิ จัย ใช้ท ฤษฎี น วัต กรรมที่ เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน (Christensen,1997)
ที่ผา่ นการทดลองและได้พิสจู น์ว่าเป็ นไปได้ในการนามา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาให้ใช้ได้อย่าง
ยั่งยืน เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญทางดิจิทลั โดยคาดหวังว่า
วงจรของเทคโนโลยีเหล่านีม้ ีวิวฒ
ั นาการและจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เครื่องมือที่นิยมเพื่อใช้
อธิ บายพัฒ นาการของเทคโนโลยีท่ี เติบโตและสัม พันธ์กับเวลา เช่น S-curve, Adoption curve,
Gartner’s Hype life cycle graph โดยเฉพาะ Hype graph ที่พฒ
ั นาโดยบริษัทที่ปรึกษาและวิจยั
ด้านการเทคโนโลยี การ์ทเนอร์ (Gartner, 1995) เชื่อว่า คุณลักษณะพัฒนาการของเทคโนโลยีทุก
ชนิ ด จะมี วงจรการเจริญ เติบโตที่ เหมื อนกันเป็ น วัฏ จักรหมุนเวี ยนซ า้ กันเป็ นลูป (Loop) โดยมี
รูปทรงคล้ายระฆังคว่าหรือทรงกระดิ่ง (Bell-curved)ตวัดปลายหางขึน้ เป็ นรูปตัวแอล (L-shaped)
แกนแนวตัง้ แสดงความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งสัมพันธ์กับแกนแนวนอนแสดงเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาเต็มที่ (Technological maturity) หมายความว่า พัฒนาการของเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์
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กับเวลา เทคโนโลยีประเภทต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่บน Hype graph ล้วนเป็ นเทคโนโลยีท่ีเราทุกคน
ต่างคุน้ เคยกันดี โดยแบ่งออกเป็ นเฟส (Phases) 5 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะจุดชนวน (Technology
trigger) 2) ระยะสูง สุด ขี ด (Peak of inflated expectations) 3) ระยะต่ าสุด ของความคาดหวัง
(Trough of Disillusionment) 4) ระยะกระจ่ า งรู ้ (Slope of enlightenment) และ5) ระยะโหมด
ของการใช้งาน (Plateau of productivity) เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆเพื่อใช้วดั วงจรเติบโต
ของเทคโนโลยีแล้ว Hype graph มีรูปแบบของมิติใหม่ นอกจากจะแสดงเทคโนโลยีท่ีมีพฒ
ั นาการ
เต็มที่แล้ว (Maturity) ยังสะท้อนความสัมพันธ์ดา้ นพฤติกรรมมนุษย์ท่ีมีตอ่ เทคโนโลยี (Behavior)
ทาให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วามเข้าใจและสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับองค์กรซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ดา้ นวิชาชีพของผูเ้ รียนในอนาคต ดังแสดงในภาพประกอบ 19

ภาพประกอบ 19 เฟสวงจรเติบโต Gartner Hype graph (Source: Gartner Research)
ที่มา: โฮวาธ (Horváth, 2016). Disruptive technologies in higher education. p. 349.
จากภาพประกอบ 19 เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมีวงจรการเคลื่อนตัว
คล้ายกัน ดังนัน้ การเคลื่อนตัวของเทคโนโลยีบน Gartner Hype Graph จะไม่เคลื่อนตัวในระดับ
เท่าๆกัน โดยอาจมีเทคโนโลยีบางตัวที่เคลื่อนตัวช้าที่สุดในรอบทศวรรษ เช่น การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุของนิสิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ OOP (Object-oriented programming) ที่ เคลื่อนตัวอยู่
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย กับ ศูน ย์วิ จัย เพื่ อ การศึ ก ษามาร่ว มทศวรรษจึ ง ได้ถูก น ามาคิ ด ค้น เพื่ อ
พัฒนาขึน้ ใหม่ ในทางตรงกันข้ามเทคโนโลยีบางประเภทที่ถูกพัฒนาในอัตราเร่งเพื่อนามาใช้งาน
(Accelerated technologies) กลั บ สามารถเข้า สู่ ท้อ งตลาดได้ใ นเวลาอั น รวดเร็ ว เนื่ อ งจาก
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คุณ สมบัติท่ี ใช้ง านง่ าย และมี คุณ ค่าสูง เช่น SMS (Short Message Service) ซึ่งเป็ นบริการส่ง
ข้อความเข้ามือถือเป็ นเทคโนโลยีท่ีมีราคาถูก และมีผใู้ ช้งานเป็ นระยะเวลายาวนาน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั
ศักยภาพพิเศษของ SMS และการยอมรับของผูใ้ ช้งานในสังคมด้วย ในแบบสอบถามเชิ ง ส ารวจ
โฮวาธ (Horváth) ได้ตงั้ วัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อ 1) เพื่อระบุว่าเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน แปลงพลิกผันซึ่งใช้
เป็ นสื่อการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษามีการใช้งานมากน้อยเท่าใด 2) การใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน
แปลงพลิกผันได้รบั การยอมรับจากอาจารย์ผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษามากน้อยเท่าใด และ3)
สถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ใช้วิธีการ
และเทคโนโลยีอะไรบ้าง เพื่อวัดประสิทธิภาพของการสอนด้วยเทคโนโลยีประเภทนี ้
ค าถ าม ถู ก จั ด แ บ่ งอ อ ก เป็ น 6 ก ลุ่ ม ป ระก อ บ ด้ ว ย 1) ข้ อ มู ล ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 2) เพศ อายุ ประสบการณ์ของอาจารย์ผสู้ อนในสถาบันอุดมศึกษา 3) ประวัติ
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และวิธีการสอนใหม่ ในสถาบัน อุดมศึกษา 4) ใช้แบบสอบถาม 5
ระดับ (Likert’s scale) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอบุ ตั ิใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา 5) การเก็บรวบรวม
ข้อ มูล สารสน เทศของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน ที่ ถูก ใช้ง านจริง น าเสนอผ่ า นกราฟ
(Hype’s Life Cycle Graph) โดยแบ่งออกเป็ นระยะของการใช้งาน ใช้ในคณะ และสาขาใดบ้าง
และวิธีการสอนที่ เกิ ดสัมฤทธิ์ ผลต่อผูเ้ รียน และ6) ใช้แบบสอบถามปรนัยเพื่อค้นหาคาตอบด้าน
ประโยชน์และความท้าทายของการใช้เทคโนโลยีท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผันโดยใช้วิธี การสอนที่ มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสดุ

ภาพประกอบ 20 การปรากฏขึน้ ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่สง่ ผลสาคัญ
ในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มา: โฮวาธ (Horváth, 2016). Disruptive technologies in higher education. p. 349.
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สัดส่วนของผูต้ อบแบบสอบถามเท่ากับ 93.5% คาถามที่อา้ งถึงผลของการใช้
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันจะไม่ถูกตอบ และในบางกรณีเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
ไม่ถูกน ามาพิ จ ารณาด้วยเช่น กัน อายุเฉลี่ ย ของผู้ต อบแบบสอบถามคื อ 46 ปี (ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน SD: 5, 44) และมี ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเฉลี่ยที่ 19, 5 ปี (ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน SD: 6,5) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามของ
การ วิจยั เชิงวิชาการ โดยผูต้ อบ 60% เป็ นวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ 80% เป็ นอาจารย์ผสู้ อนที่
ใช้เทคโนโลยีรว่ มกับการเรียนรูแ้ ละ90% กล่าวว่ามหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่อวัสดุการสอนที่
พัฒนาขึน้ เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ผูต้ อบแบบสอบถาม 2 ใน 5 หรือ 40% กล่าว
ว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันถูกบูรณาการใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอนในมหาวิทยาลัย โดย 3
ใน 4 หรือ 70% นาไปใช้ในการสอนระดับปริญ ญาตรี หลักสูตร B.S.C. level trainings และอี ก
30% ใช้สอนในระดับปริญญาโทหลักสูตร M.S.C. level trainings ดังแสดงในภาพประกอบ 20
การใช้ เ ทคโนโลยี เ ชิ ง บู ร ณ าการในการศึ ก ษ าโดยสั ม พั น ธ์ กั บ เวลา
ในมหาวิทยาลัย มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) p=0, 00 แสดงว่า นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีท่ีใช้
สอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร M.S.C. level trainings โดยอาจารย์ผูส้ อนให้ความสาคัญกับ
การมี ส่วนร่วมของนักศึกษาเป็ นอย่างมาก ประโยชน์ของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผัน ใน
สถาบันอุดมศึกษามี 3 ประการ ได้แก่ 1) การปรากฏขึน้ ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันใน
สถาบัน อุดมศึกษา (Appearance of DTs in HEIs) 2) ควรบูรณาการเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลง
พลิกผันเพื่อใช้เป็ นสื่อการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาในระยะสัน้ (DTs Integrated in HEIs) และ
3) การมี ส่ ว นร่ว มของผู้เ รี ย นในการใช้น วัต กรรม (Participation of students in innovations)
ตามความเห็นของอาจารย์ผูส้ อน เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่ อใช้เป็ นสื่อการเรียนรู ใ้ น
สถาบันอุดมศึกษา 1) ช่วยให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ไข
ปั ญ หา และ3) มีโอกาสในการทางานเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากประโยชน์ดงั กล่ าวแล้ว ยังส่งผลให้
ผูเ้ รียนมีทศั นคติใหม่ตอ่ อาจารย์ผสู้ อนอีกด้วย ดังแสดงในภาพประกอบ 21
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ภาพประกอบ 21 ประโยชน์ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มา: โฮวาธ (Horváth, 2016). Disruptive technologies in higher education. p. 349.
ความท้าทายยิ่งยวดของอาจารย์ผสู้ อนคือ การใช้เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันที่สมั พันธ์กับการบริหารเวลา ในบริบทที่เทคโนโลยีหลายประเภทปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
จึงจาเป็ นต้องบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนให้เหมาะสมสอดรับกัน โดยต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า
เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีระยะเวลาของการปรับใช้ในศาสตร์แต่ละแขนงวิชา บางครัง้ การถ่าย
ทอดความรู ข้ องอาจารย์ผสู้ อนในภาคปกติ คาบละ 45-90 นาที จึงอาจไม่เพียงพอ ดังนัน้ การจัด
ทาบทเรียนออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตจึงมีส่วนเสริมสาคัญโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ปรากฏขึน้ ของ
เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ท่ีถูกนามาใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนจาเป็ นต้องพัฒ นาสื่อวัสดุการสอน
อย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย งตาม ล าดับ ระยะเวลาของการปรากฏขึ น้ ค รั้ง แรก ได้แ ก่ บิ๊ ก ดาต้า
(Big data, 2012, 2013) การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing, 2012, 2013, 2013)
การประมวลผลเพื่ อพัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย (Private cloud computing, 2014, 2014)
เกมมิฟิเคชัน (Gamification, 2014, 2015) ภาษามาร์กอัป HTML5 (Hypertext version 5, 2013,
2013) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things, IoTs, 2014, 2014, 2015) ระบบการพิ ม พ์
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วัต ถุส ามมิ ติ (3D-printing, 2013, 2014) และเทคโนโลยี โลกเสมื อ นจริง (Virtualization, 2010,
2011) ดังแสดงในภาพประกอบ 22

ภาพประกอบ 22 เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มา: โฮวาธ (Horváth, 2016). Disruptive technologies in higher education. p. 350.
จากภาพประกอบ 22 เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อใช้เป็ นสื่อการเรียนรู ้
ในสถาบันอุดมศึกษาพบว่าเกิดความล่าช้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงปลายของระยะจุดชนวน คือ
บิก๊ ดาต้า (Big data) ตามมาด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) ที่สูงสุดขีด (Peak of
inflated expectations) หลั ง จากนั้น กราฟก็ จ ะค่ อ ยๆ ลาดไล่ ร ะดับ ต่ า ลงมา ภาษามาร์ก อัป
(HTML5) ระบบการพิมพ์วัตถุสามมิ ติ (3D-printing) การประมวลผลบนคลาวด์เพื่ อพัฒ นางาน
ภายในมหาวิทยาลัย (Private cloud computing) เกมมิฟิ เคชัน (Gamification) การประมวลผล
บนคลาวด์ (Cloud computing) ตามล าดับ จนถึ ง ระยะต่ า สุด ของความคาดหวัง (Trough of
Disillusionment) คือ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtualization)
ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน (Disruptive technologies
effect) หรื อ การท าลายเชิ ง สร้า งสรรค์ (Creative disruption) (Horváth, 2016, p. 347 cited
Christensen, 1997) ที่มี ต่อการจัดการเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การใช้รูปแบบของ
เทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปั ญหา โดยเข้าเปลี่ยนแปลง ทดแทน หรือแทนที่วิธีการ
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สอนรูปแบบเดิม ส่งผลกระทบต่อบทบาทของผูใ้ ห้บริการในสถาบันอุดมศึกษา คือ ผูบ้ ริหารและ
อาจารย์ผสู้ อนและคุณค่าของการบริการทางการศึกษาแก่ผเู้ รียน โดยผลกระทบรองลงมา คือ ด้าน
วิชาชีพของผูเ้ รียน
Perceived utility
Exterior variables

Easy use

Will to use

Real system use

ภาพประกอบ 23 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM, Davis & Venkatesh, 1996)
ที่มา: โฮวาธ (Horváth, 2016). Disruptive technologies in higher education. p. 351.
เมื่อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเป็ นที่รูจ้ กั และยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
มากยิ่งขึน้ ผลกระทบที่มีตอ่ สถาบันอุดมศึกษาที่ม่งุ เน้นให้ความสาคัญ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบ
การ ศึกษา โดยเฉพาะวิธีการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภทเป็ นสื่อวัสดุการสอนเพื่อการเรียนรู ้
รู ป แบบเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ท่ี ส ามารถน ามาใช้อ ธิ บ ายปฏิ กิ ริย าของเทคโนโลยี และการยอมรับ
เทคโนโลยี ของสังคม ใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:
TAM, Davis & Venkatesh, 1996) เป็ นทฤษฎี ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี องค์ป ระกอบหลัก
สาคัญ 5 ประการที่ ส่งอิท ธิ พ ลให้เห็น ถึง ปั จ จัยภายนอก (Exterior variables) หรือตัวก าหนดที่
แตกต่างกันว่าจะส่ง ผลหรือมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรในการส่งเสริมทาให้เกิดการพยากรณ์และ
การยอมรับเทคโนโลยี จนกลายเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในที่ สุด องค์ประกอบส าคัญ ที่ ส่ง
อิทธิพล 2 ประการ คือ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั (Utility) และการใช้งานง่าย (Simple use)
โดยสังคมยอมรับ (Will to use) และการนาเทคโนโลยีใหม่มาสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจาวันได้
ในที่สดุ (Real system use) ดังแสดงในภาพประกอบ 23
การบูรณาการเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันเป็ นสื่ อวัสดุการสอน เพื่ อการ
เรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาส่ง ผลกระทบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อวัสดุ
การสอน 2) ประสิทธิ ภ าพของการศึกษา 3) การเปลี่ ยนแปลงของการสื่ อสารเพื่ อจัดการศึกษา
และ4) การพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ ม
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1. การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อวัสดุการสอน (Re-structuring the teaching
materials) เป็ นการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอุบตั ิใหม่บรู ณาการ เพื่อใช้เป็ นสื่อวัสดุการ
สอน ที่ปรับเปลี่ยนไปจากการสอนรูปแบบเดิมโดยไม่เน้นด้านปริมาณ แต่มุ่งเน้นพัฒนาการรับรู ้
ของอาจารย์ผู้ส อนในการใช้ส่ื อ การสอนแบบผสมผสานหลากหลายศาสตร์ (Multimodal
teaching) เข้าด้วยกันได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึ่งเป็ นกระบวนการปรับปรุงและปฏิรูปโครงสร้างสื่อวัสดุ
การสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่เหมาะสมกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ทาให้เพิ่ม โอกาสในวิชาชีพ ประกอบด้วย 1.1) วิธีวิทยาการศึกษาแบบใหม่ (New
educational methodology) เป็ นการเพิ่มความตระหนักรู แ้ ก่อาจารย์ผูส้ อนให้สามารถเข้าถึงวิธี
การสอนและประสิทธิผลของการใช้การสอนแบบสื่อประสม (Multimodal teaching) มากยิ่งขึน้
เช่น การใช้ Hype’s Life Cycle Graph เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์วงจรการเติบโตของเทคโนโลยีแต่
ละประเภทเพื่อปรับปรุงข้อมูลและปรับเปลี่ยนสื่อวัสดุการสอนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และ1.2)
การผนวกเวลาว่า ง การเรี ย นรู ้ และการท างานไว้ด ้ว ยกัน (Merging free time, learning and
work) เป็ นการมุ่ ง เน้น เพื่ อ ผลิ ต ผู้เรี ย นให้มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ สามารถแก้ ปั ญ หา และใช้
สารสนเทศได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่าการใช้ค วามรู พ้ ื ้นฐานทฤษฎี เพื่ อ ประกอบวิช าชี พ
ผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดกลยุทธ์ทางการศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการศึ ก ษา (Efficiency of education) เป็ นการเพิ่ ม
ประสิทธิผลของการศึกษาที่ม่งุ เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในสภาพแวดล้อม
โลกเสมือนจริง โดยผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู แ้ ละใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสาคัญมากกว่า
การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยอาจารย์ผู้ส อนและผู้เรี ย นมี บ ทบาทในการ
เปลี่ยนแปลง ประ กอบด้วย 2.1) สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (Educational environment) เป็ น
การใช้นวัตกรรมการเรียนรู ใ้ นสภาพแวดล้อมแบบโลกเสมื อนจริงที่ เปลี่ยนบทบาทของอาจารย์
ผูส้ อนและผูเ้ รียน ใช้การเรียนรูแ้ บบประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (Creative cooperation learning) การเรีย นรู แ้ บบท างานเป็ น ที ม (Team learning) ที่ เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง เป็ น
วิธีการสอนที่ใกล้เคียงกับลักษณะการทางานจริง และ2.2) เป็ น การสร้า งบัณ ฑิ ต ที่ ส มบูรณ์แ บบ
(Training “complete” learner) เป็ นการใช้เครื่องมือสารสนเทศ (ICT) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เพื่ อ ช่ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพของการศึก ษา เช่ น การเรี ย นระบบอี -เลิ ร น์ นิ่ ง (e-Learning) เป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่สง่ ผลให้ผเู้ รียนประสบความสาเร็จในการศึกษา ประโยชน์ของการเรียนระบบ
อี-เลิรน์ นิ่ง ช่วยเชื่อมโยงเนือ้ หาวิชาให้เห็นภาพชัดเจนของสื่อวัสดุการสอนในรู ปแบบดิจิทัลและ
โครงสร้างวิธีการสอนแบบ สหวิทยาการ เพื่อช่วยพัฒนาด้านความคิดความสามารถของผูเ้ รียนใน
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หัว ข้อ เด่น ที่ สัม พัน ธ์เชื่ อ ม โยงกัน ผลกระทบดัง กล่ า วก่ อ ให้เกิ ด นวัต กรรมเชิ ง เทคโนโลยี ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารเพื่อจัดการศึกษา (Change in communi
cation) เป็ นการบริหารจัดการและการรับส่งข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เป็ นเครื่องมือสื่อสารที่ สาคัญ
เพื่อจัดการศึกษาในสังคมสารสนเทศดิจิทลั (e-Existence) ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเครื่องมือซึ่ง
พัฒ นาขึน้ เพื่อช่วยจัดการเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอุบตั ิใหม่ในชีวิตประจาวัน เพื่อใช้ส่ือ
สารระหว่างกันในสังคมโดยบูรณาการสื่อการเรียนรู แ้ ละเครื่องมือ ICT ทางการศึกษา ประกอบ
ด้วย 3.1) ประสิ ทธิ ภ าพในการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ (Efficient searching, fast information
swap) เป็ นการสร้างสภาพการเรียนรูบ้ นเว็บ 2.0 โดยประยุกต์ใช้เครือข่ายโซเชียลในการศึกษาเพื่อ
ลดช่อ ง ว่า งระหว่า งอาจารย์ผู้ส อนและผู้เรีย นบนโลกดิ จิ ทัล (Digital Life Generation: DLG)
การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารเพื่อจัดการศึกษาให้แก่ผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z ซึ่งเกิดในยุคดิจิทัล
มีพ ฤติกรรมบกพร่องและขาดสมาธิ ในการเรียนซึ่งแตกต่างจากผู้เรียนรุ ่นเก่า และ3.2)การสร้าง
ความ สมดุล (Reconsiliation of DLG) เป็ นการบูรณาการเนือ้ หาบทเรียน และจัดสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาบนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และ CE จนเกิดเป็ น
สังคมสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ในสภาพแวดล้อมดิจิทลั การบูรณาการสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาในสังคมสารสนเทศดิจิทลั ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ผู้ สอนใช้ดิจิทัล เพื่อพัฒ นาและปรับ
ปรุงความรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการศึกษาที่ถ่ายโอนเนือ้ หา บทเรียนเข้าสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและสร้างโอกาสด้านวิชาชีพที่จาเป็ น รวมทั้งการทางานโดยใช้เทคโนโลยีทางไกล (Distant
work) ผลกระทบดังกล่าวก่ อ ให้เกิ ด การเคลื่ อ นไปของสารสนเทศที่ ป ราศจากข้อ จ ากัด ด้า น
สถานที่ และเวลาของสถาบันอุดมศึกษา
4. การพัฒ นาองค์ค วามรู ร้ ่ว ม (Developing of the common knowledge)
เป็ นการพัฒนาการให้บริการ เพื่อเข้าถึงสื่อวัสดุการสอนและเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ โดยเชื่อมโยง
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์เ น็ ต จั ด เก็ บ บนคลาวด์ ประกอบด้ว ย 4.1) การสร้า งฐานความรู ้ท่ี เน้ น
กลุ่ม เป้าหมายเป็ น ส าคัญ (Creating targeted knowledge bases) เช่น การเรียนระบบ อี -เลิ ร ์
นนิ่ง (e-Learning) สามารถนามาใช้เป็ นวิธีการหลักในการจัดการศึกษาได้ โดยถ่ายโอนข้อมูล
เนือ้ หาบทเรียนเข้าสู่ระบบทาให้ผเู้ รียนสามารถมีปฏิสมั พันธ์ ถามตอบและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างรวด เร็ว และ4.2) การใช้ศกั ยภาพของปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็ นการใช้
ศัก ยภาพของเว็ บ 2.0 โดยบรรจุข้อ มูล เนื อ้ หาบทเรีย นที่ พัฒ นาจัด เก็ บ บนกลุ่ม คลาวด์ ให้เป็ น
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องค์ประกอบหลักทางสังคมในการใช้สารสนเทศส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒ นาองค์
ความรูร้ ว่ ม สื่อและวัสดุการสอนทาให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและนามาใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่ อสร้างฐานความ รู ท้ ่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็ นสาคัญ ผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดเป็ น
องค์การแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยตน เองของสถาบันอุดมศึกษา ดังแสดงในภาพประกอบ 24

ภาพประกอบ 24 วงจรผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุงจากโฮวาธ (Horváth, 2016). หน้า 351.
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ผลวิจยั ของโฮวาธ (Horváth, 2016) สรุปได้ว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
อุบตั ิใหม่ถกู นามาบูรณาการเพื่อใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถกู ดิสรัป (Disrupt)
ด้วยเทคโนโลยี ส มัยใหม่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจั ด การสถาบัน อุดมศึกษาแบบดั้งเดิม ใน
หลายๆ ด้าน การสื่อสารข้อมูลเพื่อพัฒนาทางปั ญญา (Cognitive infocommunication concept)
ใช้เป็ นแนวคิดเพื่อผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับศักยภาพของอาจารย์ ผูส้ อนเพื่อช่วย
อานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ รียน เช่น การใช้ส่ือวัสดุการสอนที่ หลากหลาย การปฏิรูปโครงสร้างสื่อ
วัส ดุ ก ารสอน โดยถ่ า ยโอนข้ อ มู ล เนื ้อ หา บทเรี ย นเข้า สู่ ร ะบบอี -เลิ ร ์น นิ่ ง (e-Learning) ใน
สภาพแวดล้อมแบบดิจิทลั เพื่อ ประสิทธิผลของการศึกษา การใช้ส่ือวัสดุการสอนและการสื่อสาร
เพื่อจัดการศึกษาแบบอิสระ (Independent) ที่ปราศจากข้อจากัดด้านสถานที่และเวลาจึงเป็ นการ
สร้างฐานความรูท้ ่ีเน้นกลุม่ เป้าหมายเป็ นสาคัญ
5.ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Related technology adoption
theories)
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายและการยอมรับเทคโนโลยี สนเทศ (Diffusion and
adoption of technologies) มีหลากหลายทฤษฎี โดยหลักแล้ว งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับ ระบบสาร
สนเทศ (Information system) ในระดับนานาชาติได้ให้ความสาคัญกับ ทฤษฎีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่โดยมีการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังได้รบั การยอมรับอย่าง
กว้างขวางเพื่อใช้อธิบายวิธีการ ปัจจัย เหตุผล พฤติกรรม การพยากรณ์ และการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ทงั้ ในส่วนของตัวบุคคลเองและในระดับองค์กร ในกลุ่มทฤษฎี การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทฤษฎีท่ีม่งุ เน้นการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของความตัง้ ใจ ที่ ทาหน้าที่
เป็ น ตัวพยากรณ์พ ฤติกรรม (Predictor of behavior) เช่น พฤติก รรมการใช้ง านเทคโนโลยี ส าร
สนเทศหรือการใช้ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญต่อการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ให้เกิดขึน้ ในงานวิจยั
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทฤษฎี ที่มีบทบาทในการศึกษา เช่น ทฤษฎีการกระทาตาม
หลักการและเหตุผล The Theory of Reasoned Action: TRA (Fishbein & Belie, 1975; Ajzen &
Fishbein, 1980) ทฤษ ฎี พ ฤติ ก รรมตาม แบ บแผน The Theory of Planned Behavior: TPB
(Ajzen, 1985) แบบจ าลองการยอมรับ นวัต กรรมและเทคโนโลยี A Technology Acceptance
Model: TAM (Davis, 1989; Davis, Bagozzi, and Warshaw, 1989) แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร ใ ช้
ประโยชน์เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ส่ ว นบุ ค คล Model of PC Utilization: MPCU (Triandis, 1977)
ท ฤ ษ ฎี ก า รเผ ย แ พ ร่ น วั ต ก รรม The Diffusion of Innovation Theory: DOI (Roger, 1995)
แบ บ จ าลองท ฤษ ฎี จู ง ใจ The Motivational Model: MM (Cox & Klinger, 1990; Vallerand,
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1997) ทฤษฎี ปั ญ ญาทางสัง คม The Social Cognitive Theory: SCT (Bandure, 1986) ทฤษฎี
ผสมผสานระหว่ า ง TAM และ TPB A Model Combining of the Technology Acceptance
Model and The Theory of Planned Behavior: C-TAM-TPB (Taylor & Todde, 1995a) ทฤษฎี
รวม ของก ารยอม รั บ และก ารใช้ เ ท ค โน โลยี Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology: UTAUT (Venkatesh, Morris, and Davis 2003) เป็ นต้น (สิงหะ ฉวีสขุ และสุนนั ทา
วงศ์จตุรภัทร, 2555)
จากรายชื่อทฤษฎีดงั กล่าว แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology
Acceptance Model, TAM) ที่ น าเสนอโดย เดวิ ส และเวนกาเตช (Davis & Venkatesh, 1996)
เป็ นทฤษฎีท่ีได้รบั ความนิยมอย่างสูง และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมใน
การนาไปใช้เป็ นกรอบอ้างอิง สาหรับอธิ บายบทบาทของความตัง้ ใจ และพฤติกรรมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ความสาคัญ ต่อระบบสารสนเทศ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั จาก
เทคโนโลยี (Perceived usefulness) การรับ รู ถ้ ึ ง ว่าเป็ น ระบบที่ ใช้ง านง่ าย (Perceived ease of
use) ตลอดจนเป็ นหลักการที่ถกู นาไปใช้อา้ งอิงในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ และศึกษา
ศาสตร์ การพยากรณ์เทคโนโลยีเพื่อนาไปใช้ศกึ ษางานในด้านต่างๆ (Davis & Venkatesh, 1996,
pp. 19-20)
6.พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ ในสถาบันอุดมศึกษา
มีผทู้ าการศึกษาวิจยั ในเรื่องของ การนาเทคโนโลยีทางการศึกษาหลากหลายประเภท ที่เริ่มเข้ามา
มีบทบาทสาคัญ และส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนในสถาบันอุดม
ศึกษา วิธีการที่นิยมนามาใช้เพื่อชีว้ ดั ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยี คือ การนาแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ TAM (Davis & Venkatesh, 1996) ซึ่งเป็ นหลักการที่มีประสิทธิภาพ
และได้รบั การยอมรับในศาสตร์ของการศึกษาอย่างกว้างขวาง ดังเช่น โฮวาธ (Horváth, 2016, pp.
350-352)ใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาความตัง้ ใจกระทา (Intention)
ของอาจารย์ผู้ส อน ที่ แ สดงพฤติก รรมและเจตคติก ารใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Behaviors &
attitudes) เพื่ออธิบายวิธีการของการพยากรณ์และเหตุผลการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ประสบการณ์ของอาจารย์ผสู้ อนแต่ละบุคคลหรือแต่ละคณะ เทคโนโลยีท่ีถกู นามาใช้ศกึ ษาวิจยั ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 30 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และสาธารณ
รัฐประชาชนจีน มีทงั้ หมด 8 ประเภท ได้แก่ บิก๊ ดาต้า (Big data, 2012-2013) การประมวลผลบน
คลาวด์ (Cloud computing, 2012, 2013, 2013) การประมวลผลเพื่ อ พัฒ นางานภายในมหา
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วิทยาลัย (Private cloud computing, 2014, 2014) เกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อการศึกษา (Gamification,
2014, 2015) ภ า ษ า ม า ร์ ก อั ป HTML 5 (Hypertext version 5, 2013, 2013) อิ น เท อ ร์ เ น็ ต
ของสรรพ สิ่ ง (Internet of Things, IoTs, 2014, 2014, 2015) ระบ บ การพิ ม พ์ วั ต ถุ ส าม มิ ติ
(3D-printing, 2013, 2014) และเทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง (Virtual reality, 2010, 2011) โดย
ศึกษาพัฒนาการวงจรการเติบโต Hype life cycle graph (Gartner, 1995) ของการนาเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
5.1.ความหมายพัฒ นาการของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ยนแปลงพลิกผัน ตามแนวคิดของ
การ์ท เนอร์ (Gartner,1995) พัฒ นาการ (Development) หรื อ วงจรการเติ บ โต (Maturity level)
ของเทคโนโลยีท่ีสมั พันธ์กบั เวลาถูกนามาใช้เพื่อศึกษาลักษณะของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ (Information systems) ในงานวิจยั หลายแขนง โดยนักวิเคราะห์ของบริษัท การ์ทเนอร์
(Gartner Incorporation) ได้ให้นิยามและความหมาย ดังนี ้
โอเลี ยรี่ อ้างถึ ง ใน เฟนน์ (O’Leary, 2008, p. 3 cited Fenn, 2007, p. 3) ได้ให้
นิยาม วงจรการเติบโต (Hype cycle) ว่ามีลกั ษณะเฉพาะของการพัฒ นาขึน้ ของเทคโนโลยีอุบตั ิ
ใหม่ (Emerging technologies)
เฟนน์ และคณะ (Fenn et al, 2017, p. 3) ให้ความหมายของ วงจรการเติบโต
(Hype cycle) ว่าเป็ นการพยากรณ์รูปแบบกราฟที่เกิดขึน้ กับเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรมอื่นๆ
โดยน า มาใช้กั บ แนวคิ ด ระเบี ย บวิ ธี หรื อ วิ ธี ก ารและการจัด การเฉพาะด้า นของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีแนว โน้มในระดับที่สูงกว่าเทคโนโลยีท่ วั ๆ ไป เช่น วิธีการด้านสารสนเทศและการ
จัดการ รวมทัง้ กลยุทธ์ มาตรฐาน สมรรถนะและความสามารถ
เดอมี ร ์ (Demir, 2018) ได้ให้นิ ยาม โมเดลพัฒ นาการนวัต กรรมอย่างต่อเนื่ อ ง
(Maturity model for continuo us innovation) ว่าเป็ นกระบวนการบริหารจัดการด้วยกลยุท ธ์ 7
ขั้น ตอน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) การวางแผนและการปฏิ บั ติง าน 3) กระบวนการและ
เครื่องมือ 4) โครงสร้างและรู ปแบบ 5) ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม 6) ประสิทธิภาพของการ
จัดการ และ7) นวัตกรรม ตัวอย่างเช่น
ในสาขาวิช าชี พ บัญ ชี ท่ี มุ่งเน้น เพื่ อพัฒ นาคุณ ค่าที่ ส่งมอบให้กับลูกค้า (Value
propo sition) ของสมาชิกในกลุ่มสมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting
Association) แผนกปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ /เทคโนโลยี อุ บั ติ ใ หม่ (Artificial Intelligence/Emerging
Technologies: AI/ET) ในประเด็นที่ มักจะถูกกล่าวถึงในแผนกที่มีขอ้ ขัดแย้งกับแผนกอื่น ๆ ที่ ใช้
ระบบสารสนเทศ โดยไลเมอร์ (Limer) ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดัง กล่าวว่า นัก วิจัย ในแผนก
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ปั ญ ญาประดิษฐ์/เทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ (AI/ET) มักจะทาวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ก่อนที่เทคโนโลยี
เข้าสู่ระยะแรกของวงจรเติบโต (Hype cycle) หรือระยะจุดชนวน (Trigger) และสมาชิกในแผนก
ระบบสารสนเทศ (IS) มักให้ความสนใจเทคโนโลยีทุกประเภทที่อยู่ในวงจรเติบโตมากกว่าการค้น
หาเทคโนโลยีเพื่อที่จะนามาใช้งานจริงด้านบัญชี เมื่อเทคโนโลยีนนั้ ถึงระยะกระจ่างรู ้ (Slope of
enlightenment) และเริ่มต้นนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงนัน้ มีความจาเป็ นและต้องทาความ
เข้าใจ (O’Leary, 2008, p. 3 cited Limer) บทบาทของวงจรการเติบโตยังได้ถูกนามาใช้เพื่อประ
เมินวงจรเทคโนโลยีและประเมินผลของพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่สาหรับองค์กรที่สามารถจะ
ระบุเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับระบบหรือโครงงานของบริษัท (Has Patel Infologic, Inc. 2006)
ในบริบทของการศึกษา วงจรการเติบโตของการ์ทเนอร์ (Gartner Hype curve)
ยังได้ถกู นามาใช้เพื่อวัดระดับของพัฒนาการของเทคโนโลยีอบุ ตั ิใหม่หรือ เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิก ผันเป็ นสื่อวัสดุการสอน เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญ (Horváth, 2016)
จากความหมายข้างต้น พอจะสรุ ปได้ว่า พัฒ นาการหรือวงจรการเติบโตตาม
แนวคิดของการ์ทเนอร์ (Gartner, 1995) ใช้รูปแบบกราฟเพื่อนามาพยากรณ์พฒ
ั นาการเติบโตของ
เทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันหรือนวัตกรรมที่ปรากฏขึน้ ใหม่ โดยนามาใช้
กับแนวคิด วิธีการและการจัดการเฉพาะด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงกว่าเทคโนโล
ยีท่ วั ๆ ไป ซึ่งถูกนามาใช้เพื่อพยากรณ์ในหลากหลายสาขาธุรกิจ รวมทัง้ ภาคการศึกษาเป็ นที่ยอม
รับในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยระดับสากล ที่ มุ่งเน้นให้ความส าคัญ เพื่ อที่จะเปลี่ ยน
แปลงระบบการศึกษา โดยเฉพาะวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ศกั ยภาพของเทคโนโลยีแต่ละประเภท
เป็ นสื่อวัสดุการสอนเพื่อการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย
5.2. วงจรการเติ บ โตของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน (Hype’s life cycle
graph)
วงจรการเติบโตของเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน พัฒ นาโดยบริษัท การ์ท
เนอร์ (Gartner Incorpora tion) ในปี ค.ศ. 1995 ซึ่งพัฒ นามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 2010 ได้
นาเสนอรูปแบบของกราฟ (Hype’s life cycle graph) เพื่อแสดงคุณลักษณะของเทคโนโลยีและใช้
อธิ บายความคาดหวังที่จะเกิดขึน้ โดยการ์ทเนอร์ เชื่อว่า พัฒ นาการของเทคโนโลยีทุกชนิดจะมี
วงจรการเจริญเติบโตที่เหมือนกันเป็ นวัฏจักรหมุนเวียนซา้ กันเป็ นลูป (Loop) มีรูปทรงคล้ายระฆัง
คว่าหรือทรงกระดิ่ง (Bell-curved) ปลายหางตวัดขึน้ เป็ นรูปตัวแอล (L-shaped) แกนแนวตัง้ แสดง
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ความคาดหวัง (Expectations) โดยสัมพันธ์กบั แกนแนวนอน แสดงเทคโนโลยีท่ีมีพฒ
ั นาการเต็มที่
กับเวลา ดังนัน้ การเคลื่อนตัวของกราฟจะไม่เคลื่อนตัวในระดับเท่าๆ กัน
เฟ น น์ แ ล ะ ค ณ ะ (Fenn et al, 2017, p. 6-14) ไ ด้ แ บ่ ง พั ฒ น า ก า ร
(Development) หรือวงจรการเติบโต (Maturity level) ของเทคโนโลยีตามแนวคิดของการ์ทเนอร์
(Gartner, 2017) ออกเป็ น 5 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะจุดชนวน (On the rise) 2) ระยะสูงสุดขี ด (At
the peak) 3) ระยะต่ า สุ ด ของความคาดหวั ง (Sliding into the trough) 4) ระยะกระจ่ า งรู ้
(Climbing the slope) และ5) ระยะโหมดของการใช้งาน (Entering the plateau) อธิบายได้ ดังนี ้
5.2.1. ระยะจุ ด ชนวน (On the rise) หมายถึ ง ช่ ว งเริ่ ม ต้ น ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยี เป็ น ระยะที่ เทคโนโลยี ใหม่ ส ร้างความสนใจให้กับ สาธารณชนและสื่ อ ต่า งๆ เป็ น
จุด เริ่ม ต้น ของตลาด เพื่ อ ที่ จ ะน าเสนอต่อ ภาคอุต สาหกรรม หรือ ภาคการศึก ษา ในขั้น ตอนนี ้
นัก วิ จัย จึง มุ่ง ให้ค วามสนใจเพื่ อ ศึก ษาวิจัย เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ใหม่ ท่ี จ ะเกิ ด ขึน้ และการน าไป
ประยุกต์ใช้โดยจัดทาแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.2.2. ระยะสูง สุด ขี ด (At the peak) หมายถึ ง เมื่ อ เทคโนโลยี ก้าวเข้า สู่ช่ว งที่
ได้รบั ความคาดหวังสูงสุด ในขัน้ ตอนนี ้ เป็ นช่วงที่บริษัทหรือสถาบันการศึกษาที่มีวิสยั ทัศน์ได้เริ่ม
นาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้และได้พฒ
ั นาไปจนสุดความสามารถจนค้นพบข้อจากัด เนื่องจาก
ข้อมูลของการใช้เทคโนโลยีใหม่ยังมี นอ้ ยมาก แต่สัญ ญาณที่ส่งในเชิ งบวกทาให้คณะ อาจารย์
ผูส้ อน ผูเ้ รียน และนักวิจยั ได้ตงั้ คาถามเกี่ยวกับของผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีต่อกระบวน
การเรียนการสอนแบบเดิม บางสถาบันการศึกษาก็ลงทุนใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ ไปแล้ว ซึ่งผลลัพธ์
อาจจะประสบความสาเร็จบ้าง แต่สว่ นใหญ่มกั ล้มเหลว
5.2.3. ระยะต่ า สุ ด ของความคาดหวั ง (Sliding into the trough) หมายถึ ง
เทคโนโลยี แ ต่ ล ะประเภ ทมี การปรั บ เปลี่ ย นไปอย่ า งรวดเร็ ว ในขั้ น ตอนนี ้ บริ ษั ทหรื อ
สถาบันการศึกษาที่คาด หวังในเทคโนโลยีใหม่สูงจนเกินไปและมีความสามารถในการรอคอยที่
จากัดกลับมองว่า เทคโนโล ยีใหม่ไม่ใช่ส่ิงที่จะแก้ไขได้ทุกปั ญหา จึงทาให้มองความท้าทายและ
การนามาประยุกต์ใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาที่ลา่ ช้ามากกว่าการมองถึงโอกาส
ด้านเทคโนโลยี ในช่วงนี ้ จึงเป็ นช่วงที่ทุกฝ่ ายต้องเผชิญกับความยากลาบากในการตัดสินใจ และ
สนับสนุนแนวทางปฏิบตั อิ ย่างดีท่ีสดุ (Best practices) เพื่อบรรเทาปัญหา
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5.2.4. ระยะกระจ่างรู ้ (Climbing the slope) หมายถึง การทดลองและการใช้
งานเทคโนโลยีใหม่จ ากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง เป็ นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติอย่างดีท่ีสุด
(Best practice) โดยมี การน าไปใช้งานที่ เกิ ด ขึ น้ จริง (Actual use) ในช่วงนี ้ เทคโนโลยี จึงสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดการยอมรับ (Technology acceptance) ผลการวิจยั ของ เฟนน์ (Fenn, 2007,
p. 8) ระบุว่า มีอตั ราการยอมรับเทคโนโลยีท่ี 5% เมื่อเทคโนโลยีผ่านมาถึงขัน้ ตอนนี ้ ดังนัน้ โอกาส
ที่จะสร้างหรือออกแบบใหม่หรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยดูจากกรณีศกึ ษาจึงเป็ นไปได้มาก
5.2.5. ระยะโหมดของการใช้งาน (Plateau of productivity)หมายถึง เทคโนโลยี
นัน้ ได้สร้างคุณค่าให้ กับโลก แสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์ตอ่ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
จึง ได้รับ การยอมรับ อย่างกว้างขวาง โดยมี ผู้ใช้ง านจริง ในหลากหลายแขนงสาขา ผลัก ดัน ให้
เทคโนโลยีเข้าสูช่ ว่ งของการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการพัฒนาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ใน บ ริ บ ท ของการศึ ก ษ า ระดั บ ของ พั ฒ น าการ ห รื อ วงจรก ารเติ บ โต
(Development or maturity level) ของเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน (Gartner, 1995, 2017;
Fenn et al, 2017) ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอนเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้
โดยส่งผลต่อการบริห ารจัด การและการเรียนการสอนในสถาบันอุด มศึก ษาและมหาวิท ยาลัย
อธิบายได้ดงั นี ้
1. ระยะจุดชนวน (Technology trigger) เป็ นระยะพัฒนาการของเทคโนโลยี
ที่เกิด ขึน้ ใหม่ มหาวิทยาลัยได้มีการแนะนา หรือประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผสู้ อนและผูบ้ ริหาร ได้
ทราบและทดลองใช้ในสื่อต่างๆ เพื่อให้รบั รู ถ้ ึงศักยภาพในการใช้งานในการจัดการศึกษา เช่น บิก๊
ดาต้า (Big data) ซึ่งเป็ นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ จัดเก็ บรวบ รวมไว้ในคลังข้อมูลระบบการจัดการ
เรียนรู ้ (L.M.S.) ระบบการจัดการเนื อ้ หา (C.M.S.) และการเรียนระบบอี -เลิรน์ นิ่ง (e-Learning)
เพื่อให้ผเู้ รียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่ือสารเรียนรูก้ บั อาจารย์ผสู้ อนและเพื่อนร่วมชัน้ ประโยชน์
ของการน าเทคโนโลยี ใหม่ม าประยุกต์ใช้ในการบริห ารงาน การเรียนการสอน และการวิจัยใน
มหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้นนี ้ จึงยังไม่ได้รบั การยอมรับ มีอาจารย์ผสู้ อน ผูบ้ ริหารในมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู ใ้ นเทคโนโลยีนีใ้ นวงจากัดและประสบข้อจากัด เป็ นช่วงของการทดลองใช้ซ่ึงจะยังไม่
ประสบความ สาเร็จเท่าที่ควรจาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ก่อน
2. ระยะสูง สุด ขี ด (Peak of inflated expectations) เป็ น ระยะที่ เทคโนโลยี
ก้าวเข้าสู่ช่วงที่ได้รบั ความคาดหวังสูงสุด โดยสถาบันการศึกษาบางแห่งได้เริ่มลงทุนนาเทคโนโลยี
ใหม่มาประยุกต์ใช้ และพัฒนาไปจนสุดความสามารถจนค้นพบข้อจากัดบางประการ เนื่องจาก
ข้อมูลของการใช้เทคโนโลยีใหม่ยงั มีนอ้ ยมาก เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) ถูกนามาใช้เป็ น
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เครื่องมือจัดการศึกษา (Management tools) ในห้องเรียนระบบสตูดิโอดิจิทลั เพื่อสร้างความรูส้ ึก
ให้ผูเ้ รียนรับรู ส้ ภาพแวดล้อมที่สามารถผสานโลกกายภาพ (Physical world) กับโลกเสมือนจริง
(Virtual world) กับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างกลมกลืนมากขึน้ ผลลัพ ธ์อาจจะประสบความสาเร็จ
บ้างแต่สว่ นใหญ่มกั ล้มเหลว
3. ระยะต่ าสุด ของความคาดหวัง (Trough of disillusionment) เป็ น ระยะ
บู ร ณาการเทคโนโลยี ห ลากหลายประเภทเข้า ด้ว ยกั น (Integrated technologies) ถู ก น ามา
ประยุกต์ใช้ทงั้ การศึกษาในระบบและนอกระบบโดยได้ผ่านการทดสอบในด้านการบริหารงาน การ
เรียนการสอนและการวิจยั ในมหาวิทยาลัย มาแล้วมากมายหลายครัง้ แต่เนี่องจากเทคโนโลยีบาง
ประเภทยังอยูใ่ นช่วงพัฒนาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั ของ
เทคโนโลยีท่ีล่าช้ามากจนเกินไป ส่งผลให้อาจารย์ผสู้ อนและผูบ้ ริหารประสบความยากลาบากใน
การตัดสินใจที่จะเลือกพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีประเภทใดก่อน-หลัง เช่น ระบบการพิมพ์
วัตถุสามมิตเิ พื่อการศึกษา (3D-printing for education)
4. ระยะกระจ่ า งรู ้ (Slope of enlightenment) เป็ นระยะที่ เทคโนโลยี ใหม่
ได้รบั การรับรอง จากการประยุกต์ใช้งานจริงของอาจารย์ผสู้ อนที่ได้ส่ งั สมประสบการณ์ดา้ นการ
สอน และผู้บ ริห ารได้น าไปใช้เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการบริห ารจัด การ ควบคู่ไ ปกับ
การศึก ษาวิ จัย ที่ เหมาะสมกับ ช่ ว งเวลา จนกระทั่ง อาจารย์ผู้ส อนและผู้บ ริห ารเริ่ม มองเห็ น
คุณประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีใหม่นนั้ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น จนทาให้เกิดการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง (Tech nology acceptance) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องการลงทุนเพื่อจะพัฒนา
ศักยภาพของเทคโนโลยีให้ดีมากยิ่งขึน้ ในระยะยาวต่อไป เช่น เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual
reality)
5. ระยะโหมดของการใช้งาน (Plateau of productivity) เป็ นระยะเทคโนโลยี
ที่มีพฒ
ั นาการสมบูรณ์เต็มที่ สะท้อนความสัมพันธ์ดา้ นพฤติกรรม และทัศนคติของผูใ้ ช้งานที่เป็ น
อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน รวมทัง้ ผูบ้ ริหารโดยแสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์สามารถนาไปประยุกต์
ใช้งานได้อย่างแท้จริงในหลากหลายด้านและสาขาวิชา ซึ่งสร้างมาตรฐานและเกณฑ์ใหม่ขึน้ เกิด
เป็ นคุณ ค่าให้กับ มหาวิทยาลัย จนได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาทาให้
ผูบ้ ริหารผลักดันให้เทคโนโลยีประเภทนัน้ ๆ เข้าสู่ช่วงของการเพิ่มผลิตภาพเพื่อพัฒ นาให้เติบโต
อย่างยั่งยืน จนกลายเป็ นเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการ
วิจยั ได้อย่างทั่วถึง เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)

160
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ ผล กระทบ และพัฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ กผันมาประยุก ต์ใช้ใน
สถาบันอุดม ศึกษาและมหาวิทยาลัย งานวิจยั ของโฮวาธ (Horváth, 2016) รวมทัง้ นักการศึกษา
อี ก หลายท่า น แสดงให้เห็ น ว่า สถาบัน อุด มศึก ษาและมหาวิ ท ยาลัย ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันหลากหลายประเภทมาประยุกต์ใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเพื่ อการบริหาร
จัด การ และการเรี ย นการสอนในหลายมิ ติ โดยเทคโนโลยี แ ต่ล ะประเภทมี ระยะพัฒ นาการ
(Development) หรื อ วงจรการเติ บ โต Hype life cycle graph ตามแนวคิ ด ของการ์ท เนอร์
(Gartner,1995) ) จนกลายเป็ นนวัตกรรมการสอนที่ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนปกติ
และรูปแบบออนไลน์ (Hybrid, Synergy, BlendEx) ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และ CE
โดยลัก ษณะและพัฒ นาการของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิก ผันเป็ น ตัวแปรส าคัญ ที่ ส่ง ผล
กระทบต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย 4 ด้าน
ได้แ ก่ 1) การปฏิ รูป โครงสร้า งของสื่ อ และวัส ดุก ารสอน 2) ประสิ ท ธิ ผ ลของการศึก ษา 3)การ
เปลี่ ยนแปลงของการสื่ อสารเพื่ อจัดการ ศึกษา และ4) การพัฒ นาองค์ความรู ร้ ่วมของอาจารย์
ผูส้ อน ในการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและ
ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ตอบสนองการเรียนรู ร้ ู ปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ของผูเ้ รียนที่เปลี่ยนแปลง และ
ปรับตัวเข้าสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรูแ้ บบอัจฉริยะ (Smart learning) ในยุคดิจิทลั
ผลวิจยั ของมหาวิทยาลัยทางซีกโลกตะวันตก ได้ม่งุ สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้
ใหม่เพื่ อ ขยายและเพิ่มเติม องค์ความรู เ้ ดิม โดยเฉพาะการศึกษาวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกในการบริหารจัดการอุดมศึกษาและการเรียนการสอน โดยใช้เป็ นสื่อ
และวัสดุการสอนเพื่อการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งยกระดับการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ม่งุ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั ซึ่งสามารถนามาใช้
เป็ นแนว ทางเพื่อศึกษา ผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ ยนแปลงพลิกผันมา
ใช้ให้เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกากับของรัฐที่มี
รู ป แบบการจัด การเรีย นการสอน และการบริห ารจัด การที่ แ ตกต่า งกั น อัน จะ ส่ ง ผลต่อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู แ้ ละทัศนคติของผูเ้ รียน ความเป็ นมื ออาชีพ ของอาจารย์ผูส้ อน
และการสอนรู ปแบบใหม่ กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
แพลตฟอร์ม การเรีย นรู ใ้ หม่ ในสถาบัน อุด มศึก ษาและมหาวิท ยาลัย ไทยเช่น กัน บทบาทของ
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อุด มศึก ษาใหม่จ า เป็ น ต้อ งมี ระบบบริห ารเพื่ อ จัด การองค์ความรู ้ (Knowledge Management
System) เพื่ อ สร้า ง สรรค์อ งค์ค วามรู ้ใ หม่ แ ละบู ร ณ าการเทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอน
(Technology-integrated)เพื่อ ยกระดับศักยภาพของอาจารย์ผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนความรู ้ ความสามารถของผู้เรี ย นในการเข้า ถึ ง ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ท่ี มี ค วาม
หลากหลาย อันเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมทัง้ การ
บริหารจัดการอุดมศึกษายุคใหม่ตอ้ งเปิ ดกว้างด้านสิทธิ์ ความเสมอภาคเท่าเที ยมในการเข้าถึง
การศึกษามากยิ่งขึน้ เกิดเป็ นแนวคิดของการจัดการให้บริการอุดมศึกษาแบบเสรีหรืออุดมศึกษาไร้
พรหมแดนบนโลกอินเทอร์เน็ต เช่น การเรียนมูก้ ส์ (MOOCs) บนออนไลน์แพลตฟอร์มที่เปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รียนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึน้ โดยอาศัยศักยภาพของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมัย ใหม่ เช่ น อิ น เทอร์เน็ ต และดิ จิ ทัล เทคโนโลยี ให้
สอดคล้องกับยุทธ ศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาของประเทศได้อย่างยั่งยืนและแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 20 (ปี พ.ศ. 2561-2580)
ผู้วิ จัย จึ ง สรุ ป ว่า การบริห ารจัด การสถาบัน อุด มศึก ษาใหม่ ยุค ดิ จิ ทัล และใน
อนาคตจะปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบหรือแพลตฟอร์ม การเรีย นการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้ สถาบันอุดมศึกษาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive) ไปสู่การเรียนรู ท้ ่ีล่ืนไหลดุจดังสายนา้ (Learning flows)
เป็ นการศึกษาที่นาแนวคิดของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (Ubiquitous leaning environment)
ในสถาบัน อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ที่จะถูกดิสรัปด้วยเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันโดย
ต่างมุ่งสู่แพลตฟอร์มการเรียนรูร้ ่วมกัน (u-Learning) ซึ่งเป็ นการเรียนรู ท้ ่ีเกิดขึน้ ได้ทุกหนทุกแห่ง
ตามที่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อสัญ ญาณอินเทอร์เน็ตได้
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา โดยผูเ้ รียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เนือ้ หาบทเรียน การเรียนรูใ้ น
รู ปแบบออนไลน์ (Online) หรือโมดูล (Modules) โดยใช้อุปกรณ์ส่ื อสารต่างๆ เป็ นเครื่องมื อจัด
การศึกษาสาคัญ (Management tools) บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งเป็ นการเรียนรูแ้ บบกากับ
ตัวเอง (Self-directed) และการทาโครงงานเพื่อการทางานและเรียนรู ร้ ว่ มกัน โดยอาจารย์ผสู้ อน
เป็ นผูช้ ีแ้ นะ (Coaching) เป็ นระบบพี่เลีย้ งตัวต่อตัว (One-on-one mentoring) ใช้การประเมินผล
บนพืน้ ฐานทักษะและความสามารถของผูเ้ รียนรายบุคคล โดยได้เข้าแทนที่การเรียนรูเ้ พื่อปริญญา
บัตรรูปแบบเดิม (Chen, 2014)
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7.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
7.1. งานวิจัยในประเทศ
จากการสื บ ค้น ในระบบฐานข้อ มู ล การวิ จัย ในประเทศไทยโดยตรง ยัง ไม่ พ บ
ผลงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องกับ เทคโนโลยี และนวัต กรรมที่ เปลี่ ย นแปลงพลิก ผัน ที่ ส่งผลกระทบต่อ
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไทย โดยพบงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 1
เรื่อง ดังนี ้
นิฟิรดาวส์ นิและชวลิต เกิดทรัพย์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ทบทวนมุมมองการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาในยุคสังคมพลิกผัน พบว่า การศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชันมุง่ ตอบสนอง
ความต้องการของเด็กรุ ่นใหม่ โดยผูเ้ รียนมีทางเลือกใหม่ในการศึกษาที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ ใช้
ระยะเวลาเรียนในระบบที่สั้นลง และความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒ นาทักษะฝี มื อ
แรงงาน ความสามารถที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ระบบการจัดการอาชีวศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนรู ป
แบบใหม่ ดังนี ้ 1) เป็ นการเรียนรู ด้ ว้ ยสื่อ (Learning media) แทนการจดเลคเชอร์ในห้องเรียน 2)
เป็ นการคิดล่วงหน้า (Pre-work) แทนการให้การบ้าน 3) หลักสูตรจะถูกพัฒนาให้เป็ นแนวทางเดิน
(Pathway) 4) ใช้การรายงานความก้าวหน้า (Progression report) แทนการสอบ 5) ครู ผูส้ อนจะ
ทาหน้าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกแก่ผูเ้ รียน (Facilitators) 6) โรงเรียนถูกใช้เป็ นสถานที่เรียนรู ้
(Learning environment) 6) การพัฒนาศักยภาพของคนทางานหรือแรงงานให้สงู ขึน้ ยกระดับให้
เป็ นผู้ประกอบการ (Trade entrepreneurs) และ7) การพัฒ นาลูกจ้างให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและให้มีความสามารถรอบด้าน (Krating Poonpol, 2018) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมเศรษฐกิจใหม่ในยุคดิจิทลั
7.2. งานวิจัยในต่างประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับ ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในสถาบัน
อุดม ศึกษา มีดงั นี ้
เลชี่ และคณะ (Leahy et al, 2019) ได้ศึก ษาเรื่อ ง พรมแดนดิจิ ทัล จิ น ตภาพ
เทคโนโลยีในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรูใ้ นห้องเรียน ประกอบด้วย 1) รู ปแบบการเรียนรู ้
แ บ บ เปิ ด (Open learning) 2) ค ว า ม เป็ น จ ริ ง เส ริ ม (Augmented Reality: A.R.) แ ล ะ 3)
ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (Artificial Intelligence: A.I.) ผลการวิจัย พบว่า การสร้างแรงบัน ดาลใจ เพื่ อ
เตรี ย มอาจารย์ผู้ส อนให้ส ามารถสอนในห้อ งเรี ย นที่ มี รู ป แบบการเรี ย นรู ้แ บบเปิ ด ที่ เรี ย กว่ า
“การสอนอย่างสร้างสรรค์แบบเฟเซอร์” (Facer’s Innovative pedagogy of the present, 2018)
มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสร้างแบบจาลอง 2) การดูแล 3) ผลสะท้อนกลับ 4) ความมีระเบียบวินยั
และ5) การทดลอง การปรับการศึกษาให้อยู่ภายใต้กรอบดังกล่าว จะเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา
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สามารถออกแบบพืน้ ที่การเรียนรูใ้ นอนาคตที่ยืด หยุน่ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย
แก่ผเู้ รียนและอาจารย์ผสู้ อน ให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ร้ ว่ มกันในห้องเรียน
แบบเปิ ดได้ นอกจากนี ้ เมื่อบูรณาการเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (A.R.) กับปั ญญาประดิษฐ์
(A.I.)เข้า ด้ว ยกัน ได้ส ร้างโอกาสใหม่ เพื่ อ หาแนวทางปฏิ บัติ แ ละผลกระทบของการสอนอย่า ง
สร้างสรรค์แบบ เฟเซอร์ เพื่อให้ผูเ้ รียนและอาจารย์ผูส้ อนสามารถเชื่อมต่อสื่อสาร และประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันในแบบเรียลไทม์ (Real-time/synchronous) ในห้องเรียนโลกเสมือนจริงที่
สามารถร่วมสร้าง หรือเปลี่ยน แปลงเนือ้ หา บทเรียนต่างๆ และประสบการณ์การเรียนรูน้ บั ไม่ถว้ น
ยาดาฟ (Yadav, 2019) ได้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปลี่ ยนแปลง
พลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งประสบปั ญหาในด้านไม่
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เพื่อนามาใช้งานจริงโดยอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน แต่
เทคโนโลยีประเภทอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็ นผูค้ ดิ ค้นขึน้ มากลับถูกนามาใช้จริงในการเรียน
การสอน โดยไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ และเทคโนโลยีท่ี
นามาใช้จริงในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยไม่ปรากฏหลักฐานที่ให้ขอ้ เสนอแนะว่าเทคโนโลยี
ประเภทใดบ้างที่นามาใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา แต่พบเทคโนโลยีบางประเภท
ที่ถกู นา มาใช้งานอย่างแพร่หลายในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 1) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)
2) มู้ ก ส์ (MOOCs) 3) เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง (V.R.) 4) แพลตฟอร์ม การเรี ย นรู ้ร่ ว มกั น
(Collaboration platforms) และ 5) เทคโนโลยี ความเป็ น จริง เสริม (A.R.) เทคโนโลยี เหล่านี ้ ถูก
น ามาใช้ร่ว มกั บ เครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี เดิ ม ในมหาวิ ท ยาลัย ระบบ Technology Support Nets
(TSNs) เพื่อปรับปรุ งการสอน โดยเข้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติของผูใ้ ช้เทคโนโลยีใน
สถาบันอุดมศึกษามี 2 ประการ 1) ผูใ้ ช้ไม่เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี และ2) ผูใ้ ช้เห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลยีและโอกาสการสร้างตลาดการศึกษาใหม่ (Christensen,1997) ส่งผลให้อาจารย์ผสู้ อน
และผูเ้ รียนไม่จาเป็ น ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิ ท ยาลั ย โดยสามารถเลื อ กเทคโนโลยี ท่ี ต้ อ งการใช้ ด ้ ว ยตนเอง (Self-select
technologies) เทคโนโลยีท่ีใช้ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาแสดงนัยสาคัญ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน ทาให้บ ทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั อาจไม่ใช่สถาบันหลักที่เป็ นแหล่งรวม
องค์ความรูเ้ พียงแห่งเดียวอีกต่อไป
เอสเตลามี (Estelami, 2017) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การสอนและผลกระทบของ
นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่มีต่อหลักสูตรธุรกิจศึกษาแบบทางไกล ประกอบด้วย 1) การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจาลองธุรกิจ 2) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประเมินผูเ้ รียน และ3)
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การสอนบนเว็บรูปแบบเรียลไทม์ ผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรธุรกิจศึกษาแบบทางไกลช่วยอานวย
ความสะดวกในการสื่อสารสองทางระหว่างผูเ้ รียนและอาจารย์ผู้สอน กลุ่ม ผู้เรียน คือ 1) กลุ่ม
คนทางานเต็มเวลา 2) กลุ่มผูม้ ีความสามารถจากัดในการใช้มือถือสมาร์ทโฟน 3) กลุ่มนักศึกษา
ต่างชาติท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาและ4) กลุ่มผูเ้ รียนที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รบั การรับรองจากองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกให้กับสถาบันที่จดั การ
เรียนการสอนด้าน บริหารธุรกิจ (AACSB, EQUIS, AMBA) โดยเฉพาะประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบ จาลองธุรกิจช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนและใช้ส่ือสารเพื่อการศึกษา หนังสือ
แบบเรียน เนือ้ หาทัง้ ภาพและเสียงที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยให้ผเู้ รียน ที่มีปัญหาการ
เข้าใจเนือ้ หาในหนังสือแบบเรียน สามารถใช้วีดีโอคลิปเพื่อทบทวนบทเรียนรวมทัง้ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รียนที่เป็ นผูพ้ ิการได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึน้ การใช้รูปแบบของวีดิโอเกมส์
หรือเกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษาจะช่วยทาให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์เรียนรู ้ และมีปฏิสมั พันธ์ท่ี
เชื่อมระหว่างโลกแห่งความเป็ นจริง (Real world) กับโลกเสมือนจริง (Virtual world) ด้านอุปสรรค
พบว่า เกิดจากอาจารย์ผูส้ อนยังคงคุน้ เคยกับวิธีการเรียนการสอนแบบเผชิญ หน้ากัน (Face-toface, f2f) ในชั้น เรีย น รวมทั้ง อาจารย์ในบางคณะ คณาจารย์แ ละบุค ลากรมากกว่า ครึ่ง ของ
มหาวิทยาลัยได้ต่อต้าน การสอนรู ปแบบออนไลน์ (Online learning) โดยยังมีคาถามด้านความ
ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ลาซาโคว่า และคณะ (Lašáková et al, 2017) ได้ศึก ษาเรื่อ ง อุป สรรคในการ
ผลักดันนวัต กรรมในสถาบัน อุด มศึกษา กรณี ศึกษาอิงหลักฐานของมหาวิท ยาลัย 10 แห่ง ใน
สหภาพยุโรป ได้แก่ 1) ESSEC บิสซิเนส สคูล 2) มหาวิทยาลัย Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส 3)
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัย Latvia and Stockholm ในเมืองริกา้ ประเทศลัตเวีย 4)
มหา วิ ท ยาลัย Ss. Cyril และ5) มหาวิ ท ยาลัย Methodius เมื อ งเตอร์น าวา 6) มหาวิ ท ยาลัย
Comenius เมื อ งบราติ ส ลาวา ประเทศสโลวาเกี ย 7) มหาวิ ท ยาลั ย Salamanca และ8)
มหาวิทยาลัย Alicante ประเทศสเปน และ9) มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin และ10) มหาวิทยาลัย
Queen Mary กรุ งลอนดอนประเทศอังกฤษ ผลการวิจยั พบว่า อุปสรรคในการพัฒ นาสังคม และ
นวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาใน
สหภาพยุโรป เกิ ดจาก 3 ด้านคือ 1) ปั จจัยภายนอก 2) การบริหารงาน และ3) บุคลากรภายใน
องค์กรที่ ขาดความโปร่งใส การโกงกิ นคอรัปชั่น การเลือกที่ รกั มักที่ ชัง ความไร้เสถี ยรภาพของ
เศรษฐกิจ การควบคุมที่เข้มงวด ความไม่น่าเชื่อถือและขาดความร่วมมือประสานงานกัน รวมถึง
จานวนของนักศึกษาต่างชาติท่ีเพิ่มมากขึน้ การขยายความร่วมมือในการวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัย
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เครือข่าย ปั จจัย เหล่านีส้ ่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สงู ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ในสหภาพยุโรป โดยมีความจาเป็ นต้องยกระดับคุณภาพและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ด้วย
นวัตกรรมทางการ ศึกษา 2 ด้าน คือ 1) ให้เสรีภาพ โดยเปิ ดกว้างทางวัฒนธรรม และสร้างความ
เข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในสหภาพยุโรป โดยใช้กลไกประกัน
คุณภาพการ ศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาเช่น การเรียนแบบผสมผสาน การ
เรียนบนออน ไลน์แพลตฟอร์มมูก้ ส์ (MOOCs) ที่มงุ่ เน้นให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ และ
2) ให้ความ สาคัญ กับการบริหารจัดการนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่ อ
สร้างสภาพ แวดล้อมที่เอือ้ อานวยความสะดวกระหว่างเพื่อนอาจารย์ดว้ ยกัน พร้อมทัง้ เปิ ดกว้างรับ
ฟั งความคิดเห็นใหม่ๆการแบ่งปั นความรูก้ ารประสานความร่วมมือและการทางานร่วมกันเป็ นทีม
เวิรค์
โรบิ น สั น แ ล ะ ค ณ ะ (Robinson et al, 2016) ได้ ศึ ก ษ าเรื่ อ ง น วั ต ก รรม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น ในสถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษาของนิ สิ ต ปริ ญ ญ าเอกสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ
(Professional Doctorate) การจัด การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอกของมหาวิ ท ยาลัย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้นานวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนอย่างมือ
อาชีพ ผลการวิจยั พบว่า ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรใหม่ วิชาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA) 3 ด้าน
คือ 1) การบริหารจัดการหลักสูตรที่ถูกออกแบบห้องเรียนนวัตกรรมหรือ Mentor courserooms
2) ผูเ้ รียนจะถูกจับคู่กับอาจารย์ท่ีปรึกษา (Face-to-face mentor) ที่ เชี่ยวชาญและมี ทักษะด้าน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 3) กระบวนการทาดุษฎี นิพนธ์จะเริ่มได้ทันทีเมื่อผูเ้ รียนเลือกหัวข้อให้
เสร็จในปลายภาคเรียนการ ศึกษาที่หนึ่ง องค์ประกอบของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันของ
หลักสูตร DBA มีลกั ษณะพิเศษ ดังนี ้ การรับรู ว้ ่าการศึกษาออนไลน์เป็ นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน แปลงการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ความสาคัญ กับการ
ออกแบบ DBA ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรใหม่เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ภายใน 12 ภาคเรียนหรือน้อยกว่า และคุณภาพของหลักสูตรใหม่ DBA จะมีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการ
คือ 1) การประดิษฐ์ใหม่ เช่น การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 2) การปรับปรุงใหม่ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
อย่างประณีต และ3) การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ ใหม่
คอมบส์ และเมสโก (Combs & Meskó, 2015) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง เทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่สง่ ผลกระทบต่อการศึกษาและแสดงนัยสาคัญสาหรับการออกแบบหลักสูตร
ใหม่ผลการ วิจยั พบว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน เครื่องมือทางการศึกษา อุปกรณ์ดิจิทลั
และเครือข่ายโซเชียลมีเดียหลากหลายประเภท ได้เข้าดิสรัป (Disrupt) สาขาวิชาแพทยศาสตร์
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ศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแพทย์รูปแบบเดิมอย่างเต็มรู ปแบบ 2
ด้า น ได้แ ก่ 1) การพั ฒ นานวัต กรรมการสอนรู ป แบบหรื อ แพลตฟอร์ม ใหม่ ซึ่ ง เข้า ทดแทน
มหาวิทยาลัยแพทย์รูปแบบเดิมที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และ2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิชาชีพ
แพทย์ท่ี อุบตั ิขึน้ ใหม่ เช่น Full physiological simulations หรือแบบจาลองกายวิภาคมนุษย์แบบ
เสมือนจริง (Virtual physiological human) เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูก้ ายวิภาคศาสตร์ของ
มนุษย์จากแบบ จาลองระบบการทางานของอวัยวะในร่างกาย ผูป้ ่ วยดิจิทัล (Functional digital
patient) ที่ช่วยให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรียนรูจ้ ากการฝึ กปฏิบตั ิจริง รวมทัง้ ฝึ กฝนทักษะที่จาเป็ นอื่นๆ
เช่น การจัดการกับภาวะข้อมูลท่วมท้นโดยวิธีฝึกปฏิบตั จิ ริง การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของงานวิจยั ผ่าน
เทคโนโลยี มีความเข้าใจแนวคิดของเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีอบุ ตั ิขนึ ้ ใหม่ การประเมินคุณภาพ และ
การใช้งานของเทคโนโลยีใหม่ การใช้ทรัพ ยากรออนไลน์ และการติดต่อประสานงานกับบริษั ท
ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องทางการแพทย์ เช่น บริษัทผลิตยาและเวชภัณฑ์ เป็ นต้น
ยามากะตะ-ลินช์ และคณะ (Yamagata-Lynch et al, 2015) ได้ศึกษาเรื่อง การ
แปลงเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงพลิกผันให้เป็ นเทคโนโลยีท่ีย่ งั ยืน การออกแบบ และการพัฒ นา
หลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Brick-and-Mortar ซึ่งประสบปั ญหาผูเ้ รียนที่ลดน้อยลงอย่าง
มากในการเรียนการสอนภาคเรีย นปกติ มหาวิท ยาลัย จึงได้ริเริ่ม พัฒ นาการศึกษาออนไลน์ท่ี
เปลี่ ยนแปลงพลิ กผัน (Bower & Christensen, 1995) โดยใช้เทคโนโลยี การสอน (Instructional
Technology) ซึ่งพัฒ นาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออนไลน์เทคโนโลยี (TS Online) จากมหาวิทยาลัย
Midwestern ประกอบด้วย 1) กฎระเบียบ 2) วิชา 3) เครื่องมือ 4) ผลลัพ ธ์ 5) การแบ่งภาระงาน
และ6) ชุมชน ผลการวิจยั พบว่า การให้บริการการศึกษารูปแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Brickand-Mortar ได้เปิ ด โอกาสทางการศึก ษาใหม่เพื่ อตอบสนองความต้อ งการ และรองรับ ผู้เรีย น
จานวนมากที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยภาคปกติได้ชอ่ งทางการตลาดใหม่ ในอดีต
เปิ ดโอกาสให้เฉพาะสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีช่ือเสียงและค่าเทอมสูง ซึ่งสามารถพัฒนาและผัน
ตัวเองไปเปิ ดตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็วเท่านัน้ เช่น หลักสูตร M.B.A. 1 ปี บนออนไลน์แพลตฟอร์
มู้ ก ส์ ( MOOCs) ข อ ง ส ถ า บั น M.I.T., Harvard Business School, Harvard Extension
School,Wharton Business School และมหาวิ ท ยาลั ย California-Berkeley หรื อ การเรี ย นบน
ออนไลน์แพลตฟอร์มแบบเปิ ดฟรีเพื่ อสาธารณชน วิชาปั ญ ญาประดิษฐ์ (AI) ของมหาวิทยาลัย
Stanford ที่มีโอกาสและศักยภาพสูงในการแข่งขันในตลาดการศึกษาขนาดใหญ่ได้
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แซปป้า (Zappa, 2014) ได้ศึกษาเรื่อง จินตภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
อ น า ค ต (Visualization 2014-2040) ที่ จ ะ เป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ข อ ง น วั ต ก รรม ก า รส อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ผล การวิจยั พบว่า การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอนาคตจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบไป 3 ลักษณะ คือ 1) ห้องเรียนแบบสตูดิโอในแบบเสมือนจริง (Virtual studio-based) 2)
ห้องเรียนระบบสตูดิโอดิจิทัล (Digitalized studio) ที่ เปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิม เป็ นการ
เรี ย นแบบเพื่ อ นสอนเพื่ อ น (Peers-to-peers) ในระบบกลุ่ ม เพื่ อ ร่ ว มอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เรียนรู ้ และแก้ปัญหาร่วมกับอาจารย์ผสู้ อน ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
(Facilitator) การเสมือนเรียนการสอนในระบบนีจ้ ึงไม่มีความจาเป็ นต้องใช้โต๊ะเก้าอีแ้ บบเรียงแถว
หน้า กระดานอี ก ต่อ ไป และ3) การสอนโลกเสมื อ นจริง (Virtual teaching) หมายถึ ง ผู้เรี ย นใช้
ประสบการณ์รวมถึงการอภิปราย การแชร์ความรูก้ ารทา โครงงานและการประเมินแพลตฟอร์มโลก
เสมือนจริง (Virtual platform) รู ป แบบการสอนจะเป็ นแบบคอร์สออนไลน์และบทเรียนรู ปแบบ
วีดิโอ ผ่านแอพลิ เคชันบนอุปกรณ์ มื อถื อสมาร์ทโฟน Open Course Ware (OCW) เช่น การใช้
หนังสือ e-Books การปรับห้องเรียนระบบสตูดโิ อดิจิทลั เพื่อเชื่อมการเรียนรูร้ ะหว่างโลกภายนอก ที่
จะทาให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างเพื่อนๆ ทั่วโลก การเรียนการ
สอน และการประเมินผล จะเป็ นรู ปแบบของโครงงาน (Project-based) หรือการฝึ กทักษะปฏิบตั ิ
จริง (Performance) ผ่านแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล (Portfolio-based)
อามาโด-ซาลวาเที ย ร่า และคณะ (Amado-Salvatierra et al, 2012) ได้ศึก ษา
เรื่อง การประยุกต์ใช้มาตรฐานการเข้าถึงกระบวนการออกแบบหลักสูตรในสภาพแวดล้อมโลก
เสมือนจริง ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Virtual learning) มีการวิจยั คอร์สต้นแบบ “ENRED” โดย
ให้นิยามว่า “หลักสูต รการศึก ษาแบบออนไลน์” ประกอบด้วย คอร์สออนไลน์ (e-Courses) 10
โมดูล ระยะ เวลา 10 อาทิตย์ โดยใช้วิธีการสอนแบบติวเตอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutoring) และ
มี ระยะเวลาในการทดลอง 5 ปี (ระหว่างปี ค .ศ. 2005-2009) ในกลุ่ม นักเรีย นทดลองกลุ่ม แรก
5,000 คนที่ มี อ ายุระหว่าง 14-18 ปี โดยมี วัต ถุป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ จะพัฒ นาเยาวชนให้มี ทัก ษะ
ความรู ้ ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล จากการเรีย นคอร์ส ออนไลน์โมดูลระยะเวลา 10
อาทิตย์ ผลการวิจยั พบว่า “ENRED”ทาให้ผเู้ รียนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสามารถ
ในการค้นหาข้อมูลมีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถประเมินวิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลการใช้อินเทอร์เน็ตขัน้ พืน้ ฐานมี ศกั ยภาพในการออกแบบและสร้างเว็บไซด์เองได้ ต่อมา
ภายหลัง ได้มี การพัฒ นาคอร์ส ต้น แบบ “GNET” โดยน ามาใช้กับ กลุ่ม ผู้เรีย นพิ การทางสายตา
PWDs (People with disabilities) ให้มี ส่ ว นร่ว มในโมดูล การเรี ย นรู ้ท่ี สามารถเข้า ถึ ง แบบเปิ ด
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(Open e-Learning accessible modules) ที่ ป รับ ปรุ ง ให้ เหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย นกลุ่ ม PWDs ให้
สามารถเข้า ถึ ง ได้ นอกจากนี ้ ยัง ได้พัฒ นาคอร์ส ต้น แบบ 2 โครงการ โดยใช้ข้อ มูล ที่ ไ ด้จ าก
ประสบการณ์เรียนรูจ้ าก “ENRED” และ “GNET” เพื่อใช้ศกึ ษาและพัฒนาต่อยอดต่อไป
เบเกอร์ และคณ ะ (Baker et al, 2012) ได้ ศึ ก ษ าเรื่ อ ง วิ วั ฒ นาการของ
มหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
เทคโนโลยีและนวัต กรรมการเรียนการสอนรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ จะเกิดขึน้ ในอุดมศึกษา
อย่างน้อย โดยมีองค์ ประกอบสาคัญ 3 ประการ 1) เทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนที่จะเกิดขึน้
ทัง้ ภายในและนอกห้องเรียน 2) กระบวนการเรียนรู ท้ ่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผัน และ3) นวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา เช่น การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชัน (Gamification) ในระดับการศึกษาขัน้
พื น้ ฐาน (K-12) การประ- ยุก ต์ใช้ท ฤษฎี ก ารสร้างความรู ด้ ้วยตนเอง (Constructivist Learning
Theory) การเรียนบนออน ไลน์แพลตฟอร์มมูก้ ส์ (MOOCs) การเรียนรูแ้ บบผสมผสาน ได้เปลี่ยน
บทบาทของอาจารย์ผสู้ อนแบบบรรยายในห้องเรียนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้
ชีแ้ นะ (Coaching) ในเครือข่ายโซเชียลและเป็ นตัวกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Information
aggregator) ใช้ห้อ ง เรี ย นรู ป แบบการเรี ย นรู ้ใ นโลกความเป็ นจริง (Real world) ของบุ ค คล
ที่ประสบความสาเร็จมาเป็ นสถานการณ์จาลองการสอนออกอากาศ (Disappearing/broadcast
teaching) โดยมุ่ ง เน้น การ ศึ ก ษา เพื่ อ ผลิ ต ผู้เรี ย นให้มี ค วามรู ้บ นพื ้น ฐานของการใช้ทั ก ษะ
ความสามารถ (Skill-based) และประโยชน์ด ้านวิช าชี พ มากกว่าใบกระดาษปริญ ญาบัต รรู ป
แบบเดิม ที่จะปรับเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นใบรับรองคุณวุฒิ แบบทางเลือก (Alternative certification)
ในอนาคต เช่น การใช้เครื่องหมายติดอกเสือ้ แบบการฝึ กลูกเสือ (Badges) เพื่อใช้แสดงมาตรฐาน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ฟลาวิน (Flavin, 2012) ได้ศึกษาวิจยั เชิงสารวจ เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันในสถาบันอุดมศึกษา ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูแ้ ละการใช้เทคโนโลยี ผ่านการสังเกต
และการสั ม ภาษณ์ ใช้ ท ฤษฎี กิ จ กรรมทางสั ง คมและขยายการเรี ย นรู ้ (Activity theory &
Expansive learning) เพื่ อ วิ เคราะห์ข้อ มู ล ผลกระทบของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น
ผลการวิ จั ย พบว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เทคโนโลยี เ พื่ อการเรี ย นรู ้ใ น
สภาพแวดล้ อ มโลกเสมื อ นจริ ง (Virtual Learning Environments) ถึ ง แม้ ว่ า เทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันยังไม่ได้รบั การยอม รับอย่างแพร่หลายและนามาใช้จริงโดยอาจารย์ผูส้ อน
และผูเ้ รียน โดยมี เทคโนโลยีบางประเภทยัง คงถูกต่อต้านจากอาจารย์ผสู้ อนในมหาวิทยาลัยจึง
ไม่ได้ถกู นาไปใช้งานจริงแต่มีเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ มากลับถูก
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นามาใช้จริงในการเรียนการสอน จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผูเ้ รียนใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การเรี ย นรู ้ใ นวงแคบๆ และมี แ นวโน้ม ที่ จ ะใช้ท รัพ ยากรทางการศึ ก ษานอกเหนื อ ไปจากที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดหามาให้ จากการสัมภาษณ์พบ ว่าผูใ้ ช้งานนิยมใช้เทคโนโลยีท่ีสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน ไม่จาเป็ นต้อง
พึ่งพาสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสามารถเลือกเทคโนโลยี
ที่ตอ้ งการใช้ดว้ ยตนเอง (Self-select technologies) เทคโนโลยีท่ีใช้ภ ายนอกสถาบันอุดมศึกษา
แสดงนัยสาคัญ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทาให้บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั
อาจไม่ใช่สถาบันหลักที่เป็ นแหล่งรวมองค์ความรูเ้ พียงแห่งเดียวอีกต่อไป
ค ริ ส เต็ น เซ น แ ล ะ ไ อ ริ่ ง (Christensen & Eyring, 2011) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
มหาวิทยาลัยนวัต กรรมการเปลี่ยนดีเอ็นเอ (DNA) ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในสู่ภายนอก
ผลการวิจยั พบว่า แนวโน้มของการใช้นวัตกรรมการสอนในสถาบันอุดมศึกษามีดงั นี ้ 1) ด้านลบ
ของการจัด การเรีย นการสอนโดยใช้ค อมพิ วเตอร์เป็ น ฐาน (Computer-based learning) และ
การศึกษาออนไลน์อาจมี เกณฑ์คุณ ภาพต่ากว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญ หน้ากัน (Face-toface, f2f) ในระบบการเรียนการสอนแบบเดิม การบรรยายในชัน้ เรียน (Traditional lectures) และ
การสอบข้อ เขี ย น สอดคล้อ งกั บ เซเลนี (Zeleny, 2012) ที่ ก ล่ า วว่ า เทคโนโลยี ใ นตั ว มั น เอง
(Technology per se) เป็ นสิ่ง ประดิษฐ์ท่ีมนุษย์สร้างขึน้ มาไม่ได้สร้างความปั่ นป่ วนต่อองค์กร แต่
เทคโนโลยีท่ีองค์กรประดิษฐ์คิด ค้นขึน้ มาเองต่างหาก ที่ส่งอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กรที่
ดาเนินมาอย่างเนิ่นนานตั่งแต่อดีต และสร้างความปั่ นป่ วนให้เกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นนีย้ งั คง
เป็ นที่กังขาของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ยงั ไม่เปิ ดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์วา่ การเรียนออนไลน์จะให้ ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าการเรียนการสอนระบบเดิมหรือไม่อย่างไร และ
2) มหาวิทยาลัยที่ถกู กระทบจากนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญในโลก
การศึก ษา ส่ ง ผลเชิ งบวกให้ม หา วิท ยาลัย จ าเป็ น ต้องคิด ค้น นวัต กรรมเป็ น ของตัวเอง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่ท่ีปรับเปลี่ยนไป และได้สร้างคุณปู การ
ทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก
แบ รด ฟ อร์ด (Bradford,2010) ได้ ศึ ก ษ าการอุ บั ติ ใ ห ม่ ของเท ค โน โลยี ที่
เปลี่ยนแปลงพลิกผันเพื่อใช้วิเคราะห์แผนงาน การประยุกต์ใช้ และการแพร่กระจายเทคโนโลยีใน
ระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แห่งในมลรัฐฟลอริดา้ (SUSF) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจ
ผูต้ อบแบบสอบ ถามพบว่า 1) การทาวิจยั ด้านกลยุทธ์เพื่อวางแผนงานที่ใช้รว่ มกับเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษามีนอ้ ยมาก ส่งผลให้ผเู้ รียนในระบบลดลง 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามี
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ปั ญ หาเพี ยงเล็กน้อย และอาจารย์ผูส้ อนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ง่ายโดยพัฒ นากรอบ
ระยะเวลาและวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อจัดการมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 3) ความท้าทาย
และโอกาสที่ เกี่ ยวกับการแพร่กระจายเทคโนโลยี เพื่ อการศึก ษา ผู้ต อบแบบสอบถามในระดับ
ปริญ ญาโทยอม รับว่าความท้าทายที่พ บคือ 1) ด้านทัศนคติของผูใ้ ช้งานและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางาน 2) ความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงสูงจากเทคโนโลยีท่ี ไม่เคยลองใช้ 3)
ด้านโอกาสประโยชน์ของเทคโนโลยี ท่ีให้ผลตอบแทนได้ดีท่ีสดุ และ4) กลไกหรือองค์ประกอบของ
เทคโนโลยีและนวัต กรรมเพื่อการศึกษา และปั ญหาที่มีมากที่สุด 3 ด้านคือ 1) ด้านทัศนคติของ
ผูใ้ ช้งาน 2) ความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยง และ3) งบประมาณที่จดั สรรให้เหมาะสมกับการ
ลงทุน
ฮานนาน และคณะ (Hannan et al, 1999) ได้ศึก ษาเรื่อ ง ท าไมจึง ต้อ งคิด ค้น
นวั ต กรรม ข้ อ ค้ น พ บ เบื ้ อ งต้ น จากโครงการวิ จั ย ด้ า นนวั ต กรรม การเรี ย นการสอนใน
สถาบันอุด มศึกษาโดยการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัยในเฟสที่ 1 (Phase 1) ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1997-1998 จากการสัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา จานวน 221 คน ที่มีประสบการณ์
การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ 15 แห่ง
ในปี แ รกนั้น ผู้วิจัย ต้อ งการส ารวจประสบการณ์ก ารใช้น วัต กรรม และในปี ท่ี ส องเพื่ อต้อ งการ
ตรวจสอบบรรยากาศในชัน้ เรียน โดยมุ่งเน้นวิธีการเรียนการสอนใหม่ (New methods) และการ
สอน (pedagogy) จากนวัต กรรมการสอนทั้ง หมด 11 ประเภท ได้แ ก่ เว็ บ ไซด์ อิ น เทอร์เน็ ต
อิน ทราเน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิ วเตอร์ช่วยการเรียนรู แ้ ละเทคโนโลยี การสื่ อสาร การ
สื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะในการแก้ปัญหา การเรียนรูร้ ว่ มกันแบบทีม การนาเสนอปากเปล่า
ของนิสิต การเรียนรูโ้ ดยใช้การทางานเป็ นฐาน การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรียนรูโ้ ดยใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็ นฐาน การเรียนรูแ้ บบเปิ ด การเรียนระบบพี่เลีย้ งและประเมินผล รวมทัง้
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Student-directed learning) โดยใช้ผลสะท้อนกลับได้ถูกประยุกต์ใช้เกือบ
ทุกวิช าในหลายหลักสูต ร เช่น คณะศึก ษาศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์แ ละ
มนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะคณิตศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โปรแกรม EHE ประกอบด้ว ย 1) Educational
Development Service 2) Learning Support Services แ ล ะ 3) Teaching Enhancement
Office ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้น วัต กรรมการเรีย นการสอนไม่ได้ส่งผลต่อ การเลื่ อ น
ตาแหน่งของอาจารย์ผสู้ อนหรือเป็ นรางวัลการสอนทาให้อาจารย์ผสู้ อนขาดแรงจูงใจของในการใช้
วิธีการเรียนการสอนรู ปแบบใหม่ถึงแม้ ว่าจะมีความต้องการปรับปรุ งการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน (34
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จาก 103) แต่ยงั ขาดปั จจัยด้านเงินทุนสนับสนุน รวมทัง้ ประสบปั ญหาการจัดพืน้ ที่ใช้สอยในคณะ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมรู ปแบบใหม่ และยังพบ ว่าองค์ประกอบสาคัญที่สุด คือหน่วยงานย่อย
ภายในมหาวิ ท ยาลัย ที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการสร้า งนวัต กรรมความแตกต่ า งระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเก่าแก่รูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นบทบาทด้านการสอนและการวิจัย (Teaching role and
research-oriented) และมหาวิทยาลัยเกิ ดใหม่ท่ี มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนเป็ นศูน ย์กลางของการเรียนรู ้
(Student-centered) กลายเป็ นปั จจัยบ่งชีถ้ ึงความสาเร็จและความล้มเหลวของการใช้นวัตกรรม
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าว สรุปได้ว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ได้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
ด้านศาสตร์ของการศึกษาหลายแขนง ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีตา่ งๆ ที่นาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิกผันมาประยุกต์ใช้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยใช้เป็ นเป็ นสื่อ
และวัสดุการสอน ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ถือเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ในสถาบัน
อุดม ศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยเข้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติเชิงบวกของผูเ้ รียนที่มีตอ่
อาจารย์ผสู้ อนและสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิก ผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน ทัง้ เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ (Mixed methods)เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริม าณใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google form)
และแบบกระดาษ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 รวมระยะเวลา 5
เดือน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามขัน้ ตอน และนาเสนอตามลาดับ ดังต่อ ไปนี ้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach)
การวิจยั ในขัน้ ตอนที่หนึ่ง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ ิจยั มุ่งตอบคาถามการวิจยั ใน
ข้อที่ 1 ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และตอบ
คาถามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั เกี่ยวกับ ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
มาใช้ใ นสถาบัน อุด ม ศึก ษาไทย ตามแนวทางทฤษฎี ฐ านราก (Grounded theory) โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล (Key informants) ของการวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ผูส้ อนประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี อดีตคณบดีและอาจารย์
ผู้ ส อนได้ม าโดยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 8 ท่ า น จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
สาคัญ ดังนี ้
1.เป็ นผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์บริหารไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
2.เป็ นอาจารย์ผสู้ อนประจาในมหาวิทยาลัยของรัฐมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
3.เป็ นผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนที่มีความรู ้ ประสบการณ์การนา
เทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิ กผัน มาใช้ในการบริหารจัดการและเป็ นสื่ อวัสดุการสอนเพื่ อการ
เรี ย นรู ้อ ย่ า งน้อ ย 1 รู ป แบบหรื อ แพลตฟอร์ม ใหม่ ในคณะที่ จัด การเรี ย นการสอนทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และในคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านทางด้านสังคมศาสตร์
และศึกษาศาสตร์
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
1. แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ผสู้ อนใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) ลักษณะเป็ น
การสัม ภาษณ์ โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended) ซึ่ง เป็ น กระบวนวิธี วิจัยที่ มี ค วาม
ยืดหยุน่ และเปิ ดกว้าง
2. ในการสัม ภาษณ์เชิ งลึกผู้วิจัยใช้รูปแบบสัม ภาษณ์แบบเผชิญ หน้ากัน (f2f)
และประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันซูม (Zoom) ไลน์วิดีโอคอล (Line VDO call) และเว็บเอ็กซ์ (WebEx)
ใช้วิดีโอบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียง
3. แบบสัม ภาษณ์ ผู้ให้ข้อ มู ล ส าคัญ และแนวค าถามการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ นามาวิเคราะห์เพื่อใช้สร้างทฤษฎี
ฐานราก (Constructing grounded theory) จากสมมติฐานเบือ้ ง ต้นของ โฮวาธ (Horváth, 2016)
โดยระบุหวั ข้อสาคัญที่เป็ นประโยชน์ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน แปลงพลิกผันเพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย หลัง จากนัน้ ถอดข้อความการสัมภาษณ์
ในรู ปของเอกสารและให้รหัส (Coding) และนามาวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นสาคัญที่ได้จากก
การสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ (Grouping) และสรุ ปผลเพื่อใช้สร้างประเด็นสาคัญ
ใหม่ (New theme) เกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน แปลงพลิกผันที่ได้จากความคิดเห็น
ในมุมมองของผูถ้ กู สัมภาษณ์
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การตรวจสอบ
ข้อมูลสามเส้า (Triangulation) (Denzin & Lincoln, 1994; สุภางค์ จันทวานิช , 2543) โดยใช้การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data source triangulation) การตรวจสอบด้านข้อมูลแบบสามเส้า
เป็ นการรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากแหล่งต่างกัน เป็ นการตรวจสอบข้อมูลโดยนาข้อมูลทัง้
ในรูปแบบเอกสาร ผลการสังเกต ผลการสัมภาษณ์ท่ีบนั ทึก เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ
ที่มีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านเวลา สถานที่ โดยตรวจสอบว่าข้อมูลเรื่องเดียวกัน ต่างสถานที่กัน
จะเหมือนกันหรือไม่ และจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายกลุ่ม ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี อดีต
คณบดี และอาจารย์ผู้สอน มาสรุ ปรวมเปรียบเที ยบความสอดคล้อง รวมทั้งเพิ่ม เติม ประเด็นที่
สาคัญให้มีเนือ้ หาสาระที่สมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นวิเคราะห์ท่ีกาหนด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขัน้ ตอน
ดังนี ้
1.ผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีน ครินทร วิโรฒ ถึงผู้บ ริหารมหาวิท ยาลัยของรัฐ ในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมที่เป็ นกลุ่มตัว อย่างเพื่อขออนุญาตใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ในมหาวิทยาลัยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ท่ีออกโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมและแนบ
รายละเอียดหัวข้อการสัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตให้เข้าไปสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง โดยขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงใน
2 รูปแบบ ตาม แต่สถานการณ์จะเอือ้ อานวยเนื่องจากในปัจจุบนั มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ดังนี ้
3.1. การสัม ภาษณ์เผชิญ หน้ากัน (Face-to-face, f2f) โดยผูว้ ิจัยสัม ภาษณ์
กลุม่ ตัวอย่างด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยที่กลุม่ ตัวอย่างปฏิบตั งิ านอยู่
3.2. การสั ม ภ าษ ณ์ บ นออนไลน์ แ พ ลตฟ อร์ม (Online platform) ผ่ า น
เครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารโดยใช้แอปพลิเคชั่นซูม (Zoom) ไลน์วิดีโอคอล (Line VDO call) และเว็บ
เอ็กซ์ (WebEx)
4.ก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั กาหนดนัดหมายล่วงหน้า กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ที่เป็ นผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนในมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทัง้
ดาเนินการส่งแนวคาถามในการสัมภาษณ์ให้แก่กลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-Mail) และไลน์ (Line)
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)
เมื่ อผู้วิจัยเก็ บ รวบรวมข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึง
ดาเนิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. การถอดข้อ ความการสัม ภาษณ์ ใ นอยู่ใ นรู ป ของเอกสาร โดยให้ร หั ส
(Coding) เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
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2. น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าท าการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ใ นแต่ ล ะประเด็ น
สาระสาคัญจากการถอดคาพูดและข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละท่าน
3. นาข้อความเหล่านัน้ มาตีความ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ (Grouping)
เพื่ อ น ามาใช้ส ร้างหัว ข้อ ใหม่ (New theme) และข้อ ย่ อ ย (Sub-theme) ผลกระทบของการน า
เทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน มาใช้ในการบริห ารจัด การและการจัด การเรีย นการสอนใน
สถาบัน อุ ด ม ศึ ก ษาไทยที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ อั น จะน าไปสู่ ป ระเด็ น ที่ เหมาะสมตรงกั บ
ปรากฏการณ์การเปลี่ยน แปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ ในสถาบันอุดมศึกษาไทยในปั จจุบนั อย่าง
แท้จริง
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach)
เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึน้ 2 รูปแบบ คือ
1) แบบสอบ ถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google form) และ2) แบบกระดาษ แนวคาถามแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากการ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ประสบการณ์ของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนในการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผัน มาใช้ในสถาบันอุด ม
ศึกษาไทยที่ได้จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ครอบคลุมประเด็น ดังนี ้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อน
2. พั ฒ น าการของการน าเท คโน โลยี ที่ เป ลี่ ยน แป ลงพ ลิ ก ผั น ม าใช้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย
3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
และวัสดุการสอนเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ใ้ ห้เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขัน้ ตอน
ดังนี ้
1. ผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ ถึงผู้บ ริหารมหาวิท ยาลัยของรัฐ ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ในมหาวิทยาลัยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
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2. ผูว้ ิจยั นาหนังสือขอความอนุเคราะห์ท่ีออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี น คริน ทรวิ โรฒ โดยติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ทางมหาวิ ท ยาลัย ที่ เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า ง โดยส่ ง
แบบสอบถามให้ 3 ช่องทาง ดังนี ้ 1) ทางไปรษณียพ์ ร้อมซองติดแสตมป์ ตอบกลับ 2) ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) และ3) ทางไลน์ (Line)
3. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ง นี ้ คื อ ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย และอาจารย์ผู้ส อน
ในสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ ในสัง กัดกระทรวงอุด มศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม
ในมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่จานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิ ต ร 1,868 คน 2) มหา วิ ท ยาลัย มหิ ด ล ศาลายา 3,160 คน 3) มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
บางเขน 2,124 คนและ4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก 2,315 คน รวมประชากร 9,467
คน ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 รายชื่อมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (ไม่รวมสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง)
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

จานวนอาจารย์
2,820
2.310
2,124
3,160
1,124
2,332
2,315
2,588
1,868
729
484
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ตาราง 6 (ต่อ)
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. มหาวิทยาลัยทักษิณ
16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
18. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20. มหาวิทยาลัยพะเยา
21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จานวนอาจารย์
1,637
457
476
688
367
1,136
573
997
905

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.).
(2562). สถิตอิ ดุ มศึกษาปี การศึกษา 2561.
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่า งในการวิ จัย ครัง้ นี ้ ได้แ ก่ ผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย และอาจารย์ผู้ส อน
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งคานวณหาขนาดของกลุ่ม ตัว อย่างด้วยวิธีการของ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.
125) ดังนี ้
n

=

N
1+𝑁𝑒2

เมื่อ
n
N
e

=
=
=

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ ตัวอย่าง กาหนดให้เท่ากับ .05
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จากนัน้ ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage sampling) มีขนั้ ตอน
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่ม
เลือกจากมหา วิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น มหา วิทยาลัยของรัฐ ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ4)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก
ขัน้ ตอนที่ 2 ผู้วิจัยสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
โดยแยกกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ตามสาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และ2) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ได้แก่
กลุ่ม ที่ 1 ประกอบด้ว ย ผู้บ ริห ารมหาวิ ท ยาลัย ได้แ ก่ คณบดี รองคณบดี
จ านวน 18 คน และอาจารย์ผู้ส อน จ านวน 152 คน ในคณะที่ จัด การเรี ย นการสอนทางด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง้ สิน้ 170 คน
กลุ่ม ที่ 2 ประกอบด้ว ย ผู้บ ริห ารมหาวิ ท ยาลัย ได้แ ก่ คณบดี รองคณบดี
จ านวน 14 คน และอาจารย์ผู้ส อน จ านวน 161 คน ในคณะที่ จัด การเรี ย นการสอนทางด้า น
สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ รวมทัง้ สิน้ 175 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อน จาแนกตาม
มหาวิทยาลัยและกลุ่ม สาขาวิช า จ านวน 345 คน โดยจ านวนของอาจารย์ผู้ส อน จ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย และกลุม่ สาขาวิชา ปี การ ศึกษา 2561 ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ลุม่ ตัวอย่างของอาจารย์ผสู้ อนจาแนกตามมหาวิทยาลัยและกลุม่ สาขาวิชา
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร
2. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก
รวม

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
40

กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์
40

รวม

40
40
50

40
40
55

80
80
105

170

175

345

80
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1. กลุ่ม วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ ศ าสตร์ (Natural Sciences, Mathematics, and Statistics) เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( Information and Communication Technology) แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร์ การผลิต และการก่อสร้าง (Engineering, Manufacturing and Construction)
2. กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ศึ ก ษาศาสตร์ (Education) และ
สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และการสื่อสาร (Social Sciences, Journalism, and Information)
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.).
(2562).
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถาม 2 รู ป แบบ คื อ
1) แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) และ 2) แบบกระดาษ เป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็ น 3 ตอน มีรายละเดียดดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบือ้ งต้นของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์
ผู้ส อนของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยมี ลัก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดย
สอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบที่ เป็ นผู้บ ริห ารมหาวิ ท ยาลัย และอาจารย์ผู้ส อนใน
มหาวิทยาลัย จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ผู้บ ริห ารมหาวิ ท ยาลัย และอาจารย์ผู้ส อน
เกี่ยวกับพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผั นมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระยะ (Likert’s rating scale) ได้แก่ มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สดุ จานวน 62 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่ม เติม พร้อมแนวทางในการพัฒ นาและ
ปรับ ปรุงสื่อและวัสดุการสอน เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถาบัน
อุดม ศึกษาไทย
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)
เมื่อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้แล้ว จะดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถาม โดยการหาร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดม ศึกษาไทย โดยนาแบบสอบถามของผูต้ อบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน (Standard deviation) นาค่าเฉลี่ ยของเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลง
พลิกผันแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อสรุปผลระยะพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผัน โดยมีเกณฑ์ดงั นี ้
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0-1.50 หมายถึง เทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิก ผัน อยู่ใน
ระยะที่ 1
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่ใน
ระยะที่ 2
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51- 3.50 หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่ใน
ระยะที่ 3
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51- 4.50 หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่ใน
ระยะที่ 4
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51-5.00 หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่ใน
ระยะที่ 5
ผู้วิ จัย น าผลของระยะที่ ได้ม าท าการสร้าง Hype’s life cycle graph ตามแนวคิด ของ
การ์ทเนอร์ (Gartner, 1995) เพื่อนาเสนอผลพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันมาใช้ในสถาบันอุดม ศึกษาไทย
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนาขึน้ โดยมีรายละเอียดและขัน้ ตอนใน
การดาเนิน การ ดังนี ้
1. ขัน้ วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสร้าง
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น มาใช้ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาและปรับปรุงจาก
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โมเดลวุฒิ ภ าวะของการน าเทคโนโลยี ม าใช้ใ นองค์ก าร 5 ระยะตามแนวคิ ด ของการ์ท เนอร์
(Technological Maturity, Gartner, 1995) และใช้วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยว กับ ผลกระทบ
ของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน มาใช้ในสถาบัน อุด มศึก ษาไทย โดยวิ ธี เคราะห์
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาใช้สร้างหัวข้อ
และประเด็น ส าคัญ ใหม่ (New Theme) และข้อ ย่อย (Sub-theme) จากผลวิจัยและสมมติฐ าน
เบือ้ งต้นของโฮวาธ (Horváth, 2016)
2. สร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนือ้ หา ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ท่ีใช้ในงานวิจยั
3. น าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น และแบบสัม ภาษณ์ ท่ี ส ร้า งเสร็จ แล้ว ไปเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนือ้ หาและความชัดเจนทางภาษา
4. น าแบบสอบถามที่ แ ก้ ไ ขสมบู ร ณ์ แ ล้ ว เสนอให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น
เพื่ อ พิ จ ารณาหาค่าความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content validity) ตรวจสอบหาคุณ ภาพความ
ครอบคลุมของข้อคาถามในประเด็นและสาระสาคัญ ความตรงเชิงเนือ้ หาตามที่ตอ้ งการวัด ความ
เหมาะสมของสานวนภาษา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อคาถาม โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 กาหนดค่า
ดังนี ้
คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ สามารถวัดได้
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ สามารถวัดได้
คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ ไม่สามารถวัดได้
โดยพิจารณาจากข้อคาถามที่ มีค่า IOC ≥ 0.60 ถ้าข้อคาถามใดมี ค่า ≤ 0.60 ให้
นามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.ภายหลังปรับข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ นาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับอาจารย์ผูส้ อนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนเพื่อทดสอบความเป็ น
ปรนัย ความเหมาะสมรูปแบบของข้อคาถาม
6.นาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด แล้ว หาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยวิธี หาค่าสัม ประสิ ทธิ์ แ อลฟาตามวิธีข องครอ
นบาค (Cronbach’s alpha-coefficient) ได้ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ เท่ า กั บ
0.977
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7. คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มี 4 ข้อใหญ่ ดังต่อไปนี ้
7.1. การปฏิรูปโครงสร้างของสื่อวัสดุการสอน
7.1.1. ผลกระทบหรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการที่ ท่ า นได้ น า
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีตอ่ การสอนมาใช้ในการเรียนการสอนเป็ นอย่างไร?
7.1.2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยของท่าน
ได้เตรียมการหรือมีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรบ้างมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน?
7.2 ประสิทธิผลของการศึกษา
7.2.1. ผลกระทบหรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการที่ ท่ า นได้ น า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตอ่ ผูเ้ รียนเป็ นอย่างไร?
7.2.2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มหาวิทยาลัยของท่าน
ได้มีการปรับ ตัวรองรับการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของผูเ้ รียนในระบบ
อย่างไร?
7.3 การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารเพื่อจัดการศึกษา
7.3.1 ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากที่ท่านได้บรู ณาการการใช้
สารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือทางการศึกษาเป็ นอย่างไร?
7.3.2 จากการบูรณาการดังกล่าวท่านคิดว่าส่งผลต่อการบริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัยทัง้ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนด้านใดบ้าง?
7.4 การพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ ม
7.4.1 ผลกระทบหรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการที่ ท่ า นได้ น า
สารสนเทศทางการศึกษามาใช้เชื่อมต่อระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ผเู้ รียนด้านใดบ้าง?
7.4.1 ท่านคิดว่าสารสนเทศทางการศึกษาดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิผล
ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างไร?
8.ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลและเนือ้ หาตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา
6. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิตทิ ่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื ้อ หา (Content validity) โดยการหาค่า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
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1.2 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการทดสอบค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha-coefficient)
2. สถิตพิ ืน้ ฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ Technological Maturity Model ตามแนวคิดของการ์ทเนอร์
(Gartner, 1995)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา ผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยน แปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารมหาวิท ยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิ ท ยาศ าส ต ร์ วิ จั ย แล ะน วั ต ก รรม 4 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) ม ห าวิ ท ย าลั ย ศ รี น ค ริ น ท รวิ โ รฒ
ประสานมิ ตร 2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 3) มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ บางเขน และ4)
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น วิ ท ยาเขตหลั ก จ าแนกตาม 2 กลุ่ ม สาขาวิ ช า ได้แ ก่ 1) กลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ2) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนทัง้ หมด จานวน
345 ฉบับ และได้แ บบสอบถามกลับ คื น มา จ านวน 345 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Google form) จ านวน 142 ฉบับ (41.16%) และ 2) แบบสอบถามกระดาษ
จานวน 203 ฉบับ (58.84%) คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่ อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเสนอ ผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตาราง
ประกอบและสรุปหัวข้อบรรยาย จาแนกเป็ น 4 ตอน เรียงตามลาดับดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ อายุ
สังกัด ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งในมหาวิทยาลัย และประสบการณ์ในการทางานด้านการ
สอนหรือการบริหาร
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ทัง้ หมด 9 ประเภท
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์แ บบสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ผู้บ ริห าร
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนเกี่ยวกับผลกระทบของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทัง้ หมด 4 ด้าน (Horváth, 2016)
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์พฒ
ั นาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้
ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย 5 ระยะ (Technological maturity, Gartner, 1995)
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โดยมีสญ
ั ลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
x̅
n
S.D.

แทน
แทน
แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ผู้ส อน ในมหาวิ ท ยาลัย ในก ากับ ของรัฐ ในสัง กัด กระทรวงอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม 4 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ป ระสานมิ ตร
2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ4) มหา วิทยาลัย
ขอนแก่น วิทยาเขตหลัก โดยจาแนกตาม 2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในคณะที่ จัด การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณบดี รองคณดี จานวน 18 คน และอาจารย์ผสู้ อน จานวน 152 คน
รวมทัง้ สิน้ 170 คน และ2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในคณะที่จดั การเรียนการสอน
ทางด้านสัง คมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้บ ริห ารมหาวิท ยาลัย ได้แ ก่ คณบดี
รองคณดี จ านวน 14 คน และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 161 คน รวมทั้งสิ น้ 175 คน โดยมี ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ สิน้ 345 คน ปรากฏผลดังตาราง 8
ตาราง 8 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ (n = 345)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
163
182
345

ร้อยละ
47.25
52.75
100

จากตาราง 7 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 52.75 และเพศ
ชายคิดเป็ นร้อยละ 47.25 ตามลาดับ
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ตาราง 9 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ (n = 345)
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขนึ ้ ไป
รวม

จานวน
10
128
177
30
345

ร้อยละ
2.90
37.10
51.30
8.70
100

จากตาราง 9 ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 41-50
ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.30 รองลงมาคือ อายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.10 อายุในช่วง 51 ปี
ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 8.70 และอายุในช่วง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.90 ตามลาดับ
ตาราง 10 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสังกัดและกลุม่ วิชา (n = 345)
สังกัดและกลุ่มวิชา
ในคณะทีจ่ ัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก
ในคณะทีจ่ ัดการเรียนการสอนทางด้าน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก
รวม

จานวน

ร้อยละ

45

13.04

32
43
41

9.28
12.46
11.88

51
25
66
42

14.78
7.26
19.13
12.17

345

100
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จากตาราง 10 ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ ผู้ ส อน ส่ ว นใหญ่ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ในคณะที่จดั การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ได้แก่
สัง กั ด มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ ประสานมิ ต ร คิ ด เป็ นร้อ ยละ 13.04 รองลงมา ได้แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คิดเป็ นร้อยละ 12.46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก
คิดเป็ นร้อยละ 11.88 และน้อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คิดเป็ นร้อยละ 9.28 ส่วน
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถาม ในคณะที่จดั การเรียน
การสอนทางด้านสังคมศาสตร์แ ละศึกษาศาสตร์ม ากที่ สุด สัง กัด มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน คิดเป็ นร้อยละ 19.13 รองลงมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คิด
เป็ นร้อยละ 14.78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก คิดเป็ นร้อยละ 12.17 และน้อยที่สุดคือ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คิดเป็ นร้อยละ 7.25
ตาราง 11 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ (n = 345)
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ผสู้ อน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

จานวน
155
157
33
0
345

ร้อยละ
44.93
45.50
9.57
0
100

จากตาราง 11 ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ผู้ ส อนส่ ว นใหญ่ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็ น ร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ อาจารย์
ผู้ส อน คิด เป็ น ร้อ ยละ 44.93 และรองศาสตราจารย์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 9.57 ตามล าดับ และไม่ มี
ศาสตราจารย์ตอบแบบสอบถาม
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ตาราง 12 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งในมหาวิทยาลัย
(n = 345)
ตาแหน่งในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผสู้ อน
ผูบ้ ริหาร
เคยเป็ นผูบ้ ริหาร
รวม

จานวน
318
16
11
345

ร้อยละ
92.17
4.64
3.19
100

จากตาราง 12 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นอาจารย์ผูส้ อนคิดเป็ นร้อยละ 92.17
เป็ นผูบ้ ริหาร คิดเป็ นร้อยละ 4.64 และเคยเป็ นผูบ้ ริหาร คิดเป็ นร้อยละ 3.19 ตามลาดับ
ตาราง 13 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
(n = 345)
ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอนหรือการบริหาร
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปี ขนึ ้ ไป
รวม

จานวน
49
70
102
99
25
345

ร้อยละ
14.20
20.29
29.56
28.70
7.25
100

จากตาราง 13 ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่มีประสบ การณ์ในการทางานด้านการสอนหรือการบริหาร 11-15 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ
29.56 รองลงมามีประสบ การณ์การทางาน 16-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.70 มีประสบการณ์การ
ทางาน 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.29 มีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.20 และ
มีประสบการณ์ในการทางานด้านการสอนหรือการบริหารมากกว่า 21 ปี ขนึ ้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 7.25
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ลักษณะของเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันทีน่ ามาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งหมด 9 ประเภท
ผ ล ก ารวิ จั ย พ บ ว่ า ลั ก ษ ณ ะ เท ค โน โล ยี ที่ เป ลี่ ย น แป ล งพ ลิ ก ผั น ที่ น าใช้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทยจากผู้ ตอบแบบสอบถาม ทัง้ หมด 9 ประเภท สามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย (Private cloud
computing) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบประมวลผลภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่ อนามาใช้พัฒ นางานและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่ ดี ได้แก่ ส านักการ
ทะเบียนและวัดผล การลงทะเบียน การประมวลผลการเรียน การประมวลรายวิชา การวางแผน
การสอนของอาจารย์ผสู้ อนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ.) โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งในปั จจุบนั ได้มีการมีการยกเลิกการตัง้ Mail server สาหรับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วเพื่อเป็ นการ
ลดภาระต้นทุน ลดภาระในการดูแลรักษา ลดความยุง่ ยาก รวมทัง้ ช่วยประหยัดเวลาในการบริหาร
จัด การ โดยน าบริก ารของผู้ใ ห้บ ริก ารสากล เช่ น Google application ได้แ ก่ กู เกิ ้ล คลาสรู ม
(Google classroom) กูเกิล้ มีท (Google meet) และนาแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ไมโครซอฟท์ทีม
(Microsoft team) ระบบมู้ด เดิล้ (Moodle) เว็บ เอ็ก ซ์ (WebEx) ซู ม (Zoom) มาใช้ในการจัด การ
เรียนการสอนออนไลน์ รวมทัง้ ระบบการสอบออนไลน์ เช่น FinEx, Moodle โดยสามารถเชื่อมต่อ
การใช้งานกับระบบต่างๆ ภายในมหา วิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ภาษามาร์กอัป (HTML5) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยได้พฒ
ั นาภาษามาร์กอัป
(HTML5) โดยนามาใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนใช้แท็ก (Tag) ในการกาหนดการแสดงหน้าจอผลเว็บ
เพจ (Webpage) เช่ น เอกสารประกอบการเรี ย นการสอน และข้อ มู ล แบบสื่ อ ประสม ได้แ ก่
ข้อ ความ รู ป ภาพ ภาพเคลื่ อ นไหว แสง สี เสี ย ง โดยการน าเสนอผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เช่น ระบบ Blackboard, Course view โปรแกรม Echo 360 และ My course ซึ่งเป็ น
ซอฟท์แวร์ท่ีช่วยในด้านจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผสู้ อนอัปโหลด (Upload) สไลด์ เนือ้ หา
บทเรี ย น การบ้า น ซึ่ ง จะมี ก ลไกต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยอาจารย์เกี่ ย วกั บ ก าหนดเวลาส่ ง การบ้า น
(Deadline) การตรวจข้อสอบ หรือระบบตรวจอัตโนมัติ และผูเ้ รียนสามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู แ้ ละเลือกใช้แหล่งเรียนรู ส้ าหรับสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลด
(Download) หนังสือ บทเรียน ตารา วารสาร บทความ และวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ได้อย่าง
ง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แอน
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ดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ ต แมคบุ๊ค โน๊ ตบุ๊ค และแลปท็อปผ่านโปรแกรม Internet web browser
โดยกาหนดผูใ้ ห้บริการหลักที่นิยมใช้กัน ได้แก่ Apple, Google chrome, Internet Explorer (IE),
Firefox, Microsoft, Mozilla, Opera, Safari, Web browser, WHATWG
3. ระบบการพิม พ์สามมิติ (3D-printing) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยได้มี การนา
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ จัดการเรีย นการสอนทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยา
ศาสตร์ชีวภาพ ชีวการแพทย์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมหุ่นยนต์ และในบางสาขาที่มี
ความจาเป็ นต้องใช้ระบบการพิมพ์สามมิติ มาประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้า
ถึงแก่นของเนือ้ หาวิชาที่มีความเข้าใจยากได้เห็นภาพชัดเจนละเอียดลึกซึง้ มากยิ่งขึน้ โดยผูเ้ รียน
สามารถใช้ระบบพิม พ์สามมิ ติเพื่ อพิมพ์ไฟล์งานหรือภาพให้เป็ นวัตถุสามมิติได้โดยตรง ไม่ตอ้ ง
อาศัย การพิ ม พ์ท่ี ซ ้อ นเรีย งกัน เป็ น ชั้น ๆ เช่ น ผู้เรีย นสามารถใช้ป ากกาสามมิ ติ (3D-pen) เป็ น
ลักษณะการวาดขึน้ รูปวัสดุสามมิติดว้ ยมืออย่างอิสระ การทาวิดีโอคลิปสามมิติ (3D-video clips)
เพื่อนาเสนอรายงาน การใช้ 3D-Sketchup สาหรับการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น
4. บิก๊ ดาต้า (Big data) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยบางแห่งได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการเรีย นรู ้ (Learning Management Systems, LMS) ซึ่งเป็ น ซอฟแวร์ท่ี ท าหน้าที่ บ ริห าร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web) เป็ นระบบกลางของมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนระบบขนส่งที่
มีประสิทธิภาพในการเชื่อมทุกระบบภายในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน ถูกนามาใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ทกุ หน่วย
งาน คณะ สถาบัน สานักวิชา สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลเนือ้
หาบทเรียน การทดสอบ การวัดประเมิน รวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เช่น การสร้าง
และตรวจข้อสอบปรนัยใน Google form โดยอาจารย์ผสู้ อนสามารถเข้า ถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และสามารถนาไปใช้ประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
รูปแบบเรียลไทม์ (Real-time/Synchronous) ทัง้ ด้านผลการเรียนและพัฒ นาการ รวมถึงช่วยจัด
โปรแกรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรรายวิ ชา การลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนให้มากที่สดุ สามารถนาข้อมูลมาใช้สาหรับปรับเปลี่ยนและ
วางแผนการเรียนรายบุคคลในอนาคต
5. เ ก ม มิ ฟิ เ ค ชั น เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า (Gamification in education) พ บ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาไทยบางแห่งได้ประยุกต์ใช้แนวคิด การเรียนการสอนเกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู ้
(Gamification of learning) โดยใช้เกมส์เป็ นฐาน (Game-based learning) ที่ จ าลองรู ป แบบ
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องค์ประกอบต่างๆ จากในเกมส์เป็ นกลไกการสอนโดยไม่ใช้ตวั เกมส์ (Non-game) โดยอาจารย์
ผูส้ อนออกแบบวิดีโอเกมส์ และใช้องค์ประกอบของเกมส์เพื่อสร้างกิจกรรมและสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู ้ ให้ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมในการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธี การที่ สนุกสนาน เช่น มี การให้รางวัลแก่
ผูเ้ รียนในรู ปแบบแบดจ์ (Badges) การสะสมแต้มรางวัลต่างๆ (Points) ซึ่งได้กลายเป็ นต้นแบบ
ของการสร้างรู ปแบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนการสอนใหม่สาหรับผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และ CE
ในมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล เพื่ อพัฒ นาความรู ้ ทักษะ กระตุน้ เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจ
รวมทัง้ มุ่งปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมและปฏิ กิริยาตอบสนองของผู้เรียนให้เรียนรู แ้ บบมี ปฏิ สัม พันธ์
(Interactive responsive learning) ท าให้ เ กิ ด ความสนใจในเนื ้อ หาบทเรี ย นที่ อ อกแบบมา
โดยเฉพาะ เช่น การใช้ Quizizz game ในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ Cyber security game ในหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้น
6. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง (Internet of Things, IoTs) พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ไทยทุก แห่ ง ได้พัฒ นาและปรับ เปลี่ ย นห้อ งเรีย นให้เป็ น ระบบดิจิ ทัล เช่ น ห้อ งเรีย นออนไลน์
ห้ อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ (Smart classroom) โดยน าศั ก ยภาพของอิ น เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ ง มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อจัดการเรียนรู ้ โดยอาจารย์ผูส้ อนใช้ประสบการณ์เพื่ อสร้าง
ข้อมูลเนือ้ หาบทเรียนต่างๆ และนาเสนอผูเ้ รียนในสถานการณ์นอกห้องเรียน (Informal learning
environment) โดยให้ผูเ้ รียนใช้ส มาร์ทโฟนสแกนที่ สมาร์ทแท็ก (Smart tags) ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่ห ลาย ได้แ ก่ QR code และดาวน์โหลดแอปพลิ เ คชัน บนมื อ ถื อ เพื่ อ เข้า สู่ระบบการเรีย น
ออนไลน์ เช่น กูเกิ ล้ คลาสรู ม (Google class room) กูเกิ ล้ มี ท (Google meet) ไมโครซอฟท์ที ม
(Microsoft team) มู้ด เดิ ล้ (Moodle) เว็ บ เอ็ ก ซ์ (WebEx) ซู ม (Zoom)โดยเชื่ อ มต่อ กับ เครื่อ งมื อ
อุป กรณ์ส่ื อ สารต่างๆ ผสานระบบอิ น เทอร์เน็ ต ในการเรีย นรู ไ้ ด้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากกรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 พบว่า บางมหาวิทยาลัยได้รือ้ ฟื ้ นห้องเรียน
ออนไลน์ ห้อ งเรี ย นอัจ ฉริย ะ (Smart classroom) ขึ น้ มาใหม่ โดยถู ก น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดสาหรับผูเ้ รียนที่ ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ตา่ งๆ ในการเรียนออนไลน์ให้สามารถ
เข้ามาใช้ห้องเรียนออนไลน์ทั้งการเรียนรู ป แบบเรียลไทม์ (Real-time/Synchronous) และวิดีโอ
ออนดีมานด์ (VDO on demand) รวมทัง้ มีการสร้างห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) สาหรับ
ผูเ้ รียนในทุกระดับชัน้

192
7. ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ (Cloud computing) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทย
หลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรียนการสอนที่มี คุณ สมบัติ และการให้บริการบนอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค และแลปท็อป ผ่าน
โปรแกรมการเรียนรู ป้ ระสิท ธิภาพสูงโดยพัฒนาบทเรียนระยะสัน้ เฉพาะกลุ่มขึน้ (Short-courses,
Non-degree) เพื่อให้บริการทางการศึกษาแบบเปิ ดฟรีสาหรับสาธารณชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(OCW) ที่ เรียกว่า ระบบ Small Private Online Courses (SPOCs) ซึ่งประสานความร่วมมื อกับ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (สสว.) ระบบมั๊ ก ซ์ MUX (Mahidol
University Extension) และมูก้ ส์ (MOOCs) ซึ่งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ให้กบั ผูเ้ รียนที่เป็ นนักศึกษาในระบบและบุคคลภายนอกให้
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยผูเ้ รียนจะได้รบั ประกาศนียบัตรออนไลน์หลังจบหลักสูตร วัตถุ
ประสงค์หลักของการจัดเรียนรูท้ ่ีมีรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใหม่นี ้ เพื่อต้องการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู ด้ า้ นวิชาชี พ เชิงสาธารณประโยชน์แก่สังคมมากยิ่งขึน้ ถูกนามาใช้เป็ นเครื่องมื อจัดการ
สาคัญ ในการเรียนระบบอี -เลิ รน์ นิ่ง (e-Learning) โดยเชื่อมต่อข้อมูลจัดเก็ บบนคลาวด์แคมปั ส
(Cloud campuses) กับ แคมปั ส โลกเสมื อ นจริง (Virtual campuses) สามารถปรับ เปลี่ ย นตาม
ความต้องการของอาจารย์ผสู้ อนได้ง่าย เช่น หลักสูตร KKU191 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(Online teaching and learning) โครงการ Boost up new entrepreneurs 2563 โครงการยก
ระดับธุรกิจเริ่มต้น เช่น ระบบตอบกลับอัตโนมัติตวั ช่วยในการทาธุรกิจออนไลน์ โครงการฝึ กอบรม
LAIE 201-202 Data and digital literacy เช่ น ก า รใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ส า ห รั บ
ผู้ป ระกอบการชุม ชนและกิ จ การขนาดเล็ ก Digital Learning: การเรี ย นรู ้ในยุ ค New Normal
โครงการอบรม LAIE301-302 Financial analysis and business set up เช่น การวิเคราะห์ท าง
การเงินเบือ้ งต้นและรู ปแบบการเริ่ม ต้นธุรกิ จ วิช ามัลติมี เดีย วิช า Microcomputer application
วิชาการใช้ซอฟท์ แวร์ต่างๆ หลักสูตร Digital forensic เพื่ อหาร่องรอยและพยานหลักฐาน วิช า
คณิตศาสตร์พืน้ ฐานและภาษาอังกฤษพืน้ ฐานสาหรับนักศึกษา เป็ นต้น
8. เทคโนโลยี โลกเสมื อนจริง (Virtual Reality, V.R.) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทย
ที่ นาเทคโนโลยี โลกเสมื อนจริงมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ยังมี อยู่น้อยมาก
เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ ถึงแม้ว่า ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายผลักดันการใช้
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนทัง้ ใน
ห้องเรียนและออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสมผสานหลากหลายประเภท (Integrated
technologies) ให้กับ อาจารย์ผู้ส อนและผู้เรียนอย่างกว้างขวาง แต่กลับพบว่า เทคโนโลยี โลก
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เสมื อนจริงที่ มี ใช้จ ริงในสถาบันอุดมศึกษาไทย นั้น ยังอยู่ในวงจ ากัดในศาสตร์เฉพาะด้าน เช่น
แพทยศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ โดย
อาจารย์ผูส้ อนสร้างสภาพแวดล้อมกับวัตถุเสมือน ใช้ภาพโฮโลแกรมหมุนรอบ 360 องศา วิดีโอ
เสี ยง วัส ดุ และอุป กรณ์แบบเรียลไทม์ระหว่างโลกความเป็ น จริง (Real world) รวมเข้ากับ โลก
จาลองแบบดิจิทลั (Virtual/
Simulated world) ได้อย่างกลมกลืน จนทาให้ผเู้ รียนรู ส้ ึกจมดิ่ง (Immersive) ลงไป
ในโลกเสมือนจริง และตอบสนองสัมผัสกับสิ่งจาลองนัน้ ๆ ซึ่งทาให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู ้
ในบรรยากาศแบบห้องเรียนจาลองโลกเสมือนจริงจนคล้ายกับว่าอยูใ่ นโลกความเป็ นจริง
9. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.)พบว่าสถาบันอุดมศึกษา
ไทยหลายแห่งมีการนาปั ญ ญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การสร้างศูนย์กลางการ
เรียนรู ้ (A.I. center) เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั อาจารย์ผสู้ อนผูเ้ รียนและประชาชนทั่วไปและนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ในคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ทานาย (Prediction) วิชาสถิติ
พื ้น ฐาน โดยน าการเรี ย นรู ้ข องเครื่ อ งจัก ร (Machine learning, M.L.) เป็ นกลุ่ ม อัล กอริทึ ม ที่ มี
ลักษณะทานายผลลัพ ธ์ เช่น หุ้นที่ควรคาดหวังจากการลงทุนเป็ นเท่าใด จากการที่ ม นุษย์ป้อน
ผลลัพธ์ท่ีควรจะเป็ น แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปผ่านอัลกอริทึมสาหรับสร้างโมเดลเพื่อทานายผลลัพ ธ์
เมื่อได้โมเดลที่ทานาย จะนาข้อมูลใหม่ท่ีเครื่องไม่เคยเห็นซึ่งเครื่องจะต้องทานายคาตอบที่ได้ว่า
ควรจะเป็ นเท่าใด เพื่ อให้นิสิตได้มี ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การประเมิ นค่า และการทดสอบ
สมมุตฐิ าน และใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การปรับเนือ้ หาหลักสูตรในวิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นิสิตมีความรูค้ วามเข้าใจ
และสามารถนาทักษะของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีประมวลผลบนบนคลาวด์
(Cloud computing) การเรี ย นรู ้ข องเครื่ อ งจั ก ร และการเรี ย นรู ้เ ชิ ง ลึ ก (Deep learning) ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ของตัวนิสิตเองให้มีความพร้อมที่จะรองรับ
กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ที่พฒ
ั นาก้าวไปอย่างรวดเร็ว และทวีความสาคัญในการเรียน
การสอนในปัจจุบนั และอนาคต
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับผลกระทบของการนาเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย4 ด้าน (Horváth, 2016)
ผลการวิจัย พบว่า ผลกระทบของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน มาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีทงั้ หมด 4 ด้าน ดังนี ้
1. การป ฏิ รู ป โครงสร้ า งของสื่ อวั ส ดุ ก ารสอน (Re-structuring the teaching
materials) พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยมีการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาบูรณาการ
เพื่อใช้เป็ นสื่อวัสดุการสอน ที่ปรับเปลี่ยนไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียนรูปแบบเดิมในอดีต
โดยมุ่ ง เน้น การปรับ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด (Mindset) และพั ฒ นาทัก ษะของอาจารย์ผู้ส อน มี ก ารน า
เทคโนโลยีแบบผสมผสานหลากหลายประเภทมาใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเข้าด้วยกันได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ (Integrated technologies) ทัง้ นี ้ ตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ท่ี เ ปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน อย่ า งเฉี ย บพลั น ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาไทย เนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ซึ่งทาให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง
ความจ าเป็ น เร่ง ด่วนในการปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบการเรีย นการสอนออนไลน์ 100% และให้การ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาทุกประเภทอย่างเต็มที่ ประกอบด้วย 1.1) วิธีวิทยาการ
ศึกษาแบบใหม่ และ1.2) การผนวกเวลาว่าง การเรียนรู ้ และการทางานไว้ดว้ ยกัน ดังคาพูดของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
สถานการณ์ ม าเปลี่ย นแปลงเพราะโควิด แล้ว ก็ เทคโนโลยี ตอนแรกก็ ม หาวิท ยาลัย ก็
พยายามสนับสนุนนะจาได้ อาจารย์ก็ยงั ไม่เปลีย่ นก็ยงั อยากทีจ่ ะสอนแบบเดิม พอมาโควิดนีไ่ ม่
ต้องพูดเลยมันบังคับ มันเป็ นThreat ทีม่ นั ของจริงไม่ทาไม่ได้ มาถึงตอนนีน้ ะครับทุกคนไม่ว่าจะ
อายุมาก หรืออายุนอ้ ย ก็ตอ้ งปรับตัวเองทัง้ นัน้ แหล่ะ ผมจาได้ว่าตอนนัน้ Zoom คืออะไรเนีย่ ไม่รู ้
หรอก (01)
คราวนีผ้ มเริ่มมองเห็นในทางที่ดีขึ้นกับ Disruptive ตอนที่มนั มีโควิด มีโควิดคือถูกบังคับ
ไม่ให้มาสอนแล้วต้องสอนออนไลน์ ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเทคโนโลยีมนั มาแทน คือ ถ้าเรามองในมุม
ที่เทคโนโลยีมนั มาแทน ห้องเรียนเราก็ถูกแทนที่ดว้ ย Zoom อันนีเ้ ราพูดกันตรงๆ นะว่า Zoom
อย่ างที่คุณ บอกว่าคุณ สอนไม่ ได้ Zoom คุณ ก็ ตอ้ งได้ เพราะไม่ มี ท างเลือ ก คาถามต่ อไปคือ
ประสิท ธิ ภ าพเท่ ากัน หรือเปล่ า อัน นีม้ ัน จะเป็ นค าถามในข้อต่ อ ไป แต่ ป ระเด็น ผมมองว่ามัน
เปลีย่ นแปลง มันสอนได้เพราะเราอยู่กบั มันมาปี นงึ แล้ว (02)
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ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับการเรียนการสอนซึ่งจริงๆแล้วนีท่ างคณะเราเองเนีย่ ก็คาดการณ์ไว้อยู่
แล้วเนีย่ ว่ามันจะเกิดขึน้ การเปลีย่ นแปลงซึ่งมันมีมานานแล้วหล่ะ การนาเทคโนโลยีมาสอนเนีย่
ทีม่ ศว ก็มีเทคโนโลยีทางการศึกษา มีทกุ ที่ ผมก็ศษิ ย์เก่า มศว. เหมือนกัน ผลทีก่ ระทบเนีย่ เราอยู่
ในวงการเราก็พอคาดเดาได้ แต่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา
ไม่กีปีมานีเ้ องนะ เพราะว่ามันมีตวั เร่งหลายตัวเช่น โควิด ทีจ่ ะมาทาให้การเปลีย่ นแปลงจนเราตัง้
รับไม่ทนั เหมือนกันนะครับ (03)
ตอนมีโควิดมา ผมว่ามันก็กระตุน้ ให้เชิงบังคับแหล่ะ ถ้าไม่ทามันจะไม่ได้ ทุกคนก็มีความ
จาเป็ น จะต้องใช้ระบบออนไลน์กัน นะครับ อย่างผมเองก่ อนหน้านี ้ ผมก็ไม่ ได้ไปสนใจหรอก
ออนไลน์ แต่ในเมื่อมันมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้ลดการเรียนในห้องตัง้ แต่ตวั อาจารย์ทงั้ หลายครับ
(04)
ในเชิ ง บวกอาจารย์ ก็ มี ก าร โดยส่ ว นใหญ่ ก็ มี ก ารพัฒ นานะ ในการใช้เทคโนโลยี ได้
หลากหลายรู ปแบบมากขึน้ จากการสอน ทีเ่ ป็ นระบบไม่ใช่ออนไลน์นะเมือ่ ก่อน จากสถานการณ์ที่
เป็ นอยู่เนีย่ ก็ทาให้เค้าต้องปรับตัวมีการเรียนรู เ้ รือ่ งการใช้เทคโนโลยีกว่าแต่ก่อนมากขึ้น อันนีก้ ็
เป็ นเรือ่ งการพัฒนาอาจารย์นะ (05)
เรื่อ งของพวกสื่ อ วัส ดุ ก ารสอนพวกเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ มี ต่ อ การสอนนี่ มั น ก็ มี ท ั้ง ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้เอง แล้วก็มีทอี่ าจารย์แต่ละคนก็จดั หามาเองนะครับ จริงๆ ก็มีระบบนีอ้ ยู่แล้ว
แต่ว่าพอในช่วงโควิดเนีย่ ปี ทแี่ ล้วเนีย่ ก็เลยปรับเปลีย่ นเป็ นการสอนออนไลน์ 100% นะครับเราก็
ถูกบังคับโดยโควิดก็มีการใช้ Zoom มีการใช้อย่างเช่น Microsoft team อย่างนีน้ ะครับ อันนีแ้ ต่
ก่อนก็ไม่ได้ใช้ โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้แต่พอตัง้ แต่โควิดปี ทแี่ ล้วก็เลยได้ใช้นะครับ (07)
คลืน่ กระแสการเปลีย่ นแปลงของดิสรัปชั่น (Disruption) เนีย่ มันเกิดการกระตุน้ รุนแรงมาก
ทีส่ ดุ ก็คือช่วงปี 2020 นีห่ ล่ะครับ แล้วไม่ใช่กระตุน้ โดยคนมหาวิทยาลัยหรือประชาชนหรอกครับ
กระตุน้ โดยโควิด-19 นะครับ เพราะฉะนัน้ โควิด-19 เนีย่ เป็ นผูว้ างศิลาฤกษ์การเรียนออนไลน์ของ
ประเทศไทย สิ่งที่ Disrupt การเรียนออนไลน์ในประเทศไทยทีแ่ ท้จริงก็คอื ชือ่ โควิด-19 (08)

1.1. วิธีวิทยาการศึกษาแบบใหม่ ผูบ้ ริหารในสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ให้ความสาคัญกับ
กระบวน การปรับปรุ งและปฏิรูปโครงสร้างสื่อวัสดุการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้า งบัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพเหมาะสมกับ ความต้อ งการของสถานประกอบการ และเพิ่ ม ความ
ตระหนัก รู ้ใ ห้แ ก่ อ าจารย์ผู้ ส อนให้ใ ช้วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid,
BlendEx, Synergy) บนออนไลน์ แ พลตฟอร์ม และในห้ อ งเรี ย นควบคู่ กั น ไป โดย ค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพของการใช้ส่ือและวัสดุการสอนแบบสื่อประสมมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงข้อมูล และ
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ใช้ส่ือและวัสดุการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมอย่ างต่อเนื่อง พบว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งได้จัดทา
โครง การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับอาจารย์ผสู้ อน ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
รองอธิการฯ นีท่ ่านเรียกอาจารย์ภาคเทคโนฯ ของมศว. นะมีหลายท่านไปออกแบบคลิปสัน้
เพือ่ ให้อาจารย์เรียนรู แ้ ล้วบังคับกลายๆคือ ถ้าไม่บงั คับก็คงไม่มีคนดู ก็คือ ให้เข้าไปชมนะครับ
เยอะเลยนะ ผมจาไม่ได้ว่า มันมีกี่ Module แล้วก็มีแบบทดสอบ Pretest-Posttest ด้วยนะ เพือ่
ไม่ให้เข้าไปแล้วอ่านมั่วๆ อันนัน้ ก็เป็ นกลยุทธ์ทถี่ ูกของการเรียนรู ด้ ว้ ยตัวเอง ไม่อย่างนัน้ แล้วเค้าก็
อ่านผ่านๆ แล้วที่หนาซ้า ก็คือ กาชับไปยังคณบดีว่า ถ้าใครไม่มี Certificate จะมีผลกระทบกับ
ภาระงานมันมีอยู่ขอ้ นึงทีว่ ่า อาจารย์จะต้องพัฒนาตัวเอง แหม กลยุทธ์รา้ ยเหลือ อาจารย์ตอ้ ง
เข้านะถ้าไม่เข้า Module สุดท้ายเนีย่ Certificate มันจะไม่ออก (01)

มหาวิทยาลัยเองก็เตรียมการในระดับนึง คือ มีคอร์สออนไลน์สาหรับเปิ ดให้กบั ผูส้ อน ทีจ่ ะ
สอนออนไลน์ให้กบั อาจารย์ทกุ คณะ ที่จะสอนออนไลน์ทงั้ หมด การเรียนการสอนออนไลน์ การ
วัด ประเมิ น ผลออนไลน์ กิ จ กรรมที่เป็ นออนไลน์ และข้อ พึงระวังทุก อย่ างที่มัน เกี่ย วข้อ งกับ
ออนไลน์ เพือ่ ที่จะเตรียมอาจารย์ผูส้ อนทั่วทัง้ มหาวิทยาลัยให้สอนออนไลน์ได้ทงั้ กระบวนการ
เตรียมทัง้ ผูส้ อนและเครือ่ งมือซึ่ งมหาวิทยาลัยจัดเป็ นคอร์สอบรมเป็ น Module สัก 8 Module
เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพอาจารย์ ผู ส้ อน ชื่อ โครงการ SWU Best และเครื่อ งมื อ ที่เตรีย ม ก็ เช่ น
Googleapps, Microsoft team แล้วก็ SWU Moodle (02)

ทีค่ ณะก็มกี ารใช้พวกไลน์อวตาร For education มีการติดโปรแกรมเข้ามาเพือ่ ช่วยพัฒนา
จากงานปกติอย่างนีเ้ นีย่ นะ เค้าก็มีการพัฒนาระบบ แล้วก็มาพัฒนาอาจารย์ ส่วนใหญ่เกษตรจะ
คิดในระบบ พัฒนาระบบขึน้ มาแล้วอาจารย์เข้าเรียนรู ใ้ ช้ได้ (05)

1.2. การผนวกเวลาว่าง การเรียนรู แ้ ละการทางานไว้ดว้ ยกันพบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ไทยได้มี ก ารจัด การเรีย นการสอนที่ มุ่งเน้น เพื่ อสร้างและผลิ ต ผู้เรียนให้มี ค วามคิด สร้างสรรค์
สามารถแก้ปัญ หา และการใช้ส ารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ปรับ
ระบบการเรียนการสอนที่ไม่ม่งุ เน้นด้านความรูพ้ ืน้ ฐานทางทฤษฎีเพียงด้านเดียว แต่ได้ผนวกการ
ฝึ ก ทักษะประสบการณ์วิช าชี พ ให้แก่ ผู้เรีย น 1 เทอมการศึก ษา ในสถานประกอบการแบบสห
วิชาการ (Interdisciplinary) ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
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ระบบทีเ่ อือ้ มาก คือระบบอะไรรู ไ้ ม๊ ทีอ่ าจารย์วจิ ิตรท่านวางไว้ ก็คอื สหกิจศึกษานะครับ ทัง้
ทีท่ างานไปด้วยเรียนไปด้วยกับหน่วยงานหน่ะ ยิ่งระบบสหกิจศึกษาจะ Work มากเนีย่ นะครับที่
Work integrated ที่ท่า นถามผมนี่แ หล่ะ นะครับ คือ ผมว่าหลังโควิด สหกิ จศึก ษาที่เด็ก จะมี
ประสบการณ์ดว้ ยได้เงินด้วย ผมว่า IT จะมีผลมากเลยเด็กนั่งทางานอยู่ เด็กอะไรต่ออะไรเนีย่
อาจารย์มานิเทศเด็กก็เอา IT เข้ามาใช้ให้มากขึน้ การนิเทศ การทางาน การเป็ น Supervise การ
Coaching การ Mentoring อะไรเนีย่ ควรจะ Integrate ระบบมหาวิทยา ลัยก็จะต้องปรับเปลีย่ น
ให้เป็ นระบบแบบนีใ้ ห้มากขึน้ (01)
Disruptive technologies นี่มันท าให้เกิดการ Integrated อย่างที่ต อบไปแล้วนะครับ ว่า
มหาวิทยาลัยถ้าเกิดให้ความรู เ้ ฉพาะวิชาการและวิชาชีพก็คงต้องปิ ดไปนานแล้ว เพราะออนไลน์ก็
มีมานานแล้ว มหาวิทยาลัย คือ การบูรณาการระหว่างความรู ท้ างด้านวิชาการและวิชาชีพ
ความแข็งของวิชาชีพคือ สภาวิชาชีพต่างๆ นะ ครับ ไม่งนั้ มันไม่เกิดบูรณาการ มันไม่เกิดวิชาชีพ
ทีต่ อบสนองการเปลีย่ นแปลงของโลกแห่งยุคดิสรัปชั่นอย่างแท้จริง (08)

ผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดกลยุทธ์ทางการศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการศึ ก ษา (Efficiency of education) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาใน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรูแ้ บบเสมือนจริง โดยผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์
และใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสาคัญ มากกว่าการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน โดย
อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 2.1) สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา และ2.2) เป็ นการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ
2.1. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ได้แก่ ห้องเรี ยนออนไลน์ ห้องเรียนอัจฉริยะ โดยมุ่งปรับ
เปลี่ ยนพฤติกรรม และปฏิ กิริย าตอบสนองของผู้เรียนให้เรียนรู แ้ บบมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ (Interactive
responsive learning) สามารถสื่อสาร โต้ตอบกับอาจารย์ผสู้ อน โดยเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์
ผูส้ อนที่บรรยายหน้าห้องแบบเดิมมาเป็ นผูช้ ีแ้ นะ (Coaching) และผูอ้ านวยความสะดวกแก่ผเู้ รียน
(Facilitator) และเปลี่ ยนผู้เรียนที่ เป็ น Passive learners มาเป็ นการเรียนรู โ้ ดยใช้ความคิดสร้าง
สรรค์เป็ นสาคัญมากกว่าการศึกษาที่ม่งุ เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงด้านเดียว ใช้การเรียนรู ้
แบบประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์แบบกลุ่ม และการเรียนรูแ้ บบทางานเป็ นทีม เช่น การทา
โครงงานที่มีบลักษณะเป็ นทีมเวิรค์ ซึ่งเป็ นการเรียนรูแ้ บบ Active learning ที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ ซึ่งเป็ น
วิธีการสอนที่ใกล้เคียงกับลักษณะของการทางานในชีวิตจริง และยังพบว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
มีการรือ้ ฟื ้ นห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนอัจฉริยะขึน้ มาใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียนใน
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การเรียนรูร้ ูปแบบใหม่ อีกทัง้ มีการใช้หอ้ งเรียนเสมือน (Virtual classroom) ในสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาบนโลกออนไลน์สาหรับผูเ้ รียนในระดับปริญญาตรี เป็ นการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนสามารถ เรียน
ได้ทกุ ที่ ทุกเวลาตามสะดวก (Anytime Anywhere learning) ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
ห้องเรียนไม่ใช่เป็ นห้องแบบนีแ้ ต่เป็ นห้องเรียนเสมือน (Virtual classroom) เนีย่ ก็ถือเป็ น
ห้องเรียนแล้วอาจารย์ตอ้ งใจกว้างนะครับ ระหว่างสอนเด็กที่ In class ต้องมีกล้อง เด็กที่เข้า
ไม่ได้ก็ไม่เสียโอกาสและก็อย่าไปคิดว่าเค้าไม่ได้เข้าเรียน ห้องเรียนทีบ่ นั ทึกด้วยอัตโนมัติ เพราะ
งัน้ เด็กคนไหนทีไ่ ม่เข้าก็ไม่ ได้มีความผิดนะ กลับดีซะด้วยในการส่งเสริม มศว. ก็จะได้ลูกศิษย์ท่วั
ประเทศอย่างนี ้ อยู่ทไี่ หนก็เรียนได้ (01)
ผมจะทาไงให้หอ้ งเรียนออนไลน์เนี่ย Active learning มี ขอ้ แม้ทุกคนต้องเปิ ด วิดีโอ เปิ ด
กล้องจ้องตาผม ใครไม่สบตาผม ผมจะมองว่าคุณไม่มีสว่ นร่วมใน Class ผมคิดว่าได้ผล ตรงผม
ยิงคาถามอยู่ตลอดเวลาเลย พอยิงคาถามปุ๊ บเนีย่ ครัง้ ทีถ่ ามนีค่ อื ให้แต้ม (Point) มีเครือ่ งหมาย
ถูกแล้ว ถ้าตอบถูกก็มีเครือ่ งหมายบวก บนเครือ่ งหมายถูกคือไว ต้องไวก็จะมาให้เป็ น 38 คะแนน
39 ไม่ให้นะ มีเครือ่ งหมายถูก ถูกนีค่ อื Response ถ้าผิดก็จะไม่ว่าอะไรถามไปแล้ว อาจารย์ถาม
ว่าไรงัวเงียงัวเงียมีเครือ่ งหมายถูกเครือ่ งหมายลบข้างล่าง แต่มาแปลง สัญลักษณ์เอาทีหลัง (01)
พืน้ ที่หอ้ งเรียนมันจะเปลีย่ นเพราะฉะนัน้ มัน Disruptive มากๆ ตัวตึกเราจะเปลี่ยนให้มนั
เป็ น พื น้ ที่ กิ จ กรรม เพื่อ ใช้ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพจริง ๆ ไม่ ใช่ ม านั่ง ฟั ง บรรยายเราจะ
สังเกตเห็นไหม ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยจะเป็ นห้องบรรยาย มันเป็ น Lecture room ซึ่งผมกาลัง
มองว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนไง ต้องให้เป็ นพืน้ ที่ทางาน Co-work space มากขึ้น เป็ นห้องแล็
บมากขึน้ (02)

ผลกระทบในเชิงที่เป็ นเชิงบวก เชิงบวกก็คือ เค้าสามารถที่จะเรียนที่ไหนก็ได้สามารถมา
เรียนทีหลัง แบบออนดีมานด์ (On demand) ได้ เรือ่ งของออนดีมานด์กลายเป็ นเรือ่ งแบบปกติไป
นะครับ ดังนัน้ การที่จ ะท าให้ระบบออนไลน์ให้ส ามารถที่จ ะออนดีม านด์ ได้จ ะมี ป ระโยชน์
ค่อนข้างมากนะครับ ความเป็ นออนดีม านด์ จึ งเกิ ดประโยชน์จากการเรียนแบบนีค้ รับ พวก
นักศึกษาก็มีความคาดหวังว่าการเข้าถึงออนไลน์ควรจะเป็ นเรือ่ งปกติในทุกๆ เรือ่ งในสังคม (06)
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ช่ ว งที่โควิด ยัง ไม่ ไ ด้ร ะบาดหนัก ทางคณะก็ จ ะมี จัด เอาที วีห รือ จอไปตั้ง ไว้ใ นห้อ งถ้า
นักศึกษาคนไหนทีค่ ดิ ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือไม่มีอะไร ก็สามารถมาเรียนคือมานัง่ ดูผา่ นทีวกี ็จะ
จัด ไว้เป็ นห้องเฉพาะนะมี Limit นัก ศึก ษาเข้าไปใช้แล้วก็จ ะมี โปรแกรม คือ เป็ นหน้าจอให้ดู
เหมื อ นเรี ย นวิ ดี โอออนดี ม านด์ (On demand) นั่น แหล่ ะ ก็ เ ป็ นห้อ งส าหรับ นิ สิ ต ที่ ไ ม่ มี
คอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรจะใช้เรียนออนไลน์เข้ามาดูได้ หรือถ้ามาตอนทีอ่ าจารย์สอนออนไลน์อยู่ก็
สามารถเรียนแบบเรียลไทม์ (Real-time) ได้เลย (07)
แน่นอน ทีพ่ ระจอมเกล้าลาดกระบังนะ ลงทุนมากเลยเกีย่ วกับการเป็ น Smart classroom
ห้องเรียน อัจฉริยะพอพู ดคาว่าอัจฉริย ะปุ๊ บ คนไทยก็เบื่อแล้ว เราใช้คานีจ้ นเสียหมด จราจร
อัจฉริยะ แต่มนั ไม่อจั ฉริยะจริง เนีย่ ห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับ อุปกรณ์ทซี่ ือ้ ได้ตอ้ งดี อัจฉริยะ
จริงไม่จริง มันอยู่ตรงนีค้ รับ แต่ส่วนประกอบสาคัญที่สดุ เหมือนที่ผมได้เรียนไปตัง้ แต่ตน้ ก็คือ
การทา Content และผูส้ อนทีอ่ ยู่หน้าห้องทีจ่ ะดึงให้เด็กเนีย่ มีการเรียนรู อ้ ย่างใหม่ (08)

2.2. เป็ นการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยมีการปรับปรุง
เครื่องมือสารสนเทศ (ICT) ระบบอินเทอร์เน็ต และ Wifi เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา
ให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึน้ มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งได้ใช้ศกั ยภาพของระบบ
สารสนเทศ (ICT) เพื่ อ น ามาพั ฒ นาบทเรี ย นระยะสั้น เฉพาะกลุ่ ม ขึ น้ (Short-courses, Nondegree) โดยให้บริการทางการศึกษาแบบเปิ ดฟรีสาหรับสาธารณชน (OCW) ผ่านระบบอินเทอร์
เน็ต วัตถุประสงค์หลักการจัดเรียนรู ท้ ่ี มีรูปแบบหรือแพลตฟอร์ม ใหม่นี ้ เพื่ อส่งเสริม และพัฒ นา
ความรูด้ า้ นวิชาชีพเชิงสาธารณประโยชน์แก่สงั คมมากยิ่งขึน้ โดยถูกนามาใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การเรี ย นระบบอี -เลิ ร น์ นิ่ ง (e-Learning) ที่ เชื่ อ มต่ อ ข้อ มู ล จัด เก็ บ บนคลาวด์แ คมปั ส (Cloud
campuses) กับแคมปัสโลกเสมือนจริง (Virtual campuses) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลให้
ผูเ้ รียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู ้ ประโยชน์ของการเรี ยนออนไลน์ และระบบอี -เลิรน์ นิ่งจะ
ช่วยให้ผเู้ รียนเชื่อมโยงเนือ้ หาวิชาให้เห็นภาพชัดเจนของสื่อและวัสดุการสอนในรูปแบบดิจิทลั และ
โครงสร้างวิธีการสอนแบบสหวิทยาการเพื่อช่วยพัฒนาด้านความคิดความสามารถของผูเ้ รียนใน
หัวข้อเด่นที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกัน ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
หลักสูตรก็ตอ้ งปรับ ผมเห็นทุกมหาวิทยาลัยเนีย่ ทาระบบ Modular system หมดแล้วซึ่งก็
ถูกแล้วเป็ นระบบไป ฝังใน ปปอส. หมดแล้ว มศว. ตอนนีป้ รับหมดนะ ก็ทนั สมัย มศว. ก็ไม่ชา้ ก็
ต้อ งชื่ น ชม ก็ ป รับ เป็ นระบบสะดวกให้ท ั้ง คนนอก ที่เรีย ก Non-degree Program สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ทจี่ บตรีมาก่อนอยาก Upskill ก็เรียนได้ (01)
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มหาวิทยาลัยเค้าก็ มีแนวโน้ม ว่าจะให้เรีย นเป็ นแบบออนไลน์นะท าสื่อ การสอนเด็ก คือ
อาจารย์เนีย่ ให้สร้างสือ่ ซึ่งสมัยก่อนมันเรียก CAI (Computer-assisted instruction) ตอนนี ้ ก็
จะเป็ นบทเรียนคล้ายๆ อย่างนัน้ เหมือนกันมหาวิทยาลัยเค้าก็อยากจะไป Draw สือ่ การเรียนการ
สอน ตอนนีเ้ ริ่ม Draw ทัง้ เด็กในมหาวิทยาลัยเองกับคนข้างนอกเข้ามาเรียนมาใช้สอื่ นีไ้ ม่เสีย ฟรี
คือส่วนหนึ่งเนีย่ ให้นกั ศึกษาเรียนเอามาเสริมการเรียนการสอนปกติอย่างเช่นเรียนปกติเนีย่ 70%
แล้วก็ออนไลน์ 30% ไปเรียนในระบบ MUX (Mahidol University Extension) กับ MOOCs มี 2
ตัว (3)

การจัดทาหลักสูตรออนไลน์เนีย่ ก็จะมีอยู่ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ เป็ น MOOCs แต่
ของเราจะเป็ นลั ก ษณ ะ Non-degree เพิ่ ม มากขึ้ น นะครับ Non-degree ก็ คื อ เป็ นพวก
Certificate มีทงั้ แบบ MOOCs หรือแบบไม่ MOOCs นะครับ ถ้าไม่ MOOCs ก็คือ เอาตัวตรง
ข้ามของสองตัวแรกของ MOOCs นะครับ M คือ Massive ก็เอาตัวตรงข้ามของ Massive ก็คือ
จากใหญ่ก็เป็ นเล็ก ก็คือเป็ น Small แล้วก็ตวั O ตัวที่สอง ก็คือจาก Open ก็เป็ น Private ก็คือ
ส่วนตัว เป็ น Small Private Online Courses เราเรียกว่า SPOCs ก็แล้วกัน ก็ตวั นี ้ หล่ะครับทีจ่ ะ
มีอยู่เยอะ (06)

ผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารเพื่อจัดการศึกษา (Change in communication) เป็ น
การบริหารจัดการและการรับส่งข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีผลกระทบเชิงบวกด้านประสิทธิ ภาพ
ของการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาไทย การจัดการห้องเรียน การจัดการระบบรับส่งข้อมูล
สารสนเทศ การจัดการหอพักนักศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนได้
ใช้งานอย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้ ยกระดับศักยภาพของอินเทอร์เน็ต และติดตัง้ ระบบ
สัญ ญาณ Wifi ใหม่ท่ ัวทัง้ มหาวิทยาลัย มาใช้เป็ นเครื่องมือสื่ อสารที่ สาคัญ เพื่ อจัดการศึกษาใน
สังคมสารสนเทศดิจิทัล (e-Existence) ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็ นเครื่องมือจัดการศึกษาและนา
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
ผูส้ อนและผูเ้ รียน โดยบูรณาการสื่อการเรียนรู แ้ ละเครื่องมือ ICT ทางการศึกษา เพื่อให้อาจารย์
ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นสามารถใช้ ง านได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทฺ ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ ้น ประกอบด้ ว ย 3.1)
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ3.2) การสร้างความสมดุล
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3.1. ประสิทธิภาพในการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ พบว่า การสร้างสภาพการเรียนรู ้
บนเว็บไซด์ (Web site) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการห้องเรียนรู ปแบบเดิม โดย
ถูกปรับเปลี่ยนเป็ นการเรียนการสอนบนออนไลน์แพลตฟอร์ม การเรียนระบบอี -เลิรน์ นิ่ง และการ
เรียนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx, Synergy) มากยิ่งขึน้ การนาซอฟแวร์ท่ีมีทงั้ แอปพลิเค
ชันต่างๆ ที่ ทางมหาวิทยาลัยมี การซื อ้ ลิขสิทธิ์มาแล้วให้อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนได้ใช้ ที่นิยมใช้
ได้ แ ก่ กู เ กิ ้ ล คลาสรู ม (Google class room) กู เ กิ ้ ล มี ท (Google meet) ไมโครซอฟ ท์ ที ม
(Microsoft team) มู้ ด เดิ ้ล (Moodle) เว็ บ เอ็ ก ซ์ (WebEx) ซู ม (Zoom) ไลน์ แ ชท (Line chat)
บนเครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค
แลปท็อป โดยประยุกต์ใช้เครือข่ายโซเชียลในการศึกษาเพื่อลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและ
ผูเ้ รียนบนโลกดิจิทลั ผูเ้ รียนยังสามารถเรียนผ่านวิดีโอ ออนดีมานด์ (VDO on demand) ที่ผสู้ อน
บันทึกจัดเก็ บไว้บนคลาวด์ ถื อเป็ นการเปลี่ ยนแปลงด้านการบริหารจัดการของการสื่อสารเพื่ อ
จัดการ ศึกษาแพลตฟอร์มใหม่ให้แก่ผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และ CEที่ เกิดและเติบโตมาในโลกยุค
ดิจิทลั ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
การเรียนการสอนก็ Zoom หมดเลย 100% วัดประเมินก็ออนไลน์ 100% มันจะมา Class
ได้ไงไม่มีเลยผมสะสมคะแนน ตัง้ แต่คาบแรกไปถึงคาบที่ 15 คาบที่ 14 คราวนีใ้ ช้วิธีส่มุ เด็กไม่รู ้
หรอกว่า แต่ละ Week เค้าจะเจอไม๊ ผมเนี่ยมี Record เอาไว้ว่าจะถามอะไร งัน้ เด็กจะมานั่ง
เรียนโดยทีเ่ ด็กที่วนั นีก้ ูเปล่าวะวันนีจ้ ะเจอไม๊ เพราะงัน้ ปรากฏว่าได้ผลหว่ะจากเดิมซึ่ง Passive
มากเลย เด็กป.ตรี Passive Learning แล้วผมให้สอนแบบ Seminar นะให้เอกสารก่อนล่วงหน้า
รอให้ท่านมีคาถามก่อนล่วงหน้า ให้คลิปปุ๊ บ เดีย๋ วนีม้ นั ง่ายพบบน Zoom ออนไลน์ อย่างน้อย
ต้องมีคาถาม แล้วไม่รูว้ ่าคาถามนีใ้ ครจะโดนตอบแล้วแบ่งกลุ่มเรียน จิตวิทยากลุ่มนีด้ ีมากนะแต่
ละคนจะไม่พยายามทาให้กลุ่มเนีย่ ได้คะแนนน้อยถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มตอบไม่ได้เนีย่
กลุ่มจะมีคะแนนน้อย มีทงั้ คะแนนกลุ่มและคะแนนรายบุคคล งัน้ แต่ละคนเนีย่ พยายามจะเข้าให้
ตรงเวลาเพราะว่าเดีย๋ วกลุ่มมีปัญหา (01)

การบริหารจัดการในสถานศึกษามีการวางระบบเครือข่ายเชือ่ มต่อ Wifi ให้ครอบคลุมทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมเป็ นโอกาสอย่างจริงจัง ต้องเห็นปั ญ หาของเด็กว่ามีอะไรมี
ความจาเป็ นในอนาคต เช่น บางมหาวิทยาลัยมีการแจกซิ มฟรีให้แก่ เด็กเพื่อใช้เรียนออนไลน์
เพราะฉะนัน้ ในแง่ของการบริหารจัดการมันมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผมขอใช้คาว่ามันเริ่มนะ มัน
เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างเช่นเราเคยต้องแก่งแย่งชัน้ ห้องเรียนกันหน่ะ ผมเชือ่ ว่ามันจะเบา
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บางลง เช่น ถ้าต้องนัดเด็กเจอใน Zoom ได้ผมว่ามันจะเปลี่ยนไป แต่ผมเห็นถึงข้อดี ทีบ่ อกว่า
การบริหารจัดการมันเปลี่ยนไป มันเริ่มทาให้มนั ซับซ้อนได้ เหมือนเราเคยฝันว่าจะเป็ น Hybrid
จะเป็ น BlendEx จริงๆ ผมว่ามันอยู่ในหิง้ เนีย่ สุดท้ายมันเริ่มลงมาทาได้เห็นจริงๆ (02)

ในเรื่อ งการสื่อ สารการใช้เทคโนโลยี เนี่ย ในการเรีย นรู ้ สมมุ ติ ว่ า ถ้า เรื่อ งประสิท ธิ ภ าพ
ประสิทธิภาพสูงนะเนือ่ งจากว่ามันลดค่าใช้จ่ายใช่ไม๊แล้วก็ลดเวลาในการเดินทางมาเรียนรู อ้ ะไร
พวกเนีย้ ก็มีประสิทธิภาพมากถ้าเราใช้เป็ นถ้าเราใช้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีมนั ช่วยเฉยๆ เป็ น
ตัวช่วยในการเรียนรู น้ ะแต่ว่าในแง่ประโยชน์เค้าก็เรียนรู ไ้ ด้เร็ว เค้าไม่ตอ้ งเดินทางไม่ตอ้ งอะไร
ประสิทธิภาพในการเรียนมันได้รวดเร็วครับ แล้วก็เค้าสามารถสืบค้นข้อมูลได้กว้างขวางมากขึน้
นะครับ (05)

การสนับสนุนเรือ่ งของอินเทอร์เน็ตให้กบั นักศึกษา เราได้ทางานกับทางค่ายมือถือนะครับ ที่
จะให้การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเนี่ย ไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตนักศึกษาเค้ามี
อินเทอร์เน็ตกันทีบ่ า้ นอยู่แล้ว แล้วก็เรามีการขยายทาเรือ่ งของ Wifi ทัง้ ระบบ มีหอพักนักศึกษา
เราเดิน Fiber Optic ทุกห้องของหอพักนักศึกษาประมาณ 2,000 ห้อง เราเดินลงไปแต่ละห้องๆ
เลยนะครับ ไม่ใช่ว่าเป็ น Wifi ที่ตอ้ งไปแย่งกับใคร ไปถึงห้องเสร็จ มีทงั้ Port Lan แล้วก็มี Wifi
แต่ละห้องเลยในหอนะครับ งัน้ นักศึกษาอยู่หอได้ ก็ไม่ค่อยเดือดร้อน Wifi ของ มข. นีม่ ี 8,500
จุดนะครับก็ Cover ทุกพืน้ ที่ เรามีเรือ่ งของอุปกรณ์ครับ นักศึกษานี่ อุปกรณ์เราทาสอง Parts ก็
คือ เราเปิ ดพืน้ ทีข่ ยายพืน้ ทีใ่ ห้นกั ศึกษาเข้าถึงห้องคอมพิวเตอร์มากขึน้ แล้วคอมพิวเตอร์ท่วั ไปที่
เรามีอยู่หลายร้อยเครือ่ งนะครับส่วนอันทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากเด็กมากก็คอื มีเด็กจานวนนึงทีข่ าด
แคลนเราให้ยมื Notebook ให้ยมื เกือบๆ 2,000 เครือ่ งนะครับ (06)

ดิสรัปชั่นในมหาวิทยาลัย เนีย่ มีผลกระทบก็คอื เรือ่ งของนิสติ นักศึกษาสามารถเรียนได้ทกุ ที่
ทุกเวลา เรียนกับใครก็ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนัน้ อุปกรณ์ทจี่ ะทาให้เกิดการดิสรัปการเรียนการ
สอนแบบเดิมเนีย่ มาเป็ นการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับ แน่นอนทีส่ ดุ ก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่
จะสามารถเข้าถึงได้ ระบบอินเทอร์เน็ตเนีย่ มีอะไรบ้างครับก็ตอ้ งมีระบบ Central นะครับ ก็คือ
ต้องมีระบบศูนย์กลางนะครับอันนีจ้ าเป็ นมากๆ ทีล่ าดกระบังนะครับระบบศูนย์กลางนะครับเรา
เป็ นระบบแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทีเ่ รียกว่า ยกมาแล้วติดตัง้ ได้ภายใน 1 เดือนก็
สามารถเราใช้ตูค้ อนเทนเนอร์หมดเลยครับ ตู ค้ อนเทนเนอร์มีระบบทุกระบบเลย ระบบความ
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ปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ Data Center ทุกอย่างอยู่ภายในตัวตูค้ อนเทนเนอร์หมดของ
เราร่วมกับ บริษัท Huawei สองก็คือ ต้องมีเครือข่ายคือต่อให้อนิ เทอร์เน็ตเร็วไม่มีช่องปล่อย พูด
ง่ายๆ ก็ตอ้ งมี Wifi ให้ท่วั ถึงมหาวิทยาลัยซึ่งยากมากนะครับ พระจอมเกล้าลาดกระบังเนีย่ 1 พัน
ไร่เนีย่ กระจัดกระจายกัน ตรงนีถ้ ือเป็ นการลงทุนให้ครอบคลุม ทีส่ นามหญ้านะครับหรือหลังตึก
ก็ถือว่าเราก็ร่วมมือกับบริษัทที่ให้ บริการอินเทอร์เน็ตเป็ น 1,000 จุด พยายามจะให้ครอบคลุม
มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ครับ อันนีค้ ือ สิ่งที่เป็ นระบบที่เค้าเรียกว่า Hardware ต้องมีนะครับ
เพราะเค้าเรียนทีไ่ หนก็ได้เพราะฉะนัน้ สิ่งทีเ่ ราต้องพัฒนาคือ เรือ่ งของ Software Platform (08)

3.2. การสร้างความสมดุล พบว่า อาจารย์ผสู้ อนได้บูรณาการเนือ้ หาบทเรียนและจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ส้ าหรับผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และ
CE จนเกิ ด เป็ น สัง คมสารสนเทศและการสื่ อ สารใหม่ ในสภาพแวดล้อ มดิจิ ทัล การบูรณาการ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เกิดสภาพการเรียนรูใ้ นระบบ ออนไลน์ การเรียนระบบอี -เลิรน์ นิ่ง
การเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx, Synergy) ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อนใช้เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงการสอนพัฒนาความรูแ้ ละจัด
การศึกษาที่ ถ่ายโอนเนื อ้ หาบทเรียนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตที่ จะช่วยส่งเสริม ให้ผูเ้ รียนสามารถ
เรียนรู แ้ ละพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร รวมทั้งสร้างโอกาสด้านวิช าชี พ ที่
จ าเป็ น สามารถเรี ย นรู ้ค วบคู่กั บ การท างาน โดยใช้เทคโนโลยี ท างไกล (Distant learning &
working) ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผมเลือกใช้สอื่ ฝรั่งเค้าทาได้เข้าท่าแล้วก็ฝึกเรียนภาษาอังกฤษไปในตัวเพราะว่าเด็กเราควร
จะต้องฝึ กภาษาอังกฤษ ผมก็เป็ นเรือ่ ง SPSS ซึ่งก็ฝรั่งเค้าทาไว้ดี เรารู จ้ กั เลือกแล้วเราก็ให้เด็กใช้
ภาษาอังกฤษ ตอนแรกก็หน้าง้าหน่อยนะ เด็กไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่พอผ่านไปสักคลิป
สองคลิปชอบภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีก เด็กที่อยู่ในระบบขณะนี ้ ก็ตอ้ งพยายามลด
ช่องว่างให้ได้รบั คุณภาพการศึกษาที่ไม่ให้ขาดไปมากกว่านีต้ อนนีก้ ็วิจยั เรือ่ งการพัฒนารู ปแบบ
การเรียนการสอน DLTV รวมทัง้ การวัดประเมินผลซึ่งถามว่าเทคโนโลยีช่วยได้ไม๊ ผมเชื่อว่าได้ผม
คิดว่า IT นีแ้ หล่ะนะครับทีจ่ ะช่วยลดความเหลือ่ มลา้ ผมก็เลยมองว่าการเรียนแบบ On campus
เนีย่ มีบา้ งนะครับ แต่ไม่ถูกทีจ่ ะตลอดเวลา เด็กทีไ่ ม่เข้า Class ก็อย่าไปมองว่าเค้าไม่รบั ผิดชอบ
ถ้าเค้าสามารถเรียนออนไลน์ได้ ให้ทางเลือกกับเค้าก็จะลดความเหลือ่ มลา้ (01)
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ผมมี ทัง้ สอนออนไลน์ผ่าน Zoom ส่วนออฟไลน์ก็ มี น ดั เด็ก เข้า มาท ากิ จกรรมร่วมกัน ที่
มหาวิทยาลัย เป็ นรู ปแบบ Hybrid ส่วนใหญ่ ใช้คาว่า BlendEx กัน Blend ที่แปลว่า ปั่ น อาจ
แปลได้ว่า ผสมผสานนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าคนมองคาว่า Hybrid กับ BlendEx ต่างกันแค่ไหน
เหมือนกับ Blendex คือมีทงั้ ออนไลน์กบั ออฟไลน์ผสมกัน แต่ Hybrid คือผมตีความว่ามันมีทงั้ คู่
แบบไหนก็ได้อย่ างนี ้ สมมุติผมสอนในห้องเรียนผมก็อดั วิดีโอไว้แ ล้วผมก็โยนไปในห้องเรีย น
ออนไลน์ซ่ึ งคุณ จะ มาเรียนกับ ผมที่หอ้ งก็ได้ถ า้ คุณ ไม่ อ ยากมาเรียนคุณ ก็เปิ ดดู วิดีโอเอาก็ได้
วิธีการจัดการห้องเรียนทีเ่ ราเคยคิดว่ามันไม่มีทางแก้ไขทีท่ กุ คนต้องแย่งห้องเรียนกัน ผมว่ามันมี
แนวโน้มทีด่ ขี นึ้ ที่ มันออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ อย่างตอนนีเ้ นีย่ ศึกษาศาสตร์กาลังมีปัญหาใหญ่คือ
เรามีหอ้ งเรียนไม่พอยังไงก็ไม่พอและถึงจุดนึงมันจะไม่พอความจริงมันไม่พอมาตัง้ แต่ปีทแี่ ล้วแห
ล่ะ แต่โชคดีทมี่ ีโควิดมาปัญหานีม้ นั ถูกชะลออ่ะครับแต่ว่ามันเห็นภาพไงมันเห็นว่าทีจ่ ริงมันแก้ได้
ทีผ่ มบอกว่าถ้าคุณออนไลน์หอ้ งนึงมันอาจจะใช้ 2 วิชาได้” (02)
มหาวิทยาลัยเค้าเตรียมพวกเครือ่ งมือนอกนัน้ ก็พยายามจะส่งเสริมพวกที่เป็ น Hardware
นะเช่น คอมพิวเตอร์ คล้ายๆ แต่ว่าเป็ นจอใหญ่เหมือน Whiteboard อย่างของ Samsung เค้าจะ
เรียก Smart flipchart/ flipboard ก็คือ Screen จะเหมือนกับ iPad อย่างเนีย้ แต่ว่ามีปากกา
เขียนหรือจะเขียนด้วยมือ ทาให้มนั เหมือนกับการสอนทีใ่ กล้เคียงกับการสอน On site เพราะว่า
ไม่ตอ้ งมานัง่ จ้องอยู่หน้าคอม แล้วก็เวลาเขียนก็ตอ้ งใช้ Mouse เขียนซึ่งมันสะดวก เวลาสอนพวก
นีผ้ มก็จะใช้ iPad ซึ่งมันใช้ Support ไอ้ตวั Pen ได้ใช่ไหม แต่คราวนีเ้ วลาจอเล็กๆ นีม่ นั เขียนไม่
ค่อยสะดวก พอเป็ นจอใหญ่ Whiteboard แล้วเราก็เขียนทาให้เรารู ส้ กึ เหมือนสอนจริงๆ นะ” (03)

ระบบของเทคโนโลยีนะทีเ่ กษตรเค้า Advance มาก ทุกอย่างเค้าใช้เทคโนโลยีมานานแล้ว
เช่น มีเรือ่ งของการจัดทาบริการต่างๆ บริการโดยมีเครือข่ายไร้สายอะไรต่างๆ เนีย่ มีศูนย์บริการ
ให้ค าปรึกษาแก้ไขปั ญ หาเทคนิค ดาวน์โหลดกรรมสิท ธิ์ พวกนีท้ างเกษตรเค้าจะมี โปรแกรม
ลิขสิท ธิ์ต่างๆ นะ มี แอปพลิเคชันสาหรับบริการทุกอย่างเลยครบแล้วก็ระบบ Wifi เนี่ยมีทุก ที่
หมดแล้วตอนนี ้ นัง่ ตรงนัน้ ก็ได้ สามารถเข้าได้เลย (05)

ผลกระทบในเชิงของการรองรับในสภาวะฉุกเฉิน ในกรณีแบบนีค้ รับว่า พอพวกเราปรับใช้
เรือ่ งข้อมูลเรือ่ งของสารสนเทศเรือ่ งของ IT เรือ่ งของพวกนีเ้ ข้ามาก็ทาให้เราสามารถปรับตัวได้เร็ว
และก็ทาให้ผมจะใช้คาว่า Digital culture วัฒนธรรมของความเป็ นดิจิทลั เนีย่ สูงขึน้ คือ การสูงขึน้
ของ Digital culture เนี่ยส่งผลสองอย่าง ส่งผลก็ คือว่าแรงต้านของการเปลี่ยนแปลงมาเป็ น
ดิจิทลั น้อยนะครับ อันทีส่ องก็คอื เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในเรือ่ งของการทางานในทุกด้านนะ
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ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ งของการเรียนการสอนครับ เรือ่ งประสิทธิภาพหน่ะก็เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
นะครับนั่นคือ ผลกระทบที่ เกิดขึน้ เป็ น Impact ต่อคนแล้วก็เกิดผลระยะยาวนะครับเรือ่ งนี ้ ผม
ยกตัวอย่างอันนึงก็แล้วกันนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ Digital signature กันหมดเราจะไม่
ส่งกระดาษนะถ้าเมือ่ ไหร่ก็ตามทีผ่ บู ้ ริหารบอกว่าต่อไปเนีย่ จะเซนเฉพาะเอกสารทีเ่ ป็ นดิจิทลั หรือ
เอกสารบางประเภท จะเหลือเฉพาะการเซ็นเอกสารกลุ่มนีอ้ ย่างนี ้ แบบนีป้ บนี
ุ๊ ข่ า้ งล่างก็พร้อมทา
เค้าไม่ได้ตา้ นเลยนะ พร้อมทาด้วยแล้วก็เชียร์ให้ทาและง่ายมาก นีค่ อื สิ่งทีเ่ กิดขึน้ (06)

ส่วนผลกระทบเชิงลบด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%
ในสถาบันอุดม ศึกษาไทยมีอาจารย์ผสู้ อน 1 ท่าน กล่าวว่า
สาหรับตัวผมเอง ตัวอาจารย์เอง คิดว่าการเรียนออนไลน์มีผลลบกับตัวนักศึกษา คือ ไม่ดกี บั
นัก ศึก ษาส่ว นใหญ่ ถ้า หากว่ า เราจะต้อ งมาเรีย นออนไลน์ 100% ตลอดเวลานะ ก็ ไม่ ใช่ ว่ า
นักศึกษาทุกคนจะตัง้ ใจเรียนอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ใช่นกั ศึกษา ทุกคนที่จะเข้าใจเวลาเรีย นอยู่แล้ว
ถ้าไปเรียนออนไลน์นะ นักศึกษาทีไ่ ม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยจะตัง้ ใจเรียนอยู่แล้วก็จะยิ่งไม่สนใจ
เข้าไปใหญ่ เพราะฉะนัน้ ประสิทธิภาพเนีย่ ผมว่ามันเรียนออนไลน์เนีย่ จะต้องมีความรับผิดชอบ
มีวินยั รับผิดชอบ แล้วก็ตอ้ งตัง้ ใจจริงๆนะครับ แต่ถา้ หากแบบถู กบังคับให้เรียน หรือมันเป็ น
เพราะว่าเรียนจะได้จบผมว่าเด็กก็มีโอกาสที่จะไม่สนใจ การเรียนออนไลน์มนั เป็ นการเรียนของ
คนทีต่ อ้ งรับผิดชอบด้วยตัวเองสูงด้วยนะ ก็คดิ ว่าถ้าเกิดให้มนั 100% คือ นักศึกษาเรียนจบวิชานี ้
ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประ สิทธิภาพอย่างทีค่ วรจะเป็ นหรือเปล่านะครับ นอกจากนัน้ ก็ในเรือ่ งของการ
สอนก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การวัดผล เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ ใช่ ว่าให้แค่สอนออนไลน์อย่าง
เดียว การวัดผลในการสอบ เก็บคะแนน ก็ให้ทาแบบออนไลน์ดว้ ย”

ผลกระทบดัง กล่าว ก่ อให้เกิ ดการเคลื่ อนไปของสารสนเทศที่ ปราศจากข้อจ ากัดด้าน
สถานที่และเวลาของสถา บันอุดมศึกษาไทย
4. การพัฒ นาองค์ค วามรู ร้ ่วม (Development of common knowledge) พบว่า ส่ง ผล
กระทบเชิงบวกต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งได้มีการพัฒนาและปรับ
เปลี่ยนรู ปแบบหรือแพลตฟอร์ม การให้บริการทางการศึกษาใหม่เป็ นระบบออนไลน์ 100% เช่น
การใช้ซอฟท์แวร์บนแอปพลิเคชันต่างๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือจัดการ
เรียนการสอนรู ปแบบผสมผสานกัน (Hybrid, BlendEx, Synergy) หรือการเรียนระบบอี -เลิรน์ นิ่ง
การทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินออนไลน์ รวมทัง้ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์
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ประกอบด้วย 4.1) การสร้างฐานความรูท้ ่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็ นสาคัญ และ4.2) การใช้ศกั ยภาพ
ของปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)
4.1. การสร้างฐานความรูท้ ่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็ นสาคัญ พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
ไทยมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรียนบนออนไลน์แพลตฟอร์ม การเรียนรู ปแบบผสมผสานกัน
(Hybrid, BlendEx, Synergy) การเรียนระบบอี -เลิรน์ นิ่ง ซึ่งนามาใช้เป็ นวิธีการหลักในการจัดการ
ศึกษาได้ โดยถ่ายโอนข้อมูลเนือ้ หาบทเรียนเข้าสู่ระบบ ทาให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงเนือ้ หาบทเรียน
รวมถึงอาจารย์ ผูส้ อนสามารถใช้ส่ือและวัสดุการสอนคลังข้อสอบที่เชื่อมโยงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
จัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud) ที่ม่งุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเรียนรูแ้ บบมี
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive responses learning) เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถถาม-ตอบ สื่อสารโต้ตอบกับ
อาจารย์ผู้ส อน และแสดงความคิดเห็น ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทดสอบ การวัดประเมิ นผล
ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
ปี 1999 ผมกลับจากอเมริกาพู ด ว่าต่ อไปการสอบการสอนจะเป็ นระบบออนไลน์ระบบ
Hybrid นะระบบลู ก ผสม พู ด เรื่อ ง Hybrid education ความที่ เทคโนโลยี บ ้า นเรามัน ยัง ไม่
Advance จะไม่ Breakthrough เหมือนปัจจุบนั เนีย่ ช่วงโควิดเนีย่ การทดสอบมันมากระจ่างชัด
ตรง Final Final เนีย่ ผมสอบ Multiple choice บน Google form ผมว่ามีประโยชน์มากเลยไม่
ต้อ งตรวจเอง Google ตรวจให้เรีย บร้อ ยแล้วมัน พอหมดเวลาเนี่ย เด็ก จะมาต่ อเนี่ย ไม่ ได้น ะ
Google เนีย่ จับเวลาเลย อย่างเนีย้ ใช้ IT หมดเลยข้อเขียน ข้อเขียนหน่ะ เวลามันเลียบแบบเนีย่
นิดๆ หน่อยๆ เนีย่ เรารู แ้ ล้วแล้ว พฤติกรรมเราไม่เจอเด็กครัง้ เดียว รู ว้ ่าใครเป็ นต้นฉบับด้วย มันใช้
Questioning ในห้องเรียนเรารู ต้ ลอดว่าเด็กคนไหนเป็ นยังไงมันไม่ใช่นี่ อยู่ๆ เรารู ท้ ี่มาที่ไปของ
เด็กแต่ละคนเราเคยถามปากเปล่าไปในห้องเนีย่ ผมใช้ถึงลูกถึงคนผมสอนแต่ Active learning
อยู่แล้วเดี๋ยวนี ้ เด็กรุ่น ใหม่ ดีกว่ารุ่นผมนะ เค้ามี Skill อยู่แล้วทุกคนแล้ว เพราะงัน้ เด็กที่ไม่ มี
iPad เดีย๋ วจะเกิดช่องว่างทางการศึกษาก็ให้เลือกใครมี iPad ก็เขียนมือไปเลยใครไม่มี iPad ก็
พิมพ์ลงไปของผมเป็ น doc เป็ น word ส่งไปทาง Email เค้าก็พมิ พ์โหลดมาแล้วก็พมิ พ์ในช่องว่าง
ตามนัน้ แล้วก็ส่งกลับมาทาง Email เด็กก็ตอ้ งเอากล้องมองให้เห็น คนจะมาเอาไฟล์ของอีก
คนนึงมาหลอกผมไม่ได้ตอ้ ง Attach file ที่ File จะต้องสัมพันธ์กบั คาตอบเตรียมไว้หมดไม่ใช่จะ
ไปเอา Output ของอีกคนนึงมาหลอกผมสุดท้ายนีเ้ ค้าก็จะต้อง Attach file ส่งเข้า Email (01)
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ตอนนีเ้ ราใช้ทาระบบสอบ Final online เราเรียก FinEx คือทางเราใช้สอบทัง้ Final และทัง้
Mid-term นะครับออนไลน์หมดแต่ว่ามันชื่อ FinEx เหมือนกับว่าสอบ Final exam ทานองนีแ้ ห
ล่ะซึ่ งมันเป็ น ซอฟแวร์ที่มาเป็ น เสมือ นผูช้ ่ วยอาจารย์ในเรื่องการจัดการได้ท งั้ หมดเลยนะคือ
อาจารย์ก็ออกข้อสอบไป Post ไว้ใน FinEx เราก็ Set เวลาไว้ว่า สมมุติว่าของตารางเวลาสอบ
วิชานี ้ จะสอบอะไร เริ่มเวลาเมื่อไหร่ หมดเวลาเมื่อไหร่ เสร็จแล้วก็มาให้นสิ ิตเข้าไปตามตาราง
สอบ คือ มีตารางสอบให้เด็ก เด็กจะทราบว่าวันนีเ้ วลานี ้ สอบวิชาไหนเค้าจะ Log-in เข้าไปถ้า
เค้าลงทะเบียนเนีย่ เค้าก็จะมี Account Password เนีย่ เข้าไปเอาข้อสอบนะ คราวนีข้ องเราตัว
FinEx นีม่ นั ก็จะกลับเป็ นตัวทีเ่ ปิ ดระบบให้เด็กเข้าไปทาข้อสอบ Ok ก็มนั มีบางอาจารย์ก็ใช้วธิ ีเอา
ข้อสอบเนีย่ ไปอัปโหลดไว้แล้วให้เด็ก Download มาแล้วก็ทาแล้วก็อปั โหลดตัวคาตอบกลับเข้า
มาในระบบ FinEx คื อ ใน FinEx เนี่ย เค้า มี ร ะบบของเค้า เองเลย เราจะให้ระบบ Random
ข้อสอบให้ เสมือนเป็ นคลังข้อสอบ แต่เราต้องเอาข้อสอบใส่เข้าไปก่อนนะแล้วเราต้องมีคาตอบให้
เค้าก่อนว่า คาตอบทีถ่ ูกคืออะไร มีระบบคลังข้อสอบ แล้วก็มีระบบตัดเกรดก็ยงั ได้ ถ้าเราจะให้
ระบบตัดเกรดให้เรา เอาคะแนนอะไรต่ออะไร Midterm คะแนนอืน่ ๆ เข้าไปแล้วก็ให้ระบบนีช้ ่วย
(03)

การสอบออนไลน์ ถ้าจะถามผมสถานการณ์แบบนีน้ ะคงต้องไว้ใจกันหน่ะ ต้อง Honour กัน
ระดับนึงแล้วก็ตอ้ งทาข้อสอบในลักษณะทีม่ นั เป็ นการแสดงความคิดเห็น ประเด็นล่าสุดทีผ่ มต้อง
สอบหัวข้อทีผ่ มเล่าให้ฟังผมมีกาหนดสอบ หัวข้อเมือ่ วันจันทร์ทผี่ า่ นมาก็เปลีย่ นเป็ นออนไลน์ พอ
เปลีย่ นเป็ นออนไลน์ มันต้องใช้กล้อง CCTV อีกตัวนอกเหนือจาก Camera ส่องนักศึกษานีจ้ าก
คอมฯ นะ (04)

ตัง้ แต่โควิดปี ทแี่ ล้ว เราเตรียมแต่ปีทแี่ ล้ว เนือ่ งจากมันมาก่อนเปิ ดเทอมประมาณเกือบเดือน
ครับ มันก็เลยทาให้อาจารย์เนีย่ เค้าปรับวิธีการสอบวิธีการประเมินผลโดยไม่ใช้การสอบเด็กได้
เป็ นส่วนใหญ่นะครับคือไม่สอบแต่ประเมินผลด้วยวิธีการอืน่ ก็ผ่านไป แต่ผมก็เห็นแนวโน้มตัง้ แต่
ตอนนัน้ แล้วครับ ว่า ยังไงมหาวิท ยาลัย ก็ต อ้ งเตรีย มระบบสอบตัง้ แต่ปี ที่แล้ว งัน้ ผมก็ เลยใส่
งบประมาณเข้าไปเยอะเลยครับในการที่จะเตรียมระบบสอบให้มนั ดีในปี นี ้ งัน้ พอเตรียมมาทา
เสร็จกันสัก 2 เดือนมั๊งครับเราก็ได้ใช้เลยครับพอทาระบบเสร็จได้ใช้เลยครับ แต่ส่งิ ทีเ่ รายังทาได้
ไม่เยอะพอ ก็คือ เรือ่ งของการฝึ กอาจารย์ผูส้ อนให้สามารถทาข้อสอบแบบแบบอะไรหล่ะสาหรับ
ออนไลน์เนีย่ ได้นะครับ ก็เลยทาให้เจ้าหน้าทีเ่ ราเนีย่ เหนือ่ ยพอสมควรในการทีต่ อ้ งช่วยอาจารย์
ฉุกเฉิน ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา เราไม่ ได้เตรียมอาจารย์ตรงนัน้ เนีย่ ด้วยเหตุผลก็คือการที่
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รู ส้ ึกตัวเองไม่ค่อยสนใจหล่ะโควิดไม่น่าจะน่าจะสอบปกติได้แล้วอะไรอย่างนีเ้ นีย่ เราจัด อบรม
อาจารย์ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเนีย้ ครับ” (06)

ลักษณะของข้อสอบให้เป็ นลักษณะ เป็ นการออกแบบเป็ นการสอบแบบ Open book แล้ว
ก็เป็ นเรือ่ งของการ Design ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน คือเป็ นข้อสอบลักษณะแบบเปิ ดนะครับ
แล้วก็ให้นกั ศึกษาต่างคนต่างมี Idea อะไรยังไงคือคิดยังไงแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ใช่ทกุ วิชาทีจ่ ะ
ทาแบบนัน้ ได้ แต่ถา้ เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบหรืออะไรเพราะแต่ละคนมันจะไม่สามารถ
ออกแบบมาเหมือนกัน 100% อยู่แล้วแต่อีกอันนึงก็คือทาเป็ นแบบระบบในคอมพิวเตอร์จริงๆ
เลย อย่างเช่น เป็ นเหมือนอย่างพวก สมมุติอย่างนี ้ เคยเรียนภาษาอังกฤษ แล้วก็เวลาจะสอบก็
ต้องลงทะเบียน Register Log-in เข้าไปก็จะเป็ นของเราเองแล้วก็ขอ้ สอบก็จะ Random มาแล้ว
เราก็ตอบไปเอง อย่างนีม้ นั จะลอกกันไม่ได้คอื มันเหมือนต่างคนต่างทาแบบนัน้ แต่ว่าอย่างเนีย้ มัน
คือต้องมาทาเป็ นระบบ ซึ่งมันต้อง Request เยอะนะครับแล้วก็มนั ต้องใช้เวลาและทรัพยากรใน
การทีจ่ ะทาเยอะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมาปรับเปลีย่ นให้เป็ นในรู ปแบบออนไลน์กะทันหันอย่างนีซ้ ่ึงมัน
ก็ทาไม่ทนั หรอกฮะ งัน้ หลักๆ แล้วก็คือ ก็จะพยายามเปลีย่ นง่ายๆ เปลีย่ นในรู ปแบบของคาถาม
ในข้อสอบเนีย่ แหล่ะให้เป็ น Open book เพื่อที่จะให้นกั ศึกษาเนีย่ ออกแบบวิเคราะห์ตวั เองมา
แต่อาจารย์ก็จะเหนือ่ ยตรงทีต่ อ้ งมานัง่ อ่านของทุกคน เพราะแต่ละคนมันจะต่างกัน แต่มนั ก็ไม่มี
วิธีอนื่ ทีม่ นั ถ้าเขียนคาตอบคาถามแบบง่ายๆ ตรงๆ มันก็ Copy มาจากในตาราหรือในเน็ตก็ได้”
(07)

4.2. การใช้ศักยภาพของปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (A.I.) สถาบัน อุด มศึกษาไทยมี ก ารน า
ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อสร้างเว็บไซด์ (Website) ของมหาวิทยาลัย โดยบรรจุขอ้ มูล
เนือ้ หาบทเรียนที่พฒ
ั นาจัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud) ให้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการใช้สารสนเทศ
ทางการศึกษา พบว่า ทาให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งสามารถพัฒนาองค์ความรูแ้ ละประสานความ
ร่วมมือของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู แ้ ละทรัพยากรร่วมกัน รวมทัง้ การใช้ส่ือวัสดุการสอน ที่ทาให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศและนามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างฐานความรูท้ ่ีเน้นกลุ่มผูเ้ รียนที่เป็ นเป้าหมายเป็ น
สาคัญและวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ ด้อย เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีย่งิ ขึน้ ดังคาพูดของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังนี ้
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ถ้าเราพูดถึงทฤษฎีของ Michael E. Porter มันมีเรือ่ งของ Mass ซึ่งเป็ นคอร์ส Leadership
Differentiate ซึ่ งเป็ น Customize ป. ตรีห น่ะเป็ น Mass เด็กป. ตรี หน่ะไม่ ศึกษาไม่ ค่อยอะไร
หรอก ผมว่าวิชาเดียวกันอาจารย์สอนเหมือนกันแต่คณ
ุ ภาพไม่เหมือนกันครับ แล้วก็อาจารย์คน
เดียวสอนสอง Sect. สอนไม่เหมือนกันมันเลย บางเรือ่ งอาจารย์จะพูดใน Sect. นีแ้ ต่ลืมพูดใน
Sect. นีเ้ นอะ ถ้าถามผมเนีย่ การสอนทีด่ ีเอาง่ายๆ เลยนะทัง้ ประเทศเนีย่ ระดับป. ตรี ถ้าไม่แคร์
เรือ่ งปฏิสมั พันธ์คน ทางทีด่ ที สี่ ดุ เอาอาจารย์ทดี่ ที สี่ ดุ ในวิชาเนีย้ นะมาสอนเลย แล้วบอกว่าเค้าควร
จะต้องพูดอะไรบ้างเอา เทคนิคการสอนที่ดี พูดเก่งๆ แล้วตอนที่เค้าสอน ระหว่างที่เค้าสอนลืม
ประเด็น อะไรให้เค้าอัดเทปเลย แล้วก็มาพูดใหม่ อีกรอบหนึ่งถู กไม๊ แล้วก็ให้เด็กป.ตรี ดู กันทัง้
ประเทศเลยตรงนัน้ มันจะสอนเป็ นแบบ Mass ซึ่งก็ได้ตน้ ทุนทีต่ ่ าซึ่งถ้าทาได้ดีเหมือนอย่างรามฯ
เค้าก็ทาระบบแบบนีท้ าได้ดนี ะครับอยู่ทตี่ วั เด็ก (04)

อันนีผ้ มว่ามันจะต้องเป็ น Step ต่อไปที่ คือ เราได้เรียนรู ใ้ ช่ไม๊ ทุกคนได้เรียนรู ว้ ่า ในแง่ของ
นักเรียนเอง นักเรียนจะเรียนรู ้ ในแง่ของผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารได้เรียนรู ว้ ่าอะไรทีค่ ณะยังขาด อะไรที่
เราจาเป็ น ต้องเตรียมพร้อม ถ้าจะต้องทาแบบนีต้ ่อไป ผูส้ อนก็เหมือนกันถ้าเรายังจะต้องสอน
แบบนีต้ ่อไป เด็กก็เหมือนกัน เด็กพอมาเรียนแบบนีอ้ ะไรทีม่ นั ข้อดีอะไรทีเ่ ป็ นข้อด้อย ผมว่าพวก
นีค้ อื สิ่งทีท่ กุ คนจะต้องเรียนรู ้ เมือ่ เด็กเรียนรู ้ อาจารย์เรียนรู ้ ผูบ้ ริหารเรียนรู ้ คาถามคือ สามส่วนนี ้
น าเอามาแชร์กัน แต่ ว่ า เอามาท าอะไรต่ อ ไป ถ้า ถามผมผมว่ า ต้อ งแบบนี ้ ผมว่ า ทุก คนเจอ
เหมือนกันหมด เด็กต้องรู ว้ ่าเค้าชอบอะไรและไม่ชอบแบบไหน ชอบอาจารย์ที่สอนแบบไหน ไม่
ชอบสอนแบบไหน เค้าเรียนออนไลน์แบบไหนสนุกเรียนออนไลน์แบบไหนไม่สนุก อาจารย์ก็รูว้ ่า
สอนแบบไหนดี สอนแบบไหนทีม่ ีปัญหาเด็กไม่ยอมทา รู ส้ กึ สอนเค้าไม่ได้ มันจะได้ประสิทธิภาพ
ของการสอนจริงๆ มากขึ้น ถ้าเราจะคิดในแง่นมี ้ นั จะมีผลกระทบแบบนัน้ ว่า คือ มหาวิทยาลัย
ไหนที่รบั และเปลี่ย นแปลงมัน ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ วิถีชี วิต ของกลุ่ม คนที่เป็ นลู กค้า เราอ่ ะ
มหาวิทยาลัยนัน้ จะอยู่รอด (02)

เมือ่ 20 กว่าปี ทแี่ ล้ว A.I. เป็ นวันทีท่ อ้ งฟ้ามันยังมืดครึม้ อยู่ไม่เชือ่ ว่าหุ่นยนต์จะทาได้เหมือน
มนุษย์ไงแต่ตอนนีอ้ ะไรก็ A.I. ไปหมดอันนีก้ ็เว่อร์ไปเลยนะครับ การเรียนออนไลน์เนีย่ ตอบคาถาม
ให้ได้ก่อนคือมันคิดต่างมากเพราะมันจะมีวธิ ีการวัดผลแบบใหม่ คือการสอบปัจจุบนั คืออาจารย์
จะคิดว่าเด็ก ลอกกัน เออ พอลอกกัน ปั๊ บ เห็นไม๊ ก็ ออกข้อสอบแบบป้องกันคนโกง ไม่ ได้ออก
ข้อสอบแบบสร้างสรรค์ ที่เห็นนะใครลอกไปก็ลอก ใครจะเอาหนังสือมาเปิ ด ก็เปิ ดไป (Open
book) เพราะการให้คะแนนไม่ได้ให้คะแนนทีค่ าตอบ แต่ให้คะแนนทีก่ ระบวนการตอบ” (08)
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ผล ก ระท บ ดั ง ก ล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น อ งค์ ก ารแห่ งการเรี ย น รู ้ ด ้ ว ย ต น เองขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาไทย
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีทเ่ี ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดม ศึกษาไทย 5 ระยะตามแนวคิดของการ์ทเนอร์ (Gartner, 1995)
ผลการศึ ก ษา พั ฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น มาใช้ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย วิเคราะห์ผ่านโมเดลวุฒิ ภ าวะของการนาเทคโนโลยี ม าใช้ในองค์การ 5
ระยะ (Technological maturity) พบว่ า วงจรการเติ บ โต Hype’s Life Cycle Graph (Gartner,
1995) อยูใ่ นระยะที่ 3 คือ ระยะต่าสุดของความคาดหวัง
(Trough of disillusionment) มี พัฒ นาการเคลื่ อนตัวกระจุกตัวหนาแน่น เกาะกลุ่ม กัน
เป็ นคลั ส เตอร์ (Cluster) โดยเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น ที่ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย ทัง้ หมด 9 ประเภท เรียงตามลาดับระยะเวลาของการปรากฏขึน้ ครัง้ แรก
ได้แก่ การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย ( x̅= 3.48) ภาษามาร์กอัป
(HTML5) ( x̅ = 3.47) ระบบการพิมพ์สามมิติ ( x̅ = 3.45) บิ๊กดาต้า ( x̅ = 3.44) เกมมิฟิเคชัน
เพื่ อการศึกษา ( x̅ = 3.40) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( x̅ = 3.39) ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์
( x̅ = 3.38) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ( x̅ = 3.33) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( x̅ = 3.26)
ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย (n = 345)

1.
2.
3.
4.

เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน
การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายใน
มหาวิทยาลัย (Private cloud computing)
ภาษามาร์กอัป (HTML 5)
ระบบการพิมพ์สามมิติ (3D-printing)
บิก๊ ดาต้า (Big data)

𝐱̅
3.48

S.D.
0.72

ระยะพัฒนาการ
3

3.47
3.45
3.44

0.71
0.74
0.78

3
3
3
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ตาราง 14 (ต่อ)

5.
6.
7.
8.
9.

เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผัน
เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification in
education)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs)
ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ (Cloud
computing)
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reality)
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)
รวม

𝐱̅
3.40

S.D.
0.73

ระยะพัฒนาการ
3

3.39
3.38
3.33
3.26

0.74
0.74
0.75
0.77

3
3
3
3

3.40

0.74

3

จากตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิก ผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทัง้ หมด 9 ประเภท โดยภาพรวมอยู่ในระยะที่
3 เมื่อพิจารณารายประเภทพบว่าเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ใช้ในการบริหารจัดการ และ
การเรียนการสอนในสถาบันอุดม ศึกษาไทยเรียงตามลาดับระยะเวลาของการปรากฏขึน้ ครัง้ แรก
มีพัฒ นาการเคลื่อนตัวกระจุกตัวหนาแน่นเกาะกลุ่มกันเป็ นคลัสเตอร์ (Cluster) อยู่ในระยะที่ 3
ระยะต่าสุดของความคาดหวัง (Trough of disillusionment) เช่นเดียวกัน
ภาพประกอบ 25 แสดงพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้
ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย มี พัฒ นาการ (Development) หรือวงจรการเติบ โต (Technological
maturity) ตามแนวคิดของการ์ทเนอร์ (Gartner, 1995) อยู่ในระยะที่ 3 เป็ นระยะต่าสุดของความ
คาดหวัง (Trough of disillusionment) ซึ่งเป็ นจุดต่าที่สุดของกราฟ หลังเทคโนโลยีขนึ ้ ถึงจุดสูงสุด
ยอดไปแล้วทาให้เทคโนโลยีหรือกระแสนัน้ ๆ เริ่มได้รบั ความนิยมลดลงหรือมีกระแสที่ตกลง โดย
พบว่า เทคโนโลยี ทั้ง หมด 9 ประเภท มี พัฒ นาการกระจุก ตัวหนาแน่น เคลื่ อ นตัวเกาะกลุ่ม กัน
เป็ นคลัสเตอร์ (Cluster) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) มีพฒ
ั นา การอยูร่ ะดับต่าที่สดุ เมื่อเทียบ
กับเทคโนโลยีประเภทอื่น อธิบายได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยยังอยู่ในระยะบูรณาการเทคโนโลยี
เกิดใหม่หลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน (Integrated technologies) มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการนา
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้และผ่านการทดสอบในด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจยั มาแล้วช่วงระยะหนึ่งจนมาถึงจุดที่กระแสของเทคโนโลยีนนั้ ๆ กลายเป็ น
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เรื่ อ งที่ ไ ม่ ทัน สมัย ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งใหม่ เป็ นเรื่ อ ง ที่ ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย และอาจารย์ผู้ส อนไม่ ใ ห้
ความสาคัญหรือให้ความสนใจ เกิดจากเทคโนโลยีบางประเภทยังอยู่ในช่วงพัฒนา ดังนัน้ จุดของ
เฟส (Phase) นีอ้ าจเกิดขึน้ ได้กบั เทคโนโลยีส่วนใหญ่ท่ีไม่สามารถรักษากระแสของตัวเองเอาไว้ได้
นาน แต่ก็อาจมีเทคโนโลยีบางประเภทที่ยงั สามารถรักษากระแสได้นานทาให้การตกลงของกระแส
นัน้ จะเกิดขึน้ อย่างช้าๆ หรือค่อยๆ เกิดไป ปั จจุบนั เทคโนโลยีบางประเภทมีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงขัน้ ตอนในการศึกษาวิจยั ของการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย ที่
ล่าช้ามากจนเกินไป ส่งผลให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนประสบความยากลาบากใน
การตัดสินใจที่จะเลือกพัฒนาหรือจะสนับสนุนเทคโนโลยีประเภทใดก่อน-หลัง
พัฒนาการของกราฟ ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(A.I.) ซึ่ง อยู่ในระยะที่ 3 คื อ ระยะต่ าสุดของความคาดหวัง (Trough of disillusionment) โดยมี
ค่าเฉลี่ยในระดับ ต่าที่สุด แสดงนัยสาคัญว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กาลังถูกพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว ควบคู่ไ ปกับ เทคโนโลยี ป ระเภทอื่ น เพื่ อ น าไปสู่ก ารต่อยอดและน าเทคโนโลยี ไปสู่ เฟส
(Phase) ระยะกระจ่างรู ้ (Slope of enlightenment) ซึ่งเป็ นระยะที่เทคโนโลยีใหม่ดงั กล่าวเริ่มไม่ใช่
กระแสแบบในอดีต แต่ได้พิสจู น์ให้เห็นเป็ นที่ประจักษ์ โดยได้รบั การรับ รองจากการประยุกต์ใช้งาน
จากอาจารย์ผสู้ อนที่ได้ส่ งั สมประสบการณ์ดา้ นการสอน โดยแสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์ ใช้งาน
ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมี ราคาถูก รวมทั้งผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยสามารถนาไปใช้เพื่ อเพิ่ ม พูน
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการควบคูไ่ ปกับการศึกษาวิจยั ที่เหมาะสมกับช่วงเวลา จนกระทั่ง
ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ผู้ ส อนเริ่ ม มองเห็ น คุ ณ ค่ า และคุ ณ ประโยชน์ข องการใช้เ ทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ความสาคัญของเฟส (Phase) นี ้ จะทาให้เกิดวิธีการรูปแบบและแพลตฟอร์มใหม่
ในการบริห ารจัด การและการจัด การเรีย นการสอนมากมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การน า เทคโนโลยี
ปั ญ ญาประดิษฐ์มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นจนทาให้เกิดการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง (Technology acceptance) ส่งผลให้ม หาวิทยาลัยต้องการที่ จะลงทุน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีให้ดีมากยิ่งขึน้ ต่อไปในระยะยาว จนนาไปสู่ขนั้ สุดท้ายใน ระยะ
ที่ 5 คื อ ระยะโหมดของการใช้ ง าน (Plateau of productivity) ซึ่ ง เป็ นระยะเทคโนโลยี ท่ี มี
พัฒนาการสมบูรณ์เต็มที่ เป็ นเฟส (Phase) ที่มีความนิ่งและคงที่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ส่งผล
ให้เทคโนโลยี ปัญ ญาประดิษฐ์ ถูกนามา ใช้งานในด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน
มากมาย จนกลายเป็ นเรื่องปกติในมหาวิทยาลัย โดยสะท้อนความสัม พันธ์ดา้ นพฤติกรรมและ
ทัศนคติของผูใ้ ช้งานที่เป็ นทัง้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน แสดงให้เห็นว่าเกิด
ประโยชน์สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในหลากหลายด้านและสาขาวิชา ซึ่งสร้างมาตรฐาน
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และเกณฑ์ใหม่ขึน้ เกิดเป็ นคุณ ค่าให้กับมหาวิทยาลัยนัน้ จนได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางใน
แวดวงการศึกษา ทาให้ผบู้ ริหารผลักดันให้เทคโนโลยี ประเภทนัน้ ๆ เข้าสู่ช่วงของการเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลายเป็ นเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอน และการวิจยั ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถ้าหากว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) นัน้ มีการ
ปรับปรุงหรือมีการดัดแปลงให้ดีย่งิ ขึน้ ก็จะกลับไปวงจรในวัฏจักรแรกต่อไป
นอกจากนี ้ ในวงจรการเติบโตตามแนวคิดของการ์ทเนอร์ (Hype’s Life Cycle, Gartner,
1995) ยังมีขอ้ มูลด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแบ่งอายุขยั ของเทคโนโลยีนนั้ ๆ ว่าจะอยู่ในกระแส
ได้นานแค่ไหน โดยมีอายุตงั้ แต่นอ้ ยกว่า 2 ปี จนถึงมากกว่า 10 ปี ทาให้ผทู้ ่ีสนใจจะทาการศึกษา
วิจัย ในขั้น ตอนต่อ ไป จะสามารถล่ ว งรู ห้ รือ คาดการณ์ได้ล่ว งหน้า (Prediction) ว่า เทคโนโลยี
ประเภทใดจะคงอยู่ได้นานหรือไม่นาน เป็ นส่วนสาคัญที่มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเพื่อนามาใช้
เป็ นส่วนประกอบในการมองอนาคตทางเทคโนโลยี (Foresight) ซึ่งสามารถทาด้วยวิธี การสารวจ
ถ้าเป็ นแผนระยะสัน้ ถึงระยะปานกลาง คือ ตัง้ แต่ 3 ปี ถึง 10 ปี แต่ควรมีการทบทวนแผนใหม่ทกุ ๆ
3-5 ปี รวมถึ ง การพิ จ ารณาบทบาท หน้า ที่ และภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลัย
ประกอบการกาหนดแนวทางและนโยบายให้สอดคล้องกัน

ภาพประกอบ 25 พัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่ อศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะของ เท ค โน โล ยี ที่ เป ลี่ ยน แป ล งพ ลิ กผั น ที่ น าม าใช้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย
2. เพื่ อศึ ก ษาผลกระทบของการน าเทคโนโลยี ท่ี เ ปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น มาใช้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น มาใช้ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย
วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อน ที่
มี ทัก ษะองค์ค วามรู ้ ประสบการณ์ ในการบริห ารจัด การและการจัด การเรีย นการสอน ซึ่ง น า
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน มาใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเพื่อการจัดการเรียนรูแ้ ละบริหาร
จัดการในสถาบันอุดมศึกษาไทย อย่างน้อย 1 รูปแบบ หรือแพลตฟอร์มใหม่ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จาก
สถาบันอุดมศึกษาไทยในกากับของรัฐ 4 แห่ง ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม จานวน 9,467 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดี อดีตคณบดี และอาจารย์ผูส้ อน จานวน 8 ท่าน ได้มาด้วยวิธีคดั เลือก
แบบเจาะจง กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อน
จานวน 345 คน ได้มาจากการสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยสุ่มเลือก
จากสถาบัน อุด มศึก ษาในก ากับ ของรัฐ ในสัง กัด กระทรวงอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่1) มหาวิทยาลัยศรี
นคริน ทรวิโรฒ ประสานมิ ตร 2) มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา 3) มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์
บางเขนและ4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก จากนัน้ ใช้วิธีส่มุ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
random sampling) โดยแยกกลุ่ม ตัว อย่ า งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามสาขาวิ ช า ได้แ ก่ 1) กลุ่ม วิ ช า

216
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผูส้ อน ในคณะที่
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 170 คน และ2) กลุ่มวิชาสังคม
ศาสตร์ และศึก ษาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิท ยาลัย และอาจารย์ผู้สอน ในคณะที่
จัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จานวน 175 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาค้น คว้า ครั้ง นี ้ไ ด้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
interview) ใช้แบบ สัม ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) จ านวน 4 ข้อ และ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google form) และแบบกระดาษ มี ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระยะของลิเคิรท์ (Likert’s rating scale) จานวน 62 ข้อ
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั มีขนั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1. ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั เตรียมแบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว นามาถอดข้อความในรู ป
ของเอกสารแล้วให้รหัส (Coding) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ย่อยๆ
(Grouping) เพื่อนามาใช้สร้างหัวข้อใหม่ (New theme) และข้อย่อย (Sub-theme) ผลกระทบของ
การนาเทคโนโลยีท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามโฮวาธ (Horváth,
2016)
2. ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั เตรียมแบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 345
ฉบับ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าสถิติพืน้ ฐาน
ได้แ ก่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน พั ฒ นาการของการน าเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้โมเดลวุฒิ ภาวะของการนาเทคโนโลยี มาใช้ในองค์การ 5 ระยะ ตาม
แนวคิด ของการ์ท เนอร์ (Technological Maturity, Gartner, 1995) การตรวจสอบความถูก ต้อ ง
ของข้ อ มู ล ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ก ารตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล (Data source
triangulation) (Denzin & Lincoln, 1994; สุภางค์ จันทวานิช, 2543)
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การจัด กระท าและการวิ เคราะห์ข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative analysis)
ผูว้ ิจยั มีขนั้ ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยดาเนินการการถอดข้อความให้อยู่ในรูปของเอกสารและ
ให้รหัส (Coding) จาก นั้น น าข้อ มู ล ที่ ได้ม าท าการวิ เคราะห์แ ละสัง เคราะห์ในแต่ล ะประเด็ น
สาระสาคัญด้วยการถอดคาพูดและข้อ ความที่ได้จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละท่าน
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เสร็จแล้วนามาตีความ โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ (Grouping) เพื่อนามาใช้สร้างหัวข้อใหม่และ
ข้อย่อย ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งปริม าณ (Quantitative analysis)
เมื่ อ ผู้วิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถามได้แ ล้ว ด าเนิ น การวิเคราะห์ข้อ มูล ด้วยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามโดยการหาร้อย
ละ (Percentage) และวิเคราะห์ขอ้ มูลพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมา
ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยนาแบบสอบ ถามของผูต้ อบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นาค่าเฉลี่ยของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันแต่ละประเภทมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพื่อสรุปผลระยะพัฒ นาการของการนาเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ ยนแปลงพลิ กผัน มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย และน าผลของระยะที่ ได้ม าท าการสร้าง
Hype’s life cycle graph ตามแนวคิดของการ์ทเนอร์ (Gartner, 1995)
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะของเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
9 ประเภทเรียงตามลาดับระยะเวลาของการปรากฏขึน้ ครัง้ แรก ได้แก่ การประมวลผลบนคลาวด์
เพื่อพัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย ภาษามาร์กอัป (HTML5) ระบบการพิมพ์สามมิติ บิ๊กดาต้า
เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ เทคโนโลยีโลก
เสมือนจริง และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
มี 4 ด้าน ดังนี ้ 1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเป็ นสื่อและวัสดุการสอน ใช้การจัดการ
เรีย นการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx, Synergy) และเป็ น การเรีย นรู ค้ วบคู่กับ การ
ท างานแบบสหวิ ช าการ (Inter disciplinary) เป็ นรู ป แบบของการจัด การศึ ก ษาแบบใหม่ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย 2) ประสิทธิผลของการศึกษา เป็ นการเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive
responsive learning) และการพั ฒ นาบทเรี ย นระยะสั้ น เฉพาะกลุ่ ม (Short-courses, Nondegree) เป็ น ลัก ษณะของการเรีย นรู ท้ ่ี มุ่งให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลเฉพาะกลุ่ม 3) ประสิท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ใช้การเรียนรูบ้ นออนไลน์แพลตฟอร์ม (Online platform) และการ
เรีย นรู ป้ ั จ เจกบุค คล (Self-paced) เป็ น การเรีย นรู ท้ ่ี ให้อิ ส ระแก่ ผู้เรีย น เป็ น การเรีย นรู ท้ ่ี ผู้เรีย น
สามารถเรีย นด้ว ยตัว เองได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง 7 วัน ทุ ก ที่ ทุก เวลาตามสะดวก (Anytime Any
where) และ4) การศึกษาที่ถกู ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็ นการสร้างฐานความรูใ้ หม่เพื่อเชื่อมโลก
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แห่ ง การเรี ย นรู ้ บ นอิ น เทอร์เ น็ ต (Internet-based knowledge) และการใช้ ศั ก ยภ าพ ของ
ปั ญ ญาประดิษฐ์เพื่ อแบ่งปั นความรู ร้ ่วมกัน (The power of A.I.) ซึ่งมีความแตกต่างจากผลวิจัย
ของโฮวาธ (Horváth, 2016)
3. พัฒ นาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยทั้งหมด 9 ประเภท โดยประยุกต์ใช้โมเดลวุฒิ ภ าวะของการนาเทคโนโลยี ม าใช้ในองค์การ
5 ระยะ ตามแนวคิ ด ของการ์ท เนอร์ (Technological maturity, Gartner, 1995) โดยรวมอยู่ใน
ระยะที่ 3 มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่ อพิจ ารณาราย
ประเภท ซึ่งเรียงตามลาดับระยะเวลาของการปรากฏขึน้ ครัง้ แรก พบว่า มี พัฒ นาการกระจุกตัว
หนาแน่นเคลื่อนตัวเกาะกลุ่มกันเป็ นคลัสเตอร์ (Cluster) อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะต่าสุดของ
ความคาดหวัง (Trough of disillusionment) โดยมี คะแนนเฉลี่ ยตัง้ แต่ 3.26 ถึง 3.48 และมี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตัง้ แต่ 0.71 ถึง 0.78 และเทคโนโลยี ทงั้ 9 ประเภท ไม่ได้เรียงตามระยะของ
พัฒนาการตามโฮวาธ (Horváth, 2016) องค์ความรูใ้ หม่ท่ีได้จากการศึกษาพัฒนาการของการนา
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาไทย
ได้นาศักยภาพของเทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์ (A.I.) มาใช้เป็ นเครื่องมือ (Tools) เพื่อขับเคลื่อน
การศึ ก ษาด้ ว ยนวั ต กรรมและแบ่ ง ปั นความ รู ้ร่ ว มกั น ในโลกอิ น เทอร์เ น็ ต มี ก ารพั ฒ นา
ปัญญาประดิษฐ์ในอัตราเร่งและทวีความสาคัญในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาไทยในปั จจุบนั และอนาคต ถ้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาให้ไปสู่
ระยะที่ 4 คื อ ระยะกระจ่างรู ้ ซึ่ง เป็ น ระยะที่ จ ะสามารถพัฒ นาศั ก ยภาพของ A.I. ให้เรีย นรู ค้ ิ ด
วิเคราะห์ได้เองเฉกเช่น เดี ยวกับ มนุษ ย์ (Machine learning & deep learning) ดัง นั้น ผู้บ ริห าร
มหาวิทยาลัยจะสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นหลักในการตัดสินใจ เพื่อที่จะลงทุนให้เทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ให้ไปสู่ระยะที่ 5 คือ ระยะโหมดของการใช้งานจริง หรืออาจจะพิจารณาที่จะไม่
พัฒนาต่อไป โดยเริ่มนา A.I. มาประยุกต์ใช้จริงในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์และประสิทธิภาพของระบบงานในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
รวม ถึงนาไปสูก่ ารตัดสินในการลงทุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ในระยะสัน้ -ยาวต่อไป
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครัง้ นี ้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษา
1. ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
3. พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
1. ลักษณะของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ที่นามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ทั้ง หมด 9 ประเภท ที่ ค ้น พบในสถาบัน อุด มศึก ษาไทย (Horváth, 2016; Combs and Meskó,
2015; Zappa, 2014; Kumar, 2013; Marquis, 2012) ส าม ารถ อ ธิ บ าย ได้ ว่ า เท ค โน โล ยี ที่
เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น ที่ น ามาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังอยู่ในระยะบูรณาการเทคโนโลยีเกิดใหม่หลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน
(Integrated technologies) ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผูส้ อนควรมุ่งเน้นการบูรณา
การทัง้ ระบบรวมถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสื่อและวัสดุการสอนที่สามารถนามาใช้กับรู ปแบบ
และแพลต ฟอร์ม การเรียนการสอนใหม่โดยเชื่ อมโยงกับการจัดการเรีย นการสอนรู ปแบบเดิม
พร้อมกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงระยะเวลา
ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบและแพลตฟอร์มการเรียนการสอนใหม่ในระยะบูรณา
การนี ้ จึงควรใช้รูปแบบผสมผสานกัน (Hybrid, BlendEx, Synergy) ซึ่งเป็ นการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนปกติและการเรียนออนไลน์ควบคูก่ นั ไป ถึงแม้ว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลายประเภทในมหาวิทยาลัยมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยได้ผ่าน
การทดสอบด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจยั แต่เนี่องจากเทคโนโลยี
บางประเภทยังอยู่ในช่วงพัฒ นาการ และมี การปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งขัน้ ตอนการ
ศึกษาวิจยั ของเทคโนโลยีท่ีล่าช้ามากจนเกินไป ส่งผลให้ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อน
ประสบความยากล าบากในการตัดสินใจที่ จ ะเลือกพัฒ นาและสนับสนุนเทคโนโลยีประเภทใด
ก่อนหลัง สอดคล้องกับผลการวิจัยของแบรดฟอร์ด (Bradford, 2010) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การอุบัติ
ใหม่ของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิกผัน เพื่ อใช้วิเคราะห์แผนงาน การประยุกต์ใช้ และการ
แพร่กระจายเทคโนโลยีในระบบมหาวิทยาลัย ของรัฐ 11 แห่ง ในมลรัฐฟลอริดา้ (SUSF) อ้างถึงผล
การศึกษาวิจยั ของโร๊ด (Rhode, 2001, pp. 212-213) ที่ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการศึกษารู ป
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แบบเดิมและการศึกษารู ปแบบใหม่ท่ี จะเปลี่ ยนแปลงอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
การศึกษารูปแบบใหม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ 1) มุ่งเน้นการสร้างสมรรถภาพและทักษะแก่ผเู้ รียน 2)
ใช้ระบบการเรียนการสอนใช้หอ้ งเรียนเสมื อนจริงไร้ขีดจ ากัด (3D-interactive learning) 3) เป็ น
การเรียนแบบปั จเจกบุคคลไม่จากัดทางเลือก 4) นิสิตบริหารจัดการตารางเรียนได้ดว้ ยตนเอง 5)
ตารางเรียนมีความยืดหยุ่นสูง 6) นิสิตเป็ นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู ้ 7) ค่าเทอมถูก 8) นิสิต
เลื อกลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความถนัดหรือความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และ
เที ยบโอนหน่วยกิ ต ระหว่างกัน ได้แ ละ9) นิ สิต สามารถรับ ฟั ง เนื อ้ หาบทเรีย นในระบบออนไลน์
ย้อ นหลัง ได้บ่อ ยครัง้ ตามต้อ งการ และมี ป ฏิ สัม พัน ธ์กับ อาจารย์ผู้ส อนสูง และสอดคล้อ งกับ
ผลการวิ จั ย ของคู ม าร์ (Kumar, 2013) ซึ่ ง พบว่ า ลั ก ษณะและพั ฒ นาการของเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผั น ที่ จ ะเข้ า มามี บ ทบาทและสร้า งรู ป แบบการเรี ย นรู ้ 11 ประเภท ใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ บิ๊กดาต้า ซอฟแวร์ APIs เทคโนโลยีการเรียนการสอน Tin Can ภาษา
ม า ร์ ก อั ป (HTML5) อุ ป ก รณ์ Responsive e-Learning Design(RED) อุ ป ก รณ์ Wearable
computing วิดีโอคลิป ระบบการพิมพ์วตั ถุสามมิติ การเรียนรูบ้ นสมาร์ทโฟน และการประมวลผล
บนคลาวด์ท่ีสง่ ผลกระทบและเปลี่ยนแปลงการศึกษา
นอกจากนี ้ ผลการวิ จั ย ของคอมบส์ และเมสโก (Combs and Meskó, 2015)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การปรับปรุ งการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา และแสดง
นัยสาคัญสาหรับการออกแบบหลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ได้ระบุดิจิทลั แอดวานซ์
(Digital advances) ทัง้ หมด 4 กลุ่ม มี 24 ประเภทที่นามาใช้ในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ เช่น
ระบบการพิมพ์สามมิติเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะของมนุษย์ ปั ญญาประดิษฐ์ท่ีพัฒ นาโดย IBM’s
Watson, Cognitive task analysis (CTA) ก า รใช้ ก ระ โห ล ก เที ย ม ส า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย อั ม พ า ต
(Augmenting human capabilities) และผลวิจยั ด้านจินตภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะ
เข้ามาเปลี่ ย นแปลงห้อ งเรียนในอนาคต (Zappa, 2014; Marquis, 2012) เช่น ห้อ งเรีย นระบบ
สตู ดิ โ อสอนแบบโลกเสมื อ นจริ ง (Virtual teaching studio-based learning) เวอร์ช่ ั น ไฮบริ ด
(Hybrid) เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่ อเชื่ อมช่องว่างระหว่างการศึกษาออนไลน์ (Online)
และออฟไลน์ (Offline) แพลตฟอร์ม การสอนใหม่ รู ป แบบผู้เรี ย นสอนผู้เรี ย น (S2S teaching
platforms) แพลต ฟอร์มการเรียนบนสมาร์ทโฟน (Mobile learning platforms) การใช้อลั กอริทึม
เพื่อขับเคลื่อนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทางไกลเสมือนจริง (Telepresence) บทเรียนที่
ถูกสร้างขึน้ ด้วยอัลกอริทึม (Algorithm-generated lessons) และเทคโนโลยี Matrix เพื่อถ่ายโอน
ความรูแ้ ละข้อมูลต่างๆ เข้าสูส่ มองของมนุษย์ได้โดยตรง
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2. ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยจากการสังเคราะห์ในแต่ละประเด็นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละท่าน มี 4 ด้าน
ดังนี ้
2.1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเป็ นสื่อและวัสดุการสอนเพื่อการ
เรียนรู ้ (Integrated technologies) เป็ นการจัดการเรียนการสอนที่ม่งุ เน้นการปรับปรุงสื่อวัสดุการ
สอนและการพัฒ นาทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการนาเทคโนโลยี แบบผสมผสานหลากหลาย
ประเภทมาใช้เป็ นสื่อและวัสดุการสอนเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างค่านิยมใหม่
เกี่ ยวกับวิชาชีพและการทางานของผูเ้ รียนในอนาคต โดยอาจารย์ผูส้ อนเพิ่มความตระหนักรู ถ้ ึง
วิธีการสอนและประสิทธิผลของการใช้การสอนแบบสื่อประสม (Multimodal teaching) มากยิ่งขึน้
เช่น การใช้ Hype’s Life Cycle Graph เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์วงจรการเติบโตของเทคโนโลยีแต่
ละประเภท เพื่ อ ปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล และปรับ เปลี่ ย นสื่ อ วัส ดุก ารสอนให้เหมาะสมอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
(Horváth, 2016) สอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ มาร์ค วิ ส (Marquis, 2012) ที่ ก ล่ า วว่ า การ
ผสมผสานมีเดียใหม่เพื่อเป็ นตัวกลางในการให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นและการสื่อสาร ซึ่งช่วย
ให้ผเู้ รียนเข้าใจโลกแห่งความเป็ นจริงที่มีปฏิสมั พันธ์กันและช่วยในการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2.1.1) การจัด การเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ2.2.2) การ
เรียนรูผ้ นวกการทางานแบบสหวิชาการ
2.1.1. การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ ผสมผสาน (Hybrid, BlendEx,
Synergy) เป็ นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนออนไลน์แพลตฟอร์ม และการเรียนใน
ห้องเรียนควบคู่กัน ไป โดยค านึงถึง การใช้ส่ื อวัสดุการสอนแบบสื่ อประสมมากยิ่ง ขึน้ ผู้บ ริห าร
มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาทุกรู ปแบบอย่างเต็มที่ โดยนา
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการสากล ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ และแอปพลิเคชั่น ได้แก่ กูเกิล้
คลาสรูม(Google class room) กูเกิล้ มีท (Google meet) ไมโครซอฟท์ทีม (Microsoft team) มูด้
เดิล้ (Moodle) เว็บเอ็กซ์ (WebEx) ซูม (Zoom) ไลน์แชท (Line chat) มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนบนเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสาร เช่น มือถือสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค
โน๊ตบุ๊ค และแลปท็อป โดยสร้างระบบการสอบออนไลน์ 100% เช่น ระบบ FinEx การสร้างข้อสอบ
บน Google form, ระบบมูเดิล้ (Moodle) และมีการทดลองใช้การทดสอบออนไลน์แบบมีผคู้ มุ สอบ
Online Proctor Examination (STOU) โดยสามารถเชื่ อ มต่อ การใช้ง านกับ ระบบต่า งๆภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาเป็ นต้องมีการศึกษาและวางแผนงานแบบบูรณาการ
โดยระบุทัก ษะดิจิ ทัล พื น้ ฐานที่ จ าเป็ น ต่อการน าเทคโนโลยี ม าใช้ในการขับ เคลื่ อ นทั้ง ในระดับ
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มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒ นาทักษะความรู ค้ วามสามารถ
ของอาจารย์ผสู้ อนและบุคลากรให้มีความรูค้ วามเข้าใจ รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างต่อ เนื่องและเป็ นระบบ เช่น โครงการ SWU Best ซึ่งเป็ นคอร์สอบรมออนไลน์แบบ
โมดูล (Modular system) สาหรับอาจารย์ผสู้ อนเพื่อนาทักษะด้านดิจิทลั มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สอด คล้องกับผลการวิจัยของ แซปป้า และมาร์ควิส (Zappa, 2014; Marquis, 2012)
ที่ศึกษาจินตภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงห้องเรียนในอนาคต โดย
ห้องเรียนรูปแบบเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็ น ห้องเรียนในระบบสตูดิโอโลกเสมือนจริง (Virtual/
physical studios) เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการเรียนรูปแบบออนไลน์ (Online) และการเรียนใน
ห้องเรียนปกติ (Offline) เป็ นศูนย์กลางที่จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูก้ บั เพื่อนๆ
ร่วมชัน้ ทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือจัดการศึกษาสมัยใหม่ เช่น แท็บเล็ต กระดานถามตอบ
จอภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เผยแพร่ขอ้ มูลในระบบเปิ ดสาหรับสาธารณชน (OCW) ที่จะนามา
ประยุกต์ใช้ในสถาบัน อุด มศึกษาและมหาวิท ยาลัยอย่า งแพร่หลาย โดยจัดทาเนื อ้ หาบทเรียน
รูปแบบวีดิโอการสอนออนไลน์ และใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา มาร์ควิส ยังได้พยากรณ์ไว้ว่า
ภายในสองทศวรรษข้างหน้า (ปี ค .ศ. 2040) การศึกษารูปแบบไฮบริด (Hybrid) จะมุ่งเน้นเรื่องการ
เรียนรู ้ โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน และประเมินผลผ่านแฟ้มสะสมผลงานปั จเจกบุคคล การศึกษาใน
ยุคนีจ้ ะกลายเป็ นรู ปแบบต่อ เนื่องเชื่อมต่อถึงกันได้ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสาคัญและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของความรูแ้ ละการเรียนรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
2.1.2. การเรียนรู ผ้ นวกการทางานแบบสหวิชาการ (Interdisciplinary) เป็ น
รูปแบบของการจัดการศึกษาแบบใหม่ท่ีเปิ ดกว้างไม่จากัดการเรียนรู เ้ พียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง
เท่านัน้ จึงสอดคล้องกับผูเ้ รียนเจเนอเรชั่น Z และCE ที่มุ่งเน้นการเรียนรู ใ้ ห้ครบทุกทักษะกับการ
ทางานควบคูก่ นั ไป รวมถึงสอดคล้องกับกับโลกการทางานในปั จจุบนั ที่ตอ้ งการคนที่มี ความรูแ้ บบ
องค์รวมและมี ทัศ นคติแบบสากลนิ ยม (Global mindset) เป็ นแนวโน้ม ในการจัดการศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในปั จจุบัน เช่น โครงการพี่ เลีย้ ง ChAMP (Chulalongkorn
Alumni Mentorship Program) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นการเรียนรูแ้ บบกากับตัวเอง (Self-directed) การทาโครงงานเพื่อการทางานและเรียนรูร้ ว่ มกัน
(Project-based) โดยอาจารย์ผู้ส อนจะเป็ นผูช้ ี แ้ นะ (Coaching) อานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
(Facilitator) เป็ นระบบพี่เลีย้ งตัวต่อตัว (1-1 Mentoring) ใช้การประเมินผลบนพืน้ ฐาน ทักษะการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถของผูเ้ รียนปั จเจกบุคคล และการฝึ กปฏิบตั ิประสบการณ์
วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ใช้ระบบสหกิจศึกษาที่บูรณาการทักษะความรู ก้ ับการทางานเข้า
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ด้วยกัน ซึ่งทักษะเหล่านีเ้ ป็ นแนวโน้มที่โลกอนาคตกาลังมองหาในตัวคนทางานรุน่ ใหม่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจึงวัดได้จากความสาเร็จในวิชาชีพของผูเ้ รียนในอนาคต โดยได้เข้าแทนที่การเรียนรู ้
และวัดความสาเร็จด้วยปริญญาบัตรกระดาษในระบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ
โฮวาธ (Horváth, 2016, p. 350) ที่พบว่าการผนวกเวลาว่าง การเรียนรูแ้ ละการทางานไว้ดว้ ยกัน
เป็ นการศึกษาที่ มุ่งเน้นเพื่ อผลิตผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญ หา และใช้สาร
สนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ความรูพ้ ืน้ ฐานทฤษฎีเพื่อประกอบวิชาชีพ ผลกระทบ
ดังกล่าว ก่อให้เกิดกลยุทธ์ทางการศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2.2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการศึ ก ษา (Efficiency in education) ที่ มุ่ ง เน้ น การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) เป็ นการสร้าง
สภาพการเรียนรู ท้ ่ีให้ผูเ้ รียนมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู แ้ บบมีปฏิสัมพันธ์ และใช้ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นสาคัญ มากกว่าการศึกษาที่ ม่งุ เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ปแบบเดิม ซึ่งอาจารย์
ผูส้ อนและผูเ้ รียนมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของโฮวาธ
(Horváth, 2016, p. 350) ที่พบว่า การเพิ่มประสิทธิผลของการศึกษาที่มุ่งเน้น การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาในสภาพแวดล้อมโลกเสมือนจริง โดยผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้
และใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสาคัญ มากกว่าการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน โดย
อาจารย์ผูส้ อนและผู้เรียนมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง (Horváth, 2016, p. 350) ประกอบด้วย
2.2.1) การเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ และ
2.2.1. การเรียนรู แ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive responsive learning) เป็ น
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ม่งุ เน้นการนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual reality) มา
ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูแ้ บบเสมือนจริง รูปแบบการเรียนรูด้ งั กล่าวที่มีใช้จริงใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยนัน้ ยังอยู่ในวงจากัดในศาสตร์เฉพาะด้าน เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เครื่องมือ
ช่วยจัด การเรีย นรู ค้ วามเป็ น จริง เสริม (Augmented reality) ส าหรับ นิ สิ ต แพทย์เพื่ อ ศึก ษากาย
วิภ าคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นาเทคโนโลยี แสดงผลผ่านแว่นครอบศีรษะ HUD
(Heads Up Display/Eyewear) มาใช้สาหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ภาควิชาการ
วัดผลและวิจยั การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีการ
เปลี่ยน แปลงการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบมีปฏิสมั พันธ์กับผูเ้ รียน ใช้ หอ้ งเรียน
เสมื อ น (Virtual classroom) บนโลกออนไลน์ส าหรับ ผู้เรี ย นในระดับ ปริญ ญาตรี โดยมุ่ ง เน้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ซ่งึ จะช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจโลก
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แห่งความเป็ นจริงที่ มีปฏิสัมพันธ์กัน การสร้างคาถามที่ช่วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนเกิ ดความสนใจใน
เนือ้ หาบทเรียนที่อาจารย์ผสู้ อนออกแบบมาโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ของการวัด
ประเมินผลผูเ้ รียนด้วยมาตรฐานที่กาหนดขึน้ มาใหม่ โดยนารูปแบบเกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษามา
เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเ้ รียนที่แตกต่างจากการ
วัดประเมินด้วยคะแนนสอบแบบเดิม เช่น การประเมินผลงานกลุ่ม และผลงานรายบุคคล การใช้
แบจด์ (Badges) การให้ ร างวั ล การให้ แ ต้ม (Points) การสะสมแต้ม เป็ นการเรี ย นรู ้อ ย่ า ง
สนุกสนานและปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูเ้ รียนที่มีต่ออาจารย์ผสู้ อน สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ
คอมบส์และเมสโก (Combs and Meskó, 2015) ที่ระบุ เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันที่ส่งผล
กระทบต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและแสดงนั ย ส าคั ญ ส าหรับ การออกแบบหลั ก สู ต รใหม่ ใ น
มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ 24 ประเภท ที่ใช้ Augmented reality แว่นตา Google คอนแทคเลนส์
สามมิติสาหรับนิสิตแพทย์ใช้ศึกษาวิธีผ่าตัด การใช้ Eye and attention tracking เป็ นการพัฒนา
Tangible computing เทคโนโลยีใหม่ท่ีเชื่อมต่อการเรียนรูท้ ่ีมีความก้าวหน้าในวงการอุดมศึกษา
ระดับสากล เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างละเอียดลึกซึง้ และเข้าใจในเนือ้ หาบทเรียน
ผ่านระบบสัมผัสมากยิ่งขึน้ และสอด คล้องกับผลการวิจัยของแซปป้า (Zappa, 2014) ที่ระบุว่า
โลกเสมื อนจริง (Virtual) หมายถึง ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ในการเรียนรู แ้ บบอภิ ปรายกลุ่ ม การ
แบ่งปั นความรู ้ การคิดโครงงานและการประเมินผล รู ปแบบการสอนเปลี่ยนเป็ นคอร์สออนไลน์
เนือ้ หาบทเรียนวีดโิ อการสอนออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และผลวิจยั ของเบเกอร์และ
คณะ (Baker et al, 2012, pp. 333) ที่ ศึก ษาวิ วัฒ นาการของมหาวิ ท ยาลัย การเปลี่ ย นแปลง
นวัต กรรมอย่ า งพลิ ก ผัน ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาพบว่ า การใช้แ บดจ์ (Badges) จะกลายเป็ น
มาตรฐานการศึกษาใหม่โดยจะเข้าแทนที่ ใบปริญ ญาบัต รและใบรับรองหน่วยกิ ต รู ป แบบเดิม
(Accreditation) ในสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลั
2.2.2. การพั ฒ นาบทเรี ย นระยะสั้ น เฉพาะกลุ่ ม (Short-courses, Nondegree) เป็ นการสร้างบทเรีย นที่ มี ลักษณะเอื อ้ อานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในระบบและ
ผูส้ นใจทั่วไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนแบบเปิ ดฟรี มีทงั้ บทเรียนระยะสัน้ เฉพาะกลุ่ม และการ
เรี ย นในระบบออนไลน์โ มดู ล (Modular system) เช่ น ระบบมั๊ ก ซ์ MUX (Mahidol University
Extension) โดยเอาเนื อ้ หาส่วนหนึ่งของวิช าที่มี ผู้สนใจเรียนมากๆ มาทาเป็ นออนไลน์ แต่ไม่ได้
ทดแทน 100% เป็ นวิชาเลื อกที่ ให้นักศึกษาสามารถเลื อกเรียนที่ คณะ 70% และเรียนออนไลน์
30% โดยผูเ้ รียนสามารถทบทวนแบบฝึ กหัด ส่งการบ้าน ทา Quiz ออนไลน์ได้ดว้ ยตัวเอง (Selfpaced) และระบบมู้ก ส์ (MOOCs) เป็ นบทเรีย นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ประสานความร่ว มมื อ กั บ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเปิ ดกว้างให้ผู้เรียนที่ เป็ นทั้ง
นักศึกษาและบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบทเรียนออนไลน์เฉพาะ
กลุ่ ม ระบบ SPOCs (Small Private Online Courses) ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้รับ เงิ น
งบประมาณสนับสนุนจาก สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดให้
ผูเ้ รียนที่เป็ นกลุ่มเฉพาะ โดยผูเ้ รียนจะได้รบั ประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร การพัฒนาบทเรียน
ดังกล่าวข้างต้นได้เข้ามามีบท บาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปั จจุบนั สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย พยากรณ์เทคโนโลยีในอนาคต (ค.ศ. 2014-2040) ที่จะ
เปลี่ ยนรู ป แบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึก ษา โดยอาจารย์ผู้ส อนร่วมมื อและท างาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจัดห้องเรียนเป็ นรู ปแบบกลุ่ม ไม่แยกโต๊ะเรียนเพื่ อมุ่ง เน้นให้
ผู้เรียนเรีย นรู ร้ ่วมกัน (Silos classroom) ประกอบด้วยเนื อ้ หาบทเรียนผลสะท้อ นกลับและการ
ประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น โดยใช้ เ ทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง (Virtual reality) เช่ น Online school
communities การจัดทาเนือ้ หาบทเรียนรู ปแบบวีดิโอการสอนออนไลน์ แอปสโตร์เพื่อการศึกษา
Open Course Ware (OCW) ที่รวบรวมเนือ้ หา วิชาที่ใช้สอนในสถาบัน M.I.T. มาใส่ไว้ในเว็บไซด์
เพื่อให้ความรู ฟ้ รีแก่สาธารณชน เป็ นแพลตฟอร์มการสอนที่ใช้ร่วมระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย
(Interschool teaching platforms) (Zappa, 2014; Marquis, 2012) ระบบมู้ก ส์ (MOOCs) เป็ น
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออน ไลน์เสรี ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้จานวนมาก
ผ่ า นหน้า เว็ บ ไซด์บ นแพลตฟอร์ม ใหม่ Coursera, edX, Udacity, xPro เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรีย นให้ส ามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเที ย มมากยิ่งขึน้ ทาให้เกิ ด
เครือข่ายคุณค่าและฐานของผูเ้ รียนใหม่ (Foothold) โดยเพิ่มโอกาสและทางเลือกเพื่อเข้ารับบริการ
ทางการศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกิ ด ใหม่ ไ ด้อ ย่ า งเท่ า เที ย ม (Christensen et al, 2002)
ผลกระทบดังกล่าว ก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2.3. ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบ ริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสน เท ศ (ICT effective
management) ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูล โดยปรับปรุ งเครื่องมือสารสนเทศ (ICT) ระบบ
อินเทอร์เน็ตและ Wifi เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียน
สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ใช้ศกั ยภาพของระบบข้อมูล
สารสนเทศ มาใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญ ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การเรีย นรู ป แบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx, Synergy) และการเรีย นระบบอี -เลิ ร น์ นิ่ ง (eLearning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมต่อข้อมูลจัดเก็บบนคลาวด์แคมปั สของมหาวิทยาลัย
(Private Cloud campuses) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ ที่ส่งผลให้ผูเ้ รียนประสบความสาเร็จใน
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การเรีย นรู ้ สอด คล้องกับ ผลการศึกษาวิจัยของมาร์ควิส (Marquis, 2012) ที่ พ บว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามี บ ทบาทส าคัญ และเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของความรู ้แ ละการเรีย นรู ใ้ น
สถาบัน อุด มศึก ษาและมหาวิท ยาลัย โดยระบุว่า ช่ว งกลางทศวรรษปี ค .ศ. 2030 สถานศึก ษา
รู ป แบบเดิม จะถูกแทนที่ ด ้วยการสอนในระบบสตูดิโอเสมื อนจริง (Virtual/physical studios) ที่
เรียกว่า “เวอร์ช่ นั ไฮบริด (Hybrid)” หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการศึกษาออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ซึ่งเป็ นศักยภาพของ
การศึกษาในอนาคต ประกอบด้วย 2.3.1) การเรีย นรู บ้ นออนไลน์แพลตฟอร์ม และ2.3.2) การ
เรียนรูป้ ัจเจกบุคคล
2.3.1. การเรียนรูบ้ นออนไลน์แพลตฟอร์ม (Online platform) การแพร่ระบาด
ของเชื อ้ ไวรัส โควิด -19 ในปั จ จุบัน ส่ง ผลให้ผู้เรียนต้องทาการปรับ ตัวจากเดิม ค่อนข้างมากกับ
สถานการณ์ ก ารเรีย นแบบ New normal โดยรัฐ บาลได้ก าหนดให้ส ถานศึก ษาทุก แห่ ง ตั้ง แต่
การศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ซึ่งมหาวิทยาลัย
ทุกแห่งได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรียนการสอนบนออนไลน์แพลตฟอร์ม โดยใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
และแอปพลิ เคชั่น ต่างๆ ได้แก่ กูเกิ ล้ คลาสรู ม (Google class room) กูเกิ ล้ มี ท (Google meet)
ไมโครซอฟท์ทีม (Microsoft team) มู้ดเดิล้ (Moodle) เว็บ เอ็ กซ์ (WebEx) ซู ม (Zoom) ไลน์แชท
(Line chat) โดยอาศัยศักยภาพของระบบอินเทอร์เน็ตเป็ นกลจักรสาคัญ ในการนี ้ มหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของผูเ้ รียนในระบบออนไลน์ เช่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรให้ทุนการศึกษา 5,000 บาทแก่
ผูเ้ รียนทุกคนสองเทอมการศึกษา มีการขยาย Wifi ทัง้ ระบบใหม่ทุกคณะเพื่อรองรับการใช้งานที่
เพิ่ ม ปริม าณขึน้ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) มหาวิท ยาลัย มหิ ด ลให้ทุน
การศึกษา แจกซิมฟรีแก่นิสิต และให้ยืมโน๊ตบุ๊กกรณีผเู้ รียนขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเหลือนักศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา ขยาย
Wifi ทั้ง ระบบใหม่ งดเว้น ค่า อิ น เทอร์เน็ ต ให้กับ นัก ศึก ษา เดิน สาย Fiber Optic ใหม่ในหอพัก
นักศึกษา 2,000 ห้องและให้ผูเ้ รียนยืม โน๊ ตบุ๊ก 2,000 เครื่องเพื่ อรองรับการเรียนออนไลน์เต็มรู ป
แบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
ปรับ ปรุ ง ห้องเรีย นออนไลน์ส าหรับ การเรีย นออนไลน์และรู ป แบบวิ ดี โอออนดี ม านด์ (VDO on
demand) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ให้ทนุ การศึกษามากขึน้ และ
แจกซิมฟรีแก่ผเู้ รียนในระบบ และยังพบว่า มีการปรับแก้ไขกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาบาง
แห่งในเรื่องของระบบหน่วยกิตสะสม (Credit bank) ที่เอือ้ ประโยชน์ให้ผเู้ รี ยน สามารถเทียบโอน
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หน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สอดคล้องกับ
ผลการวิ จัย ของแบรดฟอร์ด (Bradford, 2010) ที่ ได้ศึก ษาเรื่อ ง การอุบัติ ใหม่ข องเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงพลิกผัน เพื่อใช้วิเคราะห์แผนงาน การประยุกต์ใช้ และการแพร่ กระจายเทคโนโลยี ใน
ระบบมหาวิทยาลัย ของรัฐ 11 แห่งในมลรัฐ ฟลอริดา้ (SUSF) อ้างถึงผลการศึกษาวิจัยของโร๊ด
(Rhode, 2001, pp. 212-213) ที่ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการศึกษารู ปแบบเดิมและการศึกษา
รูปแบบใหม่ท่ีจะเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา ผลการวิจยั ในข้อที่ 8 พบว่า การบริหารการศึกษารูปแบบ
ใหม่นิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความถนัดหรือความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
และเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกันได้
2.3.2. การเรียนรู ป้ ั จเจกบุคคล (Self-paced) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสื่อสารจะถูกใช้เป็ นสื่อกลางของการศึกษาและกลายเป็ นการศึกษาทางเลือกใหม่ในสถาบัน
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย มีการใช้วิดีโอออนดีมานด์ (VDO on demand) จัดเก็บบนคลาวด์
(Cloud) เป็ นสื่อและวัสดุการสอนที่เข้ามามีสว่ นเสริมสาคัญจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ
ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาไทย สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เปิ ด
สถาบันอุดมศึกษา 42 École Bangkok แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีรูปแบบไร้ครู (Teacher-less)
เป็ นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-paced) โดยอาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูช้ ีแ้ นะ (Coaching) ให้แก่ผเู้ รียน
ในระบบ ซึ่งกลายเป็ นช่องทางใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาไทยปั จจุบนั อันจะเกิดประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน
ทัง้ การจัด สรรเวลา วิถีการดาเนินชีวิต เป็ นรู ปแบบของการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต (Lifelong learning)
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของแซปป้า (Zappa, 2014) ที่ ระบุว่า ห้อ งเรีย นระบบสตูดิโอดิ จิ ทัล
(Digitalized studio) เป็ นการเปลี่ยนแปลงสภาพของห้องเรียนรู ปแบบเดิม โดยใช้การเรียนแบบ
เพื่อนสอนเพื่อน (Peers-2-peers) เพื่อร่วมอภิปรายกลุ่มที่จะเชื่อมการเรียนรูร้ ะหว่างโลกภายนอก
ที่ จ ะท าให้ผู้เรี ย นแบ่ ง ปั น ประสบการณ์เรีย นรู ร้ ะหว่า งเพื่ อนๆ ทั่ว โลก การเรีย นการสอนและ
ประเมินผลผูเ้ รียนจะเป็ นรูปแบบของโครงการการฝึ กทักษะ การปฏิบตั ิจริง ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน
รายบุคคล (Portfolio-based) และแก้ปัญ หาร่วมกันกับอาจารย์ผูส้ อนซึ่งทาหน้าที่ เป็ นผู้อานวย
ความสะดวก (Facilitator) การเรียนในระบบนี จ้ ึง ไม่จ าเป็ น ต้องใช้โต๊ะ เก้าอี แ้ บบเรีย งแถวหน้า
กระดานอีกต่อไป และมาร์ควิส (Marquis, 2012) ที่ระบุว่า แพลตฟอร์มการเรียนบนสมาร์ทโฟน
และเทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางที่มีรูปแบบการเรียนรูป้ ัจเจกบุคคล
จะกลายเป็ นทางเลือกใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนแต่ละคนสามารถค้นหาความสนใจและสร้างแผน
ภูมิการเรียนรู ด้ ว้ ยตัวเอง โดยสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรูร้ ูปแบบ D.I.Y. (Do-It-Yourself) เป็ นการ
เรียนเพื่อปรับตัวและก้าวให้ทนั ตามเทคโนโลยี โดยผูเ้ รียนแต่ละคนจะสามารถบรรลุจุดประสงค์
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ของการเรียนรู แ้ ละลดความล้ม เหลวของการศึกษาโดยศึกษาเรีย นรู ด้ ว้ ยตัวเอง (Own-paced)
ตลอดชีวิต ผลกระทบดังกล่าว ก่อให้เกิดการเคลื่อนไปของสารสนเทศที่ปราศจากข้อจากัดด้าน
สถานที่ และเวลา
2.4. การศึกษาที่ ถูก ขับ เคลื่ อ นด้วยนวัต กรรม (Innovation-driven education)
ที่ม่งุ เน้นการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยสื่อและวัสดุการสอน ใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ
มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดโดยพัฒนา
ระบบการจัด การเรีย นรู ้ (Learning Management Systems, LMS) ซึ่ง เป็ น ระบบกลางของมหา
วิทยาลัยและระบบจัดการเนือ้ หา (Content Management Systems, CMS) เพื่อนาข้อมูลที่ผลิต
ขึน้ สาหรับให้ผเู้ รียนใช้เครือข่ายโซเชียลและเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรีย นรู ้ โต้ต อบ และมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ก ารเรี ย นรู ร้ ่ว มกับ อาจารย์ผู้ส อนแบบเรี ย ลไทม์ (Real-time/
Synchronous) สอดคล้องกับงานวิจยั ของคูมาร์ (Kumar, 2013) ที่ได้ศกึ ษาการนานวัตกรรมมาใช้
ในการเรียนรู ท้ ่ีจะส่งอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ระบุว่า เทคโนโลยีการเรียนการ
สอน Tin Can เป็ น ซอฟแวร์ API ใหม่ล่าสุด ที่ น ามาใช้ในสถาบัน อุดมศึก ษาและมหาวิท ยาลัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ SCORM (Sharable Content Object Reference Model) ที่บูรณาการ
มาตรฐานทางเทคนิคที่ เกี่ ยวข้องกับรายละเอียดและวิธีการที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่ อสร้าง
ความมั่นใจว่าผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงการเรียนรูร้ ว่ มกันและความคงทนในการเรียกดูเนือ้ หาบทเรียน
ซา้ ใหม่ ข้อ จากัดของเครื่องมือชนิดนี ้ ก็คือ ต้องใช้งานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร
เพื่อเชื่อมต่อเว็บบราวเซอร์ (Web browser) สามารถค้นหาข้อมูลในระบบการจัดการเรียนรู ้ (LMS)
ที่เป็ นกิจกรรมเรียนรูใ้ นระบบปกติเท่านัน้ แต่ยงั ไม่รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
เพื่ อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถื อสมาร์ทโฟนได้ ประกอบด้วย 2.4.1) การสร้างฐานความรู บ้ นโลก
อินเทอร์เน็ต และ2.4.2. การใช้ศกั ยภาพของปัญญาประดิษฐ์เพื่อแบ่งปันความรูร้ ว่ มกัน
2.4.1. ก า รส ร้ า ง ฐ า น ค ว า ม รู ้ บ น โล ก อิ น เท อ ร์ เ น็ ต (Internet-based
knowledge) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็ นการสร้าง
ฐานความรู ใ้ หม่บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เก็บและรวบรวมข้อมูลมหาศาลไว้บนคลาวด์แคมปั ส (Big
data and cloud campuses) สถาบันอุดมศึกษาไทยใช้ระบบการจัดการเรียนรู ้ LMS ซึ่งเป็ นระบบ
กลางที่ ส ามารถเชื่ อ มทุ ก ระบบไปยั ง คณะ และหน่ ว ยงานต่ า งๆภายในมหาวิ ท ยาลัย เช่ น
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นใช้ระบบการจัดการเรียนรู ้ LMS เป็ นระบบกลางเพื่อเชื่อมต่อระบบไปยังทุก
คณะโดยอาจารย์ผสู้ อนจะอัปโหลด (Upload) เนือ้ หาบทเรียนต่างๆ คลังข้อสอบ โดยข้อมูลทัง้ หมด
จะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ในระบบการจั ดการเรียนรู ้ (LMS) และระบบจัดการเนือ้ หา (CMS) และ

229
แบ่งปั นความรูผ้ ่านโซเชียลมีเดีย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้กลายเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
จัดการเรียนการสอน (Management tools) ในสถาบันอุดมศึกษาไทยปั จ จุบนั ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของโฮวาธ (Horváth, 2016) ที่ พ บว่า การสร้างความสมดุล หมายถึง อาจารย์ผูส้ อน
บูรณาการเนือ้ หาบทเรียนและจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู ้
ส าหรับ ผู้เ รี ย นเจเนอเรชั่น Z และ CE จนเกิ ด เป็ นสัง คมสารสนเทศและการสื่ อ สารใหม่ ใ น
สภาพแวดล้อมดิจิทลั
2.4.2. การใช้ศกั ยภาพของปั ญญาประดิษฐ์เพื่อแบ่งปั นความรู ร้ ว่ มกัน (The
power of A.I.) ที่ มุ่ง เน้น การน าศัก ยภาพปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (A.I.) มาประยุก ต์ใช้ในการบริห าร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างศูนย์กลางการเรียนรู ้ (A.I. center) เพื่ อเป็ น
แหล่งเรียนรูใ้ ห้กับอาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียนและประชาชนทั่วไป และนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ทานาย (Prediction) วิชาสถิติพืน้ ฐาน
โดยน าการเรีย นรู ข้ องเครื่อ งจัก ร (Machine learning) เป็ น กลุ่ม อัล กอริทึม ที่ มี ลัก ษณะท านาย
ผลลัพธ์ เช่น หุน้ ที่ควรคาดหวังจากการลงทุนเป็ นเท่าใด จากการที่มนุษย์ปอ้ นผลลัพธ์ท่ีควรจะเป็ น
แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปผ่านอัลกอริทึมสาหรับสร้างโมเดลเพื่อทานายผลลัพธ์ เมื่อได้โมเดลที่ทานาย
จะนาข้อมูลใหม่ท่ีเครื่องไม่เคยเห็น ซึ่งเครื่องจะต้องทานายคาตอบที่ได้วา่ ควรจะเป็ นเท่าใด เพื่อให้
นิสิตได้มีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การประเมินค่า และการทดสอบสมมุติ ฐาน และใช้ขอ้ มูล
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย มหิดล การ
ปรับ เนื อ้ หาหลัก สูต รในวิช าการเขี ย นโปรแกรมบนอิ น เทอร์เน็ ต เพื่ อ ให้นิ สิ ต มี ค วามเข้า ใจแ ละ
สามารถนาทักษะของการใช้ปัญ ญาประดิษฐ์ เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีประมวลผลบนบนคลาวด์
(Cloud computing) การเรี ย นรู ้ข องเครื่ อ งจั ก ร และการเรี ย นรู ้เ ชิ ง ลึ ก (Deep learning) ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ของตัวนิสิตเองให้มีความพร้อมที่จะรองรับ
กับ ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (A.I.) ที่ พัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว และทวี ค วามส าคัญ ในการเรีย นการสอน
ปั จจุบนั และอนาคต สอดคล้องกับผลการ วิจยั ของแซปป้า (Zappa, 2014) ที่พบว่า แพลตฟอร์ม
การเรียนรู ใ้ หม่ Disintermediation เป็ น โมเดลที่ ใช้เทคโนโลยี การสร้างสถานการณ์จ าลองด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ซึ่งเป็ นกระบวน การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน เพื่อปรับปรุงการสอนรูป
แบบเดิมของอาจารย์ผสู้ อน ประกอบ ด้วย กลไกการเรียนรูท้ ่ีออกแบบสาหรับผูเ้ รียน อัลกอริทมึ เพื่อ
ประเมินผล แพลตฟอร์มผูเ้ รียนสอนผูเ้ รียน การประเมินผลงานผูเ้ รียน การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ผสู้ อน บทเรียนที่ถูกสร้างขึน้ ด้วยอัลกอริทึม และการเรียนทางไกลเสมือนจริง ผลกระทบ
ดังกล่าวก่อให้เกิดเป็ นองค์การแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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3. พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ที่ ค ้น พบมี 9 ประเภท เมื่ อ น าผลการศึก ษาวิจัยมาเปรีย บเที ยบกับ ผลการวิจัยของโฮวาธ
(Horváth, 2016) ที่ได้ศกึ ษาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน ทัง้ หมด 8 ประเภทเพื่อใช้เป็ นสื่อการ
เรีย นการสอน พบว่า มี ค วามแตกต่า งกัน พัฒ นาการของเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ย นแปลงพลิ ก ผัน ที่
ประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เรียงตามลาดับระยะเวลาของการปรากฏขึน้ ครัง้ แรก ได้แก่
การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย ภาษามาร์กอัป (HTML5) ระบบ
การพิ ม พ์ส ามมิ ติ บิ๊ ก ดาต้า เกมมิ ฟิ เคชัน เพื่ อ การศึ ก ษา อิ น เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ ง ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ในคลาวด์ เทคโนโลยี โลกเสมื อ นจริง โดยเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (A.I.) เป็ น
เทคโนโลยี ประเภทที่ 9 ซึ่งทาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยและโฮวาธไม่ได้ทาการศึกษา
สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
3.1. การประมวลผลบนคลาวด์เพื่ อ พัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย (Private
cloud computing) ผลการศึกษาวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่ า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
พลิกผันในการใช้ประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒ นางานภายในมหาวิทยาลัย มีพัฒนาการอยู่ใน
ระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะต่าสุดของความคาดหวัง แต่ผลการวิจยั ของโฮวาธ พบว่า มีพฒ
ั นาการอยู่
ระหว่างระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 3 เป็ นระยะที่เทคโนโลยีนนั้ ๆ เริ่มเป็ นที่ รบั รูม้ ากยิ่งขึน้ เกิดจากความ
คาดหวังที่เกินขนาด (Over expectation) เมื่อผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อน ได้ทดลอง
ใช้เทคโนโลยีประเภทนีแ้ ล้วอาจประสบความสาเร็จหรืออาจไม่ประสบความสาเร็จก็เป็ นได้ ความ
คาดหวังก็จะลดขนาดลง ดังนัน้ เส้นโค้งของกราฟจะค่อยๆ ลาดไต่ระดับต่าลงมาตามลาดับ
3.2. ภาษามาร์กอัป (HTML5) ผลการศึกษาวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการใช้ภาษามาร์กอัป (HTML5) อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะ
ต่าสุดของความคาดหวัง แต่ผลการวิจยั ของโฮวาธ พบว่า มีพฒ
ั นาการอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นระยะ
สูงสุดขีด (Peak of inflated expectations) ซึ่งเป็ นระยะที่เทคโนโลยีนนั้ เข้าสู่จดุ สูงสุดยอดหรือยัง
อยูใ่ นกระแส
3.3. ร ะ บ บ ก า ร พิ ม พ์ ส า ม มิ ติ (3D-printing) ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการใช้ระบบการพิมพ์สามมิติอยู่
ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะต่าสุดของความคาดหวัง แต่ผลการวิจยั ของโฮวาธ พบว่า มีพฒ
ั นาการอยู่
ระหว่ า งระยะที่ 2 ซึ่ ง เป็ นระยะสู ง สุด ขี ด ไปสู่ ระยะที่ 3 ระยะต่ า สุ ด ของความคาดหวัง โดยมี
พัฒนาการรองลงมาจากภาษามาร์กอัป (HTML5) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการใช้เทคโนโลยีบาง
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ประเภทอาจจะประสบความสาเร็จอย่างมากมายและบางประเภทอาจ จะล้มเหลวทาให้ลม้ หาย
ตายจากไปก็เป็ นได้
3.4. บิก๊ ดาต้า (Big data) ผลการศึกษาวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า เทค
โน โลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิ กผัน ในการใช้บิ๊ กดาต้า อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะต่ าสุดของความ
คาดหวังแต่ผลการวิจยั ของโฮวาธพบว่า มีพฒ
ั นาการระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นระยะจุดชนวน (Technology
trigger) เป็ นระยะเริ่ ม ต้น ของพั ฒ นาการ โดยเป็ นเทคโนโลยี แ รกที่ เพิ่ ง ถู ก ประกาศใช้ง าน
ความสามารถ และความเป็ นไปได้ข องเทคโนโลยี นั้น ยัง ไม่ มี ใ ครรู ้จ ริ ง ถึ ง แม้ว่ า ผู้บ ริห าร
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนจะนามาใช้ก็อาจประสบความสาเร็จหรือใช้งานได้จริงหรือไม่ก็ยงั
ไม่มีใครทราบได้
3.5. เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification in education) ผลการศึกษาวิจยั
ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย พบว่า เทคโนโลยีท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผันในการใช้เกมมิ ฟิ เคชันเพื่ อ
การศึกษาอยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะต่าสุดของความคาดหวัง แต่ผลการวิจยั ของโฮวาธพบว่า มี
พัฒ นาการอยู่ระหว่ างระยะที่ 2 ไปสู่ระยะที่ 3 โดยมี พัฒ นาการอยู่ระหว่างการประมวลผลบน
คลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัยและระบบคอมพิวเตอร์ในคลาวด์ ทัง้ นี ้ เทคโนโลยีเกมมิ
ฟิ เคชันเพื่ อการศึกษา จะได้รบั การส่งเสริม เพื่ อพัฒ นาต่อไปในระยะที่ 4 ซึ่งเป็ นระยะกระจ่างรู ้
หรือไม่ ขึน้ อยู่กับการตัดสินใจของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนว่าต้องการที่จะผลักดัน
เทคโนโลยีเกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษาให้สามารถพัฒนาเข้าสูร่ ะยะกระจ่างรูไ้ ด้สาเร็จหรือไม่
3.6. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoTs) ผลการศึกษาวิจัยใน
สถาบันอุดม ศึกษาไทย พบว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะต่าสุดของความคาดหวัง แต่ผลการวิจยั ของโฮวาธพบว่ามีพฒ
ั นาการ
อยู่ในระยะที่ 2 เป็ นระยะสูงสุดขีด หมายถึง ระยะที่เทคโนโลยีนนั้ เข้าสู่จดุ สูงสุดยอด เป็ นการเกิด
กระแสนิ ยมใช้ง านอย่างแพร่ห ลายของอิ น เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ ง ในมหาวิท ยาลัย 30 แห่ง ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และสาธารณ รัฐประชาชนจีน ซึ่งโฮวาธได้เก็บและ
รวบรวมข้อมูลในปี ค .ศ. 2015 ซึ่งสามารถอธิ บายได้ว่ากระแสการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ ง ซึ่งได้มี การใช้งานมาแล้วร่วม 6 ปี จนทาให้กระแสการใช้อิน เทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ ง ใน
ปัจจุบนั ตกลงไปตามกาลเวลา
3.7. ระบบคอมพิ ว เตอร์ในคลาวด์ (Cloud computing) ผลการศึก ษาวิ จัย ใน
สถาบัน อุดมศึกษาไทย พบว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
คลาวด์อ ยู่ในระยะที่ 3 คือ ระยะต่ าสุด ของความคาดหวัง แต่ผ ลการวิจัย ของโฮวาธ พบว่า มี
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พัฒนาการอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นระยะสูงสุดขีด พัฒนาการของกราฟจะค่อยๆ ลาดไต่ระดับต่าลง
มาตามลาดับเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ ระยะต่าสุดของความคาดหวัง เป็ น ระยะที่เทคโนโลยีนนั้ เริ่ม
เป็ นที่รบั รู เ้ ป็ นที่ รูจ้ ักในแวดวงการศึกษามากยิ่งขึน้ ซึ่งเกิดจากความคาดหวังที่ เกินขนาด (Over
expectation) เมื่ อ ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ผู้ส อนได้ท ดลองใช้แ ล้ว อาจประสบ
ความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จก็เป็ นได้ความคาดหวังก็จะลดขนาดลง
3.8. เทคโนโลยี โลกเสมื อ นจริ ง (Virtual Reality, V.R.) ผลการศึ ก ษาวิ จัย ใน
สถาบัน อุดมศึกษาไทย พบว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
จริงอยู่ในระยะที่ 3 คือ ระยะต่าสุดของความคาดหวัง ตรงกับผลการศึกษาวิจยั ของโฮวาธ ซึ่งเป็ น
ระยะที่เทคโนโลยีหลากหลายประเภทได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ผสู้ อนมาแล้วมากมายหลายครัง้ โดยมีเทคโนโลยีบางประเภทที่ลม้ เหลวล้มหายตายจาก
ไปจากท้องตลาด ดังนัน้ จะมีเทคโนโลยีเพียงบางประเภทเท่านัน้ ที่สามารถผ่านจุดวิกฤตนีม้ าได้
เพื่อจะได้พัฒ นาต่อไปในระยะที่ 4 คือ ระยะกระจ่างรู ้ (Slope of enlightenment) ซึ่งเป็ นระยะที่
พิสจู น์ให้เห็นเป็ นที่ประจักษ์แล้วว่าเทคโนโลยีนนั้ ๆ ได้รบั การรับรองการนามาประยุกต์ใช้งานได้จริง
จากอาจารย์ผสู้ อนที่ได้ส่ งั สมประสบการณ์ดา้ นการสอนว่าเกิดประโยชน์ ใช้งานง่ายและสะดวก
รวดเร็ว เป็ นเทคโนโลยีท่ีอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนเจนเนอเรชั่น Z และ CE ได้รูซ้ งึ ้ รูแ้ จ้งเห็นจริงแล้ว
ว่ามีความเป็ นไปได้
3.9. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, A.I.) ผลการศึกษาวิจยั
ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย พบว่า เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันในการใช้อยู่ในระยะที่ 3 เป็ น
ระยะต่าสุดของความคาดหวัง โดยมีคา่ เฉลี่ยในระดับต่าที่สดุ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการ
ใช้เทคโนโลยีหลากหลายประเภทในเวลาเดียวกัน โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กาลังถูกพัฒนา
อย่างรวดเร็วในอัตราเร่งควบคูไ่ ปกับเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ เพื่อต่อยอดและนาเทคโนโลยีไปสู่เฟส
(Phase) ระยะกระจ่างรู ้ (Slope of enlightenment) ซึ่งเป็ นระยะที่เทคโนโลยีเริ่มไม่ใช่กระแสแบบ
ในอดีต แต่ได้พิสจู น์ให้เห็นเป็ นที่ประจักษ์โดยได้รบั การรับรองจากการประยุกต์ใช้งานจากผูบ้ ริหาร
และอาจารย์ผสู้ อน ที่ได้ส่ งั สมประสบการณ์ดา้ นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
โดยแสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์ ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และราคาถูก จนกระทั่ง ผูบ้ ริหารและ
อาจารย์ผู้ส อน เริ่ม มองเห็ น คุณ ค่ า คุณ ประโยชน์ข องการใช้ ปั ญ ญา ประดิ ษ ฐ์ และเล็ ง เห็ น
ประสิ ทธิ ภ าพในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยที่ เหมาะสมกับช่วงระยะ เวลาที่
สามารถสร้างความเชื่อมั่นจนทาให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง (Technology acceptance)
ทาให้ผบู้ ริหารต้องการจะลงทุนและผลักดันให้ปัญญาประดิษฐ์เข้าสูร่ ะยะพัฒนาการเต็มที่ให้พร้อม
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เข้าสูช่ ่วงของการเพิ่มผลิตภาพให้มีความเสถียรต่อไปและนาไปสูเ่ ฟส (Phase) ที่ 5 คือ ระยะโหมด
ของการใช้ง าน (Plateau of productivity) ซึ่งเป็ น ระยะเทคโนโลยี ท่ี มี พัฒ นาการสมบูรณ์เต็ม ที่
สะท้อนความสัมพันธ์ดา้ นพฤติกรรมและทัศนคติของผูใ้ ช้งานที่เป็ น ผูบ้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อน และ
ผูเ้ รียน แสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างแท้จริงในหลากหลาย
ด้านและสาขาวิชา ซึ่งสร้างมาตรฐานและเกณฑ์ใหม่ขนึ ้ จนเกิดเป็ นคุณค่าให้กบั มหาวิทยาลัย โดย
ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว
จนกลายเป็ นเทคโนโลยีท่ีสามารถนามาใช้ในการจัดการศึกษา การเรียนการสอน และการวิจยั ได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งถ้าหากว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) นัน้ มีการปรับปรุงหรือมีการดัดแปลงให้
ดีย่งิ ขึน้ ก็จะกลับไปวงจรในวัฏจักรแรกต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า การนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบัน
อุดม ศึกษาไทยส่วนหนึ่งนัน้ เกิดขึน้ จากความจาเป็ นที่จะต้องสอนออนไลน์ ตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 มากกว่าการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง
เป็ นระบบและยั่งยืน ดังนัน้ การมองอนาคตเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดยกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง และทาการมองอนาคต (Foresight) จากภายในสู่ภายนอกสู่การทา
Scenario planning เช่น เมื่อเกิดโรคอุบตั ิใหม่ขนึ ้ มหาวิทยาลัยของรัฐมีการวางแผนการรับมือการ
เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง หรือควรซ้อมรับมือไว้ล่วงหน้าเพราะไม่ได้มีการ Foresight เอาไว้
ล่วงหน้า
1.2. องค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ มี ห น้า ที่ ก ากั บ ดูแ ลสถาบัน อุ ด มศึก ษาและ
มหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารระดับนโยบาย ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ควรนาผลการวิจยั มา
ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายและวางแผนฝึ กอบรม เพื่อพัฒ นาทักษะ เพิ่มพูนความรู ้
ให้แก่อาจารย์ผสู้ อนและบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง ตามลักษณะและพัฒนาการของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่คน้ พบ เพื่อปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
และรองรับการบริหารจัดการอุดมศึกษาในยุคดิจิทลั
1.3. จากผลการวิจยั สามารถนามาใช้เป็ นส่วนประกอบในการมองอนาคตเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจว่า ควรจะลงทุนพัฒนา หรือ
บูรณาการเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันประเภทใดบ้างให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ไทยให้เกิดประสิทธิ ผลสูงสุด
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1.4. ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรนาผลการวิจยั มาใช้เป็ น แนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดเรียนการสอนบนออนไลน์แพลตฟอร์ม และการเรียน
การสอนแบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx, Synergy) เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
1.5. ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ควรคานึงถึง ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยน แปลงพลิกผันที่มีตอ่ สถาบันอุดมศึกษาไทย และควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน และ
การยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งานที่เป็ นทัง้ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ รียนเป็ นส่วนสาคัญ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1. จากข้อค้นพบว่า ลักษณะของเทคโนโลยีท่ี เปลี่ ยนแปลงพลิกผันที่ นามาใช้ใน
สถาบันอุดม ศึกษาไทย โดยประยุกต์ใช้โมเดลวุฒิ ภาวะของการนาเทคโนโลยีม าใช้ในองค์การ
5 ระยะ ตามแนวคิ ด ของการ์ท เนอร์ (Technological maturity, Gartner, 1995) ซึ่ ง เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) มีพฒ
ั นาการอยู่ในระยะที่ 3 เป็ นระยะต่าสุดของความคาดหวัง (Trough of
disillusionment) จึงควรทาการศึกษาวิจยั เพื่อค้นหาพัฒนาการของปั ญญาประดิษฐ์ ที่ถกู นามาใช้
สร้างสถานการณ์จาลอง (A.I. simulation) ที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อผูเ้ รียนปัจเจกบุคคล โดยได้
สร้า งสภาพเข้า ทดแทนหรือ แทนที่ อ าจารย์ผู้ส อนบางส่ ว นในปั จ จุบัน เพื่ อ น ามาใช้พ ยากรณ์
(Prediction) ป รากฏ การณ์ ของเทคโนโลยี ท่ี เป ลี่ ยน แป ลงพ ลิ ก ผั น ที่ จะเกิ ด ขึ ้น ใหม่ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ระยะ 10 ปี ขา้ งหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการศึกษายุคดิจิทลั ใน
อนาคต โดยคาดการณ์ว่าจะเป็ นการเรียนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิก
ผันเต็มรูป แบบที่จะเข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้
2.2. จากข้ อ ค้ น พบว่ า การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid, BlendEx,
Synergy) เป็ นรู ป แบบของการศึ ก ษาที่ น าแนวคิ ด ของสภาพแวดล้ อ มทางการศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไทยที่จะถูกปรับเปลี่ยนไป โดยมุ่งสู่แพลตฟอร์มการเรียนรู ้
ร่วมกัน (u-Learning) หรือการเรียนรู ท้ ุกหนแห่ง (Ubiquitous learning) การมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive responsive learning) เป็ นการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง 24 ชั่วโมง 7 วัน
ที่ เกิ ดขึน้ ได้ทุก หนทุกแห่ง ตามที่ เครือข่ายคอมพิ วเตอร์และการสื่ อสารข้อ มูล ผ่านการเชื่ อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงควรมีการทาศึกษาวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานซี่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผลในการเรียนรู ใ้ นสถาบันอุดม
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เชิ ง ลึ ก ผู้วิ จัย จะขออนุ ญ าตบัน ทึ ก เสี ย งตลอดการสัม ภาษณ์ อี ก ทั้ง บัน ทึ ก ภาพระหว่ า งการ
สัมภาษณ์ ไฟล์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั จะเก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีการตัง้ รหัสผ่านป้องกัน
บุคคลอื่นไม่ให้สามารถเปิ ดได้ เก็บเอกสารแผ่น CD ไฟล์และเทปบันทึกเสียงในตูล้ ิน้ ชักล็อกและ
ผูว้ ิจยั เท่านัน้ ที่มีกญ
ุ แจเปิ ด-ปิ ด เก็บเอกสารแผ่น CD ไฟล์และเทปบันทึกเสียงไว้เป็ นเวลา 3 ปี หลัง
สิน้ สุดการวิจยั และจะทาลายข้อมูลด้วยวิธีการลบไฟล์ออกจากเครื่องในลักษณะที่ไม่อาจกูข้ อ้ มูล
กลับมาได้ โดยผูว้ ิจัยเป็ นผู้รบั ผิ ดชอบในการเก็ บรักษาความลับผู้เข้าร่วมวิจัย และได้แจ้งไว้ใน
เอกสารชี แ้ จงผู้เข้า ร่วมวิจัยแล้ว หากมี ข้อมูลใหม่ท่ี เกี่ ยวข้องกับโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะแจ้งให้
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทราบโดยเร็วและไม่ปิดบัง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อผูเ้ ข้าร่ว มวิจยั ท่านอาจรูส้ ึก
อึดอัดหรืออาจรู ส้ ึกไม่สบายใจอยู่บา้ งกับบางคาถาม ท่านมี สิทธิ์ ท่ี จะไม่ตอบคาถามเหล่านัน้ ได้
รวมถึงท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนีเ้ มื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วง หน้าและไม่
เข้าร่วมวิจัย หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนีจ้ ะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านแต่อย่างใด หาก
ท่านมีอาการไม่พึงประสงค์หรือประสงค์ท่ีจะพักเพื่อพักผ่อนอิริยาบถ สามารถพักได้โดยแจ้งต่อ
ผูว้ ิจยั โครงกา ร วิจยั ได้ตลอดเวลา หากท่านมีอาการเมื่อยล้าเกิดความกดดัน ผูว้ ิจยั จะให้เวลาใน
การพักผ่อนเพื่ อผ่อนคลายความ เครียดและหากอาสาสมัครประสงค์ท่ี จ ะไม่ให้ข้อ มูล ก็ จ ะให้
อาสาสมัครถอนตัวออกจากการวิจยั และไม่นาข้อมูลนัน้ มาทาการศึกษา ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะ
ถูกเก็บรักษาไว้ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล แต่จะรายงานผล การวิจยั เป็ นข้อมูลรวมถึง
ผูท้ ่ีมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่านจะมีเฉพาะผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับการวิจยั นี ้ และคณะกรรมการจริยธรรม
สาหรับพิจ ารณาโครงการการวิจัยที่ ทาในมนุษ ย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร
เท่านัน้
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่องมือแบบสอบถาม
จานวน 5 ท่าน

1. รองศาตราจารย์ ดร. องอาจ นัยพัฒน์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาการวัดและประเมินผล/อดีตคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญการวิจยั สถาบันและกระบวนการวิจยั สู่อนาคต/วัดผลและวิจยั การศึกษา

2. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. จตุพล ยงศร
ตาแหน่งทางวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ

การอุดมศึกษา

3. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการอุดมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ

การอุดมศึกษา
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4. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

5. ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา/อดีต ผูอ้ านวยการ
สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒทิ ม่ี ีต่อ
พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย
เรื่อง ผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย
คาชีแ้ จง
โปรดพิจารณาประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ของ
ประเด็นข้อคาถาม จานวน 61 ข้อ สาหรับใช้ในแบบสอบถามเพื่อการวิจยั ด้านพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่
เปลีย่ นแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบัน อุดมศึกษาไทยแต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณา
แล้วให้ใส่เครือ่ งหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
คะแนน +1 หมายถึง เห็นด้วย
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนน -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรับปรุ งต่อไป และกรุ ณาส่งคืนผูว้ ิจัยภายในวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 ช่องทางดังนี ้
❏ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-Mail: suneeko08@gmail.com มือถือ 081-423-1919, 089-677-7779
❏ ไปรษณียต์ ามซองแนบ และ/หรือให้ไปรับด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความกรุณาจากท่านและขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
ลงชื่อ

(นางสุนีย ์ โคธีรานุรกั ษ์)
นิสติ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 27 ตุลาคม 2563
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รายการขอความคิดเห็น

1.

บิ๊กดาต้า (Big data)
1.1. มหาวิทยาลัยไทยได้สนับสนุนให้อาจารย์วเิ คราะห์ความต้องการของผูเ้ รียนโดยใช้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผนบริการวิชาการ
1.2. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมระบบจัดการหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยรองรับจานวนบทเรียนได้ไม่จากัด
1.3. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนระบบการสร้างบทเรียน โดยอาจารย์สามารถใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการช่วยสร้างและจัดการเนือ้ หาบทเรียน
1.4. มหาวิทยาลัยไทยมีการใช้ระบบการทดสอบและประเมินผล สาหรับระบบคลังข้อ
สอบ การรายงานผลคะแนนและสถิติ
1.5. มหาวิทยาลัยไทยมีระบบส่งเสริมการเรียนโดยใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร (Course tools)
และเก็บประวัติขอ้ มูลการใช้งานบนคลาวด์แคมปั ส (Cloud campuses)
1.6. มหาวิทยาลัยไทยมีระบบจัดการข้อมูลสาหรับอาจารย์เพื่อใช้เก็บเนือ้ หาบทเรียนใน
ไฟล์และแฟ้มข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์แคมปั ส
1.7. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลระบบการจัดการเรียนรู ้ (LMS) เพื่อนามา
ผลิตเนือ้ หาบทเรียนสาหรับการเรียนบนแพลตฟอร์มอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning)
1.8. อาจารย์สามารถใช้ประโยชน์จากบิก๊ ดาต้า โดยนาข้อมูลของผูเ้ รียนรายบุคคลมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน
1.9. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจากบิก๊ ดาต้าและจัดเก็บข้อมูลแบบ
เรียลไทม์โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อนามาใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอน
1.10. อาจารย์สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ยูทบู
เอ็ดดูเทนเมนท์ เป็ นเครือ่ งมือจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู ้
1.11. อาจารย์และผูเ้ รียนใช้ประโยชน์รว่ มกันจากระบบคลังข้อมูลและระบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยสามารถเข้าถึงเนือ้ หาบทเรียนผ่านเว็บ อีเมล์ ห้องสนทนา กระดานถามตอบ

ระดับความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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ข้อ
2.

3.

รายการขอความคิดเห็น
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs)
2.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการนวัตกรรมครอบคลุมทัง้
ห้องเรียนปกติและออนไลน์
2.2. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนระบบซึง่ ทาหน้าที่ตรวจวัด (Sensor) เพื่อรองรับการ
เรียนอี-เลิรน์ นิ่งโดยให้ผเู้ รียนใช้เป็ นเครือ่ งมือเชื่อมต่อการเรียนรูผ้ า่ นสมาร์ทโฟน
2.3. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนห้องเรียนระบบดิจิทลั โดยติดตัง้ ระบบเครือข่ายไร้สาย
อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนรูท้ ี่ใช้เครือ่ งมือจัดการศึกษาหลากหลาย
2.4. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนการใช้อปุ กรณ์ Eye & attention tracking เชื่อมต่อการ
เรียนรูใ้ นระบบดิจิทลั ที่สามารถนามาวิเคราะห์และผลิตเป็ นบทเรียน
2.5. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมระบบการเรียนรูท้ กุ แห่งหน (Ubiquitous learning) โดย
ให้ผเู้ รียนใช้ผา่ นสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค และแลปท็อป
2.6. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ ระบบจีพีเอสติดตาม (GPS tracking) เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนในห้องเรียนระบบดิจิทลั
2.7. อาจารย์สนับสนุนการเรียนรูโ้ ดยใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code เป็ นเครือ่ งมือจัด
การศึกษาทัง้ ในห้องเรียนปกติและออนไลน์
2.8. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
การประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูเ้ รียน
2.9. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากห้องเรียนระบบดิจิทลั โดยนามาใช้ประเมินประสิทธิภาพ
ของผูเ้ รียนแบบเรียลไทม์ในโลกเสมือนจริง (Synchronous)
ภาษามาร์กอัป HTML 5 (Hyper Text Markup Language Version 5)
3.1. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาภาษามาร์กอัปเพื่อรองรับการใช้งานบน Internet explorer
เวอร์ช่นั 6-11 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรภายใน
3.2. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาภาษามาร์กอัปให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อรองรับการใช้งานของ
ผูเ้ รียนบนสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค และแลปท็อป
3.3. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียน และบุคลากรใช้ภาษามาร์กอัป
ในการสืบค้นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.4. อาจารย์สามารถใช้ภาษามาร์กอัปกับเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย สืบค้นและดาวน์
โหลดข้อมูลในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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4.

ระบบการพิมพ์สามมิติ (3D-nyomtatás, 3D-printing)
4.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมระบบการพิมพ์สามมิตเิ พื่อใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน
4.2. มหาวิทยาลัยไทยบูรณาการระบบการพิมพ์สามมิติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง
4.3. อาจารย์สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยระบบการ
พิมพ์สามมิติ
4.4. อาจารย์สง่ เสริมให้ผเู้ รียนใช้ปากกาสามมิติ (3Doodle) เพื่อขึน้ รูปวัตถุดว้ ยมือ
อย่างอิสระในเฉพาะสาขาวิชาได้เข้าใจอย่างลึกซึง้ มากยิ่งขึน้
4.5. อาจารย์พฒ
ั นาวิดีโอคลิป หนังสือป็ อบอัปสามมิติ (3D pop-up books) เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
การประมวลผลบนคลาวด์เพือ่ พัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย (Private cloud
computing)
5.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์
Coursera, edX, Udacity, xPro
5.2. มหาวิทยาลัยไทยมีการใช้แหล่งเรียนรูจ้ ากระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อมหา
ชน (MOOCs) ผ่านเครือ่ งมือแอปพลิเคชั่นกูเกิล้ (Google apps)
5.3. มหาวิทยาลัยไทยเปิ ดให้บริการทางการศึกษาฟรีเพื่อขยายและกระจายองค์ความรู ้
เชิงสาธารณประโยชน์ทางสังคมแก่บคุ คลทั่วไป (OCW)
5.4. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาระบบสานักการทะเบียนและวัดผลบนคลาวด์เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใน
5.5. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดให้ผเู้ รียนลงทะเบียนผ่านระบบ
ด้วยบัตรประชาชนและจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
5.6. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายครอบคลุมการใช้
งานภายในเพื่อให้อาจารย์ ผูเ้ รียนและบุคลากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5.7. อาจารย์ใช้แอปพลิเคชั่นกูเกิล้ เพื่อการศึกษา เช่น ห้องเรียนกูเกิล้ (Google class
room) ในการเรียนการสอนออนไลน์
5.8. อาจารย์สง่ เสริมให้ผเู้ รียนใช้แอปพลิเคชั่น Moodle, YoutubeEDU สาหรับการ
เรียนบนแพลตฟอร์มอี-เลิรน์ นิ่ง
5.9. อาจารย์สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ Office 365, Soundcloud, Slideshare สาหรับนา
เสนองานวิจยั
เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification)
6.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมให้อาจารย์ใช้โปรแกรม Kahoot ในการเรียนการสอน
6.2. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ ระบบจีพีเอสติดตาม (GPS) ใช้ในห้องเรียนระบบดิจิทลั
6.3. อาจารย์มีทกั ษะในการใช้ระบบปฏิบตั ิการ Chrome OS บน Chromebook เป็ น
เครือ่ งมือจัดการศึกษาเพื่อใช้ทางานร่วมกับการให้บริการของคลาวด์
6.4. อาจารย์มกี ารประยุกต์ใช้ Gamestar mechanic, Game maker, Minecraft,
Rise of the rhythm, Q2L มาออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน
6.5. อาจารย์ได้ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Classdojo สือ่ สารระหว่างอาจารย์และผูเ้ รียน
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมผูเ้ รียนให้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้
6.6. อาจารย์ผสู้ อนปรับใช้รูปแบบและวิธีการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บนสมาร์ท
โฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แมคบุค๊ แท็บเล็ต ปากกาสไตลัส (Stylus) กระดานอัจฉริยะ
6.7. อาจารย์ผสู้ อนได้ใช้โมเดลการสอน Task model จาลองจากเกมมิฟิเคชันเพื่อขับ
เคลือ่ นกระบวนการเรียนรู ้ โดยผูเ้ รียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต
การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing)
7.1. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (AR) และโลก
เสมือน จริง (VR) จัดเก็บบนคลาวด์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
7.2. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนการใช้ซอฟแวร์ ระบบ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ผใู้ ห้
บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเข้าถึงข้อมูลประมวลผลบนคลาวด์จากที่ไหนก็ได้เป็ น
เครือ่ งมือทางการศึกษา
7.3. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ ซอฟแวร์การสอน APIs ทางการศึกษาเป็ นระบบปฏิบตั ิการ
สาคัญให้อาจารย์เรียกใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4. มหาวิทยาลัยไทยจัดการเรียนการสอนระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อมหาชน
(MOOCs) โดยเชื่อมต่อข้อมูลบนคลาวด์แคมปั สกับแคมปั สโลกเสมือนจริง (Virtual
campuses)
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7.5. อาจารย์ใช้บล็อก ทวิตเตอร์ วิกิ วิดีโอออนไลน์ โดยใช้แท็กคลาวด์ (Tag cloud) ให้
ผูเ้ รียนสืบค้นเนือ้ หาในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtualizáció, Virtualization, Virtual reality)
8.1. มหาวิทยาลัยไทยมีนโยบายลงทุนปรับเปลีย่ นห้องเรียนสูร่ ะบบโลกเสมือนจริง
(Virtual class) เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างห้องเรียนปกติและออนไลน์
8.2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้เครือ่ งมือทางการศึกษาอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู ้
สมาร์ทโฟนเสมือนจริง จอภาพกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งฉายภาพสามมิติ
(Visualizer) เป็ นสือ่ โสตทัศน์เพื่อการศึกษาเรียนรูใ้ นระบบดิจิทลั
8.3. อาจารย์ผสู้ อนส่งเสริมการใช้จอแสดงผลแบบสวมศีรษะโลกเสมือนจริงสามมิติ
(3D-VR immersive HMD) เฉพาะวิชาสาคัญทีเ่ ข้าใจยากในห้องเรียนระบบดิจิทลั
8.4. อาจารย์ผสู้ อนใช้วิดีโอและภาพโฮโลแกรมหมุนรอบ 360 องศา (360-degree
video and holograms) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
9.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการใช้ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ (Intelligence
Tutoring Systems: ITS) ในการเรียนการสอนอย่างเป็ นรูปธรรม
9.2. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการใช้หนุ่ ยนต์ช่วยสอน (Robotic teachers) เป็ น
เครือ่ งมือจัดการเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รียนรูปแบบพิเศษหนึง่ ต่อหนึง่ (One-on-one help)
9.3. มหาวิทยาลัยไทยลงทุนระบบ IBM’s Watson เพื่อประมวลผลการเรียนรูแ้ ละ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเสนอโซลูช่นั ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเป็ นรูปธรรม
9.4. มหาวิทยาลัยไทยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Google A.I.) เพื่อสนับสนุน
งานวิจยั
9.5. อาจารย์ผสู้ อนใช้ระบบช่วยสอน ASSISTments, Mathia ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนรายบุคคลและประเมินผลเรียลไทม์
9.6. อาจารย์ใช้คอร์สแวร์ Knewton’s alta ประกอบการเรียนการสอนและสร้างเนือ้ หา
บทเรียน วิดีโอการสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์และ
เคมี
9.7. อาจารย์ผสู้ อนใช้ระบบปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) และหุน่ ยนต์เป็ นเครือ่ งมือช่วยสอน
ร่วม กันระหว่างอาจารย์โดยสร้างรูปแบบโมดูล (Module) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู ้
9.8. อาจารย์ผสู้ อนสร้างสถานการณ์จาลองด้วยปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) โดยใช้เป็ น
กระบวน การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเพื่อปรับปรุงการสอน
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
ด้านพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี เ้ ป็ น ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อ ศึกษาเกี่ ยวกับ ผลกระทบและพัฒ นาการของการน า
เทคโนโลยีที่เปลีย่ น แปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. แบบสอบถามฉบับนี ้ ใช้เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อน มหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2) มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
และ4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก
3. แบบสอบถามมีทงั้ หมด 3 ตอน เป็ นคาถามเกี่ยวกับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อนของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย จานวน 62 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จานวน 1 ข้อ
ขอความร่วมมือท่านผูต้ อบแบบสอบถาม ได้โปรดให้ขอ้ มูลตามความคิดเห็นที่เป็ น จริงมากที่ สุด ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ทกุ ข้อทัง้ 2 ตอน ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนีจ้ ะไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของท่านแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจะใช้เพื่อการวิจัย วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลในภาพรวมเท่านัน้ ดังนัน้ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ความครบถ้วนตามสภาพความเป็ นจริงจากท่านมากที่สดุ จึงมีความสาคั ญยิ่งเพราะส่งผลให้งานวิจยั มีคณ
ุ ภาพมี
ความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้อา้ งอิงและเกิดประโยชน์ ในการนาไปใช้บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้ รียนต่อไป
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามและ
ส่งคืนผูว้ ิจยั ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ช่องทางดังนี ้
❏ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม QR และลิง้ ค์ (Link)
❏ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-Mail: suneeko08@gmail.com มือถือ 081-423-1919, 089-677-7779
❏ ไปรษณียต์ ามซองแนบ
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ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้

(นางสุนีย ์ โคธีรานุรกั ษ์)
นิสติ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 18 มกราคม 2564
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นคาถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ที่เป็ นผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ผู้สอนใน มหาวิท ยาลัย ในก ากับ ของรัฐ ในสังกัด กระทรวงอุด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และ
นวัตกรรม มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Check lists) การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อยละ
กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงใน ❏ หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริง
1. ตาแหน่งทางวิชาการ ❏ อาจารย์ผสู้ อน ❏ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ❏ รองศาสตราจารย์ ❏ ศาสตราจารย์
2. สังกัด ❏ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ❏ มหาวิทยาลัยมหิดล
❏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

❏ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหลัก

ในคณะที่จดั การเรียนการสอนทางด้าน (กรุณาเลือก 1 คาตอบ)
❏ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และวิศวกรรมศาสตร์
❏ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
3. ตาแหน่งในมหาวิทยาลัย ❏ อาจารย์ผสู้ อน ❏ ผูบ้ ริหาร ❏ เคยเป็ นผูบ้ ริหาร
4. เพศ ❏ ชาย ❏ หญิง
5. อายุ ❏ 20-30 ปี ❏ 31-40 ปี ❏ 41-50 ปี ❏ 51 ปี ขนึ ้ ไป
6. ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอนหรือการบริหาร ❏ 1-5 ปี ❏ 6-10 ปี ❏ 11-15 ปี ❏ 16-20 ปี ❏
21 ปี ขนึ ้ ไป
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ตอนที่ 2 พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนีเ้ ป็ นคาถามเกี่ยวกับพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงพลิกผัน
มาใช้ในสถาบัน อุด มศึก ษาไทยเพื่ อ ต้อ งการทราบว่า มหาวิ ท ยาลัย ของท่านมี ก ารบริห ารจัด การ และ
ให้บริการการเรียนการสอน โดยนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาประยุกต์ใช้จริงในมหาวิทยาลัย
5 ระยะ (Likert’s rating scale) ดังนี ้

ระยะที่ 1 ระยะพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ ใหม่มหาวิทยาลัยได้มีการแนะนาหรือประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และผูบ้ ริหารได้ทราบและเริม่
ทดลองใช้ในสื่อต่างๆเพื่อให้รบั รูถ้ ึงศักยภาพในการใช้จดั การศึกษาประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
การจัดการเรียนสอน และการวิจยั ในมหาวิทยาลัย ในระยะเริม่ ต้นนี ้ จึงยังไม่ได้รบั การยอมรับมีอาจารย์และผูบ้ ริหารในมหาวิทยาลัย
ที่มีความรูใ้ นเทคโนโลยีนีใ้ นวงจากัด และประสบข้อจากัดใช้งาน เป็ นช่วงของการทดลองใช้ ซึง่ จะยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
จาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ก่อน
ระยะที่ 2 ระยะที่เทคโนโลยีใหม่กา้ วเข้าสูช่ ว่ งที่ได้รบั ความคาดหวังสูงสุดจากอาจารย์และผูบ้ ริหาร หลังจากถูกนามาทดลองใช้งานจริงในด้าน
การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการวิจยั ในมหาวิทยาลัยมาแล้วระยะหนึ่ง โดยศักยภาพของเทคโนโลยีได้ถกู พัฒนาใน
ด้านต่างๆ ไปสุดความสามารถจนค้นพบข้อจากัดบางประการ อันเกิดจากข้อมูลของการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ยงั มีอยูจ่ ากัด ส่งผล
ให้อาจจะประสบความสาเร็จบ้างแต่สว่ นใหญ่มกั ล้มเหลว
ระยะที่ 3 ระยะบูรณาการเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้าด้วยกันถูกนามาประยุกต์ใช้ทงั้ การศึกษาในระบบและนอกระบบโดยได้ผ่านการทด
สอบในด้านการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และการวิจยั ในมหาวิทยาลัยมาแล้วมากมายหลายครัง้ แต่เนี่องจากเทคโนโลยี
บางประเภทยังอยูใ่ นช่วงพัฒนาการซึง่ มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั ของเทคโนโลยี ที่ลา่ ช้ามากจนเกินไป
ส่งผลให้อาจารย์และผูบ้ ริหารประสบความยากลาบากในการตัดสินใจที่จะเลือกพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีประเภทใดก่อน-หลัง
ระยะที่ 4 ระยะที่เทคโนโลยีใหม่ได้รบั การรับรองจากการประยุกต์ใช้งานจริงของอาจารย์ที่ได้ส่งั สมประสบการณ์ดา้ นการสอนและผูบ้ ริหารได้นา
ไปใช้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ควบคูไ่ ปกับการศึกษาวิจยั ที่เหมาะสมกับช่วงเวลา จนกระทั่ง อาจารย์และ
ผูบ้ ริหารเริม่ มองเห็นคุณประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีใหม่นนั้ ซึง่ สามารถสร้างความเชื่อมั่นจนทาให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง
(Technology Acceptance) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องการลงทุนเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีให้ดีมากยิ่งขึน้ ในระยะยาว
ต่อไป
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ระยะที่ 5 ระยะเทคโนโลยีที่มีพฒ
ั นาการสมบูรณ์เต็มที่ สะท้อนความสัมพันธ์ดา้ นพฤติกรรมและทัศนคติของผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูบ้ ริหาร อาจารย์และ
ผูเ้ รียน โดยแสดงให้เห็นว่าเกิดประโยชน์สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างแท้จริงในหลากหลายด้าน และสาขาวิชา ซึง่ สร้างมาตร
ฐานและเกณฑ์ใหม่ขนึ ้ เกิดเป็ นคุณค่าให้กบั มหาวิทยาลัย จนได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษา ทาให้ผบู้ ริหารผลัก
ดันให้เทคโนโลยีประเภทนัน้ ๆ เข้าสูช่ ว่ งของการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืนจนกลายเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ใน
การจัดการศึกษา การเรียนการสอน และการวิจยั ได้อย่างทั่วถึง

กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงใน ❏ หน้าข้อความทีต่ รงกับความเป็ นจริง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. มหาวิทยาลัยของท่านมีช่องทางในการจัดการเรียนการสอนลักษณะใดบ้าง
❏ รูปแบบเผชิญหน้ากัน (Face-to-face)
❏ แพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform)
❏ บล็อก (Blogs-based)

❏ เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook live)

❏ อินสตาแกรม (Instagram)
มหาชน มูก้ ส์ (MOOCs)

❏ ระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อ

❏ กรุป๊ ไลน์ (Line group)

❏ ติก๊ ต็อก (Tiktok)

❏ ทวิตเตอร์ (Twitter)
edutainment)

❏ ยูทบู เอ็ดดูเทนเมนท์ (YouTube

❏ แอปพลิเคชันซูม (Zoom apps)
conferencing)

❏ วีดิโอ คอนเฟอเรนซิง่ (Video

❏ สมาร์ทโฟนเสมือนจริง (Mobile-augmented reality) ❏ อื่นๆ โปรด
ระบุ………………………….………………
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2. มหาวิทยาลัยของท่านมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนในการขับเคลือ่ นองค์กรเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทลั (Digital
university)
❏ ผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางมีวิสยั ทัศน์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงทางดิจิทลั (Digital transformation) ที่
เหมือนกัน
❏ มีการเปิ ดโอกาสให้อาจารย์ผสู้ อนและผูม้ ีสว่ นร่วมในการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทาง
ดิจิทลั เทคโนโลยี
❏ มีการสือ่ สารในการปรับวัฒนธรรมองค์กรสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยดิจิทลั
❏ มีการลงทุนด้านดิจิทลั เทคโนโลยีเป็ นสือ่ วัสดุการสอนเพื่อการเรียนรู ้
❏ มีการพัฒนาทักษะความรูใ้ หม่ดา้ นดิจิทลั เทคโนโลยีเป็ นสือ่ วัสดุการสอนเพื่อการเรียนรูใ้ ห้แก่อาจารย์ผสู้ อน
อย่างต่อเนื่อง
❏ มีตวั ชีว้ ดั (KPI) ที่ชดั เจนในการประเมินผลลัพธ์ของดิจิทลั เทคโนโลยีเป็ นสือ่ วัสดุการสอนเพื่อการเรียนรู ้
❏
ประสิทธิภาพของดิจิทลั เทคโนโลยีเป็ นสือ่ วัสดุการสอนเพื่อการเรียนรูเ้ ป็ นไปตามความคาดหวังของ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผสู้ อน

กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงใน ❏ ในช่องว่าง ตรงกับการประยุกต์ใช้จริงในมหาวิทยาลัยของท่าน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนของการ
ประยุกต์ใช้ 5 ระยะ (Likert’s rating scale) ซึง่ มีความหมายดังนี ้

ระยะที่ 5 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยมากที่สดุ
ระยะที่ 4 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยมาก
ระยะที่ 3 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยปานกลาง
ระยะที่ 2 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยน้อย
ระยะที่ 1 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยน้อยที่สดุ
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พัฒนาการของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. บิ๊กดาต้า (Big data)
1.1 มหาวิทยาลัยไทยได้สนับสนุนให้อาจารย์วิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รียนโดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผนบริการวิชาการ
1.2 มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมระบบจัดการหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยรองรับจานวนบทเรียนได้ไม่จากัด
1.2 มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนระบบการสร้างบทเรียน โดยอาจารย์สามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือ
ในการช่วยสร้างและจัดการเนือ้ หาบทเรียน
1.3 มหาวิทยาลัยไทยมีการใช้ระบบการทดสอบและประเมินผล สาหรับระบบคลังข้อสอบ
การรายงานผลคะแนนและสถิติ
1.5. มหาวิทยาลัยไทยมีระบบส่งเสริมการเรียนโดยใช้เครือ่ งมือสือ่ สาร (Course tools) และ
เก็บประวัติขอ้ มูลการใช้งานบนคลาวด์แคมปั ส (Cloud campuses)
1.6. มหาวิทยาลัยไทยมีระบบจัดการข้อมูลสาหรับอาจารย์เพื่อใช้เก็บเนือ้ หาบทเรียนในไฟล์
และแฟ้มข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์แคมปั ส
1.7. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลระบบการจัดการเรียนรู ้ (LMS) เพื่อนามาผลิต
เนือ้ หาบทเรียนสาหรับการเรียนบนแพลตฟอร์มอี-เลิรน์ นิ่ง (e-Learning)
1.8. อาจารย์สามารถใช้ประโยชน์จากบิก๊ ดาต้าโดยนาข้อมูลของผูเ้ รียนรายบุคคลมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน
1.9. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจากบิก๊ ดาต้าและจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์
โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อนามาใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอน
1.10. อาจารย์สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลฟ์
ยูทบู เอ็ดดูเทนเมนท์ เป็ นเครือ่ งมือจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู ้
1.11. อาจารย์และผูเ้ รียนใช้ประโยชน์รว่ มกันจากระบบคลังข้อมูลและระบบการจัดการเรียนรู ้
โดยสามารถเข้าถึงเนือ้ หาบทเรียนผ่านเว็บ อีเมล์ ห้องสนทนา กระดานถามตอบ
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2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoTs)
2.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการนวัตกรรมครอบคลุมทัง้ ห้อง
เรียนปกติและออนไลน์
2.2. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนระบบซึง่ ทาหน้าที่ตรวจวัด (Sensor) เพื่อรองรับการเรียน
อี-เลิรน์ นิ่งโดยให้ผเู้ รียนใช้เป็ นเครือ่ งมือเชื่อมต่อการเรียนรูผ้ า่ นสมาร์ทโฟน
2.3. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนห้องเรียนระบบดิจิทลั โดยติดตัง้ ระบบเครือข่ายไร้สาย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการเรียนรูท้ ี่ใช้เครือ่ งมือจัดการศึกษาหลากหลาย
2.4. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนการใช้อปุ กรณ์ Eye & attention tracking เชื่อมต่อการ
เรียนรูใ้ นระบบดิจิทลั ที่สามารถนามาวิเคราะห์และผลิตเป็ นบทเรียน
2.5. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมระบบการเรียนรูท้ กุ แห่งหน (Ubiquitous learning) โดยให้
ผูเ้ รียนใช้ผา่ นสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุ๊ค และแลปท็อป
2.6. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ ระบบจีพีเอสติดตาม (GPS tracking) เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนในห้องเรียนระบบดิจิทลั
2.7. อาจารย์สนับสนุนการเรียนรูโ้ ดยใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR code เป็ นเครือ่ งมือจัดการ
ศึกษาทัง้ ในห้องเรียนปกติและออนไลน์
2.8. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนการประมวล
ผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูเ้ รียน
2.9. อาจารย์ใช้ประโยชน์จากห้องเรียนระบบดิจิทลั โดยนามาใช้ประเมินประสิทธิภาพของ
ผูเ้ รียนแบบเรียลไทม์ในโลกเสมือนจริง (Synchronous)
3. ภาษามาร์กอัป HTML 5 (Hyper Text Markup Language Version 5)
3.1. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาภาษามาร์กอัปเพื่อรองรับการใช้งานบน Internet explorer
เวอร์ช่นั 6-11 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรภายใน
3.2. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาภาษามาร์กอัปให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อรองรับการใช้งานของผูเ้ รียน
บนสมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ ไอแพด แท็บเล็ต แมคบุค๊ และแลปท็อป
3.3. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อน ผูเ้ รียน และบุคลากรใช้ภาษามาร์กอัปในการ
สืบค้นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.4. อาจารย์สามารถใช้ภาษามาร์กอัปกับเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย สืบค้น และดาวน์โหลด
ข้อมูลในระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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4. ระบบการพิมพ์สามมิติ (3D-nyomtatás, 3D-printing)
4.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมระบบการพิมพ์สามมิตเิ พื่อใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู ้
ของผูเ้ รียน
4.2. มหาวิทยาลัยไทยบูรณาการระบบการพิมพ์สามมิติเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
4.3. อาจารย์สนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้กระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยระบบการพิมพ์
สามมิติ
4.4. อาจารย์สง่ เสริมให้ผเู้ รียนใช้ปากกาสามมิติ (3Doodle) เพื่อขึน้ รูปวัตถุดว้ ยมืออย่างอิสระ
ในเฉพาะสาขาวิชาได้เข้าใจอย่างลึกซึง้ มากยิ่งขึน้
4.5. อาจารย์พฒ
ั นาวิดีโอคลิป หนังสือป็ อบอัปสามมิติ (3D pop-up books) เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน
5. การประมวลผลบนคลาวด์เพื่อพัฒนางานภายในมหาวิทยาลัย (Private cloud
computing)
5.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์
Coursera, edX, Udacity, xPro
5.2. มหาวิทยาลัยไทยมีการใช้แหล่งเรียนรูจ้ ากระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อมหาชน
(MOOCs) ผ่านเครือ่ งมือแอปพลิเคชันกูเกิล้ (Google apps)
5.3. มหาวิทยาลัยไทยเปิ ดให้บริการทางการศึกษาฟรีเพื่อขยายและกระจายองค์ความรูเ้ ชิง
สาธารณประโยชน์ทางสังคมแก่บคุ คลทั่วไป (OCW)
5.4. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาระบบสานักการทะเบียนและวัดผลบนคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการบริหารงานภายใน
5.5. มหาวิทยาลัยไทยพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดให้ผเู้ รียนลงทะเบียนผ่านระบบด้วย
บัตรประชาชนและจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
5.6. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายครอบคลุมการใช้งาน
ภายในเพื่อให้อาจารย์ ผูเ้ รียนและบุคลากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7. อาจารย์ใช้แอปพลิเคชันกูเกิล้ เพื่อการศึกษา เช่น ห้องเรียนกูเกิล้ (Google classroom)
ในการเรียนการสอนออนไลน์
5.8. อาจารย์สง่ เสริมให้ผเู้ รียนใช้แอปพลิเคชั่น Moodle, YoutubeEDU สาหรับการเรียน
บนแพลตฟอร์มอี-เลิรน์ นิ่ง
5.9. อาจารย์ผสู้ อนสนับสนุนให้ผเู้ รียนใช้ Office 365, Soundcloud, Slideshare สาหรับ
นาเสนองานวิจยั
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6. เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา (Gamification)
6.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมให้อาจารย์ใช้โปรแกรม Kahoot ในการเรียนการสอน
6.2. อาจารย์ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Classdojo สือ่ สารระหว่างอาจารย์และผูเ้ รียนเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมผูเ้ รียนให้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้
6.3 อาจารย์มีการประยุกต์ใช้ Gamestar mechanic, Game maker, Minecraft,
Rise of the rhythm, Q2L มาออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน
6.4. อาจารย์ผสู้ อนได้ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสอนโดยนากลไกของเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อ
ใช้เป็ นสือ่ ในการเรียนการสอนและนามาใช้แก้ปัญหาการเรียนรูเ้ ฉพาะผูเ้ รียนรายบุคคล
6.5. อาจารย์ผสู้ อนมีการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อการศึกษา เป็ นเครือ่ งมือจัดโปรแกรม
การศึกษาหรือเกมส์การศึกษา ให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเองใช้แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
6.6. อาจารย์ผสู้ อนได้ใช้โมเดลการสอน Task model จาลองจากเกมมิฟิเคชันเพื่อขับเคลือ่ น
กระบวนการเรียนรู ้ โดยผูเ้ รียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต
7. การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing)
7.1. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีความเป็ นจริงเสริม (AR) และเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง (VR) จัดเก็บบนคลาวด์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
7.2. มหาวิทยาลัยไทยสนับสนุนการใช้ซอฟแวร์ ระบบ ทรัพยากรของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ห้บริการการทางานผ่านอินเทอร์เน็ตโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลประมวลผลบนคลาวด์
(Cloud) จากที่ไหนก็ได้เป็ นเครือ่ งมือทางการศึกษา
7.3. มหาวิทยาลัยไทยติดตัง้ ซอฟแวร์การสอน APIs ทางการศึกษาซึง่ เป็ นระบบปฏิบตั ิการ
สาคัญเพื่อให้อาจารย์สามารถเรียกใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.4. มหาวิทยาลัยไทยจัดการเรียนการสอนระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิ ดเพื่อมหาชน
(MOOCs) โดยเชื่อมต่อข้อมูลบนคลาวด์แคมปั สกับแคมปั สโลกเสมือนจริง (Virtual
campuses)
7.5. อาจารย์มีทกั ษะในการใช้ระบบปฏิบตั ิการ Chrome OS บน Chromebook เป็ น
เครือ่ งมือจัดการศึกษาเพื่อใช้ทางานร่วมกับการให้บริการของคลาวด์
7.6. อาจารย์ใช้บล็อก ทวิตเตอร์ วิกิ วิดีโอออนไลน์ โดยใช้แท็กคลาวด์ (Tag cloud) ให้
ผูเ้ รียนสืบค้นเนือ้ หาในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
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8. เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtualizáció, Virtualization, Virtual reality)
8.1. มหาวิทยาลัยไทยมีนโยบายลงทุนปรับเปลีย่ นห้องเรียนสูร่ ะบบโลกเสมือนจริง
(Virtual class) เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างห้องเรียนปกติและออนไลน์
8.2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้เครือ่ งมือทางการศึกษาอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู ้ สมาร์ท
โฟนเสมือนจริง จอภาพกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งฉายภาพสามมิติ (Visualizer) เป็ น
สือ่ โสตทัศน์เพื่อการศึกษาเรียนรูใ้ นระบบดิจิทลั
8.3. อาจารย์ผสู้ อนส่งเสริมการใช้จอแสดงผลแบบสวมศีรษะโลกเสมือนจริงสามมิติ
(3D-V.R. immersive HMD) เฉพาะวิชาสาคัญที่เข้าใจยากในห้องเรียนระบบดิจิทลั
8.4. อาจารย์ผสู้ อนใช้วิดีโอและภาพโฮโลแกรมหมุนรอบ 360 องศา (360-degree video
and holograms) เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน
9. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
9.1. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการใช้ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ (Intelligence Tutoring
Systems: ITS) ในการเรียนการสอนอย่างเป็ นรูปธรรม
9.2. มหาวิทยาลัยไทยส่งเสริมการใช้หนุ่ ยนต์ช่วยสอน (Robotic teachers) เป็ นเครือ่ งมือ
จัดการเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รียนรูปแบบพิเศษหนึง่ ต่อหนึง่ (One-on-one help)
9.3. มหาวิทยาลัยไทยลงทุนระบบ IBM’s Watson เพื่อประมวลผลการเรียนรูแ้ ละวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเสนอโซลูช่นั ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเป็ นรูปธรรม
9.4. มหาวิทยาลัยไทยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Google A.I.) เพื่อสนับสนุนงานวิจยั
9.5. อาจารย์ผสู้ อนใช้ระบบช่วยสอน ASSISTments, Mathia ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนรายบุคคลและประเมินผลเรียลไทม์
9.6. อาจารย์ใช้คอร์สแวร์ Knewton’s alta ประกอบการเรียนการสอนและสร้างเนือ้ หา
บทเรียน วิดีโอการสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์และเคมี
9.7. อาจารย์ผสู้ อนใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) และหุน่ ยนต์เป็ นเครือ่ งมือช่วยสอนร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์โดยสร้างรูปแบบโมดูล (Module) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้
9.8. อาจารย์ผสู้ อนสร้างสถานการณ์จาลองด้วยปั ญญาประดิษฐ์ (A.I.) โดยใช้เป็ นกระบวน
การถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนเพื่อปรับปรุงการสอน

ระยะของการประยุกต์ใช้
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ลงชื่อ.............……………………………….
(…………………………………………………………)
ตาแหน่งทางวิชาการ.............…………..…….
ภาควิชา……………………………………….
มหาวิทยาลัย………………………………….
วันที่……………………………….……..2564
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (Key informants)
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ผูว้ ิจยั ขอหนังสือรับรองขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแบบ บว. 414 จานวน 9 ฉบับ เมื่อวันที่ 18
มี น าคม 2564 แบบสัม ภาษณ์ ผู้ให้ข้อ มูล ส าคัญ และแนวค าถามการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึ ก
(In-depth interview) โดยใช้แ บบสัม ภาษณ์ ก่ึ ง โครงสร้า ง (Semi-structured interview)
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิ การบดี อดีตคณบดี และอาจารย
ผูส้ อน จานวน 8 ท่าน
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants)ในการสัมภาษณ์เชิงลึก
จานวน 8 ท่าน

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร ์ สุวรรณสวัสดิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา/ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี/เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
2. ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
ตาแหน่งทางวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทลั คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเครื่องกล/ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี/เทคโนโลยีการศึกษา
3. รองศาตราจารย์ ดร. องอาจ นัยพัฒน์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาการวัดและประเมินผล/อดีตคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ
การวิจยั สถาบันและกระบวนการวิจยั สู่อนาคต/วัดผลและวิจยั การศึกษา
4. รองศาตราจารย์ ดร. ดารัส วงศ์สว่าง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
การค้นคืนสารสนเทศ/ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์
5. รองศาตราจารย์ ดร. วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา
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6. รองศาตราจารย์ ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชยั
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโลหการ/เทคโนโลยีพลังงาน/กระบวนการผลิต
และอุปกรณ์โรงงาน
7. รองศาตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย
ตาแหน่งทางวิชาการ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์/โซ่อปุ ทาน/การจัดการปฏิบตั กิ าร
8. ผูช้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา/คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ การวิจัย
ด้านผลกระทบของการนาเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อโครงการวิจัย: ผลกระทบและพัฒนาการของการนาเทคโนโลยีทเ่ี ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย

คาชีแ้ จง
1. แบบสัม ภาษณ์ ฉ บับ นี ้ใ ช้แ บบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้า ง (Semi-structured interview) สร้า งขึ น้ เพื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ในการนาไปใช้ ในการสอบถามความคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อ ศึก ษา
ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย
2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ ใช้เก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผสู้ อน และผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู ้
ประสบการณ์การใช้ เทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงพลิกผันในสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ด้านผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงพลิกผัน มีทงั้ หมด 4 ข้อใหญ่ ดังนี ้
1.การปฏิรูปโครงสร้างของสือ่ วัสดุการสอนจานวน 2 คาถาม
2.ประสิทธิผลของการศึกษา จานวน 2 คาถาม
3.การเปลีย่ นแปลงของการสือ่ สารเพื่อจัดการศึกษา จานวน 2 คาถาม
4.การพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ ม จานวน 2 คาถาม
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่ เติมจานวน 1 ข้อ
ผูว้ ิจยั ขอความกรุณาท่านตอบความคิดเห็นของท่านที่มีตอ่ แบบสัมภาษณ์แต่ละข้อตามความ
เป็ นจริง ข้อมูลทัง้ หมดที่ทา่ นตอบจะเก็บเป็ นความลับ และไม่มีผลกระทบใดใดต่อตัวท่าน หรือต่อการปฏิบตั ิงาน
ของท่า นแต่อ ย่า งใด การได้ม าซึ่งข้อ มูลที่ ถูก ต้อ งครบถ้วนตามสภาพความเป็ น จริงจากท่ านมากที่ สุด จึง มี
ความสาคัญยิ่งเพราะส่งผลให้งานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ มีความน่า เชื่อถือ สามารถนาไปใช้อา้ งอิงและเกิดประโยชน์ใน
การนาไปใช้บริห ารจัดการของมหาวิทยาลัย ไทยในการพัฒ นาและยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา รวมทั้งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผูเ้ รียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างสูงมา
ณ โอกาสนี ้

(นางสุนยี ์ โคธีรานุรกั ษ์)
นิสติ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 1 เมษายน 2564

ติดต่อผูว้ จิ ยั
มือถือ 089-677-7779 และ 081-423-1919
e-Mail: suneeko08@gmail.com

LINE id: suneeko999
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แบบสัมภาษณ์เพือ่ การวิจัย
ด้านผลกระทบของการนาเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
ผูว้ ิจยั ขอความกรุณาท่านตอบรับวันนัดหมายสัมภาษณ์ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) โดยจะมีการดาเนินการใน 2
รูปแบบ ตาม แต่สถานการณ์จะเอือ้ อานวยจากสถานการณ์โควิด-19 และ/หรือตามความสะดวกของท่าน กรุณา
ทาเครือ่ งหมาย ลงใน ❏
ชื่อ-สกุล ผูส้ มั ภาษณ์ นางสุนีย ์ โคธีรานุรกั ษ์
❏ แบบที่ 1 การสัมภาษณ์เผชิญหน้ากัน (Face-to-face)
วันที่………เดือน……………….2564
สถานที่……………………………………….…

ระหว่างเวลา…………….….น.

❏ แบบที่ 2 การสัมภาษณ์ออนไลน์ (Online platform) กรุณาเลือก 1 รูปแบบลงใน ❏
❏ ซูม ❏ ไลน์วดิ ีโอ ❏ ไมรโครซอฟท์ทีม ❏ เว็บเอ็กซ์
วันที่…………………………………………….2564 ระหว่างเวลา………………………….. น.
ผูถ้ กู สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………….
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก
ตาแหน่งทางวิชาการ………………………………………...
สถานศึกษา…………………………..…………ภาควิชา…………………………………คณะ……….………...
ตอนที่ 1 ผลกระทบของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ทั้งหมด 4 ข้อ
คาชีแ้ จง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีเ้ ป็ นคาถามข้อมูลด้านผลกระทบของการนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันมาใช้ใน
สถาบันอุดม ศึกษาไทยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ ิจยั มีการประยุกต์ใช้ดจิ ิทลั เทคโนโลยีแบบผสมผสานกัน ได้แก่
แอปพลิ เ คชั น ซู ม (Zoom Apps) ไลน์ วิ ดี โอ (Line Apps) ไมรโครซอฟท์ ที ม (Microsoft teams) เว็ บ เอ็ ก ซ์
(WebEx) วิดีโอบันทึกภาพ เครือ่ งบันทึกเสียง
1. การปฏิรูปโครงสร้างของสือ่ วัสดุการสอน
1.1. ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ทา่ นได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีตอ่ การสอนมาใช้ใน
การเรียนการสอนเป็ นอย่างไร?
1.2. การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยของท่านได้เตรียมการหรือมีการนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรบ้างมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน?
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2. ประสิทธิผลของการศึกษา
2.1. ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ทา่ นได้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตอ่ ผูเ้ รียนเป็ น
อย่างไร?
2.2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยของท่านได้มีการปรับตัวรองรับการเรียน
การสอนออนไลน์เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของผูเ้ รียนในระบบอย่างไร?
3. การเปลีย่ นแปลงของการสือ่ สารเพื่อจัดการศึกษา
3.1. ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากที่ทา่ นได้บรู ณาการการใช้สารสนเทศและการสือ่ สารเป็ น
เครือ่ งมือทางการศึกษาเป็ นอย่างไร?
3.2. จากการบูรณาการดังกล่าว ท่านคิดว่าส่งผลต่อการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยทัง้ ผูบ้ ริหาร อาจารย์
ผูส้ อน และ ผูเ้ รียนด้านใดบ้าง?
4. การพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ ม
4.1. ผลกระทบหรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ทา่ นได้นาสารสนเทศทางการศึกษามาใช้เชื่อมต่อ
ระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผเู้ รียนด้านใดบ้าง?
4.2 ท่านคิดว่าสารสนเทศทางการศึกษาดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้
อย่างไร?
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………
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ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

สุนีย ์ โคธีรานุรกั ษ์
25 ธันวาคม 2508
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2530 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (เกียรตินิยม)
จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียนา (IIT) และมหาวิทยาลัยซานฟราน
ซิสโก (USF) ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ได้รบั ทุนการศึกษา 2 ปี และรางวัล The National Dean’s List 3 ปี )
พ.ศ. 2541 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ รุน่ ที่ 1)
สาขาการบริหารการศึกษา (เกียรตินิยม)
จาก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันศึกษาศาสตร์ (IOE) มหาวิทยาลัย
ลอนดอน อังกฤษ
พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง (หลักสูตรนานาชาติ รุน่ ที่ 1)
สาขาการจัดการอุดมศึกษา
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ภมู ิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษา
และการพัฒนา (SEAMEO RIHED)
พ.ศ. 2563 การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

