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ประเทศไทยเริ่มตระหนักในความสามารถทางปญญาของประชาชนและไดเริ่มบรรจุไวในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่ 8 ที่มีสาระสําคัญ ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย การที่นักวิชาการและ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งหลายกลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งหมายถึงการพัฒนาภูมิปญญา 
ใหมีความสมารถทางการเรียนรูความรูที่มีอยูสวนหนึ่ง หมายถึง การพัฒนาภูมิปญญาใหมีความสามารถทางการ
พัฒนาความรูที่มีอยู ความสามารถในการเชื่อมโยง ความรูทั้งหลายใหเกิดประโยชนและความสามารถที่จะปรับตัว
เองใหเขากับธรรมชาติที่มีความรูทั้งหลายประกอบอยูดวยกัน ความสามารถดังกลาวมีอยูในทุกคนไม
เทากัน   บุคคลจะมีความสามารถของภูมิปญญาในระดับที่แตกตางกันในปริมาณและเวลาที่แตกตางกัน ตามสภาพ
ของความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งมีการกระจายอยูในหมูประชากรทั่วไปเปนลักษณะธรรมชาติอยางหนึ่งของ
ประชากรและ ถาจะมีจุดมุงหมายใดสักอยางหนึ่งในการพัฒนาปญญาของมนุษยใหเปนผูสรางเทคโนโลยี 
จุดมุงหมายนั้นควรจะสัมพันธกับความสามารถของมนุษยที่จะเรียนรูไดอยางสอดคลองกับธรรมชาติมากที่สุด 
โดยไมมีการบังคับหรือใชกฎเกณฑ เพื่อกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน แต
ละคนที่มีแบบแผนของชีวิตและการเรียนรูที่แตกตางกัน  

วิทยาการในการใชเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีพัฒนาการปรากฏชัดเจน
ต้ังแตตน คริสตศตวรรษที่ 19 ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สงบลง ภาพยนตรไดถูกนํามาใชเพื่อการศึกษาโดย 
Lashley และ Watson ในป ค.ศ. 1919 และในป ค.ศ. 1924 Freeman ไดทําการศึกษาการใชภาพยนตรเพื่อการสอนใน
โรงเรียนเมือง Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาสรุปวา ครูยังเปนที่สนใจของผูเรียน และทําใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดมากกวาสื่อใดๆ ความเช่ือถือลักษณะนี้ยังปรากฏอยูแมในปจจุบันที่มีการพัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีกาวหนาไปไกลจากเมื่อ 100 ปที่ผานมา และผลการวิจัยออกมายืนยันหลายคราววาเทคโนโลยีทางการ
สอนสามารถนํามาใชแทนครูไดโดยผูเรียนสามารถใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนทางการเรียน และ
ความชอบทางการเรียนไมแตกตางหรือดีกวาการเรียนการสอนดวยครู ผูโตแยงอางวาเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลหรือ
วัดผลการเรียนรูยังไมดีพอที่จะครอบคลุมผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนโดยครูหรือโดยเทคโนโลยีได
ครบถวน ยังมีผลจากการเรียนการสอนอีกมากที่ยังไมไดวัดหรือสามารถประเมินไดใหครอบคลุมไปถึง ซึ่งสิ่ง
เหลานั้นเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการของปญญาทั้งสิ้นไมเฉพาะผลสัมฤทธิ์ความคงทนและความชอบทางการ
เรียนที่ใชเครื่องมือที่มีอยูวัดไดเทานั้น อยางไรก็ตามความพยายามนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนยังคงมี
อยูและมีการพัฒนาขึ้นพรอม ๆ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีฐานขอมูล ทํา
ใหศาสตรทางดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเนนเรื่องการนําเทคโนโลย ี มาใชเพื่อการเรียนการสอนตองขยาย
ขอบเขตออกไป เพื่อใหสามารถเขาใจและใชความกาวหนาของเทคโนโลยีดานตางๆ ใหเกิดประโยชนกับ
การศึกษามากที่สุดและครอบคลุมถึงคนทั้งหมด (Education for All) ทั่วประเทศเทคโนโลยีที่นํามาใชในปจจุบัน 



ไดแก เทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียม ทําใหเกิดการเรียนการสอนทางไกลอีกลักษณะหนึ่งแตกตางจากเดิมที่
เคยใชไปรษณีย วิทยุและโทรทัศน ซึ่งจะเปนสื่อสารทางเดียว ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม ทําใหสามารถ
สรางขายการเรียนไดกวางขวางทั่วประเทศไมถูกจํากัดโดยลักษณะทางภูมิศาสตรระยะทางนอกจากนั้น ยัง
สามารถเปนการสื่อสารสองทางไดทั้งภาพและเสียงอีก ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการเรียนการสอน เปนการ
นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสรางปญญาของคนทั้งหมด เปนการปรับเปลี่ยนและเสริมสรางโครงสรางของสมองและ
ความคิดในสวนที่เกี่ยวของกับพันธุกรรม เปนการสรางสิ่งแวดลอมทางปญญาใหเกิดขึ้นเทาเทียมกันทั่วทุกคน เกิด
เปนกระบวนการที่สรางความคิดของการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต และประการสําคัญสามารถสรางความรูใหม 
ซึ่งในความกาวหนาของสังคมจําเปนตองมีความรูใหม ขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ความสามารถในการสรางความรูใหมนี้เองคือความสามารถทางปญญาเพื่อสรางเทคโนโลยี ทั้งในสวนของ
เทคโนโลยีในรูปเครื่องมือและในรูปของเทคนิควิธีการ (Technology Know-How) จากการใชเทคโนโลยีสรางภูมิ
ปญญาที่ตองการ คือปญญาในการสรางความรูใหม เปนภูมิปญญาที่สรางเทคโนโลยีจะตองพัฒนาอยางบูรณาการ 
(Integrations) การจะพัฒนาอยางบูรณาการไดตองมีปญญาอยางบูรณาการ  

ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี ไดแสดงแนวคิดใน “ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติ” แสดงถึงการ
เรียนรูมีอยู 3 ระดับ คือ 1. เกิดความรูที่รูความจริง  2. เกิดปญญาที่เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ได  3. เกิดจิตสํานึกเพราะ
ความเขาใจตัวเองที่สัมพันธกับสรรพสิ่งทั้งหลาย  ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะส ียังไดอธิบายถึงสภาพการ
เรียนรูของมนุษยที่เรียนรูเปนสวนๆ แยกยอยไปเรื่อย ๆ โดยขาดความรูที่เปนบูรณาการหรือการเช่ือมโยง โดยทาน
ใหเหตุผลวาในโลกแหงความเปนจริงนั้นเปนโลกแหงการเชื่อมโยงเปนองครวมและการที่ทั่วโลกพูดถึงการ
พัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาทุกดานที่เช่ือมโยงกันทั้งทางเศรษฐกิจจิตใจ
สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมการเมืองรวมทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ซึ่งเรียกวาพัฒนาอยางบูรณาการทางปญญา 4 
ประเภท ดังนี้   1.  ปญญาของความรูธรรมชาติที่เปนวัตถุอันไดแก วิทยาศาสตรกายภาพ  2.  ปญญาของความรูทาง
สังคม อันไดแก วิทยาศาสตรสังคมหรือสังคมศาสตร  3.  ปญญาของความรูทางศาสนา เปนการเรียนรูจักตัวเอง
เปนวิทยาศาสตรขางใน หรือ Inter Science  4.  ปญญาของความรูเรื่องการจัดการเปนการจัดการทั้งภายในตัวเองและ
ภายนอกทั้งหมด  การพัฒนาของความรูในตัวขององคความรูทั้ง 4 ดานไดพัฒนาไปมาก แตความรูชนิดใดชนิด
หนึ่งไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดความสมดุลภายในสังคมได ควรมีการบูรณาการทางปญญาทั้ง 4 ประการ เขามาใช
ใหครบทุกดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีปญญาในการสรางเทคโนโลยีอยางเดียว ซึ่งสวนมากเปนผลิตผล
ของวิทยาศาสตรกายภาพ ไมสามารถสรางความสมดุล เพื่อจรรโลงสังคมใหมีความสงบสุขได จําเปนตองขยาย
พิสัยของปญญา ในการสรางเทคโนโลยีใหครอบคลุม เทคโนโลยีทางสังคมซึ่งเกี่ยวของกับธรรมชาติของมนุษย
และมนุษยเปนสวนสําคัญที่สุด เพราะเปนผูตัดสินใจสรางและเลือกใช เทคโนโลยีซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความสงบสุข
หรือความหายนะไดเทาเทียมกัน สถาบันการศึกษาที่เนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําเปนตองคํานึงถึง
การบูรณาการและเนนการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงระบบหรือวิธีการ (Technology Know-How) ซึ่งเกิด จากการศึกษา
และวิจัยเปนสําคัญ  

การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมุงหวังใหเกิดการเรียนรูที่ดี ลักษณะของเทคโนโลยีที่นํามาใช
เปนการสงเสริมชองทางของการติดตอสื่อสาร เพื่อสงสารทั้งจากผูสอนและจากผูเรียนแตมนุษยมีระบบการรับ
สารหรือรับสัมผสัที่ใชไดดีเพียง 5 ทาง เทานั้น คือ ทางตา หู จมูก ล้ินและผิวหนังหรือสัมผัส สวนทางจิตนั้นเปน
ชองทางสื่อสารหรือสัมผัสขั้นสงู ชองทางของการรับรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูในตัวมนุษย ธรรมชาติไดกําหนดไว
แลวและในการเรียนการสอนระบบรับสัมผัสของมนุษยที่นํามาใชใหสามารถรับสารที่สงมาจากสื่อหลากหลาย



ชนิดนิยมอยู 2 ทาง คือ ทางหูและทางตา (Audio และ Visual) และไดมีการศึกษาวามนุษยรับรูสิ่งตางๆ จากการเห็น
ดวยตามากที่สุด 73 % และทางการไดยิน หรือทางหูประมาณ 11 % ที่เหลือเปนการรับรูจากระบบรับสัมผัสทางจมูก 
ล้ินและผิวหนัง จากการศึกษาดังกลาว อนุมานตอไปอีกวามนุษยนาจะเรียนรู จากการเห็นมากที่สุดเพราะสามารถ
รับรูไดมากก็จะมีการเรียนรูไดมากในการจัดการเรียนการสอนมักนิยมวัดผลและประเมินผลจากการรับรูและ
เรียนรูจากสิ่งที่ไดรับ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจําและเขาใจสิ่งตางๆ เปนสําคัญซึ่งการพัฒนาใหมนุษย
จําและเขาใจไดมากๆ นั้นมีเทคนิควิธี และใชเทคโนโลยีมากมาย เพื่อชวยใหมนุษยไดบรรลุความตองการระดับนี้
แตมั่นใจไดอยางไรวาผูเรียนเกิดปญญา กระบวนการเกิดปญญานั้นอาจเกิดขึ้นไดเองและเกิดโดยการสั่งสอน 
(Heuristics and Didactics) ซึ่งแตละคนมีแบบแผนของการเกิดปญญาแตกตางกันการใชเทคโนโลยี เพื่อสรางปญญา
เปนความปรารถนาของนักเทคโนโลยีการศึกษา แตลักษณะบางประการของเทคโนโลยีไมสอดคลองกับ
ธรรมชาติของมนุษย ดังนี้                1.  เทคโนโลยีขาดความยืดหยุนการใชเทคโนโลยี มีปจจัยทางเศรษฐกิจ เขามามี
สวนดวยการกําหนดกฎเกณฑ ของการใชเพื่อเหตุผลของความประหยัดเวลาและคาใชจาย ไมสามารถเขาถึงความ
ตองการที่หลากหลายของมนุษยได 2.  ความเปนสัตวสังคม มนุษยพอใจที่จะอยูรวมกัน ถายทอดความรูจากผูหนึ่ง
ดวยแบบแผนของการมีชีวิตรวมกันในสภาพของสังคมเดียวกัน มากกวาที่จะรับรูและเชื่อถือจากการถายทอดดวย 
เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เปนวัตถุไมมีชีวิตและจิตใจ ไมมีความรูสึกหรืออารมณรวม 3.  โอกาสที่ไมเทาเทียมกัน 
การใชเทคโนโลยี ไมสามารถใชไดกับคนทั้งหมด (Not for All) นอกจากความสามารถทางระดับสติปญญา ที่จะ
สามารถรับรูและเขาใจเทคโนโลยีได จึงเปนความแตกตางทางกายภาพ แลวความแตกตางทางสังคมในการมี
โอกาสเขาใจเทคโนโลยี จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนปจจัยสกัดกั้นโอกาสอีกดวยซึ่งการมีโอกาสไม
เทากันของมนุษยเปนธรรมชาติที่ปรากฏอยู อยางไรก็ตามนักเทคโนโลยีการศึกษาไดพยายามแกไขขอจํากัดเหลานี ้
แตโดยลําพังเฉพาะนักเทคโนโลยีแลวไมสามารถทําได เพราะปญญาเกิดจากองครวมของระบบตางๆ ประกอบกัน 
สิ่งที่นักเทคโนโลยีที่ทําไดพยายามแกไขขอจํากัดเรื่องความยืดหยุนไดมีทางพยายามสรางเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการลงทุน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความตองการ ความสามารถความสนใจและเวลาของผูเรียนให
มากที่สุด ทางดานความเปนสัตวสังคมการออกแบบเทคโนโลย ี เพื่อการสอนไดพัฒนาใหผูเรียนไดมีสวนรวมมี
ปฏิสัมพันธมากขึ้น มีความพอใจและชอบที่จะเรียน โดยมีการศึกษาถึงความชอบในการเรียนดวยและประการ
สุดทายเรื่องของโอกาสที่ไมเทาเทียมกัน นอกจากจะพยายามลดชองวางเรื่องระยะทางและเวลาดวยใชเทคโนโลยี
ช้ันสูงแกปญหา เชน ดาวเทียมและคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถปรับตัวเองใหเหมาะสมกับระดับสติปญญาของผูเรียน
แลวการจัดการเพื่อใหผูมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ไดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีช้ันสูงกําลังดําเนินอยูเชนกัน  

การพัฒนาปญญาเพื่อสรางเทคโนโลยีเปนวงจรของการพัฒนาที่เช่ือมตอกัน โดยการใชเทคโนโลยีสราง
ปญญาอีกตอหนึ่ง เมื่อมีปญญาก็สามารถสรางเทคโนโลยีได การใชเทคโนโลยีสรางปญญา ตองพิจารณาธรรมชาติ
ของการเกิดปญญาของมนุษย ถาใชเทคโนโลยีที่ขาดความสอดคลองกับธรรมชาติแลว ก็ไมสามารถบรรลุผลที่
ตองการได การพัฒนาใหเกิดปญญาตองพัฒนาใหเปนบูรณาการของความรูดานตางๆ โดยใหผูเรียนไดสัมผัสจริง
ใหมากขึ้น ในทุกระดับของความรูในดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร ศาสนา และการจัดการ เพื่อเช่ือมโยงความรู
ทั้ง 4 ประเภทเขาดวยกัน จึงเปนยุทธศาสตรทางการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาปญญาที่สําคัญที่สุดของสังคมทั้งหมด 
สถาบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําเปนตองคํานึงถึงการบูรณาการของศาสตรอื่นๆ ดวย 
และเทคโนโลยีเชิงระบบหรือวิธีการ (Technology Know-How) ซึง่จะเกิดไดจากการศึกษาและการวิจัยที่ตองไดรับ
การสงเสริมอยางจริงจัง จึงจะสามารถสรางภูมิปญญาอันเปนจุดหมายสําคัญ เพื่อสรางเทคโนโลยีไดอยางที่
ตองการ 
 


