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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีบวกเข้า
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่สถานศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) สถานศึกษาใช้การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์  ในการติ ดต่อสื่ อสารแบ่ งออกเป็น  2 ชนิด  ได้ แก่  1) การสื่ อสาร  ทาง เดียว  (One-Way 
Communication) เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อการสอน เช่น วิดีโอ (Video) Power Point ภาพนิ่ง (Slide) 
สถานการณ์จ าลอง (Scenario) กรณีศึกษา (Case Study) โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 2) การ
สื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction : CAI) ระบบการจัดบทเรียน (Learning Management System: LMS) หรือ
การเรียนโดยผ่านแอปพลิเคชั่นการประชุมทางวิดีโอ เชน่ Google Hangout Meet, Zoom Meeting, Schoology, 
Webex, Microsoft Teams เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาเลือกระบบการติดต่อสื่อสาร ที่สอดคล้องกับ จ านวนผู้เข้าใช้
งาน ระยะเวลาใช้งาน ความคมชัดของภาพ เสียง ทีท่ าให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค าส าคัญ : การเรียน,ออนไลน์,สถานศึกษา 
 
Abstract 
 Online learning is a learning activity in various forms to enable learners to learn via the 
Internet by using computers as the technology and the Internet networks without need of going to 
study at school. Due to the current situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19), schools 
use online teaching and learning management to solve the problem. Two types of communication 
were used in this new teaching and learning management: 1) One-Way Communication, which 
transmitted contents through teaching media such as Video, Power Point, Slide, Scenario, and Case 
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Study, without interaction between teachers and learners. 2) Two-Way Communication which 
transmitted contents through teaching materials such as Computer Assisted Instruction (CAI), 
Learning Management System (LMS) or Learning Through Applications, Video Conferencing Features 
such as Google Hangout Meet, Zoom Meeting, Schoology, Webex, Microsoft Teams, etc. The 
communication system chosen to make online teaching more effective corresponded to the 
significant components of users’ number, period of use, clarity of images and sounds.  
Keywords: Learning,Online,School 
 
บทน า  
              ครูเป็นก าลังส าคัญและมีบทบาทในการให้การศึกษากับเยาวชนในระบบโรงเรียนอย่างต่อเนื่ องมาเป็น
เวลากว่าร้อยปี แต่อนาคตต่อจากนี้ไป บทบาทของครูจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของสังคมในยุคข้อมูลข่าวสาร ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) ครูเน้นวิธีสอน
แบบน าความรู้มาบอกนักเรียน กิจกรรมส่วนใหญ่ในห้องเรียนจึงเป็นของครูผู้สอน ดังได้กล่าวแล้วในเรื่องการปฏิวัติ
กระบวนการเรียนรู้เมื่อแนวคิดใหม่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตนเอง และลดบทบาทการบอกของครูลง จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับบทบาทของครูใหม่ 2) บทบาทของเทคโนโลยีในการเรียนรู้ การเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้
เทคโนโลยีเกือบทั้งหมด โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้เข้ามามีผลกระทบอย่างมากต่อ
กระบวนการเรียนการสอน ในโลกยุคใหม่นักเรียนจะเรียนด้วยตนเองได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจึงถึง
เวลาทีบ่ทบาทของครูจะต้องเปลี่ยนแปลง (รุ่ง แก้วแดง, 2543, หน้า 130) 
               การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการออกแบบ การเรียนการสอนไว้อย่าง
เป็นระบบ มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน  จัดการเรียนการสอน
ตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู้และจิตวิทยาการศึกษา การถ่ายทอดความรู้ การน าเสนอเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และถ่ายทอดกลยุทธ์การสอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือ ซึ่งในปัจจุบันเน้นไปที่การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้โดยไม่
จ ากัดสถานที่และเวลา เนื้อหาบทเรียนของอีเลิร์นนิ่งจะอยู่ ในรูปแบบสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Multimedia) ซึ่งออกแบบไว้ในลักษณะซอฟต์แวร์รายวิชา (Courseware) ประกอบด้วยสื่อผสม ได้แก่ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และที่ส าคัญ คือผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนและผู้สอนได้ การบริหารจัดการอี
เลิร์นนิ่งใช้ซอฟต์แวร์ประเภทบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) ท าหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการอย่างอัตโนมัติเกือบทุกขั้นตอนแทนการปฏิบัติด้วยมือตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนจนถึงขั้นตอน
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน (กฤษณา สิกขมาน, 2554) 
               เนื่องจากในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 
COVID-19) สถานศึกษาส่วนใหญ่ ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Network Systems) เป็นช่องทางในการอ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอน ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2 
ระบบ ได้แก่ 1) ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา ซึ่งให้
ผู้เรียนสามารถเข้ามาใช้เครือข่ายภายในสถานศึกษาส าหรับการเรียนออนไลน์ได้ 2) ระบบเครือข่ายภายนอกสถาบัน 
(Internet) ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตส าหรับการเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกเวลา  
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ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
               การจัดการเรียนรู้ (Learning) เป็นการด าเนินการหรือการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพผู้สอน
จะต้องจัดท าแผนการสอนเป็นอย่างดี และด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว้ (สุมาลี จันทร์ชะลอ, 2542, 
หน้า 11) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งองค์ประกอบการเรียนการสอนจะประกอบไปด้วย  หลักสูตร วิธีการเรียน
การสอนและการประเมิน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543, หน้า 10)  
               สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการหรือการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร และการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (Online learning) การด าเนินการหรือการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ 
ทุกเวลา เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online 
learning)  
 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
               การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับนวัตกรรม
การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรูปแบบการสอนที่หลากหลายองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ (วิทยา วาโย และคณะ, 2563, หน้า 287-290) 
               1. ผู้สอน (Instructor) เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาประสบการณ์ ความเช่ียวชาญของผู้สอน มีส่วนท าให้การสอนออนไลน์บรรลุเป้าหมาย ซึ่งบทบาทของผู้สอน
เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Guide) พี่เลี้ยง (Mentor) เป็นผู้ฝึก (Coach) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitators) เพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเล็งเห็นศักยภาพของตนเองในด้านการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ ในการเรียนทักษะด้าน
ความรู้ที่ใช้ในการท างาน ความสามารถในการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการท างานที่สอนกันได้ (Hard Skill) เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการพัฒนา
ตนเอง (Soft Skill) เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
เนื้อหาการเรียนได้รวดเร็วและนานขึ้น อย่างไรก็ตามผู้สอนต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าขณะที่สอน และควรมีการติดตามการเข้าเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น ความถี่ของการเข้าเรียน จ านวน
ช่ัวโมงการเรียน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการในการช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
จากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 
               2. ผู้เรียน (Student) เป็นผู้รับเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความพร้อมใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน
เนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อม
ในการเรียนรู้ เช่น การศึกษาขอบเขตของเนื้อหาก่อนเข้าเรียน การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากแหล่ง
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เรียนรู้ต่าง ๆ การเตรียมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้พร้อมใช้งาน การเตรียมสถานที่ส าหรับการเรียนที่เหมาะสม 
การติดต่อสื่อสารแบบดิจิทัลกับผู้สอนเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้เหมาะสม  รวมทั้งมีความฉลาดทาง
อารมณ์ในการใช้สื่อ (Digital Emotional Intelligence) อย่างเหมาะสม เช่น การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กับคนอ่ืน 
การมีน้ าใจในโลกออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียน การส่งงานตามก าหนด มีการทบทวนความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น  
               3. เนื้อหา (Content) เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาควรมี
การออกแบบโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีการวางแผนผังรายวิชาเพื่อเป็นระบบน าทางเช่ือมโยงไปสู่
เนื้อหาต่าง ๆ ในบทเรียน ส าหรับข้อความของเนื้อหาควรมีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาท าความเข้าใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม รวมทั้งควรมีการจัดล าดับข้อมูล 
หัวข้อย่อยต่าง ๆ ให้มีการเช่ือมโยงกัน และเนื้อหาในบทเรียนสามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
ภายหลังจากการเรียนออนไลน์ 
              4. สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Instructional Media & Resources) ถือว่ามีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา สื่อการสอนที่ดีจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจในเนื้อหาขณะที่เรียนได้ 
สื่อที่ใช้ในการสอนควรที่มีความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น วิดีโอ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว สถานการณ์จ าลอง บทความวิชาการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม เช่น 
ขนาดตัวหนังสือ สี ความคมชัดของรูปภาพ ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งสื่อที่น ามาใช้ควรมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาของรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ (Resources) ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา E-book E-Journal ห้องสมุด เป็นทางเลือกที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ด้วยการสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อน ามาประกอบการเรียน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ควรมีความหลากหลายให้ผู้เรียนสืบค้นได้อย่างเพียงพอ ท าให้
ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องใส่เนื้อหาในบทเรียนทั้งหมด 
               5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) เป็นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผล โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) วางแผนออกแบบ (Planning 
Design) น าไปใช้ (Implement) พัฒนา (Development) ประเมินผล (Evaluation) หลักสูตรการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถน าเนื้อหาไปประยุกต์สู่การ
เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
               6. ระบบการติดต่อสื่อสาร (Communication Systems) มีส่วนส าคัญท าให้การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งการติดต่อสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) การสื่อสาร ทางเดียว 
(One-Way Communication) เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อการสอน เช่น วิดีโอ (Video) Power Point ภาพนิ่ง 
(Slide) สถานการณ์จ าลอง (Scenario) กรณีศึกษา (Case Study) โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 2) 
การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction : CAI) ระบบการจัดบทเรียน (Learning Management System: LMS) 
หรือการเรียนโดยผ่านแอปพลิเคช่ันการประชุมทางวิดีโอ  เช่น Google Hangout Meet, Zoom Meeting, 
Schoology, Webex, Microsoft Teams เป็นต้น ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุย ซักถามร่วมกันได้ในขณะที่
สอนและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ 
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               7. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Systems) เป็นช่องทางในการอ านวยความ
สะดวกให้การเรียนการสอนมีความราบรื่นได้ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) ระบบเครือข่ายภายใน
สถาบัน (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา ซึ่งให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาใช้เครือข่าย
ภายในสถานศึกษาส าหรับการเรียนออนไลน์ได้ 2) ระบบเครือข่ายภายนอกสถาบัน (Internet) ที่เช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับการเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตาม อาจมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความพร้อมของนักศึกษาในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและพื้นท่ีที่ไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงความเร็วของอินเทอร์เน็ตอาจท าให้การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ไม่ราบรื่นได้ 
               8. การวัดและการประเมินผล  (Measurement and Evaluation) จ าเป็นต้องมีการวัดและ
ประเมินผล โดยมีการวัดและประเมินผลทั้งระหว่างเรียน (Formative Assessment) เช่น การตั้งค าถาม การสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน สะท้อนคิด เป็นต้น และภายหลังจัดการเรียน (Summative Assessment) เช่น การทดสอบด้วย
แบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ประสิทธิผลของการเรียน เพื่อสะท้อน ความสามารถการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งควรมีความหลากหลาย เพื่อวัดประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องตามสภาพจริง  
              ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์จริง สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้เรียนได้ ทั้งนี้ควรประเมินความพร้อมของ
องค์ประกอบดังกล่าว การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการน าไปใช้ เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว แต่การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนก็มีส่วนส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับ
มุมมอง แนวความคิด รวมทั้งไม่ควรยึดติดวิธีการเรียนการสอนรูปแบบเดิมแต่ควรเปิดมุมมอง แนวความคิด วิธีการ
เรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 
การเรียนการสอนออนไลนข์องสถานศึกษา 
               ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC นั้นนอกจากจะมี ผู้สอน บุคลากรผู้พัฒนา และ
เนื้อหาแล้ว ระบบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในการท าหน้าที่ให้บริการกับ
ผู้เรียนออนไลน์ และผู้สอนที่สามารถใช้ระบบดังกล่าวในการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อส่งเนื้อหาการเรียนรู้ไป

ยังผู้เรียน มีดังนี ้(Support Thai Mooc, 2018) 
              1. EdX เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากมี
เนื้อหาราวิชาที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและที่ส าคัญ ฟรี เมื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ หากต้องการรับ Certificate จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากน้ียังมีหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงจากมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีคุณภาพมากมายจากท่ัวทุก
มุมโลก ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัย MIT และ มหาวิทยาลัย Harvard และมีมหาวิทยาลัยและสถานบันตา่ง ๆ เข้าร่วมอกี 
50 กว่าแห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรเปิดสอนออนไลน์หลากสายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และสาขาอ่ืน ๆ มากมาย ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Open edX ยังเปิดเป็น Open Source 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของตนเองได้น าไปใช้งานได้ จึงได้เป็นที่
นิยมในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น KMOOC, JMOOC, Thai MOOC เป็นต้น ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ EdX  
ที่มา : https://medium.com  
               2. Coursera เป็นระบบที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันกับ  Edx โดยมี
หลักสูตรมากกว่า  100 มหาวิทยาลัยทั่วโลก  เ ช่น Stanford, Princeton, Bocconi, Centrale Paris เป็นต้น 
Coursera เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่แสวงผลก าไร โดยน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ก่อตั้งโดย 
Andrew Ng และ Daphane Koller ในป ี2012 มีรูปแบบในการด าเนินงานคือ ร่วมมือกับหลาย ๆ มหาวิทยาลัยใน
การเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
กฎหมาย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ปัจจุบัน 
Coursera ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ในการขยายหลักสูตรปริญญาตรีและโท และเป็นครั้งแรกของ 
Coursera ที่ให้ใบปริญญาจริงแก่ผู้เรียน ดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพท่ี 2 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Coursera 
ที่มา : https://medium.com 
               3. Khan Academy เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไรเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อต้องการขยายโอกาส
ทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่คนทั่วโลก ผ่านระบบจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ khanacademy.org โดยระบบ
ดังกล่าวมีเครื่องมือหลักในการสอนคือ วีดิโอ และการปฏิบัติตาม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้หลัก ปัจจุบันมีรายวิชา
มากมายหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เป็น
ต้น โดยมีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อยู่หลายภาษา เช่น Spanish, Portuguese, Hebrew, Italian, Russian, Chinese, 
Turkish, French, Bengali, Hindi, German แ ล ะ  Thai (https://th.khanacademy.org) Khan Academy ถู ก
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ก่อตั้งโดย Salman Khan เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายบังคลาเทศ-อินเดีย มีอดีตเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัทเฮจด์ฟันด์ 
และเคยเรียนจบทั้ง MIT และ Harvard Business School ดังแผนภาพที่ 3 

 
แผนภาพท่ี 3 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Khan Academy 
ที่มา : https://medium.com 
               4. Udemy Udacity ถูกก่อตั้งในปีเดียวกันกับ Coursera โดย Sebastian Thrun David Stavens 
และ Mike Sokolsky ได้เล็งเห็นว่าโดยปกติแล้วการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะสามารถรองรับผู้เรียนได้ ไม่
เกิน 200 ต่อคลาสเรียนเท่านั้นและผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ชอบดูวีดิโอการสอนย้อนหลังมากกว่า 
เพราะมีอิสระในการเรียนรู้ จึงได้สร้างระบบ Udacity ขึ้นมา เน้นเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาสู่คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และธุรกิจ หลักสูตรทั้งหมดมีตารางเรียนแบบที่นักเรียนสามารถ
วางแผนเอง ดังนั้นนักเรียนสามารถศึกษามากน้อยตามที่ต้องการในแต่ละสัปดาห์ เหมาะส าหรับนักเรียนที่มีเวลาว่าง
น้อย นอกจากน้ียังได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับเริ่มต้น (beginner) ระดับกลาง (intermediate) และ
ระดับสูง (advanced) เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ดังแผนภาพที่ 4 

 
แผนภาพท่ี 4 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Udemy Udacity 
ที่มา : https://medium.com  
              5. Canvas เป็นระบบ LMS ที่มีความแตกต่างกันกับ Edx Coursera และ MOOC Platform ทั่วไป 
เน้นไปท่ีการให้ความสะดวกในการบริหารจัดการ Online Course ภายในองค์กร หรือภายในมหาวิทยาลัย Canvas 
ได้รับความนิยมใน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ให้มีการให้บริการเป็นแบบ Open source และแบบ 
freemium ดังแผนภาพที่ 5 

https://medium.com/
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แผนภาพท่ี 5 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบ Canvas (LMS) 
ที่มา : https://medium.com 
               6. FutureLearn คือระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ MOOC 
Platform ทั่วไปมีเครื่องมือเด่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์คือ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน
กับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เพราะ Future Learn เชื่อมการการพูดคุยในเรื่องที่เรียนรู้กับคนอ่ืน ๆ ทั่วไปท าให้ได้
พบโอกาสและแนวทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท าให้การเรียนออนไลน์ประสบผลส าเร็จมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี The 
Open University ซึ่งเป็นบริษัทเอกสารให้การสนับสนุน ดูแล และบริหารจัดการ ท าให้เช่ือได้ว่า Course Online 
และระบบดังกล่าวมีคุณภาพมาก ๆ ดังแผนภาพที่ 6 

 
แผนภาพท่ี 6 จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC (FutureLearn) 
ที่มา : https://medium.com 
                7. Udacity คือระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่มีเป้าหมาย คือการเข้าถึงองค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดทั่วโลก โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปท่ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ 
เพื่อเป็นทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับผู้เรียนท่ีสนใจในเนื้อหาเฉพาะด้าน ให้สามารถศึกษาจาก Udacity อย่างลึกซึ้งได้ ดัง
แผนภาพท่ี 7 

https://medium.com/
https://medium.com/
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แผนภาพท่ี 7 จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC (Udacity) 
ที่มา : https://medium.com 
               8. Open Education Europa เป็นระบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเป็นประตูสู่นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มประเทศยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ได้เปิดตัวครั้งแรกในเดือน
กันยายนปี 2013 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มการเปิดศึกษาเพื่อจัดหาเกตเวย์เดียวสู่  European Open 
Education Resources เป้าหมายหลักคือ การน าเสนอแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่เปิดสอนในยุโรปทั้งหมดที่มีอยู่
ในหลายภาษาเพื่อให้สามารถน าเสนอแก่ผู้เรยีนครูและนักวิจัย นอกจากน้ี Education Europa เป็นแพลตฟอร์มการ
จัดการสอนออนไลน์แบบไดนามิกที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี  Open source ล่าสุดที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น แชท เว็บบอร์ด เป็นต้น ดังแผนภาพที่ 8 

 
แผนภาพท่ี 8 จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC (Open Education Europa) 
ที่มา : https://medium.com 
              9. The Open University เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ  MOOC ที่เน้นการ
ปรับตัวของผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อน เนื่องจากระบบมีการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานที่เข้าใจง่าย มี

https://medium.com/
https://medium.com/
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ระบบช่วยเหลือให้กับผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ในการเรียนรู้เน้นง่ายต่อการใช้งาน โดยเนื้อหาการเรียนรู้ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ดังแผนภาพที่ 9 

 
แผนภาพท่ี 9 จัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC (The Open University) 
ที่มา : https://medium.com 
 
บทสรุป 

               การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 ในปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว  ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตส าหรับการเข้าเรียนออนไลน์ได้ทุกเวลา ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยพิจารณารูปแบบการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับลักษณะรายวิชา ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนในการสอนแบบ
ออนไลน์ได้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาให้เหมาะสม
ส าหรับการเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยก่อนสอนควรทดสอบการใช้ระบบการเรียน 
พร้อมทั้งปฐมนิเทศหรือชี้แจงให้ผู้เรียนได้เข้าใจระบบการเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  2) 
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน ที่มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับความสนใจในการพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น รูปภาพ วิดีโอคลิป การ์ตูน ข้อความกราฟิก เสียงพูด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ หรืออาจเลือกใช้สื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน เช่น ข่าวสารสถานการณ์เด่นๆ ในแต่ละวัน และข่าว
ดารานักแสดง เป็นต้น 3) กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนเร่งเร้าความสนใจ 
(Gain Attention) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา เช่น วิดีโอ สถานการณ์เด่นในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการเร่งเร้าความ
สนใจของผู้เรียน และอยากติดตามการเรียนเพ่ิมขึ้น  2. บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Specify 
Objective) เป้าหมายของการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมของตนเองในการเรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถทบทวนองค์ความรู้เดิมของตนเองและเชื่อมโยงสู่การเรียนเนื้อหาใหม่ได้แก่  การถาม-ตอบ 

https://medium.com/
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การเล่าประสบการณ์เรียน เป็นต้น 4. น าเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) ผู้สอนควร
น าเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม มีสื่อการสอนประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้มากขึ้น 5. ชี้แนะ
แนวทางการเรียนรู้ อธิบายวิธีการ และข้ันตอนของการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้เดิม
ที่มีเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 6. 
ตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) เป็นการมีส่วนร่วมระหว่างเรียนออนไลน์ เช่น การตอบค าถาม 
การแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียนร่วมกัน เพ่ือทดสอบความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน และ 4) การ
วัดผล และการประเมินผล (Measurement and Evaluation) การวัด และการประเมินผลเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการสอน มีการวัดและประเมินผล โดยมีการประเมินระหว่างเรียน (Formative 
Assessment) เช่นการตั้งค าถาม  การสะท้อนความคิดเห็นของผู้ เรียน และมีการวัดผล และ
ประเมินผลหลังเรียน (Summative Assessment) เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน เพ่ือสะท้อนความสามารถการเรียนรู้และการเก็บคะแนนของผู้เรียน 
              การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 ในปัจจุบัน โดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งปัจจุบันนักเรียนต้องกลับไปเรียนที่
บ้าน โดยผู้บริหารได้มอบหมายให้ครูประจ ารายวิชาได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งท าให้
เกิดผลเสียต่อสถานศึกษา ครู และผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ นักเรียน
ไม่มีโทรศัพท์เพราะฐานะยากจนจึงไม่สามารถเรียนได้ นักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องเนื่องจากระบบขาดหาย
ไม่ต่อเนื่อง นักเรียนบางห้องขาดเรียนเกินครึ่งเนื่องจากสถานการณ์ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
การแจกใบงานของครูแต่ละครั้งท าให้ใช้เวลาหลายวันเนื่องนักเรียนอยู่ในพ้ืนที่  ที่ห่างไกลกันมาก ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้
สถานศึกษาท้ังระบบในการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพลดลงมากกว่าที่เป็นอยู่    
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