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การรณรงค์สื่อผ่านการศึกษาทางไกล
Media Campaign through Distance Learning

วลัยวัชร ชัยบุตร*
Walaiwad Chaiyabutr

บทคัดย่อ

การรณรงค์ สื่ อ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ช่ ว ยโน้ ม น้ า วคนในสั ง คมในการปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยที่จัดระบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาทาง
ไกลสามารถน�ำวิธกี ารของการรณรงค์สอื่ มาใช้ผา่ นกระบวนการเรียนการสอนทางไกลได้เช่น
เดียวกัน การรณรงค์สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาสื่อ ดังนี้
1) ก�ำหนดเป้าหมายว่าประเด็นปัญหาใดทีต่ อ้ งการให้มกี ารรณรงค์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคม
2) ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ระบุให้แน่ชัดว่าใครคือคนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
3) ก� ำ หนดและออกแบบข้ อ ความที่ ต ้ อ งการสื่ อ ไปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตามที่ก�ำหนดหรือตั้งเป้าหมายไว้ และ 4) ก�ำหนดและพิจารณาว่าจะเลือกสื่อ
ประเภทใดที่สามารถเข้าถึงและท�ำให้เป้าหมายของการรณรงค์สื่อมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนัน้ การออกแบบการรณรงค์สอื่ จะอยูบ่ นแนวทางและหลักการพืน้ ฐาน
ที่มีความคล้ายคลึงกับการออกแบบและสร้างสื่อเพื่อการเรียนการสอนทางไกลในบาง
ลักษณะ นั่นคือท�ำอย่างไรสื่อที่จะรณรงค์จึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและท�ำให้กระบวนการ
เรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการและออกแบบสือ่ เพือ่ การรณรงค์ผา่ นการ
เรียนการสอนทางไกล จ�ำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1) หลักการหรือทฤษฎี
การเรียนรูส้ ำ� หรับการรณรงค์สอื่ 2) การชักชวนให้กลุม่ เป้าหมายเห็นความส�ำคัญของปัญหา
และ 3) การก�ำหนดวิธีการรณรงค์สื่อผ่านวิธีการเรียนการสอนทางไกล
ค�ำส�ำคัญ การรณรงค์สื่อ การศึกษาทางไกล
*รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำส�ำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
*Associate Prof. Dr., Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University
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Abstract

Media campaign has long been functioned to persuade social beings to
make change and improve its social contexts resulted from several types of
problematic issues substantially. Most importantly, media campaign is able to
implement within the educational institutes that employ distance learning system
as well. Designing and developing media campaign can be conducted step by
step namely 1) set explicit goals establishment relating to the problems 2) identify
the exact target group 3) design and identify the messages needed to be launched
successfully 4) identify types of media which are best able to powerfully influence
target group. Additionally, media campaign has some kinds of development aspects
similar to distance educational media development. That is how the developed
media goes through the target group and makes learning processes take place
profoundly. There are important elements needed to take into consideration for
integrating and developing media campaign into distance learning system:
(a) principle and learning theory that guides media campaign, (b) persuasion
principles, and (c) formulating methods to launch media campaign through distance
learning system.
Keywords: Media campaign, Distance learning system
บทนำ�

สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั ระบบการศึกษาทางไกล ส�ำหรับผูค้ นทุกเพศทุกวัย ทุกเชือ้ ชาติ
และทุกศาสนา ให้ได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
การศึกษาทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ส่งเสริมปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ หากวิเคราะห์การศึกษาทางไกล
ในลักษณะการจัดระบบการเรียนการสอนแล้ว วิธกี ารศึกษาทางไกลจะส่งเสริมและตอบสนอง
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และแบบธรรมดาวิสัย ที่ให้ผู้คนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตามสภาพปัญหา สถานภาพเศรษฐกิจ และสภาพความเป็นไปของผู้คนในสังคม
ปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก บางครั้งได้น�ำไปสู่ปัญหาที่ฝังรากลึกและยากจน
เกินกว่าจะแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสัน้ ดังเช่น ปัญหาการคอร์รปั ชัน ปัญหาการสร้างวินยั ใน
การอยู่ร่วมกัน ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการเสื่อมถอยด้าน
คุณธรรม และปัญหาจากการเกลียดชังกันของผู้คนในสังคม ดังนั้นการแสวงหายุทธวิธีและ
แนวทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการรณรงค์สื่อ (Media
Campaign) ซึ่งหมายถึงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ย่อมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
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มหาวิทยาลัยที่จะช่วยแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้เป้าหมายของการ
รณรงค์ส่ือเพื่อช่วยโน้มน้าว ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยให้ผู้คนซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการรณรงค์สื่อสามารถมีชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
ขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์

การรณรงค์สื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของสมาชิกในสังคม
ให้อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข ทัง้ นีก้ ารรณรงค์สอื่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคมมีขนั้ ตอนการ
ออกแบบและพัฒนาโดยสรุปคือ 1) การก�ำหนดเป้าหมายว่าประเด็นปัญหาใดที่ต้องการให้
มีการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 2) การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์ประกอบที่
ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีต่ อ้ งให้รายละเอียด ว่าใครคือคนทีเ่ ราต้องการให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และจะต้องใช้วธิ กี ารอย่างไรในการรณรงค์สอื่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลงนัน้ 3) การออกแบบและ
สือ่ ข้อความส�ำคัญอะไรไปยังกลุม่ เป้าหมายดังกล่าวเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตามทีก่ ำ� หนด
หรือตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อรณรงค์ไปแล้วต้องการให้ผู้คนหรือกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น
อย่างไร จะเกิดความต่างหรือเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมที่กลุ่ม
เป้าหมายเคยปฏิบตั หิ รือคุน้ เคยอยูห่ รือไม่และอย่างไร นอกจากนัน้ ยังต้อง 4) พิจารณาว่าจะ
เลือกสื่อประเภทใดที่จะเข้าถึงและท�ำให้เป้าหมายของการรณรงค์สื่อมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่เราได้ก�ำหนดไว้ โดยสื่อที่ใช้รณรงค์จะอยู่ในรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ และ 5) ข้อพิจารณาที่จะต้องให้ความใส่ใจ
เป็นอย่างมาก คือ ข้อความหรือเนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารด้วยเรื่องราวผ่านสื่อที่ได้
ก�ำหนดไว้นนั้ คืออะไร การออกแบบและสร้างสือ่ ต้องมัน่ ใจว่าข้อมูลเรือ่ งราวทีต่ อ้ งการน�ำเสนอ
ผ่านสือ่ ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ การผลิตสือ่ ในการรณรงค์เพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคมจะ
แตกต่างจากการผลิตสื่อทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง
เจาะจงลงไปว่า เป็นใครและอยู่ที่ไหน มีความจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ว่า ใครคือคนที่มีอิทธิพล
ต่อคนกลุ่มเป้าหมายนี้ จะไม่อยู่ในลักษณะกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปที่พิจารณาอย่างกว้าง ๆ
การออกแบบสื่อเพื่อการรณรงค์ผา่ น
กระบวนการเรียนการสอนทางไกล

จากลักษณะการผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ ที่ให้ความส�ำคัญกับการออกแบบและ
พัฒนาในลักษณะเฉพาะต้องก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีเ่ จาะจง ผ่านการวิเคราะห์และพิจารณา
ว่าใครคือคนที่มีอิทธิพลหรือเป็นตัวแบบของกลุ่มเป้าหมาย มีการก�ำหนดผลที่ตามมา หรือ
ที่จะบังเกิดภายหลังการใช้สื่อ อย่างไรก็ตามการน�ำไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ใน
บางลักษณะจะอยู่บนหลักการพื้นฐานที่มีความคล้ายคลึงกับการออกแบบและสร้างสื่อเพื่อ
การเรียนการสอนทางไกล นั่นคือท�ำอย่างไรสื่อที่จะรณรงค์จึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพร้อมทั้งแก้ปัญหา

7

ที่ก�ำหนดไว้ของกลุ่มเป้าหมายในท้ายที่สุด ทั้งนี้การศึกษากับคนในสังคม หรือการศึกษากับ
ชีวติ และชุมชนเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วพันกัน ดังนัน้ การน�ำความรูท้ ไี่ ด้เรียนรูจ้ ากกระบวนการ
ศึกษาทางไกลไปพัฒนาชุมชนของผูเ้ รียนถือได้วา่ เป็นความไม่สูญเปล่าของระบบการศึกษา
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการ การออกแบบสื่อเพื่อการรณรงค์กับกระบวนการ
เรียนการสอนทางไกลเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการรณรงค์สื่อเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่ได้มีการเตรียมการ วางแผน และผลิตไว้ ผ่านไปยังผู้เรียนด้วยวิธีการ
ศึกษาทางไกลด้วยช่องทางในลักษณะรายวิชาที่สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่จะ
รณรงค์สื่อผ่านนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาสามารถ
ถ่ายทอดข้อความหรือเนือ้ หาหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการจะสือ่ สารและรณรงค์ไปปรับปรุง พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของตนเอง ตลอดจนชีวติ ของผูค้ นในสังคม การบูรณาการและออกแบบ
สื่อเพื่อการรณรงค์ผ่านการเรียนการสอนทางไกล จ�ำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้
คือ 1) หลักการหรือทฤษฎีการเรียนรูส้ ำ� หรับการรณรงค์สอื่ 2) การชักชวนกลุม่ เป้าหมายเพือ่
เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และ 3) วิธีการรณรงค์สื่อผ่านวิธีการเรียนการสอนทางไกล
หลักการหรือทฤษฎีการเรียนรู้สำ�หรับการรณรงค์สื่อ

ในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลักการหรือทฤษฎี
การเรียนมีบทบาทส�ำคัญที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตสื่อ ทั้งนี้เพื่อให้สื่อที่
ออกแบบและผลิตออกมานัน้ สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ รับรูแ้ ละเข้าใจในเรือ่ งทีต่ อ้ งการ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างแท้จริง การให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีในการเรียน
รูเ้ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการออกแบบและสร้างรายวิชาส�ำหรับการเรียนการสอนทางไกล
จากยุคเริ่มแรกจนถึงยุคการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้ทฤษฎีการเรียนจะเป็นกรอบหรือ
แนวทางที่ก�ำหนดว่า ในกระบวนการเรียนการสอนมีเป้าหมายที่จะให้การเรียนเรียนรู้และ
ทักษะเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น การรับรู้และเข้าใจ การสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน การจ�ำ การ
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดทักษะ หรือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหา หลักการหรือทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่มีความเกี่ยวพันกับการออกแบบสื่อเพื่อการรณรงค์ผ่านการเรียนการสอนทางไกล
ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนการสอนในแนว Constructivism โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนว social
Constructivism ซึ่งนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงและให้การยอมรับแนวการศึกษาลักษณะนี้มี
หลายท่าน ดังเช่น Dewey (1997) ได้ให้ความส�ำคัญเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เอกัตบุคคลในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในชุมชนการเรียนรู้เพื่อที่จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมใน
การเรียนรู้ช่วยขยายแนวคิด ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้เรียน สนับสนุนความเท่าเทียม
และความเป็นประชาธิปไตย สร้างคุณค่าและมีความหมายกับกระบวนการเรียนการสอน
ปัญญาชนผูม้ ชี อื่ เสียงอืน่ ๆ เช่น Bruner และ Piaget รวมทัง้ Vigotsky ต่างยอมรับว่ามนุษย์
ไม่ได้เรียนรู้จากสุญญากาศ หากแต่มนุษย์เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Conrad &
Donaldson, 2004) โดยเฉพาะ Vigotsky เชือ่ ว่าการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมจะช่วยให้คนเรา
สามารถเรียนรูด้ า้ นทัศนคติและโลกทัศน์จากผูอ้ นื่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เข้าใจวิถชี วี ติ และความเป็นไป
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ในโลกซึ่งมีความสลับซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในแนวคิดหรือหลักการในการเรียนรู้ซึ่งเขา
ได้บัญญัติไว้คือ “Zone of Proximal Development” แนวคิดนี้อธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของคนเราทีห่ าแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยตัวเองกับคนทีท่ ำ� งานหรือร่วม
เรียนรู้ไปกับคนอื่นที่เป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า ซึ่งจะท�ำให้บรรลุ
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนด้วยตนเอง (Vigotsky, 1981) อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Piaget การพูดคุยอภิปรายที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การอภิปรายดังกล่าวต้องเป็นไป
ระหว่างกลุ่มคนที่มีความรู้เสมอกัน การอภิปรายระหว่างกลุ่มเพื่อนกับกลุ่มเพื่อนที่มีระดับ
สติปญ
ั ญาในระดับเดียวกันย่อมได้ผลดีกว่าการอภิปรายระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก (Piaget, 1969)
จากแนวคิดทฤษฎี Social Constructivism ดังกล่าวข้างต้นสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้กับการออกแบบและสร้างสื่อเพื่อการรณรงค์ซึ่งท�ำได้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ทางไกลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถใช้ชุมชนการเรียนรู้ หรือสังคมของนักศึกษาผู้ใหญ่ใน
ระบบการเรียนการสอนทางไกลเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เนื่องจากนักศึกษาผู้ใหญ่
ในระบบการศึกษาทางไกลมีสถานภาพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุ กลุ่ม
เพศสภาพ ศาสนา และคนพิการ นอกจากนั้นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้เรียนทางไกลก็มีอยู่ทั่วไป
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความหลากหลายดังกล่าวสอดคล้องกับหลักในการสร้างสื่อเพื่อ
การรณรงค์ที่จ�ำเป็นต้องอยู่ในลักษณะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและประเด็นปัญหาที่ต้องการ
รณรงค์ในแต่ละสังคมที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างหลากหลายและชัดเจน นั่นคือหนึ่งในขั้นตอนที่
ส�ำคัญของการวางแผนการผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์และเปลี่ยนแปลงสังคมที่ส�ำคัญที่สุด
สภาพประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่ของนักศึกษาในระบบทางไกลมี
ความแตกต่าง การจะเลือกประเด็นส�ำคัญใดเพือ่ ท�ำการรณรงค์ผา่ นสือ่ นัน้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การ
ล�ำดับความจ�ำเป็นและความวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังเช่น ปัญหาเรื่องการ
ตัดไม้ทำ� ลายป่าของกลุม่ ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทยเพือ่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ปัญหา
การมีบุตรในวัยเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัญหาเรื่องสิทธิและความไม่เท่าเทียม
กันของหญิงและชายในระบบราชการไทย ปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจรของผูข้ บั ขีย่ วดยานใน
เมืองใหญ่ และปัญหาการทุจริตคัดลอกหรือขโมยความคิดของผู้อื่นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้นักรณรงค์สื่อสามารถเลือกประเด็นส�ำคัญที่เป็นประเด็นปัญหา
ในแต่ละสังคมของนักศึกษามารณรงค์โดยเจาะจงผ่านกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลาย
ดังกล่าวข้างต้นได้ แน่นอนว่าการรณรงค์สอื่ ผ่านการเรียนการสอนทางไกลเป็นแนวทางหนึง่
ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพผู้คนผ่านกระบวนการเรียนการสอนหรือชุมชนการเรียนรู้ หรือ
Learning Community (Palloff and Pratt, 2007) ทั้งนี้เพื่อคนกลุ่มนี้จะสามารถน�ำความรู้
ตลอดจนข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นผลจากการรณรงค์สอื่ ผ่านการเรียนการสอนทางไกลนัน้ ไป ชักชวน
โน้มน้าว เผยแพร่ และแนะแนวทางผู้คนตลอดจนสังคมล้อมรอบตัวตนของพวกเขาให้ปรับ
เปลีย่ นวิถชี วี ติ ให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ ได้ภายใต้กรอบทฤษฎีการเรียนแนวคิด Social constructivism
หรือการเรียนรู้จากกลุ่มคนหรือสมาชิกภายในชุมชนหรือสังคมล้อมรอบตัวนั่นเอง
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การชักชวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

การชักชวน (Persuasion) คือกิจกรรมทางสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าว เปลี่ยน
จิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อ การชักชวนเป็นการเรียนรู้ผ่านมิติทางอารมณ์ เปลี่ยนความเชื่อ
ปัจจุบันที่เป็นผลมาจากความรู้และความคุ้นเคยในอดีตซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสมาชิกใน
ชุมชนและอยูใ่ นลักษณะความเชือ่ ของชุมชนนัน้ ๆ การทีจ่ ะชักชวนเพือ่ ให้เปลีย่ นแปลงความ
เชือ่ จ�ำเป็นต้องส่งผ่านเรือ่ งราวทีส่ ามารถเชือ่ ถือได้ จากแหล่งหรือผูค้ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ จึงจะท�ำให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือดีขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อใหม่ ๆ และเกิดความรู้สึก
ทางลบเกีย่ วความเชือ่ เดิม ในโลกปัจจุบนั วิธกี ารเล่าเรือ่ งอย่างน่าสนใจและได้รบั การยอมรับ
จะมีความส�ำคัญกว่าเทคโนโลยี นอกจากนั้นการเล่าเรื่องในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากในอดีตเป็นอย่างมากที่คนเล่าเรื่องในอดีตจะเป็นกลุ่มนักสื่อสารมวลชน แต่ปัจจุบัน
ตัวผู้รับข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะเป็นผู้น�ำเสนอเรื่องเล่าเพื่อชักชวน (User Cenerated
Program) ได้เช่นกัน การชักชวนทีบ่ รรลุผลสามารถท�ำได้ภายใต้ 3 องค์ประกอบหลักส�ำคัญ
ต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ (Credible Sources) คือกลุม่ คนทีก่ ลุม่ เป้าหมายให้ความ
เชื่อถือและไว้วางใจ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่างกัน แหล่ง
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ได้แก่ บุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่เป็นแบบอย่าง ผู้มีชื่อเสียง และ
ผู้น�ำชุมชน ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นตัวอย่างของสื่อสังคมที่มีแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่า
อย่างเหลือเชื่อมากมาย ซึ่งคนเราสามารถบริโภคข่าวสารและข้อมูลจากกลุ่มผู้คนที่พวกเขา
เชื่อถือและไว้วางใจผ่านสื่อดังกล่าวนั่นเอง
2. การเข้ า ใจถึ ง ความรู ้ สึ ก ของกลุ ่ ม เป้ า หมายว่ า คื อ อะไรและเป็ น อย่ า งไร
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้ตนสามารถเกิดได้ ไม่ว่าจะในลักษณะทางบวกหรือลบ
การเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายจะท�ำให้เราสามารถหาทางเลือกได้ส�ำหรับการ
ออกแบบและสร้างสื่อรณรงค์
3. วิธีการที่น�ำเสนอต้องมีเหตุผลและเชื่อถือได้ เริ่มจากสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือ
การเลือกสรรกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อพวกเขา ตลอดจนความเชื่อในชุมชน องค์ประกอบ
ดังกล่าวจะเป็นตัวเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน แล้วจะท�ำให้เราตัดสินใจได้ว่า เราจะปรับหรือ
เปลี่ยนแปลงอะไรในการออกแบบและสร้างสื่อเพื่อการรณรงค์
วิธีการรณรงค์สื่อผ่านวิธีการเรียนการสอนทางไกล

การน�ำแนวคิดการรณรงค์สื่อมาใช้ผ่านวิธีการเรียนการสอนทางไกลท�ำได้ในหลาย
ลักษณะตามยุคสมัยของระบบการศึกษาทางไกล หลักการการจัดการระบบการศึกษาทาง
ไกลนัน้ มีเป้าหมายเพือ่ จัดการเรียนการสอนทางไกลทีส่ นับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ
ซึ่งเป็นเรื่องจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมทุกสังคม
นอกจากนัน้ ยังเป็นภารกิจทีส่ ถาบันการศึกษาต้องมีสว่ นรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรงผ่านระบบ
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การศึกษา ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้
ซึง่ นักศึกษาไม่วา่ จะอยูแ่ ห่งหนต�ำบลใดสามารถทีจ่ ะเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
นักศึกษาในระบบทางไกลจะสามารถเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทางการ
ศึกษา ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วไป (Ubiquitous Learning) โดยเฉพาะใน
ยุคเทคโนโลยีขา่ วสารข้อมูล สือ่ การเรียนการสอนทางไกลนอกจากนักศึกษาจะใช้เป็นแหล่งเรียน
รู้ในเนื้อหาที่ตนศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสื่อเพื่อบริการสังคมได้เช่นเดียวกัน
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางไกลจึ ง ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของคนในสังคม และสอดคล้องกับวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีทไี่ ด้พฒ
ั นาขึน้ วิธกี าร
ศึกษาทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นล�ำดับ (Taylor, 2001) นักการศึกษาทางไกล
ชาวออสเตรเลียได้จดั แบ่งยุคของวิธกี ารศึกษาทางไกลไว้เป็นหลายยุคดังต่อไปนี้ คือ 1) ยุคแรก
ได้แก่ ยุค Correspondence Model ทีใ่ ช้การติดต่อสือ่ สารโดยทางไปรษณีย์ และใช้สอื่ สิง่ พิมพ์
เป็นสือ่ หลัก 2) ยุค Multi-media Model ทีใ่ ช้สอื่ ประสมส�ำหรับวิธกี ารเรียนการสอนทางไกล
ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ เทปเสียง วีดิทัศน์ วีดิทัศน์ปฏิสัมพันธ์ และการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 3) ยุค Tele Learning Model เป็นยุคทีเ่ รียนรูโ้ ดยการประชุมทางไกลด้วยเสียง และ
ภาพ รวมทั้งผ่านวิทยุและโทรทัศน์ 4) ยุค Flexible Learning Model เป็นยุคที่เรียนรู้โดย
สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) แบบปฏิสัมพันธ์ มีการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สื่อสาร
5) ยุค Intelligent Flexible Learning Model เป็นยุคที่สถาบันการศึกษาได้จัดช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ดั ระบบไว้เป็นอย่างดี เพือ่ กระบวนการเรียนการสอนและการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลการเรียนรู้ มีการเรียนแบบยืดหยุ่นผ่านคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับกระบวนการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี มีการใช้ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ มีการใช้อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร
ผ่านคอมพิวเตอร์ (อ้างใน Rodchompoo, 2012; วลัยวัชร และพัชรา, 2559) จากยุคของวิธี
การศึกษาทางไกลดังกล่าว จะเห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบและวิธีการของสื่อการศึกษาทางไกล
ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นการที่จะออกแบบสื่อเพื่อการรณรงค์ผ่านการเรียน
การสอนทางไกลให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ นักออกแบบการเรียนการสอน
(Instructional Designer) จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า วิธีการศึกษาทางไกลในลักษณะใด
จากยุคใดที่จะสามารถใช้เพื่อการรณรงค์สื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นปัญหาที่ก�ำหนด
ไว้ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างในวิถีชีวิตและรูปแบบการเรียนรู้
ดังเช่น การรณรงค์สอื่ ผ่านสือ่ วิทยุกระจายเสียง ผ่านสือ่ โทรทัศน์ และผ่านสือ่ สังคมในลักษณะ
ต่าง ๆ จากการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น
ส�ำหรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังเข้าถึง
และครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายได้อย่างหลากหลายทุกพืน้ ที่ ในการรณรงค์สอื่ สามารถใช้วทิ ยุ
เพื่อสื่อสารใจความส�ำคัญสั้น ๆ ประมาณ 10-15 วินาที เพื่อชักชวนและบอกกล่าวกลุ่ม
เป้าหมายทีต่ อ้ งการรณรงค์ หรืออาจจะใช้เวลานานกว่านัน้ หากมีการสัมภาษณ์ ทัง้ นีผ้ ดู้ ำ� เนิน
รายการจะต้องมีความมั่นใจ มีน�้ำเสียงชัดเจน และไม่มีความลังเลที่จะตอบค�ำถามหากมี
ประเด็นค�ำถามที่ผู้ฟังต้องการค�ำตอบ (UNICEF, 2017 ) การรณรงค์สื่อเพื่อเข้าถึงผู้เรียน
ทางไกลหรือกลุ่มเป้าหมายในลักษณะนี้เหมาะสมกับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล มีข้อบกพร่อง
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ทางกายภาพ เช่น เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก สายตาไม่ดี ไม่มีทักษะการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงของโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับเทคโนโลยี
ข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย
ส� ำ หรั บ สื่ อ โทรทั ศ น์ เ ป็ น ช่ อ งทางที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ผู ้ ค นได้ เ ป็ น อย่ า งดี ค ่ อ นข้ า ง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้คนที่อยู่ใน
สังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม มีข้อดีในการส่งผ่านเรื่องราว หรือข้อความที่ต้องการ
สื่อสารได้ทั้งภาพและสียง ทั้งนี้เรื่องราวที่จะน�ำเสนอจะต้องสั้นประมาณ 30-60 วินาที
(UNICEF, 2017) ในระบบการศึกษาทางไกลการรณรงค์สอื่ ผ่านโทรทัศน์ สามารถท�ำได้ผา่ น
สถานีโทรทัศน์ของสถาบัน และสื่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ ได้เช่นกัน
เทคโนโลยีในยุคข่าวสารข้อมูล นับได้วา่ เป็นสือ่ หรือเครือ่ งมือส่งผ่านข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อชีวติ ผูค้ นบนโลกทีส่ ดุ หลังจากยุคอุตสาหกรรมได้ผา่ นพ้นไป (Toffler, 1980) การมีอทิ ธิพล
ต่อชีวิตผู้คนครอบคลุมในเรื่องการเกิด การเป็นอยู่ การแก่ การเจ็บป่วยและการตาย ซึ่งเป็น
วงจรวิถีชีวิตผู้คนโดยทั่วไป นอกจากนั้นยังรวมถึงการค้าและธุรกิจ ตลอดจนด้านการศึกษา
ทั้งนี้คุณลักษณะเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลท�ำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการศึกษาแล้ว เทคโนโลยีขา่ วสารข้อมูลท�ำให้หอ้ งเรียน หรือระบบ
การศึกษาไร้พรมแดน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
(Friedman, 2006) ดังนั้นการรณรงค์สื่อผ่านการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะสอดคล้องได้เป็นอย่างดีกบั วิธกี ารเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ทีผ่ สู้ อนสามารถ
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ออกแบบและสร้างสื่อเพื่อการรณรงค์ผ่านรายวิชาที่จะต้องมีการก�ำหนดและสร้างวัสดุการ
เรียนอย่างหลากหลายและเข้าถึงผู้เรียนได้โดยผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่นการ
สร้างสือ่ ทีจ่ ะใช้รณรงค์เผยแพร่ให้นกั ศึกษาทางไกลหรือกลุม่ เป้าหมาย ตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับปัญหาการทุจริตหรือคัดลอกขโมยความคิดของผู้อื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ผ่าน Web 2.0 ในลักษณะการเรียนการสอนรูป
แบบต่าง ๆ เช่น Wikis, Blogs และ Voice Thread เป็นต้น (Solomon and Schrum, 2007)
นอกจากนั้นยังมีสื่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่มีหลากหลายในปัจจุบันที่สามารถน�ำมาใช้ใน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ขณะเดียวกันสามารถใช้ในการรณรงค์สื่อได้เป็นอย่างดี
ดังเช่น YouTube, Facebook, Line, What Sapp และ Twitter เป็นต้น
แนวทางการผลิตสือ่ การศึกษาทัว่ ไปในปัจจุบนั ไม่สามารถเอือ้ อ�ำนวยต่อการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางทีส่ งั คมต้องการได้ทงั้ หมดอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการ
คงอยู ่ ข องปั ญ หาที่ เ รื้ อ รั ง และฝั ง รากลึ ก ดั ง นั้ น การออกแบบและรณรงค์ สื่ อ เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมผ่านระบบการศึกษาทางไกล ย่อมเป็นทางเลือกที่ส�ำคัญแนวทางหนึ่งที่
สามารถท�ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคน
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้การรณรงค์สื่อเปลี่ยนแปลงสังคมสามารถท�ำได้
ด้วยการบูรณาการเข้าไปในระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านยุคของวิธกี ารศึกษาทางไกล
ที่มีวิวัฒนาการมาเป็นล�ำดับ ซึ่งคงต้องมีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าประเด็นปัญหา กลุ่ม
เป้าหมายที่เจาะจงหรือก�ำหนดควรเลือกสื่อในลักษณะใดส�ำหรับการรณรงค์ นอกจากนั้น
แนวทางในการผลิตต้องท�ำในลักษณะท้าทาย เร้าใจ มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ
ประเด็นปัญหาหรือประสบการณ์ที่กลุ่มเป้าหมายประสบอยู่ ทั้งนี้สื่อต้องสามารถโน้มน้าว
ชักชวน กระตุน้ และท�ำให้กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูเ้ รียนมีความอยากรูอ้ ยากเห็นมีความตระหนัก
เข้าใจ และอยากเข้ามามีสว่ นร่วมเพือ่ ช่วยกันแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในชุมชนของผูเ้ รียน หรือ
อีกหนึง่ นัยก็คอื การรณรงค์สอื่ เพือ่ เปลีย่ นแปลงสังคมผ่านกระบวนการเรียนการสอนทางไกล
จะช่วยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือวิกฤตของสังคม
ที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนนั่นเอง
บรรณานุกรม
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บทคัดย่อ

การน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเข้ามาใช้ในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพส�ำหรับครู ต้องศึกษาบริบททางการเรียนรูภ้ ายใต้สภาพความเป็นไปทางสังคมในขณะ
นั้น และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคมได้ ซึ่งสามารถอาศัยฐานแนวคิดในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของผู้เรียน (Learner Experience) เป็น
ส�ำคัญ โดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะ 6 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสังคม
(Social Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต (Internet of Thing) ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Technology)
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และความเป็นจริงเสริม (Augmented
Reality) โดยออกแบบเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกับเครือ่ งมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ มีความฉลาดสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุม่ เป้าหมายเพือ่ การวางแผนการท�ำงาน การแก้ปญ
ั หา
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อย่างสร้างสรรค์ และอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น สามารถท�ำงานเชื่อมต่อและ
ควบคุมได้ด้วยตัวเอง สร้างระบบการเรียนรู้ที่มีการจัดเก็บองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูล องค์ความรูก้ ลางและสนับสนุนการเรียนรูบ้ นโลกเสมือน อุปกรณ์สามารถเชือ่ มต่อ
และพูดคุยกันเอง ท�ำให้การเรียนรู้ ถ่ายทอด และต่อยอดความรู้ในชุมชนการเรียนรู้แบบ
เสมือนสะดวกสบายมากขึ้น สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากหลากหลายอุปกรณ์
ค�ำส�ำคัญ เทคโนโลยีอัจฉริยะ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สื่อสังคม เทคโนโลยี 4.0
Abstract

The use of social networking technology to strengthen professional learning
communities for teachers needs to be studied in the context of learning under
social conditions at that time to meets the real needs of society. It can be based
on the concept of designing learning management that focuses on the learner
experience by using six smart social network technologies: Social Technology,
Mobile Technology, Internet of Thing, Cloud Technology, Data Analytics, and Augmented Reality. The design of social networking technology should connect
different devices to enable them to transfer data, be able to analyze quantitative
and qualitative data of the target group for planning work, and facilitate users.
It also should be connected and controlled smartly. This will create a learning
system that stores knowledge by linking the database and central knowledge and
supports learning in the virtual world. The devices can connect and talk to each
other, make learning, transferring, and enhancing knowledge in the virtual learning
community more comfortable and can be accessed anywhere and anytime from
a variety of devices.
Keywords: Smart technology, Professional learning communities, Social media,
Technology 4.0
บทนำ�

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนในประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็น
รากฐานส�ำคัญในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ
เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างอาชีพ โดยช่วย ขับเคลือ่ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
น�ำมาซึง่ ความความเจริญรุง่ เรืองของประเทศชาติ (นวรัตน์ ไวชมพู และ สุจติ รา จรจิตร, 2560)
ครูเป็นกลุ่มบุคคลที่ส�ำคัญในด้านการจัดการศึกษา คุณภาพของครูจึงสะท้อนคุณภาพของ
ผูเ้ รียน ด้วยเหตุนกี้ ลไกการพัฒนาครูอย่างต่อเนือ่ งจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการด�ำรงคุณภาพ จึง
มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพิจารณาในด้านวิถีชีวิตของ
ครู เรื่องของ “ความโดดเดี่ยว” เป็นประเด็นส�ำคัญที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาครู
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หากครูทุ่มเทเวลาไปกับการเรียนการสอน แต่ไม่บอกให้คนนอกได้ล่วงรู้ว่าเกิดอะไร ทั้งที่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลส�ำคัญในการพัฒนางาน ผลการเรียนทั้งหมดของ
ผูเ้ รียนจึงขึน้ อยูก่ บั ความรูค้ วามสามารถส่วนบุคคลของครูผนู้ นั้ โดยไม่มรี ะบบกลไกทีจ่ ะช่วย
ให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องได้ และการพัฒนาครูจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ของแต่ประเทศในโลกที่จะพยายามแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับน�ำมาใช้ในการ
พัฒนาครู และพบว่ากระบวนการพัฒนาครูที่มีลักษณะของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครูหรือเครือข่ายครูเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้
สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ที่เน้นความส�ำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ (นันทนัช นันทพงษ์, 2561)
บทความนีต้ อ้ งการน�ำเสนอแนวทางการน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพือ่ ให้
เป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของครู โดยได้กล่าวถึงชุมชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพส�ำหรับครู การน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพส�ำหรับครู และแนวทางการน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำ�หรับครู

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เป็น
กระบวนการสร้าง การเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่ม บุคคลที่มารวม
กันเพื่อท�ำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนและตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติ
ทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์
วิจารณ์ การท�ำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวม
การปรับเปลี่ยนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนั้นมีปัจจัย
ส�ำคัญ โดยพบว่าประเทศที่ประสบความส�ำเร็จทางการศึกษาจะให้ความส�ำคัญกับการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูและสื่อการสอนของครูเป็นอันดับหนึ่งและมากสุดถึงร้อยละ
56 ของการสนับสนุนด้านต่างๆ และการพัฒนาครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพนัน้ เป็นลักษณะการพัฒนา
วิชาชีพแบบร่วมมือกันเรียนรู้งานจริง (Bellanca & Brandt, 2011) ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาการเรียนรูท้ เี่ รียกว่า “ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ” ทีม่ งุ่ เน้นการปฏิรปู การจัดการเรียน
รู้แบบร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจัง บนฐานงานจริงมากกว่าการอบรม ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ใน
การขับเคลื่อนพัฒนา และปฏิรูปการจัดการศึกษาในโรงเรียนได้ ซึ่งจากผลการวิจัยโดยของ
Hord (1997) ทีย่ นื ยันว่าการด�ำเนินการใน รูปแบบ PLC น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเชิงคุณภาพ
ทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
โรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คำ� ถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์ อะไรบ้างที่แตกต่าง
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ไปจากโรงเรียนทัว่ ไปทีไ่ ม่มชี มุ ชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีตอ่ ครูผสู้ อน และ
ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความ
รูส้ กึ โดดเดีย่ ว งานสอนของครูเพิม่ ความรูส้ กึ ผูกพันต่อพันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนมาก
ขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า
ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลังการ
เรียนรู”้ ซึง่ ส่งผลให้การปฏิบตั กิ ารสอนในชัน้ เรียนให้มผี ลดียงิ่ ขึน้ กล่าวคือ มีการค้นพบความ
รู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกต อย่างสนใจ
รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึง
บทบาท และพฤติกรรมการสอนทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดที สี่ ดุ อีกทัง้ การรับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและ
อุทศิ ตนทางวิชาชีพเพือ่ ศิษย์ซงึ่ เป็นทัง้ คุณค่าและขวัญก�ำลังใจต่อการปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขึน้ ที่
ส�ำคัญ คือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า
ยังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับลักษณะ
ผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลด
อัตราการตกซ�ำ้ ชัน้ และจ�ำนวนชัน้ เรียนทีต่ อ้ งเลือ่ นหรือชะลอการจัดการเรียนรูใ้ ห้นอ้ ยลง อัตรา
การขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัตศิ าสตร์และวิชาการ
อ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่ เหมือนกันและลดลงชัดเจน กล่าว
โดยสรุปคือ PLC มีพฒ
ั นาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรทีม่ งุ่ เน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้
ร่วมกันในทางวิชาชีพที่มีหน้างานส�ำคัญ คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน
เป็นส�ำคัญ จากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด�ำเนินการในรูปแบบ PLC
พบว่าเกิดผลดีทั้งวิชาชีพครูและผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส�ำคัญ
โดยกระบวนการของระบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส�ำหรับครู ผู้เขียนได้สรุปไว้
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้
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ภาพที่ 1 กระบวนการของระบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพส�ำหรับครู

ขั้นตอนที่ 1 สร้างทีมครู เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
แบ่งปันประสบการณ์โดยอาศัยต้นแบบทางวิชาชีพเพือ่ เป็นสิง่ กระตุน้ และแรงผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนเพื่อความส�ำเร็จ เป็นการระบุปัญหาจากสภาพปัญหาของ
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ก�ำหนดเป้าหมาย หัวเรื่องหรือประเด็นที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา รวมถึงวิธกี ารแก้ปญ
ั หา โดยเน้นเป้าหมายในด้านการพัฒนาผูเ้ รียนเป็นหลัก ก�ำหนด
แผนปฏิบัติงาน ทิศทางและแนวทางในการด�ำเนินงานที่สอดคล้อง เหมาะสมโดยละเอียด
ว่าจะด�ำเนินการอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัติ เป็นการท�ำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ที่ส�ำคัญคือ การ
มาพบกันตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดน�ำประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน เล่าความ
ประทับใจ ความภาคภูมิใจ แนวปฏิบัติที่ดี ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และสามารถเลือก
แนวทางที่ดีของเพื่อนไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
ขั้นตอนที่ 4 สังเกตผลการปฏิบัติงาน สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้สังเกต บันทึกและ
เก็บข้อมูลโดยวิธีต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้ เช่น บันทึกเสียง เก็บภาพ ผลงานนักเรียน การ
สัมภาษณ์ผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 5 สะท้อนคิด เป็นขั้นการอภิปราย สะท้อนความคิดร่วมกันจากข้อมูล
การสังเกตการสอน โดยมุง่ เน้นการอภิปรายด้วยการสือ่ สารทางบวกเพือ่ ให้เกิดข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทางบวกเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เป็นขั้นที่กลุ่มรวบรวมข้อมูลและน�ำเสนอ
ผลการเรียนรู้ไปสู่บุคคลอื่น อาจน�ำเสนอเป็นนวัตกรรมหรือวิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อขยายผลและเติมเต็มการเรียนรู้ของกลุ่ม
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5
การน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
การน�ำเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้ัน จะต้อง
การนำเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น จะต้องศึกษาบริบททางการ
ศึกษาบริบททางการเรียนรู้ภายใต้สภาพความเป็นไปทางสังคมในขณะนั้น และตอบสนอง
เรียนรู้ภายใต้สภาพความเป็นไปทางสังคมในขณะนั้น และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคมได้ ซึ่ง
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของสังคมได้ ซึง่ สามารถอาศัยฐานแนวคิดในการออกแบบการจัดการ
สามารถอาศัยฐานแนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของผู้เรียน (learner learner
เรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นประสบการณ์ของผูเ้ รียน (Learner Experience) เป็นส�ำคัญ ดังภาพที่ 2 โดย
experience) เป็นสำคัญ ดังภาพที่ 2 โดยมีแนวทางในการพิจารณาการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการ
มีแนวทางในการพิจารณาการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้ดังนี้
จัดการเรียนรู้ ได้ดังนี้

ภาพที
ดการออกแบบการจั
ดการเรี
ยนรู้ที่มยุ่งนรู
เน้้ทนประสบการณ์
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ภาพที่ 2่ 2แนวคิ
แนวคิ
ดการออกแบบการจั
ดการเรี
ี่มุ่งเน้นประสบการณ์

ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

1. ศึกษาบริบททางการเรียนรู้ เป็นการกำหนดขอบเขตสภาพความเป็นจริงและทิศทางความเป็นไป
ของลักษณะการเรี
ยนรู้ทบี่เกิททางการเรี
ดขึ้นในขณะนัยนรู
้น โดยมุ
เน้นการแก้
ไขปัญหาในระยะสั้น และ/หรืนอจริ
ระยะยาวที
1. ศึกษาบริ
้ เป็น่งการก�
ำหนดขอบเขตสภาพความเป็
งและ ่เกิดขึ้น
ให้สอดคล้องกันบไปของลั
ความต้อกงการที
่แท้จริงยของสั
ยฐานของหลั
ยนรูไ้ทขปั
ี่มุ่งญ
เน้หา
นสมรรถนะ
ทิเพืศ่อทางความเป็
ษณะการเรี
นรู้ทงี่เคม
กิดอาจอาศั
ขึ้นในขณะนั
้น โดยมุกสู่งตเน้รการเรี
นการแก้
(learner competencies)
ของผู
้เรียนเป็นสำคั
จะช่
วยให้
ผู้เรียนเมื
านกระบวนการเรี
ว ผลลังพคม
ธ์ทางการ
ในระยะสั
น้ และ/หรื
อระยะยาวที
เ่ กิดญขึน้ ซึ่งเพื
อ่ ให้
สอดคล้
องกั่อบผ่ความต้
องการทีแ่ ยท้นรูจริ้แงล้ของสั
เรียนรู้ (learner learning
outcomes)
ของผูย้เรีนรู
ยน้ททัี่ม้งุ่งในเชิ
ความรู้ (learner knowledge)
ทักษะความสามารถ
(learner skill)
อาจอาศั
ยฐานของหลั
กสูตรการเรี
เน้นงสมรรถนะ
(Competencies)
ของผู้เรียนเป็
น และมี
เป็ผนเู้ ไปตามที
ทสังคมต้องการได้ยนรูแ้ ล้ว ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ (Learning
ส�เจตคติ
ำคัญ (learner ซึaง่ ttitude)
จะช่วยให้
รียนเมือ่ ่บผ่ริาบนกระบวนการเรี
Outcomes)
ของผู้เรีย้อนหาทั้งเป็ในเชิ
งความรู
้ (Knowledge)
ทักษะความสามารถ
(Skill)
2. กำหนดเนื
นการสกั
ดประเด็
นที่สำคัญ (learner content
analysis) ในการเรี
ยนรูและมี
้แบบมุ่งเป้า โดย
เจตคติ
(Attitude)
เป็นไปตามที
่บรินบทสั
วางแผนการให้
สาระความรู
้เท่าทีจ่ ำเป็
มุ่งเน้งคมต้
นให้เอป็งการได้
นตามผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ หรือวัตถุประสงค์เชิง
2. ต่ ก�้อำงการ
หนดเนื
้อหา เป็สนะดวกต่
การสกัอดการบริ
ประเด็หารจั
นทีด่สการเนื
ำ� คัญ ้อ(Content
Analysis)
พฤติกรรมที
ซึ่งจะทำให้
หาสาระทางการเรี
ยนรูในการเรี
้เชิงลำดับยเช่นรูน้ จากง่าย
แบบมุ
เป้อาจากรู
โดยวางแผนการให้
สาระความรู
้เท่นาทีสามารถสร้
่จ�ำเป็น มุา่งงความสั
เน้นให้มเป็พันนตามผลลั
พธ์่กทารปฏิ
างการ
ไปยาก่งหรื
ปธรรมไปสู่นามธรรม
ขณะเดียวกั
ธ์เชิงเนื้อหาสู
บัติที่เกี่ยว
เรีพันยกันรูน ้ เพืหรื่ออให้วัผตู้เถุรียปนสามารถขยายกรอบองค์
ระสงค์เชิงพฤติกรรมทีค่ตวามรู
้องการ
จะท�่ปำระสบการณ์
ให้สะดวกต่
ดการทราบถึง
้ทไี่ ด้ซึรับ่งไปสู
ทจี่ อับการบริ
ต้องได้ หผูารจั
้เรียนจะได้
เนื
้อหาสาระทางการเรี
นรู้เชิงล�ำดับกเช่
จากง่
ายไปยาก
อจากรู
ปธรรมไปสู
่นามธรรม
ประโยชน์
ของการเรียนรู้ ยการนำไปประยุ
ต์ในช้ในชี
วิตประจำวั
นได้ภหรื
ายใต้
กฎ กติ
กา มารยาททางสั
งคม และมี
ขณะเดี
ยวกัานงแท้
สามารถสร้
จริยธรรมอย่
จริง างความสัมพันธ์เชิงเนื้อหาสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวพันกัน เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถขยายกรอบองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่ประสบการณ์ที่จับต้องได้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึง
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ประโยชน์ของการเรียนรู้ การน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ภายใต้กฎ กติกา มารยาท
ทางสังคม และมีจริยธรรมอย่างแท้จริง
3. วิเคราะห์ผู้เรียน การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก ในที่นี้ก็คือ
“ผูเ้ รียน” ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการเรียนการสอน เนือ่ งจากพฤติกรรมในการเรียนรูแ้ ละการ
สือ่ สารเปลีย่ นไปตามบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ในด้านของเทคโนโลยีทเี่ ข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน หรือการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นประสบการณ์
ตรงของผู้เรียนที่ได้ต้องปรับตัวไปโดยปริยาย การจัดการเรียนรู้จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
สอดคล้องกับบริบทของสังคม และต้องสอดรับกับการสร้างประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
วิถีชีวิตของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
4. ประยุกต์เทคนิควิธกี ารส่งถ่ายการเรียนรู้ เมือ่ ทราบถึงพฤติกรรมและประสบการณ์
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนแล้ว ประเด็นทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญถัดมา คือ เทคนิควิธกี ารในการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต้องน�ำไป
ใช้ได้จริง และ/หรือน�ำไปใช้ได้ในทันทีในชีวิตประจ�ำวัน และสอดรับกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่ ต ้ อ งการ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ เช่ น การมอบหมายให้ ผู ้ เ รี ย นเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
(Self-Directed Learning) แล้วสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เห็นเชิงประจักษ์ การจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือจัดเป็นชุมชน
การเรียนรู้ (Learning Community) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการการเรียน
รู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือแม้แต่การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการแสวงหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตกผลึกทางความคิดและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิ
โดยตรง หรือจะเป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นต้น สิง่ เหล่า
นี้จะเป็นตัวแปรส�ำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อกับการเผยแพร่สื่อ ไปจนถึง
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ก่อเกิดผลลัพธ์
ทางการเรียนรู้ที่ต้องการ
5. ประเมินตามสภาพจริง ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ หลังจากได้ผ่านกระบวนเรียนรู้และเผชิญกับประสบการณ์การ
เรียนรู้แล้ว หรือ พัฒนาการของผู้เรียนนั้น จะเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการจัดการเรียนรู้
ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและก่อเกิด
ประสิทธิผลทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ เครือ่ งมือและวิธใี นการวัดผลจะต้องสอดรับกับวิถชี วี ติ และสภาพ
ความเป็นจริงตามบริบททางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในขณะนัน้ ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์
ทางการเรียนรู้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในมิตเิ ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ ถือเป็น
สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินร่วมกัน และสนับสนุนผลลัพธ์ซงึ่ กันและกัน เพราะผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะความสามารถ และเจตคติ ที่จะเป็นตัวยืนยันประสบการณ์
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
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การนำ�เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะ
เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

การพัฒนา PLC ของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลกที่มีการเชื่อมโยงกัน
ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวฒ
ั นาการของเครือ่ งมือสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังส่งให้ข้อมูลความรู้ที่ค้นพบและสร้างขึ้นมีปริมาณมากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ และถูกแพร่
กระจายออกไปทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขต ความรู้ที่แพร่กระจายหรือเปิดให้เกิดการรับรู้ได้มาก
ขึ้น เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสื่อสารกันได้ง่าย กลายเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปสู่
ความรู้ใหม่ ๆ หรือมีการพิสูจน์ซำ�้ หรือหักล้างความรู้เดิม ๆ ได้ง่ายขึ้น เหล่านี้ท�ำให้โลกของ
การเรียนรูใ้ นยุคศตวรรษที่ 21 เปลีย่ นไป อีกทัง้ การเรียนรูต้ า่ ง ๆ ยังถูกเชือ่ มโยงทุกสิง่ ทุกอย่าง
สู่โลกอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มนุษย์สามารถควบคุมการท�ำงาน การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีมาตรการและ
ระบบการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่ไปด้วย
เทคโนโลยีที่สามารถน�ำมาเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนการเรียน
รู้ทางวิชาชีพมีความเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารที่มีความฉลาดที่สามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้
เพือ่ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์เพือ่ ความใกล้ชดิ โดยทีเ่ ข้าถึงอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายบนเครือข่าย
ที่สามารถเข้าถึงเมื่อใดเวลาใดก็ได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สามารถจัดเก็บข้อมูลและเนือ้ หาต่าง ๆ จากหลากหลายอุปกรณ์และใช้เนือ้ ที่
ในการจัดเก็บน้อย สามารถใช้ข้อมูลที่อยู่บนอากาศได้ สอดคล้องกับ มนูญ อรดีดลเชษฐ์
(2561) กล่าวว่า เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อัจฉริยะ ประกอบด้วย 5 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสงั คม
(Social Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต (Internet of Thing) ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมูเ่ มฆ (Cloud Technology) และ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) อีกทั้งการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพจ�ำเป็นต้องมีการพบปะกันเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในโลกเสมือนสามารถเล่าความ
ประทับใจ แนวทางการปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องใช้ความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality) ในการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนท�ำให้สมาชิกรู้สึกไม่
โดดเดี่ยว และ กล้าพูด กล้าคุย กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ผู้เขียนจึงสรุปเทคโนโลยี
เครือข่ายสังคมอัจฉริยะที่เสริมสร้างให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6
เทคโนโลยี ได้แก่
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Social Technology
การติดต่อสื่อสาร
เพื่อการแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูล
ที่รวดเร็ว

Cloud Technology
ใช้เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล จัดเก็บ จัดการ
และเรียกใช้ข้อมูล
เพื่อกระบวนการที่รวดเร็ว

Mobile Technology
อุปกรณ์เคลื่อนที่
เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Internet of Thing
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
กับกระบวนการเรียนรู้
เพื่อรับส่งและประมวลผลข้อมูล

Data Analytics
Augmented Reality
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล
เทคโนโลยีที่ช่วยปฏิสัมพันธ์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ระหว่างคนกับสิ่งต่างๆ รอบตัว
และอธิบายเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น

่ 3 เทคโนโลยี
ข่ายสั
งคมอัจจฉริ
ฉริยยะที
นให้นเกิให้ดการพั
ฒนา PLC
ภาพที่ 3ภาพที
เทคโนโลยี
เครือเครื
ข่าอยสั
งคมอั
ะที่ส่สนันับสนุ
บสนุ
เกิดการพั
ฒนา PLC

จากที่กล่าวมาข้างต้น เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะที่เสริมสร้างให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทาง

จากที่กล่าวมาข้างต้น เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะที่เสริมสร้างให้เกิดชุมชน
วิชาชีพครู ทั้ง 6 เทคโนโลยี สามารถสร้างระบบการเรียนรูท้ ี่มีการจัดเก็บองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับระบบฐาน
การเรี
นรูค้ทวามรู
างวิ้กชลางาชีและการสร้
พครู ทั้งางระบบการเรี
6 เทคโนโลยี
ยนรูเ้ทคราะห์
ี่มีการจั
ข้อมูลยองค์
ยนรู้บสามารถสร้
นโลกเสมือนทีา่มงระบบการเรี
ีความฉลาด สามารถวิ
ข้อมูดลเก็บ
องค์
่อมโยงกั
มูบลดิองค์
วามรู
ลาง และการสร้ยนรูางระบบการเรี
สถิตคติ วามรู
่างๆ ได้้โดยเชื
เพื่อนำไปสู
่การแก้บประบบฐานข้
ัญหา สอดคล้อองกั
จทิ ัลค4.0
เพื่อ้กขยายโอกาสการเรี
้ทางวิชาชีพให้ทยั่วถึนรู
ง้
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ลสถิ
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ๆ ได้เพือ่ น�ำไปสู
ปญ
ั บหา
และเท่าเทียอมกันที
นม
ัยได้สรุปการเชืสามารถวิ
่อมโยงเทคโนโลยี
เครืขออ้ ข่มูายอั
จฉริตยติ ะกั
ยนรู้วก่ ิชารแก้
าชีพสำหรั
สอดคล้
องกับดิจบิทายการเชื
ัล 4.0 ่อเพื
่อขยายโอกาสการเรี
ครู โดยสามารถอธิ
มโยงแต่
ละขั้นตอน ได้ดังนี้ ยนรู้ทางวิชาชีพให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ผู้วิจัยได้สขั้นรุปตอนที
การเชื
เครือ่อข่งเดี
ายอั
ยะกับวกระบวนการเรี
ยนรู
าชีงปัพนส�ำหรับ
่ 1 ่อสร้มโยงเทคโนโลยี
างทีมครู ครูที่สนใจในเรื
ยวกัจนฉริ
มารวมตั
กันเพื่อแลกเปลี่ยนเรี
ยนรู้วิช้ แบ่
โดยอาศับยต้ายการเชื
นแบบทางวิ่อชมโยงแต่
าชีพเป็นแรงผลั
ดันให้เได้
กิดดการเปลี
ครูประสบการณ์
โดยสามารถอธิ
ละขั้นกตอน
ังนี้ ่ยนแปลง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้น
เคยเพื่อสร้
และมี
ทักมษะการเรี
รี่ วดเร็วยิ่งขึ่อ้นงเดี
มาสร้
างกลุ
่มให้เกิดกลุว่มกัการเรี
้ร่วมกัน ่ยน
ขั้นางความเชื
ตอนทีอ่ ่ มมั1 ่นสร้
างที
ครู ครูยทนรูี่ส้ทนใจในเรื
ยวกั
นมารวมตั
นเพืย่อนรูแลกเปลี
างบรรยากาศความร่
วมมือร่วมใจ โดยเครื
อข่ายยสัต้งนคมเป็
นสื่อที่สามารถช่
มครูได้กเป็ดันนอย่
ที่
เรีสร้ยนรู
้ แบ่งปันประสบการณ์
โดยอาศั
แบบทางวิ
ชาชีพวยให้
เป็รนวมที
แรงผลั
ให้างดีเกิครู
ดการ
สนใจเรื
่องเดียวกัโดยเลื
นสามารถเข้
วมกลุ่มเพื่อท
แลกเปลี
่ยนประสบการณ์
กันและกั่อมมั
น ทำให้
ครูไม่รทู้สักึกษะการเรี
โดดเดี่ยว ซึย่ง นรู้
เปลี
่ยนแปลง
อกใช้าเร่ทคโนโลยี
ี่คุ้นเคยเพื
อ่ สร้างความเชื
่นและมี
นประเด็นที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาครู ดังที่ นันทนัช นันทพงษ์ (learner 2561) กล่าวว่า การพัฒนาครู
ทีร่เป็วดเร็
วยิง่ ขึน้ มาสร้างกลุม่ ให้เกิดกลุม่ การเรียนรูร้ ว่ มกัน สร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ
โดยกระบวนการพัฒนาที่มีลักษณะของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ครู
โดยเครือข่ายสังคมเป็นสื่อที่สามารถช่วยให้รวมทีมครูได้เป็นอย่างดี ครูที่สนใจเรื่องเดียวกัน
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการทำงานแบบร่วมมือ
สามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน ท�ำให้ครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาครู ดังที่ นันทนัช นันทพงษ์ (2561) กล่าว
ว่า การพัฒนาครูโดยกระบวนการพัฒนาที่มีลักษณะของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ
ครูเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้ครูพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการท�ำงานแบบร่วมมือ การรวมกลุ่มกัน ซึ่งตรงกับแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อสังคมที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร Boyd (2008) กล่าวไว้ว่า
สื่อสังคมเป็นสื่อที่เปิดกว้างและช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการ
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เชือ่ มโยงและการสร้างชุมชนให้เกิดขึน้ อีกทัง้ วิภาดา พิทยาวิรฬุ ห์ และ ณักษ์ กุลสิ ร์ (2557)
กล่าวว่า การน�ำสื่อสังคมมาใช้ในการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ก�ำลังมีบทบาทใน
สังคมไทยอย่างมากทีค่ นทัว่ โลกสามารถติดต่อสือ่ สารกันได้โดยปราศจากพรมแดนของเวลา
และสถานที่ ท�ำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วและไม่จำ� กัดปริมาณ
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนเพื่อความส�ำเร็จ การเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกเข้ามาพบกัน
ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนด โดยปฏิสัมพันธ์กันในโลกเสมือน เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเรียนรู้
การท�ำงานเป็นทีม การช่วยเพิ่มเติมความสัมพันธ์ในกลุ่ม และช่วยลดความรู้สึกของการยึด
ตัวเองเป็นศูนย์กลางรูจ้ กั การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ เพือ่ ให้ทมี ประสบความส�ำเร็จ บาง
ครั้งอาจพบปัญหาในการอภิปรายแลกเปลี่ยนที่ไม่สามารถอภิปรายแบบเผชิญหน้าได้ด้วย
ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลา สถานที่ ภาระหน้าที่ต่าง ๆ การเข้ามาปฏิสัมพันธ์ในโลก
เสมือนท�ำให้สมาชิกรู้สึกไม่โดดเดี่ยว และกล้าพูด กล้าคุย กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ท�ำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม อีกทัง้ สื่อสังคมยังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเรียน
รู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจากการเก็ บ สถิ ติ ก ารใช้ ง าน การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
สารสนเทศ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประเมินพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้เรียน หรือกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ ราต้องการศึกษา จะช่วยให้ทราบถึงวิถชี วี ติ (Lifestyle) ประสบการณ์ (Experience)
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ แ ท้ จ ริ ง ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ พฤติ ก รรมการใช้ ง านข้ อ มู ล ข่ า วสาร
สารสนเทศ สือ่ สถานที่ ไปจนถึงประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเตรียมแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาซ�ำ้ ๆ
หรืออธิบายแนวโน้มของสถานการณ์ใหม่ ไปจนถึงการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
ในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กบั บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ตรงกับแนวคิดเกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม ดังที่ ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2556) กล่าวว่า การใช้
เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนถือเป็นการเรียนรู้ในการปรับตัว การอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในโลกเสมือน การมีกฎกติกาและการก�ำกับตนเองให้เคารพในเงื่อนไขที่กลุ่มวางไว้
เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีท่ ำ� ให้สมาชิกในกลุม่ จะต้องมีการปรับตัวในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ ให้เกิดความ
ส�ำเร็จ นอกจากนี้ สื่อใหม่โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตถือเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย
ข้อมูลมหาศาลในการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้ในการค้นคว้าข้อมูลได้จากหลาย
แหล่งในเวลาเดียวกัน เพราะสามารถเปิดขึ้นดูได้พร้อม ๆ กันทีละหลายหน้า นอกจากนี้ยัง
ใช้คน้ หาข้อมูลเพือ่ วางแผนเกีย่ วกับการท�ำงานต่าง ๆ และช่วยสร้างค่านิยมในการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองให้เกิดขึ้นโดยความสนใจในสิ่งใดก็สามารถหาข้อมูลได้ง่ายและน�ำเอาข้อมูลและ
ความรู้ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้กับตนเองนอกเหนือจากการเรียนรู้แบบเดิม ๆ อีกทั้ง
ญาณี กาชัย และ ณรงค์ สมพงษ์ (2557) ยังกล่าวว่า ในด้านการศึกษาหากออกแบบระบบ
การเรียนการสอนโดยการประยุกต์คุณสมบัติของเทคโนโลยีสังคมมาใช้ในการเก็บข้อมูล
คุณลักษณะของผู้เรียน ผลการเรียนของผู้เรียน ข้อมูลเนื้อหาในรายวิชา เพื่อให้คอมพิวเตอร์
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม แยกแยะผู้เรียนและน�ำเสนอล�ำดับเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสม
กับความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนบน
เว็บที่ไม่มีผู้สอนให้คำ� แนะน�ำและช่วยลดปัญหาการมีสารสนเทศมากเกินไปได้
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ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัติ การเรียนการสอนสามารถสอนผ่านสื่อที่ผู้เรียนและ
ผู้สอนใช้อยู่ในปัจจุบันน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจากหลากหลายอุปกรณ์ สามารถ
พบปะกันตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดบนอุปกรณ์ที่แต่ละคนถนัดและสะดวกในการใช้งาน ขจัด
ข้อจ�ำกัดที่ต้องพึ่งพาสถานที่และเวลาที่สะดวก ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ดังที่ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และ
ณักษ์ กุสิสร์ (2557) ที่กล่าวว่า สื่อสังคมเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งก�ำลัง
มีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยอย่างมาก คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดย
ปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานที่ ท�ำให้สามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วและไม่จำ� กัดปริมาณ คนส่วนใหญ่จงึ หันมาให้ความส�ำคัญ
กับการเลือกใช้สื่อทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม
สามารถจูงใจผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 สังเกตผลการปฏิบัติงาน สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้สังเกต บันทึกและ
เก็บข้อมูลโดยวิธีต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้ โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการใช้งานด้าน
ข้อมูล การจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงว่าฮาร์ดแวร์อยู่ที่ไหน โดย
กลุ่มสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว โดยรวบรวมเป็น
คลังข้อมูลส�ำหรับสมาชิกในกลุ่มสามารถแบ่งปันกันใช้งาน แผนจัดการเรียนรู้ สื่อ เอกสารที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานของสมาชิกจ�ำนวนมากได้ นอกจากนี้ยังเป็น
คลังที่เก็บร่องรอย หลักฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสียง ภาพ ผลงานต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ จากการลงมือปฏิบตั ิ และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลสูก่ ารสร้างนวัตกรรมเพือ่ ขยาย
ผลและเติมเต็มความรู้ ซึ่งตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
ดังที่ ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2556) โดยสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ผู้ใช้เป็น
ผู้สร้างข้อมูลได้ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสารในหลายด้านและส่งผลให้บทบาทของผู้ส่งสาร
และผู้รับสารถูกหลอมรวมไว้ด้วยกัน สามารถพูดคุยสื่อสาร ได้ยินเสียง และเห็นหน้าตา
บันทึกและรับส่งข้อความ ภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงเนือ้ หาได้จาก
อุปกรณ์ที่หลากหลายที่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อย จึงสามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่มี
อยู่ไว้ได้ในอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เป็นเส้นตรง
(Non-Linear) คือเข้าถึงได้ทุกช่วงของเนื้อหาและสามารถข้ามไปยังช่วงต่าง ๆ ได้ สามารถ
เลือกดูข้อมูลที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหาได้ง่าย ทั้งการลบ
การบันทึก การตกแต่ง การจัดระเบียบเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนอากาศ
ขั้นตอนที่ 5 สะท้อนคิด เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ในการ
อภิปราย การสือ่ สารทางบวกเพือ่ ให้เกิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางบวกไปสูก่ ารปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่คุ้นเคยเพื่อสร้างความเชื่อ
มัน่ และมีทกั ษะการเรียนรูท้ รี่ วดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ ตรงกับแนวคิดเกีย่ วกับบทบาทของสือ่ สังคมทีส่ ง่
ผลต่อทัศนคติทางสังคมในด้านบวก ดังที่ Katz (1996) กล่าวว่า เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้
ผูใ้ ช้ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เป็นเครือ่ งมือในการแสดง
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อิสรภาพ สามารถสร้างชุมชนและวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเติมความ
สัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากขึน้ จากความสัมพันธ์ทมี่ อี ยูแ่ ละเกิดขึน้ ในโลกแห่งความ
เป็นจริง บางครั้งไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาแต่สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็นได้ รวมทั้งเป็นช่องทางในการรับผลตอบรับและผลสะท้อนกลับจาก
กลุ่มเพื่อนและสังคมอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ การน�ำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ให้เกิดความสะดวกสบาย หรือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ที่ช่วยให้ชุมชนทางวิชาชีพเกิด
การติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ จากต้นแบบทางวิชาชีพโดยใช้สื่อสังคม
(Social Media) เพื่อกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงกับแนวคิด
เกีย่ วกับบทบาทของเทคโนโลยีในการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารคิด ดังที่ ฐิตนิ นั บุญภาพ คอมมอน
(2556) กล่าวว่า สือ่ ใหม่เข้ามาสร้างค่านิยมในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้ โดยให้เหตุผล
ว่า โลกของสือ่ ใหม่ใครก็จะท�ำอะไรก็สามารถเห็นได้พร้อม ๆ กันในเวลาอันรวดเร็ว สือ่ จึงเป็น
เครื่องมือและช่องทางในการแบ่งปันและช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต
สื่อสังคม ยูทูป เข้ามามีบทบาทในการเป็นพื้นที่เสมือนในการส�ำรวจ ค้นหาข้อมูล และ
“วัตถุดิบ” เพื่อใช้ประกอบการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
บทสรุป

การพัฒนาวิชาชีพครูจะต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนจ�ำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาครูควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียน ตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานน�ำไปสู่การ
พัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลเสมือน พูดคุยสื่อสารกับเพื่อนครูด้วยกัน
ด้วยสื่อสังคม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ร่วมกันประเมิน ร่วมกันแก้ปัญหา
และการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ เพื่อแบ่งปันความรู้บนอากาศ โดยครูไม่จ�ำเป็นต้อง
ทิ้งห้องเรียน ไม่จ�ำเป็นต้องเดินทาง สามารถประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา โดยใช้
เทคโนโลยีให้ถูกช่องทาง ถูกวิธี และไม่ผิดจริยธรรม
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บทคัดย่อ

นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในยุค Thailand 4.0 จ�ำเป็นต้องใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลา ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกล ควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน คลอบคลุมในสี่กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา 2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
เรียนและผู้เรียน และ 4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเทคโนโลยี ผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันมี HTML5 Package หรือเรียกชื่อว่า H5P เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิด
โอกาสให้ผสู้ นใจสามารถสร้างสือ่ วิดโี อแบบมีปฏิสมั พันธ์ โดยสามารถสร้างการมีปฏิสมั พันธ์
ในรูปแบบของผูเ้ รียนกับเนือ้ หาผ่านการท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และรองรับระบบบริหาร
จัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) หรือระบบบริหารการจัดการเรียนรู้
(Learning Management System: LMS) ที่หลากหลายทั้ง WordPress Drupal และ
Moodle วิดโี อปฏิสมั พันธ์ทสี่ ร้างขึน้ สามารถน�ำไปใช้ดำ� เนินกิจกรรมการเรียนได้ทงั้ ก่อนเรียน
เพือ่ ทดสอบความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน ระหว่างเรียนเป็นการทบทวนเนือ้ หา และหลังเรียนเป็นการ
ทดสอบความรู้เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้า อันเป็นการช่วยเสริมแรง กระตุ้นให้
ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สร้างความรูส้ กึ การมีสว่ นร่วม และสนับสนุนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้อีกด้วย ซึ่งในบทความนี้จะน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญดังนี้
(1) ความหมาย ความส�ำคัญ และรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน และ (2) แนะน�ำ
คุณสมบัติและขั้นตอนการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม H5P แบบพื้นฐาน 10
ขั้นตอน ส�ำหรับผู้สนใจได้น�ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ สื่อการเรียนการสอน วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ โปรแกรม H5P
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำส�ำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ABSTRACT

Innovative distance education in Thailand 4.0 requires a variety of media
and learning technologies and focus on learning interaction by using synchronous
and asynchronous technologies. Therefore, learning interaction in the distance
education should have four types of interaction include learner-content interaction,
learner-instructor (or trainer) interaction, learner-to-learner interaction and
learner-to-technology (or interface) interaction. Nowadays, there are application
software that can create an interactive video called H5P. H5P or HTML5 Package
is a free and open-source content collaboration framework based on JavaScript.
H5P makes it easy to create, share and reuse interactive HTML5 contents.
Moreover, H5P is currently supported for WordPress, Drupal and Moodle.
Interactive video developed by the H5P program allows learners to review their
prior knowledge, repeat the content and evaluate of learning outcomes. Therefore,
the application of the H5P program not only encourage the learner but also
motivate student-centered instruction. This article will be present types of learning
interaction and Introduce the H5P program, a tool for creating interaction between
learners and content.
Keywords: Instructional Media, Video Interactive, HTML5 Package
บทนำ�

การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ ทีถ่ อื ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ
โดยมีค�ำที่ใช้เรียกการศึกษาทางไกลอยู่หลายค�ำ เช่น การสอนทางไกล การเรียนทางไกล
และการเรียนการสอนทางไกล เป็นต้น ซึง่ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมาก
ในยุคปัจจุบนั และอนาคต เนือ่ งจากเป็นการศึกษาทีเ่ ปิดกว้าง และขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั บุคคลทุกระดับสามารถเข้าถึงและได้รบั การศึกษาตามความต้องการ โดยลดข้อจ�ำกัด
ในเรื่องของเวลา สถานที่ วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร นับเป็นการจัดการศึกษาที่สร้าง
ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาให้กับคนในประเทศชาติได้ โดยหนึ่ง
ในลักษณะส�ำคัญของการศึกษาทางไกลคือการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
ถ่ายทอดความรู้และเชื่อมโยงผู้สอนกับผู้เรียน ให้สามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ผ่านจาก
สือ่ ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองในลักษณะของสือ่ ประสม โดยอาจมีการใช้สอื่ ใดสือ่ หนึง่ เป็นสือ่ หลัก
และสื่ออื่น ๆ เป็นสื่อเสริมร่วมกัน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อวิทยุโทรทัศน์ รายการสอนเสริม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น (วิจิตร ศรีสอ้าน,
2557; สุมาลี สังข์ศรี, 2549; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556; UNESCO-UNEVOC, 2013)
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นอกเหนือจากการรับชมสือ่ การศึกษาผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูเ้ รียนในยุค
ปัจจุบันยังนิยมรับชมสื่อผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น ยูทูป (YouTube) ผ่านทาง
อุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์อีกด้วย สอดคล้องกับรายงานผลการส�ำรวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานมาก
เป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ยูทูป (ร้อยละ 98.8) อันดับที่ 2 Line (ร้อยละ 98.6) และอันดับที่ 3
Facebook (ร้อยละ 96.0) โดยช่วงวัยที่นิยมใช้ YouTube มากที่สุดคือ Gen Y (อายุ 17-36
ปี) และ Gen Z (อายุน้อยกว่า 17 ปี) (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561)
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนเห็นว่าผู้เรียนในยุคปัจจุบันนิยมรับชมสื่อในรูปแบบของวิดีโอที่
สามารถน�ำเสนอได้ทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน ซึ่งการรับชมสื่อในรูปแบบดั้งเดิม
ผู้สอนจะมีบทบาทในการถ่ายทอดเนื้อหาด้วยการบรรยายหรืออธิบายเป็นหลัก เป็นรูปแบบ
ของการสื่อสารแบบทางเดียว ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลท�ำให้ไม่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้า หรือประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างทางได้ แต่การรับชมสื่อในรูปแบบใหม่
ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอผ่านการท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากจะช่วย
เสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นแล้ว ยังช่วยตอบสนองการเรียนรู้อย่าง
ทันท่วงที ด้วยการให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลตนเองหรือทราบความก้าวหน้าหลังจาก
เรียนรู้เนื้อหาและการท�ำกิจกรรมในรูปแบบของวิดีโอปฏิสัมพันธ์
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน

ปฏิสมั พันธ์ทางการเรียนมีความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษาทัง้ การการจัดการศึกษา
ในรูปแบบชั้นเรียนปกติ และการจัดการศึกษาทางไกลที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ไกลกัน ซึ่งการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนนั้นแบ่งได้หลายลักษณะทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับเนือ้ หา และผูเ้ รียนกับเทคโนโลยี โดยมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงความ
หมายของปฏิสมั พันธ์ทางการเรียนไว้อย่างสนใจว่าหมายถึง กิจกรรมการสือ่ สารและการเรียนรู้
ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถตอบสนอง แลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือประสบการณ์ระหว่างกัน
ซึ่งจะมีผลท�ำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น (Hillman, 1994; Moore,
1989, 1993; Swan, 2001; ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550; บุญชู บุญลิขิตศิริ, 2548) สอดคล้อง
กับ Driscoll (2010) ที่กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนก่อให้เกิดข้อได้เปรียบต่อการเรียนรู้
ในหลายประการ เช่น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะควบคุมการเรียนของตนเองได้ เปิดโอกาส
ให้ได้ทบทวนและสืบค้นเนื้อหาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ท�ำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(Active Learning) อีกด้วย
ส�ำหรับรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ได้แก่
1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา (Learner-Content Interaction) โดยการออกแบบ
เนื้อหาให้น่าสนใจ มีการใช้ค�ำถามเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ด้วยการ
ใช้ไฮเปอร์มเี ดีย (hypermedia) เพือ่ ให้ความยืดหยุน่ ในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนทีน่ ำ� เสนอ
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เนือ้ หาสาระ การให้ผลป้อนกลับ 2) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน (Learner-Instructor
Interaction) จัดว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ทบทวนความรู้
และเป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียน
ด้วยกัน (Learner-Leaner Interaction) เป็นกระบวนปฏิสมั พันธ์ทเ่ี ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดแรง
จูงใจและการช่วยเหลือในกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ และ 4) ปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี (learner-technology Interaction)
เป็นการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการโต้ตอบกับมนุษย์ ผ่านการใช้เครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารและส่วนต่อประสานเพื่อกระท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนทัง้ 4 รูปแบบล้วนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลอันจะ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยความเข้าใจ อันเป็นพืน้ ฐานไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ในล�ำดับต่อไปได้ (Moore, 1989, 1993; Swan, 2001;
Strachota, 2003; ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550; บุญชู บุญลิขิตศิริ, 2548)
คุณสมบัติของโปรแกรม H5P เพื่อการสร้างวิดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์

โปรแกรม H5P ย่อมาจากค�ำว่า HTML5 Package เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทีเ่ ปิด
โอกาสให้ผู้สนใจสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ใช้งานได้ฟรี โดยผู้ออกแบบมีจุดมุ่งหมายให้
เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้งานได้งา่ ยส�ำหรับทุกคนในการสร้าง เผยแพร่ ปรับเปลีย่ นและน�ำเนือ้ หาที่
สร้างขึน้ กลับมาใช้ใหม่ได้ ซึง่ รูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์จะเป็นในลักษณะของผูเ้ รียนกับเนือ้ หา
ผ่านการท�ำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเลือกตอบ ค�ำถามแบบถูกผิด เติมค�ำใน
ช่องว่าง เป็นต้น จุดเด่นของ H5P คือ รองรับระบบบริหารจัดการเนือ้ หา (Content Management
System: CMS) หรือระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS)
ได้แก่ Drupal WordPress และ Moodle ซึ่งสามารถวิดีโอปฏิสัมพันธ์ที่สร้างจาก H5P ไป
ใช้ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนได้ท้ังก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ระหว่างเรียน
เป็นการทบทวนเนื้อหา และหลังเรียนทดสอบความรู้เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
เป็นต้น

Management System: LMS) ได้แก่ Drupal WordPress และ Moodle ซึ่งสามารถวิดีโอปฏิสัมพันธ์ที่
สร้างจาก H5P ไปใช้ดาเนินกิจกรรมการเรียนได้ทั้งก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ระหว่าง
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เรียนเป็นการทบทวนเนื้อหา และหลังเรียนทดสอบความรู้เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม H5P

ขั้นตอนกำรสร้ำงวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม H5P
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://h5p.org/ จากนั้นอ่านคุณสมบัติและรับชม
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://h5p.org/ จากนั้นอ่านคุณสมบัติและรับชมวิดีโอติวเตอร์
วิดีโอติวเตอร์ที่อธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรม
ที่อธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรม

6

ขั้นตอนที่ 2 สร้างบัญชีการใช้งาน (Create free account) ด้วยการกรอกข้อมูลที่
ระบุไว้ เช่น ชือ่ ผูใ้ ช้ขอ้ มูล อีเมล ระหัสผ่าน เป็นต้น หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก
ขั้นตอนที่ 2 สร้างบัญชีการใช้งาน (Create free account) ด้วยการกรอกข้อมูลที่ระบุไว้ เช่น
ค�ำว่า Create New Account แต่หากเคยสร้างบัญชีผใู้ ช้งานไว้แล้ว สามารถคลิกที่เมนู Log in
ชื่อผู้ใช้ข้อมูลเข้อีาเสูมล่ระบบได้
ระหัสผ่เลย
าน เป็นต้น หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกคาว่า Create New
Account แต่หากเคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถคลิกที่เมนู Log in เข้าสู่ระบบได้เลย
2.1
2.1

2.2
2.2

ขั้นตอนที่ 3 เลือกการสร้างเนื้อหาด้วยการคลิกที่ Create New Content ตรงเมนูคาว่า Quick
Links ซึ่งเมนูนี้จะมีเมนูย่อย 4 เมนู ได้แก่ 1) Create New Content 2) Latest Release Note 3)
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ขั้นตอนที่ 3 เลือกการสร้างเนื้อหาด้วยการคลิกที่ Create New Content ตรงเมนูคาว่า Quick
ขั้นตอนที่ 3 เลือกการสร้างเนื้อหาด้วยการคลิกที่ Create New Content ตรงเมนู
Links ซึ่งเมนูนี้จค�ะมี
เ
มนู
ย่อยLinks
4 เมนู
ได้นแี้จก่ะมี1)เมนูCreate
2) Latest
ำว่า Quick
ซึ่งเมนู
ย่อย 4 เมนูNew
ได้แก่Content
1) Create New
ContentRelease
2) Latest Note 3)
Release
Note 3)และ
Content
Author Tutorials และ 4) Forum
Content Author
Tutorials
4) Forum

3

7

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรายละเอียดของวิดีโอที่จะสร้าง ได้แก่ ชื่อวิดีโอ (Title) เลือก
ประเภทของรู
ปแบบการมี
ปฏิสยัมดของวิ
พันธ์ดีโ(Select
่นี่ให้เลือกประเภท
ขั้นตอนที
่ 4 กรอกรายละเอี
อที่จะสร้าง Content
ได้แก่ ชื่อวิดีโType)
อ (Title)ในที
เลือกประเภทของ
Interactive
รูปแบบการมีVideo
ปฏิสัมพันธ์ (Select Content Type) ในที่นี่ให้เลือกประเภท Interactive Video

4.1
4.1

4.2
4.2

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างวิดีโอปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video) ประกอบด้วยการดาเนินการใน
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ขัน้ ตอนที่ 5 การสร้างวิดโี อปฏิสมั พันธ์ (Interactive Video) ประกอบด้วยการด�ำเนิน
การใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) Upload/embed video 2) Add interaction และ
3) Summary task โดยต้องด�ำเนินการทีละขั้นตอน ในขั้นตอนแรกคือการอัฟโหลดหรือฝัง
วิดีโอ โดยคลิกกรอบสีด�ำ YouTube แล้วจะปรากฎหน้าต่างให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะอัพโหลด
วิดีโอหรือน�ำ Source URL ของคลิปจาก YouTube มาแปะ จากนั้นคลิกค�ำว่า Insert
ข้อพึงระวัง คือ หากผู้ใช้ต้องอัพโหลดวิดีโอใน H5P เองโดยไม่ได้นำ� Source URL มาจากยู
ทูป วิดีโอนั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 16 MB แต่หากน�ำลิงค์จากยูทูปมาใช้งาน ต้องน�ำวิดีโอที่เรา
สร้างเสร็จแล้วไปแขวนไว้ในยูทูปก่อน
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ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นคลิกขั้นตอนที่ 2 คือ Add Interactions โดยผู้ใช้งานสามารถ
ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นคลิกขั้นตอนที่ 2 คือ Add Interactions โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกลักษณะ
ำกิจกรรมต่
าง ๆ โดยคลิ
เลือขักลั
กษณะของการมี
นธ์ผ่า่ นการท�
อกที่เมนูด้านบน
้นตอนที
่ 6 จากนั้นปคลิฏิกสขััม้นพัตอนที
2 คือ Add
Interactions
โดยผูก้ใช้เลืงานสามารถเลื
อกลักษณะ
ของการมี
ป
ฏิ
ส
ม
ั
พั
น
ธ์
ผ
า
่
นการท
ากิ
จ
กรรมต่
า
ง
ๆ
โดยคลิ
ก
เลื
อ
กที
เ
่
มนู
ด
า
้
นบน
เช่
น
การใส่
ล
ิ
ง
ค์
ใส่
รูปภาพ
ำในช่
องว่าเช่
ง นการเลื
เช่น ปการใส่
รูปภาพ
ตาราง าเขีง ยๆนข้
อความ
ของการมี
ฏิสัมพัลนิงธ์ค์ผ่าใส่
นการท
ากิจกรรมต่
โดยคลิ
กเลือเติกทีมค�่เมนู
ด้านบน
การใส่อกค�
ลิงค์ำตอบ
ใส่รูปภาพ
นต้นองว่าง การเลือกคาตอบ ถูกผิด ลากและวาง เป็นต้น
ตารางถูกเขีผิยดนข้ลากและวาง
อความ เติมเป็
คาในช่
ตาราง เขียนข้อความ เติมคาในช่องว่าง การเลือกคาตอบ ถูกผิด ลากและวาง เป็นต้น
6
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ขั้นตอนที่ 7 การเลือกใส่กิจกรรมที่เป็นการเลือกคาตอบ (Multiple Choice) ผู้ใช้จะต้องคลิก
ขั้นตอนที
่ 7 การเลื
กใส่กิจอกรรมที
นการเลื
าตอบอกค�
(Multiple
Choice) ผูChoice)
้ใช้จะต้องคลิก
ำตอบ (Multiple
ขั้นตอนที
่ 7 อการเลื
กใส่กิจ่เป็กรรมที
่เป็อนกค
การเลื
เล่นวิดีโอดูเป็นระยะ ๆ ว่าเนื้อหาที่จะใส่ข้อคาถามเพื่อเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ ข้อคาถามนั้นจะอยู่ช่วงเวลา
เล่นวิดผูีโ้ใอดู
ป็นอระยะ
ๆ นว่าวิเนื
ะใส่ข้อๆคาถามเพื
่อเพิ่จ่มะใส่
การมี
สัมพันธ์่อเพิ
ข้อ่มคการมี
าถามนั
ปฏิ้นสจะอยู
ัมพัน่ชธ์่วงเวลา
ช้จเะต้
งคลิกเล่
ดีโ้ออดูหาที
เป็น่จระยะ
ว่าเนื้อหาที
ข้อปค�ฏิำถามเพื
ใดของคลิ
ตัวอย่้นาจะอยู
งเช่น ในนาที
ที่ 0.59 เราจะใส่
จากนาเสนอเนื
หาในส่วคนนี
้แล้ว ก็งกดปุ่ม
ข้อค�ปปำถามนั
่วงเวลาใดของคลิ
ป ตัวคคอย่าถามหลั
างเช่น งงในนาที
ที่ 0.59 ้้ออเราจะใส่
�ำถามหลั
ใดของคลิ
ตัวอย่างเช่น ่ชในนาที
ที่ 0.59 เราจะใส่
าถามหลั
จากนาเสนอเนื
หาในส่วนนี
้แล้ว ก็กดปุ่ม
pauseจากน�
วิดีโอ แล้วเลือ้ อหาในส่
กคาสั่งที่เป็แ้ นล้การเลื
อกคม่ าตอบ
ว ก็กดปุ
pause วิดโี อ แล้วเลือกค�ำสัง่ ทีเ่ ป็นการเลือกค�ำตอบ
pause วิดีโำอเสนอเนื
แล้วเลือกคาสั่งวทีนนี
่เป็นการเลื
อกคาตอบ

8
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7.1
7.1
7.1

จากนั้นให้เลือกการแสดงผลหน้
าจอของคาถามว่าจะเป็นลักษณะใด แบบ Button หรือแบบ
จากนั้นให้เลือกการแสดงผลหน้าจอของค�ำถามว่าจะเป็นลักษณะใด แบบ Button
จากนั้นอให้แบบ
เลือPoster
กการแสดงผลหน้
าจอของควาถามว่
าจะเป็นลักษณะใด
แบบ
Button
หรือแบบ
วเลืกอกเลืห้อากค
มลืมาตอบที
คลิกเลือ่ถกูกต้อง จากนั้น
Poster แล้วพิมพ์หรืคาถามและตั
วแล้
เลืวอพิกมพ์อย่ค�ำาถามและตั
งน้อย 2 เลืตัวอกเลือย่
อกางน้ห้อายมลื2 มตัคลิ
Poster แล้วพิค�มำพ์ตอบที
คาถามและตั
วเลือ้นคลิ
ก อย่
ย 2 ตัและปรั
วเลือบกพืห้้นาทีมลื
มคลิ
กเลือมกคองเห็
าตอบที
ูกต้อง จากนั้น
า อDone
ำถามให้
นได้ชั่ดถเจน
่ถูกต้อง จากนั
กค�าำว่งน้
่ของค�
คลิกคาว่า Doneแล้และปรั
ที่ของคาถามให้
มองเห็
นได้จากนั
ชัดเจน
ใส่ข้อคาถามแบบนี้เรื่อยไปตามที่
่อยไปตามที
่ต้องการ
้นคลิแล้
กแล้
ค�วำวให้
ว่าให้
ใส่ขบ้อพื
ค�บำ้นพืถามแบบนี
คลิกคาว่า Doneวให้
และปรั
้นที่ของค้เรืาถามให้
มองเห็
นได้ชัดเจน
ใSave
ส่ข้อคาถามแบบนี้เรื่อยไปตามที่
ต้องการ จากนั้นคลิกคาว่า Save
ต้องการ จากนั้นคลิกคาว่า Save

7.2
7.2
7.2
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ขั้นตอนที่ 8 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบว่าข้อค�ำถามแบบเลือกตอบที่เพิ่มเข้าไปใน
วิดโี อถูกต้องหรือไม่ ซึง่ ส่วนใดของวิดโี อมีกจิ กรรมจะสังเกตได้วา่ จะมีจดุ สีขาวอยูบ่ น Timeline
นัน้ โดยหลังจากใส่ขอ้ ค�ำถามครบตามจ�ำนวนทีต่ อ้ งการแล้ว ให้คลิกต่อไปยังขัน้ ตอนที่ 3 คือ
Summary Task

ขัน้ ตอนที่ 9 เป็นขัน้ ตอนการน�ำวิดโี อไปใช้งานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถด�ำเนิน
การได้ 2 วิธี คือ การ Download คลิปนั้นไปใช้งาน หรือการ Embed Code ไปใช้งาน โดย
คลิกเลือกทีด่ า้ นล่างของจอภาพ ซึง่ H5P สามารถน�ำไปใช้กบั CMS/LMS: Drupal WordPress
และ Moodle ได้

11
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ขัน้ ตอนที่ 10 การประยุกต์ใช้ในทีน่ ผี้ เู้ ขียนได้น�ำวิดโี อแบบมีปฏิสมั พันธ์ทสี่ ร้างโดย
ขัโปแกรม
้นตอนทีH5P
่ 10 การประยุ
่นี้ผู้เขีดยการเรี
นได้นยาวินการสอนออนไลน์
ดีโอแบบมีปฏิสัมพันในธ์ทLMS:
ีสร้างโดยโปแกรม
ไปประยุกกต์ต์ใใช้ช้ใกนที
ับการจั
Moodle H5P
ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน LMS : Moodle

บทสรุป

บทสรุป

การสร้างกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านวิดีโอโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมหรือติดตาม
การสร้ายงกิ
พันธ์ผงเสริ
่านวิมดการใช้
ีโอโดยเปิ
ดโอกาสให้
้เรียนนสามารถ
ความก้าวหน้าทางการเรี
นได้จดกรรมแบบมี
้วยตนเอง นัปบฏิเป็สนัมการส่
เทคโนโลยี
มาสนับผูสนุ
การเรียนรู้ที่
ควบคุมหรือติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนได้ด้วยตนเอง นับเป็นการส่งเสริมการใช้
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยสามารถนาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ออกแบบและพัฒนาวิดีโอแบบมีปฏิสัมพั นธ์
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยสามารถน�ำโปรแกรมดังกล่าว
ผ่านการทไปใช้
ากิจอกรรมต่
าง ๆ ได้ฒด้วนาวิ
ยตนเอง
ซึ่งจาเป็
าดัำบกิการน
าเสนอเนื
้อหาและการท
อกแบบและพั
ดีโอแบบมี
ปฏิสนัมต้พัองวางแผนล
นธ์ผ่านการท�
จกรรมต่
าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง า
กิจกรรมปฏิ
ห้เป็นไปอย่ำาดังต่บการน�
อเนื่อำงเสนอเนื
ช่วยทบทวนและกระตุ
ยนรูส้มั ได้พัอนย่ธ์าใงมี
ทธิาภงาพ
ซึง่ จ�สำัมเป็พันนต้ธ์อใงวางแผนล�
อ้ หาและการท�ำกิ้นจการเรี
กรรมปฏิ
ห้เป็ปนระสิ
ไปอย่
ต่อเนื่อง ่มช่ต้วนยทบทวนและกระตุ
นรู้ได้ดอทย่าสตอรี
างมีประสิ
่งการวางแผนเริ่มต้น
ซึ่งการวางแผนเริ
ตั้งแต่การเขียนสคริ้นปการเรี
ต์ หรือยการจั
่บอร์ทดธิภเพืาพ่อกซึาหนดระยะเวลาของการ
ตั้ง้อแต่หาและการท
การเขียนสคริ
หรือการจั
ท�ำสตอรี
่บอร์ด เพืจากนั
่อก�ำหนดระยะเวลาของการน�
น าเสนอเนื
ากิปจต์กรรมให้
เป็นดไปอย่
างเหมาะสม
้นจึงนามาพัฒ นาเป็นวิดำีโเสนอ
อแบบมี
หาและการท�
จกรรมให้
างเหมาะสม
น้ จึ้เรีงยน�นกั
ำมาพั
นาเป็วยโปรแกรม
นวิดโี อแบบมีH5P
ปฏิสัมพันเนืธ์ใอ้ นล
าดับต่อไป ซึำ่งกิการมี
ปฏิสเัมป็พันนไปอย่
ธ์ทางการเรี
ยนในลักจากนั
ษณะผู
บเนืฒ้อหาด้
ปฏิสมั พันธ์ในล�ำดับต่อไป ซึง่ การมีปฏิสมั พันธ์ทางการเรียนในลักษณะผูเ้ รียนกับเนือ้ หาด้วย
นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิดีโอหลากหลายรูปแบบทั้ งรูปแบบสารคดี สัมภาษณ์ อภิปราย สัมภาษณ์
โปรแกรม H5P นี้ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับวิดีโอหลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบสารคดี
เป็นต้น แต่
้องคานึอภิ
งถึงปจัราย
งหวะการมี
ปฏิสเป็ัมนพัต้นนธ์อแต่
ย่าตงเหมาะสมเพื
ให้เป็นการรบกวน
ขัดจังหวะ
สัมตภาษณ์
สัมภาษณ์
อ้ งค�ำนึงถึงจั่องไม่
หวะการมี
ปฏิสมั พันธ์อหรืย่าองเหมาะ
ในขณะรัสมเพื
บชมวิ่อดไม่
ีโอใสิห้่งเป็ที่สนาคั
ญอีกประการหนึ
การเลือกใช้กบิจชมวิ
กรรมให้
ถุป ระสงค์แ่งละ
การรบกวน
หรือขัด่งจัคืงอหวะในขณะรั
ดีโอสสิอดคล้
่งที่ส�ำอคังกัญบอีวักตประการหนึ
การเลื
จิ กรรมให้สาอดคล้
บวัตถุ้งก่ปอระสงค์
อนจ�ำเป็งเรีนยต้นองวางแผน
เนื้อหาที่ผคืู้สออนจ
าเป็อนกใช้
ต้อกงวางแผนอย่
งเป็นขัอ้นงกัตอนทั
นเรียนและเนื
ระหว่อ้ าหาที
งเรียผ่นสู้ และหลั
โดยสามารถ
อย่างเป็นขั้นตอนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ
การเรียนแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้เพื่อลดข้อจ�ำกัดในการเรียนการสอนทางไกล
ที่ถึงแม้จะผู้สอนและผู้เรียนจะอยู่ไกลกัน แต่สามารถเชื่อมโยงและใกล้ชิดกันได้ด้วยการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
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ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้เพื่อลดข้อจากัดในการเรียนการสอนทางไกล

สแกน
QR
code
ส�ำ่ไหรั
การรั
บชมคลิ
ปสาธิ
งวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
ที่ ถึ ง แม้ จ ะผู
้ ส อนและผู
้ เ รี ย นจะอยู
กลกับ
น แต่
ส ามารถเชื
่ อ มโยงและใกล้
ชิด กั นตได้การสร้
ด้ ว ยการใช้า
สื่ อและ
เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
โปรแกรม H5P
หรือ พิมพ์ http://bit.ly/H5PforVDOinteractive
สแกน QR code สาหรับการรับชมคลิปสาธิตการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม H5P
หรือ พิมพ์ http://bit.ly/H5PforVDOinteractive
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 ประชากรไทยสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มากขึ้น เนื่องจาก
สมาร์ตโฟนและค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันมากมายที่
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
แอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วในการค้นหาความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว รวมถึงแหล่งการเรียนรู้
จากเดิมที่ต้องเดินทางไปเรียนรู้ถึงสถานที่จริง แต่ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถรวบรวม
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนไว้บนออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนในทุกเพศ
ทุกวัย สามารถศึกษาหาความรู้ผ่านประสบการร์เสมือนจริงได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ เพียง
แค่ปลายนิ้ว อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยลดข้อจ�ำกัดด้านสถานที่
และเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้ผ่านแหล่งการ
เรียนรู้ออนไลน์ได้ ผู้เขียนจึงสนใจที่จะเสนอความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ความ
ส�ำคัญของแหล่งการเรียนรู้ 2) ขั้นตอนการสร้างแหล่งการเรียนรู้บนเว็บแอปพลิเคชัน
PocketSights 3) การใช้งานแอปพลิเคชัน PocketSights และ 4) แนวทางการประยุกต์ใช้
แอปพลิเคชัน PocketSights
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ABSTRACT

In 2018, Thai people have access to online media. Because the smartphone
and Internet fee are cheaper. There are many applications that make it easier and
more convenient for users to access the media. Applications are the tools that
allow users to access the internet more easily and quickly. Learning resources are
important to help learners and people of all ages. Learners can learn from their
own knowledge and experience. This will encourage lifelong learning. To encourage learners and individuals to learn through online learning resources. The author
is interested to present knowledge. In the following issues: 1) The importance of
learning resources, 2) Steps to create a web-based learning resource PocketSights,
3) Using the PocketSights application and 4) PocketSights Application Guidelines.
Keyword: Application, Online learning resources
บทนำ�

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 69.11 ล้านคน มีการใช้โทรศัพท์มอื ถือคิด
เป็นร้อยละ 91 สมาร์ตโฟนร้อยละ 71 ถือว่ามีปริมาณผู้เข้าถึงสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใน
แต่ละวันประชากรใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง 38 นาทีในการชมสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน
ทุก ๆ อุปกรณ์ และมีประชากรจ�ำนวนร้อยละ 90 ทีจ่ ะต้องใช้อนิ เทอร์เน็ตทุก ๆ วัน และธุรกิจ
ประเภทการท่ อ งเที่ ย วมี อั ต ราการใช้ จ ่ า ยสู ง มากถึ ง มู ล ค่ า 1,449 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ต่อปี (การส�ำรวจของ We are Social Global Digital Report, 2018) จากสถิตดิ งั กล่าวแสดง
ให้เห็นว่าประชากรไทยส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนใช้ และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และยัง
พบอีกว่าคนส่วนใหญ่นิยมหาความรู้เสริมประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวทั้งในและนอก
ประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึน้ ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาเนือ้ หาจึงนิยมสร้างเนือ้ หาไว้บนโลกออนไลน์
โดยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาผ่านทางแอปพลิเคชันมากขึ้น เพราะการเข้าถึงเนื้อหาผ่านแอป
พลิเคชันจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายและใช้งานได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันการ
สร้างเนือ้ หาในแอปพลิเคชันสามารถสร้างและเพิม่ เนือ้ หาได้งา่ ยขึน้ เพราะได้มผี ใู้ ห้บริการได้
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้แล้ว เพียงแค่ให้ผู้สนใจจะพัฒนา
เนือ้ หาบนแอปพลิเคชันได้เตรียมข้อมูลความรูต้ า่ ง ๆ ให้อยูใ่ นรูปแบบของข้อความ ภาพ หรือ
วิดีโอ แล้วให้ผู้สนใจน�ำข้อมูลความรู้เหล่านี้เพิ่มลงในเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าว แอปพลิเค
ชันนั้นก็จะเป็นแหล่งความรู้ในโลกออนไลน์บนแอปพลิเคชัน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 25 ได้ระบุว่า “รัฐต้องส่ง
เสริมการด�ำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
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ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียน
รูอ้ นื่ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” จากมาตราดังกล่าวจะเห็นว่า แหล่งการเรียนรูม้ คี วาม
ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แก่ประชาชน แหล่งการเรียนรูแ้ ต่ละ
แห่งเป็นทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของสถานทีแ่ ห่งนัน้ ได้แก่ กลุม่ คนในชุมชน กิจกรรม
ต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ ในสังคม โรงเรียนหรือสถานศึกษา สถานประกอบการ ห้องสมุด สวนสาธารณะ
สถาบันศาสนา กิจกรรมการด�ำเนินชีวิต ศาสนา ประเพณีตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศ
สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน (สุมาลี สังข์ศรี, 2555;
ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช, 2557; วิรุฬห์ นิลโมจน์, 2558)
Holt, Luga, Tafesse and Yun (2016) ได้ศึกษาการท�ำทัวร์เกี่ยวกับสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์และศิลปะในเมือง Princeton, Massachusetts โดยในการค้นคว้านีม้ กี าร
ท�ำแผ่นพับและคูม่ อื การท่องเทีย่ วด้วยตนเองแบบออนไลน์ การศึกษาครัง้ นีท้ มี ผูว้ จิ ยั ได้เลือก
เทคโนโลยีหรือโปรแกรมที่ใช้สร้างคู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบออนไลน์ 4 โปรแกรม
ได้แก่ Google Tour Builder, Google Map Maker, PocketSights และ PDF ผ่านการ
สร้างจากโปรแกรม Adobe InDesign โดยในแต่ละทัวร์ทมี ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาและเปรียบ
เทียบความแตกต่าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโปรแกรมทีใ่ ช้ในการท�ำทัวร์ออนไลน์

จากการศึกษาพบว่า โปรแกรม Google Map Maker ได้ปดิ ตัวไปในวันที่ 31 มีนาคม
2560 Google Tour Builder อยู่ในขั้นทดลอง version beta ส่วนโปรแกรม PDF เป็นเพียง
โปรแกรมอ่านเอกสารทัว่ ไป ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงสนใจจึงจะศึกษา โปรแกรม PocketSights เพือ่
น�ำมาสร้างเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
PocketSights เป็นแอปพลิเคชันทีม่ คี วามสามารถในการสร้างแหล่งการเรียนรู้ หรือ
ทัวร์ออนไลน์อย่างง่าย ๆ เพียงแค่ผู้สร้างได้ลงทะเบียนผ่านเว็บแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ
แล้วสร้างเส้นทางแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือทัวร์ออนไลน์เพียงในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมง
โดยผู้สร้างสามารถแทรกข้อมูลประเภทตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอหรือ Hyperlink ลงในสถาน
ที่ต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถของ GPS (Global Positioning System) ลงไปบนเว็บ
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bal Position),  in),  g System)
ลงไปบนเว็บแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ เวลาใช้งานก็ให้ผู้ใช้ (application),  Users)
น์โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิ
PocketSights
ตั้งก็ใช้งงานก็
านได้
โดย PocketSights
เคชันของผู้ให้บมาติ
ริการดเวลาใช้
ให้ผแู้ใช้ล้ว(Users)
ดาวน์โหลดแอปพลิเเป็
คชัน
น แอปพลิเคชันที่
งานบน เคชันนี้เป็น
ดตั้งก็หรื
ใช้งอานได้
แล้ว โดย
เคชันทีา่ท�ำแอปพลิ
านบนระบบปฏิบัติกPocketSights
าร An),  droidมาติ4.1
มากกว่
า หรืPocketSights
อ IOS 8.0เป็นหรืแอปพลิ
อมากกว่
ระบบปฏิบัติการ Android 4.1 หรือมากกว่า หรือ IOS 8.0 หรือมากกว่า แอปพลิเคชันนี้เป็น
แกรมที่ผู้ใช้บริการให้โปรแกรมที
ใช้งานได้่ผู้ใฟช้บรีริกปัารให้
จจุใบช้ันงานได้
พัฒฟนามาถึ
.1 สำหรัส�บำหรัAn),  บ dAndroid
roid และ Version),  
รี ปัจจุบันงพัVersion),  
ฒนามาถึง 1Version1.1
Version 1.5.6 ส�ำหรับ IOS (ที่มา: https://pocketsights.com)
6 สำหรับ IOS (application),  ที่มา:และhttps://pocketsights.com)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตั
อย่างการใช้งงาน
PocketSights
ภาพที่ 1 ภาพแสดงตั
วอย่าวงการใช้
านApplication
Application),  
PocketSights
ที่มา: https://pocketsights.com/tour-guide-app
ที่มา: https://pocketsights.com/tour-guide-app

จากที่กล่าวมาดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอประเด็นส�ำคัญในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความ
จากทีก่ ล่าวมาดัส�งำนัคั้นญผูของแหล่
้เขียนจึงการเรี
งขอเสนอประเด็
นสำคัางแหล่
ญในหั
วข้ยอนรูต่า้บงๆ
งนี้ 1)เคชัความสำคั
ญของ
ยนรู้ 2) ขั้นตอนการสร้
งการเรี
นเว็บดัแอปพลิ
น 3)
การใช้งานแอปพลิ
เคชันงการเรี
PocketSights
แนวทางการประยุ
ช้แอปพลิงานแอปพลิ
เคชัน
งการเรียนรู้ 2) ขั้นตอนการสร้
างแหล่
ยนรู้บและ
นเว็บ4)แอปพลิ
เคชัน 3)กต์ใการใช้
เคชัน
PocketSights ดังต่อไปนี้

ketSights และ 4) แนวทางการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน PocketSights ดังต่อไปนี้
1) ความส�ำคัญของแหล่งการเรียนรู้

อภิรดี กันเดช (2551) ได้ให้ความหมาย แหล่งการเรียนรู้ว่าหมายถึง แหล่งหรือที่
รวม อาจเป็นสถานที่ หรือศูนย์รวมต่าง ๆ ทีป่ ระกอบไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม
วามสำคัญของแหล่ทีง่กระบวนการเรี
การเรียนรูย้นรู้เป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
สิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
อภิรดี กันเดช (application),  2551)วิรได้
วามหมาย
งการเรี
ยนรู้วง่าการเรี
หมายถึ
หรือยทีนร่ วม อาจเป็น
ฬุ ห์ในิห้ลคโมจน์
(2558) ได้แหล่
ให้ความส�
ำคัญของแหล่
ยนรู้ ดังงนีแหล่
้ แหล่งงการเรี
เ้ ป็นที่ป
ท่ ใี่ ระกอบไปด้
ห้ผเู้ รียนและประชาชนในทุ
กวัย สามารถศึ
ไ้ ด้ดว้ ยตนเองตาม
นที่ หรือศูนย์รวมต่ารูงๆที
วยข้อมูลกเพศทุ
ข่าวสาร
ความรูกษาหาความรู
้ และกิจกรรมที
่กระบวนการเรียนรู้
ความสมัครใจ ศักยภาพและโอกาส ผู้เรียนสามารถเรียนได้รู้ได้จากประสบการณ์จริง แหล่ง
ศูนย์กลาง มีกระบวนการเรี
้ทงมี่ เสริีคมวามยื
รียนต้องการ
การเรียนรูไ้ ยด้นรู
ชว่ ยส่
และสนัดบหยุ
สนุน่นให้สอดคล้
การเรียนรูเ้ อกิดงกั
ขึน้ บได้สิท่งกุ ทีทีท่ ่ผกุ ู้เเวลาและยั
งช่วยให้การ
จัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็นรากฐานในการสร้างพลังการ
วิรุฬห์ นิลโมจน์พึ(application),  ่ง2พาตนเองและความเข้
558) ได้ให้ความสำคั
ญของแหล่
การเรี
ยนรู
นี้ แหล่
งการเรี
มแข็งของคนในชุ
มชน งแหล่
งการเรี
ยนรู้ ้เดั
ป็นงแหล่
งความเชื
่อมโยงยนรู้เป็นที่ที่ให้ผู้
อให้เกิดการร่กวมมื
อของคนในชุมชนนั
อีกด้วย
และประชาชนในทุกความเข้
เพศทุาใจและก่
กวัย สามารถศึ
ษาหาความรู
้ได้ด้น้วได้ยตนเองตามความสมั
ครใจ ศักยภาพ

อกาส ผู้เรียนสามารถเรียนได้รู้ได้จากประสบการณ์จริง แหล่งการเรียนรู้ได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ารเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและยังช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

จากความหมายและความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ดังข้างต้น สรุปได้ว43
า่ แหล่งการเรียนรู้มีคว
5
ญเพราะเป็นแหล่งหรือที่รวมข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถเอื้ออำนวยให้
ผู้เร
จากความหมายและความส�ำคัญของแหล่งการเรียนรู้ดังข้างต้น สรุปได้ว่า แหล่ง
ประชาชนทุกเพศทุ
กยวันรูยสามารถแสวงหาความรู
ามความต้
งการ และมี
การเรี
ม้ คี วามส�ำคัญเพราะเป็นแหล่งหรือ้ไทีด้ร่ ต
วมข้
อมูล ข่าวสารอสารสนเทศ
ความรูคต้ วามยื
า่ ง ๆ ดหยุ่นสูง เป็นสิ่ง
ซึ่งสามารถเอื
นวยให้
รียนและประชาชนทุ
กเพศทุกวัยสามารถแสวงหาความรู
ห้เกิดความเข้าใจและส่
งเสริ้ออ�มำให้
เกิดผู้เความร่
วมมือของคนในชุ
มชนนั้นๆ ้ได้ตาม

ความต้องการ และมีความยืดหยุญน่ ของแหล่
สูง เป็นสิง่งทีการเรี
ก่ อ่ ให้ยเกินรู
ดความเข้
งเสริ
ให้เกิงดการเรี
ความ ยนรู้มีความ
จากความหมายและความสำคั
้ดังข้างต้าใจและส่
น สรุปได้
วา่ มแหล่
ร่วมมือของคนในชุมชนนั้น ๆ
ขั้นตอนการสร้
างแหล่
งการเรี
แอปพลิ
เคชันความรู
PocketSights
สำคัญเพราะเป็
นแหล่
งหรือยที่รนรู
วมข้้บอนเว็
มูล ข่บาวสาร
สารสนเทศ
้ต่างๆ ซึ่งสามารถเอื้ออำนวยให้ผู้เรียน
และประชาชนทุ
กตอนการสร้
เพศทุกวัยสามารถแสวงหาความรู
้ได้นเว็
ตามความต้
องการ
และมี
ความยืดหยุ่นสูง เป็นสิ่งที่
2)
ขั
น
้
า
งแหล่
ง
การเรี
ย
นรู
บ
้
บ
แอปพลิ
เ
คชั
น
PocketSights
ก่อนที
่ ะเริ
สร้างแหล่
งการเรี
ยเนรู
้ผการเรี
ู้สร้ยาวนรูงต้
งจั
ดเตรียมข้มข้ออ้นมูมูๆลลแหล่
แหล่
งการเรียนรู้ ได้แก่ ข้อความ
ก่อจให้
เกิด่ม
ความเข้
าก่ใจและส่
กิดงความร่
มมืผ้ อ
อนทีจ่ ะเริงเสริ
ม่ สร้มาให้
งแหล่
สู้ อร้ของคนในชุ
างต้องจัดเตรีมยชนนั
งการเรียนรู้ ได้แก่

หรือวิดีโ2)อ ขัและ
่หรืหรืองจุอการเรี
กนรูัด้บบน
ให้Maps
พร้อมให้พร้อม
ข้สถานที
อความาภาพ
วิดดีโอพิยและสถานที
่ แอปพลิ
หรือจุดพิเกคชั
ัดMaps
บน
Google
้นตอนการสร้
งแหล่
นเว็บGoogle
น PocketSights

1. เข้าเว็บ https://pocketsights.com และเลือก Signup Now ส�ำหรับสมัครสมาชิก

อครันที
จ่ ะเริ่มสร้างแหล่งการเรียนรู้ผู้สร้างต้และเลื
องจัดเตรีอยกมข้Sign),  
อมูลแหล่
การเรียนรู
้ ได้แก่บสมั
ข้อความ
้งแรก
1. เข้าเว็บ ก่https://pocketsights.com
upงNow
สำหรั
ครสมาชิก ครั้งแ
ภาพ หรือวิดีโอ และ สถานที่หรือจุด พิกัด บน Google Maps ให้พร้อม

1. เข้าเว็บ https://pocketsights.com และเลือก Sign),  up Now สำหรับสมัครสมาชิก ครั้งแรก

คัญและ
2. เลือกเพื
Create
่อสร้
างการเรี
งแหล่งยยการเรี
นรูวเพิ
้ แล้
2. เลือก Tour
Create
Tour
สร้าเพืงแหล่
นรู
ญำและที
่มญ
าต่และที
างๆ ที่ ่มาต่างๆ ท
2. เลือก Create
่อสร้เพืTour
า่องแหล่
งการเรี
นรู้ แล้้ยแล้
ว่มเพิข้วเพิอ่มมู่มข้ลข้ความสำคั
ออมูมูลลความส�
ความสำคั
ทีบ่มทัาต่
าง แล้
ๆ ทีว่เกดปุ
กี่ยวข้่มองกั
บทัวTour
ร์ แล้วเพื
กดปุ
่ม ่มAdd
Tour
เพื่อเพิ่มข้อมูล
เกี
ย
่
วข้
อ
งกั
ว
ร์
Add
อ
่
เพิ
ข้
อ
มู
ล
วข้องกับทัวร์ แล้วกดปุ่ม Add Tour เพื่อเพิ่มข้อมูล

3. ผู้สร้างสามารถ
Zoom Zoom
หาตำแหน่
สถานที
่ที่ต้องการ
Poin),  Points
ts เอาไว้
ด้วดยการเลื
งสถานที
3. ผูส้ ร้างสามารถ
หาต�ำงแหน่
ท่ ตี่ อ้ งการ
เอาไว้
ว้ ยการเลื่ออ่ นลู
น กกลิ้งบน
Mouse หรืลูอกกลิ
กดสั
ญลัMouse
กษณ์ +หรืเพือ ่อกดสั
Zoom
in),   –+ เพืเพื่อ่อ Zoom
คลิก Add
In),  terest
้งบน
ญลักษณ์
Zoom inout
– เพืแล้
่อ วZoom
out แล้Poin),  
วคลิtก ofAdd
Point of Interest
3. ผูHere
้สร้างสามารถ
ZoomHereหาตำแหน่งสถานที่ที่ต้องการ Poin),  ts เอาไว้ด้วยการเลื่อนลูกกลิ้งบน

use หรือ กดสัญลักษณ์ + เพื่อ Zoom in),   – เพื่อ Zoom out แล้วคลิก Add Poin),  t of In),  terest
e
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4. ในช่อง Poin),  t of In),  terest Name ให้ใส่ชื่อสถานที่หรือจุดกิจกรรมตรงนั้น ช่อง
ption),   ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม และแทรกภาพด้วยการลากไฟล์ภาพ มาวางบน Add pho

ในช่อง Poin),  t of In),  terest Name ให้ใส่ชื่อสถานที่หรือจุดกิจกรรมตรงนั้น ช่อง
อ ง Point of Interest Name
ให้ ใ ส่ ชื่ อ สถานทีภ่ หาพ
รื อ จุ ด กิมาวางบน
จ กรรมตรงนั้ น Add photos
on),   ใส่รายละเอียดเพิ่มเติ4. ในช่
ม และแทรกภาพด้
วยการลากไฟล์
ช่อง Description ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม และแทรกภาพด้วยการลากไฟล์ภาพ มาวางบน
Add photos by…

5. หากมีเพลงประกอบ ให้เรานำ URL เสียงจาก Soun),  dCloud มาใส่เพิ่มเติม และหา
5. หากมีเพลงประกอบ ให้เราน�ำ URL เสียงจาก SoundCloud มาใส่เพิม่ เติม และ
ให้เรานำ URL Video
จาก Youtube มาใส่เพิ่มเติมได้เลย กดปุ่ม Update Poin),  t of In),  t
หากมี Clip Video ให้เราน�ำ URL Video จาก YouTube มาใส่เพิม่ เติมได้เลย กดปุม่ Update
Point oftInterest เพื่อเสร็จสิ้น การเพิ่ม 1 Point
จสิ้น การเพิ่ม 1 Poin),  

หากมีเพลงประกอบ ให้เรานำ URL เสียงจาก Soun),  dCloud มาใส่เพิ่มเติม และหากมี C
รานำ URL Video จาก Youtube มาใส่เพิ่มเติมได้เลย กดปุ่ม Update Poin),  t of In),  teres
น การเพิ่ม 1 Poin),  t

6. เมื่อ Update แล้วจะมี Place 1 โผล่ขึ้นที่ Map และ ภาพในส่วนของ Poin),  t of In),  te
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6. เมื่อ Update แล้วจะมี Place 1 โผล่ขึ้นที่ Map และ ภาพในส่วนของ Point of
Interest ขึ้น

7. ท�ำการเพิ่ม Point ที่ 2 ต่อไป ดังวิธีที่เคยกล่าวมาแล้วข้างต้น

8. ท�ำการเพิ่ม Point ต่อไป จนครบตามที่ต้องการ ดังภาพ
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9. กดปุ่ม Save Tour ระบบจะท�ำ การ Processing แล้ วจะมี ข้ อ ความขึ้ น ว่ า
Success

9. กดปุ่ม Save Tour ระบบจะทำการ Processin),  g แล้วจะมีข้อความขึ้นว่า Success

10. กดปุ่ม MY TOURS10. เพื
TOUR
กของเรา
กดปุ่อ่มออกมาที
MY TOURS่หเพืน้่อาออกมาที
่หน้า หลั
TOUR
หลักของเรา

ที่ Tab Status จะมีข้อทีความขึ
้นว่จะมี
า Un),  
der้นว่Review
แสดงว่
าเราต้
งรอทางที
่ Tab Status
ข้อความขึ
า Under Review
แสดงว่
าเราต้อ
องรอทางที
มงานมงาน Pocket
Pocket Sights Review Tour ของเราก่อน โดยหลังจากนั้น 2-3 วัน เราสามารถอีเมลไป
Review Tour ของเราก่
อน โดยหลังจากนั้น 2-3 วัน เราสามารถอีเมลไปยังทีมงาน Pocket
ยังทีมงาน Pocket Sights เพื่อสอบถามการ Active ของ Tour ของเรา Tour เราจึงจะใช้
เพื่อสอบถามการ งานได้
Active ของ Tour ของเรา Tour เราจึงจะใช้งานได้
11. ถ้าทางทีมงาน Pocket Sights ตรวจสอบแล้วผ่านจะมีข้อความขึ้นว่า Active

11. ถ้าทางทีมงาน Pocket Sights ตรวจสอบแล้วผ่านจะมีข้อความขึ้นว่า Active

เมื่อเราสร้าง PocketSights บนเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอทางทีม Approve Tour
ให้ขึ้น Status เป็น Active ก่อน Tour ของเราจะทำงานได้ ในขั้นตอนต่อไปเมื่อ Tour ของเรา
บร้อยแล้ว วิธีการใช้งานสำหรับ User ทั่วไป เวลาต้องการเข้ามาดูสื่อ Tour ที่เราทำการสร้างเอ

อยแล้เราให้
ว วิธขีกึ้นารใช้
งานสำหรั
บ User
่วไป ของเราจะทำงานได้
เวลาต้องการเข้ามาดู
ื่อ Tour
ที่เ่อราทำการสร้
Status
เป็น Active
ก่อนทัTour
ในขัส้นตอนต่
อไปเมื
Tour ของเราางเอาไว
Active
ser ใช้เรีงยานผ่
านแอปพลิ
เคชังานสำหรั
นได้ทันบทีUser
โดยในขั
ต้นจะต้
องมีกาารดาวน์
โหลดและติ
ดตั้งแอปพลิ
บร้อยแล้
ว วิธีการใช้
ทั่วไป้นเวลาต้
องการเข้
มาดูสื่อ Tour
ที47
่เราทำการสร้
างเอาไว้เคช
ใช้งานผ่
านแอปพลิUser
เคชันได้ทัท่วันไปได้
ที โดยในขั
นจะต้
การดาวน์
โหลดและติ
ดตั้งแอปพลิเคชัน
งานก่อก็ในห้ จึUser
งจะใช้
านในฐานะ
ดังที้น่จต้ะได้
กล่อางมีวในขั
้นตอนที
่ 3 ต่อไป
เมื่อเราสร้าง PocketSights บนเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอทางทีม Approve
เพื่อใช้งานก่อTour
น จึของเราให้
งจะใช้
งานในฐานะ
User ทั่วไปได้ ดังที่จะได้กล่าวในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป
ขึ้น Status เป็น Active ก่อน Tour ของเราจะท�ำงานได้ ในขั้นตอนต่อไป
เมื่อ Tour ของเรา Active เรียบร้อยแล้ว วิธีการใช้งานส�ำหรับ User ทั่วไป เวลาต้องการ
เข้ามาดูสอื่ Tour ทีเ่ ราท�ำการสร้างเอาไว้ ก็ให้ User ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ทนั ที โดยใน
ขัน้ ต้นจะต้องมีการดาวน์โหลดและติดตัง้ แอปพลิเคชัน เพือ่ ใช้งานก่อน จึงจะใช้งานในฐานะ
User ทั่วไปได้ ดังที่จะได้กล่าวในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

รใช้งานแอปพลิ
เคชัน PocketSights
3) การใช้งานแอปพลิ
เคชัน PocketSights

3) การใช้งานแอปพลิเคชัน PocketSights

1. Down),  
l1.oad
Application),  
PocketSights
้งระบบ
และ
An),  ddroid
roid
1. Down),  load
Application),  
PocketSights
ทั้งระบบ
IOS
และ
An),  
Download
Application
PocketSights
ทัทั้งระบบ
IOSIOS
และ
Android

ในช่อง Search
นหาสถานที
ี่เราต้อองการ
งการ Route
แล้วแล้
กดวEnter
2. ในช่อง 2.Search
ให้เราค้ให้นเราค้
หาสถานที
่ที่เ่ทราต้
Route
กด En),  ter

2. ในช่อง Search ให้เราค้นหาสถานที่ที่เราต้องการ Route แล้วกด En),  ter

อกสถานที
3. ระบบจะท�ำอการเลื
Search หรื
หรืออใกล้
จับสัญจัญาณ
3. ระบบจะทำการเลื
กสถานที
่ที่เราท่ เี่ ราSearch
ใกล้เคีเยคีงกัยบงกัที่ บGPS
ที่ GPS
บสัญญาณมาแสดง
มาแสดง

3. ระบบจะทำการเลือกสถานที่ที่เรา Search หรือใกล้เคียงกับที่ GPS จับสัญญาณมาแสดง

เลือก Tour ที่ต้องการเยี่ยมชมโดยการกดที่ภาพ

5. แสดงข้อมูลสถานที่แห่งนั้น
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4. เลือก Tour ที่ต้องการเยี่ยมชมโดยการกดที่ภาพ

5

4. เลือก Tour ที่ต้องการเยี่ยมชม
โดยการกดที่ภาพ

4. เลือก Tour ที่ต้องการเยี่ยมชมโดยการกดที่ภาพ
5. แสดงข้อมูลสถานที่แห่งนั้น

6. เมื่อ Slide หน้าจอลงมาจะเห็นสถานที่ต่างๆ
5. แสดงข้อมูลสถานที่แห่งนั้น

7

6. เมื่อ Slide หน้าจอลงมาจะเห็นสถานที่ต่างๆ
7. เมื่อกดเข้าไปในสถานที
่ต่างๆจะแสดงข้อมูลสถานที่นั้น
6. เมื่อ Slide หน้าจอลงมา
จะเห็นสถานที่ต่าง ๆ

8. เมื่อกด START TOUR จะแสดงผลแผนที่ต่างๆ

8. เมื่อกด START TOUR จะแสดงผลแผนที่ต่างๆ

9. เมื่อกด PLAY VIDEO โปรแกรมก็จะเชื่อมต่อไปยัง

9
C
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งๆ

เมื่อกดเข้าาไปในสถานที
ไปในสถานที่ต่าง ๆ่ตจะแสดงข้
อมูลสถานทีอ่นมู
ั้น ลสถานที่นั้น
7. เมื7.่อกดเข้
่างๆจะแสดงข้

ต่างๆ

9. เมื8.่อกด
โปรแกรมก็
ะเชืนทางของสถานที
่อมต่อไปยั่/งจุดต่าง ๆ
เมื่อกดPLAY
START VIDEO
TOUR จะแสดงผลแผนที
่พร้อจมเส้
Clip Youtube

10
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4) แนวทางการประยุ
กต์ใช้แอปพลิเคชัน PocketSights

แนวทางการประยุ
กาต์แอปพลิ
ใช้แอปพลิ
เคชั
นPocketSights
PocketSights เป็นโปรแกรมที่สร้างและใช้งานได
จากทีก่ ล่า4)วมาข้
าจากที
งต้น่กจะเห็
น
ว่
เ
คชั
น
ล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าแอปพลิเคชัน PocketSights เป็นโปรแกรมที่สร้าง
ง่าย หากมีผู้พัฒนาเพิ
ม่ เนืงานได้
้อหาในแหล่
รือสถานที
่ ย่านรูงๆ้หรืทีอสถานที
่มากขึ่ต้น่าง ผูๆ้เทีรี่มยากขึ
นหรื
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ในจั
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เคชัน PocketSights)
บทสรุป

บทสรุป

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่มีความส�ำคัญเพราะจะช่วยให้
ผู้เรียนหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ได้โดยง่ายเพียงบุคคล
เหล่านัน้ มี Smart Device ทีส่ ามารถเข้าถึงระบบออนไลน์นนั้ ได้ แอปพลิเคชัน PocketSights
เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการน�ำความสามารถของการท�ำทัวร์มาประยุกต์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ดี ด้วยความสามารถของการระบุตำ� แหน่งพิกัดจาก GPS จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและเรียนรู้สถานที่ส�ำคัญเพื่อหาความรู้ด้วยตนเองได้
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวคิดในการออกแบบ e-Learning แบบ
มีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด�ำเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทั้งในไทยและในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
e-Learning แบบมีปฏิสัมพันธ์และการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ใน
การออกแบบการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าการออกแบบ e-Learning แบบมีปฏิสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มีองค์ประกอบและขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนการ
ออกแบบการเรียนการสอน e-Learning ในยุคดิจิทัล ประกอบไปด้วย (ก) การวิเคราะห์ (ข)
การออกแบบ (ค) การพัฒนา (ง) การน�ำไปใช้ และ (จ) การประเมิน 2) ปฏิสมั พันธ์การเรียน
การสอนแบบ e-Learning ประกอบไปด้วย (ก) ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา (ข) ผู้เรียน
*อาจารย์ ดร. ประจ�ำส�ำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Dr., Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (ค) ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (ง) ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
3) เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีส่ นับสนุนการเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ใน e-Learning และตัวอย่างการ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียน e-Learning
ค�ำส�ำคัญ อีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์ การออกแบบอีเลิร์นนิง เทคโนโลยีดิจิทัล
Abstract

This study aimed to examine the concept of interactive e-Learning design
for enhancing learning in the digital age. The qualitative study was conducted
by using content analysis on documents in the digital age literacy to get the new
frontiers of learning. Documents and research papers related to the interactive
e-Learning design were analyzed and synthesized. The results of studied as
following: 1) e-Learning design in digital age consist of (a) Analyze (b) Design (c)
Development (d) Implement (e) Evaluate 2) Interactive e-Learning consist of (a)
Learner-content interaction (b) Learner-instructor interaction (c) Learner-learner
Interaction and (d) Learner-technology interaction 3) Digital technology for
enhancing interactive e-Learning and the examples of interactive e-Learning design
Keywords: Interactive e-Learning, e-Learning design, Digital technology
บทนำ�

ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบ e-Learning มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ยิ่งในปัจจุบันโลกก�ำลัง
เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น จากการส�ำรวจการจัดการเรียนการสอนผ่าน e-Learning ในระดับมหาวิทยาลัย
ทั่วโลกในปี 2012 พบว่ามีจ�ำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีจำ� นวนผู้เรียนในระบบ
e-Learning มากกว่า 6.2 ล้านคน (Allen & Seaman, 2012) นอกจากนีย้ งั มีการเพิม่ จ�ำนวน
ของอาจารย์ผสู้ อนในระบบ e-Learning และผูส้ อนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการมีปฏิสมั พันธ์
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ให้ประสบความส�ำเร็จ
(Florence Martin, 2014; Page, Pauli, Sturm, & Fierstein, 2011; McBrien, Jones, &
Cheng, 2009) ซึง่ ในระบบการจัดการศึกษาทางไกล ผูเ้ รียนจะเรียนรูผ้ า่ นการใช้สอื่ เป็นหลัก
เท่านั้น การออกแบบ e-Learning แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
จึงต้องจัดเตรียมทัง้ เครือ่ งมือและวิธกี ารสือ่ สารการสอนไว้ให้ผสู้ อนและผูเ้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์
กัน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเรียนการสอนในระบบ e-Learning ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ผูเ้ รียนสามารถ
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สร้างองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การออกแบบการเรียนการสอน e-Learning ในยุคดิจิทัล

การเปลีย่ นผ่านการเรียนรูจ้ ากยุคเดิมสูย่ คุ ดิจทิ ลั การจัดการเรียนรูต้ อ้ งค�ำนึงถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างการเรียน การท�ำงานและการด�ำรงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองสามารถต่อยอดความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มี
อยู่ได้ โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการศึกษาในระบบทางไกลที่มีการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ ผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการอธิบายเนื้อหาเป็นการออกแบบ
การสอนทีเ่ น้นการบูรณาการกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ กระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจและ
สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ รู้จักรับฟังความคิดเห็นและท�ำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงได้
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิรน์นิง โดยน�ำแบบจ�ำลองของ ADDIE
(จินตวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ, 2559; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) ได้น�ำเสนอโดย
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ (Analyze) ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบe-Learning
ควรด�ำเนินการวิเคราะห์รายละเอียด 5 ด้าน คือ 1) วิเคราะห์ความจ�ำเป็น 2) วิเคราะห์เนือ้ หา
หรือกิจกรรมการสอน 3) วิเคราะห์ผู้เรียน 4) วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 5) วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อม
2) การออกแบบ (Design) โดยท�ำการออกแบบจากจุดประสงค์ของการเรียน
ออกแบบวิ ธี ก ารสอนและการน� ำ เสนอเนื้ อ หา เครื่ อ งมื อ และลั ก ษณะสื่ อ ที่ ต ้ อ งการใช้
ลงสตอรี่บอร์ด
3) การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติการสร้างบทเรียน
ตามผลการออกแบบ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน
4) การน�ำไปใช้ (Implement) การน�ำเสนอการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนเผยแพร่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และน�ำไปสู่การจัดการเรียนการสอนจริง
5) การประเมิน (Evaluate) การประเมินการวิเคราะห์ การประเมินการออกแบบ
การประเมินการพัฒนาและการประเมินเพื่อน�ำไปใช้จริงของระบบ e-Learning โดยกระท�ำ
ระหว่างด�ำเนินการ คือ การประเมินระหว่างด�ำเนินงาน (Formative Evaluation) และประเมิน
ภายหลังการด�ำเนินงาน (Summative Evaluation)
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แบบจ�ำลองการออกแบบการสอน ADDIE นี้ สรุปได้ว่าเราสามารถน�ำขั้นตอนทั้ง
5 ขั้น ที่ประกอบไปด้วย (1) การวิเคราะห์ (2) การออกแบบ (3) การพัฒนา (4) การน�ำไปใช้
และ (5) การประเมิน มาใช้เพื่อการออกแบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดย
กว้าง ๆ ทีอ่ าจารย์ผสู้ อนหรือนักออกแบบการสอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
น�ำไปขยายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนต่อไป
ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบ e-Learning

การปฏิสัมพันธ์ (Interactive) นับเป็นคุณสมบัติที่มีความโดดเด่นกว่าการใช้วิธีการ
สอนในรูปแบบอื่น เนื่องจากผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเลือก
ที่จะเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบทเรียนในระบบ e-Learning ได้ตามความพึงพอใจได้ ทั้งนี้
การปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในสภาพการเรียน e-Learning ในระบบการจัดการศึกษา
ทางไกล ได้มีนักการศึกษาได้ให้คำ� อธิบายไว้ ดังนี้
สวอน (Swan, 2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ใน
สภาพการเรียน e-Learning พบว่าประสิทธิภาพของการเรียนรู้เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างเรียนในรูปแบบ e-Learning 4 แบบ คือ
1) การทีผ่ เู้ รียนได้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั เนือ้ หา เป็นส่วนทีผ่ เู้ รียนแสดงออกทางปัญญา
(Cognitive Presence)
2) การทีผ่ เู้ รียนได้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน เป็นส่วนทีผ่ เู้ รียนติดต่อกับผูส้ อนท�ำให้
เห็นว่าผู้สอนด�ำเนินการสอน (Teaching Presence)
3) การทีผ่ เู้ รียนได้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นร่วมชัน้ เป็นส่วนทีผ่ เู้ รียนสือ่ สารกับเพือ่ น
ร่วมชั้นท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Presence)
4) การทีผ่ เู้ รียนได้มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั ส่วนต่อประสาน (Interface) ทีม่ กี ารออกแบบ
ให้ผู้เรียนได้ทำ� กิจกรรมในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจริงหรือในระบบออนไลน์
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557) ได้แบ่งรูปแบบปฏิสัมพันธ์การสื่อสารการเรียนการสอน
แบบ e-Learning โดยแบ่งตามมิตขิ องเวลาได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ปฏิสมั พันธ์แบบไม่ประสาน
เวลา (Asynchronous) และ 2) ปฏิสมั พันธ์แบบประสานเวลา (Synchronous) โดยเป็นการ
สื่อสารระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารตามกระบวนการสื่อสาร ซึ่งในลักษณะการเรียนแบบ
e-Learning คือผูเ้ รียนกับเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรูท้ อี่ ยูใ่ นระบบ e-Learning ผูส้ อนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
จากแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ สามารถสรุปได้วา่ การออกแบบการ
มีปฏิสัมพันธ์ แบบ e-Learning ควรประกอบไปด้วย 1) ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 2)
ผูเ้ รียนปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน 3) ผูเ้ รียนปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน 4) ผูเ้ รียนปฏิสมั พันธ์กบั เทคโนโลยี
จะเห็นได้วา่ การออกแบบการเรียนการสอนสามารถออกแบบให้ผเู้ รียนมีลกั ษณะการสือ่ สาร
ปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการท�ำงาน โดย ผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สนับสนุนการท�ำงานร่วมกันได้ทั้งแบบให้ผู้เรียนท�ำงานคนเดียวและท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

56

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์
ใน e-Learning

ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากได้มีการโต้ตอบหรือ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน จากการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุน
การเรี ย นรู ้ แ บบมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น e-Learning พบว่ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นมี
ประสิทธิภาพการเรียนรูท้ ดี่ ขี นึ้ ผูเ้ รียนทีใ่ ช้งานระบบ e-Learning แบบมีปฏิสมั พันธ์มแี รงจูงใจ
และการเรียนรูท้ เี่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ (Bakytgul Abykanovaa, 2016; Florence Martin,
2014; Min Jou & Chi-Chia Liu, 2012; Page, Pauli, Sturm, & Fierstein, 2011) โดย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน�ำมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ใน e-Learning
มีดังนี้
1) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการสร้างองค์ความรู้ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ที่เกิดจากการสร้างเนื้อหาร่วมกัน แบ่งปันความรู้ ปรับปรุงและขยายเนื้อหา ฝึกฝน
ผู้เรียนให้รู้จักค้นคว้าและท�ำงานร่วมกันผ่านเครือข่าย เป็นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างส�ำหรับ
ทุกคนในโลกไม่เฉพาะแต่ในห้องเรียน
2) การ Live Video หรือ Streaming ในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับการ
ถ่ายวิดีโอสด เนื่องจากสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างทันทีแบบ Real Time ซึ่งเทคโนโลยี
ดิจิทัลนี้สามารถน�ำมาใช้เชื่อมโยงในระบบ e-Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในวิดีโอสด
ซึง่ การไลฟ์วดิ โี ออาจจะเป็นการไลฟ์เพือ่ ถ่ายทอดความรูห้ รือการท�ำกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
3) วิดโี อแบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive Video) จากการวิจยั พบว่า วิดโี อกลายเป็น
รูปแบบการการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนสามารถมีสว่ นร่วมด้วยสูงสุดในปัจจุบนั การสร้างวิดโี อแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ใน e-Learning สามารถใช้กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
4) ฟีเจอร์การเก็บแต้มแบบเกม (Badges Learning) เป็นรูปแบบแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่เน้นให้ผู้เรียนทราบก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง หลักการคือผู้สอนสามารถ
มอบ Badge หรือป้ายสัญลักษณ์ความส�ำเร็จให้กับผู้เรียนเพื่อการันตีความสามารถของ
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ เช่น การมอบ Badge ให้ผู้เรียนที่จบการศึกษารายวิชาออนไลน์ การมอบ
Badge ให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระบบ e-Learning
5) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรียนรู้ (Learning Analytic) เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เกี่ ย วกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท่ี เ ชื่ อ มโยงกั บ ตั ว ของผู ้ เ รี ย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ทางการเรียนและเกิดพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
โดยผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลและได้รับการกระตุ้นให้เกิดการโต้ตอบ ค้นหาค�ำตอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง ข้อมูลนี้ผู้สอนสามารถน�ำผลที่ได้มาใช้แก้ไขปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพได้
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6) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) ความสะดวกของการใช้
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยความ
ยืดหยุ่นนี้ ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนและการท�ำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้และทักษะได้ทุกที่และทุกเวลา เช่น การเรียนรู้ร่วมกันผ่านแอปพลิเคชัน
ตัวอย่างการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning

ตัวอย่างการออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning

การออกแบบปฏิ
นธ์ในการเรี
ยนแบบ
e-Learningครัครั้งนี้งนี้ ผู้ ผู้ศ้ศึกึกษานำทฤษฎี
ษาน�ำทฤษฎีกการารเรียนรู้
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แผนภาพที่ 1 แสดง ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom's Digital Taxonomy
ภาพที่ 1 แสดง ทฤษฎีการเรียนรู้ Bloom’s Digital Taxonomy
ที่มาภาพ: http://medialogy.weebly.com/blooms-digital-taxonomy.html
ที่มาภาพ: http://medialogy.weebly.com/blooms-digital-taxonomy.html

จากแผนภาพที่ 1 แสดงถึงการเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่าจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไร เนื่องจาก
เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของการเรียนรู้ โดยเป็นเครื่องมือที่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การเปลี่ยนความรู้ความคิดของผู้เรียนในการเรียนรู้แต่ละระดับได้ จาก Bloom’s Digital Taxonomy ทั้ง
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จากภาพที่ 1 แสดงถึงการเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่าจะใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างไร เนื่องจากเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนที่ส�ำคัญยิ่งของการเรียนรู้ โดยเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางในการเปลีย่ นความรูค้ วามคิดของผูเ้ รียนในการเรียน
รู้แต่ละระดับได้ จาก Bloom’s Digital Taxonomy ทั้ง 6 ด้าน ผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่าง
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านความรู้ ความจ�ำ (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลและสามารถเลือกน�ำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ การออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning เช่น การออกแบบการสอนให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้
ผ่าน Search Engine, YouTube, Blog แล้วใช้ del.icio.us ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส�ำหรับเก็บ
เว็บบุ๊กมาร์ก เชื่อมยังกันในลักษณะเครือข่ายสังคม แล้วสกัดความรู้ที่ได้มาแบ่งปันในระบบ
e-Learning
2) ด้านความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถบ่งบอกใจความ
ส�ำคัญของเรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความได้ สรุปใจความส�ำคัญได้ การออกแบบ
ปฏิสมั พันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning เช่น ผูส้ อนอาจจะวัดผูเ้ รียนในเรือ่ งของความเข้าใจ
โดยอาจให้ผเู้ รียนสรุปความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาคลิปวิดโี อทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ โดยใช้ TED
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีแนวคิดหลักที่ต้องการสร้างพื้นที่ส�ำหรับเผยแพร่ไอเดียที่มีคุณค่าผ่าน
Powerful Talk ซึ่งวิดีโอทุกทอล์คของ TED จะถูกอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ที่สามารถดูได้
ทั่วโลก และมีการแปลกว่า 100 ภาษา สามารถน�ำมาใช้เชื่อมโยงกับการเรียนเพื่อให้ผู้เรียน
รับความคิดใหม่ ๆ แล้วน�ำมาแบ่งปันในระบบ e-Learning
3) การน�ำไปใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน�ำหลักการ กฎเกณฑ์
และวิธีด�ำเนินการต่าง ๆ ของเรื่องที่ได้รู้มา น�ำไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ การ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning เช่น ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
เรียนรู้ผ่านภาพ โดยใช้ Picasa ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพของ Google ที่สามารถ
อัปโหลดไฟล์เก็บไว้บนเว็บได้ มีลักษณะการใช้งาน คือ ผู้เรียนสามารถค้นหาและแก้ไขปรับ
แต่งรูปภาพและเพิ่มลูกเล่น effects บนภาพ แล้วแบ่งปันรูปภาพให้กับเพื่อนร่วมชั้นผ่าน
อีเมล สั่งพิมพ์ออนไลน์และสามารถอัปโหลดขึ้นบล็อกในระบบ e-Learning ได้
4) การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่
สมบูรณ์ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน การออกแบบปฏิสมั พันธ์ในการเรียน
แบบ e-Learning เช่น ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนวิเคราะห์และน�ำเสนองาน โดยใช้
Google Docs และ Google Slides ซึ่งเป็นเอกสารและการสร้างงานน�ำเสนอออนไลน์
มีลักษณะการใช้งาน คือ ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารและงานน�ำเสนอร่วมกัน
โดยจัดท�ำเป็นโครงงานแล้วน�ำเสนอผลงานผ่านระบบ e-Learning
5) การประเมิน (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน
กระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์ คือ มาตรฐานในการวัดที่
ก�ำหนดไว้ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning เช่น การให้ผู้เรียนมี
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ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายผลงานของกลุ่มอื่น การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินคุณค่าโครงงานของกลุ่มอื่นเพื่อต่อยอดความรู้ร่วมกัน โดยใช้ Poll Everywhere ซึ่ง
เป็นแอปพลิเคชันประเภท Audience Response System ที่ใช้สำ� หรับการสร้างค�ำถามเพื่อ
ส�ำรวจความคิดเห็น ทดสอบความรู้ความเข้าใจในรูปแบบค�ำถามได้หลากหลายประเภท
สามารถจัดเก็บและบันทึกผลการประเมินอย่างเป็นระบบได้
6) การสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อย
เข้าเป็นเรือ่ งราวแล้วสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ หรืออาจจะปรับปรุงของเก่าให้ดขี นึ้ และมีคณ
ุ ภาพสูงขึน้
การออกแบบปฏิสมั พันธ์ในการเรียนแบบ e-Learning เช่น กิจกรรมการออกแบบ และพัฒนา
นวัตกรรม เน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ โดยให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันสร้างสรรค์ผล
งานผ่าน Padlet ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันทีอ่ ยูใ่ นแพลตฟอร์มส�ำหรับการแสดงความคิดเห็น การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เขียนค�ำถาม ค�ำตอบ หรือสรุปเนื้อหาร่วมกัน
ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นกันเพื่อต่อยอดความคิด และน�ำเสนอ
ผลงานความคิดสร้างสรรค์และยังสามารถเชื่อมโยงในระบบ e-Learning ได้
บทสรุป

จะเห็นได้ว่าการออกแบบ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ในยุคดิจทิ ลั นัน้ อาจารย์ผสู้ อนและนักออกแบบการเรียนการสอนควรน�ำแนวคิดและหลักการ
ออกแบบบทเรียน e-Learning มาเป็นแนวทางการออกแบบ โดยค�ำนึงถึง วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ เนือ้ หาวิชา วิธกี ารสอน สือ่ การสอน วิธกี ารวัดผลและประเมินผล จากนัน้ จึงออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับเครื่องมือเทคโนโลยีในระบบ e-Learning และเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ช่วยในการเรียนรู้ในปัจจุบัน ผสมผสานเทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น ผู้สอนมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และน�ำเสนองาน โดยใช้ Google Docs และ Google Slides ซึ่งเป็น
เอกสารและการสร้างงานน�ำเสนอออนไลน์ ทีน่ ำ� มาเชือ่ มโยงในระบบ e-Learning ได้ ซึง่ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จะท�ำให้ผู้เรียนได้รับการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ในขณะทีผ่ เู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ในการเรียนจะช่วยสร้างความรูส้ กึ และแรงจูงใจในการเรียนด้วย
e-Learning เพิ่มมากขึ้นเสมือนกับการเรียนในชั้นเรียนจริง และการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการ
เรียนจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมมากขึน้ การออกแบบการเรียนการสอนผ่าน
e-Learning ในระบบการจัดการศึกษาทางไกลจึงต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์จากแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ถึงจะท�ำให้ได้ระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน e-Learning มีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนสูงสุด
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บทคัดย่อ

แนวคิดทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources:
OERs) คือทรัพยากรการเรียนการสอนบนฐานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เปิดโอกาสให้
ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย และน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามกรอบหลักการ OERs ภายใต้
สัญญาอนุญาตแบบเปิด ขยายแนวทางสู่การแบ่งปันกลับคืนระบบเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้
เป็นวัฎจักร OERs ที่ยั่งยืน แนวโน้มปัจจุบัน OERs เป็นกระบวนทัศน์ใหม่สำ� หรับระบบการ
ศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทการศึกษาทางไกล OERs เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ส�ำคัญในกระบวนการเรียนการสอนทางไกล การจัดการศึกษาผ่าน OERs ช่วยส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้
องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่เกี่ยวข้องกับ OERs ในการศึกษาทางไกล ผู้ที่
เกีย่ วข้องควรพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) OERs กับความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐาน 2) กรอบ
การใช้และการพัฒนา OERs 3) OERs กับระบบการศึกษาทางไกล ช่องทางการเผยแพร่
และการเข้าถึง และ 4) ความยัง่ ยืนกับการใช้และการพัฒนา OERs ในระบบการศึกษาทางไกล
ค�ำส�ำคัญ ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด
ระบบการศึกษาทางไกล ความยั่งยืนของ
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ABSTRACT

Open Educational Resources (OERs) concept is the educational resources
based on knowledge sharing, giving an opportunity to everyone for free access,
and reusing in accordance with the OERs framework under the Open Licenses.
OERs extends to retain the knowledge for sharing into a sustainable OERs
cycle. Currently, OERs trend to be a new paradigm for Thai education system,
especially in the context of distance education systems. OERs is an important
component in the distance learning process because OERs-based education
promote learner skills and capabilities in various areas. In addition, the component
and success factors related to OERs in distance education, participant should
consider in following issues: 1) OERs and basic understanding 2) the framework
of the use and development of OERs 3) OERs and distance education system;
distributed channel and accessibility and 4) sustainability for use and development
of OERs in the distance education system.
Keywords: Open Educational Recourses, Distance Learning System, Sustainability
of OERs
บทนำ�

ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OERs) เป็น
แนวทางในการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้และรองรับระบบการศึกษาทุกรูปแบบอย่าง
มีประสิทธิภาพในกระแสปัจจุบนั จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ได้สรุปแนวคิดของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก
การจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน (Education for All) โดยสาระหลักเน้นการจัดการศึกษาเพือ่ ให้
ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัย มีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) เป็นการจัดการศึกษา
ส�ำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
โดยน�ำสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open Courseware) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต นอกจากจะท�ำให้เกิดการปรับคุณภาพของสือ่ การสอนโดยธรรมชาติแล้ว ยังก่อ
ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนทีป่ ระกอบด้วย 1) ระบบเปิดของสือ่ การเรียนการสอน 2) เปิดโอกาส
ให้สอื่ การสอนเพือ่ การเรียนรูท้ เี่ ป็นเลิศสามารถแพร่กระจายและใช้ประโยชน์ทวั่ ประเทศตาม
แนวทางหลักการของ OERs ดังนัน้ OERs จึงเป็นแนวโน้มทีส่ ำ� คัญทีส่ ามารถรองรับแผนการ
ศึกษาชาติและนโยบายการศึกษาอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี สนับสนุนระบบการศึกษาทุกรูป
แบบไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบในระบบ (Formal Education) การศึกษาตามอัธยาศัย
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(Informal Education) และการศึกษาทางไกล (Distance Education) ส�ำหรับระบบการ
ศึกษาทางไกล OERs เป็นกระบวนทัศน์ทสี่ ำ� คัญส�ำหรับการสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้แบบเปิดและส่งเสริมการพัฒนาทักษะขั้นสูงของผู้เรียน ช่วยแก้ปัญหาการศึกษา
พื้นฐานของประเทศไทย 4 มิติ ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) ลดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 3) เพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหารจัดการศึกษา และ 4) ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ด้านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด

ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดคือทรัพยากรทางการเรียนการสอนและการวิจัยที่
อยูใ่ นรูปแบบสาธารณะโดยได้รบั สิทธิการเข้าถึงแบบเปิดหรือได้รบั การปล่อยออกมาภายใต้
ลิขสิทธิก์ ารใช้งานทีอ่ นุญาตให้ใช้ฟรีหรือน�ำมาปรับแต่งได้ใหม่ผา่ นการปรับเปลีย่ นด้วยเนือ้ หา
สารสนเทศและเทคโนโลยีและมีจดุ มุง่ หมายไม่ใช่เพือ่ การค้า OERs หมายถึง หลักสูตร วัสดุ
โมดูล ต�ำรา สตรีมมิง่ วิดโี อ แบบทดสอบ ซอฟต์แวร์ และเครือ่ งมืออืน่ ๆ ใด รวมไปถึงอุปกรณ์
และเทคนิคทีใ่ ช้เพือ่ สนับสนุนการสร้างความรูแ้ ละการเข้าถึงแหล่งความรู้ (Downes, 2007;
Atkins & Hammond, 2007; D’Antoni, 2009; Butcher, Kanwar & Uvalic-Trumbic,
2011)
เอกลักษณ์และคุณลักษณะเปิด (Openness) ของ OERs สร้างความโดดเด่นให้กบั
ทรัพยากรเหล่านัน้ ในด้านการน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามความต้องการและรูปแบบการใช้งาน
ที่หลากหลาย ประเภทของ OERs สามารถจ�ำแนกได้ ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้
1) โอเพนซอร์ส (Open Sources) และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source
Software: OSS) กล่าวคือ Open Sources เป็นชุดค�ำสั่งหรือซอร์สโค้ดแบบเปิดส�ำหรับ
นักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ และ OSS เป็นโปรแกรมที่ผู้พัฒนาหรือเจ้าของซอฟต์แวร์
อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานได้อย่างไม่จำ� กัดทั้งจ�ำนวนและรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้งานส่วนตัว ในเชิงการค้า หรือในองค์กร โดยผู้สร้างเปิดเผยซอร์สโค้ด ผู้ใช้งานมี
สิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง ผนวกส่วนแก้ไขใหม่กับโปรแกรมต้นฉบับ และท�ำให้เกิดชุมชน
ของผู้ใช้และผู้พัฒนา (กันต์กมล และนวพรรษ, 2557)
2) บทเรียนแบบเปิด (Open Course) และ ชุดวิชาหรือหลักสูตรแบบเปิด (Open
Courseware) (จินตวีย์ คล้ายสังข์, 2556) เป็นบทเรียน ชุดวิชา หรือหลักสูตรออนไลน์ที่
อนุญาตให้เข้าถึงและเข้าเรียนรูไ้ ด้ฟรี ซึง่ ในปัจจุบนั เป็นทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ MOOCs (Massive
Open Online Courses) เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบเปิดขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เรียนได้จ�ำนวน
มาก ตัวอย่างเช่น MIT Open Courseware, Open Learn (Open University), Khan
Academy, TED Talks, Coursera, Udacity, CHULA MOOC และ Thai MOOCs เป็นต้น
3) แหล่ ง ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาแบบเปิ ด (Open Resources หรื อ Open
Materials) เป็นวัสดุ อุปกรณ์ แบบทดสอบ กิจกรรม เนื้อหา วัตถุทางการเรียนรู้ในรูปแบบ
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ดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ ภาพ เสียง หนังสือ ที่แบ่งปันให้ที่ผู้เรียน ผู้สอน และนักการศึกษาได้ใช้
งานร่วมกัน โดยตัวอย่างของ Open Resources จาก MERLOT เป็นเสมือนแหล่งการเรียน
รู้และคลังทรัพยากรทางการศึกษาจ�ำนวนมากที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
สื่อทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่ให้บริการด้านแหล่งความรู้ อาทิ
วิกพิ เี ดีย (Wikipedia) ซึง่ เป็นสารานุกรมทีผ่ ใู้ ช้งานทัว่ โลกสามารถเข้ามาอ่าน ให้ขอ้ มูล แก้ไข
และปรับปรุงข้อมูลความรู้ได้ เป็นต้น
4) แหล่งค้นคว้าวิจยั และแหล่งข้อมูลแบบเปิด (Open Research Data และ Open
Data) การเข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทเี่ ปิดกว้างและความรูท้ ชี่ ว่ ยให้นกั วิจยั นักประดิษฐ์
และประชาชนสามารถค้นหาและใช้ข้อมูลซ�้ำได้ สามารถตรวจสอบผลการวิจัยและข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ เช่น ฐานข้อมูลวิจยั ออนไลน์ และข้อมูลเปิดของภาครัฐ (Open Government Data
โดย https://data.go.th/) เป็นต้น
นอกจากนี้ปัจจัยความส�ำเร็จของการใช้ OERs และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
คุณลักษณะแบบเปิด เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของผูใ้ ช้งาน OERs (Amornrit, Na-Songkhla,
Wannapiroon., 2018) ซึ่งประกอบด้วย 1) การเปิดใจ (Open mind) เพื่อสร้างวัฒนธรรม
แห่งการแลกเปลีย่ นแบ่งปัน 2) สัญญาอนุญาตแบบเปิด (Open License) ความเข้าใจเกีย่ ว
กับสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Common Licenses) เป็นสิ่งที่ควรสร้าง
ความตระหนักและปลูกฝังให้กับผู้ใช้งานทุกคนเพื่อให้เกิดแนวทางการใช้ OERs ที่ยั่งยืน
3) รูปแบบเปิด (Open Format) การสร้างมาตรฐาน Metadata ทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้งานทุกคน ทุกระดับ
สามารถค้นคืน เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งได้ตามความต้องการ และน�ำกลับเข้าสูร่ ะบบ
ได้เป็นไปตามกรอบรูปแบบการน�ำกลับมาใช้ใหม่ และ 4) การเข้าถึงแบบเปิด (Open
Access) เน้นการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว และง่าย ไม่จำ� กัดสิทธิ์เฉพาะเพียงบางกลุ่ม ความ
อิสระในการให้ทุกคนเข้าถึงได้ย่างเสรีภายใต้ระบบเปิด ซึ่งสอดคล้องกับ Moon (2010; อ้าง
ถึงใน Sapire & Reed, 2011) ที่ได้ระบุว่า OERs ควรมีลักษณะ 1) การเข้าถึงอย่างอิสระ
ส�ำหรับทุกคนทีใ่ ช้งาน 2) การน�ำเสนอรูปแบบซึง่ ผูใ้ ช้สามารถปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมส�ำหรับ
บริบทของผูใ้ ช้ 3) ขอบเขตในระบบอนุญาตทีท่ ำ� ให้ผปู้ รับเปลีย่ นรับผิดชอบในการใช้งานร่วม
กัน และ 4) การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันจนท�ำให้
เกิดชุมชนของผู้ใช้และผู้พัฒนา
กรอบการใช้และการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด

กรอบการใช้แ ละการพัฒนาทรั พยากรทางการศึ กษาแบบเปิ ดที่ ผสมผสานกั บ
หลักการออกแบบการเรียนการสอน ปรับแก้ไขเพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยยึดหลัก
การปรับปรุงภายใต้การใช้งานตามกรอบ “4R” (Yin & Fan, 2011) ได้แก่ น�ำมาใช้ซำ�้ (Reuse)
ปรับปรุงแก้ไข (Revise) ผสมรวม (Remix) จัดสรรใหม่ (Redistribute) สู่การพัฒนาต่อยอด
เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันตามหลักสิทธิ์ในการใช้งาน “5R’s Model” (Wiley, 2014)
ซึ่งประกอบด้วย 1) Retain สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและระบุขอบเขตการใช้งานเนื้อหา
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2) Reuse สิทธิ์ในการน�ำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ 3) Revise สิทธิ์ในการปรับปรุง
(Adapt) ปรับแต่ง (Adjust) และแก้ไข (Modify) หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ 4) Remix สิทธิ์
ในการผสมรวมเนื้อหาต้นฉบับหรือเนื้อหาที่แก้ไขแล้วกับเนื้อหาอื่นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ และ
5) Redistribute สิทธิ์ในการแชร์สำ� เนาของเนื้อหาต้นฉบับโดยแก้ไขหรือการผสมผสานของ
ผู้ใช้กับผู้อื่น
นอกจากนี้ Downes (2007) ยังได้ระบุถึงความอิสระในการใช้ OERs ตามแนวทาง
ของ 4 ความเป็นอิสระ (4 Freedoms) ดังนี้ 1) อิสระในการคัดลอก (Freedom to Copy)
โดยสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ใหม่ได้ 2) อิสระในการปรับแต่ง (Freedom to Modify)
สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงได้ 3) อิสระในการปรับจัดสรรใหม่ (Freedom to
Redistribute) สกัดหรือผสมรวมกับเนือ้ หาอืน่ เพือ่ ความเหมาะสมกับการใช้งาน และ 4) อิสระ
ในการจัดสรรปรับปรุงให้เป็นรุน่ ใหม่ (Freedom to Redistribute Modify Versions) สร้างสรรค์
ให้เป็นงานชิน้ ใหม่ ซึง่ สอดคล้องกับ Wenk (2010) ทีไ่ ด้กล่าวถึง OERs ในคุณลักษณะแบบ
“เปิด (Openness)” ที่แสดงให้เห็นถึงความอิสระในการใช้งาน และความสนุกในการใช้
ประโยชน์จาก OERs ความอิสระในการเรียนรู้การท�ำงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ต้องการ
จาก OERs ความอิสระจากการสร้างและคัดลอกโดยการน�ำมาจัดสรรใหม่ในทุกส่วนหรือ
ในบางส่วนของข้อมูลเนือ้ หาหรือการน�ำเสนอ และความอิสระในการสร้างความเปลีย่ นแปลง
และการปรับปรุงและในการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดกับมุมมองทางการศึกษา ในมุมของผูเ้ รียน OERs
เป็นแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา และเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการเรียนและการประเมินผล
ของผู้เรียน รวมถึงเป็นแหล่งชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และแหล่งฝึกปฏิบัติทางการเรียนรู้
เฉพาะด้าน (Community of Practices) ส�ำหรับมุมของผู้สอน OERs เป็นแหล่งทรัพยากร
สนับสนุนการสอนของผู้สอนและผู้สนับสนุนกระบวนการทางการเรียนการสอน กล่าวได้ว่า
OERs เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับผูส้ อนและแหล่งสนับสนุนวัตถุดบิ ในการใช้งาน ส�ำหรับสร้างสรรค์
ปรุงแต่ง และใช้งาน OERs ในลักษณะวัตถุดิบในการฝึกฝนส�ำหรับผู้สอน และเครื่องมือ
ทางการสอนที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรในการประเมินคุณภาพและการฝึก
ปฏิบตั ทิ างการศึกษาทัง้ ของผูเ้ รียนและผูส้ อนภายใต้องค์ประกอบด้านการน�ำไปใช้ อันมีเรือ่ ง
ของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญารวมอยู่ด้วยเป็นองค์ประกอบประการส�ำคัญที่ท�ำให้แหล่ง
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดแตกต่างจากแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาทีม่ อี ยูโ่ ดยทัว่ ไป
(Johnstone, 2005)
แนวโน้มของ OERs จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทักษะขัน้ สูงของผูเ้ รียน ได้แก่การฝึกปฏิบตั ิ
ทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Practices: OEP) (Yin & Fan, 2011) ผ่าน
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีผสมลงไปใน OERs ด้วยการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมทางการ
ศึกษา ปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบกับทรัพยากรสือ่ การเรียนรู้ ในด้านการใช้ การแลกเปลี่ยน
และการท�ำงานร่วมกัน โดยผลลัพธ์จากการฝึกปฏิบัติทางการศึกษาแบบเปิด (OEP) นี้จะ
มุง่ เน้นเพิม่ เติมเกีย่ วกับประสบการณ์ทางการเรียนรูม้ ากกว่าเนือ้ หาทีผ่ เู้ รียนควรได้รบั ผูเ้ รียน
จะได้รบั การพัฒนาทักษะกลยุทธ์ทางปัญญาและควบคุมการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง สิง่ ส�ำคัญของ
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OEP คือ การควบคุม การร่วมมือและร่วมสร้างสรรค์ การสร้างและการใช้ OERs ซึ่งเป็น
กิจกรรมทางสังคมร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างและปรับแต่งทรัพยากร
การเรียนรู้แบบเปิดที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดและวิธีการสอนในบริบทการศึกษาไทย จากการ
ศึกษาของ Na-songkhla และ Chen (2013) แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจพืน้ ฐานของ OERs
ของนักวิชาการไทย โดยมีการบูรณาการการใช้ OERs เข้ากับงานวิชาการและหลักสูตร
การสอน รวมถึงมีมุมมองในการต่อยอดสู่คุณภาพของ OERs และการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงและด้านคุณธรรมจริยธรรมจากการเรียนรู้ เน้นการพัฒนา
OERs เพือ่ เป็นแนวทางและตอบสนองต่อการเรียนการสอน จากมุมมองของนักวิชาการไทย
OERs ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทรัพยากรสื่อหรือเนื้อหาแบบเปิด แต่เป็นทางเดินใหม่ของการ
เรียนรู้และการเรียนการสอนที่นักวิชาการไทยต้องให้ความสนใจ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ตระหนักถึงกรอบการท�ำงานทีเ่ กิดขึน้ และส่วนส�ำคัญคือการส่งเสริมจริยธรรมในการใช้ OERs
ผ่านวิธีการของการคิด การเรียนรู้ และการแบ่งปันของผู้เรียน
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดกับระบบการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกลมุง่ เน้นการจัดการศึกษาในระบบเปิดโดยมีวธิ กี ารเรียนรูผ้ า่ น
เทคโนโลยีในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบ OERs เป็นการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร
ระยะเวลาในการเรียน การวัดและประเมินผลยืดหยุน่ เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยไม่จำ� กัด
อายุ รูปแบบการเรียนการสอนหรือสถานที่ เพิม่ ทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผเู้ รียนได้ศกึ ษา
เรียนรูเ้ พือ่ เพิม่ พูนทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนรูจ้ ากสือ่ การเรียน
รู้แบบเปิดและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมตามความต้องการ โอกาส ความพร้อม
และศักยภาพของผู้เรียนได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต
ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการศึกษาทางไกล
แหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้แบบเปิด และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบเปิด (Open
Learning Environment: OLE) จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ช่วยเติมเต็ม
ความรู้ ทักษะและเจตคติให้กับผู้เรียน อาจกล่าวได้ว่า OERs เป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในระบบการเรียนทางไกล เปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้เฉพาะด้านให้กับผู้เรียนตามอัธยาศัย
จุดเริม่ ต้นของทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดกับระบบการศึกษาแบบเปิด เริม่ ต้น
ขึ้นในปี ค.ศ. 2006 โดย Open University (http://www.open.ac.uk/) มหาวิทยาลัยของ
สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเปิดในระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ได้
เปิดตัวเว็บไซต์ทมี่ ชี อื่ ว่า Open Learn (http://www.open.edu/openlearn/) ในรูปแบบ Online
Learning Space ด้วยทุนจากมูลนิธิวิลเลียมและฟลอราฮิวเลท โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด เพือ่ ให้ผสู้ นใจทัว่ ไปสามารถเข้าเรียนได้ฟรี โดยมีการน�ำเอกสาร
การสอน และสื่ออื่น ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Open Learn และมีวิชาที่เปิดให้เข้าเรียนฟรี
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มากกว่า 600 รายการ โดยแนวทางของ Open Learn นี้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนการ
สอนทางไกลที่มีการเตรียมเนื้อหา ทรัพยากรสื่อเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองได้อย่างง่าย
และน่าสนใจ และอนุญาตให้ Download เนื้อหาที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) รวม
ทัง้ การมีสว่ นร่วมจากผูเ้ รียนหรือผูส้ นใจทัว่ โลกในการต่อยอดเนือ้ หาวิชาการได้ตามหลักการ
ของ OERs นอกจากนีย้ งั เชือ่ มโยงกับโปรแกรมรายการโทรทัศน์และวิทยุของ BBC อีกทัง้ ยัง
สามารถหาช่องภายนอกของ Open Learn ได้ที่ YouTube และ iTunes U ได้อีกด้วย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาทางไกลแบบ
เปิดและมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยมี OERs เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป ดังต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรทางการเรียนรู้แบบ
เปิด (STOU Free Media) ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นเอกสารการสอน หนังสือ
และวรรณกรรมไทยของ มสธ. และโมดูลทางการเรียนรู้ หรือ STOU LOM (STOU Learning
Object Module) ประกอบด้วยเนือ้ หาในศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ปิดกว้างเพือ่ ส่งเสริมเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(วิภา, 2558) และ 2) แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning, eTurorials), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book), และรายการโทรทัศน์เพื่อ
การสอนชุดวิชาต่าง ๆ ผ่านทาง STOU Channel และรายการวิทยุ FM Sukhothai นอกจากนี้
แล้วยังให้บริการสาระความรู้เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ STOU Channel บน YouTube ด้วย
ความยั่งยืนกับการใช้และการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
แบบเปิดในระบบการศึกษาทางไกล

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Common Licenses หรือ CC
Licenses) โดย OERs มีหลักการที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาต
แบบเปิด (Open Licenses) เนื่องจากการใช้งานที่มีความเสรีและยืดหยุ่นตามแต่ผู้ใช้
ดังนั้นผู้ใช้งาน OERs และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องเข้าใจ ยอมรับ และเคารพต่อกฎกติกา
ในเงือ่ นไขการใช้งานนีด้ ว้ ย เพือ่ ให้เกิด “การใช้อย่างเป็นธรรม” (Fair Use/Fair Dealing Plus)
อันได้แก่ 1) การอ้างอิงแหล่งทีม่ า (CC BY) 2) ห้ามน�ำไปใช้เพือ่ การค้า (CC NC) 3) อนุญาต
ให้ใช้แบบเดียวกัน (CC SA) และ 4) ใช้งานตามต้นฉบับ ห้ามไม่ให้ดัดแปลง (CC ND)
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์และข้อความแบบเปิดลิขสิทธิ์ (CC 0) ซึ่งสามารถดัดแปลง แก้ไข
ปรับแต่ง หรือน�ำไปใช้อย่างไรก็ได้ (www.creativecommons.org)
การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ บบเปิดโดยการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ OERs อย่างเคารพและให้เกียรติเจ้าของผลงาน โดยปลูกฝัง
ผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้รถู้ งึ วิธกี ารใช้งาน OERs ทีถ่ กู ต้องตามลิขสิทธิก์ ารใช้งาน CC
License และการแลกเปลี่ยน แบ่งปันอย่างเปิดใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ
ในการมีสว่ นร่วมใช้ ร่วมพัฒนา ร่วมเผยแพร่ และแบ่งปัน OERs ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ผเู้ รียน
เกิดการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนวัฎจักรการศึกษาแบบเปิด ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนคลังความรู้และ
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แหล่งทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดอย่างเป็นพลวัต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของ OERs
นอกจากนีป้ จั จัยทีส่ ำ� คัญของการศึกษาทางไกลกับการเรียนการสอนผ่านทรัพยากร
ทางการศึกษาแบบเปิดที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางการเรียนรู้สูงสุด หัวใจส�ำคัญอยู่ที่
คุณภาพของทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด (Quality of OERs) ซึง่ แนวทางในการพัฒนา
OERs ที่มีคุณภาพมีวิธีการที่หลากหลาย โดยบางสถาบันใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่มืออาชีพใน
การออกแบบและพัฒนา บางสถาบันใช้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งได้รับการพัฒนาจากการท�ำงานในลักษณะของจิตอาสา (ใจทิพย์,
โอภาส และปราโมทย์, 2557) อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพของ OERs ให้มปี ระสิทธิภาพ
เหมาะกับสภาพทางการเรียนรู้ตามอัธยาศัยต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ 1) ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดกรอบการใช้และการพัฒนา OERs ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง 2) ความ
ตระหนักเกีย่ วกับนโยบาย กฎระเบียบ ลิขสิทธิ์ และสิทธิใ์ นการใช้งานทีส่ ถาบันหรือหน่วยงาน
เจ้าของผลงาน OERs พัฒนาขึ้น 3) การสนับสนุนของสถาบันผู้พัฒนา OERs และความ
ท้าทายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 4) ความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงอยู่ของ OERs และการ
พัฒนาคุณภาพของ OERs อย่างต่อเนื่อง (Lesko, 2013)
ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนา OERs ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับระบบการศึกษา
ทางไกล องค์ประกอบและปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการใช้และการพัฒนา OERs ในการศึกษาทางไกล
มีผลอย่างมากในการท�ำให้กระบวนการเรียนรู้ประสบความส�ำเร็จ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ
นโยบายในการขับเคลื่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งทางด้านเนื้อหา
บุคลากรด้านการจัดการ ผูเ้ รียน ผูส้ อน ผูบ้ ริหาร รวมถึงระบบสนับสนุนต่าง ๆ ซึง่ ทุกภาคส่วน
ต้องมีการวางแผนร่วมกัน ช่วยกันบริหารจัดการ และก้าวสู่การร่วมมือ (Collaborative) ใน
การผลิตและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การจัดการ และ
สร้างสรรค์ OERs ที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
บทสรุป

จากค�ำกล่าวของ Johnstone (2005) ที่กล่าวไว้ว่า “การแบ่งปันทรัพยากรทางการ
ศึกษาแบบเปิดของความรู้ทั่วโลกจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางปัญญาของมนุษย์” แก่น
หลักของ OERs อยู่ที่การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ วิธีการ และแนวทางในการ
เรียนรู้ ดังนัน้ OERs ถือเป็นเครือ่ งมือทางการศึกษาทีส่ ำ� คัญ ทีส่ ามารถส่งเสริมประสิทธิภาพ
ทางการเรียนการสอน และรองรับระบบการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระบบการศึกษาทางไกล ส�ำหรับแนวทางของระบบการ
ศึกษาทางไกลกับการใช้และการพัฒนา OERs เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ควรค�ำนึงถึงประกอบด้วย 1) ความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับ OERs และประเภทของ OERs กับการใช้งานทางการศึกษา 2) กรอบการใช้และ
การพัฒนา OERs ซึ่ง OERs นอกจากเป็นเครื่องมือทางการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นเครื่องมือใน

69

การพัฒนาทักษะของผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบตั ติ ามแนวทาง OEP ได้เป็นอย่างดี 3) การ
ให้บริการ OERs กับระบบการศึกษาทางไกล โดยน�ำเสนอตัวอย่างการให้บริการ OERs ของ
มหาวิทยาลัยทางไกล และ 4) แนวทางในการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั OERs ซึง่ ประกอบด้วย
การใช้งานภายใต้ลิขสิทธิ์แบบเปิด CC Licenses การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบเปิด
ที่ดี และการพัฒนา OERs ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทระบบการศึกษาทางไกล
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รูปแบบการผลิตวิดีโอออนดีมานด์
เพื่อการเรียนรู้ในการเรียนทางไกลแบบเปิด
Video on demand production model
for learning in open and distance learning

นรินธน์ นนทมาลย์*
Narin Nonthamand

บทคัดย่อ

วิดโี อออนดีมานด์ เป็นระบบวิดโี อดิจทิ ลั ทีผ่ เู้ รียนสามารถรับชมวิดโี อทีอ่ ยูใ่ นรายการ
ได้ทนั ทีเมือ่ ต้องการ โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าระบบนัน้ ก�ำลังให้บริการวิดโี อกับใคร รวมถึงสามารถ
ควบคุมการใช้งานวิดีโอด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้วิดีโอใน
การเรียนทางไกลแบบเปิดทัง้ ในมหาวิทยาลัยปิด และมหาวิทยาลัยเปิด ซึง่ เป็นการเรียนทีเ่ น้น
การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เข้าถึงเนือ้ หาตามความต้องการ เพือ่ ตอบสนองกระบวนการเรียน
รูใ้ นแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยวิดโี อ
ออนดีมานด์สามารถแบ่งตามวิธีการผลิตออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) วิดีโอที่ผลิตด้วยตนเอง
2) วิดีโอที่ผลิตด้วยกล้องหนึ่งตัว 3) วิดีโอที่ผลิตด้วยการบันทึกจากหลายแหล่งบันทึก และ
การจัดเก็บวิดีโอใน Server ของสถาบันการศึกษา หรือ เก็บไว้ในเว็บไซต์ที่ให้บริการ เช่น
Vimeo หรือ YouTube ซึ่งสามารถตัดต่อวิดีโอและสร้างวิดีโอปฏิสัมพันธ์ได้ โดยผู้สอน
สามารถเลือกรูปแบบวิดีโ อดังกล่าวมาออกแบบสื่อ การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
พุทธิพสิ ยั ด้านจิตพิสยั ด้านทักษะพิสยั และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
โดยผูส้ อนสามารถออกแบบการเรียนทางไกลแบบเปิด ให้ผเู้ รียนศึกษาจากวิดโี อแล้วใช้เครือ่ ง
มือในการเรียนรูต้ า่ ง ๆ เข้ามาใช้ในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์การเรียน ผูส้ อน
สามารถออกแบบวิดโี อเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนทางด้านความรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ และ
สามารถน�ำความรูน้ นั้ ไปใช้ รวมถึงฝึกให้ผเู้ รียนเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมิน และ
การสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การเรียนรูจ้ ากวิดโี อแล้วฝึกปฏิบตั ติ ามเพือ่ เกิดเป็นทักษะ ซึง่ ท�ำให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึก ทัศนคติ ความสนใจ ในเนื้อหาที่ก�ำลังศึกษา อีกทั้งวิดีโอยังช่วย
ด้านความสัมพันธระหวางบุคคลหากผู้สอนออกแบบวิดีโอเพื่อใช้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน
ค�ำส�ำคัญ รูปแบบการผลิตวิดีโอ วิดีโอออนดีมานด์ การเรียนทางไกลแบบเปิด
*อาจารย์ ดร. ประจ�ำส�ำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Dr., Office of Educational Technology, Sukhothai Thammathirat Open University
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Abstract

Video on Demand is a digital video system of which learners can view the
video in the list immediately regardless of the fact that the video is being viewed
by anyone and learners can manage the viewing through Internet network. Video
on Demand is also used in open distance learning among closed and opened
universities which is emphasized on providing learners to have access to content
as individually requested to meet various requirement of different learning process
as well as to support life-long-learning. Video on Demand is divided in 3 types
according to production model as follows: 1) Do-it-yourself recording;
2) One camera recording video; 3) Multi-source recording. The storage of these
video files are available on many hosting websites such as Vimeo or YouTube
which user can edit and create interactive video as well. Instructors can choose
the pattern to suit the design of their teaching media for the purpose of developing
learners in term of Cognitive Domain, Affective Domain, Psychomotor Domain and
Interpersonal Domain to maximize usefulness of using video. In open distance
learning process, learners can also study from video and use other learning tools
to do activities to meet learning objective. Instructor can design a video with the
aim to improve knowledge of learners, to ensure the understanding and to apply
such knowledge and to practice analytical skill, assessment skill and creation skill,
to encourage learner to apply knowledge into actual practice. This way, learners
will be activated with feeling attitude, interest toward the content they are studying.
Furthermore, videos can support the relation between persons if it is used in
activities that encourages the exchange of opinions among learners.
Keywords: Video production model, Video on demand, Open and distance learning
ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย มีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน
แบบเปิดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการออกแบบและผลิต
บทเรียนออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็น
มหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มี
ชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันได้ โดยอาศัยสื่อการสอน เครื่องมือในการเรียนรู้และเทคโนโลยี มาช่วยใน
การเรียนการสอน ในลักษณะของการเรียนออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้
ผูเ้ รียนเรียนรู้ ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนและประชาชนทัว่ ไป เพือ่ เพิม่ พูน
วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับทุกคน โดยยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดมีข้อแตกต่างจากมหาวิทยาลัยปิดหลายด้าน คือ
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1) ด้านระบบการสอน ในมหาวิทยาลัยปิด จะมีระบบการสอนทีไ่ ม่ได้พฒ
ั นาขึน้ จากการค�ำนึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียน กล่าวคือ ผูเ้ รียนทุกคนต้องเข้าชัน้ เรียนและด�ำเนิน
กิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน ทั้งผู้เรียนเก่งหรือผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย ส่วนมหาวิทยาลัยเปิด จะเน้นระบบการสอนในเรือ่ งของความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ที่เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 2) ด้านหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยปิดจะเน้น
หลักสูตรแบบแยกเป็นรายวิชาย่อย ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดจะเน้นหลักสูตรแบบพหุวทิ ยาการ
และสหวิทยาการ 3) ด้านสื่อการสอน มหาวิทยาลัยปิดส่วนใหญ่มุ่งให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้สื่อการสอนประเภทหนังสือและสไลด์ประกอบการบรรยาย รวมถึงสื่อการสอนและ
เครื่องมือในการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอน ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดใช้สื่อ
การสอนรายบุคคลทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และเรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ นื่ ซึง่ จะท�ำให้
เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทมี่ คี วามแตกต่างกันของผูเ้ รียน 4) ด้านกิจกรรมในการเรียน
มหาวิทยาลัยปิดมีการก�ำหนดกิจกรรม และตารางเวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างชัดเจน ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดมีการยืดหยุน่ เวลาในการเรียนและการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
โดยเน้นการสือ่ สารในรูปแบบแบบไม่ผสานเวลา 5) ด้านเนือ้ หา มหาวิทยาลัยปิดจะมีเนือ้ หา
จะอยู่ภายในมหาวิยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดจะมีการเปิดเนื้อหาออกมาให้ผู้เรียนหรือผู้ที่
สนใจที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ 6) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนในมหาวิทยาลัยปิด
จะต้องมีการสอบแข่งขันและมีการก�ำหนดช่วงอายุของผู้เรียนอย่างชัดเจน ส่วนผู้ที่สนใจที่
จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด ไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องสอบแข่งขัน 7) ด้านผู้สอน ผู้สอน
มหาวิทยาลัยปิด เน้นการสอนโดยผู้สอนจะรับผิดชอบแต่ละวิชา หรืออาจมีผู้สอนร่วมตาม
เนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย ส่วนมหาวิทยาลัยเปิดจะมีการท�ำการสอนโดยทีมคณาจารย์
(Course Team) 8) ด้านการประเมิน มหาวิทยาลัยปิดจะเน้นผลของการสอบไม่ว่าจะเป็น
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค แม้จะมีคะแนนใบงานหรืองานระหว่างเรียน และใช้
คะแนนงานมารวมกับคะแนนสอบปลายภาค แต่ในมหาวิทยาลัยเปิดจะเน้นการประเมินทั้ง
กระบวนการเรียนรู้และผลลัพธ์ในแต่ละชุดวิชา
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยปิด
มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านระบบการสอน ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการสอน ด้านเวลา
ในการเรียน ด้านเนื้อหา ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน และด้านการประเมิน ถึงแม้จะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แล้วน�ำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
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มหาวิทยาลัยเปิดจะจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทีใ่ ห้ผเู้ รียนศึกษา
จากสือ่ การสอน ดังนัน้ ผูส้ อนควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และออกแบบสือ่
การสอนเพือ่ น�ำพาผูเ้ รียนให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้ และในปัจจุบนั มหาวิทยาลัยแบบปิด
มีการจัดการเรียนแบบเปิดเพิม่ มากขึน้ คือ การทีม่ หาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาเปิดให้ผเู้ รียน
นอกหลักสูตรเข้ามาเรียนร่วมกับผู้เรียนในหลักสูตร โดยใช้การเรียนออนไลน์ ในลักษณะ
การเรียนทางไกลแบบเปิด (Open and Distance Learning หรือ Open Distance Learning)
ซึ่งมาจากแนวคิดของการศึกษาทางไกล (Distance Education) คือ ระบบในการจัด
การเรียนการสอนทางไกล ทีผ่ สู้ อนและผูเ้ รียนอยูต่ า่ งสถานที่ และสามารถเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านระบบ
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงสือ่ การสอนทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ โดยเน้นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับเนื้อหา โดยระบบการจัดการเรียน
การสอนทางไกลประกอบด้วยแนวคิดการเรียนทางไกล (Distance Learning) คือ รูปแบบ
การเรียนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากสื่อการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง และการสอนทางไกล (Distance Teaching) คือ รูปแบบการสอนที่ผู้สอนได้
ออกแบบให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย ตามความพร้อมของผู้เรียน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของเวลา สถานที่ อีกทั้งยังมีการน�ำแนวความคิดของการเรียนแบบเปิด (Open
Learning) การเรียนแบบยืดหยุ่น (Flexible Learning) และ การเรียนแบบกระจาย
(Distributed Learning) น�ำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนทางไกลแบบเปิด ซึง่ การเรียนแบบเปิด
คือ รูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนให้ก้าวผ่าน
อุปสรรคในการเรียนผ่านการใช้เทคโนโลยี และมีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในการ
สื่อสารแบบสองทาง (Atkinson,1996; Maxwell,1995) และการเรียนแบบยืดหยุ่น คือ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญาในเรื่องข้อจ�ำกัดของเวลา สถานที่ และความ
สามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน คือ การให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตาม
ศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของตนเอง โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือก
กิจกรรม และทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นเป็นหลักการส�ำคัญ
ในการสร้างความเสมอภาคในด้านการศึกษาและสังคมในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งมีความความ
เกี่ยวข้องกันในทุกรูปแบบการศึกษา คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Naidu, 2017)
การเรียนแบบกระจาย คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน และ
เนือ้ หาทีอ่ ยูต่ า่ งสถานที่ แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั เวลาและสถานที่
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ บบกระจายสามารถใช้ ร ่ ว มกั บ หลั ก สู ต รในชั้ น เรี ย น Traditional
classroom-based กับหลักสูตรการเรียนทางไกล Traditional Distance Learning Courses
หรือสามารถน�ำมาใช้เพื่อสร้างห้องเรียนเสมือนได้ Virtual Classrooms (Fleming, S., &
Hiple, D.,2004; Saltzberg and Polyson,1995)
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาทางไกลสู่การเรียนทางไกลแบบเปิด
ที่มา: Distance Education to Open and Distance Learning. Tella, 1997

กล่าวโดยสรุปแล้วการเรียนทางไกลแบบเปิด หมายถึง การเรียนโดยเน้นในการเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้เข้าถึงเนือ้ หาตามความต้องการของผูเ้ รียน และเนือ้ หาเหล่านัน้ มีการเปิด
ออกมาให้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง อาจจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รียน โดยกระบวนการเรียนรูเ้ น้นในตัวผูเ้ รียนแต่ละคน และให้ผเู้ รียนแต่ละคน
ได้มีการร่วมเรียนกับผู้เรียนคนอื่น ๆ และผู้สอน ในการเรียนรู้เพื่อค้นพบความรู้ใหม่ ซึ่งความรู้
ที่ได้นั้นเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับ
เนื้อหา มีความยืดหยุ่นในการเรียน ซึ่งจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยแก้ไขและ
ลดระดับของปัญหา อุปสรรคทางการเรียน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
การเดินทาง เวลา สถานที่ การเข้าถึง รวมทั้งโครงสร้างเชิงเนื้อหาที่เป็นปัญหาต่อการเรียน
การสอน อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548;
วิจิตร ศรีสอ้าน, 2549; ชัยยงค์ พรหมวงค์, 2543; นรินธน์ นนทมาลย์, 2560; E. J. Burge
and Frewin, 1985; Holmberg, 1989; Mugridge, 1991)
เมื่ อ โลกในปั จ จุ บั น มี ค วามเจริ ญ มากขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด เทคโนโลยี และเครื่ อ งมื อ
การเรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามกาลเวลา เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้เข้ากับชีวติ ปัจจุบนั
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั ก็มเี ทคโนโลยี เครือ่ งมือการเรียนรู้ และสือ่ การสอน
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ที่ท�ำให้ผู้สอนสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทัง้ แบบการเรียนแบบเผชิญหน้าในชัน้ เรียน (Face to face learning) หรือ การเรียน
ออนไลน์ (Online Learning) หรือการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) จึงท�ำให้
เกิดรูปแบบการเรียนที่สนับสนุนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แม้แต่ในการเรียนทางไกล
แบบเปิด (Open and Distance Learning) วิดโี อถือเป็นแหล่งเรียนรู้ และสือ่ การสอนทีน่ ยิ ม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในปัจจุบันมีการใช้วิดีโอในการเรียนการสอนในรูปแบบของ
MOOCs หรือ xMOOCs จากผู้ให้บริการเช่น Coursera, edX และ Udacity เช่น การใช้
วิดีโอบรรยาย วิดีโอการสาธิต เป็นต้น Guo, Kim, and Rubin (2014) ซึ่งเป็นการเรียนใน
รูปแบบของการใช้วดิ โี อเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ในลักษณะของสือ่ การสอน
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และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งถ้าหากกล่าวถึงวิดีโอที่ใช้เป็นสื่อการสอนที่นิยมใช้
จะอยู่ในลักษณะของวิดีโอออนดีมานด์ เนื่องจากเป็นระบบวิดีโอที่ผู้เรียนสามารถกลับมา
ศึกษาได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ ท�ำให้การเรียนมีความยืดหยุ่นกว่า
การใช้วิดีโอถ่ายทอดสด (Live Broadcasting Video) เนื่องจากบางครั้งผู้เรียนไม่สามารถ
เข้าชมรายการที่ก�ำลังถ่ายทอดสดได้ หากผู้สอนมีการออกแบบ วางแผนในการใช้วิดีโอ
ถ่ายทอดสด เมื่อวิดีโอที่ถ่ายทอดสดจบลงแล้ว ผู้สอนอาจจะน�ำวิดีโอที่ถ่ายทอดสดขึ้นระบบ
วิดีโอออนดีมานด์ เพื่อให้ผู้เรียนที่พลาดการรับชมได้เรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนในการเรียนทาง
ไกลแบบเปิดมีความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนทางไกลแบบเปิด อีกทั้ง
ยังเป็นการสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยวิดโี อออนดีมานด์ คือ ระบบวิดโี อ
ดิจิทัลที่ผู้เรียนสามารถเปิดวีดิโอที่ต้องการ ซึ่งอยู่ในรายการได้ทันที โดยไม่คำ� นึงว่าก�ำลังให้
บริการวิดีโอนั้นให้กับใคร รวมไปถึงสามารถควบคุมในการเล่นด้วยตนเอง ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการจัดการศึกษาทางไกลเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การศึกษาด้วยตนเอง โดยผูเ้ รียนเป็นผูก้ ำ� หนดเวลาศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ก�ำหนดสถาน
ที่เรียนเอง ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันแต่อาศัยสื่อการเรียนการสอน และ
เครือ่ งมือในการสือ่ สาร โดยรูปแบบของวิดโี อออนดีมานด์ทใี่ ช้ในการเรียนการสอน เช่น วิดโี อ
บรรยาย (Lecture Video), วิดีโอที่น�ำเสนอปัญหา (Problem Base Video), วิดีโอกรณี
ตัวอย่าง (Case Study Video) วิดีโอสาธิต (Demonstrate Video), วิดีโอช่วยสอน (Video
assisted instruction) วิดีโอเสมือนจริง (Augmented Reality Video) เป็นต้น
เนื่องจากวิดีโอสามารถน�ำเสนอได้ทั้งภาพและเสียง โดยสามารถน�ำเสนอเนื้อหา
ที่เป็นเรื่องยากที่จะถ่ายทอดในรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้ออกเดินทางไปสถาน
ที่ต่าง ๆ หรือย้อนกลับไปเพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอตีด หรือประวัติศาสตร์
ต่าง ๆ สามารถส่งต่อความรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
เนื้อหา
อีกทั้งเนื้อหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะที่เน้นการฝึกปฏิบัติ วิดีโอก็ยัง
สามารถน�ำเสนอกระบวนการท�ำงานต่าง ๆ รวมไปถึงการสาธิตวิธกี ารให้ผเู้ รียนได้เห็นทุกราย
ละเอียด และวิดโี อยังสามารถถ่ายทอดเรือ่ งราว สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ดึงดูดความ
สนใจและกระตุ้นความรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียนได้ดี ซึ่งสามารถแสดงเรื่องราวที่
ยาวนานภายในเวลาอันสัน้ ในลักษณะของวิดโี อ Time Lap คือ การน�ำเสนอเนือ้ หาให้ผเู้ รียน
ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น การถ่ายวิดีโอการทดลองที่ต้องรอเวลาในการท�ำปฏิกิริยา
การถ่ายภาพเหตุการณ์กลางวันถึงตอนกลางคืน หรือการถ่ายทอดกระบวนการต่าง ๆ ใน
รูปแบบของภาพ Slow motion คือ การท�ำให้วิดีโอช้าเพื่อให้ขั้นตอนฉายซ�้ำ หรือเน้นอะไร
บ้างอย่าง เพื่อเป็นการเน้นย�้ำผู้เรียน หรือแม้แต่การสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงหรือโลก
เสมือน (Virtual Reality: VR) ในรูปแบบของวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้ อีกทั้งวิดีโอ
ทีน่ ำ� มาใช้กบั ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) รวมไปถึง ความจริงผสม (Mixed
Reality) ที่นิยมน�ำวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำเสนอ ซึ่งจะท�ำให้แรงจูงใจของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
และฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ดังนั้นการออกแบบวิดีโอจึงมีความส�ำคัญ
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เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากการเรียนทางไกลแบบเปิด ผูเ้ รียนกับผูส้ อนจะไม่พบกันเหมือนการเรียน
ในชั้นเรียน แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านวิดีโอที่ผู้สอนได้ออกแบบ แต่ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับ
ผู้สอนได้โดยใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้ หากผู้สอนมีการออกแบบวิดีโอเพื่อ
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบและมีจดุ ประสงค์ทชี่ ดั เจน จะท�ำให้ผเู้ รียนบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการเรียนโดยใช้วิดีโอ เปรียบเสมือนผู้เรียนกับผู้สอนได้เรียนรู้ร่วมกันเหมือนการเรียน
การสอนในห้องเรียน และผู้สอนได้นำ� พาผู้เรียนเดินทางเรียนรู้ตามวิดีโอแล้วด�ำเนินกิจกรรม
ตามที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้
ซึ่ ง ในกระบวนการผลิ ต วิ ดี โ อโดยทั่ ว ไปที่ ป ระกอบไปด้ ว ย 1) ขั้ น ก่ อ นการผลิ ต
(Pre Production) เป็ น ขั้ น ที่ ผู ้ ส อนควรมี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาที่ จ ะน�ำมาผลิ ต ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบของวิดีโอหรือรูปแบบรายการที่จะน�ำเสนอ แล้วท�ำการ
เขียนบทหรือสตอรี่บอร์ด (Story Board) เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายท�ำซึ่งจะท�ำให้ทีมงาน
เห็นเรื่องราวทั้งหมด หลังจากนั้นผู้สอนควรก�ำหนดสถานที่ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การถ่ายท�ำ อีกทั้งการเลือกผู้แสดง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตทั้งหมดรวมถึงทีมงาน
ที่ใช้ในการผลิต และผู้สอนควรค�ำนึงถึงงบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต โดยใน
ขั้นตอนนี้ เปรียบเสมือนผู้สอนได้เขียนแผนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน แล้วน�ำแผนนี้ไปผลิต ซึ่ง
ยังเป็นการประเมินการวางแผนของผูส้ อน หากสถาบันการศึกษามีองค์ประกอบและขัน้ ตอน
ทีช่ ดั เจนส�ำหรับผูส้ อนในการวางแผนการผลิตจะช่วยให้วดิ โี อทีผ่ ลิตออกมามีรปู แบบเดียวกัน
ต่อมา 2) ขั้นการผลิต (Production) เป็นขั้นที่ผู้สอนหรือทีมงานถ่ายท�ำตามบทหรือรูปแบบ
ของวิดีโอที่ได้วางแผนไว้ โดยจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น กล้องถ่ายวิดีโอ
ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน ไฟ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามลักษณะของรูปแบบวิดีโอ รวมถึงเรื่องมุม
กล้องที่ผู้สอนหรือทีมงานใช้ในการสื่อสารกันเพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาตรงตามความต้องการ
และ 3) ขั้นหลังการผลิต (Post Production) เป็นขั้นที่นำ� วิดีโอที่ถ่ายท�ำมาทั้งหมดมาตัดต่อ
รอยเรียงกันเป็นเรือ่ งราวตามบททีไ่ ด้วางแผนไว้ เมือ่ หลังจากขัน้ หลังการผลิตแล้ว ผูส้ อนควร
มีการประเมินวิดโี อก่อนน�ำไปให้ผเู้ รียนได้เรียนรูใ้ นการเรียนทางไกลแบบเปิด โดยผูส้ อนอาจ
จะประเมินโดยให้ผเู้ รียนทีไ่ ม่ใช้ผเู้ รียนในการเรียนในรายวิชานัน้ ๆ แต่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
ได้ลองเรียนรู้จากวิดีโอที่ผลิต หรือผู้สอนอาจจะประเมินเบื้องต้นจากองค์ประกอบของวิดีโอ
ที่ทางสถาบันการศึกษาได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้วิดีโอที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาเป็นรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน เช่น ชื่อเรื่อง ภาพ ข้อความ วิดีโอ กราฟิก เสียง การปรากฏกายของ
ผู้สอน เป็นต้น หากมีส่วนใดที่ควรปรับแก้ในวิดีโอ ผู้สอนควรปรับแก้วิดีโอก่อนน�ำไปใช้ใน
การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด
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ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตวิดีโอ

วิดโี อทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบและน�ำเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เริม่ ต้น
จากการวางแผนในขั้นก่อนการผลิตของผู้สอน หากแบ่งประเภทวิดีโอออนดีมานด์โดยใช้
รูปแบบการผลิตวิดีโอ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. วิดีโอที่ผลิตด้วยตนเอง (DIY: Do It Yourself Recording) หมายถึง การบันทึก
วิดีโอด้วยตนเองโดยในบางครั้งผู้สอนอาจจะต้องบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง โดยผู้สอน
สามารถด�ำเนินการได้ดงั นี้ 1) การบันทึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Recording from a Computer)
และไมโครโฟนที่มีอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเป็นไมโครโฟนแบบแยกของผู้สอนเอง โดย
เป็นลักษณะของการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ สาธิตการท�ำงานต่าง ๆ หรือเป็นการน�ำเสนอ
สื่ อ การสอนในรู ป แบบของสไลด์ น� ำ เสนอแล้ ว มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งและใบหน้ า ของผู ้ ส อน
(Webcam Capture) ระหว่างการบรรรยาย (Presentation Slides with Voice Over) โดยใช้
software ในการบันทึก 2) การบันทึกโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารพกพา (Recording from
a Mobile Device) เช่น Tablet หรือ Smartphone จะมีความคล้ายกับการบันทึกโดยใช้
คอมพิวเตอร์ แต่เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น Mobile device แทน เนื่องจากในบ้าง
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ครั้งมีการสาธิตการใช้ Application ต่าง ๆ หรือการเรียน การท�ำกิจกรรม การติดต่อสื่อสาร
ผ่าน Application ที่ใช้งานใน Tablet หรือ Smartphone ซึ่งผู้สอนก็สามารถผลิตอยู่ในรูป
แบบของวิดโี อสาธิตได้ 3) การบันทึกในลักษณะมุมสูงลงมาจากต�ำแหน่งของกล้องทีถ่ า่ ยลง
มายังกระดาน หรือกระดานทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะ (Recording with a Tablet) แล้วผูส้ อนจะท�ำการ
เขียนตัวอักษร และอธิบายระหว่างการบันทึกได้
2. วิดีโอที่ผลิตด้วยกล้องหนึ่งตัว (One Camera Recording) หมายถึง การบันทึก
โดยใช้กล้องเพียงตัวเดียว โดยเป็นการบันทึกในขณะผู้สอนที่กำ� ลังบรรยายกับกล้อง เปรียบ
เสมือนการน�ำเสนอเนือ้ หาให้กบั ผูเ้ รียนผ่านกล้อง ซึง่ การบันทึกในลักษณะนี้ ผูส้ อนควรมีทมี
ในการบันทึกวิดีโอ แล้วในการบันทึกผู้สอนควรมีการเลือกและใช้กล้องที่จะบันทึก รวมถึง
เรื่องการบันทึกเสียง โดยผู้สอนอาจจะใช้ไมโครโฟนแยก หรือบันทีกเสียงแยกแล้วน�ำไปตัด
ต่อรวมกัน เพื่อที่จะได้คุณภาพของเสียงที่ดี อีกทั้งเรื่องของการจัดแสง
3. ในการถ่ายท�ำ ซึ่งผู้สอนควรมีการวางแผนกับทีมงานว่าควรใช้ไฟกี่ดวงเพื่อให้
วิดโี อทีบ่ นั ทึกออกมามีความสวยงาม แล้วจึงน�ำวิดโี อทีถ่ า่ ยท�ำไปสูก่ ระบวนการตัดต่อ ซึง่ การ
ถ่ายวิดีโอด้วยกล้องตัวเดียวผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบทพูด จะท�ำให้
สะดวกในการตัดต่อวิดีโอในภายหลังและประหยัดเวลาในการถ่ายท�ำ
4. วิดีโอที่ผลิตด้วยการบันทึกจากหลายแหล่งบันทึก (Multi-Source Recording)
หมายถึง การบันทึกวิดโี อทีม่ าจากหลายแหล่งบันทึก เช่น การบันทึกจากกล้องหลายตัว หรือ
วิดีโอที่ได้จากการบันทึกด้วยตนเอง ร่วมกับการใช้กราฟิก อาจจะท�ำการบันทึกแล้วตัดต่อ
ผ่าน Switcher โดยสามารถเลือกภาพจากกล้องหลายตัวมาใช้เปรียบเสมือนการตัดต่อ
ณ เวลานัน้ หรืออาจจะน�ำวิดโี อทีบ่ นั ทึกในแต่ละกล้องมาตัดต่อรอยเรียงเป็นเรือ่ งราว ซึง่ การ
บันทึกจากหลายแหล่งบันทึกจ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำและอุปกรณ์ส�ำหรับบันทึก
ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อจัดเก็บวิดีโอจ�ำนวนมาก ซึ่งถ้าหากมีวิดีโอที่ใช้ในการตัดต่อมาก จะมี
โอกาสท�ำงานผิดพลาดหรือพบกับปัญหาทางเทคนิค หากไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อน
การถ่ายท�ำ แต่การบันทึกจากหลายแหล่งบันทึกมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการแก้ไขในการ
ตัดต่อวิดีโอ เนื่องจากมีวิดีโอจ�ำนวนมากให้เลือกใช้งาน และจะใช้ระยะเวลาในการตัดต่อ
เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
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เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบของวิดีโอตามตามประเภท
ของการผลิต เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

หลังจากที่ผู้สอนผลิตวิดีโอแล้ว ผู้สอนสามารถน�ำวิดีโอเผยแพร่ให้กับผู้เรียนได้ด้วย
วิธกี าร 1) อัพโหลดไฟล์วดิ โี อไว้ใน Server ของสถาบันการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาระบบจัดเก็บวิดโี อ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาได้ตามความต้องการ เช่น STOU Media ที่ให้บริการวิดีโอส�ำหรับ
ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ที่ https://media.stou.ac.th 2) อัพโหลดไฟล์วิดีโอ
ไว้กับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ เช่น Vimeo หรือ YouTube โดย YouTube ผู้สอนสามารถตัดต่อ
วิดโี อ ภาพ เสียง ข้อความ และสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิดโี อกับผูเ้ รียนโดยแทรกค�ำถาม หรือ
ข้อความให้แสดงขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผู้สอนก�ำหนด
หากผู้สอนมีการออกแบบการใช้วิดีโอในแต่ละประเภทตามจุดประสงค์ในการเรียน
เช่น ผูส้ อนออกแบบให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากวิดโี อแล้วไปท�ำกิจกรรมในสภาพแวดล้อมทีไ่ ด้จดั
เตรียมไว้ หรือน�ำเครื่องมือในการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมออนไลน์ เช่น กระดาน
สนทนา แบบฝึกหัดต่าง ๆ จะท�ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะท�ำให้
ความความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
อภิปรายแบบเปิด และยังเป็นการฝึกทักษะการพูดและทักษะการฟังของผู้เรียน หากผู้สอน
ออกแบบเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเชื้อชาติของ
ผู้เรียนที่ต่างกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
กับผู้เรียนหรือผู้สอนที่อยู่ในประเทศที่ต่างกัน หรือการออกแบบวิดีโอให้มีปฏิสัมพันธ์
ซึง่ เป็นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างเนือ้ หากับผูเ้ รียน โดยการแทรกค�ำถามในวิดโี อ คือ เมือ่ ผูเ้ รียน
ชมวิดโี อจนถึงเวลาทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบให้มคี ำ� ถามแสดงขึน้ มาในรูปแบบข้อความ ซึง่ สามารถ
แทรกค�ำถามทัง้ แบบสีต่ วั เลือก ค�ำถามถูดผิด ค�ำถามแบบคาํ ตอบสัน้ หรือ แบบจับคู่ เป็นต้น
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ก ซึ่งเป็นการกระตุ
ผู้เรียน้สอน
ให้มีความสนใจในการเรี
ยนรวมไปถึ
หากผู้สงอนมี
ดีโอเป็นอย่างดี รวมไปถึ
งใช้วิดีโางาน
อ
มีการออกแบบวิ
ดีโอเป็นอย่างดี
ใช้วิดกีโารออกแบบวิ
อในการแสดงกระบวนการและขั
้นตอนการท
ำงานต่ดีโาอเพื
ง ๆ่อให้ให้ผผเู้ ู้เรีรียยนเห็
น้ ตอนการท�
ตอนที
ช่ ดั เจนต่าหรืงๆอ
ต่างๆในการแสดงกระบวนการและขั
ให้ผู้เรียนเห็นถึงขั้นตอนที่ชัดเจน
หรือนาเสนอวิ
นเรีนยถึนรูงขั้แน้ นวคิ
ด ทฤษฏี
ู้เรียงนเรี
นรู้แนวคิ
ด ทฤษฏี
น�ำเสนอวิ
ด้านจิดตีโพิอเพื
สัย่อวิให้ดีโผอยั
สร้ายงแรงจู
งใจให้
ผู้เรียนต่าเกิง ดๆความอยากเรียน หากผู้เรีย นมีแรงจูงใจ
ด้านจิ
ตพิงสผลต่
ัย วิอดการเรี
ีโอยังสร้
ผู้เรียน เกิ
ภายในตนเองแล้
ว จะส่
ยนรูางแรงจู
้ของผู้เรีงยใจให้
นไปในทางดี
ขึ้นดความอยากเรียน หากผู้เรียนมี
แรงจูด้งาใจภายในตนเองแล้
ว จะส่งผลต่
ยนรู้ของผูย้เดต่
รียานไปในทางดี
ขึ้น่อนไหว เป็นตัวอย่าง
นทักษะพิสัย ยังช่วยแสดงขั
้นตอนอการเรี
และรายละเอี
งๆ ในการเคลื
ด้านทักษะพิสัย ยังช่วยแสดงขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหว
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม ในการสาธิตการดาเนินการตามเนื้อหาที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้ โดยผู้เรียน
เป็นตัวอย่างให้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ติ าม ในการสาธิตการด�ำเนินการตามเนือ้ หาทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบ
ไว้ โดยผู้เรียนสามารถกลับมาศึกษาได้ภายหลังหากยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เช่น วิดีโอ
ที่ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการนวดแผนไทย
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หากผู้สอนน�ำเสนอวิดีโอมา
เสนอตัวอย่าง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ หรือให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา
จะท�ำให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชั้นเรียนออนไลน์ และช่วยสร้างความ
สัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับผูส้ อนผ่านการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน เนื่องจากมีการสื่อสารกันระหว่างการเรียนการสอน
จะเห็นได้ว่าวิดีโอสามารถน�ำมาออกแบบและพัฒนาให้ผู้เรียนครอบคลุม Domain
of Learning ที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ร่วมถึงจะเชื่อมโยงกับการออกแบบ
การสอนที่ออกแบบจากทฤษฏีการเรียนรู้ คือ 1) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theory) ที่
เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิดีโอในเนื้อหาความรู้
ต่าง ๆ 2) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) ที่เน้นให้ผู้เรียนตอบสนองต่อสิ่งเร้า
และมีการสร้างเงือ่ นไขให้กบั ผูเ้ รียน เช่น ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ล้วฝึกปฏิบตั จิ ากวิดโี อในแต่ละตอน
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จนครบทุกวิดีโอในบทเรียน โดยแสดงแถบกระบวนการว่าผู้เรียนได้เรียนถึงขั้นใดเพื่อสร้าง
ความท้าท้ายให้ผเู้ รียน 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivism Theory) ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียน
สร้างความรู้ร่วมกัน จากการเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้สอนยกตัวอย่างวิดีโอแล้ว
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ในการออกแบบวิดโี อและเลือกใช้วดิ โี อให้เหมาะสมกับกิจกรรม หรือเนือ้ หาทีผ่ สู้ อน
ต้องการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถเลือกใช้และออกแบบวิดีโอตามประเภท
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนโดยใช้วิดีโอออนดีมานด์เป็นสื่อการสอนใน
การเรียนแบบเปิด โดยเริ่มจาก ก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มต้นการเรียน มาถึงการเรียนในทางไกล
แบบเปิด เปรียบเสมือนขั้นตอนในการสอนทั่วไป คือ ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นเรียน ขั้นหลัง
การเรียน และขั้นสรุป โดยในแต่ละขั้นตอนผู้สอนควรมีการออกแบบวิดีโอออนดีมานด์ที่
เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สรุปได้ดังนี้

ในหนึง่ บทเรียน หรือหนึง่ รายวิชาทีผ่ สู้ อนออกแบบให้ผเู้ รียนส�ำหรับการเรียนทางไกล
แบบเปิดในลักษณะของการเรียนออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันผู้สอนสามารถแบ่งปัน ส่งต่อวิดีโอที่
ตนเองถ่ายขึ้นมา หรือการถ่ายท�ำแล้วน�ำมาตัดต่อ รอยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อการเรียนรู้และ
ยังเป็นการสื่อสาร ดังนั้นเมื่อผู้สอนเลือกใช้วิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ควรมีวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานอย่างชัดเจน รวมถึงการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ที่หลายหลายเข้ามาร่วมกับการใช้
วิดีโอออนดีมานด์ โดยผู้สอนสามารถออกแบบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป
เช่น ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีปัญญานิยม หนังจากนั้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม แล้วให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
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คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาความรู้ ความจ�ำ จนเกิดเป็นความเข้าใจ แล้วมีกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ แล้วให้ผู้เรียนได้ทำ� กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการเรียน
ทางไกลแบบเปิด ซึ่งท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
คือ จากการเรียนทีผ่ สู้ อนเป็นผูป้ อ้ นความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนเพียงฝ่ายเดียว มาเป็นการเรียนรูท้ ใี่ ห้
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านวิดีโอได้ จนกลายเป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ และน�ำไปสู่การเรียนที่ให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันสร้างนวัตกรรม จากวิดีโอที่
ผู้สอนได้นำ� เสนอให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา หรือน�ำเสนอสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา
ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวิดีโอ
ออนดีมานด์ยังท�ำหน้าที่เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ และวิดีโอยังเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนที่
หลากหลาย รวมถึงเป็นสื่อการสอนที่อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนกลับมาศึกษาตาม
ศักยภาพในการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างของผูเ้ รียน และผูส้ อนส่วนใหญ่เลือกใช้วดิ โี อในการถ่ายทอด
ความรู้ อีกทั้งวิดีโอยังใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้น้อยที่สุด แต่ให้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้มาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับสื่อการสอนประเภทอื่น ๆ ดังนั้นผู้สอนควรมีการออกแบบ และเลือกใช้
วิดีโอให้เหมาะสมกับการเรียนทางไกลแบบเปิดและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามหลักการและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
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ผู้ ป ระสงค์ ส่ ง บทความวิ ช าการและบทความจากผลงานวิ จั ย ให้ จั ด พิ ม พ์ ด้ ว ยแบบตั ว อั ก ษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมรูปภาพ
ตาราง เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ทั้งนี้บทความทุกประเภท ต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้
1. กำ�หนดการกั้นหน้า-หลัง ของกระดาษ คือ บนและซ้าย 1.5 นิ้ว ล่างและขวา 1 นิ้ว
2. ชือ่ เรือ่ งให้พมิ พ์ชอื่ บทความไว้กลางหน้ากระดาษ ทัง้ ชือ่ เรือ่ งภาษาไทยและชือ่ เรือ่ งภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้เขียนครบทุกคน (กรณีที่เขียนหลายคน) ให้ใส่ชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคนพร้อมต้นสังกัดของ
ผู้เขียนทุกคนให้ครบถ้วน
4. บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ�
ตัวบทความหลัก บทสรุปและเอกสารอ้างอิง (ใช้คำ�ว่า “บรรณานุกรม” ในบทความภาษาไทย และ
“Bibliography” ในบทความภาษาอังกฤษ)
5. บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรือ่ ง บทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเป็นมาและ
ความสำ�คัญของปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะและเอกสาร
อ้างอิง (ใช้ค�ำ ว่า “บรรณานุกรม” ในบทความภาษาไทย และ “Bibliography” ในบทความภาษาอังกฤษ)
6. รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบหรืออื่น ๆ ให้แทรกไว้ในเนื้อหาของบทความต้องมีหมายเลข
กำ�กับในบทความ อ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลให้ถกู ต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่ ใช้รปู ภาพสี
หรือขาว-ดำ� ที่มีความคมชัด
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วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal)
ชื่อบทความภาษาไทย

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม
Research Title

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม
คำ�นำ�หน้าชื่อ/ตำ�แหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัด
คำ�นำ�หน้าชื่อ/ตำ�แหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
ผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)
ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ

ภาษาไทยควรสัน้ กระชับ ได้ใจความและครอบคลุม
ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 และใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
คำ�สำ�คัญ 3 คำ� ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน ใช้ตัว

อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
Abstract: ภาษาอังกฤษ จำ�นวนคำ�ไม่เกิน

400 คำ� พร้อมด้วยคำ�สำ�คัญ 3 คำ�ในหน้าเดียวกัน
และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา

Keywords: 3 คำ�ในหน้าเดียวกัน และใช้

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
วัตถุประสงค์

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา

วิธีการวิจัย

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา
ข้อเสนอแนะ

เนื้อหาส่วนนี้เป็นการสรุปและนำ�เสนอข้อค้นพบที่
สำ�คัญจากการวิจัยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ตัวธรรมดา
บรรณานุกรม

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์
(ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์. (กรณีที่ความยาว
เกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้เว้น 4 ตัวอักษรและ
เริ่มพิมพ์ตัวที่ 5) และระบุเฉพาะเอกสารที่
นำ�มาอ้างอิงในบทความนี้เท่านั้นใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
ภาคผนวก (ถ้ามี)

อาจเป็นการนำ�เสนอตารางหรือกราฟิกเพิ่มเติม
ประกอบผลการวิจัยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ตัวธรรมดา

87

รูปแบบการพิมพ์บทความวิชาการ

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal)
ชื่อบทความภาษาไทย

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม

Keywords: 3 คำ�ในหน้าเดียวกัน และใช้

Title

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวเข้ม

ตัวอักษร ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 ตัวธรรมดา

คำ�นำ�หน้าชื่อ/ตำ�แหน่งทางวิชาการ

บทนำ�

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนหลัก หน่วยงานที่สังกัดคำ�นำ�
หน้าชื่อ/ตำ�แหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
ผู้เขียนรอง หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) ใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ

ภาษาไทยควรสั้น กระชับ ได้ใจความและ
ครอบคลุม ไม่ควรเกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา
คำ�สำ�คัญ 3 คำ� ให้พิมพ์ในหน้าเดียวกัน

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา
บทสรุป

ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา
บรรณานุกรม

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์
(ถ้ามี). เมืองที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์. (กรณีที่ความ
ยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ให้เว้น 4 ตัวอักษร
และเริ่มพิมพ์ตัวที่ 5) และระบุเฉพาะเอกสารที่
นำ�มาอ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น ใช้ตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ภาษาอังกฤษ

Abstract

ภาษาอังกฤษ จำ�นวนคำ�ไม่เกิน 400 คำ�พร้อมด้วย
คำ�สำ�คัญ 3 คำ�ในหน้าเดียวกันและใช้
ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวธรรมดา
ผู้สนใจนำ�เสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ เสนอวารสาร ECT Journal
ขอเชิญส่งบทความของท่านมาได้ที่

รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
e-mail: kemmanat.min@hotmail.com หรือ ectjournal@stou.ac.th
โทร 0 2504 7849 โทรสาร 0 504 7309
Download รูปแบบการพิมพ์ที่ Website http://www.stou.ac.th/Offices/oet/km/ect.htm
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สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

BACKGROUND

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจาก
สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคม 2527 และจดทะเบียน
สมาคม ณ ที่ทำาการกองบังคับการตำารวจ
สันติบาล วันที่ 22 มีนาคม 2527 และได้รับ
พระราชานุญาตให้อยู่ ในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2532 โดยมีสมาชิกผู้เริ่มการ
ก่อตั้ง คือ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร
ศรีสอ้าน ในขณะที่ดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และบัณฑิตรุ่นแรกอีก 2 ท่าน คือ
พลโทฝังพร บุญเลี้ยง และนายประเสริฐ
สุภากรณ์ คณะผู้เริ่มก่อตั้งได้จัดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
ของสมาคมขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่
1 กันยายน 2527

สมัครสมาชิก
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ค่าสมัคร
ตลอดชีพ

500

บาท

1. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของสมาชิก
2. เพือ่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างมวลสมาชิก
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. เพื่อบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม
5. สมาคมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Objective

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
การบริ ห ารงานของคณะ
กรรมการสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
ชุดปัจจุบันได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส.ส.ธ.
ให้เข้มแข็ง มั่นคง สามารถดำารง
อุดมการณ์ 3 ส. (สมาชิก) สถาบัน
(มสธ.) และสังคม อย่างแน่วแน่
งานที่ ได้ดาำ เนินการ เช่น การแก้ ไข
ข้อบังคับให้เหมาะสมและทันสมัยยิง่ ขึน้
การสำารวจความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของสมาชิกสมาคม เพื่อนำามาเป็น

แนวทางการทำางาน การรณรงค์หา
สมาชิกเพิ่มขึ้น การระดมทุนโดยการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดตั้งกองทุน
สงเคราะห์ แ ละสาธารณประโยชน์
การฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. และงาน
ของสมาคมตามอุดมการณ์ 3 ส. ยังมี
อีกมาก และจะทำาได้อีกมาก ถ้าพวก
เราชาวเขียวทองผนึกกำาลังกันเป็น
หนึ่ ง เดี ย วและร่ ว มกั น ทำ า ให้ ส มาคม
เป็นแหล่งรวมพลังที่แท้จริง

http://www.stastou.org

สถานที่ติดต่อ

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่ 9/9 หมู่ 9 อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำาบลบางพูด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7796 – 7, 0 2503 3619 , โทรสาร 0 2503 3708

Email: sta_stou@hotmail.com

สถานีความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานีวท
ิ ยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ท่านสามารถรับชม รับฟัง
รายการต่าง ๆ ของทางสถานี
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

IDEASAT, INFOSAT, LEOTECH,
และ THAISAT ช่อง 179
TRUE VISIONS ช่อง 193
PSI ช่อง 245
และรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

STOU CHANNEL
@stouchannel

เรารวบรวมแหล่งเรียนรู้ทั้ง STOU CHANNEL,
FM Sukhothai, e-Learning, e-Tutorials และอื่น ๆ
อีกมากมาย ไว้ให้คุณในที่เดียวที่เว็ปไซต์
http://media.stou.ac.th/
สถานีความรู้ดี ๆ ตลอด 24 ชม.
นานาสาระเสริมสร้างการเรียนรู้
รับฟังออนไลน์
เรียนได้ทุกสถานที่และตลอดเวลา
กับการศึกษาออนไลน์ moodle.stou.ac.th
สอนเสริม ติวเข้มชุดวิชา คลอบคลุมทุกเนื้อหา

ขับรถ นั่งในรถ รับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นะครับ
กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz.
สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2504-7353, 0 2503-2787 โทรสาร 0 2504-7309 www.stou.ac.th e-mail: etoffice@stou.ac.th

สถานีความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รับชม
ผ่านทางกล่องรับสัญญาณระบบ C-BAND
ช่อง 245
ช่อง 193

ติดตาม รายการดีมีสาระ
จากทาง มสธ. ได้ที่นี่ครับ
MEDIA.STOU.AC.TH
STOU CHANNEL
@stouchannel

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
โดยบูรณาการสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำ�หรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0 2504-7353, 0 2503-2787 โทรสาร 0 2504-7309
www.stou.ac.th e-mail: etoffice@stou.ac.th

