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บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ีเปนการศึกษาการจัดการเรียนรูทางออนไลนในรูปแบบการเรียนรูวิถีใหม  

(New Normal) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ีเปนอยูเดิมเปนการเรียนท่ีใช

เทคโนโลยีท่ีกาวหนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให

ผูเรียนเกิดผลลัพธการเรียนรูตามวัตถุประสงค ซ่ึงการสอนแบบออนไลน มีองคประกอบ ไดแก ผูสอน 

ผูเรียน เน้ือหา ส่ือการเรียนและแหลงเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนรู ระบบการติดตอส่ือสาร ระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี  

ท่ีจะทําใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันได การพิจารณาองคประกอบและรูปแบบ ท่ีสอดคลอง 

เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผูเรียนการจัดการเรียนรูทางออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีการเรียนรูเปนเร่ืองท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดดวยเทคโนโลยีในปจจุบันและนวัตกรรมท่ี

สรางสรรคคอนเทนต (Content) อํานวยความสะดวกการสอนไดแคปลายน้ิว ทําใหเราสามารถเรียนรูทุก

เน้ือหาไดจากทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลาเพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกันในการเรียนรูวิถีใหม (New Normal) 

เปาหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิมแตผูเรียนสามารถใชวิธีท่ีแตกตางในการไปใหถึงจุดหมายได นักศึกษา

บางคนอาจเรียนรูไดเร็วกวาหากไดดูภาพหรือคลิปวิดีโอ แตนักศึกษาบางคนชอบการฟงอาจารยบรรยาย

เพราะรูปแบบการเรียนรูของแตละคนไมเหมือนกัน การกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหสามารถดําเนินการเรียนการสอนใหไปได ยอมแสดงใหเห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียน

การสอนหลังโควิด-19 (Social Distancing) และการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความปกติใหม 

(New normal) มีความสําคัญตอการบริหารจัดการ ท้ังน้ีสะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนน้ัน

ตองการการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู (Change Learning) เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน (สุวิมล มธุรส, 2563) และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปจจุบันสงผลตอการเล่ือนการเปดสถานศึกษา และเกิดการแพรหลาย

ของแนวทางจัดการเรียนรูออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสารสนเทศข้ึนอยางมากมาย ดังน้ัน 
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ครูผูสอนในฐานะผูถายทอดองคความรูใหแกนักเรียน ตางก็มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพ่ือรับมือแนว

ทางการจัดการเรียนรูแบบใหมอยางทันทวงที พรอมรับกับสถานการณความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยู

เสมอ ฉะน้ันการเตรียมการและการฝกทักษะของครู ไมวาจะพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี การส่ือสาร 

การถายทอด และการเปนผูใหคําปรึกษาท่ีดี รวมท้ังความกระตือรือรนในการบริหารจัดการปจจัยท่ี

เก่ียวของกับการเรียนรูและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสถานการณใหไดมากท่ีสุดเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีครู สงเสริม

กระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหแกนักเรียน โดยกาวขามขอจํากัดเร่ืองสถานท่ีและอุปสรรคตาง ๆ ได

ในท่ีสุดจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูทางออนไลน, การเรียนรูวิถีใหม 

 

ABSTRACT 

This academic paper is a study of online learning management in the New Normal 

way of learning. It is an educational innovation that changes the existing learning method 

into learning that uses advanced technology for online teaching and learning. effectively 

which will result in learners achieving learning outcomes according to their objectives In 

which online teaching has components such as instructors, learners, content, learning 

media and learning resources, learning management processes communication system 

information technology network system measurement and evaluation There are various 

methods of teaching and learning. that will allow teachers and students to interact 

together consideration of components and forms that are consistent and suitable for the 

course And the context of learners to manage online learning effectively The change in 

learning space is most evident with today's technology and content creation innovations 

that facilitate teaching at your fingertips. It enables us to learn every content from 

anyone, anywhere, anytime to achieve the same goal in learning a new way (New 

Normal). The goal of education may remain the same, but learners can use different ways 

to go. reach the destination Some students learn faster if they look at pictures or video 

clips. But some students prefer to listen to lecturers because each person's learning style 

is different. Determining appropriate teaching and learning guidelines to enable teaching 

and learning to proceed. It inevitably shows that the management of teaching and 

learning after COVID-19 (Social Distancing) and the management of education in line with 

the new normal (New normal) are important for management. This reflects that teaching 

and learning needs to change the learning style (Change Learning) to be suitable for the 

situation of the COVID-19 epidemic that has occurred (Suwimon Mathuros, 2020) and also 
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The current epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) affects the 

postponement of the opening of educational institutions. And the spread of online 

learning management methods through the Internet network. And a lot of information, so 

teachers as the transfer of knowledge to students. have adaptation and prepare skills to 

cope with the new learning management method in a timely manner Always ready for 

the uncertain situation that may arise, therefore, the preparation and training of teachers' 

skills Whether developing skills in technology, communication, transfer and being a good 

mentor. Including the enthusiasm in managing factors related to learning and evaluation 

that are most suitable for the situation in order to perform the duties of a teacher. 

Promote an efficient learning process for students. By finally overcoming the limitations of 

location and various obstacles, it is important. 

 

Keywords: Online Learning Management, Learning New Normal 

 

บทนํา 

แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning มาจากแนวคิดของการเรียนการสอน

ทางไกล (Distancce learning) ซ่ึงมีมากกวา 100 ป เร่ิมจากการเรียนทางไปรษณียเม่ือป ค.ศ.1840 มีการ

รับสงบทเรียนผานระบบไปรษณีย เปนการเปดโอกาสใหผูท่ีอยูหางไกลไดเรียน แตประสบปญหาในการ

ติดตอท่ีใชเวลานานและบางคร้ังเอกสารสูญหายระหวางทาง ตอมามีการเปด Home-study program  

ทางไปรษณียสําหรับผูท่ีตองการเรียนจากท่ีบานหรือผูท่ีอยูหางไกลสถานศึกษา จนถึงปจจุบัน มีการเปด

สอนในลักษณะมหาวิทยาลัยเปดท่ีผูเรียนไมตองมาเรียนในหองเรียน เม่ือมีการนําคอมพิวเตอรมาใชใน

การศึกษามากข้ึนในป ค.ศ.1960 จึงมีการพัฒนาแนวคิดของการใชคอมพิวเตอรและโสตทัศนวัสดุเปนส่ือ

การเรียนการสอน เชน เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง และตอมาเปนการใชซีดีรอมในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ใชในวงการศึกษาเรียกวา CAI (Computer-Aides Instruction) และ CBT (Computer-Based Training) 

ใชในการฝกอบรม ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ในป ค.ศ.1990 เปนตนมา เม่ือการใชอินเตอรเน็ต

แพรหลายผานโปรแกรมแสดงผล (Web browser) และโปรโตรคอล TCP/IP จึงมีการพัฒนาการเรียนการ

สอนผาน World  Wide Web โดยใชในวงการศึกษาวา Web-based education หรือ Web-based 

Instruction หรือ Web-based learning และใชในวงการธุรกิจวา Web-based-training เน่ืองจากเปน

การเรียนรูผานระบบเครือขายออนไลน จึงมีการใช คําวา Online training หรือ Online learning  

ซ่ึ ง Online training เปนส วนห น่ึงของ e-learning ในป  ค .ศ .2000 เปนตนมา คําวา e-Learning  

เร่ิมแพรหลายจากการท่ีบริษัท Cisco (http://www.ciscolearning.org/) ไดเร่ิมแนะนําเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับ e-Learning เพ่ือใชในการฝกอบรมโปรแกรมการอบรมพนักงานของบริษัท e-Learning  
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มาจากคําวา Electronic learning หรือ Online learning เปนการทํางานในลักษณะ Technology-

based learning เปนกระบวนการเรียนรูผานอินเตอรเน็ตเสมือนการเรียนในหองเรียนแตเปนการสงเน้ือหา

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสซ่ึงรวมถึงอินเตอรเน็ตจึงเปนการผสมผสานการเรียนรูและเทคโนโลยีเขาดวยกัน มีการ

ติดตอโดยตรงระหวางผูเรียนและผูสอน ซ่ึงการติดตอหรือการปฏิสัมพันธ (Interactivity) ระหวางผูเรียน

และผูสอนน้ีเปนหัวใจของ e-Learning ดังน้ัน การใชเทคโนโลยี e-Learning จึงเปนการถายทอดเน้ือหา

ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ

ทางสัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได ซ่ึงเน้ือหาบทเรียนไดบันทึกไวในรูปแบบใหม 

ลักษณะของ e-Learning เปนการเรียนรูอยางไมเปนทางการ ชวยใหผูเรียนเลือกเรียนในเวลาท่ีสะดวก  

มีความรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ในการเรียนรูหรือฝกอบรม เปนการแลกเปล่ียนความรูระหวาง

ผูเรียนและผูสอน และประหยัดเวลา ทําใหเกิดความสะดวกในการเรียนรูหรือฝกอบรมในระหวางการทํางาน 

เปนการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองไดดีย่ิงข้ึน 

ปจจุบันการเรียนรูเร่ิมมาใหความสําคัญกับการเรียนผาน e-Learning หรือผานทางออนไลนกัน

มากข้ึน การเรียนรูออนไลนจึงชวยทําใหการเรียนงายและสะดวกข้ึน แคมีอินเตอรเน็ตเขาถึงทําใหผูเรียน

สามารถเรียนไดโดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทาง หากมีธุระสําคัญเขามาแทรกในชวงระหวางเรียนก็

สามารถเรียนทบทวนยอนหลังไดอีกดวย การจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนส่ิงใหมในการรับรูทาง

ออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับแวดวงทางการศึกษาไดรับรูและตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนกอนท่ีจะมีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แลว ดวยกระบวนทัศนการเรียนการสอน 

ในคริสตศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการปรับตัวทีละนอย แตเม่ือมีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดมี 

การปรับใชในอัตราท่ีเรงข้ึน การออกแบบบทเรียน การจัดการช้ันเรียน การใชส่ือในการเรียนการสอน และ

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ถึงแมจะมีปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ แตตอง

ยอมรับวาการจัดการเรียนการสอนออนไลนเปนวิถีใหมท่ีจะเปนไปของการศึกษาไทยในกระเสปจจุบัน 

ดังน้ัน ทักษะในการจัดการเรียนรูทางออนไลนของครูผูสอนจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญย่ิง วัตถุประสงคของ

การศึกษาในคร้ังน้ี มีดังน้ี 

1. เพ่ือทราบถึงการจัดการเรียนรูทางออนไลนอยางมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือใหสามารถนําประโยชนจากการจัดการเรียนรูทางออนไลนไปใชอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วิธีดําเนินการศึกษาเปนการทบทวนผลการศึกษาดานการจัดการเรียนรูทางออนไลนอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูผาน

ออนไลนตอไป 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในปจจุบัน สงผลตอการเรียนการสอนในรูปแบบ

ปกติและสงผลตอการเล่ือนเปดสถานศึกษา และเกิดการแพรหลายของแนวทางจัดการเรียนรูออนไลนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตและสารสนเทศข้ึนอยางมากมาย ดังน้ัน ครูผูสอนในฐานะผูถายทอดองคความรูใหแก

นักเรียนตางก็ปรับตัว และเตรียมทักษะเพ่ือรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรูแบบใหมอยางทันทวงที 
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พรอมรับกับสถานการณความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยูเสมอ ทักษะในการจัดการเรียนรูผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตหรือระบบปฏิบัติการรูปแบบตาง ๆ ท่ีอาศัยการบริหารจัดการหองเรียนซ่ึงแตกตางไปจาก

หองเรียนปกติในโรงเรียนน้ัน ทักษะในการถายทอดความรูของครูท่ีสําคัญอยางย่ิงในการจัดการเรียน 

การสอน ไมวาจะเปนแผนการสอน ส่ือการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรูสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการสรางสรรค เน่ืองจากสภาพแวดลอมใน 

การจัดการเรียนรูในหองเรียนกับการเรียนผานเครือขายมีความทาทายท่ีแตกตางกันอยางมาก การนําเอา

เทคโนโลยีเขามาเปนส่ือหรือเปนชองทางหลักในการถายทอดความรู และกระบวนการคิด แทนท่ีการ

ถายทอดและรับรูรับฟงขอมูลแบบตอหนาน้ัน จึงควรจัดเตรียมความพรอม และทักษะการใชเทคโนโลยี 

และโปรแกรมแอปพลิเคชันตาง ๆ เปนอยางดี สามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับกระบวนการจัดการสอน  

เพ่ือความสะดวกและราบร่ืนในการถายทอดองคความรู หากครูผูสอนมีทักษะการใชและความเขาใจ

เก่ียวกับเทคโนโลยีดังกลาวในเบ้ืองตน ไดแก วิธีการใชงาน ขอดีหรือจุดเดน ขอเสียหรือจุดดอยของแตละ

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันออนไลนในการจัดการเรียนการสอน ความรูเร่ืองการเขาใชและเทคนิคการแกไข

ปญหาระบบอินเตอรเน็ตในเบ้ืองตน ความเขาใจในเร่ืองลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญาในการคัดลอกนํา

ขอมูลของผูอ่ืนมาใช การออกแบบเน้ือหาการเรียน และชองทางการส่ือสารท่ีสอดคลองกับความสามารถ

ของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมออนไลนเปนอยางดี รวมท้ังถายทอดทักษะการใชงานเทคโนโลยีเหลาน้ัน

ใหแกนักเรียนไดมีความสามารถในการแกไขปญหาขัดของท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการจัดการสอน จะทําให 

การเรียนการสอนดําเนินการไดอยางราบร่ืนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะตองประกอบกับทักษะอ่ืน ๆ ควบคูกันอีกดวย 

2. ทักษะการส่ือสารท่ีหลากหลาย ดวยสภาพแวดลอมของการเรียนผานเครือขาย และโปรแกรม

ออนไลนตาง ๆ ท่ีอาจจะกอใหเกิดอุปสรรคในการส่ือสาร และการตีความได ดังน้ัน ประเด็นเร่ืองทักษะการ

ส่ือสารท่ีชัดเจน ตรงประเด็น และเขาใจงาย โดยอาจใชภาพ วิดีโอ หรือตัวอยางส่ือออนไลนประเภทอ่ืน ๆ 

ท่ีชวยใหนักเรียนเขาใจไดมากท่ีสุดภายในขอบเขตระยะเวลาท่ีจํากัด ย่ิงไปกวาน้ันครูควรเพ่ิมความถ่ีใน 

การส่ือสารกับนักเรียน และผูปกครองท่ีมากกวาการส่ือสารในชวงการจัดการเรียนรูในหองเรียนปกติ ซ่ึง

ปรับใชการส่ือสารท้ังแบบทางการ และผูปกครองใหพัฒนาไปพรอมกัน ทุกฝายเห็นพองรวมกันในแนวทาง

และแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นระหวางกันเพ่ือจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุด 

3. ทักษะการบริหาร และจัดเวลาการเรียนท่ียืดหยุนแตมีประสิทธิภาพ ประเด็นเร่ืองการจัดการ

เวลาในการเรียน และการนับช่ัวโมง ซ่ึงอาจมีความแตกตางไปจากการจัดเวลาในช้ันเรียนปกติท่ีในแตละวัน

จะมีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายวิชา โดยท่ีแตละวิชาใชเวลาไมเกิน 1 ช่ัวโมง ในทางกลับกันความพรอม

ในเร่ืองอุปกรณของนักเรียนบางสวนท่ีอาจจะตองพ่ึงพาการดูแล และอํานวยความสะดวกจากผูปกครอง  

ก็ตองมีการปรับเวลาเรียนตามความเห็นชอบรวมกันในช้ันเรียน ทําใหตองส่ือสารเร่ืองการจัดเวลาของ 

การเรียน และการนับช่ัวโมงเรียนใหม ดังน้ัน ครูผูสอนจะตองทําการบริหารเวลาในการสอนใหเหมาะสม 

และมีคุณภาพ อาจพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอน ท่ีใชเวลานอยลงแตยังคงเกิดการเรียนรูไดดีย่ิงข้ึน 

ผานการศึกษาจากส่ือตาง ๆ ท่ีครูมอบหมาย หรือเรียนรูผานการคนควาขอมูล ไมวาจะใชวิธีการใดก็ตามแต
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ตองยึดตัวผูเรียนเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน แนวทางและวิธีการการเรียนรูทําใหนักเรียนท่ีมี

ลักษณะการเรียนรู และความถนัดท่ีหลากหลายสามารถพัฒนาทักษะสําคัญจากกระบวนการท่ีครูออกแบบ

ข้ึนท้ังส้ิน 

4. ทักษะการจับประเด็นและการวิเคราะห เน่ืองจากอุปสรรค และขอจํากัดดานเวลาในการเรียนรู 

การถายทอด และการฝกฝนใหนักเรียนสามารถจับสาระ และทักษะสําคัญอันเปนใจความหลักของเร่ือง

บทเรียนน้ัน ถือเปนอีกหน่ึงแนวทางท่ีครูผูสอนจะสามารถจัดการเรียนการสอนภายในระยะเวลาท่ีจํากัดได 

ปริมาณเวลาหรือการถายทอดสาระขอมูล จากครูท่ีลดนอยลง จะไมเปนปญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู

ของนักเรียน หากนักเรียนเขาใจ และมีทักษะในการจับประเด็นหรือสาระสําคัญของเร่ืองท่ีเรียน หรือจากส่ือ

ท่ีศึกษาเพ่ิมเติมได ย่ิงไปกวาน้ันทักษะการจับประเด็นสาระสําคัญแลวน้ัน การฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะห 

อยางมีเหตุผล ความกลาคิดกลาแสดงออกบนฐานของการศึกษา และความรับผิดชอบตอหนาท่ี จะชวยให

นักเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตอยอดทักษะความสามารถดวยตนเองเปนอยางดีเชนกัน แตท้ังน้ีท้ังน้ัน

ครูจะตองมีการติดตามการเรียนรูหรือการทํารายงานอยูเสมอ อาจจะมีการส่ือสารหรือนัดหมายใหตอบขอ

คําถามหลังจากจากศึกษาและคนควาส่ือท่ีไดมอบหมายเปนระยะ เปนตน 

5. ทักษะการประเมินผล และใหคําแนะนําท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม นอกจากทักษะขางตนท่ีครู

ตองเตรียมความพรอมตอการจัดการเรียนรูผานเครือขายออนไลนแลวน้ัน ประเด็นเร่ืองการประเมินผลและ

ใหคําแนะนําเพ่ือการพัฒนานักเรียนไดอยางเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแตละคนก็ยังถือ

เปนประเด็นท่ีครูผูสอนจะตองมีการจัดการท่ีดีโปรงใสและเปนท่ีรับรูรวมกัน อยางไรก็ตามการประเมินผล

หรือการตัดสินผลคะแนนของนักเรียน อาจจะตองมีการปรับโครงสรางคะแนนและลักษณะเน้ือหาตาม

ตัวช้ีวัดท่ีแตกตางจากท่ีเคยใชในหองเรียนปกติ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรตองการประเมินนักเรียนในดานใด  

ครูจะตองปรับลักษณะของงานท่ีมอบหมาย และการทํากิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดมาก

ย่ิงข้ึน เพ่ือการพัฒนานักเรียนไปตามเปาหมาย โดยปรับใชวิธีการท่ีมอบหมายงาน 

การเตรียมการและการฝกฝนทักษะของครู ไมวาจะพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี การส่ือสารและ

การถายทอด การเปนผูใหคําปรึกษาท่ีดี รวมท้ังความกระตือรือรนในการบริหารจัดการปจจัยท่ีเก่ียวของกับ 

การจัดการเรียนรู และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสถานการณใหไดมากท่ีสุดเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีครู สงเสริม

กระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหแกนักเรียนโดยกาวขามขอจํากัดเร่ืองสถานท่ีและอุปสรรคตาง ๆ ได

ในท่ีสุด (กนกวรรณ  สุภาราญ, 2563: 372) 
 

ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนออนไลนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน พบวา มี 8 วิธี

สอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิท่ีดี 

1. กําหนดแนวทางท่ีชัดเจน การเรียนออนไลนทําใหนักเรียนมีอิสระมากข้ึนดังน้ัน ผูสอนตอง

กําหนดแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับนักเรียน ท้ังในการเขาถึงการสอนออนไลนของผูสอน เชน เคร่ืองมือในการ

เรียน แหลงคนควาเอกสารการเรียน รวมไปถึงตามรางเวลาในการสอน ความคาดหวังท่ีไดรับจากนักเรียน 

เชน การทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ การมีสวนรวมในหองเรียนออนไลน เปนตน 
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2. ออกแบบการสอนท่ีนาสนใจ แรงจูงใจในการเรียนและการมีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญท้ังในรูปแบบ

การสอนแบบตัวตอตัวหรือการสอนออนไลน ดังน้ันการทําใหนักเรียนต้ังใจขณะเรียนออนไลนมากข้ึนน้ัน 

ผูสอนจําเปนตองวิเคราะหความตองการของผูเรียน เพ่ือออกแบบเน้ือหาการเรียนรู ตลอดจนหากิจกรรม

การเรียนรูและการแกปญหาทางเทคนิคท่ีเหมาะสม ใชเทคนิคการสอนอยางสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

ประสบการณการเรียนรูท่ีดีของนักเรียน 

3. เลือกเคร่ืองมือการสอนท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือการส่ือสารออนไลนเปนส่ิงท่ีขาดไมไดในการสราง

หองเรียนออนไลน มีซอฟทแวรมากมายในปจจุบัน เคร่ืองมือการสอนท่ีดีจะชวยใหการสอนออนไลนของ

ผูสอนเปนไปอยางราบร่ืน รวมท้ังมีการบันทึกการสอนท้ังหมดไวไดอีกดวย 

4. กระตุนใหนักเรียนทํางานรวมกันแบบออนไลน กระตุนใหนักเรียนส่ือสารกันระหวางท่ีเรียน

ออนไลน โดยการใหผูเรียนทําโครงงานหือมอบหมายงานใหทํารวมกัน ผานการประชุมออนไลน ก็จะชวยให

ผูเรียนไดส่ือสารกันและรูสึกวาเหมือนอยูในหองเรียนจริง ๆ ซ่ึงถือเปนการสรางการมีสวนท่ีดีอีกดวย 

5. ใชประโยชนจากการทํางานรวมกันแบบออนไลน การผสมผสานท่ีดีของงานกลุมและงานเด่ียว

เปนวิธีท่ีดี ท่ีจะทําใหม่ันใจวาการเรียนรูออนไลนน้ันประสบความสําเร็จ รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายน้ี

จะชวยเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน และสอนพวกเขาถึงความสําคัญของการบรรลุเปาหมาย

การทํางานกลุมและการสรางความสําเร็จสวนบุคคล 

6. ใชทรัพยากรท่ีมีอยู เน่ืองจากนักเรียนใชคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต และอินเทอรเน็ต

เพ่ือเขาสูหองเรียนออนไลนอยูแลว ทรัพยากรท่ีดีและงายท่ีสุดสําหรับผูเรียนก็คือ ส่ิงท่ีอยูบนโลกออนไลน 

ผูสอนอาจจะทําใหผูเรียนคนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของบนเว็บไซตตาง ๆ แทนการอางอิงจากหนังสือตํารา 

7. มีการปดการสอน การปดการสอนดวยการใหผูเรียนสรุปหรือประเมินเปนวิธีท่ีดี ซ่ึงจะชวยให

ผูเรียนไดสะทอนส่ิงท่ีเรียนรู และใหผูเรียนไดไตรตรองเน้ือหา และถายทอดประสบการณตาง ๆ เพ่ือใหทุก

คนตระหนักถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดรับจากการเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ 

8. ใหผูเรียนสะทอนกลับความรูสึก ในชวงสัปดาหท่ี 2 หรือ 3 ผูสอนควรขอความเห็นจากผูเรียน

โดยตรงเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน และควรจะใหผูเรียนแสดงความเห็นใหครอบคลุม ต้ังแตเน้ือหา ไปจนถึงวิธีการ

สอนและส่ิงท่ีตองปรับปรุง โดยอาจจะใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นลงบนกระดานสําหรับการแสดง 

ความคิดเห็นโดยเฉพาะ (ครูแนน, 2563: ออนไลน) 

 

  สรุปการจัดการเรียนรูทางออนไลนอยางมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 
 

ประเด็น ขอดี ขอเสีย 

ผูสอน - รูเทาทันการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

- บริหารจัดการเรียนการสอนในเวลาท่ีจํากัด 

ไมสามารถสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนรูของผูเรียนไดโดยตรง 

ผูเรียน สะดวกสบาย จูงใจผูเรียน ขาดการมีสวนรวมและ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
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ประเด็น ขอดี ขอเสีย 

ดวยกัน ลดโอกาสในการเรียนรู

รวมกัน 

หลักสูตร ออกแบบหลักสูตรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของ

ผูเรียน 

ไมสามารถควบคุมบรรยากาศ

ภายในช้ันเรียนได 

การบริหารจัดการ ออกแบบเน้ือหาการสอน ชองทางการส่ือสาร

เพ่ือการเรียนรูท่ีสามารถสอดรับกับเคร่ืองมือ

ในการเรียนการสอนได 

ตองคอยกระตุน สรางแรงจูงใจ

ในการเรียนรู และคนหาความ

ตองการของผูเรียน 

เคร่ืองมือ เลือกใชแพลตฟอรมหรือแอปพลิเคชัน 

ในการเรียนการสอนได 

ใชเวลาในการเรียนรูเคร่ืองมือ

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอน 

 

บทสรุปส'งท)าย 

วัตถุประสงค]ของบทความวิชาการฉบับน้ีเพ่ือทราบถึงการจัดการเรียนรูtทางออนไลน]อยwางมี

ประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และเพ่ือใหtสามารถนำประโยชน]จากการจัดการเรียนรูtทางออนไลน]อยwางมี

ประสิทธิภาพไปประยุกต]ใชtตwอไปไดt ซ่ึงพอจะสรุปไดtวwาการจัดการเรียนรูtทางออนไลน]อยwางมีประสิทธิภาพ

ในยุคดิจิทัลน้ัน ครูผูtสอนจะตtองกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยยึด

ผูt เรียนเป�นสำคัญ  เพ่ือสรtางแรงจูงใจใหt เกิดปฏิสัมพันธ]ระหวwางผูt เรียนดtวยกันและครูผูtสอน  ท้ังน้ี   

เพ่ือประโยชน]ของผูtเรียนเป�นสำคัญและจากขtอมูลการศึกษาดังกลwาวจึงนwาจะเป�นแนวทางในการจัดการ

เรียนรูtทางออนไลน]ไดtอยwางมีประสิทธิภาพไดtเชwนกัน และส่ิงสำคัญ FEEDBACK จากผูtเรียนท่ีป�อนกลับมา

จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน]จะนำไปสูwการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูtของผูtเรียนใหtมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตwอไป 
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