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บทสรุปผู้บริหาร 

ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแก้ไข.................................................................................... 
 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เป็นการประยุกตเ์คร่ืองมือ วสัดุและวิธีการต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มใหม่เพื่อการเรียนรู้  แต่ปัจจุบนัยงั
พบปัญหาครูในหลายโรงเรียนท่ีขาดโอกาสในการน าเคร่ืองมือเทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการเรียนการสอน  
และครูอีกจ านวนมากยงัมีปัญหาดา้นทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   ปัญหาของการไม่กลา้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน   และอีกหลายปัญหาท่ีโรงเรียนต่างจงัหวดั
หลายโรงยงัประสบ          
 ทั้งน้ี GotoKnow และสรอ.(EGA) จึงไดร่้วมมือกนักระตุน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ความรู้และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อการพฒันาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของประเทศ  เป็น
ประเด็นท่ีห้าข้ึน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15-31 กรกฎาคม 2555 โดยขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow ทุกคนร่วม
บนัทึกถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เร่ือง "ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาและแนวทางการแก้ไข" ซ่ึงมีผูร่้วม
แสดงความคิดเห็นผา่นบล็อกเป็นจ านวนมาก  โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี  

ความหมายของเทคโนโลยกีารศึกษา 
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือ การประยุกตเ์อาวสัดุอุปกรณ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอย่างผสมผสานกนัในเชิงระบบ มาผลิตใช้และพฒันาการศึกษาในรูปแบบส่ือสารมวลชน 
(ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์)   เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
มลัติมีเดีย) และโทรคมนาคม (โทรศพัท ์เครือข่ายโทรคมนาคม การส่ือสารอ่ืน ๆ)  เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนในทุกเวลาและสถานท่ี      

จุดมุ่งหมายหรือประโยชน์ของเทคโนโลยทีางการศึกษา      
 จุดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ก็เพื่อให้ได้รับผลดี 6 ประการ ท่ีจะไม่ไดรั้บ หาก
ปราศจากการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา ไดแ้ก่   เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ถึงวสัดุการเรียนรู้ไดง่้าย    เพื่อจูงใจให้ผูเ้รียน
อยากเรียนรู้   เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในวงกวา้งข้ึน   เพื่อช่วยปรับปรุงการเขียนของผูเ้รียน 
จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื่อให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน และเพื่อให้ครูอาจารย ์
สามารถสอนไดแ้ตกต่างหลากหลายรูปแบบ       
 ดา้นประโยชน์ของเทคโนโลย ี เป็นเคร่ืองมือเสริมแรง การเรียนรู้ในวนัน้ี พรุ่งน้ี และอนาคตไดเ้ป็น
อยา่งดี  และการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและพอเพียงสอดคลอ้งกบัความจ าเป็น  ท า
ให้สามารถบรรลุจุดหมายท่ีต้องการร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับสังคมวฒันธรรม การ
ส่งเสริมคน ชุมชน และองค์กร  ให้มีความสามารถพึ่งตนเองในการจดัการส่ิงต่างๆ ได ้ ก็จะไม่มีค  าว่าถูก
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หรือแพง ดีหรือไม่ดี   เพราะอยูบ่นฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสม และพอเพียง ถึงแมจ้ะตอ้งลงทุนนบั
หลายลา้นบาท ก็นบัวา่เป็นเทคโนโลยท่ีีถูกและเหมาะสม 

ปัญหาเทคโนโลยทีางการศึกษา          
 ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  ปัญหาความพร้อมของผูส้อน ครู/อาจารยย์งั
ขาดความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  เพราะการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพได้
นั้น  ก็จะตอ้งเร่ิมจากการพฒันาครู/อาจารย  ์  ปัญหาด้านวสัดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ  คือ เรายงัขาด
งบประมาณในการพฒันานวตักรรม ขาดวสัดุ – อุปกรณ์และงบประมาณท่ีจะพฒันาส่ือนวตักรรม การจดัหา 
การใช ้การดูแลรักษาและขาดงบจดัหาส่ือทนัสมยั   ปัญหาดา้นสภาพการเรียนการสอนเด็กมีความแตกต่าง
กนัดา้นสติปัญญา  ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม ปัญหาสุขภาพต่างๆน้ีก็ท  าให้เด็กมีการตอบสนอง
รับรู้การเรียนการสอนไดไ้ม่เท่ากนั ท าให้มีผลต่อสภาพการเรียนการสอน  ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ
ในการจดัซ้ือ จดัท า และซ่อมบ ารุงส่ือการเรียนการสอน  ปัญหาสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ท าให้พฤติกรรม
ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อนมากมาย แต่ครูผูส้อนปรับสภาพตวัเองไม่ทนัต่อยุคสมยั  ปัญหา
ระบบขวญัและก าลังใจของครูผูส้อน ท าลายโอกาสและลดทอนความอยากเป็นครูท่ีดีให้ลดลง  มีภาพ
สะทอ้นไปถึงวิธีการสอนของครูผูส้อนอย่างชดัเจนว่า ศกัยภาพต ่าลงเร่ือย ๆ สวนทางกบัความใหม่ของ
เทคโนโลยี  ปัญหาผูบ้ริหารช้ีเป็นช้ีตายการน าเทคโนโลยีเขา้ไปใช้ในสถานศึกษา หากโรงเรียนใดได้
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ใจกวา้ง โรงเรียนนั้นก็จะเดินหน้าเร็ว หากโรงเรียนไหนไดผู้บ้ริหารท่ีไร้วิสัยทศัน์ ใจ
แคบ โรงเรียนนั้นก็จะเดินอยูก่บัท่ี  ปัญหากระทรวงศึกษาธิการ โดยผูบ้ริหารยงัไม่มีวิสัยทศัน์ทางดา้นน้ี
ปัญหาความไม่แน่นอนของการจดัการเร่ืองเทคโนโลยีของฝ่ายการเมือง  ปัญหาการตามกระแสเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีมากเกินไป ส่ิงน้ีท าใหค้รูอาจละเลยวธีิการสืบเสาะหรือกระบวนการแสวงหาความรู้   ปั ญห า ทุ ก
องคก์รมีเร่ืองราว ทีเทคโนโลยีท่ีดีๆ ซ่อนเร้นอยู่ และมกัถูกมองขา้มจากผูบ้ริหาร  และท่ีส าคญัคือปัญหา
มนุษยก์ลวัการเปล่ียนแปลง 
  

ผลกระทบการใช้เทคโนโลยทีางการศึกษา        
 การใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการลดทอนการไดเ้ห็นและไดป้ระสบการณ์เชิงสัมผสักบัการ
เรียนรู้โดยอยูก่บัครู   และไดส้ัมผสัความจริงของชีวิตกบัผูอ่ื้นในสถานการณ์การเรียนรู้  สภาพดงักล่าวน้ี จะ
ท าให้การศึกษาเพื่อสร้างคน ขาดมิติการมีคนกล่อมเกลาและให้ชีวิตในส่วนท่ีจะเกิดจ าเพาะกบักลัยาณมิตร
ทางการเรียนรู้ท่ีเป็นครูมีชีวติ ท าใหเ้ราอาจจะสามารถสร้างคนฉลาดและมีความรู้ได ้แต่จะขาดการเขา้ใจโลก
และความเป็นจริงท่ีอยูใ่นความเป็นชีวิต  ไม่สามารถเขา้ใจสังคมท่ีตอ้งฝึกฝนให้รู้จกัดว้ยความรู้คิดท่ีจะได้
จากครูและสังคมการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีมีครูเอาใจใส่ดูแล ไม่รักในการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น ไม่
มีความอดทนรอคอยต่อความริเร่ิม   และเรียนรู้สร้างความเป็นจริงให้เกิดข้ึนดว้ยความยากล าบากบนความ
เป็นตวัของตวัเองของสังคม ไม่รู้กาลเทศะในการใชค้วามรู้เพื่อสนองตอบต่อความจ าเป็นให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์อนัหลากหลายในโลกความเป็นจริง  รวมทั้งอาจจะสามารถสร้างผูเ้รียนให้เป็นคนมีการศึกษา
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และมีวชิาความรู้ได ้แต่ก็เป็นคนท่ีไม่มีประสบการณ์ชีวติ ไม่รู้จกัโลกและชีวติ เป็นเพียงแรงงานใชค้วามรู้ได้ 
แต่ไม่เพียงพอท่ีจะมีความเป็นพลเมืองและเป็นก าลงัความริเร่ิมสร้างสรรคต่์างๆ ให้กบัสังคมเหล่าน้ี  และแม้
เทคโนโลยีจะมีประโยชน์  อ านวยความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ได้อย่างกวา้งขวาง แต่ถ้า
นกัเรียนใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม ก็อาจส่งผลกระทบใหเ้ยาวชน มีนิสัยเกียจคร้านท่ีจะเขียน จะคิดเลข เพราะมีตวั
ช่วยท่ีสะดวกรวดเร็วอยู่แล้วคือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข ฯลฯ เลยท าให้สมองท่ีไม่ได้ถูกใช้อีกด้านฝ่อ   
และการท่ีครูและนกัเรียนขาดโอกาสท่ีจะไดส้ัมผสัและคลุกคลีกบัระบบและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลย ี  
อาจท าใหค้รูส่วนหน่ึงท่ีอายมุากข้ึนทุกวนัๆ จนล่วงเลยวยัท่ีจะตามทนัก็เลยกลายเป็น "ครูที่กลัวเทคโนโลยี" 
ไปโดยปริยาย        

 แนวทางแก้ไข           
 ควรมีการสร้างความตระหนกัท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นหลกั  มีความรับผิดชอบในส่วนท่ียงับกพร่องทาง
นวตักรรมของผูส้อน ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการศึกษาดว้ย
ตนเอง เพื่อใหค้วามรู้และประสบการณ์ในการใชส่ื้อนวตักรรมทางการศึกษาท่ีมากข้ึน   ควรเพิ่มงบประมาณ
ใหเ้พียงพอ ใหห้น่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจดัหางบประมาณสนบัสนุน  ควรจดักลุ่มให้เพื่อนช่วยเพื่อน  คอย
ก ากบัแนะน าช่วยเหลือ  จดัครูเขา้สอนตามประสบการณ์ความถนดั ควรจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ จดัท า
นวตักรรมท่ีมีโอกาสเป็นไปได้โดยจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียน  และสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน  สอนเพิ่มเติมนอกเวลา และจดัการสอนแบบรวมชั้น  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามช่วง
ชั้น  และแมเ้ทคโนโลยีจะกา้วไกลแค่ไหนแต่ส่ิงท่ีสอนให้คนเป็นคน สอนให้คนมีทกัษะชีวิตไดดี้ตอ้งเป็น
ส่ิงมีชีวติดว้ยกนัครูจริงๆ เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอยา่งมาก  นอกจากน้ีตอ้งให้ครูผูส้อนมีความพร้อมท่ีจะน า
ความรู้ในการใช้แท็บเล็ตน้ีไปสอนให้กับนักเรียน ถ้าครูผูส้อนไม่มีความรู้ ความพร้อมในด้านการใช ้      
แท็บเล็ต ก็จะท าให้ล าบากในงานสอนมากยิ่งข้ึน จึงตอ้งให้รัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ โดยการจดัสรรหา
บุคคลากรท่ีมีความรู้ในดา้นการใชแ้ท็บเล็ตเขา้มาให้ความรู้แก่ ครูอาจารยทุ์กสถานบนัการศึกษา เพื่อจะท า
ให้ครูอาจารยไ์ด้น าความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดให้กบันักเรียนต่อไป  ควรมีการสร้างบรรยากาศ การสร้าง
ประสบการณ์ท่ีช่วยให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เยาวว์ยัให้กับ
เยาวชนในชาติของเรา ตั้งแต่วนัน้ีก็น่าจะช่วยให้ประเทศชาติของเรามีบุคลากรในอนาคตท่ีมีความพร้อมใน
การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชพ้ฒันาประเทศชาติของเราต่อไป    

เทคโนโลยทีางการศึกษา  เป็นเคร่ืองขยายศกัยภาพและพลงัการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อมีก าลงัในการ
สร้างสรรคป์ระโยชน์สุขร่วมกนัของสังคม   เป็นตวัขยายก าลงัการสร้างความดีงาม สามารถพึ่งตนเองในการ
บรรลุจุดหมายต่างๆดงัท่ีพึงประสงค์ ทั้งเพื่อตนเองและส่วนรวม  โดยวิธีการทางความรู้และโดยวิถีแห่ง
ปัญญาอนักอปรดว้ยคุณธรรมจากตวัคน หากขาดปัจจยัการท างานของคนแลว้ เทคโนโลยีก็สร้างคนไม่ได ้
แต่คนนั้นสามารถสร้างและคิดคน้เทคโนโลยต่ีางๆ ข้ึนมาใชไ้ดอ้ยา่งไม่จ  ากดั 
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สถิตของรายการบันทกึทั้งหมดทีใ่ส่ค าส าคัญ "ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา" 

 จ านวนบนัทึกรวม  59  รายการ 

 จ านวนการอ่านรวม   26,602  คร้ัง 

 จ านวนการใหด้อกไม ้ (ใหค้วามชอบ)  รวม   658  คร้ัง 

 จ านวนความคิดเห็นรวม  524  รายการ 
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บทสรุปจากเนือ้หา 

ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแก้ไข 
  เทคโนโลยกีารศึกษา (Educational Technology) เป็นการประยกุตเ์คร่ืองมือ วสัดุ และวธีิการต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มใหม่เพื่อการเรียนรู้  แต่ปัจจุบนัยงั
พบปัญหาครูในหลายโรงเรียนยงัขาดโอกาสในการน าเคร่ืองมือเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้นการเรียนการสอน  
และครูอีกจ านวนมากยงัมีปัญหาดา้นทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ปัญหาของการไม่กลา้ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มข้ึน และอีกหลายปัญหาท่ีโรงเรียนต่างจงัหวดั
หลายโรงยงัประสบ          
 ทั้งน้ี GotoKnow และสรอ.(EGA) จึงไดร่้วมมือกนักระตุน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ความรู้และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อการพฒันาระบบบริการเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ของประเทศ เป็น
ประเด็นท่ีหา้ข้ึน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15-31 กรกฎาคม 2555 โดยขอเชิญชวนสมาชิก GotoKnow ทุกคนร่วม
บนัทึกถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เร่ือง "ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแก้ไข" ซ่ึงมีผูร่้วม
แสดงความคิดเห็นผา่นบล็อกเป็นจ านวนมาก โดยสามารถรวบรวมและสรุปประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี  

ความหมายของเทคโนโลยกีารศึกษา        
 คุณWasawat  Deemarn กล่าววา่  หลายคนอาจคิดวา่ "เทคโนโลยกีารศึกษา" ก็คือ การน าเอาอุปกรณ์
กลไกต่าง ๆ อนัเป็นผลผลิตของความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใชใ้นทางการศึกษา  
เช่น เทปบนัทึกเสียง วิทยุ วีดิทศัน์ สไลด์ ภาพยนตร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  แต่แทจ้ริงแลว้ ค าว่า 
"เทคโนโลยีการศึกษา" ไม่ไดห้มายเฉพาะส่ิงเหล่าน้ีเท่านั้น วิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ท่ีไม่ตอ้งใช้ผลิตผล
ดงักล่าวเลย แต่น ามาปรับปรุงให้การศึกษามีผลดีข้ึน ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการศึกษาเหมือนกัน เช่น 
บทเรียนส าเร็จรูป อาจเป็นเพียงหนงัสือเล่มเดียว ซ่ึงผูเ้รียนสามารถศึกษาตามขั้นตอนไดอ้ย่างมีระบบจน
บรรลุผลส าเร็จ โดยไม่ตอ้งมีอุปกรณ์อ่ืนใดมาประกอบ      
 ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน กล่าวว่า "เทคโนโลยีการศึกษา" เป็นการประยุกต์เอาเทคนิค วิธีการ 
แนวความคิด อุปกรณ์ และเคร่ืองมือใหม่ ๆ มาใช ้ เพื่อช่วยแกปั้ญหาของการศึกษา ทั้งในดา้นการขยายงาน
และดา้นการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนตามนยัน้ีเทคโนโลยีการศึกษา จึงครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ 
3 ดา้น คือ การน าแคร่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน การผลิตวสัดุการสอน แนวใหม่ และการใช้
เทคนิควธีิการใหม่ ๆ         
 ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่ "เทคโนโลยีการศึกษา" หมายถึง ระบบการน าวสัดุ 
อุปกรณ์และวธีิการ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน 
 ดร.สมบูรณ์  สงวนญาติ ก็ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ "เทคโนโลยีการศึกษา" วา่ หมายถึง ระบบการ
น าเอาวสัดุ ซ่ึงเป็นผลผลิตทางวทิยาศาสตร์ อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นผลผลิตทางวทิศวกรรมศาสตร์และวธีิการ ซ่ึงเป็น
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หลกัทางพฤติกรรมศาสตร์ มาประยุกต์รวมกนัเพื่อให้เกิดแนว ปฏิบติัท่ีจะท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน            
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้ค  าเรียก เทคโนโลยีการศึกษา ใหม่ เป็น 
"เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา" และก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี    
 "เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" เป็นระบบการประยุกตผ์ลิตผลทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
ผสมผสานกบัหลกัการทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มาใช้ในการศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต โดยครอบคลุมการจดัและออกแบบระบบ พฤติกรรม เทคนิคและวิธีการ การส่ือสาร  การจดั
สภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนการสอน และการประเมิน      
 เม่ือพิจารณาถึงความหมายของ "เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" ก็น่าจะหมายถึง การประยุกตเ์อาวสัดุ
อุปกรณ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งผสมผสานกนัในเชิงระบบ มาผลิต ใช้
และพฒันาการศึกษาในรูปแบบ ส่ือสารมวลชน (ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์)   
เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต มลัติมีเดีย) และโทรคมนาคม (โทรศพัท์ เครือข่าย
โทรคมนาคม การส่ือสารอ่ืน ๆ)  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนในทุกเวลา
และสถานท่ี           
 ดงันั้น "เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา" มีความหมายกวา้งกวา่ "โสตทัศนศึกษา"  ซ่ึงเนน้เพียงการใชส่ื้อ
แต่ละชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสาทการรับรู้เป็นส าคญั มิไดค้  านึงถึงระบบวิธีการท่ีดี การน าวสัดุ อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ แต่จากวิธีการท่ีเหมาะสม พฤติกรรมของผูเ้รียนอาจจะไม่เปล่ียนแปลงไปตาม
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการก็ไดจ้ะเห็นวา่ระบบและวธีิการท่ีดีจึงเป็นหวัใจส าคญัของเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

จุดมุ่งหมายหรือประโยชน์ของเทคโนโลยทีางการศึกษา      
 ผศ.วิไล  แพงศรี  กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการใชเทคโนโลยีการศึกษา ก็เพื่อให้ไดรั้บผลดี 6 ประการ 
ท่ีจะไม่ไดรั้บ หากปราศจากการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ถึงวสัดุการเรียนรู้ไดง่้าย 
2) เพื่อจูงใจให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ 3) เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในวงกวา้งข้ึน 4) เพื่อช่วย
ปรับปรุงการเขียนของผูเ้รียน จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์  5) เพื่อให้การ
เรียนรู้ง่ายข้ึน และ 6) เพื่อใหค้รูอาจารย ์สามารถสอนไดแ้ตกต่างหลากหลายรูปแบบ   
 คุณ JJ  กล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษาวา่  สามารถเช่ือมโยงผูเ้รียนให้มีก าลงัเขา้ถึงส่ิง
ท่ีตอ้งการเรียนรู้แบบเร่งด่วนอยา่งไร้ขีดจ ากดั ไดเ้รียนรู้จากความจริงเสมือนและเรียนความรู้ส าเร็จรูปท่ีผูอ่ื้น
สร้างอย่างปราศจากครู   "เทคโนโลยี ทางการศึกษา จึงน่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ครู
อาจารย์ นักวชิาการ ต้อง จริงจัง จริงใจ ใส่ใจ เพราะ จะเป็นเคร่ืองมือเสริมแรง การเรียนรู้ในวันนี้ พรุ่งนี้ และ 
อนาคต ได้อย่างดี"          
 คุณวิรัตน์ ค าศรีจันทร์ กล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการศึกษาวา่  การใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และพอเพียง สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น ท าให้สามารถบรรลุจุดหมายท่ีตอ้งการ
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ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับสังคมวฒันธรรม ส่งเสริมคน ชุมชน และองค์กร ให้มี
ความสามารถพึ่งตนเองในการจดัการส่ิงต่างๆ ไดแ้ลว้ ก็จะไม่มีค  าวา่ถูกหรือแพง ดีหรือไม่ดี เพราะอยูบ่น
ฐานของความถูกตอ้ง เหมาะสม และพอเพียง ถึงแมจ้ะตอ้งลงทุนนบัหลายลา้นบาท ก็นบัวา่เป็นเทคโนโลยีท่ี
ถูกและเหมาะสม 

ปัญหาเทคโนโลยทีางการศึกษา          
 คุณชฎารัตน์  ปุระมาปัด กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษา กล่าวคือ 1) ปัญหาความพร้อม
ของผูส้อน  ครู/อาจารยย์งัขาดความพร้อมในการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี  เพราะการท่ีจะพฒันาผูเ้รียน
ให้มีประสิทธิภาพไดน้ั้น  ก็จะตอ้งเร่ิมจากการพฒันาครู/อาจารย ์ 2) ปัญหาดา้นวสัดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ 
คือ เรายงัขาดงบประมาณในการพฒันานวตักรรม ขาดวสัดุ – อุปกรณ์และงบประมาณท่ีจะพฒันาส่ือ
นวตักรรม การจดัหา การใช้ การดูแลรักษาและขาดงบจดัหาส่ือทนัสมยั  3) ปัญหาดา้นสภาพการเรียนการ
สอนเด็กมีความแตกต่างกนัดา้นสติปัญญา  ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม ปัญหาสุขภาพต่างๆ น้ีก็ท  า
ใหเ้ด็กมีการตอบสนองรับรู้การเรียนการสอนไดไ้ม่เท่ากนั ท าใหมี้ผลต่อสภาพการเรียนการสอน  
 คุณWasawat  Deemarn  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดงัน้ี  1) การขาดแคลน
งบประมาณในการจดัซ้ือ จดัท า และซ่อมบ ารุงส่ือการเรียนการสอน  2) ครูผูส้อนท าส่ือไม่เป็น ดดัแปลงส่ือ
ท่ีมีอยูไ่ม่ได ้ 3) ครูผูส้อนไม่พฒันากระบวนการและเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 4) มีส่ือการสอน แต่ครูผูส้อนใช้
ไม่เหมาะสมกบัวยั ช่วงอายุ ระดบัชั้นของผูเ้รียน ท าให้การเรียนรู้เกิดไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพท่ีควรจะเป็น   
5) สภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ท าให้พฤติกรรมผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงไปจากสมยัก่อนมากมาย แต่ครูผูส้อน
ปรับสภาพตวัเองไม่ทนัต่อยคุสมยั  6) ระบบขวญัและก าลงัใจของครูผูส้อน ท าลายโอกาสและลดทอนความ
อยากเป็นครูท่ีดีให้ลดลง มีภาพสะทอ้นไปถึงวิธีการสอนของครูผูส้อนอยา่งชดัเจนวา่ ศกัยภาพต ่าลงเร่ือย ๆ 
สวนทางกบัความใหม่ของเทคโนโลยี  7) ผูบ้ริหารช้ีเป็นช้ีตายการน าเทคโนโลยีเขา้ไปใช้ในสถานศึกษา 
หากโรงเรียนใดไดผู้บ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ใจกวา้ง โรงเรียนนั้นก็จะเดินหนา้เร็ว หากโรงเรียนไหนไดผู้บ้ริหารท่ี
ไร้วิสัยทศัน์ ใจแคบ โรงเรียนนั้นก็จะเดินอยูก่บัท่ี  8) กระทรวงศึกษาธิการ โดยผูบ้ริหารท่ียงัไม่มีวิสัยทศัน์
ในดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  มีการเปิดรับต าแหน่งครูเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบนันอ้ยมาก หรือแทบจะ
ไม่เปิดเลย           
 คุณขจิต  ฝอยทอง  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษา ดงัน้ี  1) ปัญหาทางดา้นเทคโนโลยีท่ี
ผูเ้ขียนพบคือไม่มีความเท่าเทียมกนัของโรงเรียนในชนบทกบัโรงเรียนในเมือง 2) ปัญหาในด้านผูใ้ช้
เทคโนโลย ีครูหรือบุคลากรทางการศึกษาบางคนใชเ้ทคโนโลยไีดไ้ม่เท่ากบันกัเรียน นกัเรียนไปไกลกวา่มาก 
3) ปัญหาการเลือกการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 4) ปัญหาความไม่แน่นอนของการจดัการเร่ือง
เทคโนโลยขีองฝ่ายการเมือง   
 คุณวราวัลย์  ค าดี  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาวา่ ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีแทจ้ริง
อยูท่ี่ผูน้  าไปใชว้า่ใชถู้ก ใชเ้ป็น ใชแ้กปั้ญหาผูเ้รียนไดร้ะดบั  
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 อาจารย์รุจิดา  สุขใส  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษาวา่ การใชเ้ทคโนโลยเีขา้สู่ห้องเรียนมาก
เกินไปท าใหเ้ด็กจดัสรรเวลานอ้ยลงส าหรับท่ีจะเรียนรู้ชีวิตจริง หรือมองในมุมท่ีกวา้งไกลออกไปในเชิง
ธรรมชาติ   
 คุณทวีศักด์ิ  ภู่ชัย  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาวา่ ดงัน้ี 1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอยา่งไม่เหมาะสมหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไดแ้ก่ การเล่นเกมในเวลาเรียนท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีครูปล่อยให้นกัเรียนเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างตามใจตนเอง เป็นตน้  2) การไม่มีความรู้ใน
เทคโนโลยีการศึกษา ส่ิงน้ีเป็นอนัตรายมาก เพราะการสอนโดยครูท่ีไม่รู้หรือไม่เขา้ใจในเทคโนโลยีท่ีใช้
สอน จะก่อใหเ้กิดความผิดพลาด ตั้งแต่การพลาดใจความส าคญัของการเรียนรู้ ไปจนถึงการเขา้ใจและจดจ า
ในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  3) การตามกระแสเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมากเกินไป ส่ิงน้ีท าให้ครูอาจละเลยวิธีการ
สืบเสาะหรือกระบวนการแสวงหาความรู้        
 คุณ SUTHANA PAMONTREE  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาวา่ "ครู"  คือปัญหาเทคโนโลยี
การศึกษา  เป็นอนัดบัแรก เพราะครูตอ้งปรับการเรียน เปล่ียนการสอน ปัจจุบนัครูมีอยูส่องเผา่พนัธ์ุ คือ ครู
พนัธ์ุเก่า กบั ครูพนัธ์ใหม่ ครูพนัธ์เก่าก็จะแบ่งเป็น ครูท่ีไม่พร้อมท่ีจะรับเอาเทคโนโลยีเขา้ไปปรับการเรียน 
เปล่ียนการสอนของตนเอง เพราะมองวา่เป็นเร่ืองยุง่ยาก สอนแบบเดิม ๆ สบายกวา่ ครูอีกส่วนหน่ึงคือครูท่ี
พร้อมจะเรียนรู้และรับเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง  ปัญหาเทคโนโลยี
การศึกษา จึงอยูท่ี่วา่ครูพร้อม หรือไม่พร้อมเท่านั้นเอง        
 นอกจากน้ี ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มคนต่างกลุ่ม สังคมท่ีแตกต่าง สภาพถ่ินท่ีอยู่
อาศยัหรือสภาพภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนกนั   ปัญหาระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ 
LAN ระบบ Wireless ระบบ Wi-Fi ฯลฯ ระบบน้ีจะใชไ้ดส้ะดาก รวดเร็ว ไร้ปัญหา เฉพาะในเขตชุมชนคน
เมือง หรือ พื้นท่ีท่ีเจริญแลว้เท่านั้น    นอกจากน้ียงัมีปัญหาบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งบางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจดัซ้ือ หรือบางโรงเรียนมีผูมี้จิตศรัทธา
บริจาคให้ แต่ไม่สามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ เพราะไม่มีคล่ืนสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ท่ีส าคญับางโรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรง  ในการท่ีจะดูแลและน า
ระบบเทคโนโลยต่ีางๆ  มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน       
 คุณ Krugui  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาวา่ 1) ควรมีการหาทุนเพื่อน าเทคโนโลยีมาใชก้บั
การเรียนการสอนใหท้ัว่ถึง  2) ส่วนของบุคลากรท่ีจะถ่ายทอดความรู้ผา่นเทคโนโลยีเหล่าน้ีไปสู่ผูเ้รียน  ควร
จะเรียนรู้และมีความรู้มากกวา่ผูเ้รียน  3) เม่ือเทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นแหล่งประโยชน์มากมาย  ก็เป็นแหล่งท่ี
ใหโ้ทษมากมายเช่นกนั  เพราะมีการส ารวจออกมาแลว้พบวา่มีคนน าไปใชเ้สาะแสวงหาความรู้นอ้ยกวา่เล่น
เกมหรือเขา้ถึงส่ือต่างๆ  4) ควรจดัให้มีการแลกเปล่ียนความรู้และถกปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากส่วนของ
บุคลากรผูถ่้ายทอดความรู้เป็นประจ าสม ่าเสมอ  เพื่อน าปัญหามาร่วมกนัและช่วยกนัแกไ้ข   
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 คุณมณีนุช ดอนแก้ว  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาว่า   ปัญหาท่ีพบในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาก็คือ การสอนโดยการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซ่ึงเป็นปัญหาทั้ง ครูผูส้อน 
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รวมทั้งนกัเรียนนกัศึกษาดว้ย โดยเฉพาะครูผูส้อนท่ียงั ไม่มีความพร้อมในการใช้
แท็บเล็ตน้ี เน่ืองจากการใชแ้ท็บเล็ตน้ี ตอ้งมีองค์ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่งมาก เม่ือส่วน
ใหญ่ครูผูส้อนนั้นเป็นครูรุ่นหลงั จึงค่อนขา้งล าบากในการสอนให้เด็กๆ ใช้แท็บเล็ต  ถา้เป็นครูรุ่นใหม่ๆก็
อาจจะไม่ใช่ปัญหาในการสอน เพราะครูรุ่นใหม่อาจจะคุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ไม่มากก็นอ้ย
 คุณธเนศ ข าเกิด  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาว่า   ปัญหาคงไม่พน้คุณครูผูส้อนท่ีตอ้งจดั
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และให้ความส าคญัเร่ืองกระบวนการศึกษาหาความรู้อย่าง
จริงจงั  ไม่ใช่เพียงมอบหมายงานหรือแบ่งกลุ่มใหน้กัเรียนเขียนรายงานส่งครู แลว้ก็ให้คะแนนเท่านั้น เพราะ
ผลท่ีปรากฏคือนกัเรียนก็จะเปิดคน้หาจากเวบ็กูเกิลไฟล์เดียวแลว้ก็คดัลอกส่งครู โดยท่ีตนเองอาจไม่ไดอ่้าน
รายละเอียดของเน้ือหาดว้ยซ ้ า            
 ดร. ภิญโญ รัตนาพันธ์ุ  กล่าววา่ ในทุกองคก์รมีเร่ืองราว ทีเทคโนโลยีท่ีดีๆ ซ่อนเร้นอยู ่และมกัถูก
มองขา้มจากผูบ้ริหาร หรือนกัจดัการท่ีพยายามมองหาการลงทุน การแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีดว้ยการพึ่งพิง
ท่ีปรึกษาภายนอก หรือซพัพลายเออร์  ท าใหต้อ้งใชจ่้ายงบประมาณโดยไม่จ  าเป็น เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เรียบง่ายท่ีสุด  คือ "การตั้งค าถามดีๆ  กบัคนดีๆ  หรือคนเก่งๆน่ันเอง"     
 คุณบุษยมาศ แสงเงิน  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาวา่ ความพร้อมของก าลงังบประมาณใน
การจดัซ้ือของภาครัฐ  รวมถึงความรู้ + ความสามารถในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีของครูผูส้อน + ความรู้
จากพอ่ - แม่ ครอบครัวท่ีอาจยงัไม่เพียงพอ        
 คุณปริม ทัดบุปผา  กล่าววา่ ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี ส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจาก
ทกัษะทั้งทางดา้น hard skill เช่นทกัษะการใชง้าน และ soft skill เร่ิมจากทกัษะการบริหารการเปล่ียนแปลง
รวมไปถึงการน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดของครูผูส้อนและผูเ้รียน ทั้งน้ียงัไม่รวมไปถึงปัญหาการขาด
แคลน hardware, software, infrastructure ตลอดจนคุณภาพของส่ือ     
 ดร.วสะ บูรพาเดชะ  กล่าววา่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาส าคญัของการศึกษาในทุกวนัน้ี  "อาจารย์ไม่รู้ว่าจะ
บูรณาการการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีได้อย่างไร"  ปัญหาคือเร่ือง "ความเช่ือ" ว่าเทคโนโลย ี
(โดยเฉพาะดิจิตอล) จะท าให้เด็กเสียสมาธิ หรือสมาธิสั้ น เป็นเร่ืองน่ากลวัและยุ่งยาก แต่ส่ิงท่ียากท่ีสุด
ส าหรับส่ิงมีชีวติท่ีเรียกวา่มนุษยคื์อ "การเปลีย่นแปลง"      
 คุณปิยะวฒิุ พรมประดิษฐ กล่าววา่ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีอยูท่ี่ความไม่พร้อมของผูใ้ช ้/ 
ผูเ้รียนหรือดา้นความประสิทธิภาพของ Software / Hardware  พร้อมระบบและปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ระบบการศึกษาของเรายงัติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมทุกอย่างยงัตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของระบบอนั
เทอะทะท าให้หน่วยปฏิบติัคือ "สถานศึกษา" ปฏิบติัการไดไ้ม่คล่องตวัทั้งๆ ท่ีเห็นและมองทะลุในทุกมิติ
ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาแต่ติดท่ีอ านาจการตดัสินใจ และระบบงบประมาณท่ียงัเป็นของเบ้ืองบน 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/rpinyo
http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp
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 คุณอริษา  แสงอ่อน  กล่าวถึง ปัญหาการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาว่า    1) ด้านการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ครูใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพครู
นอ้ยมาก และคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่พอต่อความตอ้งการท่ีครูจะใช ้    2) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อพฒันาการบริหารจดัการและการให้บริการทางการศึกษา  สถานศึกษายงัขาดรูปแบบ
ระบบสารสนเทศท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีจะน ามาบริหารจดัการทางการศึกษา    3) ดา้นการกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา มี
สถานศึกษาบางส่วนท่ีเทคโนโลยียงัเขา้ไม่ถึง    4) ดา้นการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพฒันาตนเองของครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศยงัขาดความต่อเน่ือง    
 คุณชัด  บุญญา  กล่าวถึง ปัญหาการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาว่า   ได้แก่ การไม่เข้าใจ
ความหมาย วา่  เทคโนโลยีทางการศึกษา  คืออะไร  ไม่เขา้ใจและตระหนกัว่า  การน าเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนใหดี้ยิง่ข้ึน  และไม่เขา้ใจวา่ เทคโนโลยีทางการศึกษา จะมีทั้ง 
Hard ware และ Soft ware   ไม่เขา้ใจวธีิการใช ้และประยุกตใ์ช ้ ทั้งท่ีเป็นสาเหตุท่ีมาจากตวัผูใ้ชเ้อง และการ
สนบัสนุนส่งเสริม จากหน่วยเหนือท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  ขาด Hard ware  ท่ีตอ้งใชง้บประมาณมาจดัซ้ือ  ขาด
ความรู้ในเร่ืองระบบบริหารการใช้  Hard ware ท่ีมีอยูแ่ลว้  และขาดความรู้ความเขา้ใจ ท่ีจะสร้างพฒันา    
soft ware ข้ึนมาใชเ้อง          
 คุณสมชาย  ชัยรินทร์  กล่าวถึง ปัญหาการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาว่า 1) ปัญหาเก่ียวกับ
บุคคล  มีความรู้ แต่ไม่อยากท า  มีความรู้ อยากท างาน แต่ไม่มีโอกาส  ไม่มีความรู้ ไม่อยากท างานดา้นน้ี  ไม่
มีความรู้ แต่อยากท างานดา้นน้ี  2) ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณ ดา้นงบประมาณไม่เพียงพอต่อการท่ีจะจดัซ้ือ
จดัหาส่ือประเภท Software และ Hardware  3) ปัญหาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ขาดอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช ้
โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง มีขนาดใหญ่         
 คุณนุชนาฏ  มณีเรือง  กล่าววา่   ปัญหาต่างๆท่ีพบมากในการใชน้วตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  1) 
จะเป็นปัญหาดา้นบุคลากร บุคลากรส่วนใหญ่จะขาดความรู้ในการผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรม เเละยงั
ขาดประสบการณ์ในการใชน้วตักรรมทางการศึกษา   2) ปัญหาทางดา้นวสัดุ  อุปกรณ์  เเละงบประมาณ
เก่ียวกบันวตักรรม  คือขาดงบประมาณในการพฒันานวตักรรม  ขาดวสัดุ - อุปกรณ์เเละงบประมาณท่ีจะ
พฒันาส่ือนวตักรรม การจดัหา การใช้  การดูเเลรักษาเเละขาดงบจดัหาส่ือท่ีทนัสมยั   3) ปัญหาดา้นสภาพ
การเรียนการสอน เด็กเเต่ละคนมีความรู้ความสามารถเเละสติปัญญาท่ีเเตกต่างกนั  เน้ือหาการเรียนการสอน
ในปัจจุบนัมีเป็นจ านวนมาก  การเรียนการสอนเเต่ละคร้ังจึงไม่ต่อเน่ืองกนั      
 คุณนงนาท  สนธิสุวรรณ  กล่าวว่า   ปัญหาท่ีส าคญัคือ เน้ือหาของหลักสูตรแบบใหม่ได้รับการ
รับรองประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร  ปัญหาความทัว่ถึงของการกระจายอุปกรณ์ต่างๆ  และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หรือผูส้อนบางแห่ง ยงัมีปัญหาการปรับตวัเขา้กบัระบบการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยียุค
ใหม่ หรืออาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอท่ีจะขบัเคล่ือนไดร้วดเร็ว ซ่ึงยอ่มท าให้ผูเ้รียนประสบความล่าชา้ตาม
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ไปดว้ย            
 คุณสุวิชัย ธรรมศรีสกุล  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาไทย หมายถึง อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง
ต่างๆ ในการจดัหา จดัสร้าง วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาของประเทศ
ไทย  เทคโนโลย ีไดก้า้วไปไกล แต่คนท่ีตามเทคโนโลยนีัน่เองอาจตามไม่ทนั    
 คุณสุภาพร  วิไล  กล่าวถึงปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาว่า เทคโนโลยีทางดา้นการศึกษายงัเป็น
ปัญหาอยูม่าก คือ การไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ในแต่ละภูมิภาคของไทยเรา การเดินทาง การติดต่อส่ือสารกนั 
ในบางท่ียงัไม่สะดวกและรวดเร็วพอ ในบางโรงเรียนอินเทอร์เน็ตยงัไม่มีให้ใช ้โรงเรียนบางแห่งท่ีอยูใ่นถ่ิน
ทุรกนัดาร อาจจะมีคอมพิวเตอร์ใหไ้ดเ้รียน แต่ก็ไม่ทัว่ถึง 

ผลกระทบการใช้เทคโนโลยทีางการศึกษา        
 คุณเกรียงไกร เรือนน้อย   กล่าวว่า เด็กไทยเคยชินการใช้ภาษาท่ีสนทนากันในกลุ่มผ่านการใช้
เทคโนโลยี อาทิ MSN เฟซบุ๊ก หรือสังคมออนไลน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเด็กสนใจและเป็นท่ีนิยมโดยไม่
ค  านึงถึงความถูกตอ้งจนติดเป็นนิสัย เด็กสมยัน้ีไม่ชอบอ่าน ไม่ชอบเขียน ชอบออนไลน์มากกวา่  ส่งผล
กระทบต่อการเรียนการสอนในรายวชิาท่ีเป็นทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาษาไทย ท่ีเด็ก ๆ ตอ้งอาศยัการหมัน่
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ อาศยัความสนใจ ท าจนเคยชิน ทั้งน้ีควรปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
รณรงค์ให้เด็กเห็นว่าการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกตอ้งเป็นเร่ืองท่ีน่าภูมิใจ และปลูกฝังให้เด็ก ๆ ใช้
ภาษาในการสนทนาให้ถูกกาลเทศะ นอกจากน้ีให้เด็ก ๆ ร่วมกนัตั้งกฎกติกา เช่น ใครเขียนผิดตอ้งคดัแกไ้ข
ดว้ยลายมือตวับรรจง แนะน าใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมร้านหมอภาษา     
 คุณ JJ  กล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาว่า  การใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็นการลดทอนการไดเ้ห็นและไดป้ระสบการณ์เชิงสัมผสักบัการเรียนรู้โดยอยูก่บัครูและไดส้ัมผสัความจริง
ของชีวติกบัผูอ่ื้นในสถานการณ์การเรียนรู้  สภาพดงักล่าวน้ี จะท าให้การศึกษาเพื่อสร้างคน ขาดมิติการมีคน
กล่อมเกลาและให้ชีวิตในส่วนท่ีจะเกิดจ าเพาะกบักลัยาณมิตรทางการเรียนรู้ท่ีเป็นครูมีชีวิต ท าให้เราอาจจะ
สามารถสร้างคนฉลาดและมีความรู้ได้ แต่จะขาดการเขา้ใจโลกและความเป็นจริงท่ีอยูใ่นความเป็นชีวิต ไม่
สามารถเขา้ใจสังคมท่ีตอ้งฝึกฝนใหรู้้จกัดว้ยความรู้คิดท่ีจะไดจ้ากครูและสังคมการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีมีครูเอาใจ
ใส่ดูแล ไม่รักในการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น ไม่มีความอดทนรอคอยต่อความริเร่ิมและเรียนรู้
สร้างความเป็นจริงใหเ้กิดข้ึนดว้ยความยากล าบากบนความเป็นตวัของตวัเองของสังคม ไม่รู้กาลเทศะในการ
ใช้ความรู้เพื่อสนองตอบต่อความจ าเป็นให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์อนัหลากหลายในโลกความเป็นจริง 
รวมทั้งอาจจะสามารถสร้างผูเ้รียนใหเ้ป็นคนมีการศึกษาและมีวชิาความรู้ได ้แต่ก็เป็นคนท่ีไม่มีประสบการณ์
ชีวิต ไม่รู้จกัโลกและชีวิต เป็นเพียงแรงงานใช้ความรู้ได้ แต่ไม่เพียงพอท่ีจะมีความเป็นพลเมืองและเป็น
ก าลงัความริเร่ิมสร้างสรรคต่์างๆใหก้บัสังคมเหล่าน้ี  เป็นตน้ 
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 คุณธเนศ  ข าเกิด  กล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาว่า  แมเ้ทคโนโลยีจะมี
ประโยชน์ อ านวยความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง แต่ถา้นกัเรียนใช้อย่างไม่
เหมาะสม ก็อาจส่งผลกระทบให้เยาวชน มีนิสัยเกียจคร้านท่ีจะเขียน จะคิดเลข เพราะมีตวัช่วยท่ีสะดวก
รวดเร็วอยูแ่ลว้คือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคิดเลข ฯลฯ เลยท าให้สมองท่ีไม่ไดถู้กใชอี้กดา้นฝ่อไป รวมทั้งเกิดผล
ขา้งเคียงต่างๆ ตามมา เช่น เขียนหนงัสือไม่เป็นตวั คิดอะไรแบบง่ายๆ ไม่รอบคอบ(มกัง่าย) ใจร้อน ใชภ้าษา
ไม่สร้างสรรค์ แยกตนเองไปมีชีวิตอยู่ในโลกของเวทีเสมือนจนท าให้การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมีน้อยลง
นอกจากน้ีถา้เราใช้มนัอย่างขาดสติ ขาดสัมปชญัญะ(ปัญญา) ก็จะติดยึดอยูก่บัเปลือกนอก ให้เทคโนโลยี
ครอบง าเรา  ก่อให้เกิดการสะสมกิเลสตณัหาท่ีเป็นสมุทยัแห่งทุกข์วนัแลว้วนัเล่า  จนแทบไม่เหลือจิต
วญิญาณความเป็นมนุษยใ์หเ้ห็น           
 คุณปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ กล่าวว่า  การท่ีครูและนกัเรียนขาดโอกาสท่ีจะไดส้ัมผสัและคลุกคลีกบั
ระบบและอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยไีปๆมาๆ ครูส่วนหน่ึงท่ีอายมุากข้ึนทุกวนัๆ จนล่วงเลยวยัท่ีจะตามทนั
ก็เลยกลายเป็น "ครูทีก่ลวัเทคโนโลย"ี ไปโดยปริยาย      
 คุณวิรัตน์  ค าศรีจันทร์  กล่าวถึงผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาวา่  ทุกคร้ัง ท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงระบบของการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษานั้น ทุกอยา่งจะไม่เหมือนเดิม และ
จะไม่มีการหวนคืนไปสู่ท่ีเดิมอีกเลย   การใช้ทรัพยากรแบบเดิมอาจจะลดลง แต่ต้นทุนเพื่อการศึกษา
โดยรวมจะสูงข้ึน ทั้งในระดบัรัฐ ปัจเจกและครัวเรือน   เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงระบบทางเทคโนโลยี
การศึกษานั้น กระบวนการเขา้สู่การเปล่ียนแปลงจะก่อเกิดผลกระทบและผลสืบเน่ืองทั้งในเชิงบวกและ
ลบ ปัจจยัมนุษยจ์ะพึ่งตนเองไดน้อ้ยลง ภูมิปัญญาปฏิบติัหลายดา้นอาจเสียไป การปฏิสัมพนัธ์กนัของคนมี
ความซบัซ้อนและเป็นเชิงซ้อนมากข้ึน ต่างจากสภาพสังคมแบบทัว่ไป เด็ก ผูเ้รียน สามารถมีหลายบทบาท 
และสร้างจินตนาการเก่ียวกบัตนเองหลายรูปแบบทั้งเชิงบวกและลบในโลกไซเบอร์ เช่น ใชช่ื้อปลอม ปิดบงั
และหลอกฐานะทางเพศสภาวะ วยั และความเป็นตวัตนต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 แนวทางแก้ไข           
 คุณชฎารัตน์  ปุระมาปัด กล่าวถึงแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 1) ควรมีการสร้างความตระหนกัท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นหลกั มีความรับผิดชอบในส่วนท่ียงับกพร่องทางนวตักรรมของผูส้อน ส่งเสริมให้เขา้ร่วมการอบรม
สัมมนาต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตร  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาดว้ยตนเอง เพื่อใหค้วามรู้และประสบการณ์ในการใชส่ื้อนวตักรรมทาง
การศึกษาท่ีมากข้ึน  2) ควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอ ให้หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจดัหางบประมาณ
สนบัสนุน  3) จดักลุ่มใหเ้พื่อนช่วยเพื่อน  คอยก ากบัแนะน าช่วยเหลือ  จดัครูเขา้สอนตามประสบการณ์ความ
ถนดั ควรจดัอบรมเพื่อให้ความรู้ จดัท านวตักรรมท่ีมีโอกาสเป็นไปไดโ้ดยจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้กบั
ผูเ้รียน  และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน  สอนเพิ่มเติมนอกเวลา และจดัการสอนแบบรวมชั้น  โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนตามช่วงชั้น  
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 คุณวราวลัย์  ค าดี  กล่าวถึง แนวทางการแกไ้ขวา่ ครูผูใ้ชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน  ตอ้งรู้จริง  
รู้ลึกรอบดา้น รวมถึงความรับผดิชอบ  คุณธรรมจริยธรรม  ไม่ลอก  ตดัแปะ รู้จริยธรรมในการอา้งอิง  ซ่ึงจะ
สามารถน ามาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์  ใชแ้กปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ให้เกิดผลพฒันาผูเ้รียนได้
มากท่ีสุด             
 อาจารย์รุจิดา  สุขใส  กล่าววา่  แมเ้ทคโนโลยีจะกา้วไกลแค่ไหนแต่ส่ิงท่ีสอนให้คนเป็นคน สอนให้
คนมีทกัษะชีวติไดดี้ตอ้งเป็นส่ิงมีชีวติดว้ยกนั ครูตวัเป็นๆ น่าจะดีกวา่ครูเสมือนจริง   
 คุณ JJ  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ขวา่ การใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา ในแนวทางท่ีมุ่งเสริมบทบาทครู
และสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ในการปฏิสัมพนัธ์เชิงการเรียนรู้อยา่งมีความหมายกบัครู ตลอดจน
สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัแหล่งให้ประสบการณ์ชีวิตและเขา้ถึงทรัพยากรการเรียนรู้ เกิดความรอบรู้และได้
เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสอดคล้องกบัศกัยภาพและความสนใจของตนเอง โดยมีครูกับ
กลัยาณมิตรทางการเรียนรู้เป็นสภาพแวดล้อม จึงเป็นแนวทางท่ีควรให้การส่งเสริม ซ่ึงครู ตลอดจน
คนท างานความรู้ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและผูน้ าชุมชน จะตอ้งรู้จกัพฒันาวิธีคิดและรู้จกั
พฒันาทกัษะส าหรับน าเอาเทคโนโลยี ตลอดจนการพฒันาทางวิทยาการต่างๆ มาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นภายใตขี้ดจ ากดัของทรัพยากร  เหมาะสมกบัทกัษะส่วนบุคคล เท่าทนัและทดัเทียม
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความกลมกลืนกบัสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม และวิถี
วฒันธรรม           
 คุณทวีศักด์ิ  ภู่ชัย  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ขวา่ คนเป็นครูหรือคนท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาเพียง
แค่ตระหนกัวา่ ตอ้งสอนให้ศิษยมี์ความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  และน าความรู้เหล่านั้นมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได ้ โดยไม่ผิดกฎหมาย/จริยธรรมของสังคม/ลิขสิทธ์ิ
การแบ่งปันความรู้  ไม่ยึดความสบายส่วนตวั เอาวิดีโอติวมาสอน โหลดคลิปยทููปมาสอน แจกใบงานท่ีไป
คดัลอกมาจากอินเทอร์เน็ต หรือเอาหนงัสารคดีมาฉาย ฆ่าเวลาเพื่อใหต้นเองสบาย   
 คุณ SUTHANA PAMONTREE  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ขวา่หาวธีิการใชเ้ทคโนโลยท่ีีง่าย ๆ การใช้
ส่ือแบบง่าย ๆ สะดวก สบาย เพื่อชกัจูง ดึงดูดความสนใจส าหรับครูท่ีไม่พร้อม  จดัอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม 
เสริมแรง สร้างความตระหนกั ในส่วนครูท่ีพร้อม ปัญหาเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นครูผูส้อน ก็จะค่อย ๆ 
หมดไป  และนอกจากครูจะสอนให้ความรู้แก่นักเรียนแล้ว ครูจ าเป็นต้องสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมดว้ย  เม่ือนกัเรียนมีความรู้และเป็นคนดีแลว้ ความไม่สงบในสังคมไทยก็จะไม่เกิดข้ึน 
ปัญหาเทคโนโลยีการศึกษาก็จะไม่มี การศึกษาของไทยก็จะพฒันา กา้วล ้่ าน าหนา้อารยะประเทศต่างๆ ได ้ 
ครู และนกัเรียน ก็จะไม่ใช่ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษาอีกต่อไป     
 คุณมณีนุช ดอนแก้ว  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ข ตอ้งให้ครูผูส้อนมีความพร้อมท่ีจะน าความรู้ใน
การใชแ้ทบ็เล็ตน้ี  ไปสอนใหก้บันกัเรียน ถา้ครูผูส้อนไม่มีความรู้ ความพร้อมในดา้นการใชแ้ท็บเล็ต ก็จะท า
ใหล้ าบากในงานสอนมากยิง่ข้ึน จึงตอ้งใหรั้ฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ โดยการจดัสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรู้ใน
ดา้นการใช้แท็บเล็บเขา้มาให้ความรู้แก่ ครูอาจารยทุ์กสถานบนัการศึกษา เพื่อจะท าให้ครูอาจารยไ์ดน้ า
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ความรู้ท่ีไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บันกัเรียนต่อไป       
 คุณธเนศ ข าเกิด  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ข  ควรจะเปล่ียนจากครูเป็นผูบ้อกความรู้ มาเป็นนกัเรียน
แต่ละคนต่างคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งต่างๆให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงก็ยงัเป็นเพียงขอ้มูล(Data)หรืออาจถึงขั้น
สารสนเทศ(Information)ก็ได ้ แต่ขอ้มูลเหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บการวเิคราะห์ สังเคราะห์ดว้ยการเปิดเวทีให้เขา
ไดน้ าความรู้ท่ีไปคนควา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั มีการสะทอ้นความคิดหรือสะทอ้นขอ้มูล (reflecting) มี
การปฏิสัมพนัธ์ (interactive) กบัเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนั    ก็จะน าไปสู่การปรับเปล่ียนความคิดใหม่ (new 
thinking) แลว้สร้างความรู้ใหม่ (new  constructing)     และ ส่ิงท่ีล ้าค่าท่ีจะเกิดข้ึนในขั้นตอนสุดทา้ยน้ีก็คือ 
นกัเรียนจะเกิดจินตนาการ และจินตนาการน่ีแหละถือเป็นสุดยอดของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อย่าง
แทจ้ริง ท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างนวตักรรมความเจริญกา้วหนา้ใหเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งมากมาย    
 ดร. วสะ บูรพาเดชะ  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ขให้ครู อาจารยห์นัมาใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา คือ 
การสร้างแรงจูงใจคน  โดยตอ้งท าให้ผูส้อนเกิดความรู้สึกว่าสถานการณ์ในชีวิตปัจจุบนัไม่ดี และส่ิงท่ีจะ
น าเสนอนั้นเป็นพระเอกข่ีมา้ขาวมาช่วย  เช่น การตรวจขอ้สอบ  ถา้น าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยก็จะช่วยอ านวย
ความสะดวกไดเ้ร่ืองการตรวจ  การรวมคะแนน  การคุมสอบ ไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นตน้     
 คุณ S.PANTHCHAI กล่าวว่า นกัเรียนไม่สนใจต าราไม่ยุง่ อ่านหนงัสือ E-BOOK ก็คงอ่านไดไ้ม่
นาน คงคิดถึงแต่เกมเท่านั้นท่ีไม่เบ่ือ ดงันั้นตอ้งมีการสร้างเกมทางการศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน  
 คุณปริม ทัดบุปผา กล่าววา่ เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้ความรู้ให้
ขอ้มูล ความส าเร็จของเทคโนโลยกีารศึกษาคือการน าขอ้มูลความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจท่ีดีท่ีเป็น
ประโยชน์ในแต่ละกรณีของชีวิต ซ่ึงจะตอ้งใชแ้ละพิจารณาควบคู่ไปกบัคุณลกัษณะท่ีดีภายในของตวัเรา 
ตวัอยา่งเช่นท่ีทางตะวนัตกเรียกกนัวา่ 5C สู่ความส าเร็จไม่วา่คนคนนั้นจะมีการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบหรือไม่ 
5C ท่ีวา่คือ Character – ลกัษณะนิสัยท่ีดี, Commitment – ความรับผิดชอบ, Conviction – ความเช่ืออยา่งแรง
กลา้, Courtesy – ความนอบนอ้ม สุภาพ  และCourage – ความกลา้     
 คุณ Nmintra กล่าวว่า  1) ปัญหาการกระทบต่อคุณภาพชีวิต เราตอ้งตกลงกนัก่อนว่าเราตอ้งการ
อนาคตของคนแบบไหน จากนั้นจึงสร้างคุณภาพทางความคิดก่อน ก่อนท่ีจะใช้ชีวิตกับเทคโนโลย ี              
2) ปัญหาความไม่รู้เทคโนโลยีอยา่งครบส่วน เม่ือไม่รู้ก็ตอ้งเรียน  3) ปัญหาการเป็นผูบ้ริโภคมากกวา่ผูผ้ลิต 
ก็ตอ้งสร้างนกัผลิตมากกวา่นกับริโภค  4) เทคโนโลยีอาจไม่ใช่ค าตอบทั้งหมดของการศึกษา ในการพฒันา
เด็กหน่ึงคน เรามกักลวัวา่เขาจะตามโลกไม่ทนั ผมเคยมานัง่คิดวา่ โลกแบบไหน ถา้โลกแบบใชทิ้้งใชโ้ยน 
หากจะไม่ทนัก็ไม่น่าจะเป็นไร ในสังคมมนุษยมี์โลกหลายแบบ ลองค านวนวา่ ในวนัหน่ึงๆ เราเสียเวลากบั
เทคโนโลยมีากนอ้ยเพียงใด ผมคิดวา่ เรายงัน่าจะน าส่ิงรอบตวัมาใชแ้ทนเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ได ้
 ดร.วสะ บูรพาเดชะ กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ขว่า  วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการเปล่ียนพฤติกรรม คือการ
สอนแบบตวัต่อตวั เป็นส่วนตวั ไม่เป็นทางการ หมายความวา่ไปจดัอบรมซะใหญ่โต เชิญคนโนน้คนน้ีมา
พดู สร้างกระแสอะไรมากมาย มนัไม่ไดผ้ลเท่ากบัการท่ีอาจารยค์นหน่ึงซ่ึงปฏิบติัอยู ่ไปบอกกบัเพื่อนเขาวา่
ส่ิงท่ีเขาท ามนัดี มนัน่าลอง 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp
http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp
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คุณปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ  กล่าวถึงแนวทางการแกไ้ขวา่  ตอ้งให้เบ้ืองบนปลดปล่อยโรงเรียนสู่
อิสรภาพ "ยุ่งกบัโรงเรียนให้น้อยทีสุ่ด"  ปล่อยงบประมาณลงสู่สถานศึกษาในระดบัท่ีพอเพียงต่อการพฒันา
ให้อ านาจตดัสินใจเต็มท่ีภายใต้การควบคุมก ากบัแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผูป้กครองนักเรียนเป็น
ส าคญั            
 คุณชัด  บุญญา  กล่าวถึง แนวทางในการแกไ้ขการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา ดงัน้ี 1) เปิดโลกการ
เรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองโลก  2) เรียนรู้จากความไม่ส าเร็จ  3) การอบรมหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ร่วมกบั
เครือข่ายต่างประเทศ  4) การเยี่ยมชมห้องเรียนในต่างประเทศโดยใช้วิธีการประชุมทางไกล ผ่าน
อินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาเพื่อการนิเทศ  5) เครือข่ายออนไลน์โรงเรียนบา้นแม่ปูคา  6) Global Teacher 
Forum  7) ครูท าเวบ็ไซตไ์วเ้ป็นทุนการสอน  8) คุยเขียนเรียนรู้  9) ความคิดท่ียงัไม่ไดท้  า : การแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการออนไลน์  10) ความคิดท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จ : โครงการส่งเสริมการจดัท าโครงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  11) ความคิดท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จ : โครงการให้การอบรมและให้ค  าปรึกษาเร่ืองการ
เป็นวิทยากร  12) ความคิดท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จ : โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบันานาชาติ 
ส าหรับ ศึกษานิเทศก ์ครู ผูบ้ริหาร  13) แนวการท าโครงการสอนผา่นเวบ็ไซตใ์นเวบ็ไซตต่์างประเทศท่ีท าไว้
 คุณเสริมพงศ์  เมืองมัน่  กล่าวถึง แนวทางในการแกไ้ขการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาวา่ การสร้าง
บรรยากาศ การสร้างประสบการณ์ท่ีช่วยให้เกิดทศ้นคติท่ีดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่เยาวว์ยัใหก้บัเยาวชนในชาติของเรา ตั้งแต่วนัน้ีก็น่าจะช่วยให้ประเทศชาติของเรามีบุคลากรในอนาคต
ท่ีมีความพร้อมในการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชพ้ฒันาประเทศชาติของเราต่อไป  
 คุณสุวิชัย ธรรมศรีสกุล  กล่าวถึง แนวทางในการแก้ไขการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาว่า
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลนีการศึกษานั้นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ปัญหาคือ อยา่พยายามติดตามให้ทนั อยูท่ี่เรา
จะใชข้องท่ีมีอยูอ่ยา่งคุมค่าแค่ไหนเพียงใดก่อน โดยเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ และการใช้
งาน "เทคโนโลยทีางการศึกษา" (สอนการใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชเ้ทคโยโลยีท่ีง่ายกวา่ เพื่อสร้างความเขา้ใจใน
ระดับง่ายก่อน) เพื่อให้ผูศึ้กษาใช้และเขา้ถึงการใช้งานเทคโนโลยีทางการศึกษานั้นอย่างถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิผลสูงสุด 

เทคโนโลยีทางการศึกษานั้น เป็นเคร่ืองขยายศกัยภาพและพลงัการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อมีก าลงัใน
การสร้างสรรคป์ระโยชน์สุขร่วมกนัของสังคม เป็นตวัขยายก าลงัการสร้างความดีงาม สามารถพึ่งตนเองใน
การบรรลุจุดหมายต่างๆ ดงัท่ีพึงประสงค ์ทั้งเพื่อตนเองและส่วนรวม โดยวิธีการทางความรู้และโดยวิถีแห่ง
ปัญญาอนักอปรดว้ยคุณธรรมจากตวัคน หากขาดปัจจยัการท างานของคนแลว้ เทคโนโลยีก็สร้างคนไม่ได ้
แต่คนนั้นสามารถสร้างและคิดคน้เทคโนโลยต่ีางๆ ข้ึนมาใชไ้ดอ้ยา่งไม่จ  ากดั 
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รายการบันทึกทั้งหมดที่ใส่ค าส าคญั "ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา" 
 
post title: รางวลัเจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังท่ี ๕ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/303697 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 06 ตุลาคม 2552 19:20 
updated date: 31 กรกฎาคม 2555 10:24 
received flowers: 1 
comments: 3 
hits: 432 
 
post title: เปิดตวัโครงการประกวด “รางวลัเจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” คร้ังท่ี ๖ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/368993 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 24 มิถุนายน 2553 16:27 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 13:19 
received flowers: 0 
comments: 29 
hits: 631 
 
post title: การประกวด “รางวลัเจา้ฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” คร้ังท่ี ๖ รอบท่ีสอง 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/431126 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 14 มีนาคม 2554 15:36 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 13:15 
received flowers: 10 
comments: 18 
hits: 499 
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post title: อยา่ไวใ้จเทคโนโลยกีารศึกษา (๑) 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/437416 
author's name: ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp 
created date: 28 เมษายน 2554 17:12 
updated date: 21 กรกฎาคม 2555 13:25 
received flowers: 5 
comments: 0 
hits: 1016 
 
post title: อยา่ไวใ้จเทคโนโลยกีารศึกษา (๒) 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438596 
author's name: ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp 
created date: 09 พฤษภาคม 2554 06:08 
updated date: 21 กรกฎาคม 2555 13:31 
received flowers: 5 
comments: 6 
hits: 927 
 
post title: SCB ชวนกนัท าดี แบ่งปันหนงัสือในโครงการปันความรู้สู่นอ้ง รร.บา้นศรีเต้ีย จ.ล าพนู ปีท่ี 2 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/450949 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 26 กรกฎาคม 2554 15:01 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 15:06 
received flowers: 9 
comments: 11 
hits: 594 
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post title: กิจกรรมเสริมทกัษะ มอบส่ือการเรียนรู้ใหน้อ้งๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กบา้นราชวถีิ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/452979 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 08 สิงหาคม 2554 15:43 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 15:03 
received flowers: 15 
comments: 12 
hits: 637 
 
post title: SCB ชวนกนัท าดี ปันความรู้สู่นอ้ง รร.บา้นหนองนอ จ.เลย 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460411 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 14 กนัยายน 2554 14:15 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 15:01 
received flowers: 10 
comments: 17 
hits: 560 
 
post title: ไทยพาณิชยฯ์ร่วมจดัประกวดสุดยอดเยาวชนคนเก่ง ICT คร้ังท่ี 11 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/484113 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 03 เมษายน 2555 14:56 
updated date: 21 สิงหาคม 2555 14:12 
received flowers: 18 
comments: 21 
hits: 754 
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post title: โครงการแบ่งปัน 1 วนั ใน 1 ปี เปิดตวักิจกรรมล่าสุด “แปลงเล่มเป็นไฟล”์  
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/489793 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 01 มิถุนายน 2555 15:27 
updated date: 21 สิงหาคม 2555 11:48 
received flowers: 20 
comments: 34 
hits: 432 
 
post title: เชิญร่วมบนัทึก "ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา" หมดเขต 31 กค. 
55 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495087 
author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan 
created date: 17 กรกฎาคม 2555 13:53 
updated date: 29 กรกฎาคม 2555 21:14 
received flowers: 24 
comments: 20 
hits: 5555 
 
post title: 494964 และ 495087ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาไทย ของผูส้อนและผูเ้รียนจะแกไ้ขไปในทาง
ใด  
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495142 
author's name: 03 ทิฆมัพร ลาญวชิยั 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/jojogabetty 
created date: 17 กรกฎาคม 2555 23:16 
updated date: 18 กรกฎาคม 2555 09:56 
received flowers: 5 
comments: 2 
hits: 255 
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post title:  เทคโนโลยกีารศึกษากบัการพฒันาอยา่งเท่าเทียม 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495222 
author's name: 02 สุภาพร วไิล 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/supapornwilai 
created date: 18 กรกฎาคม 2555 18:06 
updated date: 22 กรกฎาคม 2555 12:09 
received flowers: 4 
comments: 5 
hits: 215 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495255 
author's name: นาย สุวชิยั สุวชิยั ธรรมศรีสกุล ธรรมศรีสกุล 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/suwi1966 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 00:22 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 09:44 
received flowers: 2 
comments: 1 
hits: 246 
 
post title: ไดส้อนนกัศึกษาอาเซ่ียนแลว้ครับ พบปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษาอยูบ่า้งครับ   
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495271 
author's name: ชยพร แอคะรัจน์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/dang145 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 09:15 
updated date: 21 กรกฎาคม 2555 09:12 
received flowers: 8 
comments: 3 
hits: 239 
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post title: ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495292 
author's name: นาย สมเกียรติ ครูด า ค  าแหง 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/som-kiat 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 12:36 
updated date: 19 กรกฎาคม 2555 12:36 
received flowers: 2 
comments: 0 
hits: 244 
 
post title: ความส าคญัของขอ้มูลปัญหาเทคโนโลยทีางการศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495335 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 16:44 
updated date: 25 สิงหาคม 2555 10:26 
received flowers: 24 
comments: 8 
hits: 540 
 
post title: ปัญหาและความตอ้งการ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ICT 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495357 
author's name: นางสาว 02 นุชนาฏ  มณีเรือง นุชนาฏ มณีเรือง 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuchanat27 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 20:26 
updated date: 23 กรกฎาคม 2555 10:07 
received flowers: 6 
comments: 7 
hits: 315 
 
post title: ปัญหาและความตอ้งการ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ICT 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495371 



23 

 

author's name: นาย เสริมพงศ ์เมืองมัน่ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/kroo_ake 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 22:19 
updated date: 21 กรกฎาคม 2555 22:36 
received flowers: 3 
comments: 0 
hits: 171 
 
post title: ขอ้จ ากดั มีไวเ้พื่อ "หลุด" 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495374 
author's name: Patama ปัทมา Gomutbutra โกมุทบุตร 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/gpatama 
created date: 19 กรกฎาคม 2555 23:25 
updated date: 22 กรกฎาคม 2555 22:37 
received flowers: 31 
comments: 26 
hits: 448 
 
post title: ตอ้งสร้างวฒันธรรมเทคโนโลยกีารศึกษาดว้ย : ส่ิงท่ีคล๊ิปอาชญากรรมและความรุนแรงในเด็ก
บอก   
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495399 
author's name: วรัิตน์  ค าศรีจนัทร์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiratkmsr 
created date: 20 กรกฎาคม 2555 11:21 
updated date: 30 กรกฎาคม 2555 22:44 
received flowers: 22 
comments: 26 
hits: 462 
 
post title: สร้างเทคโนโลยกีารศึกษาอยา่งง่ายมาใช ้แต่นกัศึกษาเวยีดนามซกัถามไดดี้ครับ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495414 
author's name: ชยพร แอคะรัจน์ 
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author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/dang145 
created date: 20 กรกฎาคม 2555 13:14 
updated date: 20 กรกฎาคม 2555 13:14 
received flowers: 8 
comments: 0 
hits: 187 
 
post title: เทคโนโลยแีกปั้ญหาไดห้รือไม่  ข้ึนอยูท่ี่ตวัเราเอง 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495424 
author's name: สมชาย คุณชาย3 ชยัรินทร์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/khunchay3 
created date: 20 กรกฎาคม 2555 14:16 
updated date: 21 กรกฎาคม 2555 06:10 
received flowers: 4 
comments: 2 
hits: 176 
 
post title: ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495457 
author's name: ชดั  บุญญา 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/chatboonya 
created date: 20 กรกฎาคม 2555 17:34 
updated date: 24 กรกฎาคม 2555 21:28 
received flowers: 9 
comments: 6 
hits: 258 
 
post title: ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยขีองสถานศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495463 
author's name: นางสาว  อริษา  แสงอ่อน 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/arisasngon 
created date: 20 กรกฎาคม 2555 18:16 
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updated date: 22 กรกฎาคม 2555 08:12 
received flowers: 6 
comments: 3 
hits: 410 
 
post title: ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแกไ้ข 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495497 
author's name: นาย ปิยะวฒิุ พรมประดิษฐ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/kruwoot 
created date: 21 กรกฎาคม 2555 01:14 
updated date: 21 กรกฎาคม 2555 11:20 
received flowers: 6 
comments: 5 
hits: 295 
 
post title: มิติสังคมวฒันธรรมกบัเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495511 
author's name: วรัิตน์  ค าศรีจนัทร์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiratkmsr 
created date: 21 กรกฎาคม 2555 09:51 
updated date: 24 กรกฎาคม 2555 00:01 
received flowers: 9 
comments: 8 
hits: 315 
 
post title: เทคโนโลยทีางการศึกษา – ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่เทคโนโลย ี(ทางการศึกษา) 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495533 
author's name: ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp 
created date: 21 กรกฎาคม 2555 14:13 
updated date: 29 กรกฎาคม 2555 20:53 
received flowers: 10 
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comments: 3 
hits: 398 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษากบัคุณภาพชีวติ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495621 
author's name: Mr mn Phetnachak 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nmintra 
created date: 22 กรกฎาคม 2555 12:01 
updated date: 23 กรกฎาคม 2555 13:05 
received flowers: 2 
comments: 0 
hits: 217 
 
post title: ปวารณาตนในหวัขอ้ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495622 
author's name: วรัิตน์  ค าศรีจนัทร์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiratkmsr 
created date: 22 กรกฎาคม 2555 12:07 
updated date: 22 กรกฎาคม 2555 18:09 
received flowers: 12 
comments: 3 
hits: 336 
 
post title: ผลกระทบท่ีไม่อาจมองขา้มจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยจีนแทบไม่เหลือวถีิชีวติแบบไทยๆ
ของเราในอดีต  
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495661 
author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanes009 
created date: 22 กรกฎาคม 2555 17:57 
updated date: 24 กรกฎาคม 2555 18:13 
received flowers: 12 
comments: 12 
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hits: 307 
 
post title: 5C สู่ความส าเร็จ กบัปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495756 
author's name: ปริม ทดับุปผา 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/pirimarj 
created date: 23 กรกฎาคม 2555 17:05 
updated date: 29 กรกฎาคม 2555 08:57 
received flowers: 39 
comments: 29 
hits: 721 
 
post title: ๑๒๒. ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษาไทย 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495764 
author's name: นาง บุษยมาศ แสงเงิน 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/bussayamas2554 
created date: 23 กรกฎาคม 2555 19:13 
updated date: 25 กรกฎาคม 2555 13:07 
received flowers: 9 
comments: 2 
hits: 276 
 
post title: ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495773 
author's name: Mr Santi Panthchai 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/krusanti 
created date: 23 กรกฎาคม 2555 20:56 
updated date: 24 กรกฎาคม 2555 10:19 
received flowers: 3 
comments: 1 
hits: 210 
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post title: เทคโนโลยทีางการศึกษา – ความเปล่ียนแปลงตอ้งพฒันาคุณภาพชีวติ [moodle quiz] 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495877 
author's name: ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp 
created date: 24 กรกฎาคม 2555 21:21 
updated date: 15 สิงหาคม 2555 23:23 
received flowers: 6 
comments: 5 
hits: 321 
 
post title: 473. เทคโนโลยท่ีีซ่อนเร้นอยูใ่นองคก์ร 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495929 
author's name: ดร. ภิญโญ  รัตนาพนัธ์ุ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/rpinyo 
created date: 25 กรกฎาคม 2555 11:42 
updated date: 26 กรกฎาคม 2555 10:33 
received flowers: 14 
comments: 3 
hits: 396 
 
post title: ท าอยา่งไรจึงจะส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ  
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495943 
author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanes009 
created date: 25 กรกฎาคม 2555 13:56 
updated date: 25 กรกฎาคม 2555 14:01 
received flowers: 4 
comments: 0 
hits: 234 
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post title:  "ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา" 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/495987 
author's name: SUTHANA PAMONTREE 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/suthana 
created date: 25 กรกฎาคม 2555 19:00 
updated date: 25 กรกฎาคม 2555 19:05 
received flowers: 4 
comments: 0 
hits: 231 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496106 
author's name: 04มณีนุช ดอนแกว้ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nuchcy 
created date: 26 กรกฎาคม 2555 18:45 
updated date: 29 กรกฎาคม 2555 16:22 
received flowers: 9 
comments: 7 
hits: 266 
 
post title: @@เทคโนโลยไีม่ใช่เร่ืองใหญ่@@ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496190 
author's name: krugui Chutima 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/krugui 
created date: 27 กรกฎาคม 2555 11:05 
updated date: 30 กรกฎาคม 2555 17:11 
received flowers: 13 
comments: 12 
hits: 233 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496197 
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author's name: SUTHANA PAMONTREE 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/suthana 
created date: 27 กรกฎาคม 2555 12:24 
updated date: 27 กรกฎาคม 2555 12:58 
received flowers: 5 
comments: 0 
hits: 224 
 
post title: กา้วขา้มปัญหาเทคโนโลยฯี ...เพราะมี "ใจ"  
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496309 
author's name: ผศ. วไิล แพงศรี 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/pw-11-59 
created date: 28 กรกฎาคม 2555 18:00 
updated date: 12 กนัยายน 2555 12:06 
received flowers: 69 
comments: 56 
hits: 849 
 
post title: วถีิมนุษย-์มองแบบองคร์วม 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496317 
author's name: pirachaya werasukho 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/pirachaya 
created date: 28 กรกฎาคม 2555 19:44 
updated date: 02 สิงหาคม 2555 10:28 
received flowers: 19 
comments: 20 
hits: 519 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลบืทางการศึกษา1 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496342 
author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/tippayawannil 
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created date: 29 กรกฎาคม 2555 01:46 
updated date: 10 สิงหาคม 2555 15:51 
received flowers: 2 
comments: 2 
hits: 158 
 
post title: ปัญหาทางเทคโนโลยทีางการศึกษา2 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496344 
author's name: ผศ ทิพยวรรณ   นิลทยา 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/tippayawannil 
created date: 29 กรกฎาคม 2555 02:10 
updated date: 30 กรกฎาคม 2555 05:23 
received flowers: 4 
comments: 2 
hits: 180 
 
post title: การอ่านออกเขียนไดเ้ป็นพื้นฐานส าคญัท่ีสุดในการใชเ้ทคโนโลยแีละการเรียนรู้ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496395 
author's name: ธเนศ ข าเกิด 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/tanes009 
created date: 29 กรกฎาคม 2555 16:23 
updated date: 30 กรกฎาคม 2555 04:46 
received flowers: 5 
comments: 1 
hits: 191 
 
post title: ปัญหาทางเทคโนโลยกีารศึกษาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496423 
author's name: นาย ทวศีกัด์ิ ภู่ชยั 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/influenzar 
created date: 29 กรกฎาคม 2555 21:58 
updated date: 29 กรกฎาคม 2555 22:19 
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received flowers: 5 
comments: 0 
hits: 154 
 
post title: JJ2012V7_17 เทคโนโลยกีารศึกษา ปัญหา หรือ โอกาส 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496452 
author's name: JJฅนเดิม จิต จะ Learn 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/uackku 
created date: 30 กรกฎาคม 2555 08:32 
updated date: 30 กรกฎาคม 2555 09:45 
received flowers: 8 
comments: 2 
hits: 258 
 
post title: ความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ระหวา่งเด็กกบัผูป้กครองผา่นกิจกรรมออนไลน์ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496461 
author's name: Prof. Vicharn Panich 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/vicharnpanich 
created date: 30 กรกฎาคม 2555 09:37 
updated date: 30 กรกฎาคม 2555 19:17 
received flowers: 6 
comments: 0 
hits: 192 
 
post title: SCB ชวนกนัท าดีอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ให้นอ้งๆ  รร.วดัตาลเจด็ช่อ จ.อ่างทอง 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496509 
author's name: นาง นงนาท สนธิสุวรรณ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/nongnarts 
created date: 30 กรกฎาคม 2555 14:41 
updated date: 25 สิงหาคม 2555 10:22 
received flowers: 20 
comments: 11 
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hits: 336 
 
post title: ทกัษะส่ือบุคคลบวกเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มพลงัส่ืออวจนภาษาและปฏิสัมพนัธ์การเรียนรู้ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496527 
author's name: วรัิตน์  ค าศรีจนัทร์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/wiratkmsr 
created date: 30 กรกฎาคม 2555 16:54 
updated date: 04 สิงหาคม 2555 11:37 
received flowers: 9 
comments: 8 
hits: 231 
 
post title: ครูไทยกบัปัญหาเทคโนโลย ี
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496593 
author's name: นางสาว รุจิดา สุขใส 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/noktalay 
created date: 30 กรกฎาคม 2555 23:59 
updated date: 01 สิงหาคม 2555 13:30 
received flowers: 11 
comments: 2 
hits: 257 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลยกีารศึกษา 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496667 
author's name: นาง วราวลัย ์ค  าดี 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/krumuy 
created date: 31 กรกฎาคม 2555 10:56 
updated date: 14 สิงหาคม 2555 10:29 
received flowers: 4 
comments: 2 
hits: 161 
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post title: เด็กไทย "ไม่อ่าน ไม่เขียน" ตามผูใ้หญ่ ครู อาจารย ์
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496686 
author's name: นาย เกรียงไกร เรือนนอ้ย 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/kriang_koog 
created date: 31 กรกฎาคม 2555 12:10 
updated date: 31 กรกฎาคม 2555 14:15 
received flowers: 5 
comments: 2 
hits: 216 
 
post title: ปัญหาเทคโนโลยขีองไทย 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496688 
author's name: ขจิต   ฝอยทอง   
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/khajitfoythong 
created date: 31 กรกฎาคม 2555 12:26 
updated date: 02 สิงหาคม 2555 15:07 
received flowers: 25 
comments: 18 
hits: 382 
 
post title: ไม่มีส่ือใดจะสอนแทน "ครู" ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496700 
author's name: Lect. Wasawat Deemarn 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/wasawatdeemarn 
created date: 31 กรกฎาคม 2555 13:42 
updated date: 11 สิงหาคม 2555 12:52 
received flowers: 27 
comments: 28 
hits: 483 
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post title: เยาวชนกบัการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496752 
author's name: ดร. จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/jantawan 
created date: 31 กรกฎาคม 2555 15:06 
updated date: 01 สิงหาคม 2555 10:15 
received flowers: 15 
comments: 5 
hits: 361 
 
post title: ปัญหาทางเทคโนโลยใีนการศึกษาและแนวทางการแกไ้ข 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/496774 
author's name: นางสาว ชฎารัตน์ ปุระมาปัด 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/chadarut.9 
created date: 31 กรกฎาคม 2555 19:01 
updated date: 03 สิงหาคม 2555 00:45 
received flowers: 15 
comments: 13 
hits: 302 
 
post title: โกงขอ้สอบผา่นอุปกรณ์พกพา แกย้งัไง? [moodle quiz] 
post link: http://www.gotoknow.org/blogs/posts/500044 
author's name: ดร. วสะ บูรพาเดชะ 
author's profile: http://www.gotoknow.org/profiles/users/vasabrp 
created date: 25 สิงหาคม 2555 12:22 
updated date: 03 กนัยายน 2555 15:25 
received flowers: 1 
comments: 2 
hits: 189 
 
 


