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บทคััดย่่อ

  งานวิิจยั์นี�มวีิตัถุุประสงคเ์พ่�อศกึษาเกี�ย์วิกบัมหาวิิทย์าลยั์เอกชนไทย์ในประเด็น็

ด็งันี� 1) ศกึษาการจัด็การศึกษาของเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลก 2) วิิเคราะหก์ารเปลี�ย์นแปลง

ในการใชเ้ทคโนโลย์เีปลี�ย์นโลก และ 3) เพ่�อหาแนวิทางการศกึษาที�ใชเ้ทคโนโลย์เีปลี�ย์น

โลกในมหาวิิทย์าลัย์เอกชนไทย์ โด็ย์ใช้การวิิจัย์เชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลโด็ย์การ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูู้้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ�ม ได็้แก� กลุ�ม ผูู้้บริหาร กลุ�มอาจารย์์ผูู้้สอน กลุ�ม

เจ้าหน้าที� ในระบบการเรีย์นการสอน และ กลุ�มนักศึกษาปัจจุบัน 

  โด็ย์ผู้ลการศกึษาคน้พบวิ�า 1) การออกแบบหลกัสูตร เน่�อหา รปูแบบการเรยี์น

การสอน  การประเมินผู้ล การประกันคุณภาพ ที�สอด็คล้องกับการเรีย์นการสอนแบบ

ออนไลน์มีลักษณะเฉพาะ แตกต�าง และย่์ด็หยุ์�น ทั�งเน่�อหา วิิธ์ีการ และระย์ะเวิลา 

ตามข้อจำากัด็ของผูู้้ที�ต้องการจะเข้าสู�ระบบการเรีย์นรู้ที�มีควิามหลากหลาย์ ท�ามกลาง

เทคโนโลยี์ที�รองรับการด็ำาเนินการ ต้องสร้างควิามมั�นใจให้กับผูู้้เรีย์น และผูู้้ปกครอง  
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2) การออกแบบรูปแบบและวิิธี์การเรีย์นการสอนที�สอด็คล้องกับเทคโนโลยี์ที�นำามาใช้ 

ให้เหมาะกบัรปูแบบที�มคีวิามแตกต�างกนัระหวิ�างการเรยี์นในชั�นเรยี์นกบัเรยี์นออนไลน์ 

เพ่�อให้เกิด็ผู้ลสัมฤทธิ์�ทางการศึกษาตามรูปแบบที�แตกต�างกัน และ 3) การออกแบบ

นโย์บาย์ในภาครัฐที�ต้องมีการบังคับใช้งานอย์�างจริงจังทั�งจากภาครัฐ และจากสถุาน

ศกึษาต�างๆ ทั�งนโย์บาย์ในการใช้งานเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกทางการศึกษา และนโย์บาย์

ในการสนบัสนนุการด็ำาเนนิการพฒันาระบบ เน่�อหา และเทคนคินำาเสนอต�างๆ เพ่�อที�จะ

นำามาใช้ในระบบการเรยี์นการสอนรปูแบบใหม�ที�อยู์�บนพ่�นฐานเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกใน

อนาคต

คัำ�สำำ�คััญ :   เทคโนโลย์ีเปลี�ย์นโลก,  การจัด็การการศึกษา, มหาวิิทย์าลัย์เอกชนไทย์
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Abstract

  This research had the objective to study Thai private universities in 

the points as follows. 1) to study the educational management of disruptive 

technology 2) to analyze change in using disruptive technology and 3) to 

find an educational guideline that used disruptive technology in Thai private        

universities by using qualitative research and the data were collected by             

in-depth interview. The 4 main informants were executive group, teacher group, 

officer group in the teaching system and current student group.

  The study result was found that 1) design of the course, content, teaching 

format, assessment and quality assurance that was consistent with online teach-

ing had characteristics which were special, different and flexible on content, 

method and time period according to the restriction of people who wished to 

enter a diverse educational system amidst the technology that supported the 

operation. And confident must be created to students and parents. 2) design 

of the format and method of teaching which was consistent with the technology 

used to suit different teaching formats between normal class and online class 

in order to create educational effectiveness according to different formats. 3) 

design in the government policy which the policy must be specified clearly and 

enforced strictly from the government sector and various educational institutions 

including the policy in using disruptive technology on education and the policy 

in promoting the operation in developing the system, technique which could be 

used in the new format of the teaching system which was based on disruptive 

technology.

Key words: Disruptive technology, educational management, Thai private 

universities
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1.  บทนำำ�

  ปจัจบุนัเป็นยุ์คแห�ง Disruptive Technologies หรอ่การเปลี�ย์นแปลงเทคโนโลยี์

อย์�างพลิกผัู้น ซึ�งเป็นการเกิด็ขึ�นของการพัฒนาทางเทคโนโลย์ีและนวิัตกรรมใหม�ที�มี

ศักย์ภาพด็ียิ์�งขึ�นหร่อคุณภาพด็้อย์กวิ�าด็้วิย์ราคาที�ตำ�ากวิ�ารูปแบบเด็ิมแต�สามารถุ

ตอบสนองควิามต้องการของตลาด็หลัก (Mainstream) ได้็ จนสามารถุเข้ามาทด็แทนหรอ่

เปลี�ย์นแปลงมาตรฐานในเทคโนโลย์เีด็มิ โด็ย์ศกัย์ภาพที�ถุกูพฒันาด็ว้ิย์เทคโนโลย์แีละ

นวิัตกรรมใหม�จะส�งผู้ลกระทบต�อเจ้าของตลาด็เดิ็ม (Incumbents) หร่ออุตสาหกรรม

นั�นไปอย์�างมาก (ศรีบวิร เอี�ย์มวิัฒน์, 2561)

  เทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลก (Disruptive Technologies) ค่อเทคโนโลยี์ที�มีควิาม

ก้าวิหน้า และสามารถุเข้ามาเปลี�ย์นรูปแบบการด็ำาเนินชีวิิต การประกอบธ์ุรกิจ และ

เศรษฐกิจโลก (เศรษฐพงค์ มะลิสุวิรรณ, 2559) เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลย์ีที�เข้ามา

เปลี�ย์นแปลงสภาวิะแวิด็ลอ้มทางธ์รุกจิ การเมอ่ง สงัคม และการด็ำาเนนิชวิีิตในรปูแบบ

เด็มิอย์�างรวิด็เรว็ิและรนุแรง เทคโนโลย์เีปลี�ย์นโลกนั�น มาจากแนวิคดิ็ของ ศาสตราจารย์์ 

เคลย์์ตัน คริสเตนเซน ที� Harvard Business School ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร

ธ์ุรกิจขนาด็ใหญ�ที�มีการบริหารจัด็การที�ด็ี มีส�วินแบ�งทางการตลาด็สูงแต�สุด็ท้าย์กลับ

เกดิ็ควิามล้มเหลวิในการด็ำาเนนิธุ์รกจิ และบรษัิทขนาด็เล็กที�เพิ�งเริ�มด็ำาเนินการ (Startup) 

ทำาอย์�างไรถุึงจะต�อสู้กับบริษัทขนาด็ใหญ�ได็้ ในหนังส่อที�ช่�อวิ�า The Innovator’s 

Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail ที�มหีลักการคอ่ เม่�อ

เจอสิ�งใหม� (นวิัตกรรม) หร่อย์ังไม�มีใครเคย์ทำามาก�อน หร่อเทคโนโลย์ีใหม� ผูู้้ที�มีหน้าที�

ตัด็สินใจจะเล่อกเผู้ชิญหน้ากับมัน (เล่อกที�จะทำาอะไรใหม�ๆ) หร่อจะไม�สนใจ (ทำาแบบ

เด็ิมๆ)

   Eastman Kodak เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน จำาหน�าย์วิัสด็ุอุปกรณ์ วิัสด็ุ

เคมภีณัฑ์์ และบรกิารเกี�ย์วิกบัการถุ�าย์ภาพ ที�นบัได็ว้ิ�าเปน็บรษิทัที�มนีวิตักรรมและการ

วิิจัย์พัฒนาอันด็ับต้น ๆ ของโลก มีสำานักงานใหญ�อย์ู�ที�เม่องรอเชสเตอร์ รัฐนิวิย์อร์ก 

ก�อตั�งโด็ย์นาย์จอร์จ อีสต์แมนเม่�อ ค.ศ. 1888 ในฐานะผูู้้ผู้ลิตฟิิล์มและกล้องถุ�าย์รูป  

บริษัท Kodak เป็นตัวิอย์�างคลาสสิคของธ์ุรกิจที�ประสบควิามสำาเร็จโด็ย์ไม�ทันได็้คิด็ถุึง

การเปลี�ย์นแปลง ในช�วิงปี 1970 – 1990 เป็นจังหวิะที� Kodak ประสบควิามสำาเร็จสูงสุด็

ด็้วิย์ส�วินแบ�งการตลาด็ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกวิ�า 90% ผูู้้บริหารมีควิามคิด็ที�
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วิ�าการใช้ฟิิล์มจะมีตลอด็ไปมากกวิ�ามาใช้กล้องดิ็จิทัล เพราะย์อด็ขาย์ขณะนั�น (ค.ศ. 

1981) Kodak สามารถุทำาย์อด็ขาย์ได็้เกินกวิ�า 1 หม่�นล้านด็อลลาร์ แต�เม่�อมีการเกิด็

ขึ�นของกล้องด็ิจิทัลทำาให้ควิามต้องการใช้ฟิิล์มถุ�าย์ภาพลด็ลงอย์�างไม�เคย์เป็นมาก�อน 

ควิามล�าชา้ในการออกผู้ลติภณัฑ์์ใหม� รวิมถุงึการกา้วิเขา้สู�ย์คุดิ็จทัิลอย์�างรวิด็เรว็ิ ควิาม

ตอ้งการกล้องด็จิทิลัเพิ�มมากขึ�น ทำาใหก้ำาไรลด็ลงกวิ�า 70% ส�วินแบ�งทางการตลาด็กล็ด็

นอ้ย์ลง และตอ้งลด็พนกังานลงจากเด็มิ 145,000 ตำาแหน�ง เหล่อเพยี์ง 17,000 ตำาแหน�ง 

และมูลค�าทางการตลาด็ลด็ลงจากเด็ิม 3.1 หม่�นล้านด็อลลาร์ เหล่อไม�ถึุง 150 ล้าน

ด็อลลาร์ และในที�สุด็บริษัทประกาศล้มละลาย์เม่�อเด็่อนมกราคม ค.ศ. 2012  และมี

ข้อวิิพากษ์ที�น�าสนใจเกี�ย์วิกับกรณีศึกษาของ Kodak โด็ย์ สก๊อต ด็ี แอนโทนี (Scott D. 

Anthony, 2016) ซึ�งสรุปข้อสำาคัญก็ค่อ การเปลี�ย์นแปลงที�แท้จริงเม่�อกล้องได็้รวิมเป็น

ส�วินหนึ�งของโทรศพัท ์และพฤตกิรรมของคนกเ็ปลี�ย์นไปจากการอดั็ภาพกลาย์เปน็การ

โพสตล์ง Social Media นั�นคอ่การเปลี�ย์นแปลงของเทคโนโลยี์และพฤตกิรรมการบรโิภค

ของผูู้้คนที�ธ์ุรกิจก้าวิตามไม�ทัน

   เทคโนโลยี์การเปลี�ย์นโลกแทรกซึมไปทุกวิงการ อย์�างกว้ิางขวิางและ

ถุ้วินหน้า  ทั�งด็้านธ์ุรกิจ การเม่องและสังคม ในด็้านของการศึกษาได็้รับผู้ลจากพัฒนา

เทคโนโลยี์เช�นกัน แนวิคิด็เกี�ย์วิกับการใช้เทคโนโลยี์ช�วิย์การเรีย์นรู้เทคโนโลยี์ในการ

เรีย์นการสอนมี 3 ลักษณะ (สงบ ลักษณะ, 2552) ค่อ 1)  การเรีย์นรู้เกี�ย์วิกับเทคโนโลย์ี 

(Learning about Technology) 2) การเรีย์นรู้โด็ย์ใช้เทคโนโลย์ี (Learning by   Tech-

nology) และ 3) การเรีย์นรู้กับเทคโนโลย์ี (Learning with Technology) สำาหรับ 

Technology Disruption ทำาให้การใช้เทคโนโลยี์ในการเรีย์นรูปแบบเด็ิมอาจจะไม�

ให้ผู้ลสัมฤทธิ์�เป็นที�น�าพอใจอีกต�อไป การเกิด็ Education Disruption ได็้แก�การเกิด็ 

Digital Classroom ห้อง Sound Lab ถุูกแทนที�ด็้วิย์ Google Assistant ส�วิน Platform 

ของการเรีย์นรู้จะเป็นแบบการเรีย์นรู้ร�วิมกัน (Collaborative Learning) แต�ก็เน้นเร่�อง  

Personalize ด็้วิย์ ส่�อการเรีย์นการสอนเป็นแบบ AR, VR หร่อแม้กระทั�งการช�วิย์สอน

หร่อสอนแทนโด็ย์ Internet Robotic, AI, Machine Learning, Deep Learning  

(ย์่น ภู�วิรวิรรณ, 2561) หร่อแม้กระทั�งการแทนที�มหาวิิทย์าลัย์ด็้วิย์ Technology Block 

Chain เป็นต้น 
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  สถุาบันทางการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี�ย์น หร่อแปลงแปลงตัวิเองให้เข้า

กับยุ์คเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลก โอกาสทางการอยู์�รอด็ของสถุาบันการศึกษานั�นก็น�าจะ

ลด็ตำ�าลงเร่�อย์ๆ เม่�อมองกลับมาที�ลูกค้า (นักศึกษา) ในปัจจุบันที�อยู์�ในย์ุคที�นักศึกษา

ใช้ชีวิิตอย์ู�กับเทคโนโลย์ีสมัย์ใหม� หร่อใช้เคร่�องม่อที�ฉลาด็ (Smart Devices) และมี

การเช่�อมต�อ Internet สามารถุค้นหาข้อมูลควิามรู้ที�ไหนเม่�อไหร�ก็ทำาได็้ หร่อจะเรีย์นรู้

เร่�องใด็ อย์ู�ที�ไหนถุ้าสามารถุเช่�อมต�อกับ Internet ได็้ก็สามารถุเรีย์นได็้  ที�สำาคัญไม�เสีย์

ค�าใช้จ�าย์และใช้เวิลาเรยี์นได้็ตามควิามต้องการ รวิมถึุงการนำาวิิชาควิามรู้ที�ได้็สามารถุนำา

ไปใช้งานได็้จริงในงานอาชีพ ด็ังนั�นเม่�อมองย์้อนกลับมาที�สถุาบัน การศึกษา หลักสูตร 

offline ที�ต้องเข้าเรีย์นในชั�นเรีย์น หร่อการเรีย์นรูปแบบเด็ิมๆ ที�มหาวิิทย์าลัย์หร่อทาง

หลักสูตรกำาหนด็วิิชาให้ต้องเรีย์น หร่อการใช้ชีวิิตในมหาวิิทย์าลัย์เฉลี�ย์ 4 ปี อาจจะไม�

สามารถุตอบโจทย์์นักศึกษาในย์ุคนี�ได็้อีกต�อไป สถุาบันทางการศึกษาอาจจะต้อง

ตั�งคำาถุามและหาคำาตอบให้ได็้วิ�า 1) เป้าหมาย์ หร่อผูู้้เรีย์นค่อใคร ผูู้้เรีย์นต้องการอะไร 

เช�น การกำาหนด็เปา้หมาย์จากนกัศกึษาทั�วิไป เป็นบคุคลทั�วิไปที�สนใจ หรอ่บคุคลที�อยู์�ใน

สาย์งานต�างๆ หร่อให้กับชาวิโลก ชาวิเอเชีย์ เป็นต้น 2) หลักสูตรที�มีสามารถุตอบโจทย์์

ผูู้เ้รยี์นได็ห้รอ่ไม� เรยี์นไปเพ่�ออะไร เรยี์นแลว้ิใชป้ระโย์ชนไ์ด็อ้ย์�างไร เช�น เรยี์นระย์ะย์าวิ

เพ่�อปรญิญายั์งจำาเปน็อย์ู�หรอ่ไม� หรอ่ เป็นหลักสตูรระย์ะสั�นสำาหรบัผูู้ที้�ทำางานในสาย์งาน 

ต�างๆ หร่อหลักสูตรเพ่�อปรับควิามรู้ให้ทันโลก เป็นต้น 3) วิิธ์ีการเรีย์นแบบใด็เหมาะสม

กับผูู้้เรีย์นที�สุด็ เช�น เรีย์นในชั�นเรีย์นที�มหาวิิทย์าลัย์ หร่อ เรีย์น Online ที�ไหนก็ได็้ หร่อ

เรีย์น Offline ผู้�าน Application หร่อการสร้างเกมส์สำาหรับการเรีย์นรู้เป็น Episode 

ผู้�านด็�านต�างๆ เป็นต้น

  ในอนาคตผูู้้ที�เล่อกเข้าสู�ระบบการศึกษาอาจจะพิจารณาในมิติที�ต�างออกไป

จากที�เคย์เป็นมา คอ่ไม�ตดั็สนิใจตามลกัษณะของสถุานศึกษาของรฐั หรอ่ตามการตัด็สนิใจ

ของผูู้ป้กครองอกีต�อไป เพราะเทคโนโลย์เีปลี�ย์นโลกได็เ้ขา้มาทำาใหส้ถุานศกึษาทั�งของ

เอกชน และของรัฐบาล ลด็ควิามแตกต�างในเร่�องจำานวินเงินที�ตอ้งจ�าย์ ซึ�งอาจจะอยู์�ใน

รูปแบบการเรีย์นการสอนแบบใหม�ที�เปลี�ย์นแปลงไปที�สามารถุลด็ต้นทุนการด็ำาเนิน

การของสถุานศึกษา หร่อสามารถุเพิ�มช�องทางเข้าถึุงนักศึกษาได้็มากขึ�น ผูู้้ที�จะเข้าสู�

กระบวินการศกึษาอาจจะไม�ใช�แค�นักศกึษาอย์�างเด็ยี์วิ สถุานศกึษาอาจจะไม�ใช�ประเด็น็

สำาคัญอีกต�อไป แต�ควิามสำาคัญของเง่�อนไขการพิจารณาตัด็สินใจเข้าสู�กระบวินการ
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การศึกษาอาจจะถุูกพิจารณาจาก วิิธ์ีการเรีย์น คุณภาพหลักสูตร ระย์ะเวิลาการศึกษา 

และต้นทุนที�เกิด็ขึ�นกับตัวิผูู้้เรีย์นอย์�างแท้จริง

  ปัจจุบันการเปลี�ย์นแปลงทางการศึกษาโด็ย์มีเทคโนโลยี์เป็นตัวินำาได็้เกิด็ขึ�น

อย์�างรวิด็เร็วิและต�อเน่�อง โด็ย์เฉพาะเม่�อมีแรงกระตุ้นจากสถุานการณ์โรคอุบัติใหม�

โควิดิ็ 19 ทำาใหร้ะบบและรปูแบบการเรยี์นการสอนเปลี�ย์นไปอย์�างสิ�นเชงิ จนทำาใหสั้งคม

การศึกษาของประเทศไทย์อาจจะตั�งรับหร่อรับม่อกับควิามเปลี�ย์นแปลงนี�ไม�ทัน และ

เน่�องจากมหาวิิทย์าลัย์เอกชนเป็นสถุาบันการศึกษาที�มีควิามคล�องตัวิและย่์ด็หยุ์�นใน

การปรับตัวิ  ผูู้้วิิจัย์จึงมีควิามสนใจที�จะศึกษาเร่�องการออกแบบการศึกษาที�สอด็คล้อง

กบัเทคโนโลย์เีปลี�ย์นโลกในประเทศไทย์ เพ่�อที�จะหาแนวิทางในการนำาเทคโนโลย์มีาช�วิย์

ส�งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษา และการเรีย์นรู้ให้สอด็คล้องกับพลวัิตทางสังคม

และเทคโนโลย์ี ในกระบวินการทางการศึกษาในมหาวิิทย์าลัย์เอกชนของประเทศไทย์

2.  วััตถุุประสำงคั์ก�รวัิจััย่

  1.  เพ่�อศึกษาการจัด็การศึกษาของเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกในมหาวิิทย์าลัย์

เอกชนไทย์

  2.  เพ่�อวิิเคราะห์การเปลี�ย์นแปลงในการใช้เทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกใน

มหาวิิทย์าลัย์เอกชนไทย์

  3.  เพ่�อหาแนวิทางการศึกษาที�ใช้เทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกในมหาวิิทย์าลัย์

เอกชนไทย์

3.  ก�รดำ�เนำินำก�รวัิจััย่

  การวิิจัย์เป็นวิิจัย์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โด็ย์ใช้การสัมภาษณ์ 

เชิงลึก (In-depth interview) โด็ย์มีผูู้้ให้ข้อมูลหลักด็ังนี�  กลุ�มที� 1)  ผูู้้บริหาร หมาย์ถุึง 

ผูู้้ที�มีส�วินเกี�ย์วิข้องในการวิางแผู้น บริหารจัด็การการด็ำาเนินงาน ควิบคุมด็ูแล ในเร่�อง

นโย์บาย์การพัฒนาหลักสูตรและการจัด็กระบวินการเรีย์นรู้ มีเป้าหมาย์ที�การพัฒนา

กระบวินการเรีย์นรู้ของผูู้้เรีย์นให้มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ เช�น ผูู้้บริหารสถุานการ

ศกึษา อาจารย์์ระดั็บ คณบดี็ รองคณบดี็ หรอ่หัวิหน้าภาควิิชา  กลุ�มที� 2) อาจารย์์ผูู้้สอน 

หมาย์ถึุง  ผูู้้ที�รับผู้ิด็ชอบในการสอน ที�หน้าที�ในการปฏิิบัติตามนโย์บาย์และแผู้นการ
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ด็ำาเนินงานตามที�ได็้รับมอบหมาย์ กลุ�มที� 3)  เจ้าหน้าที� หร่อ บุคลากรที�เกี�ย์วิข้องใน

ระบบการเรีย์นการสอน หมาย์ถุึง เจ้าหน้าที� ที�มีควิามรับผู้ิด็ชอบในการด็ำาเนินการทาง

ด็้านเทคโนโลยี์สำาหรับสนับสนุนการเรีย์นการสอน และ กลุ�มที� 4) นักศึกษาปัจจุบัน 

หมาย์ถุึง นักศึกษาที�กำาลังศึกษาอย์ู�ในระด็ับอุด็มศึกษา

4.  กรอบแนำวัคัิดในำก�รวัิจััย่

ปร�กฏก�รณ์์ท่�เกิดขึ้้�นำ

- สังคมและวิัฒนธ์รรม

 การเรีย์นรู้แบบด็ั�งเด็ิม

- ระบบควิบคุมคุณภาพ

 การศึกษา

- การเปลี�ย์นกระบวินการเรีย์น

 การสอนไปเป็นแบบออนไลน์ 

 อย์�างทันที

ก�รวัิเคัร�ะห์์ปร�กฏก�รณ์์

- เทคโนโลย์ีเปลี�ย์นโลก และ 

 เทคโนโลย์ีเป็นตัวิกำาหนด็

 (Technology Disruption/  

 Technology Determinism)

- ทฤษฎีีการสร้างควิามรู้ 

 (Constructivist)

ผลกระทบ และผลลัพธ์์ 

ของการใช้เทคโนโลย์ีมาช�วิย์ในระบบ

การศึกษาระด็ับอุด็มศึกษาในประเทศไทย์

การออกแบบการศึกษาที�สอด็คล้องกับ

เทคโนโลย์ีเปลี�ย์นโลกในประเทศไทย์

ปรัชญ�ก�รศึ้กษ�

รูปที� 1 กรอบแนวิคิด็ในการวิิจัย์
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  ทฤษฎีีที�ใช้เป็นกรอบในการศึกษางานนี�ได็้แก� 1) แนวิคิด็และทฤษฎีีเกี�ย์วิกับ

เทคโนโลย์ ีซึ�งประกอบด็ว้ิย์แนวิคดิ็เทคโนโลย์เีปน็ตวัิกำาหนด็ (Technology Determin-

ism) และ แนวิคิด็เทคโนโลย์ีเปลี�ย์นโลก (Technology Disruption) 2) แนวิคิด็และ

ทฤษฎีีเกี�ย์วิกับการเรีย์นรู้ ซึ�งประกอบด็้วิย์ ทฤษฎีีการเรีย์นรู้ (Learning Theory) และ

แนวิคิด็เกี�ย์วิกับการใช ้เทคโนโลย์ีช �วิย์การเรีย์นร ู ้  (Education Technology) 

3) แนวิคิด็และทฤษฎีีเกี�ย์วิกับสงัคม ซึ�งประกอบด้็วิย์ แนวิคิด็ด็า้นสังคมและวัิฒนธ์รรม 

และ แนวิคิด็เกี�ย์วิกับดิ็จทิลัเนทีฟิ และทักษะในศตวิรรษที� 21 และสุด็ท้าย์คอ่ 4) แนวิคิด็

ปรัชญาการศึกษา โด็ย์ควิามเช่�อมโย์งของแนวิคิด็ทฤษฎีีต�างๆ มีด็ังนี�

  การศึกษาค่อรากฐานของการพัฒนาบุคคลเพ่�อพัฒนาสังคม และการ

พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิ์ภาพค่อการพัฒนาเทคโลยี์ทางการศึกษาที�ในปัจจุบัน

กา้วิหน้าไปอย์�างรวิด็เรว็ิ (Education Technology) ซึ�งสามารถุตอบโจทย์์แนวิคดิ็ที�เน้น

ใหผูู้้้เรยี์นเปน็ผูู้้ลงมอ่กระทำา (Active Learning) ได้็เปน็อย์�างดี็ และพ่�นฐานสงัคมในยุ์ค

ปจัจบัุนทกุภาคส�วิน เปน็สงัคมที�พึ�งพาเทคโนโลย์เีปน็หลกั แนวิคดิ็เทคโนโลย์เีปลี�ย์นโลก 

(Technology Disruption)  เป็นแนวิคิด็ที�ให้เทคโนโลยี์เป็นตัวิกำาหนด็ (Technology 

Determinism) เพราะเทคโนโลยี์จะมากำาหนด็ใหส้งัคมเด็นิตามไปในทิศทางที�เทคโนโลยี์

เป็น และใครไม�เด็ินตามก็อาจจะไม�สามารถุอยู์�รอด็ได็้  สำาหรับสังคมการศึกษาใน

ปัจจุบัน ที�มีการนำาเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกมาใช้งานในกระบวินการการศึกษาในระดั็บ

อดุ็มศกึษาอย์�างชดั็เจนโด็ย์เฉพาะการเรีย์นออนไลนใ์นช�วิงวิกิฤต COVID-19 ซึ�งผู้ลลพัธ์์

ของการเรยี์นที�ได็ใ้ชเ้ทคโนโลย์มีาช�วิย์ในการเรยี์นการสอนย์�อมมคีวิามแตกต�างกบัการ

เรีย์นการสอนในรูปแบบเดิ็ม โด็ย์จะต้องพิจารณาจาก ทั�งด็้านสิ�งนำาเข้า (Input) ใน

กระบวินการศกึษา พจิารณาได็จ้ากเทคโนโลย์ทีางการศกึษา (Education Technology) 

ที�มีอย์ู� นำาไปสู�การเกิด็กิจกรรม (Activities) ในระบบการเรีย์นการสอน ที�จะให้ผู้ลผู้ลิต 

(Output) ที�ด็ีขึ�นจากรูปแบบการเรีย์นการสอนแบบเด็ิมๆ ที�มีใช้กันอยู์�  ทั�งนี�จะต้อง

สามารถุรองรบั พฒันา แกป้ญัหา ทางสงัคมในปจัจบุนัและอนาคตได็ ้(Outcome) รวิม

ถุงึตอบโจทย์์ควิามตอ้งการ หรอ่สามารถุสรา้งควิามต้องการให้กบัผูู้เ้รยี์น (Customers) 

ได็้ และจะต้องพิจารณาเพิ�มเติมในส�วินของผู้ลกระทบ สิ�งรบกวิน ขัด็แย์้ง (Intervene) 

ที�เกิด็จากการใช้งานนวัิตกรรมทางการศึกษานั�นๆ ด็ังนั�นจึงมีควิามจำาเป็นอย์�างยิ์�งที� 

องค์กรทางการศึกษาควิรหาทางจัด็การกับสถุานการณ์ที�เกดิ็ขึ�นโด็ย์การสร้างนวัิตกรรม
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ทางการศึกษา โด็ย์การสร้างควิามใหม� (Newness) หร่อสร้างควิามเคย์ชินใหม� (New 

normal) ให้เกิด็ขึ�นทางสังคมการศึกษาหลังจากผู้�านเหตุการณ์ COVID-19

5.  ผลก�รวัิจััย่

   5.1 กระบวันำทัศึนำ์ท�งก�รศึ้กษ� 

                       กระบวินทัศน์ทางการศึกษาสามารถุแบ�งย์ุคได็้ด็ังนี�

                     1.  กระบวินทัศน์ทางการศึกษาก�อนยุ์คสมัย์เทคโนโลยี์อ่�นๆมาถึุง 

(Low Technology Learning) เป็นย์ุคสมัย์ที�ย์ังเป็นการศึกษาแบบใช้ครูและหนังส่อ

แบบเรีย์นเป็นศูนย์์กลาง หาควิามรู้ได้็จากห้องเรีย์นและหนังส่อเรีย์น ซึ�งทางโรงเรีย์น

จัด็มาให้เท�านั�น ในการจัด็การสอนก็เป็นแบบครูถุ�าย์ทอด็ควิามรู้ให้ผูู้้เรีย์น ผูู้้เรีย์นมัก

ไม�เคย์มกีารถุามควิามรู้นอกเหนอ่จากในหนงัสอ่เรยี์นหรอ่นอกเหน่อจากที�ครูสอน นอกจาก

ครผููู้ส้อนเปน็ศนูย์ก์ลางแลว้ิการใชไ้มเ้รยี์วิตลีงโทษในกรณทีี�ผูู้้เรีย์นกระทำาควิามผู้ดิ็ก็ย์งั

เป็นสิ�งที�ไม�ผู้ิด็แปลกอะไรในย์ุคสมัย์นั�น ทำาให้ผูู้้เรีย์นเกิด็ควิามหวิาด็กลัวิที�จะถุามหร่อ

คิด็อะไรนอกกรอบควิามรู้ที�ครูสอนให้ การศึกษาค้นคว้ิาแบบอิสระยั์งไม�เป็นที�ย์อมรับ

เท�าที�ควิรเหม่อนในยุ์คปัจจุบันหร่อการเรีย์นโด็ย์ยึ์ด็ผูู้้เรีย์นเป็นศูนย์์กลางก็ย์ังไม�เป็นที�

ย์อมรับไม�ได็้จากครูผูู้้สอน

         2.  กระบวินทัศน์ทางการศึกษาในย์ุคสมัย์ Internet + Computer 

และโทรศัพท์ม่อถุ่อมาถุึง (Median Technology Learning) เป็นย์ุคที�อินเตอร์เน็ตได็้

เข้ามาเป็นส�วินหนึ�งของการศึกษา มีการลงทะเบีย์นราย์งานตัวิ และเล่อกวิิชาเล่อกเสรี

ในระบบอนิเตอรเ์นต็ ระบบการส่�อสารเริ�มมกีารพฒันาขึ�น มโีทรศพัทม์อ่ถุอ่ที�ช�วิย์ในการ

ติด็ต�อส่�อสารและตามตัวิได้็รวิด็เร็วิขึ�น แต�ระบบอินเตอร์เน็ตในยุ์คสมัย์นั�นยั์งไม�เป็นที�

นิย์มและหาใช้งานได้็ย์ากกวิ�าในยุ์คสมัย์ปัจจุบันมาก อินเตอร์เน็ตต้องซ่�ออการ์ด็เติม

เป็นระบบเวิลาเป็นชั�วิโมง หร่อถุ้าอินเตอร์เน็ตฟิรีที�มากับโทรศัพท์บ้านก็จะมีควิามเร็วิ

ตำ�ามากถึุงขั�นโหลด็บาง Web ไม�ขึ�น มีระบบการเรีย์นรู้แบบค้นควิ้าอิสระเพิ�มขึ�น เช�น 

วิิชาเลอ่กเสร ีซึ�งจะมหีลากหลาย์วิิชาเลอ่กได็ต้ามควิามถุนดั็ แต�กอ็ยู์�ในกรอบที�โรงเรยี์น

กำาหนด็ และการค้นควิ้าหาข้อมูลเริ�มมีตัวิเล่อกให้ใช้งานมากขึ�น เช�น ห้องสมุด็ หร่อ

ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเล็กๆ น้อย์ๆ การใช้โทรศัพท์ม่อถุ่อโทรติด็ต�อกันแลกเปลี�ย์นควิาม

คดิ็เหน็ในการหาขอ้มูลหรอ่การทำางานเปน็กลุ�มเริ�มมีมากขึ�น การทำารปูเล�มแบบราย์งาน

เริ�มมกีารพมิพบ์นคอมพวิิเตอร ์เริ�มมกีารพัฒนาระบบการสอนที�ปจัจบุนัเรยี์กวิ�า “Child 
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Center” ค่อการเน้นผูู้้เรีย์นเป็นศูนย์์กลาง มีการย์กเลิกการใช้ไม้เรีย์วิ แต�ย์ังไม�มีอิสระ

ในการเรีย์นอย์�างสูงสุด็เหม่อนในย์ุคสมัย์ปัจจุบัน

   3.  กระบวินทัศน์ทางการศึกษาในยุ์คสมัย์ Notebook + Smartphone + 

4G Internet + Tablet + Smartphone และเทคโนโลย์ีอ่�นๆในย์ุคปัจจุบันมาถุึง (High 

Technology Learning) การใช้โน้ตบุ๊คในการศึกษาสามารถุนำาไปเรีย์นและทำางานใน

มหาวิิทย์าลัย์ได็้ การนำาเสนอข้อมูลด็้วิย์โปรแกรม PowerPoint มีการส�งราย์งานทาง 

E-Mail มากขึ�น มอีนิเตอรเ์นต็ควิามเรว็ิสงูใหใ้ชอ้ย์�างแพร�หลาย์ โทรศพัทม์อ่ถุ่อสามารถุ 

เช่�อมต�อกับอินเตอร์เน็ตได้็ ทำาให้สามารถุค้นคว้ิาหาข้อมูลได้็ทุกที�ทุกเวิลา การติด็ต�อ

ส่�อสารสะด็วิกรวิด็เร็วิด็้วิย์โปรแกรมต�างๆ เช�น Msn Messenger หร่อ Skype เป็นต้น 

ระบบ Social Network ได้็ถุูกก�อตั�งขึ�น กระบวินทัศน์ในการศึกษามีอิสระอย์�างเต็มที�

ในการเล่อกที�จะศึกษา เล่อกสถุานที� หร่อแม้กระทั�งเวิลาที�จะเรีย์น โทรศัพท์ม่อถุ่อ

รุ�นใหม�ที�เรีย์กวิ�า “Smartphone” แทบจะทำาได็้ทุกอย์�างที�เหม่อนกับคอมพิวิเตอร์ และ

อนิเตอร์เน็ตผู้�านระบบมอ่ถุ่อในปัจจุบนั (4G) จะช�วิย์อำานวิย์ควิามสะด็วิกได้็ทุกที�ทุกเวิลา 

การค้นควิ้าจากหนังส่อบางเล�มไม�จำาเป็นเป็นต้องไปที�ห้องสมุด็เหม่อนเม่�อก�อนเพราะ

มี E-Book หร่อหนังส่อที�สามารถุอ�านแบบออนไลน์ ในย์ุคสมัย์นี�กระบวินทัศน์ทางการ

ศึกษาถุูกเทคโนโลย์ีทำาให้ปรับเปลี�ย์นไปอย์�างมาก ซึ�งผูู้้เรีย์นมีอิสระสูงสุด็ที�จะเล่อก

เรยี์น และเลอ่กคน้ควิา้หาขอ้มลูจากแหล�งต�างๆที�ตนตอ้งการ การหาขอ้มลูออนไลนนั์�น 

ควิามคลาด็เคล่�อนของขอ้มูลนั�นมีสงูกวิ�าในหนงัสอ่ทั�วิไป แต�ขอ้ด็คีอ่ควิามสะด็วิกในการ

ใช้ค้นคว้ิา จากในอดี็ตมาถึุงปัจจุบัน กระบวินทัศน์ของการศึกษานั�นได้็ถุูกเทคโนโลยี์

เปลี�ย์นแปลงไปมากในทุกๆด็้าน ตั�งแต�ด็้านการเรีย์นถุึงด็้านการค้นควิ้าหาข้อมูล จึง

ทำาใหผูู้้เ้รยี์นในย์คุสมยั์ปัจจุบนัมคีวิามเปน็อสิระในทางการศกึษามากกวิ�าผูู้้เรยี์นในอด็ตี 

จงึสามารถุพดู็ได็อ้ย์�างเตม็เสยี์งเลย์วิ�า “กระบวินทศันท์างการศกึษา ถุกูเปลี�ย์นแปลงไป

โด็ย์เทคโนโลย์ีย์ุคใหม�”

  5.2  กระบวันำทัศึนำ์ให์ม่่ท�งก�รศึ้กษ�

   การจัด็การศึกษาไทย์ในศตวิรรษที� 21 จะประสบควิามสำาเร็จได็้จะต้อง

อาศัย์การเปลี�ย์นแปลงแนวิคิด็รูปแบบควิามคิด็ ทฤษฎีีและวิิธี์การ มาตรฐานในการ

ปฏิิบตังิานของครู โด็ย์เริ�มจากการเปลี�ย์นแปลงกระบวินทัศน์เก�าไปสู�กระบวินทัศน์ใหม� 

มุ�งพัฒนาทักษะที�จำาเป็นสำาหรับผูู้้เรีย์นในศตวิรรษที� 21 ซึ�งเป็นควิามท้าทาย์ของครูใน
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ศตวิรรษที� 21 ด็้วิย์เช�นกัน และการเปลี�ย์นแปลงกระบวินทัศน์ใหม�นี� ประเทศไทย์ได็้

รับอิทธ์ิพลมาจากเทคโนโลย์ีด็ิจิทัลกับเคร่อข�าย์สังคมออนไลน์ ส�งผู้ลให้ครูไทย์จะต้อง

เปลี�ย์นบทบาทจากการเป็นผูู้้กระจาย์ควิามรู้ไปเป็นผูู้้ประพันธ์์การเรีย์นรู้ และช�วิย์ให้ผูู้้

เรยี์นสามารถุเปลี�ย์นสารสนเทศเปน็ควิามรู ้และเปลี�ย์นควิามรูเ้ปน็ภมูปิญัญาได็ ้ในด็า้น

นโย์บาย์ของภาครัฐ  สิ�งที�เกี�ย์วิข้องกับระบบการศึกษาระด็ับอุด็มศึกษาก็ค่อ กระบวิน

ทัศน์ทางการศึกษาภาครัฐ หร่อจากผูู้้ที�มีอำานาจในการด็ูแล พบวิ�ามีการเคล่�อนของ

กระบวินทัศน์ทางการศึกษาด็้านการย์อมรับ และการนำาเทคโนโลย์ีมาใช้ในระบบการ

ศึกษาที�สอด็คล้องกับย์ุคสมัย์ และควิามก้าวิหน้าทางเทคโนโลย์ีที�เปลี�ย์นไป 

  นอกจากนั�นเม่�อเกดิ็ปรากฏิการณ์วิิกฤต COVID-19 เกิด็ขึ�น มกีารสั�งปดิ็สถุาน

ศกึษา และให้ด็ำาเนนิการจดั็การเรยี์นการสอนผู้�านระบบออนไลน ์ทำาใหเ้กดิ็นโย์บาย์การ

เรยี์นการสอนออนไลน์ขึ�นทั�วิประเทศ ในทุกระด็บัการศึกษา ทำาให้เกดิ็การเปลี�ย์นแปลง

ในกระบวินการเรีย์นการสอนไปเป็นแบบออนไลน์ในชั�วิข้ามค่น เพ่�อตอบสนองต�อ

สถุานการณ์ที�เกิด็ขึ�น 

  5.3  ก�รจััดก�รศ้ึกษ�ขึ้องเทคัโนำโลย่่เปล่�ย่นำโลกในำม่ห์�วิัทย่�ลยั่เอกชนำไทย่

        การนำาเสนอในหัวิข้อนี�เพ่�อตอบวัิตถุุประสงค์ข้อ 1 เพ่�อจัด็การศึกษา

ของเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกในมหาวิิทย์าลัย์เอกชนไทย์ โด็ย์ในการจัด็การศึกษาต้องรู้

ธ์รรมชาติของผูู้้เรีย์นและสังคมแวิด็ล้อมกล�าวิค่อ 1) การฝัังรากของทัศนคติในระบบ

การศึกษา ที�หย์ุด็อย์ู�กับที�ไม�มีการเคล่�อนตัวิไปข้างหน้า ย์ึด็ติด็กับรูปแบบการเรีย์นการ

สอนแบบ ครูนำาเด็็ก เน่�องจากอยู์�ในสังคมการเรีย์นที�มีลักษณะเด็ิมมาอย์�างต�อเน่�อง 

ทัศนะจะเปลี�ย์นไปถุ้าได็้เจอสังคมอ่�นๆ เช�น สังคมการทำางานรูปแบบต�างๆ ราชการ 

เอกชน สังคมด็้านพ่�นที� ในกรุงเทพฯ ต�างจังหวิัด็ เป็นต้น 2) วิัฒนธ์รรมการเรีย์นรู้ของ

ผูู้้เรีย์น ไม�เก่�อหนุนกับรูปแบบการเรีย์นแบบออนไลน์และเทคโนโลย์ีที�นำามาใช้ เพราะ

การเรีย์นรู้ที�ผู้�านมาค่อ การเรีย์นรู้แบบไม�ต้องขวินขวิาย์ ครู  อาจารย์์ค่อผูู้้นำาควิามรู้มา

ให้ หร่อถุ้าอย์ากได็้ข้อมูลอะไรก็เข้าไปที� Google และการมีข้อมูลหลากหลาย์และเข้า

ถุงึง�าย์นี� ทำาให้ไม�เกิด็กระบวินการการเรีย์นรู ้คดิ็วิ�าสิ�งที�คน้หาเจอนั�นคอ่คำาตอบ  3) ขาด็

การพฒันากระบวินการทางควิามคดิ็ เน่�องจากพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลย์ใีนการด็ำาเนนิ

ชีวิิตที�ผู้�านมา ทำาให้เกิด็การไม�สมดุ็ลระหวิ�าง ควิามพย์าย์าม (กระบวินการคิด็) กับ

เคร่�องทุ�นแรง (เทคโนโลย์ี) พฤติกรรมจะเบี�ย์งเบนไปเป็นแบบ On-Demand Behavior 
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มีควิามอด็ทนตำ�า รอไม�ได็้ ไขวิ้เขวิง�าย์ ทำา Technology มา Disrupt กระบวินการทาง

ควิามคิด็ 4) การแอนตี�เทคโนโลย์ี และ 5) การให้ควิามสำาคัญในเร่�องควิามคุ้มค�าทาง

เศรฐศาสตร์ในระบบการเรีย์น เช�น การรู้สึกถุึงควิามไม�ย์ุติธ์รรม ในเร่�องค�าเทอมที�ต้อง

จ�าย์กับการไม�ได็้เข้าใช้สาธ์ารณูปโภคในสถุาบันการศึกษา

     สิ�งที�ต้องคำานึงถึุงในการจัด็การศึกษาก็ค่อควิามเหล่�อมลำ�าหร่อช�องวิ�างทาง

ด็จิทิลั  อาท ิควิามเหล่�อมลำ�าทางการเข้าถุงึเทคโนโลย์ ีควิามแตกต�างทางควิามสามารถุ

ในการใชง้านเทคโนโลย์ ีควิามแตกต�างของช�องวิ�างทางด็จิทัิลของผูู้ใ้ชง้าน เช�น ควิามรู้

ควิามสามารถุในการใช้เทคโนโลย์ี อาย์ุ ควิามพร้อมใช้งานของตัวิอุปกรณ์ รวิมถุึงด็้าน

การเข้าถุึงเทคโนโลย์ี ในประเด็็นหลักสำาหรับการเรีย์นออนไลน์นี� ค่อ เร่�องอุปกรณ์การ

ใชง้าน และด็า้นข้อจำากัด็ของโครงสร้างพ่�นฐาน ย์�อมส�งผู้ลกระทบต�อประสทิธิ์ภาพการ

เรยี์นรูผู้้�านการเรีย์นออนไลน์โด็ย์ตรง กล�าวิคอ่ ผูู้้ที�มอีปุกรณ์ที�ไม�เหมาะสมกับการเรีย์น 

เช�น การไม�มีคอมพิวิเตอร์สำาหรบัการเรีย์นแลป จำาเปน็ตอ้งเรีย์นผู้�านอุปกรณ์ที�เปน็มอ่ถุ่อ 

ก็จะเกิด็ข้อเสีย์เปรีย์บทางด็้านการเรีย์น ไม�วิ�าจะเป็น ขนาด็จอที�เล็ก การไม�สามารถุใช้

งานโปรแกรมสำาหรบัทำาแลปได็ ้หร่อแม้กระทั�งมีคอมพวิิเตอร ์แต�สเปคเคร่�องไม�รองรับ

การด็ำาเนนิการ กส็รา้งควิามเหล่�อมลำ�าทางประสทิธ์ภิาพการเรยี์นออนไลน ์และที�สำาคญั

ที�สุด็คอ่ เร่�องประสทิธ์ภิาพของโครงสรา้งพ่�นฐาน Internet ที�มกีารใชง้านแตกต�างกนั ก็

มีผู้ลอย์�างมาก ทั�งเร่�องควิามเร็วิ ควิามเสถุีย์ร ของสัญญาณ Internet หร่อ Package 

ของ Internet ในม่อถุ่อที�ใช้ เป็นต้น  จึงอาจกล�าวิได็้วิ�าควิามเหล่�อมลำ�าทางเศรษฐกิจ มี

ผู้ลต�อการใช้งาน และเข้าถุึงเทคโนโลย์ีใหม�ๆ เน่�องจากการหาอุปกรณ์ใช้งาน การเข้า

ถุงึเทคโนโลยี์ และโครงสร้างพ่�นฐานที�เหมาะสมสำาหรบัการเรยี์นการสอนออนไลน์ ต�าง

ตอ้งมีค�าใช้จ�าย์ด้็วิย์กันทั�งสิ�น และประสิทธิ์ภาพของอุปกรณ์และโครงสร้างพ่�นฐานที�ใช้

ก็แปรผู้ันตามสถุานะทางเศรษฐกิจของผูู้้ใช้

  5.4  ก�รใช้เทคัโนำโลย่่เปล่�ย่นำโลกในำม่ห์�วัิทย่�ลัย่เอกชนำไทย่

         การนำาเสนอในหัวิข้อนี�เพ่�อตอบวิัตถุุประสงค์ข้อ 2 เพ่�อวิิเคราะห์การ

เปลี�ย์นแปลงในการใช้เทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกในมหาวิิทย์าลัย์เอกชนไทย์  กล�าวิค่อ 

ลักษณะของปรากฏิการณ์การเปลี�ย์นรูปแบบการเรีย์นการสอนจากในชั�นเรีย์นไปเป็น

แบบออนไลน์ที�เกดิ็ขึ�นโด็ย์ไม�คาด็คดิ็และไม�ได้็มกีารวิางแผู้นงานล�วิงหนา้ ทำาใหแ้ต�ละ

สถุานศึกษาต้องหาวิิธ์ีการในการเรีย์นการสอนแบบออนไลน์ การทำาควิามเข้าใจผูู้้ที�
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เกี�ย์วิข้องทั�งผูู้ส้อนและผูู้้เรยี์น ทำาใหท้กุสถุานศึกษาต้องนำาเสนอ วิิธี์การ และช�องทางการ

เรีย์นการสอนที�เปลี�ย์นแปลงไปจากเดิ็มทั�งหมด็ ไม�วิ�าจะเป็นวิิธ์ีการเรีย์นการสอน 

ช�องทางการติด็ต�อส่�อสาร กิจกรรมที�เกิด็ขึ�นระหวิ�างเรีย์น รวิมถึุงการประเมินผู้ล 

เทคโนโลย์ีทางการศึกษาเป็นเคร่�องม่อที�จำาเป็นสำาหรับสังคมการศึกษาที�ใช้ด็ำาเนินการ 

และพัฒนากระบวินการทางการศึกษาไม�วิ�าจะเป็น รูปแบบการเรีย์นการสอน การใช้

เปน็เคร่�องมอ่สนับสนนุใหส้อด็คลอ้งกบัตามหลกัสตูรต�างๆ และช�องทางการเขา้ถุงึระบบ

การศึกษา รวิมถุึงการตอบสนองควิามต้องการในสังคมนั�นๆ กรณีนี�ก็เช�นเด็ีย์วิกัน เม่�อ

เกดิ็วิิกฤต ิควิามต้องการที�จะด็ำาเนนิการเรยี์นการสอนอย์�างต�อเน่�อง กต็อ้งใชเ้ทคโนโลย์ี

เป็นพ่�นฐานและเคร่�องม่อในการด็ำาเนินการ โด็ย์เทคโนโลย์ีทางการศึกษาจะต้องมีการ

ออกแบบให้เข้ากับ ปัจจัย์ สภาพแวิด็ล้อม วิัฒนธ์รรม และบริบทต�างๆ ที�เกี�ย์วิข้องใน

แต�ละประเทศและพ่�นที� ด็งันั�นระบบการเรยี์นการสอนแบบออนไลนจ์ะตอ้งมกีารพฒันา

ขึ�นมาให้ใช้สำาหรับการเรีย์นการสอนแบบออนไลน์โด็ย์เฉพาะในแต�ละประเทศ ทั�งนี�

ระบบที�ถุูกนำามาใช้ในประเทศไทย์นั�นเป็นระบบที�ถุูกพัฒนามาจากต�างประเทศ ซึ�งก็

มีการใช้อย์�างเป็นปกติและมีประสิทธิ์ภาพ แต�เม่�อนำามาใช้ในประเทศไทย์จึงด็ูเหม่อน

วิ�าสามารถุใช้งานได็้บางฟิังก์ชั�น ย์ังไม�ครอบคลุมควิามต้องการทั�งหมด็ของระบบการ

ศึกษาในประเทศไทย์ในช�วิงวิิกฤตนี�

  แนวิคิด็นวัิตกรรม (Innovation) ค่อ การพัฒนาต�อย์อด็สิ�งที�มีอยู์�ให้มี

ประสิทธ์ิภาพเพิ�มมากขึ�น หร่อการสร้างสรรค์สิ�งใหม� กระบวินการใหม�ให้เกิด็ขึ�น โด็ย์

อาศัย์องค์ควิามรู้ที�มีอยู์�เพ่�อเพิ�มมูลค�าของสินค้าหร่อบริการ ในกระบวินการทางการ

ศึกษา เราอาจจะเทีย์บเคีย์งในเร่�องของสินค้าเปรีย์บเสม่อนหลักสูตร วิิชาการต�างๆ ที�

ภาคการศึกษามีให้ และการบริการค่อกระบวินการเรีย์นการสอนที�ด็ำาเนินการอย์ู� การ

ใช้เทคโนโลย์ีเปลี�ย์นโลกทางการศึกษามาเป็นเคร่�องม่อหลักในการขับเคล่�อนนั�น ย์�อม

ส�งผู้ลให้เกิด็นวิัตกรรมทางการศึกษาเป็นอย์�างย์ิ�ง โด็ย์แบ�งได็้เป็น 3 ส�วินค่อ นวิัตกรรม

ทางหลักสูตร นวิัตกรรมทางกระบวินการเรีย์นการสอน และนวิัตกรรมทางสังคม  ซึ�ง

แนวิคิด็นวัิตกรรมสังคม (Social Innovation) ค่อ แนวิคิด็ กระบวินการ หร่อรูปแบบ

ใหม�ๆ ซึ�งทำาให้เกิด็การเปลี�ย์นแปลงเพ่�อนำาไปสู�การแก้ปัญหาหร่อพัฒนาสังคม โด็ย์

การนำาเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกทางการศึกษามาใช้สำาหรับการเรีย์นการสอนแบบออนไลน์

ในช�วิงวิิกฤต COVID-19 เห็นได้็ชัด็เจนวิ�าเป็นการนำาเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกทางการ

ศึกษามาใช้เพ่�อแก้ปัญหาสังคมที�กำาลังเกิด็ขึ�น
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  ปจัจยั์ที�ตอ้งคำานงึถุงึในการเปลี�ย์นโลกทางการศกึษาของมหาวิิทย์าลยั์เอกชน

ในประเทศไทย์  มีด็ังนี�

  1)  พฤติกรรมของผูู้้เรีย์นเปลี�ย์นไป เกิด็ควิามต้องการแบบ Personalize ใน

ระบบการศกึษามากกวิ�าการศกึษาแบบกวิา้ง (Mass) และควิามตอ้งการการตอบสนอง

แบบทันทีทันใด็ (On-Demand) ในตัวิผูู้้เรีย์น ทำาให้เกิด็การเรีย์นที�สามารถุเล่อกได็้ให้

ตรงตามควิามต้องการที�แตกต�างของแต�ละบุคคล (Individualism) เพราะผูู้้เรีย์นจะ

พิจารณาเร่�องต้นทุนค�าเสีย์เวิลา เสีย์โอกาสมากขึ�น ต้องการควิามรวิด็เร็วิ กระชับ และ

ตอบสนองในสิ�งที�เขาสนใจ ต้องการและถุนัด็ได็้ ผู้�านควิามมีอิสระในการเล่อกเรีย์นทั�ง

หลักสูตร และวิิธ์ีการเรีย์น

  2)  มหาวิิทย์าลัย์โครงสร้างใหม�พร้อมกลาย์พันธ์ุ์ มีการปรับโครงสร้างของ

มหาวิิทย์าลัย์ที�เน้นไปที�ควิามกระชับ ปรับเปลี�ย์นง�าย์ ควิามกระชับที�เน้นในเร่�องการ

ปรับขนาด็ของมหาวิิทย์าลัย์ ที�อาจจะไม�ต้องมีจำานวินบุคลากรมากเท�าเดิ็ม ไม�ต้องมี

พ่�นที�รองรับมากมาย์ มีเฉพาะบุคลากร และพ่�นที�สำาหรับด็ำาเนินการที�สำาคัญๆ เท�านั�น 

ทั�งบุคลากรที�เป็นฝั่าย์วิิชาการ และฝั่าย์สนับสนุน โด็ย์เน้นการใช้เทคโนโลย์ีเข้ามาช�วิย์

ด็ำาเนินการ ทำาให้การบริหารจัด็การง�าย์ขึ�น มีประสิทธิ์ภาพมากขึ�น และสามารถุปรับ

เปลี�ย์นการด็ำาเนินงานได็้ง�าย์ขึ�นทั�งรูปแบบการสอนและการให้บริการ รวิมทั�งการปรับ

หลักสูตร ที�เน้นเป็นหลักสูตรที�กระชับและปรับเปลี�ย์นได็้ตามสถุานการณ์และควิาม

ต้องการทางสังคม ซึ�งจำาเป็นต้องลงทุนในส�วินของเทคโนโลย์ี และบุคลากรสนับสนุน

ด็้านเทคโนโลย์ีเพิ�ม

  3) อาจารย์์ผูู้้สอนเปลี�ย์นบทบาท จะต้องรับบทเป็นผูู้้ฝักึ (Coach) หรอ่ที�ปรึกษา 

(Consultant) นอกเหน่อจากการให้พัฒนาผูู้้เรีย์นทั�งด็้านทักษะทางด็้านเทคนิค (Hard 

Skill) และทักษะด็า้นสงัคม (Soft Skill) แล้วิย์งัตอ้งเปน็ผูู้้สร้างทักษะในระด็บัที�ใหญ�กวิ�า 

(Meta Skill) ค่อ ควิามเช่�อในการเรีย์นรู้ตลอด็ชีวิิต (Lifelong Learning) เป็นการสร้าง

ทศันคติที�กว้ิางขวิาง (Growth Mindset) โด็ย์อาจารย์์ผูู้้สอนจะต้องมีควิามเป็นเลิศ (The 

Best) รู้ลกึ รู้จรงิด็า้นใด็ด็า้นหนึ�ง และจำาเปน็ตอ้งรูก้ว้ิางในเร่�องที�เกี�ย์วิขอ้ง อาจกล�าวิได้็

วิ�ารูเ้ร่�องเด็ยี์วิไม�พอ จำาเปน็ตอ้งรูท้กุเร่�องในบางเร่�อง และรูบ้างเร่�องในทกุเร่�อง สามารถุ

สรา้งแรงบนัด็าลใจ แรงจงูใจ ใหค้ำาแนะนำา เสนอแนะมากกวิ�าการใหค้ำาตอบ เพ่�อสรา้ง

ให้ผูู้้เรีย์นเกิด็การเรีย์นรู้ คิด็วิิเคราะห์ และปลูกฝัังให้ผูู้้เรีย์นรู้ตลอด็ชีวิิต
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  4)  การสรา้งระบบนเิวิศทางการศกึษาและเรยี์นรู ้คอ่การสรา้งเคร่อข�าย์ และ

ควิามร�วิมมอ่จากควิามเป็นเลิศของมหาวิิทย์าลัย์และองค์กรภาคธุ์รกจิ ตั�งแต�ควิามเป็น

เลิศของอาจารย์์ผูู้้สอนและมหาวิิทย์าลัย์ในเชิงของวิิชาการ และภาคธ์ุรกิจที�มีควิาม

เป็นเลศิในเร่�องต�างๆ ในเชิงธ์รุกจิ นำาไปสู�การร�วิมกนัออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรีย์น 

ทั�งหลกัสูตรในสถุานศึกษาที�สามารถุนำาไปใช้งานได้็จรงิ และตรงตามควิามต้องการของ 

ผูู้้เรีย์น ตลาด็งาน และควิามต้องการของสังคม และหลักสูตรที�ภาคการศึกษาไม�พร้อม 

หรอ่ไม�สามารถุทำาได้็ภาคธุ์รกิจจะด็ำาเนินการแทนในส�วินนั�น ภาคธุ์รกิจที�มคีวิามเป็นเลิศ

ในเร่�องต�างๆ เช�น ด็า้นระบบเครอ่ข�าย์คอมพวิิเตอร ์ด็า้นการจดั็การโลจสิตกิส ์   จะกลาย์

เป็นสถุานศึกษาเอง เพ่�อสร้างหลักสูตร และออกใบวิุฒิบัตร ใบรับรองต�างๆ เพ่�อผู้ลิต

ผูู้้เชี�ย์วิชาญทางด็้านนั�นๆ ออกสู�ตลาด็แทนมหาวิิทย์าลัย์ที�ไม�สามารถุทำาได็้

  5)  รปูแบบหลกัสตูร จะตอ้งไม�ขึ�นกบัระย์ะเวิลาการเรยี์น เช�น หลกัสูตร 4 ป ี2 

ป ีแต�ระย์ะเวิลาจะต้องขึ�นกบัรปูแบบหลักสตูร และรูปแบบที�ผู้�านการพูด็คยุ์ระหวิ�างภาค

การศึกษาและเครอ่ข�าย์องค์กรภาคธ์รุกจิ เช�น หลกัสูตรปกต ิ4 ปี หลกัสูตรระย์ะสั�น 3-6-12 

เด็อ่น หลักสตูรระย์ะสั�นสำาหรบัการทบทวินทักษะและการเพิ�มทักษะ (Re Skill Up Skill) 

หลักสูตรใบรับรอง (Certificate) ร�วิมกับองค์กรวิิชาชีพ หร่อองค์กรภาคธ์ุรกิจ หลักสูตร

เฉพาะทางสำาหรับการด็ำาเนินการเร่�องใด็เร่�องหนึ�ง เช�น การสร้างหุ�นย์นต์  เป็นต้น เพ่�อ

เพิ�มฐานการเรยี์นรูส้ำาหรบัผูู้ต้อ้งการศกึษาหรอ่การเรยี์นรู ้ทั�งแบบปกต ิและแบบเฉพาะ

ทาง สามารถุรองรับได็้ทั�งนักศึกษา คนทำางาน เจ้าของธ์ุรกิจ หร่อผูู้้ที�สนใจ ผู้�านรูปแบบ

การเรยี์นที�ย่์ด็หยุ์�น เรยี์นออนไลน์ เรยี์นในชั�นเรยี์น เรยี์นผู้สมผู้สาน เรยี์นเพ่�อสะสมเครด็ติ 

เป็นต้น เพ่�อให้ตอบสนองควิามต้องการของผูู้้เรยี์น และผูู้้ใช้บัณฑ์ติได้็

  5.5 แนำวัท�งก�รศึ้กษ�ท่�ใช้เทคัโนำโลย่่เปล่�ย่นำโลกในำม่ห์�วัิทย่�ลัย่

เอกชนำไทย่

        การนำาเสนอในหัวิข้อนี�เพ่�อตอบวิัตถุุประสงค์ข้อ  3  เพ่�อหาแนวิทางการศึกษา

ที�ใชเ้ทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกในมหาวิิทย์าลัย์เอกชนไทย์  โด็ย์จะพิจารณาในปัจจยั์ 5 ด็า้น

ที�สำาคัญในกระบวินการของการศึกษา ด็ังนี�

       1)  หลักสูตร ไม�มีหลักสูตรเฉพาะ ไม�เน้นสาขาใด็สาขาหนึ�งเฉพาะ ส�วิน

ประกอบในหลักสูตร (ราย์วิิชา) จะไม�ตาย์ตัวิสามารถุเล่อกประกอบได้็ โด็ย์จะเน้นควิาม

ต้องการหลังจากจบการศึกษาของผูู้้เรีย์น แล้วิสามารถุออกแบบหลักสูตรเน่�อหาวิิชาที�
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สอด็คลอ้งกนัตลอด็หลกัสตูรเองได็ ้โด็ย์หลกัสตูรจะถุกูปรบัเปลี�ย์นไปเร่�อย์ๆ โด็ย์จะตอ้ง

ย์ึด็ตามสภาพชีวิิตจริงทางสังคม และการทำางาน รวิมถุึงควิามต้องการของตลาด็งาน

เป็นหลัก โด็ย์แต�ละหลักสูตรจะต้องมีวิิชาพ่�นฐานต�างๆ ที�มาช�วิย์สนับสนุนให้เข้าใจ 

โด็ย์จะต้องมีการบูรณาการศาสตร์ต�างๆ ที�เกี�ย์วิข้อง ในเร่�องหลักสูตรจะมีแนวิคิด็วิ�า 

1 วิิชา เม่�อนำาไปประย์ุกต์ใช้ในชีวิิตจริงจะต้องเข้าใจศาสตร์อ่�นใด็ประกอบรวิมกันบ้าง 

เพ่�อที�จะย์กคุณค�าของวิิชานั�นๆ การประยุ์กต์ใช้งานจริงไม�สามารถุแย์กวิิชาใด็ๆ ออก

มาได็้เป็นอิสระ ในแต�ละวิิชาจะมีควิามเกี�ย์วิข้องเช่�อมโย์งกับวิิชาอ่�น ศาสตร์อ่�นเสมอ 

ผูู้้ที�ออกแบบหลักสูตรได็้ด็ีที�สุด็ค่อผูู้้ประกอบการ หร่อผูู้้ใช้บัณฑ์ิต และหลักสูตรจะต้อง

ปรับตามสภาพสังคม รวิมถุึงควิามต้องการส�วินบุคคลหร่อกลุ�มบุคคลที�ต้องการจะเข้า

สู�ระบบการศึกษา

  2)  ผูู้ส้อน เป็นผูู้ท้ี�ใหอ้งคค์วิามรู ้ให้แบบฝึักหดั็สำาหรับกระบวินการเรีย์นรู ้และ

วิินัย์ ควิามรับผู้ิด็ชอบ การโน้มน้าวิ จูงใจ และการให้คำาแนะนำาต�างๆ ประกอบด็้วิย์ทั�ง

ที�เป็นทั�งมนุษย์์ และเทคโนโลย์ี ด็ังนี�

   2.1)  มนุษย์์ จะประกอบไปด้็วิย์ ครู อาจารย์์ผูู้้สอน ที�มีบทบาทสำาคัญ

ในการชี�แนะ ผู้ลักดั็น สร้างแรงบันด็าลใจในการเรีย์นรู้ และสร้างสภาพแวิด็ล้อมการ

เรีย์นรู้ ทั�งแบบในชั�นเรีย์นและแบบออนไลน์  และเพ่�อนร�วิมเรีย์น โด็ย์เพ่�อนในชั�นเรีย์น

จะเป็นผูู้้ที�ให้ข้อมูลเพิ�มเติมในมุมมองที�แตกต�างกันที�ใส�เหตุผู้ลและประสบการณ์ส�วิน

ตัวิร�วิมลงไปในข้อมูลนั�นๆ เพ่�อให้เกดิ็การนำาข้อมูลไปเปรีย์บเทยี์บ โด็ย์จะมอีาจารย์์เป็น

ผูู้้เจยี์รนยั์แย์กข้อมลูเหล�านั�นใหผูู้้เ้รยี์นเข้าใจกระบวินการสังเคราะห์ขอ้มลู และเกิด็การ

เรีย์นรู้จากข้อมูลนั�น 

   2.2)  เทคโนโลย์ ีในที�นี�คอ่เทคโนโลยี์ที�ทำาหนา้ที�เสมอ่น ครู อาจารย์์ผูู้้สอน 

ที�ผูู้กติด็กับผูู้้เรีย์นไปตลอด็เวิลา อาจจะกล�าวิได็้วิ�าค่อ ระบบปัญญาประด็ิษฐ์ หร่อ AI 

(Artificial Intelligence) ประจำาตัวิผูู้้เรีย์น โด็ย์ AI นี�จะทำาให้ที�หลักที�เกี�ย์วิข้องกับข้อมูล 

การส่บคน้ การสรรหา การเช่�อมโย์งขอ้มลูต�างๆ ที�เกี�ย์วิขอ้งในเน่�อหาที�จำาเปน็และเน่�อหา

ที�มีควิามสอด็คล้องให้กับผูู้้เรีย์นเพ่�อนำาไปใช้งานอีกที โด็ย์ AI นั�นจะด็ำาเนินการผูู้กติด็

กับฐานข้อมูลขนาด็ใหญ� (Big Data) ที�มีควิามหลากหลาย์และครอบคลุมทุกศาสตร์

ในเร่�องผูู้้สอนจะมแีนวิคิด็วิ�า สิ�งต�างๆ เร่�องราวิ ข้อมูลข�าวิสารต�างๆ ล้วินนำามาเป็นบทเรยี์น

เพ่�อสอนทั�งสิ�น ไม�วิ�าสิ�งนั�นค่อสิ�งผู้ิด็ ถุูก เหมาะสม ไม�เหมาะสม เพราะแต�ละสิ�งที�เกิด็ 

อาจจะถุูกตัด็สินใจผู้�านกระบวินการพิจารณาท�ามกลางบริบทที�แตกต�างกัน ทำาให้
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เกดิ็มมุมองจากทิศทางที�ไม�เหมอ่นกัน และบางสิ�งอาจะถูุกแปรเปลี�ย์นไปตามกาลเวิลา 

ด็งันั�นสิ�งสำาคญัคอ่การสร้างกระบวินการเรีย์นรู้ให้เกิด็ขึ�นจากข้อมูลข�าวิสาร เร่�องราวิต�างๆ 

นั�นมากกวิ�า ซึ�งก็เป็นการประกอบรวิมของตัวิเน่�อหาข้อมูล ที�สามารถุให้ AI ด็ำาเนินการ

หามาให้ได็้ และจะต้องถุูกแนะนำา สั�งสอน ให้เกิด็กระบวินการเรีย์นรู้ และควิามเข้าใจ

ในข้อมูลต�างๆ นั�น ผู้�านคำาชี�แนะของ ครู ผูู้้สอน ที�เป็นมนษุย์์ ที�สามารถุเข้าใจควิามซับซ้อน

ทางกระบวินการทางควิามคิด็ และกระบวินการทางสังคม และสิ�งแวิด็ล้อมรอบข้างได็้

ด็ีกวิ�า AI เม่�อมีทั�ง 2 อย์�างนี�ผูู้้เรีย์นก็จะได็้ผูู้้สอนที�สมบูรณ์

   3)  ผูู้เ้รยี์น จะตอ้งเรยี์นรูส้ิ�งต�างๆ เพ่�อตอบรบัสถุานการณใ์นปจัจบุนั และ

พร้อมจะเปลี�ย์นแปลงสำาหรับอนาคต และจะต้องส่บทอด็กระบวินการทางควิามคิด็ไวิ้

เป็นข้อมูลสนับสนุน (Support) คนรุ�นต�อๆ ไป สิ�งที�เรีย์นรู้มาทั�งใหม�และเก�าจะต้องตั�ง

คำาถุามเสมอ ไม�จำาเปน็ตอ้งเช่�อผูู้ส้อนแต�จำาเปน็ตอ้งฟิงั ไม�จำาเปน็ตอ้งจำาแต�จำาเปน็ตอ้ง

เข้าใจ เรีย์นรู้กรอบเพ่�อขย์าย์หร่อลบกรอบเด็ิม สิ�งที�ต้องมีในกระบวินการเรีย์นค่อเร่�อง

แนวิคิด็ที�ย์อมรับเป็นการส�วินตัวิ และพย์าย์ามเช่�อมโย์งในสิ�งต�างๆ ที�เรีย์น และการ

ย์อมรับผูู้้อ่�นในแบบที�เขาเป็น ในวิิธ์ีการเด็ีย์วิกับที�เราเป็น ค่อการเข้าใจวิ�าทำาไมเขาถุึง

คดิ็เช�นนั�น ทำาเช�นนั�น เพราะเขาเปน็เช�นนั�น  โด็ย์ในเร่�องผูู้เ้รีย์นจะมแีนวิคดิ็วิ�า เรยี์นเพ่�อ

ใชช้วีิติในปจัจบุนั และเรยี์นเปน็แนวิทางในการปรบัเปลี�ย์นตวัิเองในอนาคต ไม�ได็เ้รยี์น

เพ่�อหย์ดุ็นิ�ง หรอ่เพ่�อไม�ย์อมรบัการเปลี�ย์นแปลง และเปน็ผูู้้เรยี์นที�ตอ้งเขา้ใจตวัิเองและ

ผูู้้อ่�น

   4)  แหล�งการเรีย์นรู้ เป็นจุด็รวิมข้อมูล เน่�อหา ข�าวิสาร และ สถุานที�

ถุ�าย์ทอด็ควิามเขา้ใจและกระบวินการทางควิามคดิ็ที�สอด็คลอ้งกบัสถุานการณป์จัจบุนั 

โด็ย์แหล�งการเรีย์นรู้จะต้องสามารถุให้ข้อมูลข�าวิสาร ควิามรู้ ควิามเข้าใจ และจำาเป็น

ต้องเป็นฝ่ัาย์ที�รบัข้อมูลข�าวิสาร ควิามรู้ และควิามเข้าใจจากผูู้้ที�เข้ามาเรยี์นรู้ด้็วิย์ เช�นกัน 

ที�สำาคญัจะตอ้งสรา้งขอ้มลูข�าวิสาร ควิามรู ้ควิามเข้าใจใหม�ๆ  ให้เกดิ็ขึ�นได็ ้และถุ�าย์ทอด็

กระบวินการเหล�านั�นให้กับผูู้้ที�เข้ามายั์งแหล�งเรีย์นรู้นั�น โด็ย์ไม�มีข้อจำากัด็ในการเข้า

ถุึง ต้องสามารถุเข้าถุึงเน่�อหาได็้สมบูรณ์และเสมอภาคกัน โด็ย์แหล�งการเรีย์นรู้นั�นจะ

มีบรรย์ากาศการเรีย์นรู้ที�หลากหลาย์และเหมาะสมกับผูู้้เข้าถุึงที�มีควิามแตกต�างกัน 

โด็ย์แหล�งการเรีย์นรู้นี�อาจจะอยู์�ในกรอบตามที�สังคมต้องการหร่อไม�ก็ได็้ และเป็นได็้

ทั�งรูปแบบต้องเจอหน้ากัน (Face-to-Face) หร่อระบบออนไลน์ โด็ย์ในเร่�องแหล�ง

การเรีย์นรูจ้ะมีแนวิคดิ็วิ�า เปน็แหล�งที�ใหค้วิามรู ้ที�ไม�มเีง่�อนไขและขอ้จำากดั็ในการเข้าถุงึ 
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ขอ้มลูเปน็ของสาธ์ารณะที�ทกุคนควิรได้็รบัเท�าเทีย์มกนั แต�ควิามรูที้�เกดิ็ขึ�นจะขึ�นอยู์�กบั

กระบวินการเรีย์นรู้ของแต�ละบุคคล แหล�งการเรีย์นรู้จึงควิรเป็นข้อมูล เน่�อหาข�าวิสาร 

ทั�งหมด็ ให้เข้าถุึงได็้ถุึงแม้จะมีผูู้้เห็นด็้วิย์หร่อไม�เห็นด็้วิย์ก็ตาม

          5) กระบวินการเรีย์นการสอน วิิธี์การ กระบวินการ ช�องทางการเรยี์นรู้จะขึ�นอยู์�กบั

ควิามเหมาะของผูู้เ้รยี์นและผูู้ส้อน ตกลงร�วิมกนั กระบวินการเรยี์นการสอนจะมทัี�งการ 

ฟิัง พูด็ อ�าน เขีย์น ผู้�านช�องทางทั�งในชั�นเรีย์น ออนไลน์ หร่อในชั�นเรีย์นและออนไลน์

พร้อมกัน โด็ย์ไม�มีข้อจำากัด็การเรีย์น มีกิจกรรมต�างๆ ที�เกิด็ขึ�นที�ถุูกนำาโด็ย์ผูู้ ้สอน 

ผูู้้เรีย์น และระบบ มีระบบออนไลน์เข้ามาช�วิย์ในการทำากิจกรรม และการประเมินผู้ล 

มรีปูแบบการเรีย์นการสอนที�หลากหลาย์แตกต�างตามควิามต้องการของผูู้้สอนเป็นหลัก 

และสามารถุถูุกนำาเสนอโด็ย์ผูู้้เรีย์นได้็ด็้วิย์ รูปแบบการเข้าถึุงเน่�อหาและกระบวินการ

เรยี์นการสอนจะสามารถุแบ�งระดั็บตามควิามเหมาะสมของผูู้้เรยี์นได็ ้กระบวินการเรีย์น

การสอนหลักจะเน้นในการสร้างวิินัย์ ควิามรับผู้ิด็ชอบ และการสร้างกระบวินการเรีย์น

การสอนตามเป้าหมาย์ของผูู้้เรีย์น กระบวินการเรีย์นการสอนเกิด็ขึ�นได็้ทั�งจากผูู้้สอน 

ผูู้้เรีย์น ระบบ ทุกคนสามารถุเป็นผูู้้นำาในการเริ�มกระบวินการเรีย์นการสอนได็้ทุกคน 

กระบวินการเรยี์นการสอนที�เกดิ็ขึ�นทั�งแบบในชั�นเรยี์นและแบบออนไลนจ์ะไม�สามารถุ

แย์กแย์ะควิามแตกต�างด้็านประสทิธิ์ภาพการเรีย์นรูไ้ด้็ ทั�งในภาคทฤษฎี ีและภาคปฏิบิตัิ  

โด็ย์ในเร่�องของกระบวินการเรยี์นการสอนจะมแีนวิคดิ็วิ�า ไม�มีกฎี วิิธี์การ ขั�นตอนตาย์ตัวิ 

สามารถุเปลี�ย์นแปลงได็้ตามควิามเหมาะสม ควิามต้องการ และนำาไปสู�ผู้ลสัมฤทธิ์�

สูงสุด็ ตามควิามแตกต�างของตัวิผูู้้เรีย์นแต�ละคน ไม�เน้น ผูู้้สอนเป็นหลัก เน้นกิจกรรม

ในแนวิทางที�หลากหลาย์ของผูู้้สอนและเทคนิคการเรีย์นการสอนที�แตกต�างของผูู้้สอน

แต�ละคนโด็ย์ย์ังคงมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผู้ลในการเรีย์นรู้ 

    

6.  ก�รอภิิปร�ย่ผลและขึ้้อเสำนำอแนำะ

  6.1  ก�รอภิิปร�ย่ผล

         งานวิิจยั์นี�สอด็คลอ้งกบั บทควิามเร่�อง “ปรชัญาและแนวิคดิ็ทางการศกึษา

กับพัฒนาการการศึกษาไทย์” โด็ย์ มนัสวิี ศรีนันท์ (2559) ซึ�งค้นพบวิ�า ควิรมีการฝัึกให้

ผูู้เ้รยี์นพฒันาทกัษะด็า้นการคดิ็อย์�างมวิีิจารณญาณ และทกัษะในการแกป้ญัหา ทกัษะ

ด็้านการสร้างสรรค์และนวิัตกรรม ทักษะด็้านควิามเข้าใจควิามต�างวัิฒนธ์รรม ต�าง
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กระบวินทัศน์ ทกัษะด้็านควิามร�วิมมอ่ การทำางานเป็นทีม และภาวิะผูู้้นำา ทกัษะด้็านการ

ส่�อสารสารสนเทศ การรู้เท�าทันส่�อ ทักษะด็้านคอมพิวิเตอร์ และเทคโนโลย์ีสารสนเทศ

และการส่�อสาร ทกัษะอาชพี และทักษะการเรยี์นรู ้ โด็ย์ผูู้ส้อนตอ้งมคีณุสมบตัมิากกวิ�า

การเป็นผูู้้ที�ทำาหน้าที�สอน ต้องมีลักษณะของผูู้้ที�สามารถุชี�แนะการเรีย์นรู้ และสามารถุ

ทำาหน้าที�เป็นผูู้้นำานักเรีย์นท�องเที�ย์วิไปสู�โลกแห�งการเรีย์นรู้ได็้  เช�นเด็ีย์วิกับบทควิาม

เร่�อง “ปรัชญาการศึกษาของไทย์กับสังคมโลกไร้พรมแด็น” โด็ย์ พระครูวิินัย์ธ์รจักรี 

ศรีจารุเมธ์ีญาณ, ภักด็ี โพธิ์�สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ (2559) ที�พบวิ�า ลักษณะสำาคัญ

ของการศึกษาของไทย์กับสังคมโลกไร้พรมแด็น ค่อเทคโนโลย์ีและสารสนเทศ ซึ�งต้อง

ตระหนักรู้ถึุงควิามต้องการด็้านสารสนเทศของตน ระบุแหล�งสารสนเทศและสามารถุ

ใช้เทคโนโลย์ีในการเข้าถุึงสารสนเทศนั�นๆ ได็้ เพ่�อส่บค้นและประเมินสารสนเทศเพ่�อ

หาคำาตอบให้ตัวิเอง  และสอด็คล้องกับบทควิามเร่�อง “เทคโนโลยี์การศึกษาในยุ์ค 

Thailand 4.0” โด็ย์ นิกร จันภิลม ศตพล กัลย์า ภาสกร เร่องรอง และรุจโรจน์ แก้วิอุไร 

(2562) ที�ค้นพบวิ�าการสร้างนวัิตกรรมในองค์ควิามรู้ที�มีอยู์�ผู้สมผู้สานกับองค์ควิาม

รู้ใหม� การพัฒนาคุณภาพชีวิิตของตนเองให้มีคุณภาพชีวิิตที�ด็ีขึ�น สร้างราย์ได็้ สร้าง

งาน การสร้างนวิัตกรรมที�เอ่�อต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิิตของประชาชน เพ่�อพัฒนาคน

ไทย์ใหเ้รยี์นรูอ้ย์�างต�อเน่�องตลอด็ชวีิติ รวิมถุงึการบรหิารจดั็การให ้ทกุคนสามารถุขา้ถุงึ

ควิามรู้อย์�างต�อเน่�อง อย์�างไม�จำากัด็ในทุกที�ทุกเวิลา อย์�างทั�วิถุึงและเท�าเทีย์ม และการ

จัด็การควิามรู้ในย์ุค Thailand 4.0 มีควิามสำาคัญย์ิ�งที�ต้องอาศัย์ช�องทางการส่�อสารใน

โลกย์ุคด็ิจิทัล ที�ควิบคู�กับองค์ควิามรู้ในระบบการศึกษาไทย์ โด็ย์การนำาเทคโนโลย์ีที�มี

อย์ู�ในชีวิิตประจำาวิัน เช�น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และเฟิซบุ๊ก เป็นต้น มาใช้ส�งเสริมใน

การเป็นช�องทางในการหาควิามรู้และพัฒนา ทักษะในด็้านต�างๆ เพ่�อพัฒนาขีด็ควิาม

สามารถุในการศึกษาเรีย์นรู้ การประกอบอาชีพ

  6.2  ขึ้้อเสำนำอแนำะ

   6.2.1  ข้อเสนอแนะจากงานวิิจัย์

     1) ด้็านพัฒนาระบบการศึกษาและการเรีย์นรู ้ภาครัฐควิรมีส�วิน

เกี�ย์วิข้องทั�งการกำาหนด็นโย์บาย์เพ่�อให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบซึ�งควิรจะเป็น

ระบบกลางการทำา Single Platform เพ่�อใช้งานร�วิมกันของแต�ละมหาวิิทย์าลัย์ โด็ย์ให้
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มหาวิิทย์าลัย์ที�มีควิามเป็นเลิศทางด้็านเทคโนโลยี์และวิิชาการต�างๆ เป็นผูู้้สร้างและ

พัฒนาระบบย์�อย์ (Module) สำาหรับการศึกษาแล้วินำามาประกอบรวิมกับ Platform 

กลางเพ่�อการใช้งานร�วิมกัน

   2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของระบบการศึกษาในระด็ับ

อดุ็มศกึษานั�นจำาเป็นตอ้งใช้ควิามร�วิมมอ่ของแต�ละมหาวิิทย์าลัย์ รวิมถึุงอาจารย์์ผูู้้สอน 

ลด็ควิามเหน็แก�ตวัิและผู้ลประโย์ชนที์�พึงจะได็ส้�วินตวัิ แต�จะตอ้งมองภาพรวิมในระบบ

การศกึษา การให้ประโย์ชนแ์ละคณุค�ากบัสังคมและประเทศ ผู้�านระบบการศกึษาและ

การเรยี์นรู้ จะทำาให้ประเทศไทย์ก้าวิไปสู�ประเทศมหาอำานาจในเอเชยี์ และในระด็บัโลกได้็

   3)   การขับเคล่�อนการศึกษาและการย์กระด็ับคุณภาพการศึกษาไม�ใช�

เร่�องของบุคลากรทางการศึกษาเท�านั�น องค์กรทางธ์ุรกิจ และทัศนคติของผูู้้ที�เกี�ย์วิข้อง 

จะเป็นส�วินสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา

    6.2.2  ข้อเสนอแนะงานวิิจัย์ในอนาคต

      1)  ควิรมีการศกึษาด็า้นควิามเหล่�อมลำ�าทางการศึกษาสำาหรบั

ในสังคมที�ไม�เท�าเทีย์มกันของโครงสร้างพ่�นฐานด็้านอินเทอร์เน็ต

      2) ควิรมีการศึกษาถึุงการเปลี�ย์นแปลงเชิงสังคม (Social 

Transformation) ของการเปลี�ย์นแปลงระบบการศึกษาไปสู�ย์ุคการศึกษาแบบดิ็จิทัล 

(Digital Education)

    6.2.3  ข้อจำากัด็ของงานวิิจัย์

    เน่�องจากงานวิิจัย์นี�จัด็ทำาขึ�นในช�วิงสถุานการณ์ของโรคอุบัติใหม�       

โควิิด็ 19 ทำาใหก้ารเกบ็ขอ้มลูด็ว้ิย์การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth interview) มขีอ้จำากดั็

อยู์�บา้ง  ซึ�งผูู้วิ้ิจยั์ใชวิ้ิธ์กีารโทรศพัทใ์นบางราย์  บางราย์ผูู้ใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) 

ก็เปิด็โอกาสให้เข้าพบเพ่�อสัมภาษณ์

7.  บทสำรุป

  งานวิิจัย์นี�มีจุด็เน้นค่อการหาแนวิทางการพัฒนาเทคโนโลยี์สำาหรับการศึกษา

มหาวิิทย์าลัย์เอกชนในบริบทประเทศไทย์ ซึ�งสามารถุสรุปได็้ในองค์ประกอบของการ

ออกแบบการเรีย์นการสอนที�สำาคัญด็ังนี�

  1)  การออกแบบหลักสูตร เน่�อหา รูปแบบการเรีย์นการสอนที�สอด็คล้องกับ

การเรีย์นการสอนแบบออนไลน์ ซึ�งควิามมีลักษณะเฉพาะ แตกต�าง และย่์ด็หย์ุ�น ทั�ง
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เน่�อหา วิิธ์ีการ และระย์ะเวิลา ตามข้อจำากัด็ของผูู้้ที�ต้องการจะเข้าสู�ระบบการเรีย์นรู้ที�

มีควิามหลากหลาย์ ท�ามกลางเทคโนโลย์ีที�รองรับการด็ำาเนินการลักษณะนั�นๆ รวิมถุึง

การออกแบบการประเมินผู้ลที�ต้องสอด็คล้องกับรูปแบบและเน่�อหาการเรีย์นการสอน

แบบออนไลน์ และที�สำาคัญต้องสร้างควิามมั�นใจให้กับผูู้้เรีย์น และผูู้้ปกครองที�เป็น

ผูู้้เสีย์ค�าเล�าเรีย์นให้กับบุตรหลานเข้าสู�ระบบการเรีย์นการสอนแบบออนไลน์ โด็ย์การ

ออกแบบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร หรอ่เน่�อหาวิิชาต�างๆ ที�มกีารเรยี์นการสอนแบบ

ออนไลน์โด็ย์เฉพาะ

  2)  การออกแบบรูปแบบและวิิธี์การเรีย์นการสอนที�สอด็คล้องกับการ

เทคโนโลยี์ที�นำามาใช้ ให้เหมาะกับรูปแบบการเรีย์นการสอนที�มีควิามแตกต�างกัน

ระหวิ�างการเรีย์นในชั�นเรีย์นกับเรีย์นออนไลน์ เพ่�อให้เกิด็ผู้ลสัมฤทธิ์�ทางการศึกษาตาม

รูปแบบที�แตกต�างกัน

  3)  การออกแบบนโย์บาย์ในภาครัฐที�ต้องมีการกำาหนด็นโย์บาย์อย์�างชัด็เจน

และบังคับใช้งานอย์�างจริงจังทั�งจากภาครัฐ และจากสถุานศึกษาต�างๆ ทั�งนโย์บาย์ใน

การใชง้านเทคโนโลยี์เปลี�ย์นโลกทางการศึกษา และนโย์บาย์ในการสนับสนนุการด็ำาเนิน

การพัฒนาระบบ เน่�อหา และเทคนิคนำาเสนอต�างๆ ที�จะต้องให้เกิด็การกระตุ้นควิาม

ต้องการที�จะพัฒนาในทุกๆ ด็้านจากผูู้้ที�เกี�ย์วิข้อง เพ่�อที�จะนำามาใช้ในระบบการเรีย์น

การสอนรูปแบบใหม�ที�อย์ู�บนพ่�นฐานเทคโนโลย์ีเปลี�ย์นโลกในอนาคต
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