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บทคัดย่อ 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมได้  
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในอนาคตการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล 
เป็นวิธีการใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนจากต่างสถานที่ 
ต่างเวลาหรือเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาในยุค Thailand 4.0 แต่ต้องมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับการน าไปใช้ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ในบริบทของแต่ละสถาบันการศึกษา จากการสรุปผลถึงวิธีการนี้ใน
ต่างประเทศ พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะเป็นวิธีการเรียนรู้ใหม่ในอนาคตที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สถาบันการศึกษา สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรศัพท์มือถือ ,การศึกษา, การเรียนรู,้ การพัฒนาผูเ้รียน 
 

Abstract 
Education is the most important factor for the country to achieve sustainable economic 

and social stability. In the future, excellent and effective education will require the use of 
information technology together with tools and equipment, such as mobile phones, to develop 
learners to achieve maximum benefits. The application of information technology to mobile 
phones for the development of learners is the distance education in the form of electronic or 
digital media. A new or innovative approach to education that encourages learners to interact 
with instructors from different locations, different or in the same time, to be consistent with the 
educational goals of the Thailand 4.0 Era, but must also be consistent with the application of the 
achievement in the context of each institution. As the result of this approach in abroad, the 
application of information technology to mobile phones is the most effective way of a new 
learning in the future. This will benefit the Learner, Educational Institution, Society, and the 
Nation onwards. 
 
Keywords: Application of Information Technology, Mobile Phones, Education, Learning, Student 
Development 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ต้องเริ่มที่
การศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อยกฐานะเพิ่มพูนความรู้ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
หลากหลายลักษณะอย่างไร้ขอบเขตทั้งเวลาและสถานที่ [1] รวมถึงปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บใน
รูปแบบมัลติมีเดียได้เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นวิธีการใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้หรือท ากิจกรรม ที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนจากต่างสถานที่ ต่างเวลา หรือ
เวลาเดียวกัน ผ่านระบบเครือข่ายด้วยบทเรียนที่มาจากเอกสารหนังสือ บทความ ข้อมูลน าเสนอและแหล่งข้อมูล 
การเรียนรู้ที่จัดท าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในอนาคต ซึ่งในส่วนหนึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในอนาคต  และ 
มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องมีการพัฒนาตนเอง  
ให้มีคุณภาพ หากพิจารณาถึงสภาพการณ์ในการพัฒนาผู้ เรียนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เจริญเติ บโต 
อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด จากการส ารวจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตหลายเท่า ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนา
บทเรียน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือและน าเสนอบทเรียนหรือการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ ท าให้
ผู้เรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคน สามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารประจ าตัวได้ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้
แบบเคลื่อนที่หรือ Mobile Learning (m-Learning) นับเป็นก้าวใหม่ของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสังคม
แห่งการเรียนรู้ [2] 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีสมรรถนะที่สูง 
สามารถติดต่อสื่อสารไดท้ั้งภาพ ข้อความ เสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถค้นหาแหล่งความรู้ของ
สื่อต่างๆ ผ่านทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 3G-4G และเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนจึงใช้ประโยชน์มาเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้แบบ e-Learning ดังนั้นการศึกษาผ่าน
โทรศัพท์มือถือ หรือการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning 
และ e-Learning เป็นรูปแบบของ Distance Learning ที่เป็นก้าวใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะมีความส าคัญมากที่สุดในอนาคต [3] การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่นับเป็นยุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนระดับนานาชาติ สามารถรวบรวมความหลากหลายทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาและการบริหาร
ข้อมูลที่เป็นบทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชนิด แม้การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่จะต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม มาเพื่อการเรียนรู้โดยส่งผ่านข้อมูลและเช่ือมต่อกับเครือข่ายของ โทรศัพท์มือถือที่มี 
ความเติบโตกว่า 200 % และผู้ผลิตได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มสูงกว่า 1,000 % การ
เรียนรู้แบบเคลื่อนที่จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคต และจะมีราคาถูกลง ขณะที่สมรรถนะสูงขึ้น [4] 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจัดเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ
จนเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การเปลี่ยนจากการศึกษาตามสถาบันการศึกษา เป็นผ่านอุปกรณ์มือถือ จะท าให้ผู้เรียน
และผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ตามบริบทของแต่ละคน [5] รวมทั้งผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาผสมผสานการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากประสบการณ์ใน
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 2 ระดับ ดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ได้แก่  
การเรียนรู้สัญญาณ การเรียนรู้สิ่งเร้าการตอบสนองการเรียนรู้แบบลูกโซ่ การเรี ยนรู้ เช่ือมโยงถ้อยค า และ  
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2) กระบวนการเรียนรู้ระดับสูงที่ซับซ้อน และต้องใช้ความรู้พื้นฐานจากกระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน มาท า  
การแยกแยะสิ่งเร้า การเรียนรู้ มโนมติ การเรียนรู้หลักการและการแก้ปัญหา  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เคนวัฒน์ ฤทธิรณ 
[6] พบว่า การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีปัญหาการด าเนินงาน มีทั้งการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนความเข้มแข็ง 
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การประเมินผลและปรับปรุง ผู้บริหารและครูต้องด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิวรรธน์ วรรณศิริ [7] พบว่า ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีอุปสรรคในการด าเนินงานในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์สัญญาณ
ดาวเทียม และสถานศึกษาขนาดใหญ่มีปัญหามากที่สุด จิรารุวัฒน์ ประสาทธนกุล [8] พบว่า การบริหารการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง มีปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล 
ที่ส าคัญ คือ การเตรียมการสอนและมีการก าหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนจะเป็นการเพิ่มความมีปร ะสิทธิผล เพิ่มพูน
สมรรถภาพท่ีส าคัญ เป็นการสร้างนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้ในอนาคต ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผู้เรียนที่ดี อันจะ
ท าให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นการแสวงหาความรู้ด้วยวิทยาการใหม่ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด  
การเรียนรู้ น าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคต [9] 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะน าไปใช้กับการจัดการเรียนการสอน ให้ประสบ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย ความรู้ เนื้อหา สาระที่จะใช้ในการเพิ่มทักษะ ความสามารถ
สร้างการแสวงหาในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถสืบค้นข้อมูลน ามาสร้างความรู้  ใน 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมมาสร้างเป็นความรู้ที่มีความถูกต้อง ที่ต้องการอันหลากหลายและเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลจากท่ัวโลก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และท างานร่วมกับผู้อื่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปัน ร่วมกันมา
ผสมผสานอย่างเหมาะสม จะเป็นกลไกส าคัญเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการสร้างเสริมประสบการณ์ 
ทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพ [10] 
 จากที่กล่าวมาแล้วถึงความส าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต สอดคล้องกับ วิวรรธน์ วรรณศิริ [7] ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จคือด้าน
การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนส าหรับการปฏิบัติ  และคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ตามสภาพของสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาที่ส าคัญในอนาคตและมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ เนื่องจากผู้เรียนต้องพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อความความก้าวหน้าทั้งทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความเจริญให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือ 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเป็นพัฒนาการนวัตกรรมของการเรียนการสอน
ทางไกล หรือ d-Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง m-Learning 
และ e-Learning แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของ e-
Learning เป็นทางเลือกหนึ่งส าคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยีการศึกษา 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%A4%B9%C7%D1%B2%B9%EC%20%C4%B7%B8%D4%C3%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%C7%C3%C3%B8%B9%EC%20%C7%C3%C3%B3%C8%D4%C3%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D4%C3%D2%C3%D8%C7%D1%B2%B9%EC%20%BB%C3%D0%CA%D2%B7%B8%B9%A1%D8%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%C7%C3%C3%B8%B9%EC%20%C7%C3%C3%B3%C8%D4%C3%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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นับว่าเป็นแนวทางใหม่ต่อการจัดการศึกษาในอนาคต [11] เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายตามแนวทางใหม่นี้ผู้เรียน
จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่านจอภาพของโทรศัพท์มือถือ ณ สถานที่ใดและในเวลาใดๆ ก็ได้ ผู้เรียน
จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพความพร้อมทางการเรียน เช่น ต้องเดินทางไกล ติดภารกิจหน้าที่ประจ า  
และอื่นๆ ในขณะที่การเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือสามารถกระท าได้
ตลอดเวลา  
 2.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ [12] 
  2.1.1 มีการติดต่อ (Connectedness) 
  2.1.2 มีการสื่อสาร (Communication) 
  2.1.3 มีการสร้างสรรค์การสอน (Creative Expression) 
  2.1.4 มีความร่วมมือกันในการเรียน (Collaboration) 
  2.1.5 ค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละคน (Cultural Awareness) 
  2.1.6 มีการท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้เกิดความหลากหลายของการเรียน (Competitiveness) 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเป็นกระบวนการการเรียนรู้จากสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย เป็นการพัฒนาจากแนวคิดทักษะหลัก 6 ประการ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
โดยผู้เรียนสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปใช้เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่จะน าไปแก้ปัญหา ตัดสินใจหรือท างานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จจากภาระงาน การก าหนดยุทธวิธีแสวงหาสารสนเทศ การสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศ  
การน าสารสนเทศไปใช้ การสังเคราะห์สารสนเทศ และการประเมินผล เมื่อพิจารณาบริบททั้งด้านสังคม เทคโนโลยี 
และสถาบันการศึกษาที่จ าเป็นต้องจัดการศึกษาแบบผสมผสานให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาให้ครอบคลุมการเรียนรู้หลายรูปแบบมาใช้เผยแพร่การเรียนรู้  ให้เกิดทักษะจากการพัฒนารูปแบบของ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นการ
พัฒนาการ โครงสร้างการท างานของโทรศัพท์มือถือจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
มาจัดท าเป็นแนวทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษา ที่จะมีการออกแบบบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า การเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ คือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และน าเสนอแบบมัลติมีเดียด้วยแผนภาพและรายละเอียด
ทางด้านวิชาการ ส าหรับความหมายของ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมีดังต่อไปนี้ 
 West และ Thompson [13] ได้ให้ความหมายว่า เป็นการที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ขยายการเรียนการสอน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
  Garcia และ Bugliolo [14] ได้ให้ความหมายว่า เป็นการได้มาซึ่งความรู้และทักษะผ่านทางเทคโนโลยี
ของอุปกรณ์ประเภทพกพา ณ สถานท่ีและเวลาใดก็ตาม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 Male และ Pattinson [15] ได้ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในการศึกษา ประกอบด้วย
การเรียนจากเครื่องส่วนตัวและการเรียนจากโทรศัพท์มือถือ การที่เรียนแบบส่วนตัวผู้เรียนสามารถเลือกเรียนใน
หัวข้อท่ีต้องการที่ก่อให้เกิดโอกาสของการเรียนรู้ได้ ซึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องที่นิยมใช้ในการเขียนรู้แบบเคลื่อนที่
มากที่สุด 
 Squire [16] ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่และเวลาใดก็ตาม  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย 
(Wireless) จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะโทรศัพท์มือถือเป็น
อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารที่พกพาติดตัวได้สะดวก สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณ เช่น 
น ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมระบบการศึกษาผ่านทางไกล ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน ทบทวน

http://www.emeraldinsight.com/author/West%2C+Deborah
http://www.emeraldinsight.com/author/Thompson%2C+Samantha
http://www.emeraldinsight.com/author/Garcia%2C+Elaine
http://www.emeraldinsight.com/author/Male%2C+Galamoyo
http://www.emeraldinsight.com/author/Squire%2C+Kurt
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บทเรียน หรือค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก ผู้สอนสามารถออกแบบสร้างเนื้อหาบทเรียน ประเมินผลการเรียนรู้  
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในรูปแบบสมาร์ทโฟน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ 
ด้วยการพัฒนาของอุปกรณ์แบบไร้สายต่างๆ ได้เข้ามาแทนที่อุปกรณ์แบบมีสาย (wired) รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ ก็ถูกพัฒนาตามขึ้นไปด้วย เช่น  Bluetooth, WAP (Wireless Application Protocol), GRPS (General 
Packet Radio System) และ UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)  ดังนั้นวิธีการศึกษา
หาความรู้ก็ถูกพัฒนาตามไปด้วย การเรียนรู้แบบ Mobile learning เป็นการพัฒนาอีกขั้นของ  
e-Learning เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ โดยได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  
โดยเรียกการเรียนแบบนี้ว่า Wireless learning, Mobile learning หรือ Mobile Learning ผ่านทางอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ [17] 
 โลกาภิวัตน์เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่าย  
โยงใยทั่วโลก ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต ท าให้สถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนไปด้วยการใช้
สารสนเทศแบบไร้พรมแดน กิจกรรมทุกสิ่งอย่างจะถูกเช่ือมโยงเข้าถึงกัน ก่อให้เกิดประโยชน์จากกระแสข่าวสาร
ข้อมูล ความรู้ การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูล ท าให้การเรียนรู้มีความสะดวกและรวดเร็ว ที่มีบริการ
ตามจุดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอนใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองที่เปิดโอกาสให้มีการขยายการเรียนการสอนให้มีอิสระมากขึ้น จากการเช่ือมต่อเครือข่าย Wireless 
ความเร็วสูงและผู้เรียนเข้าถึงห้องสมุดออนไลน์ ผ่านทางอินทราเน็ตได้ทุกที่ได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนที่ไม่อยู่ ท าให้
สามารถเข้าถึง ช้ันเรียนเสมือนจริงได้อย่างรวดเร็วและสามารถส่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบผ่านทาง 
โทรศัพท์มือถือได้ หรือระหว่างที่สถาบันการศึกษาปิด ผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางออนไลน์และสามารถเข้าใจความรู้ได้ละเอียดมากขึ้น รวมทั้งผู้เรียนสามารถร่วมมือกันใน
การท าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถปรึกษาหารือกับคนอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนได้และ
สามารถจัดตารางงานในแต่ละวันได้ตามเวลาที่เป็นจริง นอกจากนั้นกลุ่มผู้เรียนผ่านเครือข่าย โทรศัพท์มือถือ
สามารถมีส่วนร่วมต่อกันมากข้ึน โดยการสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนให้ความสนใจไปที่ 
เรื่องเดียวกันได้ ที่ส าคัญผู้เรียนสามารถติดต่อกับสถาบันการศึกษาได้รวดเร็วข้ึนด้วย  
 2.2 ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือได้แก่ [14,17] 
  2.2.1 Mobility improves productivity & service มีความคล่องตัวสูง ดังนั้นไม่ว่าจะไปที่
ไหน หรือต าแหน่งใด ก็ยังมีการเช่ือมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาในการส่งข้อมูล 
  2.2.2 Installation speed and simplicity สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้อง
เสียเวลาติดตั้งสายเคเบิ้ลและไม่รกรุงรัง 
  2.2.3 Installation flexibility สามารถย้ายระบบเครือข่ายได้ง่าย เพราะเพียงแค่มี Mobile ก็
เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที 
  2.2.4 Reduced cost of ownership โดยรวมที่ผู้เรียนต้องลงทุน เพราะในระยะยาวแล้ว 
Mobile Learningเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าบ ารุงรักษา  
  2.2.5 Scalability เครือข่ายไร้สาย ท าให้สามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่าย  
ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถโยกย้ายต าแหน่งการใช้งานที่มีการเชื่อมทั่วโลก 
  Alves และ Uhomoibhi [18] กล่าวว่า โทรศัพท์มือถือจัดได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพเหมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และที่น่าสนใจที่สุดคือ ความ
สะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ผู้เรียน สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารการเรียนรู้ในระบบเครือข่ายได้  
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 2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมีขอบข่ายของการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้  
  2.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับค าอธิบายต่างๆ ของบทเรียน ค าอธิบาย คู่มือการใช้งาน และข้อมูลที่
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ 
  2.3.2 เครื่องมือสนับสนุนที่ชาญฉลาด เช่น เทคโนโลยี เครือข่ายไร้สาย และซอฟต์แวร์ที่ท า
หน้าที่บริหารและจัดการบทเรียน การน าเสนอ จัดการติดต่อสื่อสาร ติดตามผลและประเมินผล รวมถึงอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านจอภาพของโทรศัพท์มือถือที่จะท างานสัมพันธ์ กับ Task 
Model และ User Model ที่ได้มีการออกแบบไว้ก่อนในรูปแบบการด าเนินการตามภารกิจ หรือกิจกรรมการเรียนรู้
ที่จะน าเสนอให้แก่ผู้เรียน 
  2.3.3 หน่วยเก็บเนื้อหาของบทเรียน เช่น ส่วนของเนื้อหา บทเรียน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ 
และส่วนข้อมูลต่างๆที่เป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียน 
  2.3.4 ส่วนของการติดต่อกับผู้ เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านแป้นพิมพ์และจอภาพของ
โทรศัพท์มือถือ 
  Sungkur และคณะ [19] กล่าวว่า ระบบบริหารและจัดการบทเรียนแบบเคลื่อนที่จากการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศพัท์มือถือจะมีการใช้เทคโนโลยีในการสง่ผ่านองค์ความรูท้ี่เป็นสาระส าคัญของบทเรียน
คือเนื้อหา ถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้และเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดการเรียนรู้ มากขึ้น 
 2.4 สาระส าคัญของบทเรียนที่ถูกสร้างขึ้นจะมีหลักการส าคัญ ดังต่อไปนี้  
  2.4.1 Information คือ ความเป็นสารสนเทศของเนื้อหาบทเรียน 
  2.4.2 Interactive คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน และผู้เรียนด้วยกัน 
  2.4.3 Individualization คือ การส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล 
  2.4.4 Immediate Feedback คือการโต้ตอบโดยทันทีที่ผู้เรียนตอบสนอง 

Kanala และคณะ [20] อธิบายว่า การออกแบบกิจกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
โทรศัพท์มือถือประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการและข้อจ ากัด 2) การออกแบบ
การเรียนการสอนแบบเคลื่อนที่ 3) การออกแบบระบบเทคโนโลยี และ 4) ออกแบบระบบสนับสนุนการให้บริการแก่
ผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมีองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้  ได้แก่ พฤติกรรม
การใช้โทรศัพท์มือถือ การสร้างสรรค์ความรู้ ผู้เรียนท่ีความสามารถใช้ โทรศัพท์มือถือการออกแบบหน้าจอ ชนิดของ
สื่อ อุปกรณ์สนับสนุน วิธีการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือที่ต้องมีการก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียน กิจกรรม 
ปัจจัยเกื้อหนุน ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการจัดระบบการเรียนรู้ที่สามารถก าหนดผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย  
มีการพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ เช่น ทักษะทางสังคม การท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ผู้เรียนในอนาคต  
 Tam [21] ได้อธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือว่า มีขั้นตอน ได้แก่ 
การก าหนดความต้องการ การก าหนดทฤษฎีที่ใช้และลักษณะรายวิชาที่เรียน เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบงานขั้นต่อไป 
การก าหนดรูปแบบงาน การออกแบบแนวคิด การออกแบบขอบเขต การก าหนดระบบที่เฉพาะเจาะจง การน าไป
ปฏิบัติ ออกแบบระบบสื่อสารและด าเนินการทดสอบเพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไข 
 Andrews, Tynan and James [22] อธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
โทรศัพท์มือถือว่ามี องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการออกแบบ เช่น บทบาทของผู้ใช้ กระบวนการเรียน การออกแบบ
หน้าจอ ชนิดของสื่อ สิ่งที่สนับสนุนที่จะให้เกิดความร่วมมือ 2) วิธีการเรียนการสอนผ่านมือถือ ได้แก่ การก าหนด
คุณลักษณะของผู้เรียน กิจกรรม ช่องทางการเรียน ปัจจัยเกื้อหนุน และชุมชนของการเรียนรู้ 3) ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ได้แก่ กฎ ระเบียบ และบทบาทการเรียนรู้ การก าหนดผลลัพธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับคะแนน
สอบและงานกลุ่ม การก าหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลักษะและความรู้ การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
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กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การแข่งขัน ความท้าทายการต่อสู้ในลักษณะบุคคล และทีมการปฏิสัมพันธ์ผ่านการ
สนทนากลุ่ม การทดสอบและการท างานเป็นทีม และ 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาทักษะเดิมเกิด
ทักษะใหม่ ทักษะทางสังคมและทักษะการท างานเป็นทีม 
 Carpentier, Pachler, Evans, and Daly [23] ได้อธิบายเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับโทรศัพท์มือถือว่ามี องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  สภาพทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ เช่น ผู้ใช้ ความสามารถของ
โทรศัพท์ การออกแบบหน้าจอ ชนิดของสื่อ สิ่งที่สนับสนุนการสื่อสาร 2) วิธีการเรียนการสอนผ่าน โทรศัพท์มือถือ 
เช่น คุณลักษณะ ผู้เรียน กิจกรรม ช่องทางการเรียน ปัจจัยเกื้อหนุนและความร่วมมือ 3) ประสบการณ์การเรียนรู้ 
เช่น การจัดระบบเนื้อหา บทบาท ระเบียบ การก าหนดผลลัพธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับคะแนนสอบและ
งานกลุ่ม การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทักษะและความรู้  การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษา
บทบาทสมมติ การแข่งขัน ความท้าทาย การต่อสู้ในลักษณะบุคคลและทีม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการสนทนา
กลุ่ม การทดสอบและการท างานเป็นทีม 4) จุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาทักษะเดิม และสร้างทักษะใหม่ 
เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการท างานเป็นทีม ที่เป็นคุณลักษณะของตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใน
อนาคต กนกลักษณ์ เตชะ [24] ศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านแม่ค า อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม 
การบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยพัฒนาการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
อย่างเป็นระบบ มีการนิเทศติดตามการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และก าหนดโครงสร้างการบริหารการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) พัฒนาการบริหารจัดการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
โดยหลักการแบบมีส่วนร่วม การก าหนดทิศทางและกลยุทธ์การด าเนินการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึ กษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 ศิวพร เลิศประเสริฐ [25] พบว่า ระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือของนักเรียนโรงเรียน 
สตรีชัยภูมิ 2 เป็นการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนที่มีต่อระบบการเรียนที่พัฒนาขึ้น
ในรูปแบบ WAP site โดยใช้ภาษา WHL และสามารถน าไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
 ดนัยวัฒน์ มณี [26] ถอดบทเรียนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในโรงเรียนบนเขตพื้นที่สูง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หม้อ พบว่า ระดับคุณภาพ 
การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนบ้านแม่หม้อมีคุณภาพ 
แต่ต้องใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบและเนื้อหา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับดีทุกคน อย่างมีคุณภาพจากการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จากกการน าเสนอมาแล้วทั้งหมดนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในอนาคต จะประกอบด้วยส่วนที่มีความส าคัญ ได้แก่ 1) การออกแบบสภาพแวดล้อม 
แบบเคลื่อนที่ 2) ด้านบริบทของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือ 3) ประสบการณ์เรียนรู้ 
 4) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  5)  การบริหารจัดการ
แฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ 6) ความสามารถของโทรศัพท์มือถือและการออกแบบหน้าจอ 7) ชนิดของสื่อและ  
8) สนับสนุนการสื่อสาร 9) ความสะดวกต่อการใช้งาน 10) ความร่วมมือในการเรียนรู้ 11) ประสบการณ์เรียนรู้จาก
โครงสร้างเนื้อหาวิชา 12) ผลลัพธ์และข้อมูลย้อนกลับ 14) การน าเสนอเรื่องราว 15) การแข่งขันความท้าทาย  
16) ปฏิสัมพันธ์เข้าสังคม 17) การพัฒนาทักษะใหม่ ทักษะเข้าสังคม และทักษะการท างานเป็นทีม 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะเน้นเรื่องการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้
แบบส่วนรวม ดังน้ันระบบเรียนรู้จะต้องให้เหมาะสม จึงต้องใช้หน้าจอแบบสัมผัสในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

http://www.emeraldinsight.com/author/Carpentier%2C+Vincent
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D4%C7%BE%C3%20%E0%C5%D4%C8%BB%C3%D0%E0%CA%C3%D4%B0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B4%B9%D1%C2%C7%D1%B2%B9%EC%20%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และมีความเกี่ยวข้องกับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ที่เป็นแนวโน้มในอนาคต  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะเป็นการเช่ือมต่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เหมาะสมและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า 
เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ  และเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน 
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [27] และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [28] ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
ตอบสนองต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีจะต้องท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  
มีความเข้มแข็งให้สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาประเทศในอนาคตได้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วย Mobile Learning 
จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีในอนาคต ทั้งในด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ทักษะ
ในการค้นคว้าหาความรู้ การสื่อสารเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้  
 ในการพัฒนาผู้เรียน หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 66 หมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระบุไว้ว่า [29] ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ในโอกาสแรกท่ีท าให้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับผู้เรียนในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
ความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญทางด้านการสื่อสาร ความสามารถในการ
คิดแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใฝ่เรียนรู้  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือจะเปน็การจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน ทักษะที่ส าคัญในการพัฒนาตนเอง  โดยหวังว่าจะน าเอาไปใช้ได้ 
ในอนาคตของโลกที่มีความก้าวหน้าจากเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ท าให้ 
ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และแนวโน้มของ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือในอนาคตจะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการในปัจจุบัน โดยถ้ามองในภาพรวมแล้วจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  1) สามารถเช่ือมต่อได้
ทุกที่ ทุกเวลาและทุกรูปแบบ  2) ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 3) สามารถใช้เทคโนโลยีร่วมกันได้  
4) อุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายมีขนาดเล็กและราคาถูกลง 5) ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น และ 6) สนับสนุนข้อมูลทุก
รูปแบบ ตั้งเสียง วีดโิอและข้อความ 
 การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เ กิดการเรียนรู้ 
ในอนาคต จะมีองค์ประกอบในส่วนของผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาสาระของหลักสตูร แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบที่
ให้ผู้เรียนท่ีเข้าไปไปศึกษาเนื้อหา หรือคัดลอกเนื้อหามาศึกษาได้ตลอดเวลาด้วยวิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา
ได้ไม่จ ากัดจ านวน บทเรียนจะประกอบด้วย Content ที่อยู่ในรูป Text - based และ Streaming Media รวมทั้งมี
การทดสอบประเมินผลและการตรวจสอบแบบอัตโนมัติพร้อมเฉลยคะแนน ในส่วนของโทรศัพท์มือถือจะมีโปรแกรม
ส าหรับจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการจัดการเนื้อหาและข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน เช่น  
การแสดงภาพหรือวีดีโอ รวมทั้งการโหลดไฟล์เสียงได้ตามเวลาจริง ส่วนการค้นหาข้อมูลส าหรับการเรียนรู้จะเน้นไป
ในเรื่องของการจัดการโทรศัพท์ เช่น การแสดงผลหน้าจอภาพค้นคว้าข้อมูลและช่องทางการเข้าสู่ข้อมูล  
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 ในส่วนที่เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หน้าจอภาพส่วนที่แสดงผลของเนื้อหา ให้สั่งงานหรือเลือก
รายการในการเรียนรู้ได้โดยผู้เรียน การน าเสนอที่ติดต่อระหว่างหน้าจอภาพของกับส่วนที่เป็นโปรแกรมใน  
การน าเสนอข้อมูล จะโปรแกรมเช่ือมต่อระหว่างหน้าจอภาพกับข้อมูลเนื้อหา และจัดท ารายการในรูปของดัชนีช้ีเข้า
สู่ข้อมูลต่างๆ และบริหารจัดการรายละเอียดทั่วไปของเนื้อหา จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส าหรับการเรียนเป็นเรื่องๆ หรือการจัดเก็บเป็นช้ิน ส าหรับติดต่อกับผู้เรียนและ
ข้อมูลโดยรวมของระบบ  
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับข้อมูล เช่น ค าอธิบาย
บทเรียน คู่มือการใช้งานและอื่นๆ เพื่อสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ โดยมี
เครื่องมือสนับสนุนที่ชาญฉลาด ได้แก่ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบทเรียน
ติดตามผลและประเมินผล รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับ Task Model และ User 
Model ที่มีรูปแบบการด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น  ในส่วนเก็บเนื้อหาของ
บทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และส่วนที่เป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียน ส าหรับส่วนของการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนจะผ่านแป้นพิมพ์และจอภาพ ในส่วนของระบบจัดการข้อมูล ไฟล์และโฟลเดอร์ ทุกคนจะมี 
เนื้อท่ีเก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยส่วนการเรียนการสอนจะเป็นในลักษณะของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายไร้สายให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศพัท์มือถือจะเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในอนาคต อันเป็น
แนวทางที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น ที่จะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ ใ ช้ในด้านการจัดการเรียนรู้ ของ
สถาบันการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์และแผนวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจของสถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น  
1) ด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือ 2) ด้านทิศทางที่
เกี่ยวกับการเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือ  และ 3) ด้านเป้าหมายที่เกี่ยวกับ 
การเรียนโดยใช้รูปแนบแบบเคลื่อนที ่
 2. ควรมีการก าหนดหลักสูตรการสอนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้ใน
ด้านการจัดการเรียนรู้  โดยแบ่งออกเป็น 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือ 2) ก าหนดเนื้อหาความรู้รายวิชาและแหล่งความรู้เพิ่มเติม 3) ก าหนดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนตามเวลาและต่างเวลา 4) ก าหนดแบบทดสอบ  
ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน   
 3. ควรมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ดูแล
ระบบ ผู้ดูแลหลักสูตรและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
 4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศกับโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ ใช้ในด้านการเรียนรู้ ควรมีความชัดเจนใน
เรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์เคลื่อนที่และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล  รวมทั้งสนับสนุน 
การร่วมมือ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคม 
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