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กุญแจสู่ความสำ�เร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วิทูรย์ วงษ์อามาตย์ 1
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรออนไลน์สามารถดึงดูดความสนใจจาก
นักศึกษาทัว่ โลกจนแซงหน้ามหาวิทยาลัยแบบดัง้ เดิมไปได้ เช่น มหาวิทยาลัยฟีนกิ ซ์ (University of Phoenix)
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นของมหาวิทยาลัยที่ถูกค้นหาชื่อผ่าน Google
มากที่สุด (ไทยรัฐ, 2557) เนื่องจากแนวโน้มของผู้เรียนทั่วโลกปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับหลักสูตร
หรื อ รายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น การจั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับว่ามีข้อได้เปรียบหลายประการ ได้แก่ 1) สามารถถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบทั้ง ข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถตอบสนองผู้เรียนที่มีแบบการเรียน
ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ 2) สามารถตอบสนองการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นได้ ทั้ ง เป็ น กลุ่ ม และรายบุ ค คลผ่ า นการ
ใช้ ก ลวิ ธี ก ารสอนรู ป แบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
การเรียนรู้แบบร่วมกัน 3) ผู้สอนและผู้เรียนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและพฤติกรรมการเรียน
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและตลอดเวลา 4) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย นและ
ระหว่ า งผู้ เ รี ย นด้ ว ยกั น ผ่ า นเครื่ อ งมื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ห ลากหลาย เช่ น จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เว็บบอร์ด การสนทนาสด การประชุมทางไกล เป็นต้น และ 5) การเรียนการสอนออนไลน์ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ แ ละทุ ก เวลา ดั ง นั้ น หากหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น
การศึ กษาตั้ งเป้า จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ใ ห้ ประสบความสำ � เร็ จจำ � เป็ น ต้ อ งพิ จารณากุ ญ แจ
สำ�คัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) การจัดการหลักสูตร 2) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3) การออกแบบ
การเรี ย นการสอน 4) การประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน 5) ระบบสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ และ
6) แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งกุญแจแห่งความสำ�เร็จมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กุญแจที่ 1 การจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาหลายแห่งได้ผลิตหลักสูตรออนไลน์ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขยายและเปิด
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาถึงความสำ�เร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว
สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึงคือการบริหารจัดการหลักสูตรที่ดี โดยเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยแนวโน้มความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนว่าหลักสูตรใดผู้เรียนให้ความสนใจ เพราะจำ�นวนผู้เรียนจะเป็นตัวชี้
บ่งถึงความสำ�เร็จและความนิยมของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น นอกจากนี้การกำ�หนด
กรอบ ทิศทาง และการวางแผนอย่างเป็นระบบจะส่งผลก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน
1
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กุญแจที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องอาศัยปัจจัยด้านการลงทุนและระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
ซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพเพื่อนำ�มาสู่การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
1. ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เป็นระบบ
บริหารการจัดการเรียนรู้ที่รวบรวมเครื่องมือ (Tools) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่
เครื่องมือนำ�เสนอเนื้อหาในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ คลิปวีดิโอ และสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ และเครื่องมือ
การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ เว็บบอร์ด แชท อีเมล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ครอบคลุมถึงการจัดการ การปรับปรุง การควบคุม การสำ�รองข้อมูล
การสนับสนุนข้อมูล การบันทึกสถิติผู้ใช้งานและการตรวจสอบคะแนนผู้เรียน โดยเครื่องมือเหล่านี้จะต้อง
ใช้งานผ่านหน้าเว็บมาตรฐานทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ประสบผลสำ�เร็จ
จะต้องคำ�นึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

Teacher 2

Teacher 3

std1

std1

std1

std1

std1

std1

std1

std1

Level ll

Teacher 1

ผู้ดูแลระบบ

ผู้สอน

Level lll

std1

Level I

Admin

ผู้เรียน

ภาพที่ 1 การกำ�หนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้
ที่มา: http://www.cmsthailand.com/lms/index.html

1) มีการกำ�หนดสิทธิ์ให้รองรับผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิค และผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) มีระบบการสร้างบทเรียนและการประเมินผลสำ�หรับผู้สอน โดยเน้นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ๆ
ทำ�ได้ในระยะเวลาสัน้ เพราะผูส้ อนบางรายอาจจะไม่เชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี หากเครือ่ งมือ
ใช้งานยากก็จะทำ�ให้ติดขัด ส่งผลต่อการสร้างบทเรียนทำ�ได้ล่าช้าหรือเบื่อหน่ายถึงขั้นปฏิเสธการใช้งานได้
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สำ�หรับระบบการประเมินผลควรจะมีระบบคลังข้อสอบ สามารถสุม่ ข้อสอบ จับเวลาการทำ�ข้อสอบและตรวจ
ข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมทั้งเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักเรียน เพื่อให้ผู้สอนนำ�
ไปวิเคราะห์และประเมินผลได้
3) มีส่วนประสานกับผู้ใช้ (User interface) จะต้องเอื้ออำ�นวยให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบและใช้งาน
ได้สะดวก เช่น การลงชื่อเข้าใช้งานต้องสะดวกและปลอดภัย มีเมนูนำ�ทางที่ชัดเจน สม่ำ�เสมอและนำ�พาไป
ยังเป้าหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง และควรรองรับกับอุปกรณ์การใช้งานที่หลากหลายของผู้เรียนได้แก่
Smartphone, Tablet และ Computer เป็นต้น
4) มีการตรวจสอบ การควบคุม การปรับปรุงระบบร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในการบริหารจัดการระบบ
5) ระบบสามารถรองรับผู้เรียนได้ตามจำ�นวนในหลักสูตรหรือองค์กรทั้งหมด หากหน่วยงานใด
เลือกใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้หลายระบบ อาจจะทำ�ให้ยุ่งยากต่อการจัดการและต่อการดูแลรักษา
ระบบตามไปด้วย
ระบบบริหารการจัดการเรียนรูท้ นี่ �ำ มาใช้งานจะต้องสัมพันธ์กบั การออกแบบการเรียนการสอนทัง้ ใน
ส่วนของสือ่ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิสมั พันธ์และการให้ผลป้อนกลับ ถึงจะทำ�ให้การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ประสบผลสำ�เร็จได้ ปัจจุบันมีกลุ่มซอฟท์แวร์ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ฟรีให้เลือกใช้
งาน เช่น Moodle, Claroline, LearnSquare, Vclass, Sakai และ ILIAS เป็นต้น กลุ่มซอฟร์แวร์เพื่อธุรกิจ
เช่น Dell Learning System, De-Learn, i2 LMS และ Blackboard เป็นต้น นอกจากระบบบริหารการ
จัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีระบบใหม่ ๆ อย่าง Google Classroom หรือ Adobe Connect  ที่ได้
พัฒนาระบบขึน้ มาเพือ่ ใช้จดั การเรียนการสอนออนไลน์ได้เช่นเดียวกันกับระบบบริหารการจัดการเรียนรูอ้ ย่าง
Moodle เพียงแต่อาจจะมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นแตกต่างกัน เช่น Moodle เป็นระบบที่ต้องบริหารจัดการ
เองทัง้ หมด สามารถจะกำ�หนดการแสดงผล การกำ�หนดสิทธิผ์ ใู้ ช้งานและควบคุมการทำ�งานได้งา่ ยกว่า แต่
Google Classroom จะมีศักยภาพของเครื่องมือในกลุ่ม Social Media และระบบ Multimedia ที่ดีกว่า
2. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์
เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายความเร็วสูง ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรจะออกแบบระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นอย่างไร แนวคิดในการพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย วิธที ี่ 1 การพัฒนาระบบ
บริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการลงทุ น ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์
เองทั้งหมด วิธีนี้เป็นการลงทุนสูงตั้งแต่แรกเริ่ม และจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยสนับสนุน
ดูแลและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และบุคลากร วิธีที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรู้โดยการเช่าบริการ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานจากผู้ให้บริการ จะมีข้อดีต่อการลงทุนที่ไม่สูงมากตอนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับวิธีที่ 1
ซึ่งลดข้อจำ�กัดในเรื่องความสามารถของบุคลากรในการดูแลและพัฒนาระบบลงได้ แต่ในระยะยาว
จะพบว่าค่าใช้จา่ ยสำ�หรับระบบโครงสร้างพืน้ ฐานจะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ทัง้ นีอ้ งค์กรสามารถเลือกใช้บริการ
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือในด้านเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้
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ภาพที่ 2 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ moodle
ที่มา: http://www.enovation.ie/blog/2012/02/a-solution-to-federated-Moodle-management/

3. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) และระบบนำ�ทาง (Navigation)

ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ Responsive Design
ที่มา: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Responsive_Web_Design_for_Desktop,_
Notebook,_Tablet_and_Mobile_Phone.png
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ในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้และระบบนำ�ทางของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ จะต้อง
คำ�นึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
1. มีการออกแบบ จัดโครงสร้าง และจัดระเบียบของข้อมูลทีช่ ดั เจน แยกย่อยออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กันและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
2. การใช้งานง่าย มีลกั ษณะทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สบายใจ โดยไม่ตอ้ งมาเสียเวลาอยูก่ บั การทำ�ความ
เข้าใจหรือสับสนกับการใช้งานปุ่มหรือเมนูต่าง ๆ และมีการเชื่อมโยงที่ดี
3. มีความเหมาะสมในหน้าจอและรูปแบบการนำ�เสนอ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
4. มีความรวดเร็วในการแสดงผล ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนอาจเกิดความรู้สึก
เบื่อหน่ายและหมดความสนใจกับการนำ�เสนอที่ใช้ระยะเวลานาน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ประสบผลสำ�เร็จนัน้ ผูอ้ อกแบบระบบการจัดการเรียนรูจ้ ะต้อง
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ให้ครอบคลุมกับอุปกรณ์การใช้งานที่หลากหลาย
กุญแจที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอน

ประกอบด้วยการกำ�หนดประเด็นหรือหัวข้อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รียน มีการวิเคราะห์
ผู้เรียน กำ�หนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหาของบทเรียน มีการจัดลำ�ดับ
หัวข้อและเนือ้ หาตามความยากง่าย จัดเตรียมสือ่ การเรียนรูแ้ ละทรัพยาการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายให้เหมาะสม
กับเนื้อหาและผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะผ่านการมอบหมายงานหรือการทดสอบ โดยอาจจะอยู่ใน
รูปแบบกรณีศึกษา การทำ�รายงาน การทำ�โครงงาน การทดลอง เป็นต้น ซึ่งระบบต้องสามารถให้ผลป้อน
กลับ (Feedback) กับผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างทันท่วงที
กุญแจที่ 4 การประเมินผลการเรียนการสอน

การประเมินทางการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้
ซึ่งควรทำ�การประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรู้จะทำ�ให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถกำ�หนดรูปแบบการประเมินผลได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินผลก่อนเรียน มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ตรวจสอบพืน้ ฐานหรือความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน สำ�หรับ
นำ�ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
2. การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่ เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียน
อยู่เป็นระยะ ๆ
3. การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ และเมื่อนำ�ไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อนเรียนจะแสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร
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กุญแจที่ 5 ระบบสนับสนุนและช่วยเหลือ

ถือว่าเป็นหัวใจสำ�คัญของระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ผู้เรียน
สามารถประสบความสำ�เร็จในการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือควรมีองค์ประกอบพื้น
ฐานดังต่อไปนี้
1. คู่มือการใช้งาน (Manual) เป็นเอกสารแนะนำ�การใช้งานระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ อาจจะ
อยูใ่ นรูปแบบเอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ การทำ�คูม่ อื ระบบบริหารการจัดการเรียนรูค้ วรจะ
ทำ�แยกตามส่วนของผูใ้ ช้งานแต่ละระดับออกจากกัน โดยเฉพาะของผูเ้ รียนควรจะมีรายละเอียดสัน้ กระชับ
และตรงประเด็น มีการจัดหมวดหมู่ที่เป็นระบบและการสืบค้นที่ง่าย
2. การฝึกอบรมการใช้งาน (Training) เป็นกระบวนการเพิม่ ขีดความสามารถการใช้งานระบบบริหาร
การจัดการเรียนรูใ้ ห้ดขี นึ้ ควรมีการจัดฝึกอบรมการระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ ให้กบั ผูใ้ ช้งานแต่ละระดับ
อย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ
3. ระบบการช่วยเหลือ (Help Desk) เป็นระบบทีค่ อยให้บริการผูใ้ ช้งานเมือ่ ประสบกับปัญหาต่าง ๆ
โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ส�ำหรับช่องทางการช่วยเหลือ
แยกได้ตามส่วนของการบริการ เช่น การสอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ การสอบถามปัญหาผ่านทางอีเมล์
หรือสื่อสังคม เป็นต้น
กุญแจที่ 6 ยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มปี ระสิทธิภาพจำ�เป็นอย่างยิง่ ต้องอาศัยยุทธวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ดังต่อไปนี้
1. การกำ�หนดเกณฑ์การผลิตสือ่ การเรียนรู้ จำ�เป็นต้องมีความสัมพันธ์กบั นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของแต่ละองค์กร เช่น การผลิตสื่อหลัก เป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหาและประสบการณ์สำ�คัญที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ให้ครบตามหลักสูตร ได้แก่ เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ หรือการผลิตสื่อเสริมที่ขยาย
เนือ้ หาสาระ ประสบการณ์ ประเด็นสำ�คัญเพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ หามากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้
อาจจะนำ�มาใช้เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน เช่น มัลติมีเดีย
คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ เป็นต้น
2. การกำ � หนดบทบาทหน้ า ที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ประกอบด้วย 1) นักเนื้อหาทำ�หน้าที่พิจารณาโครงสร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์ของชุดวิชา สื่อ แหล่งข้อมูล
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 2) นักเทคโนโลยีการศึกษา ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยว
กับการผลิตสื่อและการออกแบบการเรียนการสอน และ 3) นักวัดผลการศึกษาทำ�หน้าที่เกี่ยวกับวิธีการวัด
และการประเมินผลในการเรียนรู้
3. การกำ�หนดกรอบระยะเวลาของการดำ�เนินงาน จะต้องกำ�หนดเป้าหมายและปฏิบัติตามแผนที่
ได้จดั ทำ�ไว้ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควรจะมีการจัดทำ�ก่อนล่วงหน้าทีจ่ ะมีการเปิดภาคเรียนเพือ่
เตรียมความพร้อม และสามารถทดสอบระบบว่าเป็นไปตามกระบวนการเรียนการสอนทีไ่ ด้ออกแบบไว้หรือไม่
4. การกำ�หนดโครงสร้างที่ได้จากการออกแบบการเรียนการสอนที่ชุดวิชาต่าง ๆ จะต้องดำ�เนินการ
ได้แก่ การประกาศ การปฐมนิเทศ การนำ�เสนอรายละเอียดชุดวิชา การเสนอปฏิทนิ การศึกษา การมอบหมาย
กิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การตอบคำ�ถามนักศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์
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การกำ�หนดโครงสร้างอาจจะมีการเพิม่ เติมหรือลดรายละเอียดก็สามารถทีจ่ ะทำ�ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของ
การจัดการเรียนการสอนและนโยบายขององค์กร
บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). คู่มือการจัดการเรียนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์. สำ�นัก
         เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ไทยรัฐออนไลน์. (2557). มหาวิทยาลัยยอดนิยมบนโลกออนไลน์ “ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ฟีนิกซ์” ขึ้นแท่น.
        สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/453089
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การพัฒนาแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Development of
Sukhothai Thammathirat Open University
Radio Station Model
สุพัตรา คูหากาญจน์ 1
ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ 2   
เพ็ญศิริ แก้วเกษร์ 3
หทัยรัชญ์ พงศ์ศุภกิตติ์ 4
สารีพันธุ์ ศุภวรรณ  5
วาณี บุณยะไวโรจน์ 6
กิ่งเดือน นาวีวิตรผดุง7
บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1)  เพือ่ พัฒนาต้นแบบจำ�ลองสถานีวทิ ยุกระจายเสียง  2) เพือ่ ประเมิน
คุณภาพแบบจำ�ลองสถานีวทิ ยุกระจายเสียง โดยศึกษากับกลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำ�นวน 20 คน
กลุ่มผู้บริหารจำ�นวน 50 คน กลุ่มอาจารย์ จำ�นวน 100 คน และกลุ่มนักศึกษา จำ�นวน 400 คน ดำ�เนินการ
วิจัย 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 กำ�หนดขอบข่ายงานสำ�หรับการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ขั้นที่
2 ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง ขั้นที่ 3 สร้างร่างต้นแบบจำ�ลอง
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง ขัน้ ที่ 4 จัดการสัมมนาวิพากย์รา่ งต้นแบบจำ�ลอง ขัน้ ที่ 5 พัฒนาร่างต้นแบบจำ�ลอง  
ขั้นที่ 6 รับรองคุณภาพแบบจำ�ลองโดยผู้เชี่ยวชาญ และขั้นที่ 7 จัดทำ�รายงานแบบจำ�ลองฉบับสมบูรณ์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการ การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกอบด้วย การบริหารและจัดการ การจัดรายการและผังรายการ ระบบเทคนิคการส่งกระจายเสียง
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ และความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 2) แบบจำ�ลองมี
คุณภาพระดับดี และสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
1,2   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจำ�สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3,4 รองศาสตราจารย์ประจำ�สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  5 รองศาสตราจารย์ประจำ�สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  6 หัวหน้าฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  7 ฝ่ายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract

This research aimed to: 1)  develop a model for the radio station 2) assess the quality
of the model.
The study group included 20 specialists, 50 personnel at the management level, 100
faculty members and 400 students. The research process encompassed seven steps: 1)
defining the scope of the radio station development; 2) studying the opinions about and needs
for a radio station; 3) drafting a model of the radio station; 4) organizing a seminar to gather
critical views about the draft model; 5) to develop the full model; 6) assessing the quality of the
model; and 7) writing up the full research report. Research tools are interview questions and
the questionnaire asking opinions about and needs for a radio station.  Data analysis techniques
used were percentages, means, standard deviations and content analysis.  
The research found that: 1) has a radio station model for Sukhothai Thammathirat Open
University consists of managing radio station, programming, broadcasting system, the analysis
of expenditures and revenues, value of a radio station 2) the quality of the proposed model was
found to be good and was applicable.
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นความจำ�เป็นในการจัดหาช่องทางที่จะเผยแพร่ความรู้
และประสบการณ์แก่นักศึกษาและประชาชน จึงได้กำ�หนดกลยุทธ์การพัฒนาสื่อการศึกษาในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552-2556) โดยให้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา เป็น
สือ่ สาธารณะออกอากาศรายการเพือ่ การศึกษาและรายการเพือ่ บริการทางวิชาการแก่สงั คมโดยมีหน้าทีเ่ ผย
แพร่ความรู้สู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นช่องทางการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจอันดี อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลและเป็นช่องทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
การดำ�เนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้น จำ�เป็นต้องศึกษาองค์ประกอบที่สำ�คัญหลาย
ประการ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานี ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการในเชิงระบบ โครงสร้าง
องค์การสื่อวิทยุกระจายเสียง ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดรายการ
ซึง่ ครอบคลุมการจัดรายการ ผังรายการ การกำ�หนดสัดส่วนของรายการประเภทต่าง ๆ การกำ�หนดประเภท
และรูปแบบรายการ กลุม่ เป้าหมาย ด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียง ซึง่ ครอบคลุมระบบการส่งกระจายเสียง
ระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ และระบบที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนั้นยังต้องศึกษาเกี่ยวกับรายได้
รายจ่าย ความคุม้ ค่าในการจัดตัง้ สถานีและปัจจัยด้านอืน่ ๆ เช่น นโยบายของรัฐ กฎหมาย พระราชบัญญัติ
กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษาการพัฒนาแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ซึง่ ประกอบด้วย การบริหารและจัดการสถานี การจัดรายการ ผังรายการ กรอบรายการ
เทคนิคการส่งกระจายเสียง และการศึกษาค่าใช้จ่าย รายได้ และความคุ้มค่าที่แท้จริง ซึ่งผลที่ได้จาก
การวิจยั จะใช้เป็นแนวทางดำ�เนินการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
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การจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม นอกจากนี้ยัง
เป็นแนวทางสำ�หรับการจัดทำ�แผนแม่บทเพื่อขอดำ�เนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อ กสทช. ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่อประเมินคุณภาพแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ประชากรเพื่อการสัมภาษณ์ (2) ประชากรเพื่อ
การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการ และ (3) ประชากรเพื่อการสัมมนาวิพากษ์
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ เลือกแบบ
เจาะจง จำ�นวน 20 คน (2) กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการมี 3 กลุ่ม เลือกแบบ
เจาะจง คือ กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำ�นวน 50 คน กลุ่มอาจารย์ จำ�นวน 100 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย
และกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2553 โดยการ
สุ่มอย่างง่าย จำ�นวน 400 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นและ
ความต้องการ แบบประเมินร่างต้นแบบจำ�ลอง และแบบประเมินเพื่อรับรองแบบจำ�ลอง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำ�เนินการวิจยั ใช้ขนั้ ตอนหลัก 7 ขัน้ ตอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,  2548)  คือ
ขั้นที่ 1 การกำ�หนดขอบข่ายงานสำ�หรับการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้วิจัยกำ�หนด
ขอบข่ายโดยการศึกษาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานีได้แก่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และศึกษา
องค์ความรู้ ข้อมูลและแนวคิดเกีย่ วกับวิทยุกระจายเสียง ระบบการส่งกระจายเสียง การบริหารจัดการองค์กร
วิทยุกระจายเสียง การจัดรายการวิทยุและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง และนักวิชาการเกีย่ วกับขอบข่ายงานและรูปแบบการดำ�เนินงานสถานีวทิ ยุกระจาย
เสียง และการศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเป็นข้อมูลในการกำ�หนดขอบเขตการวิจัย
ขั้ น ที่ 2 การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของ
มหาวิ ทยาลั ยสุโ ขทัยธรรมาธิราช โดยผู้วิจัย ได้ สำ�รวจความคิ ดเห็ น และความต้ อ งการเกี่ ย วกับสถานี
วิทยุกระจายเสียง จากกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขัน้ ที่ 3 การสร้างร่างต้นแบบจำ�ลองสถานีวทิ ยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 และขัน้ ตอนที่ 2 แล้วนำ�
มาสร้างร่างต้นแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย
ขัน้ ที่ 4 การสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยการสัมมนาวิพากษ์ เพือ่ พิจารณาร่างต้นแบบ
จำ�ลอง โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ
การจัดรายการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขั้นที่ 5 การพัฒนาร่างต้นแบบจำ�ลอง โดยการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
สัมมานาวิพากษ์ เพื่อนำ�มาปรับปรุงพัฒนาร่างต้นแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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ขั้นที่ 6 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพแบบจำ�ลองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่าน
ขั้นที่ 7 การจัดทำ�รายงานแบบจำ�ลองฉบับสมบูรณ์โดยนำ�ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจัดทำ�รายงานแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ความถีร่ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis)
ผลการวิจัย

1. แบบจำ�ลองสถานีวทิ ยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อสาธารณะและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผลิตและพัฒนารายการวิทยุกระจายให้มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบรายการอย่างมีคุณภาพรวมทั้งเป็นศูนย์การฝึกอบรมสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา นักศึกษาและประชาชนภาคท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาการศึกษา โดยมีองค์ประกอบในการศึกษา 4 ด้าน คือ
(1) ด้านการบริหารและจัดการ ประกอบด้วยแนวคิด ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย  โครงสร้าง
ทางกายภาพอิงโครงสร้างของสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา ใช้การบริหารจัดการทรัพยากร แบบ POSCADCARE และการประเมินและการประกันคุณภาพ กำ�หนดมาตรฐานในการประกันคุณภาพไว้ 5 มาตรฐาน
และกำ�หนด 23 ดัชนีชี้วัด เน้นโครงสร้างตามสายการบังคับบัญชาโดยแบ่งตามหน้าที่ ความชำ�นาญเฉพาะ
ด้าน และมีโครงสร้างแบบอิสระอยู่ในการกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัย
(2) ด้านการจัดรายการและผังรายการ แบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สาระ
บันเทิง และบริการสาธารณะ การก�ำหนดผังรายการการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงต้องอยู่ในสัดส่วนที่
ก�ำหนดตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หมวด
2  เน้นการจัดรายการสดแบบมีปฏิสัมพันธ์ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการ และมีการออกอากาศซ�้ำเพื่อให้ฟัง
ย้อนหลังได้
(3) ด้านเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
         1. ด้านสถานีส่งแม่ข่าย มีแบบจำ�ลอง 3 รูปแบบคือ
          1.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบบดาวเทียม เป็นการ
ใช้โครงสร้างหลักของอาคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (EBPC) ในส่วนของห้องผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงและห้องควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่เดิมส่งสัญญาณเสียง
จากห้องควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงไปยังอุปกรณ์ Encoder เพื่อแปลงสัญญาณจาก
สัญญาณเสียงแบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลส่งกระจายเสียงด้วยระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
แบบเทคโนโลยี Ethernet ผ่านเส้นใยแก้วนำ�แสงไปยังอุปกรณ์ Decoder ที่สถานีส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม
ของผูใ้ ห้บริการช่องสัญญาณ เพือ่ ออกอากาศสถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระบบ
ดาวเทียม โดยผูร้ บั ฟังรายการสามารถรับฟังรายการผ่านชุดรับสัญญาณดาวเทียมโดยใช้รโี มทคอนโทรลของ
ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเลือกโหมด radio ในการรับฟัง  
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           1.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระบบ FM เป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM แบบ Solid state Digital transmitters มีจ�ำ นวนสถานีเพียงพอต่อการครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศหรือร่วมมือกับสถานีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร สามารถรองรับการแพร่กระจายเสียงทั้งแบบ
Analog ที่ใช้ในปัจจุบันและแบบ Digital Radio ทั้งระบบ HD (Hybrid Digital) และระบบ DRM (Digital
Radio Mondale) ออกอากาศตามผังรายการจากสถานีแม่ข่ายส่วนกลาง หรือร่วมมือกันกับท้องถิ่นจัดช่วง
เวลาบางช่วงในผังรายการ โดยใช้สถานีวิทยุกระจายเสียง มสธ.ส่วนกลาง เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดผ่าน
เครือข่ายสถานีวทิ ยุกระจายเสียง มสธ. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เครือข่ายสถานี
วิทยุชมุ ชน และสถานีวทิ ยุบริการสาธารณะทีเ่ ป็นพันธมิตรร่วม และ/หรือสถานีทไี่ ด้เช่าเวลาออกอากาศเป็น
บางช่วง โดยใช้การเชื่อมโยงสัญญาณเสียงผ่านวงจรเช่าความเร็วสูงระบบดิจิตอล (DDN: Digital Data
Network) หรือวิธีการเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบแพร่กระจายเสียงผ่านดาวเทียมแล้วแต่กรณี
           1.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระบบ AM เป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ AM แบบ Solid state Digital transmitters มีขนาดกำ�ลังส่งไม่นอ้ ยกว่า 100 KW จำ�นวน
4 สถานี สามารถรองรับการแพร่กระจายเสียงทั้งแบบ Analog ที่ใช้ในปัจจุบันและแบบ Digital Radio
ทัง้ ระบบ HD (Hybrid Digital) และระบบ DRM (Digital Radio Mondale) ออกอากาศตามผังรายการประจำ�
สถานีซงึ่ ประกอบด้วยรายการวิทยุกระจายเสียงทีถ่ า่ ยทอดจากส่วนกลางทีม่ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และรายการทีผ่ ลิตขึน้ เองของสถานีตามกรอบนโยบายจากส่วนกลางและท้องถิน่ ร่วมกันกำ�หนดขึน้ เพือ่ เป็น
แหล่งถ่ายทอดความรู้ของท้องถิ่นโดยมีสถานีตั้งอยู่ตามภาคต่าง ๆ ดังนี้
        
1.3.1 ภาคเหนื อ ที่ จั ง หวั ด ลำ � ปาง (ความถี่ ส ถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษาเดิ ม คื อ
AM 549 KHz)
         
1.3.2 ภาคกลางที่จังหวัดปทุมธานี (ความถี่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเดิมคือ
AM 1467 KHz เป็นสถานีวิทยุแม่ข่ายส่วนกลาง)
        
1.3.3 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น (ความถี่ ส ถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ
การศึกษาเดิมคือ AM 621 KHz)
1.3.4 ภาคใต้ ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี (ความถี่ ส ถานี วิ ท ยุ เ พื่ อ การศึ ก ษาเดิ ม
คือ AM 1242 KHz)
            ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า วเป็ น จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสี ย งเพื่ อ การศึ ก ษาเดิ ม อยู่ แ ล้ ว เมื่ อ มี กสทช. มี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากที่ ค ลื่ น ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้
จะถูกนำ�มาจัดสรรให้เพื่อการศึกษา และ ตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ยังมีข้อผูกพันกับธนาคารโลก
ว่ า ต้ อ งดำ � เนิ น การต่ อ ไปอี ก 20-25 ปี ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรใช้ เ งื่ อ นไขดั ง กล่ า วเป็ น โอกาสในการ
ขอรับคลื่นความถี่และนำ�เอาสถานีมาบริหารจัดการในรูปแบบของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มสธ. แม่ข่ายประจำ�ภูมิภาค เพื่อดำ�เนินการออกอากาศ
2. ด้านเทคนิคการเชือ่ มโยงสัญญาณระหว่างสถานีแม่ขา่ ยส่วนกลาง สถานีแม่ขา่ ย 3 ภาค
สถานีเครือข่าย และสถานีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร
    
2.1 การเชือ่ มโยงสัญญาณเสียงระหว่างห้องจัดรายการทีศ่ นู ย์วทิ ยพัฒนาและห้องควบคุม
การออกอากาศ (MCR) ที่ส่วนกลาง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เป็นสถานี Repeater เนื่องจากปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยกับศูนย์วิทยพัฒนาทุกแห่งมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเชื่อมโยงถึงกันอยู่แล้ว
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ดังนัน้ สามารถใช้อปุ กรณ์ประเภท Audio IP encoder/decoder เป็นอุปกรณ์หลักในการเชือ่ มโยงสัญญาณ
เสียงโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าLease line หรือวงจรเช่าแบบดิจิตัล ดังนั้นสัญญาณเสียงจากศูนย์วิทยพัฒนา
ทุกแห่งจะเชื่อมโยงมาที่ มสธ. จากนั้น มสธ. จะทำ�หน้าที่ patch สัญญาณจากศูนย์วิทย์ฯที่ห้อง MCR เพื่อ
ส่งไปยังสถานีแม่ข่ายภาคตามผังรายการที่กำ�หนดใว้ในผังออกอากาศของสถานีแม่ข่ายภาคแต่ละแห่ง
2.2  การเชือ่ มโยงสัญญาณเสียงระหว่าห้อง MCR มสธ.กับสถานีแม่ขา่ ยส่วนกลางเนือ่ งจาก
การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงของสถานีแม่ข่าย 4 ภาค (รวมส่วนกลาง) จะต้องไม่มีปัญหาของ
การเกิด Dead Aired ดังนัน้ การเชือ่ มโยงสัญญาณจากห้อง MCR ไปยังสถานีแม่ขา่ ยจะมีอย่างน้อย 2 ช่องทาง
คือ
    
2.2.1 เส้นทางเชื่อมโยงสัญญาณเสียงหลักผ่านวงจรเช่าความเร็วสูงระบบดิจิตอล
(DDN: Digital Data Network) โดยใช้เครือข่ายวงจรเช่าความเร็วสูงทีม่ เี สถียรภาพเชือ่ ถือได้จากผูใ้ ห้บริการ
ภาครัฐและเอกชน เช่น TOT CAT EGAT บริษัท ซิมโฟนี่จำ�กัด บริษัท TT&T จำ�กัดเป็นต้น ซึ่งใช้สถานีละ
2 วงจรเช่า แบ่งเป็นส่งจาก มสธ. ไปยังสถานีแม่ข่ายเพื่อออกอากาศตามผังรายการจากส่วนกลาง 1 วงจร
และรับสัญญาณเสียงจากสถานีแม่ขา่ ยภาคเพือ่ ออกอากาศรายการจากผังรายการของสถานีภาค กระจาย
เสียงผ่านดาวเทียมไปยังสถานีเครือข่ายทั่วประเทศตามช่วงเวลาที่กำ�หนดตามผังรายการจากส่วนกลาง
      
2.2.2  เส้ น ทางเชื่ อ มโยงสั ญ ญาณเสี ย งสำ � รองผ่ า นระบบแพร่ ก ระจายเสี ย งผ่ า น
ดาวเทียม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำ�ลังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ภายในปีงบประมาณ 2554 การที่สถานีแม่ข่ายภาคติดตั้งชุดรับสัญญาณ
ดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณรายการวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากผังรายการของส่วน
กลางสำ�รองใว้ ในกรณีการเชื่อมโยงถ้าขัดข้องก็สามารถตัดเข้ารายการจากดาวเทียมออกอากาศได้ทันที
และสามารถตัดเข้ารายการตามผังรายการปกติเมื่อเครือข่ายหลักได้รับการแก้ไข
      
2.2.3 การเชื่อมโยงสัญญาณจาก มสธ. ส่วนกลางไปยังสถานีเครือข่าย และสถานี
เครือข่ายพันธมิตรใช้การเชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบแพร่กระจายเสียงผ่านดาวเทียม เนื่องจากเป็นการ
ออกอากาศตามผังรายการจากส่วนกลางแบบเต็มเวลาสำ�หรับสถานีเครือข่ายและบางช่วงเวลาที่สถานี
เครือข่ายที่เป็นพันธมิตร

ภาพที่ 1 แสดงเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มสธ.
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3. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี New Media เนื่องจากปัจจุบันมีการหลอมรวมของสื่อ
เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มสธ. ควรมีการ
ประยุกต์ใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมดังนี้
3.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงเนื้อหารายการระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา
สถานีแม่ข่ายภาค สถานีแม่ข่ายส่วนกลาง ด้วยการจัดเก็บเนื้อหาและแบ่งปันกันผ่านระบบ Data center
ที่ส่วนกลาง เช่นเดียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ใช้ระบบ Data center ยี่ห้อ DALET
เป็นต้น
     
3.2  ใช้ Streaming server และ Web server ในการเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง
ของสถานีแม่ข่ายภาคและสถานีแม่ข่ายส่วนกลางผ่าน Internet ในแบบวิทยุอินเทอร์เน็ต และ Audio on
demand เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรับฟังผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแบบ smart phone
   
3.3  ใช้ระบบ Cloud Computing ในการมีส่วนร่วมในการจัดรายการระหว่างนักศึกษา
มสธ. คณาจารย์ และผู้จัดรายการ มีการสร้างเครือข่ายสังคมร่วมกันด้วย Social network เช่น face book
Twitter เป็นต้น
  
3.4  ใช้ระบบการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ IPStar ในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างสถานีแม่ข่ายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และศูนย์วิทยพัฒนาแบบ interactive และการรายงานสด
เหตุการณ์สำ�คัญในท้องถิ่น
หองดาวเทียม

ศูนยวิทยพัฒนา 10 ศูนย

DATA CENTER

หองควบคุมการออกอากาศ

สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการศึกษา มสธ.
แมขาย 4 ภาค
หองผลิตรายการ 1-6

New Media

ภาพที่ 2 แสดงการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีวิทยุกระจายเสียง มสธ.

(4) ด้านการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย รายได้และความคุ้มค่า ในระยะเวลา 25 ปี พบว่า ระบบ AM  
มีคา่ ใช้จา่ ยมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ค่าใช้จา่ ยระบบ FM และค่าใช้จา่ ยระบบดาวเทียม มีคา่ ใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ
นอกจากนี้การด�ำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากต้อง
ค�ำนึงถึง ความคุม้ ค่าในเรือ่ งของต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินแล้ว การจัดตัง้ สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
ต้องด�ำเนินการเพือ่ วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และการให้บริการ
แก่สงั คม โดยมิได้เน้นในด้านการหารายได้เชิงธุรกิจ ดังนัน้ สิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยจะได้รบั คือความคุม้ ค่าในด้าน
การให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านประเทศชาติ
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2. ผลการประเมินคุณภาพแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากขึ้นไปทุกด้าน (1) ด้านการบริหารและการ
จัดการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการจัดรายการและผังรายการ ประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (3) ด้านระบบเทคนิคการส่งกระจายเสียง ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และ
(4) ค่าใช้จ่าย รายได้ และความคุ้มค่า ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากและแบบจำ�ลองสถานีวิทยุ
กระจายเสียงสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
อภิปรายผล

1. แบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1 ด้ า นการบริ ห ารและจั ด การ การก�ำหนดเป้ า หมายของการบริ ห ารงานในสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจการให้บริการด้านการศึกษาและการบริการวิชาการ
แก่สังคมนั้น ในการบริหารจัดการภายในองค์การวิทยุกระจายเสียง การก�ำหนดเนื้อหา เป้าหมายของการ
บริหารงานในองค์การ และทิศทางองค์การในอนาคตบนเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว
โครงสร้างของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง มสธ. ด�ำเนินการโดยยึดอยูก่ บั ตัวองค์การหลัก คือ ส�ำนัก
เทคโนโลยีการศึกษา ที่ครอบครองสื่ออยู่หลายประเภท และใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้ามสื่อ
ลดต้นทุนจากการผลิตซ�้ำซ้อนภายในองค์การ โดยโครงสร้างหลักจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงานด้านผลิตรายการ
และข่าว ด้านเทคนิค ด้านการควบคุมการออกอากาศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานการบริหาร
งานทั่วไป และหน่วยงานทางด้านการตลาดที่เน้นการวิจัยและพัฒนาสื่อ ส่วนการบริหารและจัดการสถานี
ควรใช้แนวทางในการบริหารจัดการสถานี แบบอิสระโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อให้องค์การมีความ
คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้
การบริหารและจัดการสถานีวทิ ยุกระจายเสียง จะเป็นไปตามการปฏิรปู สือ่ วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 40 เดิมนั้น ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงจะต้องมีความเข้าใจ
และได้ก�ำหนดแผนงานเพื่อบริหารและจัดการองค์การให้สอดคล้องกับทิศทางของการปฏิรูปสื่อทางด้าน
วิทยุกระจายเสียงในสถาบันการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง มสธ. ขึ้นอยู่กับพันธกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ
การศึกษาและการบริการวิชาการแก่สงั คมและจำ�เป็นจะต้องกำ�หนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติเพือ่ ตอบสนอง
ในเชิงสังคมด้วย
การจัดการทางการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานีวทิ ยุกระจายเสียง มสธ. จะมีลกั ษณะไม่เป็น
ทางการ ใช้การสือ่ สารระหว่างบุคคลเป็นหลัก ใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สารระหว่างกัน มีระบบการสืบค้นข้อมูล
ระบบสารสนเทศการผลิตรายการ รวมทัง้ การตรวจสอบรายการและการประเมินผลงาน การจัดประชุมและ
งานทางด้านกองบรรณาธิการเป็นหลัก เป้าหมายความสำ�เร็จของสถานีวิทยุกระจายเสียง มสธ. อยู่ที่ความ
พึงพอใจของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1.2  ด้านการจัดรายการและผังรายการ
1.2.1 ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการ ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานี ด้านกฎหมาย ระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้อง ด้านกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ด้านผลการสำ�รวจวิจัย
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานี และด้านคู่แข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านปัจจัยในการจัดรายการวิทยุ
กระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ (ธีระรักษ์ โพธิ์สุวรรณ, 2552)
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1.2.2 ด้านกรอบรายการ ด้วยสถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ บริการสาธารณะเป็นการนำ�เสนอ
รายการสำ�หรับประชาชนทุกกลุม่ โดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ละรายการทีน่ �ำ เสนอจะต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม
นั้น ๆ  เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด  
1.2.3 ด้านผังรายการ ผลการวิจยั เป็นเพียงการเสนอแนวทางในการจัดผังรายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างกว้าง ๆ เพือ่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการจัดตารางออก
อากาศรายการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิลเลี่ยม อี. แมคคาเวทและ ปีเตอร์ เค. พรินเกิ้ล
(William E. Mc Cavett and Peter K. Pringle;2529)
1) สัดส่วนรายการ ได้ก�ำ หนดสัดส่วนรายการอยูท่ ี่ 70:30 คือ รายการประเภทข้อมูล
ข่าวสารความรู้และบริการสาธารณะร้อยละ 70 และรายการประเภทบันเทิง ร้อยละ 30 ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 รายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทกี่ �ำ หนดให้มสี ดั ส่วนรายการในผังรายการ สำ�หรับสถานีทปี่ ระกอบกิจการ
สาธารณะให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบ
2) ผั ง ออกอากาศรายการ การจั ด ผั ง ออกอากาศสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของ
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เกีย่ วข้องกับปัจจัย 4 ประการ คือ กลุม่ ผูฟ้ งั เป้าหมาย การส่งกระจายเสียง
ของสถานี ผู้อุปถัมภ์รายการ และระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระจายเสียง
3) ด้านแหล่งทีม่ าของรายการ คณะกรรมการบริหารสถานี ผูบ้ ริหารสถานี หรือนักจัด
รายการต้องศึกษาและกำ�หนดเป็นนโยบายถึงแหล่งที่มาของรายการที่จะนำ�มาออกอากาศ ได้แก่ รายการ
ที่สถานีผลิตเอง  รายการที่ร่วมมือกับเครือข่ายหรือพันธมิตร รายการข่าวที่จ้างบริษัทภายนอกผลิตรายการ
ตามกรอบการจัดรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     1.3 ด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียง
     1.3.1 จากการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ควรจัดตัง้ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงประเภทการบริการสาธารณะแบบใช้คลืน่
ความถี่ จะเป็นระบบ A.M. หรือ F.M หรือทั้งสองอย่าง  แต่เนื่องจากนักศึกษา มสธ. ต้องการรับฟังรายการ
วิทยุกระจายเสียงผ่านระบบ FM มากกว่าระบบ AM อย่างไรก็ตามการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบ
ใช้คลื่นต้องรอขั้นตอนการจัดสรรคลื่นความถี่จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำ�เนินการ  และเมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวความชัดเจนเกี่ยว
กับเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำ�มาใช้อาจถูกกำ�หนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ดำ�เนินการไปตาม
ข้อกำ�หนดที่ได้ประกาศเอาไว้  
   
1.3.2 ผู้วิจัยเห็นว่ามหาวิทยาลัย   อาจดำ�เนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม
ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านดาวเทียม (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) ความถี่ C-Band Global Beam ซึง่ จะทำ�ให้ มหาวิทยาลัยสามารถส่งสัญญาณ
รายการวิ ทยุกระจายเสียงออกอากาศผ่า นดาวเที ย มไปพร้ อ ม ๆ กั บสั ญ ญาณโทรทั ศน์ นั่ น หมายถึ ง
มหาวิทยาลัยกำ�ลังจะมีสถานีแม่ขา่ ยหลักในการส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
และอีกประมาณ 120 ประเทศ
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   1.3.3 การหลอมรวมสือ่ กระจายเสียงผ่านช่องทางสารสนเทศหรือ New Media เป็นส่วนเสริม
เติมเต็มทีท่ �ำ ให้วทิ ยุกระจายเสียงทวีความเข้มแข็งมากขึน้ เพราะสามารถให้ทงั้ ภาพและเสียง  จัดเก็บข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยมีห้องส่งที่ได้มีการปรับระบบจาก
อุปกรณ์อนาล็อกไปเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงในปี 2554 นี้   มหาวิทยาลัยยังได้จัดงบลงทุน
ให้ในส่วนของการจัดหาระบบที่เป็น Network-attached storage (NAS) หรือระบบที่เป็น storage area
network (SAN) เพิ่มเติม สำ�หรับในส่วนของห้องควบคุมการออกอากาศ ก็ได้มีการปรับระบบไว้รองรับ
การออกอากาศด้วยระบบการจัด Play list และ รายการสดสามารถรองรับการออกอากาศได้ 24 ชั่วโมง
รวมถึงขณะนีม้ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มกี ารออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ต
(STOU Radio Online) และสามารถเลือกฟังย้อนหลังได้แบบ On demand มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยังขาดแค่พนั ธมิตรเครือข่ายสถานีวทิ ยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ และ/หรือ บริการสาธารณะใหม่เพือ่ ขยาย
ช่องทางออกอากาศด้วยคลื่นความถี่เท่านั้น ถ้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถหาพันธมิตรใหม่
ได้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นค่าเชื่อมโยงสัญญาณผ่านวงจรเช่าความเร็วสูงระบบดิจิทัล (DDN: Digital
Data Network) และ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อเปิดช่องรายการเท่านั้น สำ�หรับการลงทุนในส่วน
งบลงทุนจะมีเพียงส่วนของ New Media ทีค่ วรลงทุนเพิม่ ในส่วนของการบริหารจัดการเนือ้ หาทาง เวิลด์ ไวด์ เว็บ
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น ๆ ได้
1.4  ด้านค่าใช้จ่าย รายได้ และความคุ้มค่า
1.4.1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย รายได้และความคุ้มค่าในระยะเวลา 25 ปี พบว่า ระบบ FM
มีคา่ ใช้จา่ ยมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ค่าใช้จา่ ยระบบ AM และค่าใช้จา่ ยระบบดาวเทียม มีคา่ ใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ
การดำ�เนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากต้องคำ�นึงถึง
ความคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินแล้ว การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้อง
ดำ�เนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย และการให้บริการ
แก่สังคม โดยมิได้เน้นในด้านการหารายได้เชิงธุรกิจ ดังนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รับคือความคุ้มค่าใน
ด้านการให้ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านประเทศชาติ
1.4.2 การประเมินคุณภาพแบบจำ�ลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชมีคุณภาพสามารถนำ�ไปใช้ได้จริง ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านโครงสร้างทาง
เทคนิค โครงสร้างการบริหารงานภายในของสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ต่อภารกิจสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว จึงสามารถนำ�แบบจำ�ลองไปปรับ
ใช้ได้ทันที
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการดำ�เนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้วิจัยขอ
นำ�เสนอข้อเปรียบเทียบระบบเทคนิคการส่งกระจายเสียง รวมทั้งข้อดีและข้อจำ�กัดและในการจัดตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียง ทั้ง 3 ระบบ
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดาวเทียม ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทำ�หน้าที่เป็นสถานีหลักหรือเป็นส่วนกลางในการผลิตรายการกระจายเสียงเพื่อการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ภารกิจการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีดาวเทียมส่งสัญญาณ
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ขึ้นดาวเทียมย่านความถี่ C-Band เพื่อออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดาวเทียม ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษัท อสมท. จำ�กัด (มหาชน) เพื่อออกอากาศรายการ
วิทยุโทรทัศน์ภายใต้ชอื่ ช่อง STOU CHANNEL และพ่วงสัญญาณรายการวิทยุกระจายเสียงไปกับสัญญาณ
รายการโทรทัศน์ผ่านชุดรับสัญญาณดาวเทียม C-Band นักศึกษาที่มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม C-Band
สามารถรับฟังรายการของสถานีวทิ ยุกระจายเสียมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระบบดาวเทียมภายไต้ชอื่
ช่องรายการ FM SUKHOTHAI
ข้อดี

ข้อจำ�กัด

เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ แ ละคุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น โดยใช้ โ ครงสร้ า ง
พื้ น ฐานเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง หมด ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศรายการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งวั น ละ 4 ชั่ ว โมง ทางสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียง แห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)
กรมประชาสัม พันธ์ ครอบคลุม พื้นที่ร้อ ยละ 90 ของ
ประเทศ จำ�นวน 11 สถานี (สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยเพื่ อ การศึ ก ษา (สวศ.) เดิ ม เรี ย กว่ า
สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่าย 2 เพื่อการศึกษา และ
ได้ยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2532 ตามคำ�สั่ง
กรมประชาสัมพันธ์ 136/2532 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2532
เริ่มส่งกระจายเสียงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523) นอกจากนี้
การออกอากาศผ่านดาวเทียมยังทำ�ให้สะดวกในการสร้าง
เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุชุมชน
ในอนาคต และจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายพบว่าถ้า
มหาวิ ท ยาลั ย ดำ � เนิ น การไปเป็ น ระยะเวลา 25 ปี
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยประมาณ
21,723,512 บาท และถ้ามหาวิทยาลัยมีกลุม่ ผูฟ้ งั มากพอ
อาจหารายได้ จ ากการโฆษณาสิ น ค้ า ได้ เ พราะเป็ น
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งที่ ไ ม่ ต้ อ งขอรั บ การจั ด สรร
คลื่นความถี่

ผู้ รั บ ฟั ง รายการจะต้ อ งมี ชุ ด รั บ สั ญ ญาณ
ดาวเทียมและต้องเลือกรับฟังรายการจากสถานีวิทยุ ซึ่ง
ธรรมชาติของการรับชมรับฟังสื่อของคนทั่วไปจะใช้ชุด
รับสัญญาณดาวเทียมในการชมรายการโทรทัศน์มากกว่า
การใช้ฟังรายการวิทยุ     

2. สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM จากการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ทุกจังหวัด
ในประเทศไทย ดังนั้นการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ที่ส่วนกลางเพียงสถานีเดียวจึงไม่
สามารถครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้ จากข้อมูลเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ของ
กรมประชาสัมพันธ์พบว่าถ้ามหาวิทยาลัยต้องการเครือข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศจำ�เป็นจะต้องจัดตัง้ สถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM จำ�นวนอย่างน้อย 124 สถานี ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ย เกีย่ วกับเครือ่ งส่งวิทยุกระจายเสียง
และอุปกรณ์สว่ นควบ  จำ�นวน 1,910,840,000 บาท (ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวไม่รวมค่าทีด่ นิ ทีต่ งั้ สถานี  ซึง่ แต่ละ
สถานีต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่)
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ข้อดี

ข้อจำ�กัด

เป็นระบบการออกอากาศที่นักศึกษาต้องการ
รั บ ฟั ง รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมากที่ สุ ด และผู้ รั บ
ฟังสามารถรับฟังได้โดยเครื่องรับวิทยุปกติทั่วไป และ
สามารถรับฟังในขณะที่เคลื่อนที่ได้ด้วย

ขณะนี้ ค ลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า วถู ก ใช้ เ ต็ ม ย่ า น
ความถี่แล้ว การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ต้องรอ
อย่างน้อยทีส่ ดุ ประมาณ 7 ปีตามแผนแม่บทการจัดสรร
คลื่นความถี่ของ กสทช. นอกจากนี้การจัดหาที่ดินที่
เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีก็ค่อนข้างหายาก เพราะ
ที่ที่เหมาะในการจัดตั้งสถานีได้ถูกจับจองไปหมดแล้ว
ยกเว้นแต่การขอเข้าไปร่วมใช้เสาอากาศส่งสัญญาณ
ร่ ว มกั บ กรมประชาสั ม พั น ธ์ และจากการวิ เ คระห์
ค่าใช้จ่ายพบว่าถ้ามหาวิทยาลัยดำ�เนินการไปเป็นระยะ
เวลา 25 ปี มหาวิทยาลัยต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยประมาณ
17,207,099,081 บาท  โดยมีโอกาสในการหารายได้จาก
การโฆษณามาช่วยค่าใช้จา่ ยได้นอ้ ยมากเพราะเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ประเภท สาธารณะ ไม่สามารถโฆษณาสินค้าได้  

3. สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ AM ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ AM ควรมีสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแม่ขา่ ยอยูป่ ระจำ�ทัง้ 4 ภาค เพือ่ ให้สง่ กระจายเสียงได้ครอบคลุมทัง้
ประเทศ จำ�นวน 4 สถานี ซึ่งมีค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์ส่วนควบ จำ�นวน  
543,932,800 บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าที่ดินที่ตั้งสถานี  ซึ่งแต่ละสถานีแม่ข่ายต้องมีเนื้อที่ไม่น้อย
กว่า 25 ไร่)
ข้อดี

ข้อจำ�กัด

จัดตั้งอย่างน้อย 4 สถานีก็สามารถครอบคลุม
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศ ประมาณ 60-70% ในอนาคต
เมื่อมีการประกาศใช้ระบบดิจิทัลสำ�หรับการส่งกระจาย
เสียงแล้ว คุณภาพของการรับฟังจะเทียบเท่ากับ หรือ
ดีกว่าการรับฟังเสียงจากสถานีวทิ ยุระบบ FM ในปัจจุบนั

ขณะนี้ ค ลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า วถู ก ใช้ เ ต็ ม ย่ า น
ความถี่แล้ว การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ต้องรอ
อย่างน้อยทีส่ ดุ ประมาณ 7 ปีตามแผนแม่บทการจัดสรร
คลื่นความถี่ของ กสทช. นอกจากนี้การจัดหาที่ดินที่
เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีก็ค่อนข้างหายาก เพราะ
ที่ที่เหมาะในการจัดตั้งสถานีได้ถูกจับจองไปหมดแล้ว
ยกเว้นแต่การขอเข้าไปร่วมใช้เสาอากาศส่งสัญญาณ
ร่ ว มกั บ กรมประชาสั ม พั น ธ์ และจากการวิ เ คระห์
ค่าใช้จ่ายพบว่าถ้ามหาวิทยาลัยดำ�เนินการไปเป็นระยะ
เวลา 25 ปี มหาวิทยาลัยต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยประมาณ
17,582,722,098 บาท  โดยมีโอกาสในการหารายได้จาก
การโฆษณามาช่วยค่าใช้จา่ ยได้นอ้ ยมากเพราะเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ประเภท สาธารณะ ไม่สามารถโฆษณาสินค้าได้
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การจัดตั้งสถานีกระจายเสียงระบบดาวเทียม จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เนือ่ งจากความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพ การมีพนื้ ทีอ่ าคารศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์  และ
ห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและห้องควบคุมการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่เดิม
มีสถานีสง่ สัญญาณขึน้ ดาวเทียมย่านความถี่ C-Band ของ อสมท. เพือ่ ออกอากาศสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระบบดาวเทียม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีช่องทางสารสนเทศ เป็นส่วน
เสริมเติมเต็มทีท่ �ำ ให้วทิ ยุกระจายเสียงทวีความเข้มแข็งมากขึน้ ปัจจุปนั มหาวิทยาลัยยังได้จดั งบลงทุนให้ใน
ส่วนของการจัดหาระบบทีเ่ ป็น Network-attached storage (NAS) หรือระบบทีเ่ ป็น storage area network
(SAN) เพิ่มเติม สำ�หรับในส่วนของห้องควบคุมการออกอากาศด้วยระบบการจัด Play list และ รายการสด
ซึ่งออกอากาศได้ 24 ชั่วโมง รวมทั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการออกอากาศรายการวิทยุ
กระจายเสียงทางอินเทอร์เน็ต (STOU Radio Online) และสามารถเลือกฟังย้อนหลังได้แบบ On demand
ซึ่งทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการและมีความพร้อมอยู่แล้ว
ด้านการบริหารจัดการสถานี โครงสร้างการบริหารงานภายในของสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา
ในปัจจุบันมีหน่วยงานรับผิดชอบต่อภารกิจสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว
เมื่ อ กสทช.ประกาศหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ ใ น
พระราชกิจานุเบกษาแล้ว สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถปรับโครงสร้างภายในสำ�นักฯให้รองรับกับ
โครงสร้างตามกฏหมายทีจ่ ะต้องยืน่ ขอรับใบอนุญาตต่อ กสทช. ได้ทนั ที ส่วนด้านการจัดผังรายการ และการ
ออกอากาศรายการตามกฏหมาย กสทช. จะกำ�หนดหลักเกณฑ์การจัดทำ�ผังรายการสำ�หรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำ�หรับคนกลุ่มต่าง ๆ เช่นคนด้อยโอกาส เด็กและ
เยาวชน  เพลงชาติไทย ข่าวในพระราชสำ�นัก รวมถึงการกำ�หนดระดับความเหมาะสมของรายการตามช่วง
เวลาซึ่งมหาวิทยาลัยมีความได้เปรียบ เนื่องจากรายการส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยอยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่
กสทช. กำ�หนด เมือ่ มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าว มหาวิทยาลัยสามารถนำ�มาปรับเข้ากับผังรายการ
ที่ออกอากาศประจำ�วันได้ทันที เพียงแต่มหาวิทยาลัยยังขาดพันธมิตรที่เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบใช้
คลืน่ ความถีท่ มี่ โี ครงข่ายครอบคลุมกว้างขวาง เช่น อสมท. และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ หรือสถานี
วิทยุชุมชนต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณรายการของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่รายการของสถานี
ดังนั้นการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดาวเทียมของมหาวิทยาลัยสามารถร่วมมือกับพันธมิตร
ดังกล่าวได้ การดำ�เนินงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงจะมีความพร้อมและสามารถขยายโครงข่ายครอบคลุม
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุด
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ผลการใช้บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการยืมคืนหนังสือ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
The Effects of Demonstration Video Lessons on
the Academic Achievement and Book
Borrowing and Returning Skills of
Prathom Sueksa One Students
ยงยุทธ ขุนแสง 1
ศยามน อินสะอาด 2
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) รูปแบบ One-Group Pretest/
Posttest Design มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือและการยืม
คืนหนังสือ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม)
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืน
หนังสือ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม)
ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต (3) เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์
แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ                
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จำ�นวน 1 ห้องเรียน
ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้แก่ (1) บทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิต  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/84.22 มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28, S.D. = 0.63 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีม่ ี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 (3) แบบทดสอบทักษะปฏิบัติการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89  
ผลการวิจยั พบว่า บทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิต เรือ่ ง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด คือ 82.42/84.22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน วีดิทัศน์แบบสาธิต
พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.05 และทักษะ
ปฏิบตั กิ ารยืมคืนหนังสือ พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2 อาจารย์ ดร. ประจำ�สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
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ABSTRACT

In this experimental research inquiry using the one group pretest posttest design
approach, the researcher investigates (1) the use of demonstration video lessons on “Book Corner
and Book Borrowing and Returning” for Prathom Sueksa One students at Ramkhamhaeng
University Demonstration School (Elementary Level) with the set criterion efficiency level being
at 80/80. The researcher also studies (2) the academic achievement on “Book Corner and
Book Borrowing and Returning” of the Prathom Sueksa One students under study who were
instructed using demonstration video lessons. Finally, the researcher examines (3) the practical
skills of book borrowing and returning of the students under investigation who had been instructed
using the demonstration video lessons on “Book Corner and Book Borrowing and Returning.”
Using the method of simple random sampling by drawing lots, the researcher selected
a sample population consisting of one classroom of Prathom Sueksa One students at Ramkhamhaeng
University Demonstration School (Elementary Level), Bangkok Metropolis enrolled in the first
semester of the academic year 2013.
The instruments of research constructed by the researcher consisted of
(1) the demonstration video lessons on “Book Corner and Book Borrowing and Returning” which
were found to satisfy the efficiency criterion at 82.42/84.22 at a good level with a mean of 4.28
concomitant with standard deviation (S.D.) at 0.63; (2) a test used to measure academic
achievement couched at the level of reliability of 0.86; and (3) a test of practical skills couched
at the level of reliability of 0.89.
Findings are as follows: 1. The demonstration video lessons on “Book Corner and Book
Borrowing and Returning of the students under study satisfied the set efficiency criterion at
82.42/84.22. 2. In determining the academic achievement levels on “Book Corner and Book
Borrowing and Returning” of the students under investigation instructed by the said video,
the researcher found that there were differences at the statistically significant level of .05
on the average scores prior to and after instruction using the demonstration video lessons.
3. The practical skills in book borrowing and returning of the students under study who had
been instructed through the demonstration video lessons on “Book Corner and Book Borrowing
and Returning” were found to show differences at the statistically significant level of .05 in the
average scores prior to and after instruction through the demonstration video lessons.
* ABSTRACT นี้จัดพิมพ์ตามต้นฉบับเดิมทั้งหมด ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสาร
ไม่อาจแก้ไขให้ต่างไปจากในเล่มวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้

27
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ประกาศใช้เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การดำ�รงชีวิต โดยกำ�หนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับ
โลก ดังนั้น การให้การศึกษาในระดับประถมศึกษา จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นพื้นฐานความรู้
ของผูเ้ รียนเพือ่ จะก้าวไปสูก่ ารเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ หรือการศึกษาในระดับสูงขึน้ แนวทางในการจัดการศึกษานัน้
(สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2554: 5) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนควรศึกษาบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) เพื่อจะได้นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป
การเรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนและพัฒนาได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญมากที่สุด
การศึกษาในปัจจุบนั มุง่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสค้นคว้าหาความรูจ้ ากทีอ่ นื่ ๆ มาประกอบความรู้ ทีไ่ ด้รบั
จากในชัน้ เรียน การเรียนจากอาจารย์ผสู้ อนเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เป็นการเพียงพอทีจ่ ะรอบรูใ้ นวิทยาการ
ด้านต่าง ๆ ผูเ้ รียนจะต้องหาความรูเ้ พิม่ เติม โดยการเข้าใช้หอ้ งสมุด ในและนอกเวลาเรียนเพือ่ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากห้องสมุด (อำ�ไพวรรณ ทัพเป็นไทย, 2549: 1-2) ได้กล่าวไว้ว่า ห้องสมุดเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ทีเ่ ป็นศูนย์กลางการเรียนรูข้ องสถาบันการศึกษา เป็นแหล่งทีท่ กุ คนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง
ช่วยให้ผู้ใช้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้ใช้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ นอกจาก
นั้นแล้วยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้มีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าและใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเอง
การสอนแบบสาธิตเป็นการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง แสดงขัน้ ตอนและอธิบายเนือ้ หาประกอบ
กับการกระทำ�ในสิง่ นัน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรูจ้ ากการสังเกตกระบวนการขัน้ ตอนการ
สาธิต (อาภรณ์ ใจเทีย่ ง, 2550: 142-144) กล่าวว่า การสอนแบบสาธิต เป็นการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
เป็นวิธที ผี่ สู้ อนแสดงหรือกระทำ�เป็นตัวอย่างพร้อมกับอธิบาย เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม
ผูเ้ รียนจะเกิดการเรียนรูจ้ ากการสังเกตกระบวนการขัน้ ตอนการสาธิตนัน้ ๆ เหมาะสำ�หรับการสอนทีต่ อ้ งการ
ให้ผเู้ รียนเห็นขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ นักเรียนสามารถเข้าใจวิธปี ฏิบตั ไิ ด้ดี เพราะเป็นประสบการณ์ตรง มีตวั อย่าง
ให้ดแู ละเห็นขัน้ ตอนในการปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม และเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักการสังเกต
การนำ�การสาธิตมาใช้ในการเรียนการสอน ผู้ทำ�หน้าที่การสาธิตอาจเป็นผู้สอนหรือวิทยากร
ผูช้ �ำ นาญในเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เป็นผูส้ งั เกตและติดตามขัน้ ตอนการสาธิตตัง้ แต่ตน้ จนจบกระบวนการ
สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2551: 19) ได้กล่าวว่า การสอนโดยการสาธิต (Demonstration) คือ
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่ผู้สอนกำ�หนด โดยการแสดง
หรือทำ�สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้สังเกตดูตามกระบวนการ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการสาธิต
วีดทิ ศั น์เป็นสือ่ การสอนเป็นสือ่ ทีผ่ เู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ทงั้ ภาพและเสียง โดยใช้ประสาทตาและหู
มีการน�ำมาใช้กนั อย่างแพร่หลายในสถานศึกษา เนือ่ งจากสามารถใช้งานง่ายและสะดวก   มีขนั้ ตอนการผลิตที่
ไม่สลับซับซ้อน สามารถน�ำเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์มาผลิต  ท�ำให้เกิดความน่าสนใจ
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ในการรับชมความสวยงามในการน�ำเสนอ นอกจากนีย้ งั สามารถลดภาระครูผสู้ อนได้ ทัง้ ยังสามารถใช้สอน
สาธิตเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ กระบวนการ กิจกรรมและแสดงขั้นตอนการท�ำงาน เพราะสามารถหยุดภาพนิ่ง
บางจุด สามารถน�ำเสนอบางมุมทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยวิธปี กติ  ทัง้ ยังดูซ�้ำ และดูภาพช้าได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน (มนตรี โพธิ์มงคล, 2544: 25) นอกจากนั้น ยังสามารถแปลงไฟล์ข้อมูลวีดิทัศน์ไป
ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซี ตามนโยบายของรัฐบาลที่แจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเริม่ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555 ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้งา่ ยและรวดเร็ว ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
จากปัญหาที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยในฐานะที่ศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเป็นอาจารย์ฝ่าย
โสตทัศนศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ซึง่ เป็นฝ่ายทีส่ นับสนุน การจัดการ
เรียนการสอน ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต  โดยนำ�บทเรียนวีดทิ ศั น์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และขั้นตอนต่าง ๆ ในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเรียนด้วยบทเรียนวีดิ
ทัศน์แบบสาธิต วิชาการใช้ห้องสมุด เรื่อง มุมหนังสือและการยืม คืนหนังสือ เพื่อให้ครูผู้สอนนำ�ไปใช้ รวม
ทัง้ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะการปฏิบตั   ิ จากบทเรียนวีดทิ ศั น์ ทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาในการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สำ�หรับการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์
แบบสาธิต
(3) เพือ่ ศึกษาทักษะปฏิบตั กิ ารยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือและการยืม
คืนหนังสือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จำ�นวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ได้แก่  
(1) บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 (3) แบบทดสอบทักษะปฏิบัติที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
ผลการวิจยั พบว่า บทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิต เรือ่ ง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.42/84.22 มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 4.28, S.D. = 0.63  และพบว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง การใช้บทเรียนวีดิทัศน์แบบ
สาธิต มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และทักษะปฏิบตั กิ ารยืมคืนหนังสือ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนี้ (1) ทักษะปฏิบตั ิ เรือ่ งมุมหนังสือ พบว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน
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ต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ แสดงว่านักเรียนมีทกั ษะ เกีย่ วกับการสืบค้นหนังสือภายใน
ห้องสมุด ที่สูงขึ้น (2) ทักษะปฏิบัติ เรื่องการยืมหนังสือ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีทักษะการยืมหนังสือที่สูงขึ้น (3) ทักษะปฏิบัติ
เรื่องการคืนหนังสือ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะการคืนหนังสือที่สูงขึ้น ได้ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป โดยในการคำ�นวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ (1) หาประสิทธิภาพของบท
เรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต กับการทดลองแบบรายบุคคลแบบกลุ่มเล็กและแบบกลุ่มใหญ่โดยใช้สูตร E1/E2
(2) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) (3) ความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบประเมินโดยใช้สตู ร สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha-Coefficients) ของ Cronbach (4) วิเคราะห์คะแนน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและทักษะปฏิบตั ิ ก่อนและหลังการใช้บทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิต โดยใช้สตู ร t-test
แบบ dependent Sample  
สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. บทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิต เรือ่ ง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ทีส่ ร้างขึน้ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับดี  (X = 4.28, S.D. = 0.63)
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/84.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด 80/80  
2.  ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต พบว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.  ทักษะปฏิบัติการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือ และการยืมคืนหนังสือ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนี้
3.1 ทักษะปฏิบัติ เรื่องมุมหนังสือ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุดที่
สูงขึ้น
3.2 ทักษะปฏิบัติ เรื่องการยืมหนังสือ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะการยืมหนังสือที่สูงขึ้น
3.3 ทักษะปฏิบัติ เรื่องการคืนหนังสือ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีทักษะการคืนหนังสือที่สูงขึ้น          
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาทักษะปฏิบัติการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต พบว่า
ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เป็น 82.42/84.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด 80/80 และ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าบทเรียนวีดิทัศน์อยู่ในระดับดี ( X = 4.28, S.D. = 0.63)   ส่วนคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่องมุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ .05 และคะแนนทักษะปฏิบัติ เรื่อง มุมหนังสือ การยืม และการ
คืนหนังสือ หลังการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ .05
1. บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ ของนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.42/84.22 ซึ่งผ่านการประเมินและหาประสิทธิตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตที่สร้างขึ้นตามหลักกระบวนการและขั้นตอน
ตามทฤษฎี รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ผู้วิจัยได้ทำ�การปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำ�ไปทดลองศึกษาจริง ดังนี้
ผู้วิจัยได้นำ�บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือ และการยืมคืนหนังสือ ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพ กับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม)
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-by-one testing) จำ�นวน 3 คน ที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง
อ่อน พบว่าสัญลักษณ์แถบสีของมุมหนังสือในบทเรียนวีดทิ ศั น์ไม่ชดั เจน สีบางสีผดิ เพีย้ นทำ�ให้นกั เรียนสับสน
ซึ่งส่งผลต่อการจดจำ�สัญลักษณ์แถบสีของมุมหนังสือ
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิต เรือ่ ง มุมหนังสือ และการยืมคืนหนังสือ เรียบร้อย
แล้ ว จากนั้ นนำ�บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิ ตหาประสิ ท ธิ ภาพกั บนั ก เรี ย นระดั บชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ฝ่ายประถม) การทดลองกลุ่มย่อย (small group testing) ที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 9 คน ทีม่ ผี ลการเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน  พบว่าเด็กบางคนไม่มสี มาธิในการเรียน คือ
ยังให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยไม่จดจ่ออยู่ในบทเรียนวีดิทัศน์ดีเท่าที่ควร
ผู้วิจัยได้นำ�บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง มุมหนังสือ และการยืมคืนหนังสือ ไปทดลองหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง  (ฝ่ายประถม)
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน ซึง่ เป็นขัน้ ตอนการทดลองภาคสนามหรือกลุม่ ใหญ่ (field testing) พบว่า
นักเรียนมีความสนุกตื่นเต้น โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการยืมหนังสือจากห้องสมุด เกิด
ความเข้าใจขัน้ ตอนปฏิบตั ิ และมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะฝึกปฏิบตั กิ ารสืบค้นหนังสือ และการยืมคืนหนังสือ
จากผลการหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือพบว่า คะแนนทักษะปฏิบตั กิ ารยืมคืนหนังสือของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างเรียน (E1) ของกลุม่ ทดลองแบบหนึง่ ต่อหนึง่ กลุม่ ย่อย และกลุม่ ใหญ่ คือ 81.82,
82.83 และ 82.42 ตามลำ�ดับ และคะแนนทักษะปฏิบตั กิ ารยืมคืนหนังสือของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 หลังเรียน (E2) ของกลุ่มทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ คือ 82.22, 82.96 และ
84.22 ตามลำ�ดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด 80/80
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2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต
เรือ่ ง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิก์ ารยืมคืนหนังสือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ทีส่ �ำ คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องแนวความคิดของนักจิตวิทยาทีน่ �ำ ไปใช้ตอ่ การสอนแบบสาธิตได้เป็น
อย่างดี คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ Albert
Bandura ที่เน้นหลักการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) อาจจะเป็นบุคคล ภาพยนตร์
วีดิทัศน์ โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ตามขั้นตอนของการเรียนรู้ เมื่อ
ผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบจะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ แล้วผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามแบบ นำ�ไป
สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางที่ผู้สอนกำ�หนด ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียน
วีดิทัศน์แบบสาธิต สามารถนำ�เอาสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้เรียนมาสู่ผู้เรียนได้ แทนการบรรยายด้วยปากเปล่าเพียง
อย่างเดียว มีเทคนิคทางภาพทีน่ า่ ตืน่ เต้นกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รียนสามารถนำ�มาเปิดดูยอ้ นกลับได้ทนั ที
ช่วยให้ครูผู้สอนสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ผู้เรียนสามารถรับรู้เรื่องราวและเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนั้นแล้ววีดิทัศน์แบบสาธิตเป็นการอธิบายถึงข้อ
เท็จจริง โดยมีการแสดงประกอบในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบวิธีการดำ�เนินงานตาม
ลำ�ดับขั้น ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้และเรียนรู้ได้ดี เมื่อได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงพร้อมกัน เหมือนกับว่า
อยู่ในเหตุการณ์จริง
นอกจากนั้นแล้วบทเรียนวีดิทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นนักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง แทนการ
สอนของครูปกติ กรณีทผ่ี สู้ อนไม่สามารถมาสอนได้เพราะจากการวิจยั นักเรียนทีเ่ รียนด้วยใช้บทเรียนวีดทิ ศั น์
มีผลสัมฤทธิส์ งู กว่าก่อนเรียน และยังสามารถนำ�บทเรียนวีดทิ ศั น์ไปใช้รว่ มกับการสอนโดยครูปกติได้อกี ด้วย
ข้อเสนอแนะ

1. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบทเรียนวีดิทัศน์ไปใช้กับสื่อเทคโนโลยี และนำ�บทเรียนไปแสดงบน
เว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการเรียน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้สอนหรือผู้ชำ�นาญในการสอน
ในสาขาต่าง ๆ ได้
2. ในขั้นตอนการผลิตบทเรียนวีดิทัศน์นั้น ผู้วิจัยควรศึกษาวิธีการโดยเฉพาะในเรื่องการตัดต่อ
ลำ�ดับภาพ ซึ่งเป็นขึ้นตอนที่สลับซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ ในการลำ�ดับภาพ
และเสียงให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด
3. ในการใช้บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง มุมหนังสือและการยืมคืนหนังสือ ควรศึกษาคู่มือการใช้บทเรียน
วีดิทัศน์และแผนการสอน โดยละเอียดถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
4. บทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต สามารถนำ�ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตพีซี ตามนโยบายของรัฐบาลที่แจกให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
5. สามารถคัดลอกบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิต ให้ผู้เรียนนำ�ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ทั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นวีดิทัศน์
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการสร้างและพัฒนาบทเรียนวีดทิ ศั น์แบบสาธิตในการฝึกปฏิบตั ใิ นกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่
และในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
2. ควรมีการสร้างและพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบสาธิตในการฝึกปฏิบัติ โดยนำ�ไปใช้ทดลองบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซี
3. ควรมีการผลิตรูปแบบการนำ�เสนอ โดยใช้ตวั การ์ตนู เป็นผูบ้ รรยายแทนผูบ้ รรยายทีเ่ ป็นบุคคลจริง
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
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สื่อสังคมออนไลน์กับการเรียนรู้
Social Media and Learning
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ 1
บทคัดย่อ

อัตราการเติบโตของการใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ในปัจจุบนั มีอตั ราสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ เกิดจากการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างง่ายขึน้ ด้วยกลยุทธ์
ในการส่งเสริมการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผ่านโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมในระบบ
3G และ 4G จึงทำ�ให้ผใู้ ช้โดยทัว่ ไปเกิดการยอมรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมทีม่ าควบคูก่ นั
ไปโดยปริยาย การนำ�เทคโนโลยีที่กำ�ลังอยู่ในสมัยนิยมมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ จึงถือ
เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้มากและมีผลกระทบโดยตรง ไม่เว้นแม้แต่ทางด้านการศึกษา
ซึ่งเทคโนโลยีร่วมสมัยเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือและสื่อที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้อยู่หลายประการ ได้แก่
ความยืดหยุน่ ได้ดา้ นของเวลาและสถานที่ การแสวงหาข้อมูลทีต่ นสนใจ ไปจนถึงความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเอง ขณะที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
หลากหลายด้าน ทัง้ เรือ่ งของการเผยแพร่ แบ่งปันข้อมูล การสนทนาสร้างปฏิสมั พันธ์ และการระดมความคิด
หรือแม้แต่การสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ การใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพจึงมีความจำ�เป็นต้องเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ร่วมกับระดับของการใช้
เทคโนโลยีและการสร้างปฏิสัมพันธ์ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการกันอย่างเหมาะสม
คำ�สำ�คัญ สื่อสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเรียนรู้
Abstract

The growth of social media at present has increased steadily, and the majority will come
from social network audiences in Asia-Pacific because using the internet is easily accessible
from mobile devices. Both mobile device and internet package are enhanced by marketing
strategies about the advantages of 3G and 4G telecommunication systems so the users are
implicitly adoptable internet and social network usages. Regularly, the trendy technologies are
applied on sciences and education because of directly penetrating and impacting on many
people such as time and location flexibility, discovering interested issues, and securing personal
information. Advantages of social network are responded vary user requirements as publishing
and sharing information, interacting and discussing, and business networking. Efficient social
network for learning is needed to comprehend online learning management, levels of technologies
and interactions that are integrated appropriately.
Keywords: Social Media, Social Network, Learning
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จากผลสำ�รวจของ eMarketer ถึงอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน ปี 2014
มีจ�ำ นวนผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 2.83 พันล้านคนทัว่ โลก โดยคิดเป็นร้อยละ 39.5 ของประชากรโลก
ทัง้ หมด แม้วา่ นับจากนีอ้ ตั ราการเติบโตจะเริม่ ช้าลง เพราะความอิม่ ตัวของกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว แต่ยงั
คงมีอตั ราเติบโตต่อเนือ่ ง ไปจนถึงปี 2018 จากผูใ้ ช้กลุม่ ใหม่ ๆ ในกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง และในแถบ
แอฟริกา ไปจนถึงกลุม่ ประเทศแถบอเมริกาใต้ และเอเชียแปซิฟกิ ปัจจุบนั เกินกว่าร้อยละ 63 ของผูใ้ ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตมักจะเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมด้วย ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งปกติ และจัดว่าสูงขึน้ กว่าปี 2013 ถึง ร้อยละ
12.5 โดยทีเ่ กือบร้อยละ 61 ของผูใ้ ช้กลุม่ นีใ้ ช้บริการ Facebook อย่างน้อยทีส่ ดุ 1 ครัง้ ต่อเดือน ขณะทีร่ อ้ ยละ
12.7 ใช้บริการ Twitter ซึ่งกว่าร้อยละ 65 ของผู้ใช้ทั้งหมด เข้าถึงโดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
มือถือ และจะได้รับการกระตุ้นให้เติบโตขึ้นอีก ซึ่งทำ�ให้เกิดการยอมรับการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไปโดยปริยายจากโปรแกรมการส่งเสริมการขายของค่ายโทรศัพท์มือถือที่ต่างพากันมุ่งเน้นในการให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์แบบ 3G และ 4G ที่มีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (McCarthy, 2014)

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ

ด้วยเหตุนี้จึงมีผลให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการจัดการเรียนรู้ เพราะเข้าถึง
คนได้เป็นจำ�นวนมาก และมีผลกระทบ (Impact) ต่อการสื่อสารและการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง
โปรแกรม (Application) ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต จึงถูกนำ�มาประยุกต์ใช้เข้ากับ
การจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ การบริหารจัดการเรียนรู้ หรือแม้แต่สนับสนุนแหล่ง
ทรัพยากรเรียนรู  ้ เนือ่ งด้วยเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นกระบวน
ทัศน์ (Paradigm Shift) ของสังคมโลกจึงให้ความสำ�คัญต่อทุกระบบ ด้วยมีความจำ�เป็นต้องตอบสนองต่อยุค
ดิจทิ ลั และการสือ่ สารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่เว้นแต่แม้กระบวนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
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เว็บไซต์เป็นสือ่ ชนิดแรก ๆ ทีถ่ กู นำ�มาผนวกกับการจัดการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ ไม่นา่
แปลกใจนักหากเมือ่ นึกถึงการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ภาพแรกทีเ่ ห็นคือการเข้าถึงทีอ่ ยูเ่ ว็บไซต์ทตี่ อ้ งการผ่าน
โปรแกรมท่องเว็บไซต์ (Web Browser) ไปจนถึงกระบวนการสืบค้นข้อมูลทีต่ อ้ งการจากเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการ
การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) การเรียนบนเว็บเป็นการใช้เว็บในการเรียนการสอน เพื่อเสนอบทเรียน
ในลักษณะสือ่ หลายมิตขิ องวิชาทัง้ หมดตามหลักสูตร หรือใช้เพียงการนำ�เสนอข้อมูลบางอย่างเพือ่ ประกอบ
การสอนก็ได้ รวมถึงนำ�ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่มีในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การ
เขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงมาใช้ประกอบเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพการเรียนสูงสุด (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
ประโยชน์จากการใช้เว็บเพื่อการเรียนรู้ เป็นการนำ�เอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเพื่อ
ใช้ในการศึกษาด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บมีชื่อเรียกหลายลักษณะ เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based
Instruction) เว็บการเรียน (Web-based Learning) เว็บฝึกอบรม (Web-based Training) อินเทอร์เน็ต
ฝึกอบรม (Internet-based Training) อินเทอร์เน็ตช่วยสอน (Internet-based Instruction) เวิลด์ไวด์เว็บ
ฝึกอบรม (WWW-based Training) และเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-based Instruction) เป็นต้น
การจัดการเรียนรูส้ ามารถทำ�ได้ตลอดทัง้ กระบวนการ หรือเพียงบางส่วนผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะอาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรบนเวิล์ดไวด์เว็บมาจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนการสอนผ่านเว็บจึงถือเป็นวิธีการใหม่ที่ช่วย
ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ และช่วยขจัดอุปสรรคของการเรียนการสอนทางด้านสถานที่และเวลา
(จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, 2554)
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถตอบสนองความต้องการในตัวบุคคล (วรรณพร
กลิ่นบัว, 2554) ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ในทันที
(Synchronous Communication) โดยที่ผู้ใช้ออนไลน์เข้าไปในช่วงเวลาเดียวกัน และติดต่อสื่อสารกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ตัวอย่างเช่น การสนทนาด้วยข้อความ (Chat หรือ Message) หรือแม้แต่การสือ่ สาร
ที่ต่างช่วงเวลากัน (Asynchronous Communication) ซึ่งได้แก่ การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
หรือกลุม่ ข่าวสาร (News Group) จะเห็นได้วา่ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตช่วงเวลาไหนก็สะดวกในการติดต่อ
สื่อสารได้ไม่จำ�กัดช่วงเวลา
2. ความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ ผู้ใช้นั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลกหรือบุคคลที่
อยูห่ า่ งไกลกัน โดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึงสถานทีท่ อี่ ยูจ่ ริง ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผใู้ ช้งาน บุคคลจะรูส้ กึ
เสมือนกันว่าได้พูดคุยสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์อยู่ในที่แห่งเดียวกัน
3.  แสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการหรือสิง่ ทีต่ นเองสนใจ อินเทอร์เน็ตนัน้ ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถขยายประสบการณ์
ในการพบปะบุคคลในชีวิตประจำ�วัน หรือค้นคว้าศึกษาในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้จากฐานข้อมูลมหาศาลใน
อินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการเข้าร่วมหรือสร้างเครือข่ายร่วมกลุ่มคนที่ให้ความสนใจในเรื่องราวเดียวกันได้
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4. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การใช้สื่อโดยไม่ระบุชื่อในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น สามารถ
เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กันโดยไม่มีใครมองเห็นซึ่งกันและกัน ด้วยธรรมชาติของสื่อนี้ที่ไม่สามารถรู้ว่าผู้ใช้สื่อ
คือใคร ผูใ้ ช้ไม่จ�ำ เป็นต้องเปิดเผยชือ่ จริงและทีอ่ ยูจ่ ริง บุคคลนัน้ จะรูส้ กึ ปลอดภัยและสบายใจกับการใช้บริการ
สือ่ ชนิดนี้ ทำ�ให้เปิดโอกาสให้คนได้แสดงออกถึงความต้องการทีแ่ ท้จริง ไปจนถึงแสดงความคิดอ่านโดยอิสระ
หรือแสดงบุคลิกลักษณะและอัตลักษณ์ตามความต้องการของตนเองทีส่ ามารถทำ�ในโลกแห่งความเป็นจริง
วิวฒ
ั นาการของการสือ่ อินเทอร์เน็ตเริม่ จากใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website) มาสูก่ ารสนทนาโต้ตอบ
(Chat) การแบ่งปันบทความ (Blog)  การสร้างกระทูเ้ พือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น (Forum หรือ Web board)
จนมาถึงการเผยแพร่และติดตามข้อมูลข่าวสารแบบทันที (RSS Feed: Really Simply Syndication)
ในด้านต่าง ๆ ทีท่ กุ อย่างเคยแยกการทำ�งานอย่างเป็นเอกเทศในอดีตสูก่ ารบูรณาการคุณลักษณะของบริการ
อินเทอร์เน็ตหลายด้านเข้ามาเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS : Social Networking Service) และ
ปฏิเสธไม่ได้ว่ากำ�ลังมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน
สื่อสังคมออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยเชิงคุณภาพของบริษัท Firefly Millward Brown จำ�กัด ประจำ�ภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางบริษัทได้ทำ�วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับองค์กรต่าง ๆ และกับ
ผู้บริโภคหลายร้อยคนทั่วโลก ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปี ในประเทศไทยได้ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกกับ
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำ�นวน 30 คน โดยถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับ
ปานกลางและกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ระดับมาก กล่าวว่า
“ . . . ผูบ้ ริโภคชาวไทยเปิดเผยถึงความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมต่อชุมชนและพวกเขารูส้ กึ ว่าสือ่ สังคมออนไลน์
เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เป็นสมาชิกของกลุม่ ความรูส้ กึ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคชาวไทยเมื่อพวกเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ . . . ”
“ . . . ผูบ้ ริโภคชาวไทยยังต้องการมีสว่ นร่วมภายในกลุม่ และต้องการแสดงตัวตนของตนเอง ดังนัน้
พวกเขาจึงเห็นว่าสื่ออย่าง Facebook เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ที่จะให้พวกเขาได้แบ่งปันความคิดเห็นและ
คำ�วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งตรงข้ามกับ Twitter จำ�นวนคำ�ที่จำ�กัดถูกมองว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าที่จะเป็น
สือ่ ทางเลือกสำ�หรับสือ่ ข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของพวกเขา . . . ” (กลุม่ เผยแพร่
และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
ในประเทศไทยบริการเครือข่ายสังคมกำ�ลังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ ชื่อ “ก้าวใหม่ครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”
โดยเล็งเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูผสู้ อนสามารถนำ�เครือ่ งมือออนไลน์ทมี่ อี ยูบ่ นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้สอน
ด้วยกันเอง ผูเ้ รียนกับผูส้ อน และผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนด้วยกัน โดยไม่มขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งเวลา และสถานที่ อันก่อให้
เกิดการเรียนรูแ้ บบไม่มที สี่ นิ้ สุด นับเป็นยุคทีน่ กั การศึกษาจำ�เป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียน
รู้ที่สำ�คัญแห่งนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่
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หลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนัน้ ตอบสนองการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ ยังได้รบั การพัฒนาและเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่ผู้สอนสามารถดึงศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำ�หรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Website/Application) เป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีทางเว็บไซต์ เพือ่ ผูใ้ ช้สามารถเผยแพร่ขอ้ มูล ไปจนถึงเรือ่ งราว และทัศนคติสว่ นตัว ผ่านการแสดง
สถานะ หรือรูปภาพเพือ่ ให้เพือ่ นในกลุม่ ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ของตน รวมถึงการเปิดโอกาสให้มกี าร
สร้างปฏิสมั พันธ์ผา่ นเครือข่ายเพือ่ นไปสูเ่ พือ่ นของเพือ่ นอีกทอดหนึง่ นอกจากนีผ้ ใู้ ช้ยงั สามารถใช้ประโยชน์
จากโปรแกรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นส่วนขยายของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ ร่วมกับเพือ่ น เช่น ส่งข้อความ
ถึงเพือ่ นพร้อมกันหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน จึงมีชอ่ งทางในการติดต่อสือ่ สารกันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ขณะเดียวกันผูใ้ ช้ยงั สามารถกำ�หนดสิทธิข์ องผูอ้ นื่ ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองในแบบเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
สาธารณะ หรือจำ�กัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเสมือนของตน (ศิริพร กนกชัยกุล, 2553) ทั้งนี้เพราะ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เอือ้ ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานร่วมกัน โดยเป็นเว็บไซต์ทมี่ งุ่ เน้นในการ
สร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรม
ร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคมจึงมีองค์ประกอบหลักซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
ผู้ใช้งาน อันประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และบริการเสริมที่มีความหลาก
หลายครอบคลุมสื่อสังคมออนไลน์เกือบทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะทำ�การปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บ (Website)
หรือโปรแกรม (Application) รวมไปถึงการตอบโต้ระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง
ของเว็บไซต์หรือโปรแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำ�ลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน จากผลสำ�รวจของ
eBizMBA (2014)  เรียงตามความนิยมมากทีส่ ดุ อันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 15 ได้แก่ [1] Facebook, [2] Twitter,
[3] Linked In, [4] Pinterest, [5] Google Plus+, [6] Tumblr, [7] Instagram, [8] VX, [9] Flickr, [10]
Vine, [11] Meetup, [12] Tagged, [13] Ask.fm, [14] MeetMe, และ [15] ClassMates โดยทั่วไปแล้ว
บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) สามารถจำ�แนกตามการใช้งานที่ได้รับความนิยม ได้แก่
1.  กลุม่ มุง่ เน้นการเผยแพร่ขอ้ มูล (Publishing) เอกสาร บทความ หรือองค์ความรู้ ทีอ่ ยูใ่ นลักษณะ
ของ Blog ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย (Wikipedia) ขณะที่บางเว็บไซต์จะนำ�เสนออยู่ใน
รูปแบบของ e-book เช่น Issuu และ Goodreads เป็นต้น
2. กลุม่ มุง่ เน้นการแบ่งปันข้อมูล (Sharing) ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น สิง่ ทีต่ นสนใจ เกร็ดความรู้
รูปภาพ หรือ วิดีโอ ผ่านเว็บไซต์ หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เช่น
Facebook, Twitter, Google+, Flickr, และ YouTube เป็นต้น
3. กลุ่มมุ่งเน้นการสนทนาพูดคุยหรือระดมความคิด (Discussing) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือข้อเท็จจริงผ่านการสื่อสารในรูปแบบฝากไว้ในกระทู้ (Web board, Forum) หรือโต้ตอบได้ทันทีเสมือน
การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าจริง (Real Time) ในลักษณะการรับส่งข้อความ (Chat) หรือติดต่อสื่อสาร
แบบเห็นหน้าผ่านวิดโี อ (Video Call) โปรแกรมทีน่ ยิ มใช้ เช่น Line, Google Hangout, และ Skype เป็นต้น
4. กลุม่ มุง่ เน้นการสร้างเครือข่าย (Networking) ทีเ่ กีย่ วพันการแสวงหาความก้าวหน้าในตำ�แหน่งงาน
นำ�เสนอความสามารถในการทำ�งาน ทักษะ หรือความเป็นมืออาชีพ เว็บไซต์สอื่ สังคมออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความ
นิยมในกลุม่ นี้ เช่น Linked In ขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจมักจะสร้างเป็นกลุม่ เฉพาะ Group,
Fan Page, Channel ให้ผู้ที่ต้องการติดตามกด Like, Follow หรือ Subscribe สิ่งที่ตนนำ�เสนอ

38

ภาพที่ 2 ภาพรวมการให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จาก FredCavazza.net (2014)

เนือ่ งด้วยบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นน้ั สามารถตอบสนองต่อการนำ�เสนอข้อมูลได้หลากหลาย
ลักษณะทั้งแบบที่เป็นสาธารณะ หรือจำ�กัดสิทธิของบุคคลเข้าใช้งาน โดยที่สามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่น
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดดู อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็น แก้ไขเพิ่มเติม หรือแบ่งปันต่อไปอีก
ทอดหนึ่ง และยังสามารถรองรับข้อมูลสารสนเทศในปริมาณมากได้ จึงได้มีการนำ�คุณสมบัติเหล่านี้เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับงานในหลายรูปแบบ ไปจนถึงการนำ�คุณสมบัติของบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนรูก้ จ็ ะทำ�ให้เกิดประโยชน์ได้ในหลายด้าน (จารุวจั น์ สองเมือง, 2554)  ตัวอย่างเช่น
1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมของกลุ่มผู้เรียน เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใต้มิติความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งผู้สอนและ
ผูเ้ รียนเข้าสูก่ ารสร้างความสัมพันธ์ภายในระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์กจ็ ะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาสัมพันธภาพ
ในบริบทสังคมแห่งความเป็นจริงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ลักษณะการนำ�เสนอข้อมูลหรือสถานะที่เป็นปัจจุบัน
จะทำ�ให้ทงั้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถติดตามความเคลือ่ นไหว พฤติกรรม และข่าวสารข้อมูลของกันและกัน
ได้อย่างทันท่วงที
2. เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ถามตอบข้อสงสัย พร้อมทัง้ เอือ้ ต่อการสนับสนุนแหล่งข้อมูลไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถ
ติดตามการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัย และทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่อง
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3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย ในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รู ป แบบ
ของการแผยแพร่และแบ่งปันบทความ ข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน ตามแต่ละบุคคลให้ความสนใจนั้น เป็นการ
ต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยการแสดงแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพิม่ เติมเนือ้ หาสาระทีต่ นรูห้ รือแก้ไขปรับปรุงองค์
ความรู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ อันจะนำ�ไปสู่ข้อสรุปภายใต้ความเข้าใจ
ร่วมกันของคนในเครือข่ายสังคมได้
4. ส่งเสริมการบันทึกช่วยจำ�และการอ่าน การบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จุดเด่นประการหนึ่ง
คือ การบันทึกช่วยจำ�  หรือ นำ�เสนอข้อความได้ฉับไว พร้อมทั้งติดตามอ่าน สถานะ หรือ ข้อมูลข่าวสารได้
ในทันทีที่มีการลงข้อมูลจากบุคคลในเครือข่ายสังคมเดียวกัน
จากประโยชน์ข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Freishtat (2009) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้อย่าง
ไร้พรมแดนด้วย Facebook สื่อการสอนกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นสาธารณะ ด้วยหลักสูตร
การเรียนรู้แบบดิจิทัล กล่าวว่า เครือข่ายที่เป็นดิจิทัลถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับจำ�นวนประชากร
ที่มากขึ้น ซึ่งถูกบูรณาการเข้ากับการดำ�เนินชีวิตในประจำ�วัน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงดำ�เนินไปสู่การผสม
ผสานระหว่างความเป็นดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงทั้งทางกายภาพ ค่านิยม สังคม และวัฒนธรรม
แม้ไม่ใช่บทบัญญัติตายตัว แต่ก็แผ่ขยายออกไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งยังหยั่งรากลึกต่อไป
ไม่หยุดยั้ง ซึ่งเราต้องรู้และตระหนักถึงทิศทางความเป็นไปในโลกของเครือข่ายดิจิทัล ซึ่งมันคงจะดีกว่า
ถ้าหากเรารู้จักปรับตัวและดึงศักยภาพมาใช้ในการพัฒนาการสอนให้สอดรับวัฒนธรรมในการทำ�งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ Cain and Policastri (2011) กล่าวว่า การพัฒนาตลอดจนการนำ�ไปใช้และการ
ประเมินทีม่ ปี ระสิทธิภาพของการกิจกรรมผ่านสือ่ ทางเลือกอย่างเช่น Facebook ทีจ่ ดั ไว้ให้ส�ำ หรับผูเ้ รียนถือว่า
เป็นประเด็นร่วมสมัย แม้วา่ อาจไม่ครอบคลุมสาระการเรียนรูห้ ลักอย่างการจัดการเภสัชศาสตร์ และหลักสูตร
การเป็นผูน้ � 
ำ แต่ทศั นคติของผูเ้ ชีย่ วชาญถือเป็นสิง่ สำ�คัญ โดยเฉพาะจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกมหาวิทยาลัย
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการนี้ ถูกสร้างด้วยการใช้กลุ่มบน Facebook เป็นสื่อกลาง
ในการเชือ้ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่าง ๆ เข้ามาร่วมกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและตอบคำ�ถามข้อสงสัย
ตามหัวข้อทีเ่ ป็นประเด็น ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้รบั คำ�แนะนำ�เบือ้ งต้นก่อนเข้าร่วมกับกลุม่ บน Facebook แม้วา่ เป็น
ผู้เข้าร่วมในการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการก็ตาม Lenoue (2012) ได้ศึกษารูปแบบการให้บริการเครือข่าย
สังคม ด้านการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำ�หรับการจัดการเรียนการสอน พบว่าการบริการเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมถูกนำ�ไปผนวกเข้ากับหลายล้านเว็บไซต์ แต่การพัฒนาเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนถือ
เป็นเรือ่ งใหม่ โดยเฉพาะหัวข้อการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้ อัตราเฉลีย่ ในการใช้งาน และ
ผลลัพธ์จากการใช้บริการเครือข่ายสังคมในการจัดการศึกษา ไปจนถึงบริบทของการจัดฝึกอบรม ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ใหม่ในการทำ�วิจัยและกำ�ลังเป็นที่ได้รับความสนใจในสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ผลจาก
การสำ�รวจความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าบริการเครือข่ายสังคมเหล่านี้ช่วยสนับสนุนใน
การติดต่อสื่อสาร การสร้างกลุ่มสังคม ไปจนถึงการให้คะแนนด้านความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ซึง่ จัดว่ามีประโยชน์มากทีส่ ดุ ในมุมมองของการให้บริการเครือข่ายสังคมหากนำ�ไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการ
ศึกษา ขณะทีก่ ารตัง้ ค่าความปลอดภัยถือเป็นคุณสมบัตอิ นั สำ�คัญเพือ่ ความเป็นส่วนตัวในการจัดการศึกษา
เมือ่ ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ การให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นกับหัวข้อในการเผยแพร่สถานะ
ส่วนบุคคล การสร้างเนือ้ หาในการเรียนรู้ ไปจนถึงความสามารถต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการใช้งานมัลติมเี ดีย
ถือเป็นหัวใจสำ�คัญอีกประการของการจัดการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าความสามารถของ
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บริการเครือข่ายสังคมนัน้ สมควรถูกใช้เป็นเทคนิควิธใี นการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบการนำ�เสนอข้อมูลทีใ่ ห้
ผู้มีส่วนร่วมได้ดูและใช้ประโยชน์จากข้อมูลไปจนถึงคุณลักษณะที่หลากหลายที่สนับสนุนบริการเครือข่าย
สังคมทางการศึกษา เหล่านีเ้ ป็นตัวชีว้ ดั ให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถในการใช้เครือ่ งมือในบริการเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างเด่นชัด ประหนึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของแนวทางจัดการศึกษาไป
สู่ยุคของเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
แต่สงิ่ สำ�คัญในการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านบริการเครือข่ายสังคมนี้ คือ วิจารณาญาน และจริยธรรม
ของทั้งผู้นำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร และผู้รับสาร ควรนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นจริง ส่งเสริมกระบวนการคิด จรรโลง
จิตใจ ช่วยพัฒนาการแนวทางดำ�เนินชีวิตของตัวบุคคลและสังคม พร้อมทั้งต่อยอดการสร้างองค์ความรู้
ที่ไม่จบสิ้น จึงถือเป็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางในการนำ�สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

เมื่อได้รู้ถึงประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์แล้วประการต่อมา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ซึ่งเราสามารถประยุกต์ได้จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของ วรัท พฤกษากุลนันท์
(2550) ดังนี้
1. กำ�หนดประเด็น หรือ หัวข้อหลัก ในการเรียนรู้
2. กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
3. วิเคราะห์ผู้เรียน
4. ออกแบบเนื้อหาสาระการเรียนรู้
4.1 กำ�หนดเนื้อหาให้ตรงตามหลักสูตร หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4.2 จำ�แนกหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และลำ�ดับเนื้อหาในการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
4.3 กำ�หนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละหัวข้อ
4.4 กำ�หนดแนวทางการเรียนรู้
4.5 จัดหาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา
4.6 กำ�หนดแนวทางการวัด และประเมินผล
4.7 กำ�หนดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการเรียนรู้
4.8 จัดทำ�เอกสารปฐมนิเทศ คำ�ชี้แจง และคำ�อธิบายสาระการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
5. บูรณาการสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. จัดเตรียมความพร้อมของแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ และการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการ
ใช้งาน สถานที่ เวลา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนรู้
7. ปฐมนิเทศและทำ�ข้อตกลงกับผู้เรียน ดังนี้
7.1 อธิบายวัตถุประสงค์ สาระสำ�คัญ และวิธีการเรียนรู้
7.2 สำ�รวจความพร้อมของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจจะ
ต้องมีการทดสอบ หรือ สนับสนุนแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่ผู้เรียนสามารถไปศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้ได้
ด้วยตนเอง
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ความเปนมนุษย

8. จัดการเรียนรู้ตามแบบที่กำ�หนดไว้โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
8.1 ใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการใช้ภาพกราฟิก และ/หรือ สื่อมัลติมีเดียประกอบ
การนำ�เข้าสู่บทเรียน
8.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมตามแต่ละหัวข้อในการเรียนรู้
8.3 กำ�หนดความรู้เดิม และทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นที่ควรมี ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
8.4 เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์เดิมเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และทักษะใหม่
8.5 แนะแนว หรือคอยให้คำ�ปรึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น การดำ�เนินการอภิปรายกลุม่ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติม การถามตอบ การประเมินตนเอง ไปจนถึงกิจกรรมการแบ่งปันข้อมูล และการถ่ายโอนความรู้
8.6 ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ด้วยการมอบหมายงาน ตัวอย่างเช่น การให้
แบบฝึกหัด ใบงาน โครงงาน การจัดทำ�รายงานเดี่ยว และ/หรือ รายงานกลุ่มในแต่ละสัปดาห์
8.7 ผู้เรียนส่งงานผู้สอน ด้วยการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บเพจ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
8.8 ผู้สอนประเมินผลงานของผู้เรียนและรายงานผลย้อนกลับคืนสู่ผู้เรียน
9. การประเมินผล ผู้สอนสามารถใช้การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
การเรียน รวมทัง้ การทีผ่ เู้ รียนสามารถประเมินผลผูส้ อน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทัง้ รายวิชา
เพื่อให้ผู้สอนนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป
เมือ่ เราทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบออนไลน์โดยสังเขปแล้ว ประการต่อมา คือ ระดับของ
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้กบั การจัดเรียนรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ การน�ำเป็นแนวทางในการน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2553) ได้อธิบายเกีย่ วกับ ระดับความเป็นมนุษย์กบั การใช้เทคโนโลยี
ในการสอน ไว้ว่า ถ้าสร้างภาพกราฟิกอธิบาย โดยให้ระดับของการใช้ความเป็นมนุษย์ กับระดับของการใช้
เทคโนโลยี มีตงั้ แต่ระดับตำ�่ ไปจนถึงระดับสูง และให้ระดับการใช้ความเป็นมนุษย์อยูบ่ นแกน Y ซึง่ เป็นแนวตัง้
และให้ระดับการใช้เทคโนโลยีอยู่บนแกน X ซึ่งเป็นแนวนอน จะได้แบบแผนของการใช้ความเป็นมนุษย์
และการใช้เทคโนโลยีในการสอน ดังนี้

สูง

D

C
E

ต่ำ

A

B

ต่ำ

สูง
เทคโนโลยี

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์กับการใช้เทคโนโลยี
ตามแนวคิดของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2553)
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1. การสอนแบบ A เป็นแบบทีใ่ ช้ความเป็นมนุษย์และใช้เทคโนโลยีตำ 
�่ การสอนแบบนีม้ กี ารออกแบบ
การสอนในเงือ่ นไขทีผ่ สู้ อนไม่สามารถจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนแต่ละคนได้ และมีขอ้ จ�ำกัดของการใช้
เทคโนโลยีการสอน การสอนแบบนีไ้ ด้แก่ การบรรยาย โดยผูส้ อนยืนบรรยายหน้าห้องประชุม หรือห้องเรียน
ทีม่ ผี เู้ รียนจ�ำนวนมาก หรือสอนในห้องหนึง่ แล้วใช้กล้องทีววี งจรปิดถ่ายทอดภาพและเสียงออกไปยังผูเ้ รียน
ที่อยู่ภายนอกห้องเรียนรับชม
2. การสอนแบบ B เป็นแบบที่ใช้ความเป็นมนุษย์ต�่ำ  แต่ใช้เทคโนโลยีสูง การสอนแบบนี้มีการ
ออกแบบการสอนส�ำหรับการเรียนทางไกลทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีสงู เช่น การใช้ E-learning ชุดการสอน หรือสือ่
การสอนทางไกลทุกรูปแบบ รายการวิทยุ โทรทัศน์ รวมทัง้ สือ่ โสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนอยู่ในระดับต�่ำ  บางครั้งผู้เรียนกับผู้สอนไม่เคยปฏิสัมพันธ์กันจริงเลย
3. การสอนแบบ C เป็นแบบทีใ่ ช้ความเป็นมนุษย์สงู และใช้เทคโนโลยีสงู การสอนแบบนีเ้ หมาะกับ
การสอนผู้เรียนกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 10 คน มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมาก อีกทั้งยังมี
การน�ำเทคโนโลยีการสอนมาใช้มากเช่นกัน โดยทั่วไปจะเป็นการจัดการเรียนรู้กับชั้นเรียนขนาดเล็กผู้เรียน
ทุกคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรืออุปกรณ์พกพาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
การสอนและวิธีการสอนบนฐานของการใช้เทคโนโลยี เช่น การสอนแบบ WebQuest การใช้ U-learning
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต หรือจากโปรแกรมส�ำเร็จรูป เช่น การใช้
Mind Map หรือ Concept Map ในการสรุปบทเรียน เป็นต้น
4. การสอนแบบ D เป็นแบบที่ใช้ความเป็นมนุษย์สูง แต่ใช้เทคโนโลยีต�่ำ  การออกแบบการสอน
แบบนี้เหมาะส�ำหรับการเรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการแสดงความเห็น
ระดมสมอง หรือวิพากษ์วจิ ารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหมาะกับชัน้ เรียนขนาดเล็ก แต่ไม่ใช้เทคโนโลยีการสอน
มากนัก นิยมใช้การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อาจไม่จ�ำเป็น
ต้องอยู่ในชั้นเรียน
5. การสอนแบบ E เป็นการสอนทีใ่ ช้ทงั้ ความเป็นมนุษย์และใช้เทคโนโลยีเทียบเท่ากัน เป็นการสอน
ทีใ่ ห้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอนอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ พบเห็นได้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาทั่วไป ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เป็นสภาพของความ
เป็นจริงมากกว่าในอุดมคติ เป็นการสอนทีส่ ร้างความสมดุลระหว่างความเป็นมนุษย์และเทคโนโลยีได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ เพราะผูเ้ รียนมีความสามารถในการควบคุมและพึง่ พาตนเอง โดยมีผสู้ อนและเทคโนโลยีคอย
สนับสนุน ผู้เรียนเกิดผลส�ำเร็จได้เต็มตามศักยภาพและความแตกต่างในแต่ละคน จัดเป็นทางสายกลาง
ระหว่างความเป็นมนุษย์และเทคโนโลยี ยิง่ ไปกว่านัน้ มนุษย์ยงั คงสามารถผลัดเปลีย่ นไปเป็นครูของกันและ
กันได้อีกด้วย
บทสรุป

จะเห็นได้ว่าแนวทางในการน�ำสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ต้องค�ำนึงถึงระดับ
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนไปจนถึงระดับของการน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งต้องก�ำหนดแนวทางที่เป็นกลาง และมีกระบวนการที่สอดรับการจัด
การเรียนรู้แบบน�ำตนเอง แต่ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การให้เนื้อหาจ�ำเป็นต้องมีลักษณะที่เป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) ซึง่ การจัดการเรียนรูใ้ นลักษณะนี้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจได้งา่ ย และเห็นภาพรวม
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ของสาระการเรียนรู้ที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กันขององค์ความรู้
ของผู้เรียนได้ในทันที แล้วค่อยเพิ่มพูนบูรณาการความรู้ที่มีมากขึ้นอีกต่อหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาจาก
การอ่านหรือศึกษาข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อความในปริมาณมาก และยากต่อการท�ำความเข้าใจ หน้าทีข่ อง
ผู้สอนจึงเป็นผู้วิจัยและพัฒนาบทเรียน วิธีการน�ำเสนอเนื้อหาสาระ สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การประเมินผล
ตามสภาพจริง การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยส่งเสริมการจัดการเรียนรูแ้ บบน�ำตนเอง ไปจนถึง
คอยให้ค�ำแนะน�ำแนวทางการเรียนรู้ ให้ค�ำปรึกษา และตรวจปรับผลย้อนกลับทีไ่ ด้ไปสูก่ ารพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
Computer Programming Using Icon-Based
Programming Language (IBPL)
สุชาติ แสนพิช1
บทคัดย่อ

ส�ำหรั บ การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด ้ ว ยการใช้ โ ปรแกรมภาษาแบบใช้ ภ าพสั ญ ลั ก ษณ์
(icon-based programming language) เป็นการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั นักเรียนได้เข้าใจ
กระบวนการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั้ พืน้ ฐาน จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูแ้ นวคิดของการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยภาพรวม ด้วยการเขียนโปรแกรมที่ง่ายและไม่ซับซ้อนท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรมของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การแสดง
ผลแบบทันทีทันใดและการใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมที่น้อยกว่าการเขียนโปรแกรมอื่น ๆ จะช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการ
เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูงอื่น ๆ ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์ ภาษาโปรแกรม
Abstract

Teaching computer programming with icon-based programming language (IBPL) to
students will help them understand the processes of basic computer programming language
(IBPL). The IBPL can help students learn the whole concept of computer programs. Students
can express their creative thinking in designing their own programs efficiently because the IBPL
is uncomplicated. The result of the IBPL will display immediately, and the IBPL takes less time in
programming than other programs, which helps to motivate students to enjoy learning computer
programming. The IBPL is the essential basic skill for learning the other advanced computer
programming languages.
Keywords: computer programming, icon-based programming language, programming languages
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การสอนการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ถื อ ว่ า มี ค วามส�ำคั ญ อย่ า งมากกั บ การพั ฒ นาด้ า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเป็นการสร้างชุดค�ำสั่งเพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ให้สามารถ
ท�ำงานได้ตามทีเ่ ราต้องการ ซึง่ จะเห็นได้จากการระบุในคุณภาพผูเ้ รียนของไทยในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 ระบุวา่ ผูเ้ รียนจะต้องเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ในขณะทีป่ ระเทศไทยระบุเรือ่ งการสอนการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา
เน้นการสอนการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ดังจะเห็นได้จากโครงการ Hour of Code ที่เริ่ม
ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ตน้ ปี 2014 เพือ่ รณรงค์ให้มกี ารเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในระหว่างทีเ่ รียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป้าหมาย
คือให้ผู้เรียน 10 ล้านคนทั่วประเทศต้องได้มีโอกาสเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1 สถิติด้านแรงงานและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา
ที่มา: http://csedweek.org/promote

จากสถิตดิ า้ นแรงงานและการศึกษาของสหรัฐอเมริกาพบว่าในปี 2020 (ดังภาพที่ 1) ความต้องการ
ด้านตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านต�ำแหน่ง โดยเฉพาะด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า ขณะที่จะมีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์เพียง 4 แสนคน ที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีต 9 ใน 10 ของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการ
เรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนท�ำให้นักเรียนที่จะเรียนต่อด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นอ้ ยตามไปด้วย ดังนัน้ จึงได้เริม่ มีการรณรงค์การเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียนภายใต้ชื่อโครงการ Hour of Code (ดังภาพที่ 2 และ 3) โดยมีการสอนการเขียนโปรแกรม
พื้นฐานโดยใช้โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์ (icon-based programming language) ซึ่งจะช่วย
ในการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นเรื่องยากในการท�ำความเข้าใจ ให้ผู้เรียนสนุกในการ
เรียนรู้สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย เช่น Puzzle Basic Game, Microsoft Kodu, MIT App
Inventor, Scratch, Lightbot เป็นต้น
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ภาพที่ 2 ภาพโปสเตอร์การรณรงค์โดย
ประธานาธิบดี   บารัคโอบามา
ที่มา: http://hourofcode.com/us/resources

ภาพที่ 3 ภาพโปสเตอร์การรณรงค์โดย
ผู้ก่อตั้ง Facebook มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก
ที่มา: http://hourofcode.com/us/resources

โดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ ชุดค�ำสั่งที่เป็นระบบขั้นตอนสั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ทาํ งาน ซึง่ โปรแกรมทีจ่ ะใช้สงั่ งานคอมพิวเตอร์ได้นนั้ จะต้องเขียนด้วยภาษาทีค่ อมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามได้ เรียกภาษาที่ใช้สั่งคอมพิวเตอร์นี้ว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งกฎเกณฑ์ ที่ควบคุมการเขียน
โปรแกรมคือภาษาโปรแกรม (programming language ) (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
ที่มา: http://lemoney92.blogspot.com/2010/04/whats-best-programming-language.html

ในขณะทีก่ ารเขียนโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์(icon-based programming language)
จะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างออกไปจากภาษาคอมพิวเตอร์อนื่ ๆ คือ ใช้รปู ภาพหรือสัญลักษณ์แทนกฎเกณฑ์และ
การเขียนโค้ด (ดังภาพที่ 5 และ 6) มีโครงสร้างลักษณะของภาษาแบบง่าย ผู้เรียนสามารถท�ำความเข้าใจ
ได้งา่ ยและไม่มกี ารอิงภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง่ เป็นหลัก แต่ใช้การสือ่ สารแบบง่ายผูเ้ รียนเพียง
สามารถใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนสื่อสารได้ก็สามารถเข้าใจและท�ำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก
โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์ได้
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ภาพที่ 5 ภาพโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
โปรแกรม Microsoft Kodu
ที่มา: http://fuselabsbe.cloudapp.net/page/kodu.
com/

ภาพที่ 6 ภาพโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
โปรแกรม Scratch
ที่มา: http://portable-scratch.softonic.

ตัวอย่างโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์

ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์เพื่อการสอนแนวคิดเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาโปรแกรมแต่ไม่ชอบการเขียนโค้ด
สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมตามทีต่ นเองต้องการได้ โดยจะยกตัวอย่างโปรแกรมทีไ่ ด้รบั ความนิยมในการน�ำ
มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของต่างประเทศ ประกอบด้วย
1. โปรแกรม Microsoft Kodu

ภาพที่ 7 โปรแกรม Microsoft Kodu
ที่มา: http://research.microsoft.com/

พัฒนาโดยฝ่าย Microsoft Game Lab เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสร้างเกม 3 มิติ ของตนเองได้ตาม
ที่ต้องการ โดยเป้าหมายคือเด็กที่เล่นเกม Xbox แต่สามารถสร้างจากคอมพิวเตอร์หรือสร้างจากเครื่อง
เล่น Xbox และเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบน Xbox ได้เลย โดยลักษณะของการเขียนโปรแกรมจะใช้
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ภาพสัญลักษณ์ง่าย ๆ เพื่อแทนความหมายเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กตั้งแต่ระดับอนุบาลดังนั้นภาพ
สัญลักษณ์ในการแทนความหมายในการเขียนโปรแกรมจะมีขนาดใหญ่และอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเด็ก
เช่น การเดิน การกิน การแสดงอารมณ์และการเปลีย่ นสี เป็นต้น แต่ระบบของเกมสามารถให้ผเู้ ล่นในระดับ
ที่สูงขึ้นสามารถพัฒนาผลงานที่ซับซ้อนได้เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://www.kodugamelab.com/
2. โปรแกรม Scratch

ภาพที่ 8 โปรแกรม Scratch
ที่มา: http://progopedia.com/

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย MIT Media Lab เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กภายในโครงการ
The Lifelong Kindergarten Group โดยเปิดโอกาสให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามจิตนาการ
และเรือ่ งราวทีต่ นเองต้องการ ทัง้ การสร้างเกม การสร้างแอนิเมชัน โดยสามารถแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์
ของเราให้กับเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ ได้ ด้วยการแบ่งปันผ่านสังคมออนไลน์ได้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การคิดเชิงเหตุผลและการท�ำงานร่วมกัน โดยโปรแกรมจะใช้บล็อกข้อความเพือ่ แทนการเขียนโค้ด ซึง่ บล็อก
ข้อความจะใช้ค�ำศัพท์ที่ง่ายในการท�ำความเข้าใจความหมายและใช้สัญลักษณ์รูปร่างของบล็อกเพื่อแทน
การเชื่อมต่อกับบล็อกอื่น ๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีและสามารถดูตัวอย่าง
ผลงานของเด็กนักเรียนจากทั่วโลกได้ที่เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu/
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3. โปรแกรม Game Salad

ภาพที่ 9 โปรแกรม GameSalad
ที่มา: http://gamesalad.en.softonic.com/

เป็นโปรแกรมส�ำหรับการพัฒนาเกมบนมือถือและการสร้างเกมบนเว็บไซต์โดยสามารถสร้างแบบ
เป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือเป็น HTML5 ก็ได้ โดยการพัฒนาเกมไม่มีการพิมพ์โค้ดแต่ใช้วิธีการลาก
บล็อกมาวางในส่วนของการเขียนโปรแกรม แต่ค�ำศัพท์และข้อความรวมทั้งลักษณะของการสร้างที่ยาก
กว่าโปรแกรม Scratch ดังนัน้ โปรแกรม Game Salad จึงเหมาะสมกับนักเรียนตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาขึน้ ไป
ผลงานทีไ่ ด้สามารถท�ำการอัพโหลดไปไว้บนเซิรฟ์ เวอร์ของ Game Salad ซึง่ สามารถแบ่งปันผลงานและการ
ขอค�ำแนะน�ำในการพัฒนาเกมจากนักพัฒนาเกมจากทั่วโลกในเว็บไซต์ http://arcade.gamesalad.com/
โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ฟรีที่เว็บไซต์ http://gamesalad.com/
โดยจะสามารถสร้างเกมเพือ่ การศึกษาได้และได้ความสามารถของโปรแกรมบางส่วน แต่จะไม่สามารถสร้าง
เกมเพือ่ การค้าได้ โดยหากต้องการสร้างเกมเพือ่ การค้าและต้องการความสามารถของโปรแกรมโดยสมบูรณ์
ทั้งหมดจะต้องซื้อโปรแกรม แต่ในความเห็นของผู้เขียนมองว่า Feature ของโปรแกรมที่ให้ฟรีก็เพียงพอกับ
การพัฒนาเกมในระดับพื้นฐานแล้วโดยไม่จ�ำเป็นจะต้องซื้อโปรแกรมมาใช้งาน
ประเทศไทยได้เริ่มมีการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ส�ำคัญในการพยายามผลักดันโดยเลือกใช้โปรแกรม Scratch
ในการส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานและการแก้ไขปัญหา โดยด�ำเนินการจัดท�ำสือ่ และคูม่ อื การเรียนรูต้ ลอดจนจัดฝึกอบรมให้กบั ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ได้
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องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์

1. การก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อการท�ำงานและการแสดงผล (Condition) คือการวางข้อก�ำหนดใน
การท�ำงานของโปรแกรมโดยระบุเหตุการณ์หรือการกระท�ำทีจ่ ะส่งผลต่อการกระท�ำหรือการท�ำงานในล�ำดับ
ต่อไป โดยเงื่อนไขหรือข้อก�ำหนดนี้จะส่งผลต่อการท�ำงานของชุดค�ำสั่งนั้นๆ ซึ่งหากเป็นไปตามเงื่อนไข
โปรแกรมก็จะท�ำงานในชุดค�ำสั่งนั้นได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ โดยการวางเงื่อนไขอาจจะมาในรูปแบบของ
การก�ำหนดค�ำ เช่น  if, when, condition เป็นต้น ยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Kodu
Sequence 1

When (วางเงื่อนไข): keyboard → Arrows
Do (การกระท�ำ):  move
ค�ำอธิบาย: เมื่อมีการกดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์ ตัว Kodu จะเคลื่อนที่
Sequence 2

When: bump →  red  →  apple
Do: eat → it
ค�ำอธิบาย: เมื่อตัว Kodu ชนกับแอปเปิ้ลสีแดง Kodu จะกินแอปเปิ้ลสีแดง
Sequence 3

When: got → red → apple
Do: score → points
ค�ำอธิบาย: เมื่อตัว Kodu เก็บแอปเปิ้ลสีแดงจะบวกคะแนน 10 คะแนน
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จะสังเกตเห็นว่าโปรแกรมที่ยกตัวอย่างไม่มีการเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนใด ๆ ลงไป
ในโปรแกรมเลย แต่เป็นการใช้สัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นบล็อกรูปภาพเพื่อแทนความหมายท�ำให้ผู้เรียน
สามารถท�ำความเข้าใจได้งา่ ยและทีส่ �ำคัญผูเ้ รียนจะได้เรียนรูเ้ รือ่ งของการก�ำหนดเงือ่ นไขในการท�ำงานของ
โปรแกรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของการเขียนโปรแกรมในแต่ละจุดได้ หากโปรแกรมไม่ท�ำงานตามที่ก�ำหนดไว้อาจจะเกิดจาก
การก�ำหนดเงือ่ นไขทีไ่ ม่ชดั เจนโดยสามารถกลับมาตรวจสอบการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วในต�ำแหน่ง
ที่ได้วางเงื่อนไขไว้
2. การประกาศตัวแปร (Variable) คือการก�ำหนดชือ่ เพือ่ ใช้เก็บค่าของข้อมูลหรือค่าคงทีป่ ระเภท
ต่าง ๆ ในขณะโปรแกรมท�ำงาน ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องก�ำหนดชือ่ ตัวแปรและประเภทของตัวแปรให้สอดคล้องกับ
การเก็บข้อมูลในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างของการประกาศตัวในโปรแกรมการสร้างเกม เช่น การประกาศ
ตัวแปรคะแนนโดยการตั้งชื่อตัวแปรคะแนนเป็น Score ประเภทของข้อมูลแบบตัวเลข Number ซึ่งตัวแปร
Score จะท�ำการเก็บคะแนนทีผ่ เู้ ล่นเกมสามารถท�ำคะแนนได้ ซึง่ ตัวแปร Score สามารถน�ำไปแสดงผลหรือ
น�ำไปค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ด้วยลักษณะที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ
และการแสดงผลล�ำดับแบบชัดเจนผู้เรียนจะมีความเข้าใจเรื่องของตัวแปรและการประกาศตัวแปรรวมถึง
ประเภทของตัวแปรในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลและการค�ำนวณได้
3. การกระท�ำ (Action) คือการระบุการท�ำงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท�ำการประมวลผล ซึ่งอาจจะ
อยูใ่ นรูปของการแสดงผลทางหน้าจอ การจัดกระท�ำข้อมูล การรับและการส่งข้อมูลกับผูใ้ ช้งาน โดยสามารถ
วางเงื่อนไขการกระท�ำหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้เรียนสามารถก�ำหนดได้ในส่วนของ Action, Do, Behaviors เป็นต้น   
ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมแบบใช้ภาพสัญลักษณ์

1. การท�ำงานมีล�ำดับขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน เรียกว่าการท�ำงานแบบชุดค�ำสัง่ บางโปรแกรมเรียกว่า Rule
หรือ Sequence โดยชุดค�ำสัง่ จะมีการแสดงการเรียงล�ำดับการเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน โดยการแยกเงือ่ นไข
และการกระท�ำออกเป็นล�ำดับตามที่ต้องการ ท�ำให้เข้าใจและแยกแยะปัญหาที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม
ได้งา่ ย และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยากหรือซับซ้อน
2. ง่ายในการเขียนโปรแกรม เพราะมีการใช้ตวั อักษรหรือภาพสัญลักษณ์แทนการเขียนโปรแกรม
ซึ่งในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะใช้การพิมพ์โค้ด ซึ่งจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามหลักหรือ
กฎเกณฑ์ทางภาษาคอมพิวเตอร์อาทิ ชื่อตัวแปร สัญลักษณ์ทางภาษาต่าง ๆ เช่น  () , : ; . {} การเว้นวรรค
การเว้นบรรทัด   เป็นต้น ซึ่งการพิมพ์โค้ดจะต้องถูกต้องท�ำให้บางครั้งผู้เรียนที่ออกแบบผังงานการเขียน
โปรแกรมได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมแต่อาจจะไม่ละเอียดหรือไม่เข้าใจในการพิมพ์โค้ด
ท�ำให้เกิดอุปสรรคในการท�ำความเข้าใจ ซึ่งการเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวอักษรหรือภาพสัญลักษณ์แทนค�ำ
สั่งหรือโค้ดด้วยตัวอักษรหรือภาพท�ำให้ง่ายในการเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงการพิมพ์โค้ดที่ถูกต้อง
แต่เน้นการท�ำความเข้าใจการท�ำงานและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม อีกทัง้ เป็นการเขียน
โปรแกรมแบบไม่ซับซ้อนผู้เรียนใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมแต่ละขั้นตอนที่น้อยเพื่อให้โปรแกรมท�ำงาน
ท�ำให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพิ่มมากขึ้น
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3. การแสดงผลการเขียนโปรแกรมแบบทันทีทันใด การเขียนโปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพ
สัญลักษณ์สิ่งส�ำคัญคือสามารถแสดงผลการเขียนโปรแกรมได้แบบทันทีทันใด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจ
สอบผลของการเขียนโปรแกรมว่าเป็นไปตามทีต่ นเองต้องการหรือไม่ หากมีขอ้ บกพร่องในการเขียนโปรแกรม
ผูเ้ รียนก็สามารถตรวจสอบและด�ำเนินการแก้ไขการเขียนโปรแกรมได้ในต�ำแหน่งทีเ่ ป็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล การเขียนโปรแกรมแบบใช้ภาพสัญลักษณ์หัวใจส�ำคัญคือการท�ำ
ความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและการใช้ความคิดเชิงเหตุและผล โดยแสดงผลของการเขียนโปรแกรม
ที่เกิดจากเหตุในการวางเงื่อนไขการกระท�ำเอาไว้ ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบสาเหตุและผลของการเขียน
โปรแกรมได้ โดยไม่เน้นที่รูปแบบการเขียนโปรแกรมตามแบบภาษาของคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
เป็นหลัก แต่เน้นที่ง่ายในการท�ำความเข้าใจและการสื่อสารโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ถูกต้องหรือใช้ภาษา
คอมพิวเตอร์ใดเป็นหลักในการเขียนโปรแกรม ท�ำให้ใคร ๆ ก็สามารถเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมได้โดย
ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาคอมพิวเตอร์เพราะใช้หลักการการเขียนโปรแกรมแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
เมือ่ ผูเ้ รียนเข้าใจความหมายของบล็อกภาพทีม่ ใี นโปรแกรม ผูเ้ รียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจิตนาการ
ของตนเองเพราะโปรแกรมให้อสิ ระในการสร้างผลงานทีห่ ลากหลายขอเพียงการเชือ่ มต่อเป็นไปตามเงือ่ นไข
การเขียนโปรแกรมแบบใช้ภาพสัญลักษณ์มีลักษณะเหมือนบล็อกตัวต่อของเลโก้ตรงที่มีบล็อกส�ำเร็จรูป
มาให้การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นอยู่กับจิตนาการของผู้สร้างว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะใด
ขอเพียงการต่อนั้นเชื่อมข้อต่อกันให้ถูกต้องเท่านั้น
6. เป็นพืน้ ฐานในการท�ำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษาอืน่ แม้การเขียนโปรแกรมแบบใช้
ภาพสัญลักษณ์จะไม่ใช้การเขียนโค้ดหรือการอธิบายภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง่ เป็นหลัก แต่หลัก
การเขียนโปรแกรมยังคงมีความคล้ายคลึงกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูภ้ าษาคอมพิวเตอร์ขนั้ สูงภาษาต่าง ๆ ต่อไปได้เป็นอย่างดี เพราะมีความเข้าใจในหลัก
การเขียนโปรแกรม เงื่อนไขการท�ำงาน การประมวลผลการท�ำงาน การจัดกระท�ำข้อมูล และการประกาศ
ตัวแปร เป็นต้น
สรุป

การเริ่ ม ตื่ น ตั ว ด้ า นการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ น
สหรัฐอเมริกาและการใช้เทคโนโลยีสอื่ การเรียนการสอนอย่างการใช้โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์
เข้ามามีสว่ นช่วยในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูใ้ นเรือ่ งทีย่ ากอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้เป็นเรื่องง่าย เป็นตัวอย่างที่ดีในส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งหากครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความสนใจสามารถทดลองจัดการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมภาษาแบบใช้ภาพสัญลักษณ์มาทดลองสอนในห้องเรียนเพือ่ เป็นการปูพนื้ ฐานความรูด้ า้ นการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียน เพราะการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ให้ ก ้ า วหน้ า ในอนาคตที่ ส�ำคั ญ ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ ก ารมี ส มรรถนะของคอมพิ ว เตอร์ ที่ สู ง หรื อ การมี เ ทคโนโลยี
ที่ล�้ำสมัยที่หาซื้อมาจากต่างประเทศ แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคือการพัฒนา
ก�ำลั ง คนของประเทศให้ มี คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพสามารถพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมด้ า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
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สรรปกิณกะ
มารู้จัก

ตอนที่ 1
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ 1

ในยุคสมัยที่มนุษย์กำ�ลังก้าวย่างอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลและการสื่อสารข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีอิทธิพลกับเราเกือบทุกด้านในชีวิตประจำ�วัน ไม่เว้นแม้แต่ทางด้านการ
ศึกษา การปรับตัวให้เท่าทันยุคสมัยและเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นสิ่งกระตุ้น
ให้เราจำ�เป็นต้องแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างไม่มีวันจบสิ้น เพราะการเรียนรู้เป็นหัวใจสำ�คัญ ในการ
พัฒนาศักยภาพ และสั่งสมประสบการณ์ให้เราได้ใช้ชีวิตได้อย่างพอเหมาะและพอดีกับสิ่งที่เราต้องเผชิญ
ในแต่ละวัน การศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นการใช้เครื่องมืออย่าง
คอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smartphone ซึ่งจัดเป็นช่องทางที่สะดวกในการสืบค้น และแสวงหาข้อมูลที่เรา
สนใจ อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชั่น มากมายที่ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันออกไป
สาระการเรียนรู้โดยสังเขป

แนวทางการดำ�เนินเนือ้ หาเรือ่ งการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน่ สำ�หรับการเรียนการสอน ดังแผนภาพที่ 1

ความหมายของแอปพลิเคชั่น

การเลือกใชแอปพลิเคชั่น

Google Application

การทำงานและการประยุกตใช
งานแอปพลิเคชั่น

การติดตัง
้ และตัวอยาง
การเขาใชงานบางแอปพลิเคชัน
่

จุดมุงหมาย : การทำงานแบบเครือขาย
สังคมออนไลน ยืดหยุนตามอุปกรณ
และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ตัวอยางแอปพลิเคชั่นที่นำเสนอ :
Chrome, Gmail, Google+, Drive,
Docs, Sheets และ Slides

ภาพที่ 1 แนวทางการดำ�เนินเนื้อหาเรื่องการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นสำ�หรับการเรียนการสอน

1 อาจารย์ ดร. ประจำ�สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Applications
ในวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ความหมายของแอปพลิเคชั่น

“แอปพลิเคชัน่ ” มาจากคำ�ศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า “Application” เมือ่ ค้นหาความหมายจากเว็บไซต์
Longdo.com (ลองดู ดอท คอม) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลาย
ภาษา และแปลความหมายเป็นภาษาไทย ในส่วนของคลังศัพท์ไทย โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ให้คำ�นิยามของคำ�ว่า “Application” (อ่านว่า: แอป-พลิ-เค’-เชิน)
หมายถึง “งานประยุกต์” หรือ “โปรแกรมที่ใช้ทำ�งานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใช้อยู่ใน
เวลานีอ้ าจจะมาจากการพัฒนาขึน้ ใช้เองภายในหน่วยงาน หรือ อาจจะซือ้ โปรแกรมทีผ่ อู้ นื่ เขาทำ�สำ�เร็จแล้ว
มาใช้กไ็ ด้” บางครัง้ เราอาจพบเห็นในคำ�ว่า “Application Program” (โปรแกรมประยุกต์) หรือ “Application
Software” (ซอฟต์แวร์ประยุกต์) หรือหลายครั้งที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “App” (แอป) ซึ่งก็คือโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ นั่นเอง เช่น โปรแกรมใน
การสืบค้นข้อมูล ตรวจดูสภาพอากาศ จับเวลาหรือตั้งเวลาปลุก ค้นหาเส้นทางและสถานที่ โปรแกรมใน
การจดบันทึก เก็บรวบมรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วยเตือนความจำ� จัดการกับปฏิทนิ จัดทำ�ตารางนัดหมาย
โปรแกรมในการจัดการและแก้ไขเอกสาร พิมพ์รายงาน  ตารางคำ�นวณ โปรแกรมด้านการนำ�เสนอ ตกแต่ง
รูปภาพ โปรแกรมติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ พูดคุยในรูปแบบวีดิโอ สร้างเครือข่ายสังคม แบ่งปันข้อมูล
รูปภาพ วิดโีิ อ หรือแม้แต่โปรแกรมเพือ่ ความบันเทิงอย่างเกม และโปรแกรมสำ�หรับชมรายการทีวี ภาพยนตร์
เสียงบรรยาย เพลง และดนตรี ซึ่งผู้ใช้สามารถรับฟังและรับชมได้แบบทันที (Real-Time) ที่ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ทำ�การออกอากาศถ่ายทอด หรือสามารถเรียกดูและรับฟังย้อนหลังได้ตามต้องการ (Audio and
Video on demand: AVOD) เป็นต้น
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แอปพลิเคชัน่ ในปัจจุบนั ถูกออกแบบและพัฒนาขึน้ เพือ่ ตอบสนองกับรูปแบบการใช้ชวี ติ (Lifestyle)
ของเราในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา ตลอดจนช่วงเวลาที่เราปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำ�วัน ไปจนถึง
แม้ขณะทีเ่ รานอนหลับ ด้วยแอปพลิเคชัน่ ทีม่ อี ยูม่ ากมาย และต่างพากันถูกพัฒนาออกมาเพือ่ สนับสนุนกับ
ระบบปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทหี่ ลากหลาย ซึง่ ได้แก่ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows, Mac OS หรือ
Ubuntu ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer, Personal Computer: PC) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Laptop) ขณะที่ระบบปฏิบัติการ Windows, iOS หรือ Android ถูก
พัฒนาขึน้ มาสำ�หรับการทำ�งานร่วมกับอุปกรณ์สอื่ สารจำ�พวก Smartphone และ Tablet หรือ iPad ซึง่ ผูผ้ ลิต
Application ต้องต่างพากันผลิตโปรแกรมของตนให้สนับสนุนกับระบบปฏิบัติการที่มีอยู่มากมาย บางครั้ง
ก็ทำ�ให้ผู้ใช้อย่างเราเกิดความสงสัยว่า “แล้วเราใช้ App อะไรดี ?” ที่มีหลากหลายระบบปฏิบัติการรองรับ
การใช้งาน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำ�งานได้ต่อเนื่องและยืดหยุ่นกับอุปกรณ์ที่เราใช้ทำ�งาน ในกรณีที่เรา
ต้องการทำ�งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์บ้าง หรือต้องอาศัยการทำ�งานผ่าน Smartphone หรือ Tablet บ้าง
ในกรณีทไี่ ม่สะดวกจะพกพาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไปนอกสถานที่ ทางออกทีผ่ เู้ ขียนมองเห็นในวันนีแ้ ละเวลานี้
ก็คือ การเลือกใช้ App ที่ทำ�งานผ่านเว็บไซต์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็มีข้อจำ�กัดเล็กน้อยนั่นก็คือ
ผู้ใช้จำ�เป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่เปิดใช้งานโปรแกรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมอินเทอร์เนต
ภายในบ้าน องค์กรหรือ หน่วยงานให้บริการ ผ่านสาย LAN (Local Area Network) หรือเชื่อมต่อแบบ
ไร้สายผ่าน Wi-Fi (หรือบางครัง้ ก็เขียนว่า WiFi มาจากคำ�ว่า Wireless Fidelity) หรือแม้แต่เชือ่ มต่อผ่านบริการ
3G หรือ 4G ซึ่งเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมของคลื่นโทรศัพท์ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อควรรู้ก่อนใช้แอปพลิเคชั่น

เนื่องจากความหลากหลายของอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียนขอแนะนำ�
คำ�ศัพท์เกีย่ วกับการโหลดแอปพลิเคชัน่ ซึง่ “โหลด” มาจากคำ�ว่า “ดาวน์โหลด” (Download) บางระบบปฏิบตั ิ
การก็ใช้คำ�ว่า “Get” ซึ่งมีความหมายร่วมกันระหว่างการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง หรือ ลงโปรแกรม (Install
หรือ Setup) ตามลำ�ดับ ซึง่ การดาวน์โหลดโปรแกรมในปัจจุบนั มักอาศัย e-mail address ของเราเพือ่ ยืนยัน
ว่ามีตัวตนอยู่จริง พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารหรือรับส่งข้อมูลหากเราต้องการอัพเดท (Update) หรืออัพเกรด
(Upgrade) โปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไปจนถึงทางผู้ผลิตโปรแกรมจะคอยช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหา
จากการใช้งานโปรแกรมทีเ่ กิดขึน้ แล้วส่งต่อมาให้ผใู้ ช้ได้อพั เดทต่อไป  และแม้วา่ ผูใ้ ช้จะมี e-mail ของตน
อยูแ่ ล้ว ผูเ้ ขียนขอให้สมัครเว็บไซต์ทใี่ ห้บริการ e-mail อย่าง Gmail เพือ่ ความสะดวกในการเข้าถึง
และใช้งานโปรแกรมของ Google หรือบรรดา Google Apps ที่สนับสนุนการทำ�งานแบบออนไลน์
และแบบ Real-Time โดยมีโปรแกรมครอบคลุมการทำ�งานพื้นฐานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่กำ�หนดเวลานัดหมาย
จัดการเอกสาร สร้างตารางการคำ�นวณ วาดภาพกราฟิก จัดการงานนำ�เสนอ สร้างและเก็บข้อมูลจากแบบ
ฟอร์ม ไปจนถึงการสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง พร้อมทั้งการทำ�งานในรูปแบบของเครือข่ายสังคม เป็นต้น
โดยที่ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างบาง Application ขึ้นมาแนะนำ� ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำ�หรับครูและนักเรียน และในการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม
ต่าง ๆ ในชุดของ Google Apps นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างโปรแกรมท่องเว็บไซต์ (Web Browser) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ปฐมบท กับ “Chrome”

แอปพลิเคชั่นท่องเว็บไซต์ที่เข้ากัน

แรกเริม่ เดิมทีเราคงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ โปรแกรมพืน้ ฐานทีไ่ ว้ส�ำ หรับท่องเว็บไซต์เป็นสิง่ จำ�เป็นสำ�หรับ
การทำ�งานที่ควบคู่กับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีอยู่หลายโปรแกรมให้เลือกใช้งาน อาทิ Internet
Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera หรือแม้แต่ Chrome เป็นต้น โปรแกรมทีก่ ล่าวมาเหล่านี้ เรียกว่า
เป็นประตูสู่โลกอินเทอร์เน็ตก็ว่าได้ ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนขอแนะนำ�  “Chrome” หรือ “Google Chrome” เป็น
App ตัวแรกที่ยังไม่จำ�เป็นต้องใช้ e-mail ใดในการโหลด เพียงแค่ต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งานก็สามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ และเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุด Google Apps ที่ผลิตโดยบริษัท Google ซึ่งถูก
ออกแบบมาให้เหมาะสมที่จะทำ�งานร่วมกันกับ App อื่น ๆ ภายใต้ชุดโปรแกรมเดียวกัน ในกรณีที่ท่านมี
โปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว สามารถข้ามไปยังหัวข้อถัดไปได้เลย หรือถ้ายังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว หรือ
อยากทดลองโหลดด้วยตัวเอง สำ�หรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุ้ค การดาวน์โหลดโปรแกรม
ทำ�ได้โดย
1  เปิดโปรแกรมท่องเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วในเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Internet
Explorer หรือ Safari เป็นต้น
2   เข้าเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล www.google.com
3   เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ google แล้ว ในช่องสืบค้นให้พิมพ์คำ�ว่า “Google Chrome”
4   แล้วกดปุ่ม “Enter” หรือ “Return” ที่คีย์บอร์ดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการสืบค้นโปรแกรม Google Chrome จากเว็บไซต์ www.google.com

59

5   จากนั้นระบบการสืบค้นก็จะนำ�ไปยังรายการของหน้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำ�ว่า
“Google Chrome”
6   เลือกหัวข้อ “Chrome – Google”
ซึ่งหัวข้อดังกล่าวจะมีที่อยู่ของเว็บไซต์ นั่นก็คือ URL (ย่อมาจาก Uniform Resource Locator
หรืออาจเรียกว่า Web Address ก็ได้) กำ�กับอยู่ข้างใต้ว่า www.google.com/chrome/ โดยที่ผู้ใช้จะพิมพ์
ทีอ่ ยูข่ องเว็บไซต์ดงั กล่าวไว้ดา้ นบนช่องทีอ่ ยูข่ องเว็บไซต์ (Address Bar) ของโปรแกรมท่องเว็บไซต์ทใี่ ช้เปิด
ดูหน้าเว็บอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสืบค้นผ่าน www.google.com ก็ทำ�ได้เช่นกัน

ภาพที่ 5 ตัวอย่างข้อมูลเว็บไซต์ที่ปรากฏเมื่อสืบค้นคำ�ว่า “Google Chrome”
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7 เมื่อคลิกเข้าไปในหัวข้อ “Chrome-Google” แล้วจะพบหน้าเว็บไซต์ของโปรแกรม Chrome
ให้เราทำ�การดาวน์โหลด ซึ่งโดยปกติหน้าโปรแกรมให้ดาวน์โหลดจะตั้งค่าโปรแกรมให้เข้ากับระบบปฏิบัติ
การที่เรากำ�ลังใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ
8   จากนั้นให้กด “Download Chrome” จะปรากฏหน้าต่างคำ�แนะนำ�การให้บริการ (Google
Chrome Term of Service) ถ้าเป็นไปได้ผู้ใช้ควรอ่านทำ�ความเข้าใจ

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าตาเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Chrome

9 กด “Accept and Install” เพือ่ เป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม และอนุญาตให้
ทำ�การดาวน์โหลดตัวโปรแกรมลงเครื่องพร้อมติดตั้ง
10  หลังจากนั้นระบบก็จะทำ�การติดตั้งโปรแกรมโดยอัตโนมัติ
11   การเปิดใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพียงคลิกเม้าส์สองครั้งติดกัน (Double Click) ที่ Icon
ของ Chrome บน Desktop หรือใช้นิ้วมือแตะ 1 ครั้ง ที่ Icon ของ Chrome บนหน้าจอ Home Screen
ของ Tablet หรือ Smartphone หากไม่พบ Icon ดังกล่าว สำ�หรับระบบปฏิบัติการ Windows สามารถเปิด
ค้นหาได้จากเมนู Start แล้วเลือก Apps หรือ Programs ขณะที่ Mac OS จะปรากฏอยู่ใน Launchpad
และ Folder ชื่อ Applications
             12   การใช้งานโปรแกรมจะคล้ายคลึงกับโปรแกรมท่องเว็บไซต์ตวั อืน่ ๆ แต่มจี ดุ เด่น คือ การสนับสนุน
Google Apps ตัวอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
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ภาพที่ 7  ตัวอย่างหน้าตาเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏขณะติดตั้งโปรแกรม Chrome
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เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้งานผ่าน

“Gmail”

การสมัครเป็นสมาชิกของ Gmail ทำ�ได้งา่ ย เพียงเปิดโปรแกรมท่องเว็บไซต์ Chrome ทีเ่ ราติดตัง้ ไว้
แล้วในตอนต้น ซึ่งในตอนนี้ท่านสามารถใช้โปรแกรมท่องเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่ในเครื่องก็ได้
1    เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com จะปรากฏหน้าตาดังภาพที่ 1 ซึง่ หน้าตาอาจเปลีย่ นแปลงไปตาม
การนำ�เสนอให้ทันสมัย หรือการตั้งค่าอื่นใด ขอให้ท่านหาจุดสังเกตตามคำ�แนะนำ�
2   หากท่านเป็นสมาชิกของ Gmail อยู่แล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้ (Sign in) และข้ามไปเรียนรู้การ
ใช้งานใน App ถัดไปได้เลย แต่ถ้าไม่เคยเป็นสมาชิกอยู่ก่อนขอให้กด “Create an Account” เพื่อทำ�การ
สร้างรหัสในการเข้าใช้งานและลงทะเบียน (Sign up) ข้อมูลส่วนตัวในการเป็นสมาชิก

ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ก่อนทำ�การลงทะเบียน หรือเข้าใช้งานของ Gmail
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของ Gmail ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

3  เมื่อเข้ามาถึงในหน้า “Create your Google Account” หรือ “สร้างบัญชี Google ของคุณ”
ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงภาษาในการใช้งานได้ตามความต้องการว่าอยากจะให้ข้อความที่ปรากฏในหน้า
เว็บไซต์นั้นเป็นภาษาใด โดยตัวเลือกภาษาที่แสดงในหน้าเว็บไซต์จะอยู่ตำ�แหน่งด้านล่างสุดตรงมุมด้าน
ขวาของเว็บไซต์
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เกร็ดน่ารู้: ถ้าเข้าเว็บไซต์ www.gmail.com แล้วปรากฏเป็น e-mail ชองผู้อื่นเข้าใช้งานไว้อยู่
ก่อน ต้องทำ�การลงชื่อออก (Sign out) จาก e-mail โดยมีจุดสังเกตคือมักจะมีรูปภาพของผู้ใช้งานก่อนหน้า
นีค้ า้ งอยูก่ ลางหน้าจอ หรือทีอ่ ยูม่ มุ บนด้านขวาสุดของเว็บไซต์  คลิกทีภ่ าพนัน้ แล้วเลือกเมนู “Sign out” หรือ
“ลงชื่อออก” จากการใช้งาน หรือถ้าไม่พบเมนูดังกล่าว ท่านสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ในการสมัครสมาชิก
Gmail ผ่าน Link โดยตรงนี้ https://accounts.google.com/SignUp

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของ Gmail ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเมื่อแสดงผลเป็นภาษาไทย

4   ในการกรอกข้อมูลการเป็นสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและควรกรอกตามความเป็นจริง
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เกร็ดน่ารู้: การตั้งชื่อผู้เข้าใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) มีข้อก�ำหนดเพียงเล็กน้อย
นัน่ คือ ในการก�ำหนดชือ่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่านโดยทัว่ ไปนัน้ ต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทีเ่ ป็น “ตัว
พิมพ์เล็ก” และ “ตัวพิมพ์ใหญ่” และ“ตัวเลข” เท่านั้น ทั้งหมดรวมอยู่ในรหัสที่ก�ำหนดขึ้นมาไม่ต�่ำกว่า  8 ตัว
อักษร ซึ่งต้องไม่มีสัญลักษณ์พิเศษใดใดอาทิเช่น +, *, /, \, {, }, [, ], @, #, $, :, ; “”,’ และอื่น ๆ หรือแม้แต่
เว้นวรรค เป็นต้น อีกทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ควรมีค�ำหรือข้อความที่เหมือนกัน ที่ส�ำคัญคือต้องไม่ซ�้ำกับ
ชื่อผู้ใช้ที่มีเจ้าของ หรือลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว
5  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบบก�ำหนดแล้ว จากนั้นให้กดปุ่มท�ำตามขั้นตอน
ถัดไป (Next Step) ตามที่ระบบของ Gmail น�ำทาง จนเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พร้อมใช้งานของ  Gmail ซึ่งจะ
เป็นหน้ากล่องขาเข้า (Inbox) ของ Gmail นั่นเอง จึงเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร
การใช้งาน Gmail

ขอให้ดูภาพที่ 12 ประกอบค�ำอธิบายต่อไปนี้

การเขียน e-mail

6   เมื่อเข้ามาใช้งาน Gmail แล้ว ผู้ใช้สามารถ “เขียนจดหมาย” ถึงผู้อื่นได้ด้วยการกดปุ่ม
“Compose”
7   จะปรากฏหน้าต่าง “New Message” ส�ำหรับการเขียนจดหมายขึ้นมามุมด้านขวาของหน้า
เว็บไซต์
8 ช่องบนสุดของหน้าต่าง คือ “Recipients” ไว้ใส่ e-mail address ของผู้รับ หรือผู้ที่เรา
ต้องการจะส่งจดหมายถึง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Gmail ด้วยกัน และถ้าต้องการส่ง e-mail
หาผู้อื่นมากกว่า 1 คนพร้อมกัน แต่ละ e-mail address ให้ขั้นด้วยเครื่องหมายลูกน�้ำ  (Comma) “,”  เช่น
sun.tha@stou.ac.th, aj_tu@hotmail.com, somsak574@yahoo.com เป็นต้น
9   ช่องถัดมา คือ “Subject” ไว้กรอกหัวข้อเรื่องของจดหมายฉบับนี้
10  ช่องสีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไว้พิมพ์เนื้อความในจดหมาย พร้อมทั้งสามารถลากรูปภาพ และ/
หรือ ไฟล์เอกสารอื่นใดใส่ไปในช่องนี้ เพื่อแนบไปพร้อมกับจดหมายได้ด้วย โดยมีข้อแม้ว่าไฟล์ทั้งหมดรวม
กันต้องมีขนาดไม่เกิน 25 MB ต่อการส่งจดหมาย 1 ครั้ง
11  เมือ่ พิมพ์เนือ้ ความในจดหมายเสร็จสมบูรณ์พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของ e-mail address
ของผู้รับแล้ว ก็สามารถกดปุ่ม “Send” เพื่อ “ส่ง” จดหมายได้ทันที
        12 ในกรณีที่จดหมายพิมพ์ไม่เสร็จภายในครั้งเดียวและยังไม่ได้กดส่ง ระบบจะทำ�การบันทึก
ข้อความไว้ในเมนู “Draft” หรือ“จดหมายร่าง” โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดเข้าไปในเมนูดังกล่าว
เพื่อเปิดจดหมายกลับขึ้นมาแก้ไข และส่งต่อไป
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างองค์ประกอบของหน้าเว็บไซต์ Gmail เบื้องต้น
การ Check Mail และการเปิดอ่านจดหมาย

13  จดหมายที่ส่งมาหาผู้ใช้ทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในหน้า “Inbox” ซึ่งมักเป็นหน้าแรกเมื่อลงชื่อเข้า
ใช้งาน Gmail ของท่าน หากมีจดหมายของบุคคลที่ท่านรู้จักส่งมาสามารถคลิกที่หัวข้อจดหมาย หรือชื่อ
ผู้ส่งเพื่อเข้าไปอ่านเนื้อความในจดหมายได้
การเข้าถึง App อื่นๆ ในชุดของ Google Apps

14  การเข้าถึงโปรแกรมอืน่ ๆ ในชุดของ Google Apps ทำ�ได้โดยคลิกทีเ่ มนู  มุมขวาด้านบนสุดของ
หน้าเว็บไซต์ Gmail จะมีหน้าต่างเมนูขยายลงมา (Drop-Down Menu) ซึง่ จะแสดง Apps ทีไ่ ด้รบั ความนิยม
ในการใช้งานของ Google ตัวอย่างเช่น
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Google+ หรือ Google Plus
เป็น App ด้านเครือข่ายสังคม (Social Network) ไว้แบ่งปันเรื่องราวที่เราสนใจทั้งในลักษณะ
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ให้เพื่อนในกลุ่มได้รับรู้ความเป็นไปของเรา ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ
Facebook ที่ปัจจุบันกำ�ลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย
Search
เป็นทางลัด (Shortcut) เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.google.com เพื่อให้เราทำ�การสืบค้นข้อมูล
ที่ต้องการจากคำ�ศัพท์ หรือข้อความที่เราสนใจได้
		
เป็นทั้ง App และทางลัดให้เราสามารถสืบค้นคลิปวีดิโอที่ต้องการ และมีคนลงไว้
(Upload) เรียกขึ้นมาให้เราเลือกดูได้  
Maps เป็น App ที่ช่วยให้การค้นหาเส้นทาง โดยสามารถกำ�หนดต้นทาง (Source) และจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) แล้วระบบจะทำ�การประมวลผลเส้นทางอัตโนมัติ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการเดิน
ทาง (Navigation) ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับระยะเวลา และระยะทางที่ใช้ด้วย
15  ถ้าต้องการเข้าถึง App อืน่ ๆ ของ Google สามารถคลิกทีค่ �ำ ว่า “More” และ “Even more from
Google” ตามลำ�ดับ หรือในกรณีที่ใช้เมนูเป็นภาษาไทยให้เลือก “อื่น ๆ” และ “บริการอื่น ๆ จาก Google”
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างชุดของ Google Apps ทั้งหมดเมื่อเลือกผ่านเมนู “บริการอื่น ๆ จาก Google”
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างชุดของ Google Apps ทั้งหมดเมื่อเลือกผ่านเมนู “Event more from Google”
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เกร็ดน่ารู:้ e-mail address ของผูใ้ ช้ทสี่ มัครไว้กบั Gmail จะมีรปู แบบคือ username ทีล่ งทะเบียน
ไว้เรียบร้อยแล้ว ตามด้วย @gmail.com เช่น ถ้า username เป็น suchatABC2015 ดังนัน้ e-mail address
ของผู้ใช้ ก็คือ suchatABC2015@gmail.com เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้งาน
(Sign in) ในครั้งถัดไป มีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยขณะที่ผู้ใช้กรอกรหัสผ่าน ระบบจะแสดงขึ้นมาเป็นจุด
••••••••••• ซึ่งมีจำ�นวนตัวเท่ากับอักษรของรหัสผ่าน ไม่ได้หมายความรหัสผ่านเราคือจุด เพียงแต่ระบบ
จะไม่แสดงรหัสผ่านให้เห็นในลักษณะตัวอักษรที่เรากรอกไป เพื่อความปลอดภัยจากการที่คนอื่นมองเห็น
ขณะที่เรากรอกข้อมูลรหัสผ่านนั่นเอง

ภาพที่ 15 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของ Gmail ในลงชื่อเข้าใช้ (Sign in) ครั้งถัดไป

ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยเครือข่ายสังคม

“Google+”

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้รูปแบบการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลผ่านบริการเครือ
ข่ายสังคม (Social Networking Service: SNS หรือที่เราเรียกติดปากกันสั้น ๆ ว่า “Social Network”)
นัน่ ก็เพราะ App สำ�หรับ Social Network ถูกพัฒนาขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองการทำ�งานและความต้องการของ
ผู้ใช้ในหลากหลายด้าน ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ

71

1. กลุ่มมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูล (Publishing)
2. กลุ่มมุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูล (Sharing)
3. กลุ่มมุ่งเน้นการสนทนาพูดคุยหรือระดมความคิด (Discussing)
4. กลุ่มมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย (Networking)
Social Network ในสังคมที่เน้นการแบ่งปัน ติดตามข้อมูลข่าวสาร และสร้างเครือข่ายสังคม
Google+ ดูจะเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการได้ดี

ภาพที่ 16 ตัวอย่างหน้าของ Google+
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ไปไหนไปกัน กับ

“Drive” คลังเก็บข้อมูลแบบออนไลน์

การพกพาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างเช่น Harddisk, Flash Drive, Thumbdrive หรือแม้แต่ CD
และ DVD ไปไหนต่อไหนติดตัวไปด้วยดูจะไม่น่าพิศมัยสักเท่าไหร่ เนื่องด้วยความคล่องตัวในการทำ�งาน
สนนราคา ไปจนถึงโอกาสติดไวรัสได้ง่าย หรือแม้แต่จากความเสียหายด้วยอุบัติเหตุ หรือเป็นตามกาล
เวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ของเรา การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์จึง
เป็นทางออกที่ดีในปัจจุบัน ทำ�ให้เราสามารถเปิดชิ้นงานของเราจากที่ไหนก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และที่สำ�คัญยังเป็นการสำ�รองข้อมูล (Backup) ของเราจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเข้าถึงข้อมูล  
(Synchronization หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Sync) ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่าง Tablet และ Smartphone อีกทัง้ ยัง Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ได้อย่างทันที
การใช้งาน “Drive” หรือ “Google Drive” นี้ทำ�ได้โดยง่าย และ ทาง Google ให้เราใช้พื้นที่ได้ฟรี 15 GB
เกร็ดน่ารู้: Gigabyte หรือเขียนโดยย่อว่า GB อ่านว่า จิกะไบต์ เป็นหน่วยความจุข้อมูลของไฟล์
คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่ง 1 จิกะไบต์ จะเท่ากับ 1,024 เมกะไบต์ (Megabtye เขียนย่อโดยว่า MB)

ภาพที่ 17 ตัวอย่างการลากวางเพื่อ Upload File จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใส่ใน Drive
การ Upload File งานเรา

1  เปิด App ชื่อ Drive ผ่าน Web Browser อย่าง Chrome (ซึ่งวิธีการเข้าถึง App ต่าง ๆ ของ
Google ผ่านช่องทาง Gmail ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว)
2  ลากไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บจากเครื่องคอมพิวเตอร์ วางใส่ลงในหน้าต่างเว็บไซต์ของ Drive
ได้เลย โดยสามารถลากใส่พร้อมกันกันมากกว่า 1 ไฟล์ หรือทั้ง Folder ก็ได้
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NEW
เกร็ดน่ารู้: กรณีที่ไม่ใช้โปรแกรม Chrome เปิดหน้าเว็บไซต์ต้องเลือกที่ปุ่ม
มุมบนด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ จะปรากฏเมนูย่อย แล้วจึงเลือก File Upload  จะปราฏหน้าต่าง
ขึ้นมา (Pop-up Window) ให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload

3  จากนั้นระบบก็จะทำ�การ Upload File ขึ้น Drive
4  เมื่อ Upload เสร็จสิ้นไฟล์งานจะปรากฏขึ้นอยู่ใน Drive ของเรา

ภาพที่ 18 ตัวอย่างการ Upload Files ขึ้นบน Drive
การ Share งานเราให้ผู้อื่นต่อ

5 ให้คลิกชื่อไฟล์งานใน Drive เราก่อน
6   จากนั้นจะปรากฏแถบเมนูเพิ่มขึ้นมาด้านบน แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม
7 จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา ให้เรากรอก e-mail ของผู้รับที่เราต้องการส่งไฟล์งานถึง
8 พร้อมทั้งสามารถกำ�หนดเงื่อนไขในการเปิดไฟล์ข้อมูลนั้น ดังนี้
“Can edit” หมายถึง ผู้รับสามารถแก้ไขไฟล์งานเราได้
“Can comment” หมายถึง ผูร้ บั สามารถแสดงความคิดเห็นในไฟล์งานเราได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
“Can view” หมายถึง ผู้รับสามารถเปิดอ่านหรือดูได้เพียงอย่างเดียว
9 เมื่อกรอก e-mail ของผู้รับแล้ว จะปรากฏช่องไว้ใส่ข้อความเพิ่มเติมเพื่อบอกเล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับงานหรือไฟล์นั้น
10   เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงกด “Send” หรือ “ส่ง” ระบบ
จะทำ�การส่งข้อมูลยัง e-mail ของผู้รับให้เปิดดูตามงื่อนไขที่เราเลือกก่อนทำ�การส่ง
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างการ Share File ใน Drive ให้ผู้อื่น
การ Download File งานจาก Drive

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์งานจาก Drive ลงมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
11  ให้คลิกชื่อไฟล์งานใน Drive เราก่อน
12  จากนั้นจะปรากฏแถบเมนูเพิ่มขึ้นมาด้านบน แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม
13  เลือก Download
14  จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาเพื่อเราเลือกตำ�แหน่งที่เราจะบันทึกไฟล์
15  กด “Save” หรือ “บันทึก” ไฟล์ดังกล่าว แล้วระบบจะทำ�การดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์ตาม
ตำ�แหน่งที่เราเลือกเก็บ
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างการ Download File จาก Drive มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

จากที่ได้นำ�เสนอนั้นหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รู้จัก Google Apps มากยิ่งขึ้น และ Google Apps
ยังมีการใช้งานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Google Docs, Google Sheets, Google Slides.........
โปรดติดตามต่อใน มารู้จัก Google Apps ตอนที่ 2

บรรณานุกรม

FredCavazza.net. (2014). Social Media Landscape 2014. Retrieved from http://www.fredcavazza.net/
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แวดวง...

ECT

บทสรุปงานสัมมนาทางวิชาการ
“Open Educational Resources: OER”
แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ 1
เขียนและเรียบเรียงจากงานสัมมนาทางวิชาการ

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 36 ปี วันที่ 5 กันยายน 2557
วิทยากร ผศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อ�ำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
รศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
การศึ ก ษาเป็ น อาวุ ธ ที่ ท รงพลั ง ที่ สุ ด ที่ เ ราจะน�ำมาใช้ ใ นการเปลี่ ย นแปลงโลก เนลสั น แมนเดลา
อดีตประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้
ค�ำกล่าวข้างต้นเป็นค�ำกล่าวทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้ทกุ ยุคทุกสมัยเพราะการศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากปัจจุบันความรู้มีอยู่มากมายมหาศาลไม่จ�ำกัดเฉพาะอยู่แต่ในชั้น
เรียนเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าผ่านทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในบทความนี้เป็นการสรุปและรวบรวมแนวคิดจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจะน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความหมาย การน�ำมาประยุกต์ใช้ การเตรียมความพร้อม
แหล่งสืบค้นทีน่ �ำมาประยุกต์ใช้กบั การศึกษา และมุมมองการพัฒนาส�ำหรับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
ที่สนใจ “แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” หรือ “Open Educational Resources: OER”
ความหมายของแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education Resources: OER)

แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือเรียกสั้น ๆ ว่า OER ก่อนหน้า OER มีค�ำที่ใช้เรียกกัน
ติดปากหลายค�ำ เช่น “ทรัพยากรการเรียนรู้” “ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้” หรือ “แหล่งทรัพยากรการเรียน”
ตามที่คุ้นเคยกัน ซึ่งหมายถึงสื่อต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราและน�ำมาใช้เพื่อการเรียน การสอน ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการ ได้แก่ หนังสือ ต�ำรา สไลด์ เครื่องฉาย เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็น
แหล่งทรัพยากรการศึกษา หรือ Educational Resources เมือ่ เพิม่ ค�ำว่า Open ซึง่ เป็นค�ำทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า
การศึกษาในปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไป ความรูไ้ ม่ได้อยูใ่ นเฉพาะชัน้ เรียนเท่านัน้ เนือ่ งจากอินเทอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทในชีวติ ประจ�ำวันมากยิง่ ขึน้ ความรูต้ า่ ง ๆ ถูกน�ำเสนอไว้บนระบบเซิรฟ์ เวอร์ (server) หรือระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง (cloud computing) ทรัพยากรการศึกษาเหล่านั้นจึงถูกพัฒนาต่อมาเป็น “Open Educational
Resources” นับเป็นจุดเริม่ ของการน�ำทรัพยากรการเรียนรูม้ าเปิดให้บริการ ซึง่ การเปิดให้บริการเป็นการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งการเรียกเก็บค่าบริการและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ
1 อาจารย์ ดร.ประจำ�สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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กล่าวโดยสรุป แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หรือ “Open Educational Resources: OER”  
หมายถึง สื่อทั้งหลายในรูปแบบของดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมทั้ง บทเรียนออนไลน์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อแอนิเมชั่น แผนการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่น�ำไปให้บริการไว้ที่
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้  
การน�ำ OER มาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษา

OER สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแง่มมุ ของการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือเพือ่ การพัฒนาตนเอง หากมองในแง่มมุ ของการศึกษาในระบบ OER จัดได้วา่ มีประโยชน์
อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้สอนรู้จักแหล่งทรัพยากร OER ที่มีคุณภาพก็จะท�ำการสืบค้น และน�ำแหล่ง
ทรัพยากรที่สืบค้นนั้นมาใช้ได้ รวมทั้งรู้จักวิธีการน�ำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อไปจนถึงเป็นผู้เผยแพร่เอง
ดังนั้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับคือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น การเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ จัดเป็น
วิชาทีค่ อ่ นข้างยาก การจะสอนให้ผเู้ รียนได้แนวคิดส�ำคัญจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การสอนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อย่าง
เช่น Prof. Walter Lewin ศาสตราจารย์ประจ�ำ Massachusetts Institute of Technology: MIT ซึ่งได้
ท�ำ Open Courseware: OCW ไว้เมื่อ ค.ศ. 1999 Open Courseware หรือ OCW เกิดขึ้นประมาณ ค.ศ
2000 ทีม่ คี วามเชือ่ เรือ่ งการศึกษาแบบเปิดว่าทุกคนจะต้องมีโอกาสในการเรียนรูไ้ ด้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้
MIT จึงเป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่เริ่มมีสื่อในลักษณะแบบเปิดขึ้นมา ซึ่งผู้สอนสามารถน�ำ OCW ดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้   คือหลังจากที่ผู้สอนอธิบายเรื่องฟิสิกส์ในชั้นเรียน
แล้ว อาจจะแนะน�ำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้นอกชั้นเรียนจากทรัพยากรการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการเปิด
โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 1 MIT Open Courseware: Physics I: Classical Mechanics
ที่มา: http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/
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OER คือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดที่น�ำมาใช้เพื่อขจัดอุปสรรคทางการศึกษา (Obstacle
of Education Revolution)  กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้สมัยก่อนกับปัจจุบัน สมัยก่อนยังไม่มี
อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจะเรียนรู้จากอาจารย์ แต่สมัยปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต เช่น  
Google และ Wikipedia เป็นต้น ซึ่งถ้าผู้สอนน�ำกระบวนการเรียนการสอนมาใช้ร่วมกันอินเทอร์เน็ต
ถือได้ว่าก�ำลังปรับรูปแบบและพลิกโฉมการศึกษาในหลาย ๆ ประการ แต่ปัญหาส�ำคัญคือ ในบางครั้งที่
ไปศึกษาสื่อการสอนของ Prof. Walter Lewin ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ แต่ผู้สอนต้องการน�ำมาดัดแปลงแก้ไข
ท�ำซ�้ำ  เพื่อน�ำมาสอนผู้เรียนที่เป็นคนไทยซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สอนจะสามารถท�ำได้
หรือไม่ เจ้าของชิ้นงานจะมาฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งถ้าหากมีการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ก็อาจจะน�ำ
มาซึ่งความยุ่งยาก ดังนั้น OER จึงมีวิธีการที่ช่วยผู้สอน กล่าวคือ ถ้ามีสัญลักษณ์ OER อยู่บนสื่อการสอน
ไม่วา่ จะเป็นในลักษณะใดทัง้ ข้อความ (Text) มัลติมเี ดีย (Multimedia) หรือ รูปแบบใหม่ ๆ เช่น ฮอโลแกรม
(Hologram) หรือ โลกเสมือนจริง (Virtual World)  เป็นต้น การน�ำ OER มาประยุกต์ใช้นั้นสามารถน�ำมา
ใช้ได้ 4 ลักษณะ เรียกว่า 4 Re ประกอบด้วย 1) ReUse คือ น�ำมาใช้ซ�้ำได้ 2) ReVise คือ น�ำมาท�ำให้
ดีขึ้นได้ 3) ReMix คือ น�ำมาผสมผสานได้ และ 4) ReDistribute คือ น�ำไปกระจายต่อได้ กล่าวโดยสรุป
กลุ่มบุคคลจะน�ำ OER ไปใช้ ได้แก่ ผู้สอนและผู้เรียน ในแง่มุมของผู้สอน กล่าวคือ ถ้าในโลกของการเรียน
การสอนออนไลน์ ผู้สอนจะต้องผลิตสื่อการสอนทุกชนิดคงต้องใช้เวลาพอสมควร และสื่อการสอนบางรูป
แบบก็อาจจะยากทีจ่ ะท�ำให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนได้ ดังนัน้ การน�ำทรัพยากรการเรียนรูท้ สี่ ามารถสือ่ ความหมาย
ได้ดมี าประยุกต์ใช้ โดยผูส้ อนท�ำการแปลให้เป็นภาษาไทยส�ำหรับผูเ้ รียนและน�ำมาสอนในชัน้ เรียน ในแง่มมุ
ของผู้เรียน หากผู้เรียนต้องการหาความรู้เพื่อตอบโจทย์การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning)
ผู้เรียนไม่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้แต่เฉพาะชั้นเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อที่มีคุณภาพได้เช่นกัน
ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีการศึกษากับการน�ำ OER มาประยุกต์ใช้

บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวทางของ ADDIE คือ การวิเคราะห์ (Analysis)
การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การน�ำไปใช้ (Implement) และการประเมินผล
(Evaluation) โดยหลักการแล้วก่อนที่นักเทคโนโลยีการศึกษาจะออกแบบสื่อการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม
ขัน้ ตอนทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ คือ การหาความต้องการจ�ำเป็น (Needs) ของกลุม่ ผูใ้ ช้ สภาพปัจจุบนั และความต้องการ
แบบการเรียน (Learning Styles) รวมทั้งกิจวัตรประจ�ำวัน ลักษณะนิสัยที่จะใช้สื่อ OER และพิจารณา
ถึงแนวทางการเลือกใช้ OER ว่า ตรงกับรายวิชาที่จะน�ำไปสอนอย่างไร โดยอาจจะน�ำมาใช้ทั้งหมดหรือมี
การดัดแปลงให้เหมาะสม กล่าวคือ ถ้าน�ำมาใช้ในห้องเรียนสามารถน�ำมาใช้ได้เลย สรุปหลักการส�ำคัญได้
ดังนี้ SMART ประกอบด้วย
1. S = Search/Selection คือ การเลือกสื่อที่เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาทางด้านการเรียน
การสอนได้หรือไม่
2. M = Management/Manipulate คือ น�ำสื่อมาจัดการให้ดี กล่าวคือ จะดัดแปลง แก้ไข หรือ
จะใช้ทั้งหมด โดยเป็นการจัดการด้วยวิธีการของผู้ที่จะน�ำไปใช้
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3. A = Access/Adjustment คือ การดัดแปลง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทส�ำหรับ
การน�ำไปใช้
4. R = Reuse คือ การน�ำมาใช้อีกครั้งหรือการน�ำมาใช้ซ�้ำ  หรือเป็นการ Reproduction คือ
การผลิตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
5. T = Transformation คือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น หรือเปลี่ยนในรูปแบบใหม่
นอกเหนือจากหลักการ SMART ข้างต้นแล้ว ประการส�ำคัญต่อมาคือต้องมีการควบคุมคุณภาพ
OER ที่จะน�ำมาใช้ โดยเริ่มจากการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การค้นหา OER จากแหล่งที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้
แล้วจะน�ำมาใช้อีกครั้งหรือน�ำมาผลิตขึ้นมาใหม่ก็ยังจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ทั้งในเรื่องของคุณภาพด้านภาพและด้านเสียง เป็นต้น ส่วนการควบคุมคุณภาพในเรื่องของการเรียน
การสอน จะควบคุมในเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา แหล่งทรัพยากรที่แนะน�ำให้ค้นคว้าหรือบอกให้กับ
ผูเ้ รียน เนือ่ งจากผูส้ อนในปัจจุบนั ต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถอ�ำนวยความสะดวก (facilitator) ให้กบั ผูเ้ รียนได้ ดังนัน้
ผู้สอนจะต้องรู้แหล่งที่จะเรียนรู้ คือ รู้ OER ให้มากที่สุดเพื่อจะได้ชี้แนวทางให้กับผู้เรียนไปค้นคว้ามาศึกษา
ต่อไป ทั้งหมดนี้คือแนวทางการน�ำ OER ไปใช้ในการเรียนการสอน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ ควรหาจากแหล่ง
ที่หลากหลาย อย่างน้อย 3-5 แหล่ง และต้องท�ำการตรวจสอบคุณภาพ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญ
คือ ถ้าใช้ OER ไปมากพอสมควรแล้ว จนถึงลักษณะที่กลายเป็นคอร์ส (Course) และจากคอร์สจ�ำนวน
หลายคอร์สรวมกันเป็นหลักสูตร  ยิ่งต้องมีกระบวนของการควบคุมคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งคุณภาพทางด้าน
ความรู้ คุณภาพของผูส้ อน คุณภาพของโครงสร้างพืน้ ฐาน และคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึง่ จะเป็นภาพ
รวมของการควบคุมคุณภาพซึ่งมีการพูดคุยกันมากในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งจะ
มีการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะยอมรับการเรียนออนไลน์ทั้งหมด ว่าเชื่อถือได้เสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติหรือไม่ ซึ่งอาจจะมี
รูปแบบการควบคุมคุณภาพด้วยแบบประเมินที่หลากหลายต่อไปในอนาคต
จุดเริม่ ของการพัฒนาในเรือ่ ง OER นัน้ เริม่ จากการศึกษาแบบเปิด (Open Education) ทีเ่ ริม่ ขึน้ เมือ่
ปี ค.ศ. 2000-2007 เป็นต้นมา มี Open Source Software เกิดขึน้ และมีเนือ้ หาแบบเปิด (Open Content)
โดยมี MIT Open Courseware: OCW (2000) เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องของความรู้สู่สาธารณะ โดยยึด
หลักทีว่ า่ “ไม่คณ
ุ เป็นใครก็สามารถแสวงหาความรูไ้ ด้” จึงน�ำไปสูก่ ารมีมหาวิทยาลัยแบบเปิดในรูปแบบของ
OpenLearn  และพัฒนาต่อมาเป็น Open Education Resources: OER หรือ แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา
แบบเปิด จวบจนกระทั่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนน�ำมาสู่ Massive Open Online Courses: MOOCs หรือ
การศึกษาแบบเปิด เน้นยืดหยุ่น สนับสนุน ส่งเสริมความต้องการของผู้เรียนกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วง ค.ศ. 2008 มี Connectivist MOOC (cMOOc) และต่อมาใน ค.ศ. 2011 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ก็ด�ำเนินการจัดท�ำ  xMOOC สรุปได้ว่าก็จะมีหลาย ๆ องค์กรโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเป็นตัวหลัก
สาเหตุที่สถาบันการศึกษาท�ำเรื่องเหล่านี้เนื่องจาก สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น
MIT ก็ท�ำ edX รวมทั้งมี Udacity และ Coursera นี้คือรูปแบบปัจจุบัน จาก OER พัฒนามาเป็นลักษณะ
ของ MOOC และจัดเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนในปัจจุบัน กล่าวคือมีค�ำว่า Massive ขึ้นมา คือ เปิด
โอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจเรียน Course นัน้ ได้เป็นจ�ำนวนมากและไม่จ�ำกัดจ�ำนวน เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
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ตามหลักสูตรสามารถรับปริญญาบัตรหรือใบรับรองการศึกษา ซึง่ ในขณะนีป้ ระเทศไทยมี Thai MOOC แล้ว
ซึ่งก�ำลังพัฒนาต่อไป
แหล่งสืบค้น OER ที่มีคุณภาพส�ำหรับการน�ำมาประยุกต์ใช้

จากการประชุมสภาระดับโลกด้านแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational
Resources) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ณ กรุงปารีส
ปี 2012 มีการลงปฏิญญาด้านการศึกษาแบบเปิด พ.ศ. 2555 (2012 PARIS OER DECLARATION)
สรุปความหมายของค�ำว่า “Open Educational Resources: OER” และอธิบายว่า OER ครอบคลุม
กฎหมายอะไรบ้าง ประเด็นส�ำคัญทีแ่ สดงเหตุผลว่าท�ำไมต้องมี OER ก็เนือ่ งจากว่า สิทธิมนุษยชนของคนใน
โลกนี้จะต้องเท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งการศึกษา รวมทั้งมีการอ้างอิงสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่มีก่อนหน้านี้
ซึง่ จะท�ำให้เกิดความเข้าใจใน OER มากยิง่ ขึน้ และน�ำมาสูก่ ารท�ำให้เกิด 4 Re  คือ ReUse ReVise ReMix
และ ReDistribute ตามทีไ่ ด้กล่าวในรายละเอียดข้างต้น แหล่งส�ำหรับสืบค้น OER ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีอยูม่ ากมาย
หลายแหล่งทั่งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
แหล่ง OER ที่ 1: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (http://www.thaicyberu.go.th/)
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University Project: TCU) เป็นแหล่งส�ำหรับ
การสืบค้น OER มีมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริม ประสาน
และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดท�ำแหล่งทรัพยากรการเรียนรูส้ �ำหรับมหาวิทยาลัยและเผือ่ แพร่ถงึ ระดับอืน่ ๆ  
ซึง่ มีการจัดจัดท�ำเป็น Link ทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บสื่อ Open Courseware ประมาณ 800 รายวิชา
ซึ่งเป็นวิชาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรับแหล่งสืบค้น OER ของต่างประเทศนั้นมีมากมาย
ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น
ยังท�ำการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายกันทั้งในและต่างประเทศโดยการพิมพ์ค�ำส�ำคัญ (Keyword)
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และสืบค้นได้ง่าย

ภาพที่ 2 เว็บไซต์โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ที่มา: www.thaicyberu.go.th
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แหล่ง OER ที่ 2: OER COMMONS (http://www.oercommons.org)
OER COMMONS เป็นเสิร์ชเอนจิน (Serge Engine) ที่น�ำไปสู่การค้นหาสื่อการสอนที่เป็น OER
ในหลากหลายสาขาวิชา การค้นหาคือ พิมพ์ค�ำที่ต้องการค้นหาก็จะพบสื่อการสอนที่เป็นทั้งรายวิชา
หรือ อาจจะเป็นข้อความ มัลติมเี ดีย แบบฝึกหัด ซึง่ ผูส้ อนและผูเ้ รียนสามารถน�ำไปใช้ได้ถกู ต้องตามกฎหมาย
ยิง่ ไปกว่านัน้ หากสือ่ การสอนใดทีถ่ กู ใจก็สามารถกดไลค์ แบ่งปันสือ่ การสอนได้อกี ด้วย ตัวอย่างการน�ำมาใช้
คือ หากผู้สอนค้นหาสื่อที่ต้องการแล้วอาจจะน�ำบางส่วนของสื่อนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาที่สอน
โดยการดาวน์โหลดสื่อการสอนนั้นแล้วน�ำมาตัดต่อใส่แหล่งอ้างอิง และสามารถน�ำมาใช้สอนได้ทันที

ภาพที่ 3 เว็บไซต์ของ OER Commons
ที่มา: https://www.oercommons.org/

แหล่ง OER ที่ 3: Creative Commons (https://creativecommons.org/)
Creative Commons มีสื่อการเรียนการสอนมากมายทั้งรูปภาพ วิดีโอ คลิปอาร์ต ไฟล์เสียง
บทสัมภาษณ์ แต่ข้อจ�ำกัดของ Creative Commons คือ ไม่ได้ปล่อยให้จัดการได้อย่างอิสระเหมือน กับ
OER Commons ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้จะยอมให้ ReUse ได้แต่มีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น หากค้นหาค�ำว่า
elephant  เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการสอน โดยต้องการรูปทีม่ าจาก Google Image ซึง่ เป็นการสืบค้นภาพใน
Google ซึ่งทุกรูปที่ปรากฎอยู่จะเห็นค�ำว่า “Lebeled for reuse with modification” ซึ่งหมายความว่าภาพ
ทัง้ หมดนีผ้ ใู้ ช้สามารถน�ำไป ReUse ได้ น�ำไปดัดแปลงได้ หรือหากเลือกค�ำว่า “Labled for Reuse” หมายถึง
น�ำไป ReUse ใช้ได้ แต่แก้ไขไม่ได้ หรือ “Labeled for noncommercial reuse with modification” หมายถึง
น�ำภาพนี้ไปแก้ไขได้แต่ห้ามน�ำไปขายเพื่อการค้า และสุดท้ายคือ “Labeled for noncommercial reuse”
หมายถึง น�ำไปแก้ไขไม่ได้ น�ำไปใช้อีกครั้งได้อย่างเดียว
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ภาพที่ 4 เว็บไซต์ของ Creative Commons
ที่มา: http://search.creativecommons.org/

แหล่ง OER ที่ 4: YOUTUBE (http://www.youtube.com/)
Youtube เป็นแหล่งสืบค้น OER ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประกาศลิขสิทธิ์วิดีโอไว้ 2 ลักษณะ
คือ เข้าไปที่เว็บไซต์ Youtube จะพบว่า Show more จะพบค�ำว่า License ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ว่าเป็น
Standard YouTube License หรือแปลว่าสัญญาพื้นฐานของ Youtube ซึ่งมีความหมายว่า ให้สามารถ
น�ำไปรับชมได้ แต่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ แต่สญ
ั ญาอีกลักษณะคือ Creative Common ดังนัน้ ข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับการน�ำไปใช้คือ ควรเลือกคลิปวิดีโอที่ขึ้น License ว่า Creative Common จะปลอดภัยกว่า
และในท�ำนองเดียวกันหากผู้สอนมีการท�ำคลิปวิดีโอแล้วขึ้นแขวนไว้บน Youtube พร้อมกับการตั้งค่าเป็น
Creative Common จะเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานได้มากกว่าเช่นกัน
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ภาพที่ 5 เว็บไซต์ของ YOUTUBE
ที่มา: http://www.youtube.com/

แหล่ง OER ที่ 5: Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching:
MERLOT (http://www.merlot.org/) เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการสอนทั่วโลกมากกว่า 400,000 สื่อการสอน
ที่เจ้าของสื่อยินยอมให้ผู้ใช้น�ำไปใช้ซ�้ำได้ ประกอบด้วย สื่อทั้งรายวิชา โปรแกรม วิดีโอ สถานการณ์จ�ำลอง
กล่าวคือ ถ้าเราท�ำการสืบค้น เราสามารถน�ำไปใช้ได้ฟรี เจ้าของ OER คือมหาวิทยาลัย California State
University ปัจจุบันอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเลือกภาษาเพื่อเข้าใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6 เว็บไซต์ของ MERLOT
ที่มา: http://www.merlot.org/
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สรุปได้ว่าแนวทางใช้งานของ OER คือ 2 แนวทาง คือ การเข้าไปใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดย ผู้สอน
สามารถเข้าไปสร้าง Personal Collection ขึน้ มาได้ (http://www.merlot.org/)  คือ แสดงผลเป็นเว็บเพจของ
ผูส้ อนซึง่ มี URL ผูส้ อนสามารถแบ่งปันไปให้ผเู้ รียนได้เลย โดยเลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องแล้ว
น�ำมาใส่ Personal Collection แล้วแบ่งปันให้ผเู้ รียนใช้ ซึง่ ถือว่าเป็นระดับเริม่ ต้นของการใช้ OER กล่าวคือ
ผู้สอนรู้จักค้นหาแหล่งของข้อมูลแล้วน�ำมาใช้ ส่วนแนวทางที่ 2 คือ การใช้ OER ในมุมมองของการพัฒนา
กล่าวคือถ้าเราเป็นนักการศึกษาแล้วเรามีสอื่ การสอนอยูใ่ นมือ ไม่วา่ เป็น Youtube หรือทีใ่ ดก็ได้ เราสามารถ
ที่จะน�ำเอาข้อมูลของสื่อการสอนนั้นไปใส่ไว้ในระบบของ MERLOT ก็จะมีการเก็บข้อมูลเป็น Metadata
แล้วเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถที่จะสืบค้นได้ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมาร่วมแสดงความคิด
เห็นทั้งการกดไลค์ กดแบ่งปันได้ ทุกคนสามารถสมัครสมาชิก MERLOT ได้ฟรีและสร้างโฟล์เดอร์ส่วนตัว
ใน MERLOT เมื่อพบเจอสื่อการสอนที่ชอบก็สามารถน�ำมาจัดเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ของเราเองได้
แหล่ง OER ที่ 6: ck-12 เป็นเว็บไซต์ทรี่ วบรวมสือ่ การสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชั่น มัลติมีเดีย แผนการสอน

ภาพที่ 7 เว็บไซต์ของ ck-12
ที่มา: https://ck12.org

แหล่ง OER ที่ 7: Pinterest
Pinterest เป็นเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนว่ามีบอร์ดนิทรรศการหลังห้องเรียนเป็นบอร์ดแบบออนไลน์
จัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้น�ำรูปภาพไปใช้ต่อหรือผู้ผลิตแขวนรูปภาพไว้บน
เว็บไซต์ได้
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ภาพที่ 8 เว็บไซต์ของ Pinterest
ที่มา: http://www.pinterest.com/ooes/spu-icons/

แหล่ง OER ที่ 8: SPU-OER
SPU-OER พบว่ามีหลายวิชาที่ประกาศว่าเป็น OER นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถรับ
ชมได้ฟรี บางวิชาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเป็นการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ ผู้ใช้สามารถ
ลงทะเบียนในฐานะผูใ้ ช้งาน (Guest) ได้ทนั ที ภายในแต่ละวิชาก็จะมีสอื่ การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
มากมาย จุดเน้นของการท�ำ OER ในรูปแบบนี้ คือน�ำผู้ผลิตที่มีใจ รู้ว่าสื่อการสอนจะมีประโยชน์ต่อสังคม

ภาพที่ 9 เว็บไซต์ของ SPU-OER
ที่มา: http://elearning.spu.ac.th/course/category.php?id=17

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทีใ่ ช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลมาถึง 36 ปี
(พ.ศ.2557) ประกอบด้วยสื่อหลักได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเสริมในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
สื่อสิ่งพิมพ์จัดว่าเป็นสื่อที่มีความส�ำคัญเพราะสามารถศึกษาได้ตลอดเวลา และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ส�ำหรับสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้จะมีขอ้ ได้เปรียบอยูห่ ลายประการ แต่กม็ ขี อ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของการเข้าถึงผูเ้ รียน
ได้บางกลุ่ม แต่อย่างไรก็ดีสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มีพัฒนาการมาเป็นล�ำดับ จัด
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดทีม่ แี หล่งทรัพยากรการเรียนรูม้ ากมาย ให้บริการกับนักศึกษาทีเ่ รียนในระบบการศึกษา
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ทางไกลของมหาวิทยาลัยเองและประชาชนทัว่ ไป ถือได้วา่ เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ แี หล่งทรัพยากรการเรียน
รูแ้ บบเปิดระดับประเทศและระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาและต่อยอด OER ในมิตขิ องมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช คือ การผลิตสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น เป็นการจัดท�ำในรูปแบบ
ผสมผสานระหว่างสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ เสริมในลักษณะของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่
เป็นในรูปแบบของ OER OCW หรือเป็น Courseware แบบปิด ถ้าจะน�ำมาใช้เพื่อการสอนโดยเฉพาะอาจ
มีการจัดการให้มรี ะบบการเข้าใช้งาน (Login) เป็นต้น จุดเด่นของสถาบันการศึกษา คือ เป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ที่มากมายอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือ ตอนนี้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมไว้
ที่ใด ส่วนใหญ่องค์ความรู้มักถูกเก็บรวบรวมไว้ที่อาจารย์ ห้องสมุดหรือศูนย์สื่อไม่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ
เซิรฟ์ เวอร์ของสถาบัน โจทย์คอื จะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้สอื่ การสอนได้รบั การเผยแพร่ให้ได้มากทีส่ ดุ เช่น ฝากไว้
บนคลาวด์คอมพิวติ้งให้มากขึ้นเพื่อให้สื่อนั้นแพร่หลาย ซึ่งจัดบทบาทหน้าที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัยเปิด
(Open University) เพราะว่าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวบุคคล (อาจารย์) ถูกแปลงมาให้อยู่ในรูปของสื่อ
เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
สรุปแนวทางการพัฒนาและต่อยอดคือ จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการว่า ท�ำให้มากขึ้น ท�ำให้หลายรูป
แบบมากขึ้น และให้มีการน�ำไปใช้ให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนของของมหาวิทยาลัยเปิดในต่าง
ประเทศ เช่น Wawasan Open University (http://www.wou/edu/my) ประเทศมาเลเซีย ประกาศว่าเป็น
มหาวิทยาลัยที่ใช้ OER  เพื่อเป็นคอร์สส�ำหรับสอนนักศึกษาทางไกล ส�ำหรับ University of the People
(http://uopeople.edu/)   เปิดคอร์สที่เป็นในลักษณะของ OER และให้ผู้เรียนได้ศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น
แม่ขา่ ยหลักของมหาวิทยาลัยเปิดที่ Milton Keynes Campus-Open University ของอังกฤษ ก็มกี ารใช้ OER
เป็นแหล่งของทรัพยากรการเรียนในมหาวิทยาลัยทัง้ หมด รวมทัง้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ซึง่ หากมี
สือ่ ต่าง ๆ เหล่านีม้ ากขึน้ เท่าไหร่กย็ งิ่ คุม้ ค่ามากเท่านัน้ ในการผลิตและการน�ำไปใช้ เป็นต้น แต่หากไม่ได้เป็น
ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าเป็น Udasity EdX Coursera มหาวิทยาลัยได้มีการรวบสรรพก�ำลังเปิด
คอร์สเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ ตรงกับแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning)
โดยเริ่มต้นจากการก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) โดยก�ำหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันเป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรูอ้ อนไลน์ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น (Sharing) การสืบค้น (Searching) การผลิตขึน้ ใหม่
(Reproduce) การผสมผสานใหม่ (Remix) การใช้ซ�้ำ (Revise) เป็นต้น มหาวิทยาลัยเปิดจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ
ทรัพยาการเรียนรู้ออนไลน์เหล่านี้ให้มากขึ้น ต้องเป็นแหล่งทรัพยากร เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศชาติ
ซึง่ เปรียบได้กบั ว่าใครมีแหล่งทรัพยากรมากก็เท่ากับมีอ�ำนาจในการต่อรองไม่วา่ จะเป็นมหาวิทยาลัยปิดหรือ
มหาวิทยาลัยเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมหลาย ๆ วิชาแล้ว ก็รวมเป็นแหล่งทรัพยากรไปเป็นหลักสูตร
และเมื่อหลาย ๆ หลักสูตรก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือได้ว่าเดินมา
ถูกทางแล้วเพียงแต่คอ่ ย ๆ ขยับและพัฒนาขึน้ ไปหลาย ๆ ลักษณะให้มากขึน้ จากเดิมแอนะล็อก เป็นดิจทิ ลั
ประเภทของ Open แล้วน�ำไปแขวนไว้ แล้วควบคุมคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานทีก่ �ำหนดไว้ แล้วพยายาม
ใช้สงิ่ เหล่านีเ้ พือ่ การสอนส�ำหรับนักศึกษาตามพันธกิจและหน้าทีห่ ลัก จากนัน้ ท�ำเพือ่ เป็นการบริการวิชาการ
แก่สังคมไปด้วย และวิจัยต่อยอดไปด้วย ซึ่งจะได้บทบาทหน้าที่ที่ครอบคลุมและหลากหลาย
นอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลของมสธ.แล้วพันธกิจที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่สังคม คือการน�ำสื่อเหล่านี้ไปบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ
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ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าลงทะเบียนก็ได้ รวมทั้งยังสามารถพัฒนาสู่การเป็น OCW หรือเปิดให้คนสามารถ
เข้ามาเรียนได้อย่างมหาศาลก็เป็น MOOCs เป็นล�ำดับขึ้นไป ซึ่งจัดว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้จัดอันดับของสถาบัน
การศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้แสดงถึงระดับของการยอมรับว่าสถาบันการศึกษามีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้
คนสามารถเข้าถึงได้ โดยอาจมีจัดท�ำในรูปแบบของภาษาอังกฤษร่วมด้วย เน้นให้ท�ำ OER เพราะเปรียบ
เสมือนเป็นการเก็บความรู้ไว้คนละไม้คนละมือ ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องมีการจัดเตรียมระบบให้
ผู้ผลิต (อาจารย์) สามารถน�ำงานขึ้นไปแขวนไว้ได้ โดยสามารถผลิตขึ้นได้ด้วยตนเองในรูปแบบที่ไม่จ�ำกัด
เพื่อพัฒนาไปสู่อีกขั้นของการท�ำ OER  โดยอาจารย์อาจจะหา OER ไว้เป็นสื่อเสริมหรือเพิ่ม ทั้งนี้ทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับบริบทที่จะน�ำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
มุมมองการเผยแพร่ OER

แนวทางการเผยแพร่ OER ทั้งหมดหรือบางส่วน ขึ้นอยู่กับสมัครใจของผู้เขียน ตัวอย่างเช่น
อาจมีบางส่วนที่เผยแพร่ได้บางส่วนส�ำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยการ
พูดคุยกันระหว่างผู้เขียนและนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ในหลักความเป็นจริง การท�ำ OER ต้องเปิด
หมด แต่ถ้าเปิดบางส่วนจัดว่าเป็นแนวทางของ Open Courseware ในบางส่วน แต่บางส่วนอาจเป็นส่วน
ทีป่ กปิด ซึง่ ก็จะไม่ใช่แนวทาง OER เนือ่ งจากทุกวันนีเ้ ราอยูใ่ นโลกผสมผสานของดิจทิ ลั ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัย
การผสมผสานกระบวนการเรียนการสอนมาเสริม ซึ่งถ้าเปิดไปทั้งหมดผู้เรียนอาจไม่เข้าใจซึ่งอาจจะปิดก็ได้
ถ้าไม่ใช่ระดับของ OER อาจเป็นแค่ระดับของ Creative Commons ซึง่ อนุญาตให้ท�ำการ ReUse ในเงือ่ นไข
ที่ท�ำการก�ำหนดไว้ เช่น ห้ามแก้ไข ห้ามขาย แบ่งปันได้แต่ต้องการติดโลโก้ที่เหมือนกัน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับ
การเลือกใช้ โดยสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Creative Commons เป็นแหล่งที่ให้ความ
รู้เกี่ยวกับระดับของการเปิดเผยแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดับ ตัวอย่างเช่น LOGO “CC
BY ตามด้วยรูปคน” หมายถึง สามารถน�ำไปใช้โดยการ distribute remix ได้ โดยต้องอ้างอิงเจ้าของชิ้น
งานนั้น ส�ำหรับ CC BY-NC หมายถึง ไม่อนุญาตให้น�ำไปใช้ในเชิงการค้า  ส่วน CC BY-NC-ND หมายถึง
ไม่ไห้ท�ำการดัดแปลง สื่อเป็นเช่นไรต้องน�ำใช้เช่นนั้น โดยเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตใส่เงื่อนไขได้ แล้วจะ
ท�ำการสร้าง LOGO ประทับบนสือ่ ให้ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำหนด ซึง่ Creative Commons มีมาก่อน OER หลายปี
ซึ่งถ้าผู้ผลิตสื่อท�ำการประทับ LOGO Creative Commons ไปในสื่อการสอนของตนเอง ระบบ Serge
Engine จะท�ำการอ่าน LOGO บนสื่อการสอนของผู้ผลิตได้โดยอัตโนมัติ เรียกว่า Machine Readable >
Haman Readable > Legal Code

ภาพที่ 10 เว็บไซต์ของ Creative Commons
ที่มา: http://creativecommons.org/licenses/
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วิธีการสร้าง LOGO Creative Commons มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.creativecommons.org
2. เลือกค�ำว่า Licenses แล้วเลือก Choose a License
3. ตอบถามตามล�ำดับขั้นตอน เช่น ผู้ผลิตอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นน�ำงานไปปรับใช้หรือไม่ซึ่ง Logo
Creative Commons ก็จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตก�ำหนด
4. กรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อผลงาน ชื่อผู้ผลิต เว็บลิงค์ หลังจากนั้นจะปรากฎ Logo ทางด้านขวา
มือ โดยสามารถเลือก Logo แบบขนาดเต็มหรือขนาดย่อก็ได้
5. น�ำ  Logo ไปประทับที่สื่อการสอนของผู้ผลิต หรือ Copy Code เพื่อน�ำไปฝังในสื่อบางชิ้นที่
ออนไลน์เพื่อให้สามารถแบ่งปันได้หลากหลายรูปแบบ
กรณีตัวอย่างเพื่อพัฒนาต่อยอด OER ไปสู่งานวิจัย

แนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการก�ำกับตนเองให้กับผู้เรียน โดยใช้ OER หรือ
MOOCs ผนวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมาใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น Udacity มีการใช้
Blog ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่แล้วในระบบ รวมทั้งรายวิชาที่เปิดสอนโดย Duke
University มีการใช้ Facebook Group ตัง้ ค่าระดับ Secret ส�ำหรับผูเ้ รียนในการติดต่อสือ่ สารและร่วมแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า Meetup Coursera communities (http://www.meetup.
com/Coursera) ส�ำหรับผู้เรียนเพื่อช่วยในการนัดหมาย
ยิ่งไปกว่านั้นบทเรียน MOOCs ในบางสถาบันยังให้แนวทางส�ำหรับการน�ำไปประยุกต์กับรายวิชา
และพัฒนาไปสู่แนวทางการวิจัย เช่น รายวิชาเปิดสอนที่ Coursera MOOCs ผู้สอนใช้คลิปวิดีโอจาก
สถานการณ์จริงในห้องทดลองเพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนือ้ หาได้อย่างชัดเจน Stamford University เปิดสอนที่
Class2go ใช้เทคนิคค�ำถามแทรกระหว่างวิดีโอบรรยาย เพราะเชื่อว่าค�ำถามจะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้
ผู้เรียนคิดตามไปด้วย รวมทั้งใช้เทคนิคการเขียนซ้อนบนสไลด์น�ำเสนอในขณะที่ผู้สอนบรรยายบทเรียนเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน หรือ การใช้คลิปวิดีโอที่บันทึกจากการบรรยายในห้องเรียนและการจับภาพ
หน้าจอแสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมประกอบที่ MiT-x และ edX เป็นต้น
บทสรุป

พลเมืองโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี้ มีแค่ทักษะการอ่าน (reading skill) ทักษะการเขียน
(writing skill) และตรรกะในการตัดสินใจ (arithmetic skill) คงไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งมุง่ เน้นการสร้างพลเมือง
ให้มีทักษะการเรียนรู้ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ผ่านการศึกษาที่มีระบบที่เหมาะสม
และการใช้ e-learning สนับสนุนการศึกษา และเตรียมผู้เรียนให้เรียนรู้ถึงวิธีการเรียนได้ทั้งในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และการศึกษาตลอดชีวติ (Life Long Learning) โดยการสอนและแนะน�ำให้ผเู้ รียนรูแ้ หล่งว่า
อยู่ที่ไหน รู้จักตนเองว่ามีแบบการเรียนอย่างไร (Learning Style) รู้ความต้องการและจุดหมายปลายทาง
ของตนเอง ซึ่งรวมเรียกว่า “แนวคิด 4 รู้” ดังนั้นเมื่อสถาบันการศึกษาคือแหล่งทรัพยากรที่ส�ำคัญ สถาบัน
การศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องท�ำแพลตฟอร์มส�ำหรับคณาจารย์เพื่อการน�ำเสนอสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ โดย
อาจประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) เค้ากับสื่อสังคม
ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้จัดการเรียนการสอน  แนวทางส�ำคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้ OER มีความยั่งยืนคือ
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1) ต้องมีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) 2) จัดท�ำแผนด�ำเนินการ (Road Map) 3) ผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่
(Media production/ storage/ distribution) ให้กับผู้เรียนและบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรการ
ศึกษาได้ 4) พัฒนากลยุทธ์ (Development strategy) สิ่งส�ำคัญคือการเปิดช่องทางให้คณาจารย์สามารถ
ผลิตสื่อการสอนง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง และ 5) ประเมินผลการใช้งานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (Evaluation/
Reproduction)  การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดสามารถเกิดขึน้ ได้จริงถ้าทุกคนสามารถก้าว
ข้ามความคิดแล้วลงมาปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม เริม่ ต้นทีแ่ ต่ละบุคคล ศึกษาค้นหาแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง
และน�ำมาใช้ผสมผสานกับการเรียนการสอน รวมทัง้ ระดมทรัพยก�ำลังเพือ่ สร้างสือ่ การสอนต่าง ๆ เพือ่ น�ำไป
สู่การสร้างทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดส�ำหรับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
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       เนื้อในเต็มหน้า
       เนื้อในครึ่งหน้า
       เนื้อหาสาระเชิงโฆษณาเต็มหน้า

อัตราค่าโฆษณา (บาท)
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ลง 2 ฉบับ ต่อเนื่อง
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หมายเหตุ ถ้าลงต่อเนื่อง 2 ฉบับติดต่อกันได้รับส่วนลด 15% ลงต่อเนื่อง 3 ฉบับติดต่อกันได้รับส่วนลด 30%
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