
หนวยที ่1
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

(Information and Communication Technology for Education)

ปจจุบันเรามักจะไดยินคํ าวา ICT กันเสมอ ICT มีที่มาและความสํ าคัญตอประเทศตอวง
การศึกษาอยางไร และในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ก็ไดมีการบรรจุรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษานี้ไวดวย

ตอนที ่1.1 ที่มาและความสํ าคัญของ ICT

ในยุคปจจุบันมีการแขงขันสูง คนที่มีความรูความสามารถเทานั้น จึงจะสามารถดํ าเนินชิวิ
ตอยูในสังคมไดอยางมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เราเรียกวายุคสมัยของการด ํารงชีวิตอยู
ไดดวยการแขงขันความรูความสามารถ (Knowledge - based economy/society) อยางไรก็ตาม
การมีความรูที่เหมือนกับคนสวนใหญเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ เราจํ าเปนที่จะตองมีความรู
อยางเชี่ยวชาญลึกซึ้ง (Knowledge workforce) กวาคนอื่นๆในสังคม หากเรามีความรูอยางเชียว
ชาญและลึกซึ้งแลวเราก็สามารถแขงขันประกอบอาชีพมีรายไดในการด ํารงชีวตไดดีกวาเหนือกวา
คนอื่นๆ

จากเหตุขางตนเปนเหตุผลใหเทคโนโลยีตางๆพัฒนาอยางยิ่งยวด (Information
Technology Revolution) การพัฒนาอยางยิ่งยวดนี้มีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือเทคโนโลยีตางๆ
เหลานี้จะตองสามารถตอบเสนอความตองการขางตนไดอยางด ีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ขอเสียคือเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที่ทันใด จํ าเปนตองพัฒนาศักยภาพอยูอยางตอ
เนื่องตลอดเวลาสิ้นเปลื้องมาก

Computer 8080 Computer Pentium IV Computer Pocket PC
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นับวาเราทานเปนกลุมคนที่โชคดีที่ไดอยูในยุคตั้งแตเริ่มตนพัฒนาคอมพิวเตอร จากเครื่อง
8080 มาจนถึงเครื่อง Pentium IV ที่มีความสามารถเทียบเทาเครื่อง Main Frame และมีขนาดเล็ก
เทาฝามือ

รวมทั้งระบบ Operating System ที่มีหนาจอสีด ํา รับเพียงแตค ําสั่งที่เปน Command line
อยางเดียว มาเปนระบบ Operating System ที่เปน Graphic User Interface (GUI) มีหนาจอเขา
ใชไดอยางสะดวกสบาย ไมตองจดจํ าค ําสั่ง เพียงแตจํ าภาพ Icon ที่เกี่ยวของแลวใช Mouse คลิกก็
สามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอรไดแลว

จากเครื่องโทรศัพทที่มีขนาดใหญโตกระเปาเจมสบอนด ที่เราเรียกวายุด First
Generation (1G) สามารถโทรคุยและรับไดอยางเดียว ไมสามารถสงขอความอื่นๆได และตอมา
พัฒนาเปนเครื่องโทรศัพทที่มีขนาดเล็กเทานามบัตรที่สามารถสงขอความ Short Message
Service (SMS)  ภาพกราฟก และเสียงไดที่เราเรียกวายุค Second Generation  (2G)

และยุคปจจุบันเมื่อตนป 2546 นี้ โทรศัพทก็พัฒนาเขาสู Third Generation ที่นอกจาก
สนทนาพูดคุยแลวยังสามารถสง Multimedia Message Service (MMS) ได มีการติดตั้งกลอง

ระบบ DOS Operating
System Pocket PC

ระบบ Windows Operating
System Pocket PC

First Generation (1G) Second Generation (2G) Third Generation (3G)
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ดิจิตอลสามารถดูหนังฟงเพลง ติดตออินเทอรเนต บนมือถือและยังรวมเอาคอมพิวเตอรขนาดเล็ก
PDA Pocket PC เขาไปดวย

จากเหตุผลขางตนจึงสงผลใหเกิดการพัฒนา Information and Communication
Technology อยางมากเพื่อรองรับความตองการดังกลาว

เราสามารถสรุป ปจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดังนี้
• Knowledge - based economy / society
• Knowledge workforce
• Information and communication Technology (ICT)  Revolution

ตอนที ่1.2 ความหมาย ICT

จากคํ าที่มักจะเรียกกันติดปากวา ICT ซึ่งยอมาจากคํ าวา Information and
Communication Technology สามารถแยกและแสดงเปนภาพไดดังนี้

ความสัมพันธและความหมายของ ICT

• I ยอมาจากคํ าวา Information หรือ ระบบสารสนเทศ
• C ยอมาจากคํ าวา Communication หรือ การสื่อสาร
• T ยอมาจากคํ าวา Technology หรือ เทคโนโลย ีในที่นี้คือคอมพิวเตอร

จากตัวยอ ICT จะขอกลาวความหมายพอสังเขปดังขางลางตอไปนี้ และจะไดกลาวอยาง
ละเอียดโดยแยกเปนบทเรียนหลักอีกสามบทตอไป

Information

Communication Technology
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Information (สารสนเทศ)

ความหมาย
คํ าวา ขอมูล (Data) และสารสนเทศ (Information)  เปนค ําที่บางคนเขาใจผิดวาเปนค ําที่

มีความหมายเหมือนกัน มักนิยมใชคูกันและบางครั้งก็ใชทดแทนกัน จนกระทั่งคนทั่วไปคิดวาทั้ง
สองคํ ามีความหมายเหมือนกัน แตแทที่จริงแลวค ําทั้งสองค ํานั้นมีความหมายแตกตางกัน  คือ

ขอมูล (Data) คือ ขอเท็จจริงที่อยูในรูปของตัวเลขหรือสัญลักษณที่มีความหมายเฉพาะตัว
ไมไดแสดงความสัมพันธใด ๆ และ ไมสามารถนํ าไปใชในการประกอบการตัดสินใจไดโดยตรง

สารสนเทศ (Information) หมายถึง  ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลแลว  สามารถน ํามา
ใชประกอบการตัดสินใจได ซึ่งมีความแตกตางกัน ไมสามารถใชแทนกันได

คุณสมบัติ

มีความถูกตอง และสามารถตรวจสอบได เนื่องจากสารสนเทศเปนผลลัพทที่ไดจากการ
ประมวลผลขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองก็ยอมตองการขอมูลที่ถูกตอง ละเอียดแมนย ํา ชัดเจน และ
ไมลํ าเอียง การเตรียมขอมูลจึงมีความส ําคัญมาก

มีความสมบูรณ  สารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจตองมีความสมบูรณ  มิฉะนั้นจะทํ าให
การตัดสินใจไมแนนอน  เกิดความผิดพลาดได ความสมบูรณของสารสนเทศไดมาจากการ
ประมวลผลขอมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมกวางขวาง

มีความทันตอเหตุการณ ขอมูลจะตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ
อยูเสมอ  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล  จะตองปรับแฟมขอมูลใหทันตอการผลิตสารสนเทศ
ทันตอการน ําไปใชประโยชน

มีความเหมาะสม  สารสนเทศที่น ําไปใชควรแสดงเฉพาะสารสนเทศที่สํ าคัญ  สรุปเฉพาะ
สิ่งที่ผูบริหารหรือหนวยงานตองการเทานั้น แตมีความสมบูรณในตัวเอง  ไดใจความสามารถน ําไป
ใชไดงายและรวดเร็ว
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กระบวนการประมวลผล

ขั้นการประมวลจากขอมูลซึ่งไดมาสารสนเทศสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้

      การประมวลผลขอมูลซึ่งไดมาสารสนเทศ

จากแผนภาพขออธิบายการประมวลผลทางสารสนเทศ โดยขอยกตัวอยางสารสนเทศ
ทางการนศึกษาเพื่อประกอบการอธิบาย

ขอมูลน ําเขา (Input) ไดแก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ สิ่ง
อํ านวยความสะดวก และแผนการเรียนหรือโปรแกรมการศึกษา

ขอมูลกระบวนการ (Process) ไดแก กระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารงาน
การศึกษา

ขอมูลน ําออก (Output) ไดแก ประสิทธิผลทางการศึกษา ประสิทธิภาพทางการศึกษา
ประสิทธิผลทางการบริหารงานทางการศึกษา  ประสิทธิภาพทางการบริหารงานทางการศึกษา

จากกระบวนการ (Process) เปนกระบวนการประมวลผลใหไดมาซึ่งสารสนเทศ

การประมวลผลขอมูลซึ่งไดมาสารสนเทศดวยมือ

สวนใหญเรามักจะเขาใจวาตองใชคอมพิวเตอรประมวลผลเสมอไป อันที่จริงแลวถาขอ
มูล (Data) มีไมมาก เชนตองการเก็บขอมูลนักเรียนจ ํานวนไมเกินหนึ่งรอยคน เราก็ไมจํ าเปนตอง
ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลก็ไดดังภาพขางลาง

Input
(Data)

Process Output
(Information)

Manual (ดวยมือ)

Input
(Data)

Process Output
(Information)
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แตหากมีขอมูล (Data) มากจนไมสามารถประมวลผลดวยมือได เราก็สามารถน ําใช
คอมพิวเตอรมาชวยเก็บและประมวลผลได ดังภาพ

การประมวลผลขอมูลซึ่งไดมาสารสนเทศดวยเครื่องคอมพิวเตอร

จากภาพหากมีขอมูล (Data) เชนตองการเก็บขอมูลนักเรียนจ ํานวนหนึ่งพันคนขึ้นไป
ตองการประมวลผลที่รวดเร็ว เราก็สามารถใชคอมพิวเตอรมาชวยเก็บและประมวลผลได การนํ า
คอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อการประมวลผลสารสนเทศนั้นมีแนวทางและขอจํ ากัดหลายอยาง ซึ่งจะ
ไดกลาวตอไปในเรื่อง Technology ตอไป

  ความสํ าคัญ
ขอมูลและสารสนเทศเปนหัวใจสํ าคัญของการตัดสินใจในการบริหารงาน  ทั้งในเรื่อง

การวางแผน  (Planning)  เรื่องการน ําแผนงานออกสูการปฏิบัต ิ (Implementation) และในเรื่อง
การติดตามควบคุมกํ ากับและประเมินผลงาน  (Monitoring Control and Evaluation) และในการ
บริหารงานขององคกรโดยทั่วไปนั้น  การมีขอมูลและสารสนเทศที่ด ีมีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะ
สมกับงานขององคกรนั้น ๆ และนํ าไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ขอมูลและสารสนเทศนั้นก็เอื้อ
ประโยชนตอประสิทธิภาพการทํ างานของหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ  หนวยงานหรือองคกรนั้นก็
จะสามารถด ําเนินงานของตนไดผลด ี มีประสิทธิผลตามเปาหมาย

   จากความหมาย ความสัมพันธ และความสํ าคัญ ของสารสนเทศ (Information) ที่กลาว
ไปแลวเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น และจะไดกลาวตอไปในสวน Information สารสนเทศ อยาง
ละเอียดตั้งแตความหมาย คุณสมบัต ิการประมวลผล ความส ําคัญ จนถึงการออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสานเทศในบทเรียนตอไป

Computer (ดวยเครื่อง)

Input
(Data)

Process Output
(Information)
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Communication (การสื่อสาร)

มาในตอนนี้จะไดกลาวถึง Communication หรือการสื่อสารที่ถูกเรียนรวมเขามาในภาย
หลังจากเมื่อกอนนี้เราจะไดยินแคค ําวา IT หรือ Information Technology เทานั้น ตอมาไดน ําตัว
C หรือ Communication เขามารวมดวย อันเนื่องจากเหตุผลของเทคโนโลยีการสื่อสารไดพัฒนา
ไปอยางมากและรวดเร็ว จนสามารถที่จะนํ าสื่อเขาไปสื่อสารในเทคโนโลยีนี้ได สื่อที่วานี้ก็คือสาร
สนเทศนั้นเอง ในตอนตอไปจะไดกลาววาสารสนเทศถูกน ําพาเขาไปสื่อสารดวยเครื่องมือที่เราเรียก
วาคอมพิวเตอรไดอยางไร ในตอนนี้ก็จะขอกลาวถึงการสื่อสารเบื้องตนพอสังเขป และจะไดกลาว
อยางละเอียดในบทเรียนเรื่องการสื่อสารขอมูลตอไปเชนกัน

องคประกอบการสื่อสาร

การสื่อสารที่เกิดขึ้นมากมาย บางก็ส ําเร็จ บางก็เกิดปญหาไมประสบความส ําเร็จ ดังนั้น
อาจกลาวไดวาการสื่อสารจะเกิดขึ้นไดอยางประสบความส ําเร็จไดก็ตอเมื่อมีองคประกอบครบดัง
ตอไปนี้

1. หนวยสงขอมูล (Sending Unit)  หรือ ผูสงขาวสารหรือแหลงกํ าเนิดขาวสาร (Source)
อาจจะเปนสัญญาณตาง ๆ เชน สัญญาณภาพ  ขอมูล และเสียงเปนตน  ในการติดตอสื่อสารสมัย
กอนอาจจะใชแสงไฟ  ควันไฟ หรือทาทางตาง ๆ ก็นับวาเปนแหลงก ําเนิดขาวสาร  จัดอยูในหมวด
หมูนี้เชนกัน

2. ชองทางการสงขอมูล (Transmission Channel) ในที่นี้อาจจะหมายถึงสื่อกลางหรือตัว
กลางที่ขาวสารเดินทางผาน  อาจจะเปนอากาศ  สายน ําสัญญาณตาง ๆ หรือแมกระทั่งของเหลว
เชน  นํ้ า  นํ ้ามัน เปนตน  เปรียบเสมือนเปนสะพานที่จะใหขาวสารขามจากฝงหนึ่งไปยังอีกฝงหนึ่ง

Sender
(ผูสงสาร)

Channel
(ชองทาง)

Receiver
(ผูรับสาร)
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3. หนวยรับขอมูล (Receiving Unit) หรือผูรับขาวสาร เปนจุดหมายปลายทางของขาว
สาร ซึ่งจะรับรูจากสิ่งที่ผูสงขาวสาร หรือแหลงก ําเนิดขาวสารสงผานมาใหตราบใดที ่การติดตอสื่อ
สารบรรลุวัตถุประสงค  ผูรับสารหรือจุดหมายปลายทางของขาวสารก็จะไดรับขาวสารนั้น ๆ

วัตถุประสงคการสื่อสาร

1. เพื่อรับขอมูลและสารสนเทศจากแหลงกํ าเนิดขอมูล
2. เพื่อสงและกระจายขอมูลไดอยางรวดเร็ว
3. เพื่อลดเวลาการท ํางาน
4. เพื่อการประหยัดคาใชจายในการสงขาวสาร
5. เพื่อชวยขยายการด ําเนินการองคการ
6. เพื่อชวยปรับปรุงการบริหารขององคการ

ระบบการสื่อสารขอมูล อาจจํ าแนกไดเปน  2  ประเภท คือ

1. ประเภทมีสาย ไดแก  สายคูไขว  (Wire pair    หรือ   Twisted pair  หรือสาขา
โทรศัพท), สายตัวนํ ารวมแกน  (Coaxial Cables), เสนใยน ําแสง  หรือไฟเบอรออฟติกส (Fiber
optics)

การสื่อสารโดยใชสายนี้สวนใหญจะมีประสิทธิภาพสูงประหยัด แตมีขอเสียในการ
เชื่อมตอระยะไกล เชน การเชื่อมผานขามอุปสรรค หุบเขา และมหาสมุทร

2. ประเภทไมมีสาย  ไดแก ไมโครเวฟ (Microwave) ,  ดาวเทียม  (Satellite
Transmission)
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การสื่อสารแบบไมใชสายจะสะดวกสบายสามารถเชื่อมตอไปไดไกลและเชื่อมขามผาน
อุปสรรคหุบเหว มหาสมุทร บนอากาศ หรือบนอวกาศ ไดอยางสบาย แตมีขอเสียคือราคาแพงและ
ดูแลรักษายาก

อินเทอรเนต

อินเทอรเนตเปนเทคโนโลยีการสื่อสารทั่วโลกที่เปนที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงมากระบบ
หนึ่ง สารสนเทศดังกลาวไปแลวขางตนถูกสงผานอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก จน
กระทั่งการประมวลผลสารสนเทศในยุค ค.ศ. นี้แทบจะประมวลโดยการสื่อสารผานอินเทอรเนตทั้ง

สิ้น อาทิเชนการใหบริการที่เราเรียกวา Web Service เชนระบบรายงานเกรด ระบบลงทะเบียน
เรียน หรือเรียกวา e-Education เปนตน และยังมีระบบที่เราสราง และจัดการงานบนอินเทอรเนตที่
เราเรียกวา Web Application เชน LMS Learning Management System เปนระบบออกแบบ
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พัฒนาและจัดการเรียนการสอนบนอินเทอรเนต หรือที่เรียกวา e-Learning และระบบฐานขอมูล
สื่อตางๆ เชนระบบจัดการภาพ e-Album ระบบวิดิทัศนตามประสงค Video on Demand เปนตน

ระบบฐานขอมูลหองสมุด       ระบบ Video on Demand

ระบบลงตรวจสอบผลการเรียน ระบบการเรียนการสอน

อันที่จริงแลวการใหบริการบนอินเทอรเนตมีมากมาย ดังจะกลาวตอไปในบทเรียนตอไป
เรื่องอินเทอรเนต จากบริการที่กลาวไปแลวขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของการใหบริการบนอินเทอร
เนตเทานั้น แตเนื่องจากวาการใหบริการประเภทนี้เปนรวมการใหบริการตางๆของยุคอินเทอรเนต
ในยุคสมัยกอน บริการนี้ก็คือ World Wide Web นั้นเองหรือที่เรียกยอๆวา WWW

WWW เปนบริการประเภท Hypertext Transfer Protocol หรือที่เรียกสั่นๆวา http  จาก
ความหมายของ http จึงเปนเหตุผลใหบริการ WWW เปนที่นิยมมาก เพราะเปนการเชื่อมโยงขอมูล
ที่เกี่ยวของทั่งเชื่อมโยงภายใน Site ของตนเองและภายนอก site ของตนเอง ไปไดทั่วโลกอยางไมมี
ขอจํ ากัด ในยุคนี ้WWW มิใชเปนการเชื่อมโยงเปน Hypertext อีกตอไปเปนการเชื่อมโยงแบบ
Hypermedia เลยทีเดียว
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ดังนั้นจึงเปนเหตุผลอยางหนึ่งที่ท ําใหบริการ WWW มีความนิยมสูงมาก นอกจากนี้แลว
WWW ยังสามารถน ําเสนอ Animation, Movie, Graphic และ Sound ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับหนึ่งและยังสามารถใหบริการในรูปแบบโปรแกรมประยุตกตางๆ เชน Web Service และ
Web Application ดังกลาวไปแลว

ขอมูลจะอยูรูปแบบ Uniform Resource Locator หรือที่มักเรียกสั่นๆติดปากวา URL รูป
แบบของ URL จะตองขึ้นตนดวย http:// ตามดวย WWW และตามดวย Domain.com ดังรูปแบบ
ขางลาง สวน http ก็ยอมาจาก Hypertext Transfer Protocol ดังกลาวไปแลวนั้นเอง

ในเรื่องอินเทอรเนตนี้ขอกลาวพอสังเขป และจะไดกลาวอยางละเอียดอีกที่ในบทเรียนเรื่อง
อินเทอรเนตตอไป

Technology

Technology (Computer) คํ าวาเทคโนโลยีในที่นี้ก็คือคอมพิวเตอรนั้นเอง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่ชวยการประมวลผลขอมูลใหไดซึ่งสารสนเทศนั้นเอง ขอมูลที่ตองการ
ประมวลผลนี้จากเดิมที่ตองทํ าการประมวลผลดวยมือ อันสงผลใหชาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก
ยิ่งหากมีขอมูลที่มีจํ านวนสูงมากแลวก็ยิ่งผิดพลาดสูงขึ้นมากดวย

คอมพิวเตอรมีความสามารถประมวลผลอยางรวดเร็ว แมนยํ่ า ชัดเจน อยางไรก็ตาม
คอมพิวเตอรมิใชวาจะประมวลผลไดอยางที่กลาวไปแลวทั้งหมด จริงแลวมนุษยเปนคนสั่งงาน
หากมนุษยสั่งงานผิดพลาดแลวผลที่ไดจากการประมวลก็จะผิดพลาดตามดวย นอกจากมนุษย
และคอมพิวเตอรยังม ีSoftware ที่เปนชุดคํ าสั่งที่เปนตัวคอยก ํากับสั่งการคอมพิวเตอรอีกที่หนึ่ง
ดวย
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ดังนั้นระบบคอมพิวเตอรจึงประกอบไปดวย
• Hardware
• Software
• People

ที่ทํ างานอยางสัมพันธกันดังภาพ

ระบบงานและความสัมพันธของคอมพิวเตอร

การทํ างานของคอมพิวเตอรเริ่มจาก มนุษยจะเปนคนคิดและประมวลผลดวยตนเอง จนไม
สามารถทํ าไดในจํ านวนที่มากขึ้น ดังนั้นมนุษยจึงนํ าคอมพิวเตอรเขามาชวย การน ําคอมพิวเตอร
เขามาประมวลผลจะตองทํ าการเตรียมขอมูลส ํารวจขอมูลที่ตองการประมวล หรือที่เราเรียกกันวา
การวิเคราะหระบบ (System Analyze) เมื่อวิเคราะหระบบที่ตองการไดแลว ก็เตรียมการเพื่อการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับงานระบบดังกลาวตางๆ จากนั้นก็พัฒนาโปรแกรม(Software)ขึ้นมา
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาประกอบกับผลการวิเคราะหเพื่อรองรับระบบนี้ จะเปนค ําตอบของการคัด
เลือกเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อรองรับงานนี้อีกทีหนึ่ง

จากที่กลาวขางตนทานจะเห็นการทํ างานที่สัมพันธกัน โดยขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมไดเลยที่
เดียว หากสังเกตใหดีจะเห็นวาเรามิไดกลาวหรือใหความสํ าคัญตอเครื่องคอมพิวเตอรกอนเลย แต
กลับใหความสํ าคัญตั้งแต มนุษย (Peopleware) โปรแกรม (Software) และ เครื่องคอมพิวเตอร
(Hardware) ตามลํ าดับ ในบทเรียนเรื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนจะไดกลาวถึงคอมพิวเตอรอยาง
ละเอียดตอไป

Peopleware

Hardware
Software
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ตอนที ่1.3 ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (I C T)

จากที่ไดกลาวถึงความหมายของ ICT ไปพอสังเขปแลว มาในตอนนี้จะไดกลาวถึงความ
สัมพันธของ ICT ดังกลาว

I หรือ Information

เปนระบบจัดการสารสนเทศที่เราใชประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธทางสารสนเทศนั้น ใน
บางครั้งเราไมจํ าเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเราก็สามารถประมวลดังกลาวไดเชน

Input การจัดเก็บขอมูลนักเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีผูเรียนจํ านวน 100 คน เมื่อเราไดรายชื่อ
นักเรียนแลวเราก็ทํ าการตรวจสอบขอมูล รหัส ชื่อ นามสกุล ที่อยู ฯลฯ

Processing ดวยสายตาเราเอง จากนั้นเราก็ท ําการเรียงล ําดับรหัสนักเรียน
Output  แลวสรุปวามีนักเรียนชายกี่คน นักเรียนหญิงกี่คน แยกตามชั้นเรียนเปนชั้นเรียน

ละกี่คน เทานี้ก็จัดวาเปนการประมวลผลดวยมือเปนที่ส ําเร็จแลว

T หรือ Computer Technology

ตอเนื่องจากตัวอยางการจัดเก็บขอมูลผูเรียนขางตน หากโรงเรียนที่ตองการจัดเก็บขอมูล
โดยแยกไดดังนี้

Input  เก็บขอมูลผูเรียนมีจํ านวนผูเรียนมากถึง 1000 คน ขึ้นไป เราก็ไมสามารถที่จัดท ํา
การตรวจสอบขอมูลและรายผลขอมูลออกมาไดทันตามความตองการ ดังนั้นจึง

Information

Communication Technology
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Processing ดังนั้นจึงนํ าคอมพิวเตอรเขามาชวยท ําการตรวจสอบกรอกขอมูลผูเรียน และ
ประมวลผลออกมาวา

Output  จากนั้นรายงานออกมาวา มีนักเรียนชายกี่คน นักเรียนหญิงกี่คน แยกตามชั้น
เรียนเปนชั้นเรียนละกี่คน และรายงานออกมาในลักษณะรูปกราฟตาง ๆ

C หรือ Communication

ตอเนื่องจากตัวอยางการจัดเก็บขอมูลนักเรียนขางตน หากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัด
เก็บขอมูลนักเรียนมาทํ างานสาย เลิกงานกอนและขาดงาน หรือ ผูบริหารตองขอมูล ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง เชา กลางวัน เย็น กลางคือ วันหยุด หรือตองการขอมูลในขณะที่ตนเองมิไดอยูที่โรงเรียน
ฯลฯ นั้นหมายความวารายงานสารสนเทศก็จะขาดชวงไมสามารถใชงานไดทัน

การแกไขปญหาดังกลาวเราสามารถทํ าโดย การเปดเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดเก็บขอมูลนั้น
ตลอดเวลา แลวท ําการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร เทานี้เราก็สามารถเขาดูขอมูล ขอรายงาน
ตางๆ ไดทุกทีทุกเวลาอยางสะดวกสะบาย โดยไมตองคอยรอเจาที่จัดเก็บขอมูล ไมตองรอวันท ํา
การราชการ
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ที่กลาวไปแลวทั้งหมดก็คือความสัมพันธของของ ICT นั้นเอง ดังภาพประกอบค ําอธิบาย
ขางตน

ตอนที่ 1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education)

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Thailand)
 พ.ศ.2544 – พ.ศ.2553 ของประเทศไทย

ดานภาครัฐ (e-Government)
มีเปาหมายในการน ํา ICT มาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่ส ําคัญทุกประเภทของ

สวนงานของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใน พ.ศ. 2547 และพัฒนาบริการที่ใหแกสาธารณชนให
ไดครบทุกขั้นตอนใน พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาเปนการปฏิรูปงานวางแผนและงบประมาณ การจัดองคการ
การพัฒนาบุคลากรชองรัฐ การพัฒนาการบริหารและการใหบริการโดยรวม โดยมุงใหเกิดความกระ
ทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช ICT ควบคูกับการปรับขั้นตอนและ
กระบวนการทํ างาน

ดานพาณิชย ( e-Commerce)
มีเปาหมายมุงสรางประโยชนโดยรวมในกิจการพาณิชยของประเทศ ทั้งในความสามารถ

ในการแขงขันของคนไทยและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสํ าหรับธุรกิจสงออก การคาและบริการ
ตลอดจนการบริโภคของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดี
ขึ้น มีการปรับปรุงกฏหมายที่เกียวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงานที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงจัด
ใหมีการช ําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง มีการสรางระบบฐานขอมูลและการ
จัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อชวยในการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนก ําลัง
สํ าคัญในระบบเศรษฐกิจใหม ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลลากรทุกประเภทและระดับกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการพัฒนาการพาณิชยใหเจริญมั่งคงตอไป

ดานการศึกษา ( e-Education)
มีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งหมดของประเทศ เพื่อชวยกัน

พัฒนาใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการเนนหนักในการจัดหา จัดสราง สงเสริม สนับสนุน โครงสรางพื้น

ฐานสารสนเทศและอุปกรณเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรู สารสนเทศ
ตางๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการ และการบริหารการศึกษาและฝกอบรมทั้งวิชาการและ
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ดานพาณิชย ( e-Commerce)
มีเปาหมายมุงสรางประโยชนโดยรวมในกิจการพาณิชยของประเทศ ทั้งในความสามารถใน

การแขงขันของคนไทยและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสส ําหรับธุรกิจสงออก การคาและบริการ ตลอดจน
การบริโภคของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดีขึ้น
มกีารปรับปรุงกฏหมายที่เกียวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงานที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงจัดใหมีการ
ช ําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง มีการสรางระบบฐานขอมูลและการจัดการขอมูล
ที่ทันสมัย เพื่อชวยในการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนก ําลังส ําคัญในระบบ
เศรษฐกิจใหม ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาบุคลลากรทุกประเภทและระดับกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการพัฒนาการพาณิชยใหเจริญมั่งคงตอไป

ดานการศึกษา ( e-Education)
มีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งหมดของประเทศ เพื่อชวยกัน

พัฒนาใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการเนนหนักในการจัดหา จัดสราง สงเสริม สนับสนุน โครงสรางพื้นฐาน

สารสนเทศและอุปกรณเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรู สารสนเทศตางๆ
และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการ และการบริหารการศึกษาและฝกอบรมทั้งวิชาการและทักษะ เพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพความรูของทรัพยากรมนุษยของไทยใหเปนประชากร กํ าลังคน และกํ าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณดวยภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถสรางสรรเศรษฐกิจและสังคมไทย
ใหมีควมเจริฐกาวหนาทัดเทียมประเทศที่เจริญกาวหนาไปแลวโดยเร็ว

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน จะตองลดความเหลื่อมลํ ้าของโอกาสในการเรียนรูของ
ประชากรไทย อันสืบเนื่องมาจากสถานภาพของสถานการศึกษา หลักสูตรวิชาการ ภูมิประเทศ สถาน
ภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสารสนเทศและความรูใหมากที่สุด ผลลัพธคือการยกระดับภูมิ
ปญญาและคุณภาพกับปริมาณของความรูของประชากรไทยโดยทั่วไปใหสูงขึ้นโดยล ําดับ เพื่อใหเปน
ขุมพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืนและยาวนาน
สืบไปในอนาคต

ดานอุตสาหกรรม ( e- Industry)
มีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาการใชและการผลิตอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชความรูเปนทรัพยากรส ําคัญ ใน พ.ศ. 2553
ยุทธศาสตรที่ใชเปนการน ํา ICT โดยเฉพาะระบบอินเตอรเน็ตมาใชประโยชนในการพัฒนาขอ

มูลของศูนยการตลาด และตลาดกลางสินคาอุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วไป
ใหใช ICT รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เองโดยเฉพาะซอฟตแวรและอิเล็กทรอนิกส นํ า ICT มา
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการ
เกษตรใหเปนกํ าลังส ําคัญที่เขมแข็งของเศรษฐกิจไทยในยุคใหม นอกจากนั้น ใหมีการสรางเสริม การ
ประสานความรูดานการวิจัยพัฒนา เพื่อใช ICT ใหเปนประโยชนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการ
สรางสรรใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะดาน ICT เพิ่มขึ้นดวย

ดานสังคม (e-Society)
มีเปาหมายที่จะลดความเหลื่อมลํ ้าของสังคมอันเปนผลเนื่องมาจากความเหลื่อมลํ้ าในการเขา

ถึงสารสนเทศและความรู ซึ่งหมายถึงการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปดีขึ้นและไกลเคียง
กันใหมากที่สุดโดยลํ าดับ เพื่อกอใหเกิดเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ใชเปนการพัฒนาองคประกอบที่สํ าคัญ และจํ าเปนที่จะสรางใหสังคมไทยใน
ศตวรรษที ่21 เปนสังคมที่ดีงาม มีความสมบูรณและเพียงพอ มีคุณธรรมอันดีงามของศาสนาแทรกซึม
อยูในใจของประชากรทุกหมูคณะ แมจะใช ICT และเทคโนโลยีเชิงวัตถุเปนสวนสํ าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมก็ตาม ในการนี้จึงใหความส ําคัญกับการพัฒนาโครงสรงพื้นฐานสารสนเทศที่ทั่วถึง
และเทาเทียมกัน โดยเฉพาะความหมายของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78
เปนปจจัยสํ าคัญที่จะชวยใหสถาบันความรูมีความสามารถในการสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน เพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้ าในกาเขาถึงสารสนเทศและความรู ทํ าใหเกิดการสรางชุมชนแหงการเรียนรูที่สามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา และรูเทาทันถึงประโยชนและโทษ หรือภัยจากการใช ICT

ยุทธศาสตรของ e – Society ไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลักการและแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ สงเสริมการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของชุมชนเพื่อสรางเสรษฐกิจ
ชุมชนที่เขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรและธุรกิจการเกษตรครบวงจร ทั้งนี้จะไดมีโอกาส
สรางความพอเพียงและทั่วถึงในความเปนอยู สงเสริมการพัฒนาระบบ ICT ที่ใหความรูเกี่ยวกับสา
ธารณสุขมูลฐานและการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกประชาชนดดยทั่วไป สงเสริมการใช ICT ในกลุมผู
ดอยโอกาสและประชาชนในชนบท รวมถึงการสรางเครือขายระหวางกลุมสังคม ซึ่งจะทํ าใหเกิดก ําลัง
รวมที่จะสรางภูมิคุมกันของสังคม ซึ่งวิธีการและความส ําเร็จของยุทธศาสตรนี้จะทํ าใหสังคมไทยมี
สถาบันครอบครัวที่เขมแข็งและมีคุณภาพ สรางความรัก ความอบอุน และความปลอดภัยใหแกสมาชิก
ของครอบครัวโดยเฉพาะเยาวชนของชาต ิในกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีไดเปนอยางดี
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จากนโยบาย ICTพ.ศ.2544 – พ.ศ.2553 ของประเทศไทยขางตน จะเห็นไดวารัฐพยายาม
สนับสนุนให ICT เปนกลไกลในทุกๆดานเพื่อการพัฒนาในดานตางๆ ดังนั้นเราสามารถสรุปเปนวิธี
เชิงระบบ System Approach ไดดังนี้

รัฐบาลพยายามแบงภาคความสัมพันธในดานตางๆของประเทศออกเปน 5 ดานไดแก    
e-Commerce, e-Industry, e-Government, e-Society, e-Education หากเราอานนโยบายแลว
สังเกตใหด ีลักษณะการน ํา ICT เขาไปเกี่ยวของนั้น จะเปนในรูปแบบสนับสนุนการท ํางานของ
ระบบเสียสวนใหญมิใชเขาไปเปนปจจัยหลักของระบบแตอยางใด

ICT ที่จะเขามาสนับสนุนการท ํางานของระบบจะตองไมใหเกิดภาระงานที่มาก ICT จะ
ตองรองรับการทํ างานในระบบเดิมของหนวยงาน การท ํางานของ ICT ที่สามารถรองรับระบบเกา
ไดนี้ เราจํ าเปนตองมีการวิเคราะหระบบ (System Analyze) ใหเขาใจการท ํางานและปญหาที่แท
จริงของระบบเสียกอน ซึ่งจะไดกลาวตอไปในบทเรียนตอไปในเรื่องการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบสารสนเทศ

- e-Commerce
- e-Industry
- e-Government
- e-Society
- e-Education

- สนบัสนุนการ
  ท ํางานของระบบ

- มุงพัฒนา 3 ดาน
    - People
    - Hardware
    - Software

- ประสิทธิผล
  ของระบบ
- ประสิทธิภาพ
  ของระบบ
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บางทานยังเขาใจผิดอยูมากวาหากการน ํา ICT เขามาเกี่ยวของแลวจะเกิดการเปลี่ยน
แปลงใหมทั้งระบบคนจะหมดบทบาทและไมมีงานทํ าในที่สุด อันที่จริงไมใชระบบ ICT จะทํ างาน
ไดก็ตอเมื่อคนเปนคนออกแบบคนเปนคนควบคุม ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมองในมุมมองที่เปดใจให
กวางขึ้น ระบบขั้นตอนการท ํางานที่มีคนท ํางานเปนประจ ํานั้นคนจะเปนผูที่รูขั้นตอนการท ํางานดีที่
สุด

ดังนั้นนโยบายจึงสงเสริมใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (People) โดยการพัฒนาจํ าเปน
ตองมีกลยุทธมิใชวาสงคนในหนวยงานไปฝกอบรมแลวกลับมาทํ างานรวมกับระบบ ICT ไมได อัน
ที่จริงกอนการสงไปฝกอบรมจํ าเปนตองมีการวิเคราะหเลือกสรรหาหลักสูตรที่เกี่ยวของที่แทจริง
(Course Analyze) กอน จากนั้นจึงสงไปอบรมเมื่ออบรมเสร็จแลวก็มาการติดตามวามาการ
ประยุกตใชความรูที่ไดรับฝกอบรมใหเขากับระบบงานใหม ICT กับงานปจจุบันอยางไรไดบาง

นโยบายดาน Hardware หรืออุปกรณคอมพิวเตอรตางๆที่เกี่ยวของ จากนโยบายนี้มิใช
หมายความวารัฐจะตองจัดซื้อเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรใหมใหกับหนวยงานทั้งหมด ผลจากการ
วิเคราะหระบบ (System Analyze) จะเปนเครื่องบงชี้ไดวาควรหรือไมควรมีเครื่องคอมพิวเตอร
หากควรมีแลวคุณสมบัติเครื่องและระบบควรเปนอยางไร

ดาน Software จํ าเปนตองสอดคลองกับความตองการของระบบงานและเครื่อง
คอมพิวเตอร หาก Software ไมสามารถรองรับระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอรได ก็จะไมมี
ประโยชนใดๆ มิใชเห็นวา Software ออก Version ใหมๆมาก็จะพยายามนํ ามาใชกับระบบเดิมซึ่ง
เปนเครื่องที่ไมสามารถรองรับได ก็จะตองจัดซื้อเครื่องใหมเพื่อใหรองรับ Software ใหมไปเรื่อยๆ
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เพื่อใหไดซึ่งประสิทธิผลของระบบเชน หนวยงานของรัฐ (Government) ทํ างานมีคุณภาพ
ดีขึ้น งานดานการพาณิชยของประเทศ (Commerce) แขงขันกับตลาดโลกได อุสาหกรรมของ
ประเทศ (Industry) มีคุณภาพผลผลิตไดมากขึ้นลดตนทุนไดมากขึ้น คุณภาพของสังคมไทยดีขึ้น
(Society) คุณภาพการศึกษาดีขึ้น (Education) ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกโอกาส ตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงได นั้น รัฐจํ าเปนตองด ําเนินนโยบายดังกลาวขางตน (e-Thailand) อยางไรก็ตาม
การดํ าเนินนโยบายนี้จํ าเปนตองมีการปรับแก พระราชบัญญัติ กฎหมาย และขอบังคับตางๆ เพื่อ
เอื้อตอการนโยบาย ICT ใหสามารถเดินเครื่องไดจริงตามที่รัฐมุงหวัง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะ หมวดที่ ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จะเห็นไดวาปจจุบัน ICT ไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจ ําวันเราและเกี่ยวของกับระบบ
งานตางๆมากมาย ทั้งในทางตรงและทางออม แตในที่นี้จะขอกลาวถึงปจจัยที่สงผลให ICT เขามา
เกี่ยวของกับการศึกษา ปจจัยที่สงผลให ICT เขามาเกี่ยวของกับการศึกษาโดยตรงคือพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะ หมวดที่ ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้

• มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี ่สื่อตัวนํ าและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จํ าเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  วิทย ุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูป
อื่นเพื่อใชประโยชนสํ าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย การทะนุบํ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ ําเปน

• มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ํารา
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น
โดยเรงรัดพัฒนาชีพความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมี
การใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้โดยเปดใหมี
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

• มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการผลิตรวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิหมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขางตน หาก
เราสังเกตใหดีแลว พระราชบัญญัตินี้จะคลายคลึงกับนโยบาย ICT ภาครัฐ ดังนั้นจึงขออธิบายใน
ลักษณะแผนภาพนี้

จากภาพขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะเนนไปที ่Hardware
มาตรา ๖๓ โครงขายวิทยุโทรทัศน อุปกรณและเครื่องมือเพื่อการผลิตสื่อการสอน Software
มาตรา ๖๔ คือการผลิตชุดสื่อการสอน โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการสอน อยางเสร ีโดยมิให

• มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาชีพความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทํ าได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต

• มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา  การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรูของคนไทย

• มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน  เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลก ําไรที่ไดจากการด ําเนินกิจการดานสื่อ
สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน  รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษใน
การใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัด
สรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปน
ไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

• มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางท ําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผน
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช  รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Hardware มาตรา ๖๓
Software มาตรา ๖๔
Peopleware มาตรา ๖๕, ๖๖

Organization
มาตรา ๖๙

Budget
มาตรา ๖๘

Research
มาตรา ๖๗
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มีการผูกขาดเหมือนในปจจุบัน และ People มาตรา ๖๕, ๖๖ บุคลากรที่เกี่ยวของกับสื่อการศึกษา
โดยบุคลากรเหลานี้จะตองไดรับโอกาสการศึกษาหาความรู เพื่อฝกทักษะการพัฒนาสื่อการสอน

อยางไรก็ตามการจัดหาเครือขายเครื่องมืออุปกรณ เพื่อการการผลิตและพัฒนาสื่อการ
สอน และการฝกทักษะการจ ําเปนตองมีงบประมาณ Budget มาตรา ๖๘  มารองรับ โดยรัฐจะตอง
จัดหางบประมาณ จัดตั้งกองทุน เพื่อใหระบบดังกลาวด ําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จํ าเปน
ตองมีหนวยการมารองรับ Organization มาตรา ๖๙

การที่จะบริหารจัดการระบบ งบประมาณ ตลอดจนการออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อรวม
ทั้งการจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรนั้น จะตองอยูภายใตงานวิจัย มาตรา ๖๗  ซึ่งงาน
วิจัยจะเปนคํ าตอบส ําหรับแนวทางการแกไขปญหาตางๆอยางดีมาก งานวิจัย อาท ิการศึกษาเบื้อง
ตน การศึกษาความตองการและความพรอม การพัฒนาระบบบริหารการผลิต เปนตน

จากขอสรุปขางตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิหมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เราสามารถน ํามาเขียนเปนปริมิดเพื่อแสดงและล ําดับความส ําคัญไดดังนี ้จากภาพจะ
เห็นไดวา มาตรา ๖๙ จะอยูสูงสุดของปริมิด ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโดยรัฐจะตองจัดให
มีหนวยงานกลางเพื่อดํ าเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการนี้
นับวาสํ าคัญมากเมื่อเราเริ่มด ําเนินการ เราจํ าเปนตองเริ่มที่การบริหารจัดการกอน และเมื่อไดขอ
สรุปขอการจัดการแลว เราก็พรอมที่จะด ําเนินงาน

Research มาตรา ๖๗
     People
มาตรา ๖๕ ๖๖

Software
มาตรา ๖๔

Hardware
มาตรา ๖๓

Budget มาตรา ๖๘

Organization
มาตรา ๖๙

ปรมดิแสดงความสัมพันธ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
หมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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การดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้สวนใหญจะเกี่ยวของกับเครื่องมือ อุปกรณ
สื่อ กระบวนการตางๆ ซึ่งจํ าเปนตองใชงบประมาณมาก และใน มาตรา ๖๘  นี้จึงกํ าหนดใหมีการ
ระดมทุนเพื่อรองรับ การเตรียมการ การพัฒนา และงานอื่นที่เกี่ยวของ

สวนใหญแลวงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามักจะเกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนาสื่อ
การสอน ดังนั้นเพื่อใหการผลิต การพัฒนา การประเมิน และ การจัดการสื่อการสอน เปนไปไดโดย
อยูบนพื้นฐานของการแกไขปญหาการศึกษาที่แทจริงนั้น ใน มาตราที่ ๖๗ จึงกํ าหนดใหรัฐสง
เสริมใหมีการวิจัย พัฒนา ติดตาม และประเมิน งานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้

เมื่อมีการบริหารจัดการที่ดี มีงบประมาณดํ าเนินงาน และมีงานวิจัยมารองรับแลว หมวดที่
๙  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้ก็พรอมเดินเครื่อง การเดินเครื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปจจัยน ํา
เขาที่ขาดไมไดก็คือ บุคลากร มาตราที่ ๖๕, ๖๖ เครื่องมือ เครือขาย มาตราที่ ๖๓ และอุปกรณ
มาตราที่๖๔ ทั้งสามมาตราสามปจจัยนี้เปนเปนองคประกอบหลักของการผลิตและพัฒนาสื่อการ
สอนเลยที่เดียว

ทายนี้ทานไดศึกษาความหมายของ ICT บทบาทและความสํ าคัญของ ICT ที่มีตอตัวเรา
ประเทศชาติของเรารวมทั้งนโยบาย ICT ของประเทศไทย หรือ e-Thailand ที่จะตองมีนโยบาย
ยอย  e-Commerce, e-Industry,  e-Government,  e-Society และ- e-Education มารองรับตอ
ไป ประกอบกับการเห็นส ําคัญของ ICT ตอการศึกษาซึ่งเนนยํ้ าไปทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ หมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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ในบทเรียนตอไปก็จะไดน ําเอาความหมายของ ICT ไปขยายเพื่อศึกษาอยางลึกซึ่งตอไป
ดังตารางบทเรียนที่แสดงความสัมพันธกับ ICT ขางลางนี้

บทเรียน
ที่

Information
(I)

Communication
(C)

Technology
(T)

ICT for
Education

ICT for
Instruction

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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