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บทคัดย่อ
การแพรระบาดของโรคติดเชือ วรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเกิดการปรับตัวเปนวิถีชีวิตแบบใหม
(New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที มสามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ด จึงจำเปนตองใช
รูป แบบการเรียนการสอนแบบออน ลน เพื อใหการเรียนรูเกิดความตอเนื อง การเรีย นการสอนแบบออน ลน
มีองคประกอบ ดแก ผูสอน ผูเรียน เนือหา สือการเรียน และแหลงเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรู ระบบการ
ติ ด ตอสื อสาร ระบบเครื อ ขายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การวั ด และการประเมิ น ผล รู ป แบบการเรีย นการสอน
มี ห ลากหลายวิ ธี ที ทำใหผู สอนและผู เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธรวมกั น ด การพิ จ ารณาองคประกอบและรู ป แบบ
ทีสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะวิชา รวมทังบริบทของผูเรียนทีจะนำ ปสูการประยุกตใชในการเรียนออน ลน ดอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดผลลัพธการเรียนรูตามวัตถุประสงค
แตปจจุบั น เมือการเรีย นการสอนแบบออน ลนของผู เรีย น อาจ ม ดประสิ ทธิ ภ าพอยางที มุงหวั ง ว
และสงผลเสียตอสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจของผูเรียนมากกวาทีคิด โดยตองพบเจอกับปญหาการเรียน
มทั น การบานเยอะ และปญหาการสอบ อีก หนึ งปญหาทีนากั ง วล คือ ปญหาดานสุ ขภาพรางกายและจิตใจ
จึง จำเปนตองมีเทคนิคตาง เพือสรางผลลัพ ธที ดี ใหแกผูเรียน สามารถเรียนออน ลน ดอยางมี ประสิทธิภาพ
ประสบความสำเรจ มีสุขภาพรางกายและจิตใจทีดี และทำใหผูเรียน ดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนการสอน
แบบออน ลน
คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบออน ลน ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช เทคนิค

บทนำ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติ ด เชื อ วรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ดสงผลกระทบตอ
ประชากรโลกเปนวงกวาง โดยมีจำนวนผูปวยติดเชือและผูเสียชีวิตเพิมขึนเปนจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเรว
องคการอนามัยโลกจึง ดประกาศใหโรคติดเชือ วรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคระบาดใหญ (Pandemic)
ในวันที มีนาคม พุทธศักราช
WHO (2020, ยอหนา 17) ทำใหพฤติกรรมมนุษย พฤติกรรมการบริโภค
และการบริก ารเกิ ด การเปลี ยนแปลงที สำคั ญ ในหลาย ดาน สงผลใหในหลายภาคสวนเกิ ด ผลกระทบ เชน
เศรษฐกิจ สังคม การทองเทียว เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากนียัง สงผลใหสถานศึกษา มสามารถจัดการ
เรียนการสอน ดตามปกติ
องคการอนามั ย โลก WHO, UNICEF & CIFRC (2020, pp.4-6) ดเสนอแนวทางในการปองกั น
และควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยใหตระหนักถึงการปองกันทางดานสภาวะแวดลอมในโรงเรียน สุขอนามัย
ของนักเรียน และการผอนปรนการลาปวยใหกับครู นอกจากนันการเวนระยะหางทางสังคมเปนอีกเรืองหนึงที สำคัญ
ทีควรคำนึงถึง โดยใหมีการจัดหองเรียนแบบสลับกันมาเรียน ยกเลิกกิจกรรมทีมีการรวมตัวกัน กีฬา เกม การชุมนุมกัน
เปนกลุ มใหญและจั ด โตะเรีย นใหหางกั น อี ก ทั งยั ง สงเสริ ม ใหโรงเรีย นจั ด การเรี ย นการสอนออน ลนอี ก ดวย
ทางดานของ กาญจนา บุญภักดิ (
, หนา ) ดเสนอแนวคิดทีสอดคลองกันวา สถานศึกษาตาง จำเปนตอง
ปรับเปลียนวิธีการจั ดการเรียนรู อยางเรงดวน ในการพั ฒนาการเรียนการสอนของครูมาเปนแบบออน ลน เพื อลด
การเผชิญ หนากัน โดยใหมีการจัดการเรียนรูแบบออน ลน
% โดยงดเดินทางมาเรียน งดการรวมกลุมกัน
เปนจำนวนมาก งดกิจกรรมหลาย กิจกรรมทีจัดขึน เพือพัฒนาผูเรียนมาเปนการเรียนการสอนแบบออน ลน
ดวยเหตุนี จึง ทำใหผูพัฒ นาระบบทางดานสารสนเทศ ดเรงพัฒ นาเครืองมือทีชวยในการจัดการศึกษา
และการประชุมทาง กล จึงเกิดเครืองมือทีชวยในการจัดการเรียนการสอน และการประชุมทาง กลขึนมากมาย
เพือตอบสนองตอความตองการของผูใช เชน Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook,
Messenger, Microsoft Teams, True Visual World, Google Meet, Vroom, Webex เปนตน กาญจนา บุ ญ ภั กดิ
(
, หนา ) จึงทำใหเกิดกระแสของการปรับเปลียนวิถีชีวิต ของการศึกษาใหมเปนการเรียนการสอนรูปแบบ
ออน ลน เพือใหผูเรียน ดเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือง บทความนี จึงมีวัตถุประสงคเพือนำเสนอเทคนิคการ
เรียนออน ลนใหมีประสิทธิภาพในยุคโควิด-19 ใหแกผูเรียนสามารถนำ ปปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชน สำหรับ
การเรียนการสอนรูป แบบออน ลนในปจจุบัน ดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดสุขภาพรางกายและจิตใจทีดีตอ
ผูเรียนออน ลน อีกทังเพือเปนการเตรียมความพรอมสำหรับผู เรียนทานอืน ทีจะเขารับการศึกษาหลักสูต ร
นายทหารอากาศอาวุ โส (นอส.) รุนถั ด ป นอกจากนียั ง เปนการพั ฒ นาผลลั พ ธสำหรับ การเรีย นรู (Learning
Outcomes) ของผูเรียนใหเปน ปตามวัตถุประสงคของการเรียนรูตอ ป

บทเนื้อหา
๑. หลักการเรียนออนไลน
ดวยการเติ บโตอยางรวดเรวของเครือ ขายอิ น เทอรเนตและเทคโนโลยีดิจิ ทัล สงผลใหเวบ ซตถือ เปน
เครืองมือทรงพลังและมีประสิทธิภาพแพรหลาย ปทัวโลก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทาง กล Taylor
(2014) การเรีย นการสอนออน ลนเหมื อนกั บ การเรีย นการสอนในชันเรีย น ตรงที ครู ผูสอนจะตองจัด เตรี ย ม
กิจกรรมและประสบการณเรียนใหกับผู เรียน การเรียนการสอนที ดีนัน ผูเรียนและผู สอนควรตองปฏิ สัมพั น ธ
ระหวางกัน ดังนันการเรียนการสอนออน ลนจึง ม ดเปนเพียงแคการสรางบทเรียนบนเวบ เพือใหผูเรียนเขามา
ศึกษาเนือหาบทเรียนเทานั น หากแตยัง ตองมีก ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึง ถึงผูเรียนเปนสำคั ญ
Worathan Technology (ม.ป.ป.) ดอธิบาย ววา การเรียนการสอนออน ลน (Online learning) จัดเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษา ในอีกรูปแบบหนึง ซึงสามารถเปลียนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ใหเปนการเรียนรูปแบบใหม ที
ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอน นอกจากนีความหมายอีกในหนึงยังหมายถึง การเรียนทาง กล การ
เรี ย นผานเวบ ซตอี กดวย สอดคลองกั บ Calder & McCollum (1988) กลาววา คำจำกั ดความโดยทั ว ป ของการ
เรียนรูแบบเปด คือ การเรียนรูตามเวลา ความตองการ และสถานที การเรียนการสอนแบบออน ลนจะเปนการ
เรียนผานทางอินเทอรเนต โดยอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอร เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมบวกเขากับเครือขาย
อินเทอรเนต สรางการศึกษาทีมีปฏิสัมพันธคุณภาพสูง โดย มจำเปนตองเดินทาง เกิดความสะดวก และเขาถึง ด
อยางรวดเรว ทุกสถานที ทุกเวลา เปนการสรางการศึกษาตลอดชีวิตใหกั บผูเรียน ในสวนของเนือหาของการเรียน
ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และมัลติมีเดีย เปนตน สิงเหลานีจะถูกสงตรง ปยังผูเรียนผาน Web
Browser ทังผูเรียน ผูสอน และเพือนรวมชันเรียน สามารถติดตอ สือสาร ปรึกษา แลกเปลียนความคิดเหน
แบบเดียวกับ การเรียนในชันเรียนทัว ป โดยการใช E-mail, Chat และ Social Network เปนตน
ดวยเหตุนี การเรียนรูแบบออน ลน จึง เหมาะสำหรับ ผูเรียนทุกคน ซึงลักษณะสำคัญ ของการเรียนการ
สอนแบบออน ลน ผูเรียนสามารถศึกษาเอกสารบนเวบ ซตทีมี Links ตอ ปยังแหลงความรูอืน ทำใหขอบเขต
การเรียนรูกวาง กลออก ป และสามารถเรียนรูอยางลึกซึงมากยิงขึน จึงชวยเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
เกิดเครือขายความรูโยงใยออก ป กลยิงขึน โดยเนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึงชวยลดชองวางระหวาง
การเรียนรูของผูเรียน ดเปนอยางดี

๒. แอปพลิเคชันที่ใชในการเรียนการสอนออนไลน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติ ดเชื อ วรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบั น การศึ ก ษา ดมี
การประกาศปดการเรียนการสอนและงดจัดกิจกรรมตาง หลังจากมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน จึงทำให
ตองยกเลิกการเรียนการสอน และการสอบวัดผล ดวยเหตุนี จึงทำใหสถาบันการศึกษาตาง ดปรึกษาหารือถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน ลนขึน โดยพัฒนาจากแอปพลิเคชัน (Application) การประชุม
ออน ลนในแพลตฟอรมตาง ดแก Zoom Cloud Meeting, Facetime, Skype, Cisco Webex Meetings
และ Google Meet เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี
๑. Zoom Cloud Meeting
คุณ สมบัติ : จำกัดการประชุม นาที สำหรับบัญ ชีฟรี ถาจายเงินสามารถใช ชัวโมง จำกั ด
ผูใชงาน
คน เปนแอปพลิเคชันประชุมออน ลนที ดรับความนิยมมากทีสุด สำหรับการประชุมออน ลนทัวโลก
นอกเหนือจากมาตรฐานของฟงกชันการประชุมวิดีโอ HD และการโทรดวยเสียงทีมีความปลอดภัยแลว ยังสามารถ
ใหผูใชทำการประชุมกลุมดวยโทรศัพทมือถือผานการเชือมตอเครือขายมือถือ หรือ Wi-Fi ดอีกดวย
การใชงาน App ประชุม Online Zoom
. เปดโปรแกรม Zoom เพือเขารวมการประชุม
. คลิกเขารวมการประชุม หากคุณตองการเขารวม โดย มตองลงชือเขาใช
. ลงชือเขาใช จากนันคลิก เขารวม (Join a Meeting) ปอนหมายเลขรหัสการประชุม และชือที จะ
แสดงของคุณ
. เลือกการเชือมตอเสียง หรือวิดีโอ และคลิก Join เขารวม
ขอดี-ขอเสียของ Zoom Cloud Meeting
ขอดี
รองรับการประชุม ดจำนวนมาก
มีเวอรชันทีสามารถใชงาน ดฟรี
สามารถใชงาน ดกับอุปกรณใดก ด
สามารถเลือกแชทเพือสือสารกับทุกคน หรือกับคนใดคนหนึง ด
สามารถทำการวิเคราะหการประชุม
แชร หรือแบงปนหนาจอ ดงายระหวางการประชุม
รองรับการใชงานกับ Google Calendar
ขอเสีย
ความปลอดภั ยที มดีพ อเปนสาเหตุที หลายองคกรเลิกใช Zoom เชน เหตุการณที เรียกกัน วา
Zoombombing คือ เหตุการณทีเกิดขึนอัน มพึงประสงคจากผูบุกรุก (Hijack) กอกวนในวิดีโอประชุมทาง กล
โดยการแทรก ฟลที มเหมาะสม เชน ภาพลามกอนาจาร เปนตน
คุณภาพของวีดีโอ Support เพียง 720P มใช 1080P
ตองทำการ Subscription หลายอยาง รวมทัง Add-on ดวย
ตองทำการ Download และติดตัง App ทำให มสะดวกกับผูเริมตนใชงาน
มสามารถลบ Comment ที มเหมาะสมขณะการประชุม ด

๒. Facetime
คุณสมบัติ : มจำกัดเวลาในการประชุม แตจำกัดผูใชงาน ดเพียง คน เปนแอปพลิเคชัน ประชุม
ออน ลนที ดรับการพัฒนาโดย Apple Facetime โดยจำกัดการใหบริการเฉพาะผูใชผลิตภัณฑ Apple เทานัน
โดยสามารถใช FaceTime จากอุปกรณ iPhone4 ขึน ป, iPad 2, iPod Touch หรือ Mac ด และอีกฝายกตอง
ใชอุปกรณเหลานีดวย หากตองการโทรหา iPhone ของใครบางคน กสามารถกดหมายเลขโทรศัพทของคนนัน ดเลย
ถาหากตองการติดตอกับผูใชงานอืนบน iPad, iPod Touch หรือคอมพิวเตอร Mac กเพียงพิมพทีอยูอีเมลเทานัน
การใชงาน App ประชุม Online Facetime
. การโทร FaceTime จำเปนตองมีเบอรโทรศัพท หรือทีอยูอีเมลทีลงทะเบียนของบุคคลนัน
. ในแอปพลิเคชัน FaceTime แตะทีปุมเครืองหมายบวก (+) แลวพิมพเบอรโทรศัพท หรืออีเมล
ของบุคคลนัน จากนันแตะปุมโทร หรือปุมวิดีโอ
. ถามีเบอรโทรศัพท หรืออีเมลของบุคคลทีตองการโทรทีบันทึก วในแอปรายชือแลว เพียงกดชือ
นันจากเมนูรายชือ จากนันแตะปุมโทร หรือปุมวิดีโอ
. สามารถโทร FaceTime แบบวิดีโอจาก iPhone ระหวางทีโทรศัพทอยู ดอีกดวย โดยการแตะ
อคอน FaceTime ในแอปโทรศัพทเพือสลับ ปใช FaceTime
ขอดี-ขอเสียของ Facetime
ขอดี
FaceTime สามารถรองรับวิดีโอคอล ความละเอียดสูง 720p
มีการเขารหัสแบบ end-to-end
ขอเสีย
จำกัดการเขาถึงและใชงานของคุณเฉพาะผูใช iOS
มเหมาะใชในการเรียน เนืองจาก มคอยมีเครืองมือใหใชมากนัก
. Skype
คุณสมบัติ : จำกัดเวลาสูงสุด
ชัวโมงตอเดือน (จำกัด ชัวโมงตอวันสูงสุด และ ชัวโมงตอวิดีโอ
คอลแตละครัง) และจำกัดจำนวนผูใชสูงสุด คน
Skype เปนเครืองมือสือสารทียอดเยียม มเพียงแตเปนทีนิยมในธุรกิจเทานัน แตยังเปนเครืองมือที
ยอดเยียมสำหรับการติดตอกับเพือน ครอบครัว เพือนรวมงาน และลูกคาจากทัวทุกมุมโลก โดยโปรแกรม Skype
ตองสรางบัญชี หรือติดตังแอปพลิเคชันเพือเขารวมการประชุมกอน สามารถใชโปรแกรม Skype โทรเขาโทรศัพทบาน
หรือโทรศัพทมือถือ ดเลย โดยมีอัตราคาบริการตามที Skype กำหนด โดยตองซือเครดิต หรือสมัครสมาชิกกอน
อยาง รกตามหากเปนการโทรระหวาง Skype กับ Skype แลวจะ มเสียคาใชจายแตอยางใด
การใชงาน App ประชุม Online Skype
. คนหาบุ ค คลที ตองการที จะโทรหาจากรายชื อ ปุ มรายชื อรายการ หาก มมี ร ายชื อติ ด ตอ
จำเปนตองทำการเพิมรายชือใหมกอน
. เลือกรายชือทีตองการโทร และเลือกปุมโทรดวยเสียง หรือปุมวิดีโอ หากตองการโทรเปนกลุม
เพียงเพิมผูเขารวมคนอืน
. ถาตองการวางสายใหเลือกปุมวางสาย End Call

ขอดี-ขอดอย Skype
ขอดี
สามารถแชรทังหนาจอและเอกสาร โดยรองรับ ฟลขนาดใหญ
รองรับ วทบอรดโพสตโพล และถือ Q & A เซสชัน
มีเวอรชันฟรี ซึงเหมาะสำหรับทีมขนาดเลก
หากซื อ Office365 ซึ งรวมโปรแกรม Skype และจะรองรั บ โปรแกรมทางธุ ร กิ จ อยาง
Microsoft Word, Powerpoint และ Excel
ขอเสีย
มักจะมีปญหาในการหยุดการทำงาน ปเฉย
การติดตอกับบริษัท Skype เพือขอความชวยเหลือ หรือสอบถามขอมูลเพิมเติมคอนขางลำบาก
ขอจำกัดในเรือง Bandwidth และการเชือมตอการคนหาขอความ มคอยดี
การ Transfer File ใหญคอนขางชา
๔. Cisco Webex Meetings
คุณสมบัติ : จำกัดการประชุม นาที สำหรับบัญชีฟรี และจำกัดจำนวนผูใชงาน
คน
Cisco Webex Meetings เปนอีกหนึงแอปพลิเคชันประชุมออน ลนชันนำ และเปนทีนิยมเนืองจาก
กลยุทธในการใหบริการฟรี จึงมีการขยายตัวของการใชงานมากขึน ดวยฟงกชัน Active View ซึงเปนลักษณะพิ เศษ
ที ทำใหงายตอการดู ว าใครกำลั งพู ดอยู และอี กคุ ณสมบั ติ หนึ ง คื อ การสำรวจความคิ ดเหนแบบเรี ยล ทมที ทำให
ทีประชุม สามารถตั ดสินใจรวมกันในเรืองสำคั ญตาง ดเลย นอกจากนี ยังมี ปฏิ ทิ นชวยใหกำหนดเวลางาน ดงาย
การประชุม และการบันทึกทังหมด ดรับการเขารหัสอยางสมบูรณ เพือใหแนใจวา มมีใครดักฟงดวย
การใชงาน App ประชุม Online Cisco Webex Meetings
. ปทีเวบ https://signin.webex.com/join
. ใสขอมูล ID การประชุมและกด Enter
. กดปุม X เมือตองการวางสาย
ขอดี-ขอดอย Cisco Webex Meetings
ขอดี
Active View จึงทำใหงายตอการดูวาใครกำลังพูดอยู
การสำรวจแบบ Realtime
การเขารหัสเตมรูปแบบในการประชุม และการบันทึกวิดีโอ HD
การแชรหนาจอ
ขอเสีย
Webex ขาดการผสานรวมกับ Microsoft Office ดงาย
Interface ใชงานยาก
ตองการคุณสมบัติการทำงานรวมกันเพิมเติม

๕. Google Meet
คุณสมบัติ : จำกัดการประชุม นาที สำหรับบัญ ชีฟรี ถาประชุมแบบ ตอ สามารถใชงาน ด
ชัวโมง และจำกัดจำนวนผูใชงาน
คน
เปนแอปพลิเคชัน ประชุมออน ลนที ออกแบบโดย Google ทีจะเขามาแทนทีแอปตั วเดิม Google
Hangout โดยมี ก ารสรางเครื องมื อ เพื อใหมี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ขอมู ล และปกปองความเปนสวนตั ว
ของผูใชงานอยางเตมที มีการเขารหัสระหวางการสงขอมูล และมาตรการปองกันการละเมิดในโปรแกรม ซึงจะชวยให
การประชุมมีความปลอดภัยมากยิงขึน
การใชงาน App ประชุม Online Google Meet
. ปที https://meet.google.com/
. คลิก "New Meeting" หรือใส Code การประชุม หรือ Link ที ดรับเชิญมา
. เลือกทีเครืองหมายบวกเพือเริมการประชุม ดเลย
. กดปุม"อนุญ าต" หรือ " มอนุญ าต" ขึนอยูกับวาคุณตองการอนุญ าตใหใชกลอง และ มโครโฟน
ของคุณหรือ ม แลวกดปุม Join now
. ทำการ Copy Link ทีหนาจอและสง Link ปยังคนทีตองการใหเขารวมประชุม หรือจะทำการกด
Add People เพือสง Link ปยัง Email ของคนทีอยูใน Contact ของคุณ แลวกดปุม Send Email
ขอดี-ขอดอย Google Meet
ขอดี
นำเสนอการสือสารระหวางแผนกอยางราบรืน
การปดเสียงอัจฉริยะชวยใหสามารถสือสาร ดอยางเงียบ เมือมีลูกคาอยูในสำนักงาน
ใชงานรวมกับผลิตภัณฑอืน ของ Google ด
การแชรหนาจอในตัว
การโฟกัสหนาจออัตโนมัติ
สามารถใชงาน ดกับอุปกรณคอมพิวเตอรทีหลากหลาย
ขอเสีย
มรองรับ Chromecast สำหรับการสตรีมวิดีโอ
ตองการ Bandwidth ทีคอนขางเสถียรสูง
คุณภาพของวิดีโอ มสูงเทากับคูแขง
บางครังหนาจอคาง หรือเบลอขณะทีทำการ Share Screen
การตังคา Firewall อาจสงผลตอการใชงาน Google Meet ด

๓. ขอดี-ขอเสียของการเรียนการสอนออนไลน
ขอดีของการเรียนออนไลน
. สามารถเลือกเวลาเรียน ดตามความตองการ หากเปนการเรียนแบบเดิมจะตองมีเวลาในการเขาเรียน
ตายตั ว ซึ งผู เรี ยนจำเปนตองรี บรอนในการเขาเรียนใหทั นตามกำหนด แตสำหรับการเรียนออน ลนเรา มจำเปน
ตองรีบรอนเพราะสามารถเริมตนเรียนตอน หนก ด
. อยูตรง หนบนโลกนีกเรียน ด ขอเพียงแคคุณมีอุปกรณเชือมตอกับอินเทอรเนต เชน คอมพิวเตอร โนตบุก
ตอใหอยูตรงสวน หนของโลกทีอินเทอรเนตเขาถึงกสามารถเรียนออน ลน ดอยางงายดาย มจำเปนตองเขาเรียน
ในชันเรียน หรือมาเรียนยังสถาบันการศึกษาใหยุงยาก
. ทบทวนการเรียนตรงจุดที มเขาใจ ดตลอด ถือเปนขอดีอันโดดเดนอีกดานสำหรับการเรียนออน ลน
คือ เราสามารถยอนกลับ ปทบทวนในบทเรียนทียัง มคอยเขาใจ หรือมีขอสงสัยตาง ด ซึงการเรียนการสอน
ปกติหากผาน ปแลว มสามารถยอนกลับมาเรียนใหม ด
. หลักสูต รการสอนมีก ารอัพเดทบอย ในเมื อเปนการเรียนออน ลนนันหมายถึงหนัง สือ มใชเรือง
จำเปน ทำใหผูสอนสามารถอัพเดทขอมูลใหม ตัวอยางทีทันยุคสมัย ดตามตองการใสในบทเรียน ดเลย คนเรียน
เองกสามารถเรียนรูกับเรืองใหม ดทันที
. ประหยั ดคาใชจาย การเรี ยนออน ลนชวยลดคาใชจายมากมาย เชน คาหนั ง สือ เรีย น คาเดิ น ทาง
คาอาหาร คาเครืองดืม และคาทีพัก เปนตน
ขอเสียของการเรียนออนไลน
. ในการศึ กษาทาง กลผูสอน และผูเรียนอาจ ม ดพบหนากั นเลย รวมทั งการพบกันระหวางผู เรีย น
คนอืน ดวย วิธีการนีอาจทำใหผูเรียนบางคนรูสึกอึดอัด และ มสะดวกในการเรียน
. เพือให ดประโยชนในการสอนมากทีสุด ผูสอนตองใชเวลามากในการเตรียมการสอน ทังดานเนือหา
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และในสวนของผูเรียนกจำเปนตองเรียนรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
. การถามและตอบปญหาบางครัง มเกิดขึนทันที อาจทำใหเกิดความ มเขาใจอยางถองแท ด
. ผูสอน มสามารถควบคุมชันเรียน ดเหมือนการเรียนในชันเรียนปกติ
. ผูเรียนตองรูจักควบคุมตัวเองในการเรียน ดอยางดี จึงจะประสบความสำเรจในการเรียน
นอกจากนี เมือการเรียนออน ลนของผูเรียน อาจ ม ดประสิทธิภาพอยางทีมุงหวัง ว อีกทังยังสงผลเสีย
ตอสุข ภาพรางกายและสุข ภาพจิต ใจของผู เรีย นมากกวาที คิด โดยมีผ ลสำรวจจาก ศูน ยพัฒ นาองคความรู
ดานกิจกรรมทางกายประเทศ ทย สถาบันวิจัยประชากรและสัง คม มหาวิทยาลัย มหิดล (ipsr.mahidol.ac.th)
ออกมายืนยันวา นอกจาก "เดกยุคโควิด" จะตองพบเจอกับปญหาเรียน มทัน การบานเยอะ และปญหาการสอบแลว
อีกหนึงปญหาทีนากังวล คือ ปญหาดานสุขภาพรางกายและจิตใจของผูเรียนออน ลน ซึงจากผลการสำรวจพบวา
การเรียนออน ลนทำเดก ทยตองเผชิญ กับ ปญหาดานสุขภาพ สงผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียนจนทำให
ประสิทธิภาพการเรียนลดลง โดยทำใหเกิดอาการเนือยนิง % และมีความเครียดสูง . % นอกจากนียัง
ดรับทราบถึงเสียงสะทอนจากผูเรียนวา พวกเขาตองปรับเวลาชีวิตใหมหมด ตังแตตืนนอนจนถึงเขานอน

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอร ปยวัฒน เกตุวงศา หัวหนาศูนยพัฒนาองคความรูดานกิจกรรมทางกาย
ประเทศ ทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี ใหเหนผลสำรวจทีผานมา พบวา อันดับ
ปญหาทางสุขภาพในชวงเรียนอยูทีบานของผูเรียนออน ลน ดแก
. ปวดตา ปวดเมือย ปวดหลัง เพราะนังเรียนเปนระยะเวลานาน เนือยนิง %
. มีความเครียดและวิตกกังวล โดยเฉพาะเดกทีตองเตรียมตัวสอบเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปที
และมัธยมศึกษาปที รวมทังมหาวิทยาลัย . %
. มีการบานเพิมขึน ทำใหพักผอนและนอนหลับนอยลง . %
. เกิดความเบือหนาย มอยากเรียน . %
. มีกิจกรรมทางดานรางกายและออกกำลังกายนอยลง %
. สภาพแวดลอม มเอืออำนวยและขาดสมาธิในการเรียน . %
. รับประทานอาหาร มตรงเวลา %
สำหรับประเดนสำคัญทีสงผลเสียตอเดก ทยในการออกกำลัง กาย หรือการเคลือน หวรางกายนอยลง
มีข อมูล จาก ดอกเตอร นายแพทย พโรจน เสานวม ผู ชวยผู จัด การกองทุน การสรางเสริม สุข ภาพ (สสส.)
(https://www.thaihealth.or.th) ระบุวา ในมิติทางพฤติกรรมสุขภาพของเดก ทยในยุคโควิดนัน พบวาเดก
ม ดเคลื อน หวรางกายเหมื อนที เคยเปน รวมถึ งการพั กผอน มเพี ยงพอ และรับประทานอาหาร มเปนเวลา ฯลฯ
ซึงสิงเหลานีเปนองคประกอบทีสำคัญทีตองปรับเปลียนอยางเรงดวน
นอกจากนี องคการอนามั ยโลก (WHO) แนะนำวา ตองขยั บรางกายให ดอยางนอยวัน ละ นาที
ในภาวะปกติ เดก ทยทำ ด % แตพอเกิด สถานการณการแพรระบาดของโรคติ ด เชื อ วรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) สถิติการเคลือน หวรางกายในการออกกำลังกายลดลงเหลือประมาณ % โดยรวมตัวเลขคอนขาง
นากลัว ซึงอาจจะสงผลในระยะยาว ด

๔. เคล็ดลับในการเรียนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันจึงทำใหทุกองคกร รวมถึงภาคการศึกษาจำเปนตองพึงพาเทคโนโลยีเปนเครืองมือทำงานหลัก
เมือจำเปนตองปรับเปลียนรูปแบบการเรียนการสอนเปนรูปแบบออน ลน คณาจารยและครูจำเปนตองการเรียนรู
และพัฒนาทักษะใหม เพือเพิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออน ลน พรอมสรางผลลัพธทีดีแกลูกศิษย
ตามความมุงหวังของรายวิชาหรือหลักสูตร จากบทความโดย Wei Bao ซึงตีพิมพในวารสาร Human Behavior
and Emerging Technologies เกี ยวกั บ กรณี ศึ ก ษาการเรี ย นการสอนออน ลนของ Peking University
ดวยเหตุ นี จึ ง มี ค วามจำเปนที จะตองมี เคลดลั บ ที ดี ส ำหรั บ ผู เรี ย นออน ลน เพื อใหเกิ ด การเรี ย นที มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน ตรงตามวัตถุประสงคของผูสอน และตรงตามเปาหมายของผูเรียนทีจะ ดรับผลลัพธทีดี
จากการเรียนออน ลนจนประสบผลสำเรจในทีสุด
สรุปเทคนิค ๙ ขอ เรียนออนไลนใหประสบความสำเร็จ ดังนี้
. จัดระเบียบ กอนเริมเรียนตรวจสอบใหแนใจกอนวา คุณสามารถเขาถึงสือการเรียนการสอนทีจำเปน
และรูวิธีการใชเครืองมือออน ลนเพือเรียนในหลักสูตร ดแลว หากยัง ม ดใหคุณพยายามศึกษาขอมูล และฝกฝน
การใชเครื องมือใหเปน เพื อใหสามารถเรียน ดอยางมีป ระสิทธิภ าพ โดย มเสีย เวลามาหาวิธีเ ปด และวิธีใ ช
ขณะเรียน
. จัด สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ การเรีย น จั ดสภาพแวดลอมใหเหมาะตอการเรียนรูของคุ ณ
เพราะแตละคนเรียนรู ดดีในสภาพแวดลอมทีแตกตางกัน ป บางคนเรียนรู ดดีหากมีดนตรีเปดคลอเบา แตบางคน
เรียนรู ดดีในพืนทีเงียบสงบ มมีเสียงมารบกวน และตรวจเชคพืนทีที คุณตองการเรียนใหดีวา สามารถเชือมตอ
สัญญาณอินเทอรเนต ดอยางลืน หล มติดขัด มวาจะเปนในหองนอน สวนหนาบาน หองครัว หรือหองทำงาน
และกำจัดสิงรบกวนบนหนาจอ โดยการบลอกเวบ ซตโซเชียลมีเดียทีอาจแยงชิงความสนใจของคุณในระหวาง
การบรรยาย
. พยายามนึกใหออกว่าช่วงเวลาใดคุณสามารถเรียนรูไดดีที่สุด เมือคุณ ดสถานที และสภาพแวดลอม
ทีเหมาะสำหรับคุณแลว การเลือกชวงเวลาในการเรียนกสำคัญเชนกัน หากอยูทีบานในชวงเชาอาจทำใหคุณถูกดึง
ความสนใจโดยพอแม หรือบุตรหลานของคุณ กใหลองปรับเปลียนเวลาเรียนมาเปนในชวงบาย หรือชวงคำแทน
เปนตน และอยาลืมเลือกชวงเวลาทีสมองของคุณสามารถเรียนรู ดดีดวย
. จัดทำตารางเวลา หาก มมีครูอาจารยมาคอยเชค หรือเตือนคุณวาตองทำงานอะ รบาง และงานเหลานัน
ตองสงในเวลา หน แนนอนวาการจัดบันทึกงาน หรือสิงทีตองทำ และสรางตารางเวลาทีตองสงงานชินตาง เปนสิงที
สำคัญเปนอยางมาก ทำใหการเรียนออน ลนเปนกิจวัตรประจำสัปดาหของคุณ จัดสรรตารางเวลางาน และเวลาเรียน
ใหเหมาะสม รวมทังทำตามตารางเวลาอยางเครงครัดและสมำเสมอ
. มี ส่ วนร่ วมและกระตื อรื อรน มี ค วามคิ ด ริเริ ม และหมั นคนควาหาความรูเพิ มเติ ม อยู เสมอ รวมทั ง
ในระหวางทีเรียนอยาลืมทีจะพยายามเขาถึงผูรวมชันและผูสอน เพราะผูเรียนทีประสบความสำเรจคือคนทีมักมี
สวนรวมในชันเรียน

. ติดต่อสื่อสารกับผูคนอยู่เสมอ เพียงแคคุณ ม ดอยูในสถานทีเดียวกัน ม ดแปลวาคุณจะ มสามารถทำ
ความรูจักกับเพือนรวมรุน หรือเพือนรวมชันของคุณ ด สรางปฏิสัมพันธกับเพือนรวมรุนของคุณโดยการแนะนำ
ตัวเอง และมีสวนรวมในบทสนทนาแบบตาง ทีเกิดขึนแบบออน ลน พยายามตอบคำถามเพือสรางความเขาใจ
ให ดมากทีสุด และสรางความสัมพันธทีดีกับเพือนรวมรุน เพราะเมือเวลาสอบ บุคคลเหลานันอาจชวยเหลือคุณ ด
ในชวงของการเตรียมตัวสอบ และเมื อเกิ ดปญหาตรง หน อยาปลอยปญหานั นทิง แลวมาแกตอนที ทุก อยาง
เกือบสาย หรือสาย ปแลว รีบหาคนชวยเหลือ มวาจะเปนอาจารย ครูผูสอน หรือเพือน ของคุณ
. เปิดใจ ผูเรียนออน ลนบางคนรูสึกสบายใจทีจะแสดงความคิดเหนภายในใจเงียบ คนเดียว มากกวา
การตอบคำถามเพือมีสวนรวมในหองเรียนออน ลน ซึงหากเรามีใจทีเปดกวาง สามารถกาวขามผาน Comfort Zone
ของเรา ด และพยายามมีสวนรวมในหองเรียน สิงนีจะสามารถชวยขยายความเขาใจเกียวกับเนือหาของเรา ด
และยังเปนการชวยกันระดมความคิด และทำให ดความรูทีเปดกวางมากยิงขึนอีกดวย
. ถามคำถาม ผูเรียนออน ลนทีประสบความสำเรจจะ มลังเลในการถามคำถาม พวกเขา มกลัวทีจะขอ
คำชีแจง หรือคำแนะนำจากเพื อน และครูอาจารยผูสอน การทำแบบนีจะชวยลดความสับสนทีอาจเกิดขึ น
จากการเรียน เพิมพูนความรู และเปนการกระชับความสัมพันธกับบุคคลตาง ในหองเรียน รวมทังมีการสรางกลุม
กับเพือนรวมรุน เพือแลกเปลียนความรู หรือถาม-ตอบ ในประเดนทีสงสัยกจะชวยใหการเรียนของเรางายดาย
มากยิงขึนตาม ปดวย
๙. มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ตังเปาหมายตังแตตนภาคเรียน หรือกอนเริมเรียนครังแรก และตรวจสอบ
กับตัวเองทุกสัปดาหวาคุณ ดทำตามแพลน หรือตารางทีจัด วหรือเปลา เนืองจากการเรียนแบบนีจะ มมีอาจารย
หรือเพือน มาคอยเตือนใหเราเขาเรียนแลว เพราะฉะนันคุณจึงจำเปนตองมีความรับผิดชอบตอตัวเองสูงมากยิงขึน
หรือ ถาหากคุณ มสามารถควบคุ ม ตั วเอง หรือ เตือ นตั วเองใหทำตามเปาหมายที กำหนด ว ดจริ ง คุ ณ อาจ
ขอความชวยเหลือจากคนรอบขางของคุณกเปนทางเลือกทีดีอีกทางหนึง
หากคุณสามารถทำ ดทังหมด เทคนิคทีกลาวมา คุณกจะสามารถเตรียมตัว หรือเตรียมพรอมสูความสำเรจ
จากการเรียนออน ลน ด กหวังวาบทความนีจะเปนประโยชนตอทุกทาน มมากกนอย ทีจะนำ ปปรับประยุกตใช
ใหเกิดประโยชน และเขากับการเรียนออน ลนในหลักสูตรตาง ดอีกดวย นอกจากนี ผูเรียนควรหาเวลาวาง
เพือผอนคลายความตึง เครียดทั งรางกายและจิตใจใหกับ ตนเอง เชน การลุ กเดิ น การยืด ผอนคลายกลามเนื อ
การพักสายตาในระหวางเรียน การหาเวลาวางหลังเลิกเรียนเพือออกกำลังกาย รวมทังการรับประทานอาหารทีมี
ประโยชนตอรางกาย และการนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ เปนตน

บทสรุป
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติ ดเชื อ วรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเกิดการเปลี ยนแปลง
ของวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal) ทังภาครัฐ และภาคประชาชนตองมีการปรับตัวครังใหญ เพื อใหสามารถ
ดำเนินชีวิต ดตามปกติ สำหรับสถาบันทางการศึกษาจำเปนอยางยิงทีจะตองปรับตัว ดวยการออกแบบการเรียน
การสอนใหสอดคลองกั บ สถานการณปจจุ บั น รวมทั งวางแผนการรั บ มื อ กั บ ภาวะหยุ ด ชะงัก ทางการศึ ก ษา
(Education Disruption) เพือใหการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนิน ป ดตามปกติ และสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทังควรวิเคราะหถึงปจจัย และความเปน ป ดของการเรียนการสอนแบบออน ลน
เพือใหการเรียนรูมีความราบรืน และบรรลุตามวัตถุประสงค โดยตองคำนึงถึงความเหมาะสม และประสิทธิภาพ
ของการสอน เพราะหองเรียนออน ลนยังทดแทน ม ด คือ "การปฏิสัมพันธ ระหวางกัน" ทังอาจารยผูสอน ทังผูเรียน
ซึงถือเปนหัวใจสำคัญของการเรียน
อยาง รกตามถึงแมวาเทคโนโลยีของประเทศ ทยมีการพัฒนาอยางตอเนือง ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ดงาย แตยัง มีผูเรียนอีกจำนวน มนอยในพืนทีหาง กล ทีมีขอจำกัดในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรืออาจมีปญหาทางดานภาระคาใชจาย ทำใหพลาดการเรียนรู ดังนันหนวยงานทีเกียวของควรมีการวางแผนการ
เรียนการสอนแบบออน ลนเพือรองรับสังคมในยุค 5G ใหกับผูเรียนในพืนทีหาง กล ดเรียนรูเทาเทียมกับบุคคลอืน
ลดความเหลื อมลำของการเขาถึ งเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื อใหเกิ ดการเรี ยนรู อยางตอเนื องตลอดชี วิต และเปน
พลเมืองทีดีทีจะพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาตอ ป
นอกจากนีหวังเปนอยางยิงวา ผูทีเรียนออน ลนอยูในขณะนี หรือกำลังจะเขารับการศึกษาหลักสูตรตาง
รวมทังหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุนที และรุนตอ ป จะ ดรับประโยชนจากบทความดังกลาว และสามารถ
นำขอมูล ความรู เทคนิคตาง ที ดรับ ปปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับตัวเอง เพื อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเรจตอผูเรียนออน ลน รวมทั งมีสุ ขภาพรางกายและจิตใจที ดี อัน จะสงผลทำใหผูเรียน ดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการเรียนการสอนแบบออน ลนในยุคโควิด-19 นี

กิตติกรรมประกาศ
ความสำเรจในการศึกษาคนควาอิสระ เรือง เทคนิคการเรียนออน ลนใหมีประสิทธิภาพในยุคโควิด-19
มีจุดประสงคเพือมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนออน ลนในสถานการณปจจุบัน สามารถนำองคความรูที
ดรวบรวมจากแหลงขอมูลตาง นำ ปปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนออน ลน ทังตัวเอง และคนรอบขาง
ซึงเกิดจากการสนับสนุนของผูมีสวนเกียวของทุกฝาย
กราบขอบพระคุณ นาวาอากาศโทหญิ ง ผูชวยศาสตราจารย หฤทัยทิพ ย ตัณ ฑเทศ อาจารยผูสอน
ซึง ดถายทอดความรูเรืองการเขียนเอกสารทางวิชาการ พรอมทังใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะตาง เพือนำมาใชใน
การเขียนบทความทางวิชาการ ดวยความเอาใจใสและหวงใย จนทำใหบทความทางวิชาการนี เกิดความสมบูรณ
และสำเรจเสรจสินดวยดี
ขอขอบคุ ณ นาวาอากาศโทหญิ ง กิ ตติ กร สุ ขทวี สวนการศึ กษา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบั น วิช าการ
ปองกันประเทศ ทีใหคำแนะนำ กำลังใจ และคำปรึกษาในสวนของเนือหาบทความ รวมทังสนับสนุนใหผูศึกษา
เกิดความมุมานะ อดทน และเพียรพยายามจนประสบผลสำเรจ มา ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ พลโท กนกพงษ จันทรนวล เจากรมกิจการพลเรือนทหาร ( ตุลาคม พ.ศ.
- ปจจุบัน)
ที ดกรุณาอนุมัติใหเขารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุนที ในครังนี อีกทังยังใหกำลังใจใน
การเขารั บการศึ กษาอี กดวย ขอขอบคุ ณ ผู บั งคั บบั ญชาในสวนของสำนั กประชาสั มพั นธ กรมกิ จการพลเรื อนทหาร
ดแก พลตรี ที รัก สรอยนาค พั นเอก สมเกียรติ พวงทอง รวมทังผูบัง คับ บัญ ชาในสวนของกองประชาสัมพั น ธ
กรมกิจการพลเรือนทหาร ดแก พันเอก อิทธิพล ปนพรหม พันเอก ภีมศักดิ บุญกระพือ พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี
ตลอดจนเพือนรวมงานในหนวยงานทุกคน และผูมีสวนเกียวของกับการใหขอมูลสำคัญทีใชในการศึกษาครังนี
ทายทีสุดหากการจัดทำบทความทางวิชาการในครังนีมีคุณคา และเกิดประโยชนในทางวิชาการอยูบาง
ผูเขารับการศึกษาขอมอบคุณความดีทังหมดใหกับผูมีพระคุณทังหลายดัง ดกลาวถึงมาแลวขางตน
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หัวหนาสือสิงพิมพ กองประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหาร

สถานที่ทำงานปจจุบัน กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพ ทย
ประสบการณทำงาน

ประจำแผนกรายการและขาว กองประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธ
กรมกิจการพลเรือนทหาร
ประจำแผนกประชาสัมพันธ กองประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธ
กรมกิจการพลเรือนทหาร
ประจำแผนกเกบและรวบรวมภาพ กองผลิตสือโสตทัศน กองประชาสัมพันธ
สำนักประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ผลงาน

เขียนบทความเรือง การปฏิบัติการรวมดับ ฟปาครุควนเครงของกองทัพ ทย ลงตีพิมพใน
วารสารกองทัพ ทย ฉบับที เดือนกรกฎาคม-กันยายน
หนา เขียนบทความเรือง กองทัพ ทยชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยหนาว ลงตีพิมพใน
วารสารกองทัพ ทย ฉบับที เดือนตุลาคม-ธันวาคม
หนา เขียนบทความเรือง บทบาทของศูนยปฏิบัติการแก ขสถานการณฉุกเฉินดานความมันคง
(ศปม.) ในการชวยเหลือประชาชนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ
วรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงตีพิมพในวารสารกองทัพ ทย ฉบับที
เดือนกรกฎาคม-กันยายน
หนา เขียนบทความเรือง อุปสรรค มใชปญหาเสนทางแหงความสำเรจ สรางฝนใหเปนจริง
กาวสูนักเรียนเตรียมทหารอยางภาคภูมิ ลงตีพิมพในวารสารกองทัพ ทย ฉบับที
เดือนกรกฎาคม-กันยายน
หนา -

