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e-Learning ทางเลือกใหมของการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
บทนํา
คําวา e-Learning เปนคําที่ถูกกลาวถึงกันเปนจํานวนมากในวงการศึกษาในขณะนี้ทั้งใน
บานเราและในตางประเทศ หากนักการศึกษาสวนใหญยังคงไมแนใจนักกับความหมายที่แทจริง
ของ e-Learning วา คืออะไร เหมือนหรือแตกตางจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)
หรือ การสอนบนเว็บ (WBI) อยางไร ครอบคลุมความหมายอะไรบาง มีรูปแบบของการเรียนที่
เหมาะสมอยางไร การพัฒนาและการจัดการทําไดอยางไร บทความนี้จึงเปนความพยายามหนึ่งใน
การที่จะนําเสนอความหมายของ e-Learning ขอไดเปรียบ รวมทั้งขอพึงระวังของ e-Learning
รวมถึงมีระดับการถายทอดเนื้อหา รวมทั้งระดับการนําไปใชอยางไร พรอมทั้งแนะนําตัวอยางของ
การพัฒนา e-Learning สําหรับผูสนใจทั่วไป และครูผูสอนที่ตองการจะนําประยุกตใชกับการเรียน
การสอนของตน
ความหมายของ e-Learning
คําวา e-Learning โดยทั่วๆ ไปจะครอบคลุมความหมายที่กวางมาก กลาวคือ จะหมายถึง
การเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน
คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกัน
มาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ
(Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผาน
ดาวเทียม หรือ อาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรียนจากวิดีทัศนตาม
อัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน
อยางไรก็ดี ในปจจุบัน คนสวนใหญเมื่อกลาวถึง e-Learning จะหมายเฉพาะถึง การเรียน
เนื้อหาหรือสารสนเทศซึ่งออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web
Technology)1 ในการถายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course
Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆโดยผูเรียนที่เรียนจากe-Learning

1

ในบทความนี้ จะใชความหมายของ e-Learning ในลักษณะที่สองนี้เทานั้น
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นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน และ/หรือ จากแผนซีดี-รอม ก็ได นอกจากนี้ เนื้อหา
สารสนเทศของ e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia
Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology)
อันที่จริง e-Learning เปนรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนในลักษณะ
ทางไกล (Distance Learning) กลาวคือ เปนรูปแบบการเรียนซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมา
เรียนในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน
โดยผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาจาก
e-Learning
Courseware ซึ่งหมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการนําเสนอเนื้อหาความรู ในลักษณะของสื่อประสม (multimedia)
มีการเนนความเปน non-linear มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา
(interaction) รวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได โดย
เนื้อหาของ e-Learning Courseware จะมีการแบงไวเปนหนวยๆ (module) เมื่อศึกษาดวยตนเอง
แลว ผูเรียนมีหนาที่ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสอบถามปญหาตางๆ กับ
เพื่อนๆ รวมชั้นทางอิเล็กทรอนิกส (ซึ่งในที่นี้หมายถึงออนไลน) หลังจากนั้นผูสอนอาจนัดหมาย
ผูเรียนมาพบ (ในชั้นเรียน หรือในลักษณะออนไลนก็ได) แตไมใชเพื่อการสอนเสริมแบบการเรียน
ทางไกลในลักษณะเดิม หากผูสอนสามารถใชเวลานั้นในการเนนย้ําประเด็นสําคัญๆ ที่ผูสอนทราบ
วาผูเรียนมักจะเกิดปญหา หรือตอบปญหาที่ผูเรียนพบจากการที่ไดศึกษาดวยตนเองแลวกอนที่จะ
มาเขาชั้นเรียนนั่นเอง
อยางไรก็ดี การเรียนในลักษณะ e-Learning ก็สามารถนํามาปรับใชกับการเรียนในลักษณะ
ปรกติได หากนํามาใชอยางถูกวิธี ผูสอนก็ไมจําเปนตองใชวิธีการสอนในลักษณะบรรยาย(lecture)
เปนสวนใหญอีกตอไปและสามารถใชเวลาในหองเรียนใหมีประโยชนสูงสุดเพราะe-Learning
สามารถนํามาใชแทนที่หรือเสริมในสวนของการบรรยายได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อหาการเรียน
ซึ่งเนนการทองจํา (Verbal Information) และ ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills)2 จะขอยกตัว
อยางวิชา เทคโนโลยีและการศึกษารวมสมัยที่ผูเขียนสอนอยูเพื่อใหเกิดความชัดเจน เชน ในคาบ
แรกของการสอนผูเขียนจําเปนตองสอนเนื้อหาใหครอบคลุมทั้งความหมาย ขอบเขต บทบาท และ
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษาการที่จะใหผูเรียนเขาใจในความหมายของคําวาเทคโนโลยี
การศึกษาที่แทจริงอยางชัดเจนแลว
ผูเรียนจําเปนที่จะตองใชเวลาในการสรางความหมาย
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Verbal Information หมายถึง เนื้อหาทางดานภาษาซึ่งเนนการทองจํา เชน เนื้อหาสวนใหญในวิชาการสอน
ภาษาตางๆ เปนตน สวน Intellectual Skills หมายถึง ทักษะทางปญญา ซึ่งแบงออกเปน การจําแนกแยกแยะ
ความแตกตาง (Discrimination) การสรางความคิดรวบยอด (Concepts) การสรางกฎ (Rules) และการแก
ปญหา (Problem Solving) เชน เนื้อหาสวนใหญในวิชาคณิตศาสตร เปนตน
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ตามความคิดของผูเรียนเอง (Conceptualize) ซึ่งการไดมาซึ่งความคิดของตนเองนั้น เปนไปไมได
เลยที่จะเกิดจากวิธีการสอนแบบบรรยายทั้งหมด ในขณะเดียวกันหากผูสอนใชเวลาไปกับวิธีการ
สอนในลักษณะใหมที่ทําใหผูเรียนพยายามสรางความเขาใจเกี่ยวกับคอนเซปตนั้นๆ ดวยตนเอง
เชน การทํากิจกรรมเดี่ยว และ/หรือกิจกรรมกลุม หรือ การใหผูเรียนสรุปความจากเอกสาร หรือ
การเชิญวิทยากรมาบรรยายเพิ่มเติมและสรุปประเด็น เปนตน ในกรณีนี้ ผูสอนก็จะเกิดปญหาใน
การสอนไมทันใหครบตามหัวขอในคาบนั้น e-Learning จึงชวยผูสอนในการสอนเนื้อหาที่ไม
ตองการการอธิบายเพิ่มเติมมากนัก เชนในที่นี้ ไดแก พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
ชวยทบทวนในเนื้อหาที่ไมสามารถลงรายละเอียดได ดังนั้น e-Learning ที่ออกแบบมาดี สามารถ
นําเสนอเนื้อหาบางหัวขอแทนผูสอนไดโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองสอนในชั้นเรียน
และผูสอน
สามารถใชเวลาในชั้นเรียนอยางคุมคามากขึ้นเชน การออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนคิดวิเคราะหแทน
อยางไรก็ดี ผูสอนบางคนอาจจะเห็นวา การปรากฏตัวของครูในหองเรียนเพื่อบรรยายเปน
สิ่งจําเปนมากเพราะเมื่อผูเรียนเกิดปญหาก็สามารถที่จะตอบปญหาหรือใหผลปอนกลับไดทันที
อยางไรก็ตาม ใหลองนึกกลับไปวาในชั้นเรียนที่ผูสอนบรรยายในครั้งหนึ่งๆ นั้น มีผูเรียนที่ถามคํา
ถามสักกี่คนและกี่คําถามกัน ความจริงคือ มีจํานวนนอยมาก อีกทั้ง การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางมีระบบ (อานรายละเอียดไดในสวนของการพัฒนา e-Learning) จะสามารถถายทอด
การสอนใหใกลเคียงกับการสอนไดจริง รวมทั้งสามารถที่จะนําสื่อประกอบที่ผูสอนใชจริง มาปรับ
ปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายทั้งนี้เพื่อเปาหมาย
สําคัญในการสื่อความหมายใหชัดเจนมากที่สุด และใชนําเสนอผานทางคอมพิวเตอร นอกจากนี้
เชนเดียวกันกับ e-Learning กับการสอนทางไกล การใชเวลาในหองเรียนของการสอนในลักษณะ
ปรกตินี้ผูสอนจะตองปรับกลยุทธการสอนใหแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ ผูสอนตองใชเวลา
ในหองเรียนใหมีประโยชนสูงสุด เชน การเลือกกิจกรรม หรือ ภาระงาน ที่มีความหมายตอความ
เขาใจเนื้อหาการเรียนใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือทํา หรือ การบรรยายเฉพาะสวนของเนื้อหาที่เปน
ประเด็นสําคัญๆ ที่ผูเรียนมักจะพบปญหา หรือ การใชเวลาในการตอบปญหาที่ผูเรียนพบจากการ
ที่ไดศึกษาดวยตนเอง เปนตน
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ขอไดเปรียบของ e-Learning
e-Learning ถือไดวาเปนการปรับกระบวนทัศน ใหม (New Paradigm Shift) ทางการ
ศึกษา เพราะ e-Learning สามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประโยชนของ e-Learning มีอยูดวยกันหลายประการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. e-learning ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุน
เนื้อหาการเรียนซึ่งถูกถายทอดผานทางมัลติมีเดียนั้นสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
กวาการเรียนจากสื่อขอความแตเพียงอยางเดียว ดังนั้นหากจะเปรียบ e-Learning กับการ
สอนที่เนนการบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk ซึ่งผูสอนในปจจุบันยังคงใชกันอยูนั้น
e-Learning ที่ไดรับการออกแบบและผลิตมาอยางมีระบบจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพมากกวา นอกจากในดานของประสิทธิภาพการเรียนอันเกิดจากสื่อแลว
ในดานของระบบ E-Learning ยังมีการจัดหาเครื่องมือ (Course Management Tool) ซึ่งทํา
ใหผูสอนสามารถตรวจสอบความกาวหนาของพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยางละเอียด
และตลอดเวลา
2. e-Learning จะมีการใชเทคโนโลยี Hypermedia ซึ่งเปนการเชื่อมโยงของขอมูลไมวาจะเปนใน
รูปของขอความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกียวเนื่องกันเขาไวดวยกันใน
ลัษณะ Non-Linear เพื่อความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของผูใช ประโยชนของการประยุกต
ใช Hypermedia ไววา Hypermedia สามารถใชเปนวิธีการนําเสนอความรูสําหรับสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพได ทั้งนี้เนื่องจากการที่ Hypermedia นี้สามารถนําเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะของกรอบความคิดแบบใยแมงมุม (Web Framework) ซึ่งเปนกรอบความคิดที่เชื่อวา
จะมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับวิธีที่มนุษยจัดระบบความคิดภายในจิตใจ ดังนั้น ผูเรียนที่เรียน
จาก e-Learning จะสามารถควบคุมการเรียนของตนไดและยอมจะไดรับความรูและมีการ
จดจําไดดีขึ้น
3. e-Learning ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) ผูเรียน
สามารถที่จะควบคุมการเรียนของตนในดานของลําดับการเรียน (Sequence) ตามพื้นฐาน
ความรู ความถนัดและความสนใจของตน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหาสวนที่
ตองการทบทวนโดยไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลว ซึ่งในลักษณะนี้ ถือเปนการใหอิสระแก
ผูเรียนในการควบคุมการเรียนของตน (Learner Control)
4. e-Learning เอื้อใหเกิดการโตตอบ (interaction) ที่หลากหลาย ไมวาจะเปน การโตตอบกับ
เนื้อหา การโตตอบการโตตอบกับครูผูสอนและกับเพื่อน คอรสแวรที่ไดรับการออกแบบมา
อยางดีนั้นจะเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยาง
เชน การออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกม หรือ การจําลอง เปนตน นอกจากนี้ e-Learning
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ยังเอื้อใหผูเรียนเกิดการโตตอบกับครูผูสอนและกับเพื่อนได อยางที่เราทราบกันดีวา การเรียน
การสอนที่ดีที่สุด ก็คือ การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดการโตตอบกับผูสอนหรือกับ
ผูเรียนอื่นๆ ไดมากที่สุด เพราะการเรียนในลักษณะนี้ผูสอนจะสามารถตอบสนองความ
ตองการ ปญหา และคําถามตางๆ ของผูเรียนไดทันที e-Learning ใหโอกาสผูเรียนในการ
โต ต อบกั บ ครู ผู ส อนและ/หรื อ การได รั บ ผลป อ นกลั บ ทั้ ง ในลั ก ษณะเวลาเดี ย วกั น
(Synchronous) เชน การสนทนา (Chat) หรือ การออกอากาศสด (Live Broadcast) และใน
ลักษณะตางเวลากัน (Asynchronous) เชน การทิ้งขอความไวบนเว็บบอรด (Web Board)
5. e-learning สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบ
สนองตอเรื่องราวตางๆ ในปจจุบันไดอยางทันทวงที เพราะ การที่เนื้อหาการเรียนอยูในรูปของ
ขอความอิเลกทรอนิกส (E-text) ซึ่งไดแกขอความซึ่งไดรับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอ
และเผยแพรทางคอมพิวเตอรจึงทําใหมีขอไดเปรียบสื่ออื่นๆ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหทันสมัยไดตลอดเวลา การเขาถึง
ขอมูลที่ตองการดวยความสะดวกและรวดเร็ว และความคงทนของขอมูล
6. e-Learning ถือเปนรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนในวงกวางขึ้น
เพราะผูเรียนใชการเรียนในลักษณะ e-Learning จะไมมีขอจํากัดในดานการที่จะตองเดินทาง
มาศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่งและสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังนั้น e-Learning ยังสามารถนําไป
ใชเพื่อสนับสนุนการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ไดดวย และยิ่งไปกวา
นั้น เราสามารถนํา e-Learning ไปใชเพื่อเปดโอกาสสําหรับผูเรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งจากงานวิจัยในประเทศไทย พบวา ยังมีผูเรียนที่ขาด
โอกาสในการศึกษา ขั้นอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากขอจํากัดของสถาบันการศึกษาที่จํากัด
จํานวนในการรับผูเรียนอยูอีกเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอีกทศ
วรรษขางหนา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนจํานวนที่มากขึ้น โดยมีคาใชจายเทา
เดิม ก็เทากับเปนการลดตนทุนในการจัดการศึกษานั้นๆ
ขอพึงระวังของ e-Learning
การไมทําความเขาใจใหถองแทถึงความหมาย วิธีการ รวมไปถึงรูปแบบ ระดับการใชงาน
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ e-Learning และนําไปใช (implement) ตามกระแสความนิยม ก็อาจ
จะสงผลในทางลบตางๆ แทนที่ขอไดเปรียบทั้งหมดที่เพิ่งกลาวมา ตัวอยางเชน
1. ผูสอนที่นํา e-Learning ไปใชในลักษณะของสื่อเสริม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเลย
กลาวคือ
ผูสอนก็ยังคงใชแตวิธีการบรรยายในทุกเนื้อหาและสั่งใหผูเรียนไปทบทวนจาก
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e-Learning หาก e-Learning ไมไดออกแบบใหจูงใจผูเรียนแลว ผูเรียนก็คงใชอยูพักเดียว
ก็เลิกไปเพราะไมมีแรงจูงใจใดๆ ในการไปใช e-Learning ก็จะกลายเปนการลงทุนที่ไมคุมคา
แตอยางใด
2. การลงทุนในดานของ e-Learning จะตองครอบคลุมถึงการจัดการใหผูสอนและผูเรียน
สามารถเขาถึงเนื้อหาหรือการติอตอสื่อสารออนไลนไดโดยสะดวก สําหรับ e-Learning แลว
ผูสอนและผูเรียนที่ใชรูปแบบการเรียนในลักษณะนี้จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities)
ตางๆ ในการเรียนที่พรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ เชน ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อ
สารกับผูอื่นได และสามารถเรียกดูเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะมัลติมีเดีย ไดอยาง
ครบถวน ดวยความเร็วพอสมควร เพราะหากปราศจากขอไดเปรียบในการติดตอสื่อสารและ
การเขาถึงแหลงเนื้อหาไดสะดวก รวมทั้งขอไดเปรียบสื่ออื่นๆ ในดานลักษณะของการนําเสนอ
เนื้อหา เชน มัลติมีเดีย แลวนั้น ผูเรียนและผูสอนก็อาจไมเห็นความจําเปนใดๆ ที่จะตองใช
e-Learning
3. การออกแบบ e-Learning ที่ไมเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน เชน ผูเรียนระดับอุดมศึกษา
ในบานเรา ซึ่งสวนใหญอยูในวัยรุน e-Learning จะตองไดรับการออกแบบตามหลักจิตวิทยา
การศึกษา กลาวคือ จะตองเนนการออกแบบใหมีกิจกรรมการโตตอบอยูตลอดเวลา ไมวาจะ
เปนกับเนื้อหาเอง กับผูเรียนอื่นๆ หรือกับผูสอนก็ตาม นอกจากนั้นแลว การออกแบบการนํา
เสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร นอกจากจะตองเนนใหเนื้อหามีความถูกตองและชัดเจน ยังคง
ตองเนนใหมีความนาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนได ตัวอยางเชนการออกแบบ
การนําเสนอโดยใชมัลติมีเดีย รวมทั้ง การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะ non-linear ซึ่งผูเรียน
สามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาใด กอนหรือหลังไดตามความตองการ
ระดับการถายทอดเนื้อหา
สําหรับ e-Learning แลว การถายทอดเนื้อหาสามารถแบงไดคราวๆ เปน 3 ระดับ ดวยกัน
กลาวคือ
1. ระดับเนนขอความออนไลน (Text Online)
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e-Learning ใน
ลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเนนเนื้อหาที่เปนขอความ ตัวอักษรเปนหลัก
ซึ่งมีขอดี ก็คือ การประหยัดเวลาและคาใชจายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการคอรส
2. ระดับ Low Cost Interactive Online Course
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน

7
ที่ผลิตขึ้นมาอยางงายๆ ประกอบการเรียนการสอน e-Learning ในระดับนี้จะตองมีการพัฒนา
CMS ที่ดี เพื่อชวยผูใชในการปรับเนื้อหาใหทันสมัยไดอยางสะดวก
3. ระดับ High Quality Online Course
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ
กลาวคือ การผลิตตองใชทีมงานในการผลิตที่ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญการ
ออกแบบการสอน (instructional designers) และ ผูเชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย
(multimedia experts) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมเมอร (programmers) นักออกแบบกราฟค
(graphic designers) และ/หรือผูเชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (animation experts)
เปนตน e-Learning ในลักษณะนี้จะตองมีการใชเครื่องมือ (Tools) เพิ่มเติมในการผลิตและ
เรียกดูเนื้อหาดวย
ระดับการนํา e-Learning ไปใช
การนํา e-Learning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้
1. สื่อเสริม (Supplementary)
หมายถึงการนํา e-learning ไปใชในลักษณะสื่อเสริม กลาวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏใน
ลักษณะ e-Learning แลว ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆ เชน จาก
เอกสาร(ชี้ท) ประกอบการสอน จากวิดีทัศน (Videotape) ฯลฯ การใช e-Learning ในลักษณะ
นี้เทากับวาผูสอนเพียงตองการจัดหาทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งสําหรับผูเรียนในการเขาถึง
เนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียนเทานั้น
2. สื่อเติม (Complementary)
หมายถึงการนํา e-learning ไปใชในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เชน
นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว ผูสอนยังออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหา
เพิ่มเติมจาก e-Learning ในความคิดของผูเขียนแลว ในประเทศไทย หากสถาบันใด ตองการ
ที่จะลงทุนในการนํา e-Learning ไปใชกับการเรียนการสอนตามปรกติ (ที่ไมใชทางไกล) แลว
อยางนอยควรตั้งวัตถุประสงคในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกวาแคเปนสื่อ
เสริม (Supplementary) เชน ผูสอนจะตองใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning เพื่อ
วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียนในบาน
เรา ซึ่งยังตองการคําแนะนําจากครูผูสอน รวมทั้งการที่ผูเรียนสวนใหญยังขาดการปลูกฝงใหมี
ความใฝรูโดยธรรมชาติ
3. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)
หมายถึงการนํา e-learning ไปใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตอง
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ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน ในปจจุบันําe-Learning สวนใหญในตางประเทศจะไดรับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนสื่อหลักสําหรับแทนครู ในการสอนทางไกล ดวยแนว
คิดที่วา มัลติมีเดียที่นําเสนอทาง e-Learning สามารถชวยในการถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียง
กับการสอนจริงของครูผูสอนโดยสมบูรณได
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e-Learning , คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) and การสอนบนเว็บ (WBI)
ในปจจุบัน มีคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูมากมาย อาทิ
เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) Electronic Book หรือ HyperBook, การสอนบนเว็บ (WBI),
e-Learning, Telelearning, Distance Learning ฯลฯ อยางไรก็ดี สื่ออิเล็กทรอนิกสหลักๆ ที่อยูใน
ความสนใจของนักการศึกษาในบานเรา มีอยู 3 ประเภท ดวยกัน ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน
(CAI) การสอนบนเว็บ (WBI) และ e-Learning ซึ่งนักการศึกษาสวนใหญก็ยังสับสนกับความ
หมายที่แทจริงของคําเรียกสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งสามนี้ บางทานก็ใชคําศัพทเหลานี้สลับกันไปมา
อันเนื่องจากการไมเห็นความแตกตาง หรือบางก็ไมเห็นความสําคัญของศัพทที่ใชเรียก แมวาจะยัง
ไมมีการชี้ชัดถึงความแตกตางที่ชัดเจนระหวางคําทั้งสาม แตก็พอจะสรุปใหเห็นความคลายคลึง
และความแตกตางไดดังนี้
e-Learning VS CAI
e-Learning และ CAI ตางก็สามารถนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปของสื่อมัลติมีเดียทาง
คอมพิวเตอร นอกจากนี้รูปแบบการเรียนทั้งสองยังถือเปนสื่อรายบุคคลซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมี
โอกาสอานและทําความเขาใจเนื้อหาตามความสามารถของตน สามารถที่จะทบทวนเนื้อหา
ตามความพอใจ หรือจนกวาจะเขาใจ สําหรับในดานของการโตตอบกับบทเรียนและการใหผล
ปอนกลับนั้นําe-Learning จะขึ้นอยูกับระดับของการนําเสนอและการนําไปใช (อานราย
ละเอียดในสวนที่แลว) หากมีการพัฒนา e-Learning อยางเต็มรูปแบบ ในระดับ Interactive
Online หรือ High Quality Online และนําไปใชในลักษณะสื่อเติมหรือสื่อหลัก ผูเรียนไมเพียง
จะสามารถโตตอบกับบทเรียนไดอยางมีความหมาย แตยังจะสามารถโตตอบกับผูสอน และ
กับผูเรียนอื่นๆ ไดอยางสะดวก ผานทางระบบของ e-Learning นอกจากนี้ยังสามารถที่จะได
รับผลปอนกลับจากแบบฝกหัดและกิจกรรมที่ไดออกแบบไว รวมทั้งจากครูผูสอนทางออนไลน
ไดอีกดวย ในขณะที่ CAI นั้น ลักษณะสําคัญของ CAI ที่ขาดไมไดเลยก็คือ การออกแบบใหมี
กิจกรรมที่ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนไดอยางมีความหมาย รวมทั้งการจัดใหมีผลปอน
กลับโดยทันทีใหกับผูเรียนเมื่อผูเรียนตรวจสอบความเขาใจของตนจากการทําแบบฝกหัดหรือ
แบบทดสอบ
ขอแตกตางสําคัญระหวาง e-Learning กับ CAI อาจอยูที่ การที่ e-Learning จะใชเว็บ
เทคโนโลยีเปนสําคัญ ในขณะที่ CAI เปนลักษณะของการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียน
การสอนตั้งแตยุค 1960 ซึ่งแตเดิมมานั้นไมไดมีการใชเว็บเทคโนโลยี ความหมายของคํานี้จึง
คอนขางยึดติดกับการนําเสนอบนเครื่อง Stand-Alone ไมจําเปนตองมีการเชื่อมตอกับ
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เครือขายใดๆ แมวาในระยะหลังจะมีความพยายามในการใชคําวา CAI on Web บางแตก็ไม
ไดรับความนิยมในการใชเรียกเทาใดนัก ความหมายของคําวา CAI จึงคอนขางจํากัดอยูใน
ลักษณะ Off-line ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียน (Authoring System) ของ CAI
และ e-Learning จึงมีความแตกตางกันตามไปดวย ผูเรียนที่ศึกษาจาก CAI จึงมักจะเปนการ
ศึกษาจากซีดีรอมเปนหลัก ในขณะที่ e-Learning นั้นผูเรียนสามารถที่จะศึกษาในลักษณะใด
ระหวางซีดีรอมหรือจากเว็บก็ได
e-Learning VS WBI
ทั้ง e-Learning และ WBI ตางก็เปนผลจากการผสมผสานระหวางเว็บเทคโนโลยีกับ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาใน
เรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลาในการเรียน นอกจากนี้เชนเดียวกันกับ WBI การพัฒนา
e-Learning จะตองมีการนําเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management
System)3 มาใชดวย เพื่อชวยในการจัดการกับการสอนในดานการจัดการ (Management)
อื่นๆ เชน ในเรื่องของคําแนะนําการเรียน การประกาศตางๆ ประมวลรายวิชา รายละเอียด
เกี่ยวกับผูสอน รายชื่อผูลงทะเบียนเรียน การมอบหมายงาน การจัดหาชองทางการติดตอสื่อ
สารระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนดวยกัน คําแนะนําตางๆ การสอบ การประเมินผล รวม
ทั้งการใหผลปอนกลับซึ่งสามารถที่จะทําในลักษณะออนไลนไดทั้งหมด ผูสอนเองก็สามารถใช
ระบบการจัดการคอรสนี้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนในกรณีที่ใชการถาย
ทอดเนื้อหาในลักษณะออนไลน รวมทั้งการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนจากการทํา
แบบทดสอบ หรือ แบบฝกหัดที่ไดจัดไว
สําหรับความแตกตางสําคัญระหวาง e-Learning กับ WBI นั้นแทบจะไมมีเลยก็วาได
ความแตกตางอาจไดแก การที่ e-Learning เปนคําศัพท (term) ที่เกิดขึ้นภายหลังคําวา WBI
จึงเสมือนเปนผลของวิวัฒนาการจาก WBI และเมื่อเว็บเทคโนโลยีโดยรวมมีการพัฒนาไป
อยางรวดเร็ว สิ่งที่เคยทําไมไดสําหรับ WBI ในอดีต ก็สามารถทําไดสําหรับ e-Learning ใน
ปจจุบัน ตัวอยางเชน ในชวง 4-5 ปที่แลวเมื่อมีการพูดถึง WBI การโตตอบ (interaction) จะ
คอนขางจํากัดอยูที่การโตตอบกับครูผูสอนหรือกับเพื่อนเปนหลัก โดยที่เทคโนโลยีการโตตอบ
กับเนื้อหาเปนสิ่งที่ทําไดยาก อยางไรก็ดี เมื่อกลาวถึง e-Learning ในปจจุบัน หากมีการ
พัฒนา e-Learning อยางเต็มรูปแบบ ในระดับ Interactive Online หรือ High Quality Online
การโตตอบสามารถทําไดอยางไมมีขอจํากัดอีกตอไป เพราะปจจุบัน เรามีเว็บเทคโนโลยีที่ชวย
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สําหรับการออกแบบบทเรียนใหมีการโตตอบอยางมีความหมายกับผูเรียน และดังนั้นจึงสงผล
ใหเกิดการพัฒนาในดานการนําไปประยุกตใชที่ยืดหยุนมากขึ้นกวาเดิมมาก
นอกจากนี้เดิมทีความหมายของคําวา WBI จะจํากัดอยูที่การสอนบนเว็บเทานั้น เพราะ
แนวคิดหลักก็คือ เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บเปนหลัก และ การเรียนการ
สอนมักจะเนนเนื้อหาในลักษณะตัวหนังสือ (Text-Based) และภาพประกอบหรือ วิดีทัศนที่ไม
ซับซอนเทานั้น ในขณะที่ในปจจุบัน ผูเรียนที่ศึกษาจาก e-Learning จะสามารถเรียกดูเนื้อหา
ออนไลนก็ได หรือ สามารถเรียกดูจากแผน CD-ROM ก็ได โดยที่เนื้อหาสารสนเทศที่ออกแบบ
สําหรับ e-Learning นั้นจะใชเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology) รวมทั้งมีการใช
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เปนสําคัญ
รูปแบบการเรียน (Learning Model) ของ e-Learning
หากผูสอนสนใจจะนํา e-Learning ไปใชกับการเรียนการสอนของตนแลว สิ่งที่ผูสอนจะตอง
พิจารณาควบคูกันไป ก็คือ รูปแบบการเรียน (Learning Model) ที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปลอยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองดวยการเรียนในลักษณะ e-Learning ในเวลาที่ผูเรียนพรอมแต
เพียงอยางเดียว โดยที่เวลาสวนใหญยังคงใชกับการบรรยายในลักษณะเดิมแลว ผูสอนจะไม
สามารถทราบไดวาผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูสอนตองการจาก e-Learning หรือไม
ดังนั้นจึงเกิดความจําเปนที่ผูสอนจะตองศึกษาหารูปแบบการเรียนที่เหมาะสมเมื่อมีการตัดสินใจที่
จะประยุกตใช e-Learning ในการเรียนการสอนของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช e-Learning ใน
ลักษณะของสื่อหลัก Richards (2001) ไดเสนอแนะรูปแบบการเรียนของ e-Learning ที่นาสนใจ
โดยเขาไดเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนในปจจุบันกับรูปแบบการเรียนของ e-Learning (ภาพ 2-3)
ถึงแมวายังไมไดมีหลักฐานงานวิจัยที่สนับสนุนผลการใชรูปแบบการเรียนสําหรับ
e-Learning
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ พบวา Richards ไดทําการประเมินระหวางการ
พัฒนา (Formative Evaluation) รูปแบบการเรียน e-Learning กับนักศึกษาที่ University of
Waterloo ประเทศแคนาดา พบวา รูปแบบการเรียนของ e-Learning สามารถใชงานไดดี
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เมื่อนํา e-Learning ไปใช ผูสอนแทนจะตองเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนสอนแบบเดิม ซึ่งมีขั้น
ตอนคือ ก) การเรียนจากการฟง lecture จากครูผูสอน ข) การทบทวนดวยตนเองและการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย ค) การโตตอบกับผูสอนในหองใหญ และ ง) การรับผลปอนกลับจากผูสอน
สําหรับ e-Learning แลว การเรียนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ รูปแบบการ
เรียนควรมีขั้นตอนดังนี้ ก) ผูเรียนศึกษาดวยตนเองกับสื่ออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นเพื่อถายทอด
การสอนที่ใกลเคียงกับการบรรยายมากที่สุด ข) ผูเรียนอภิปราย และเรียนรวมกับกลุมเพื่อน
ออนไลนตามที่ไดรับมอบหมาย ค) ผูเรียนหรือตัวแทนของผูเรียน (หัวหนากลุม) ติดตอกับผูสอน
ออนไลน หรือ ในชวง office hour และ ง) ผูเรียนรับผลปอนกลับจากผูสอน
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อยางไรก็ดี ในขณะนี้ ยังมีความจําเปนสําหรับผูสอนในการศึกษาหารูปแบบการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสําหรับการประยุกตe-Learning ของตนทั้งนี้เพราะการนํา e-Learning สามารถนําไป
ใชในลักษณะที่แตกตางกันไปตามตัวแปรตางๆ อาทิเชน สําหรับการศึกษาทางไกล หรือ สําหรับ
ผูเรียนปรกติที่เดินทางมาศึกษาที่สถาบัน การนําไปใชในลักษณะสื่อเสริม สื่อเติม หรือสื่อหลักการ
นําเสนอเนื้อหาใชลักษณะเนนขอความ เนนมัลติมีเดียอยางาย หรือ ใชคุณภาพระดับมืออาชีพ
นอกจากนี้ เนื้อหาในแตละรายวิชามีธรรมชาติของวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป เชน การเนน
ทางดานทฤษฎี การเนนปฏิบัติ ทฤษฎีและปฏิบัติ หรือ การเนนทักษะที่แตกตางกัน เชน ทักษะการ
จํา หรือ การฟง การพูด การอาน การเขียน ซึ่งหนาที่สําคัญอีกหนาที่หนึ่งของนักการศึกษาที่สนใจ
จะนํา e-Learning ไปใช ที่ผูเขียนฝากไว ก็คือ การทําวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนที่เหมาะสม
สําหรับการ ประยุกต e-Learning ไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอผูเรียนมากที่สุด
ทั้งนี้เพื่อใหการลงทุนทางดานเทคโนโลยีของบานเราเปนไปอยางคุมคานั่นเอง
การพัฒนา e-Learning ทีละขั้นตอน
ขั้นตอนของการพัฒนา e-Learning มีรายละเอียดที่แตกตางกันไปตามระดับการถายทอด
เนื้อหาของ e-Learning ที่ผูสอนตองการ (ศึกษารายละเอียดในหนา 6) ตัวอยางเชน หากเปนการ
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ถายทอดเนื้อหาใน ระดับ Text Online แลว การพัฒนาอาจมีขั้นตอนเพียงไมมากนัก ในขณะเดียว
กันหากเปนการถายทอดเนื้อหาในระดับ High Quality Online Delivery แลวนั้น ขั้นตอนการ
พัฒนาจะตองมีรายละเอียดมาก เพราะตองเริ่มตั้งแตการหาทีมงานในการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้ง
การตกลงกันในเรื่องของเครื่องมือการผลิตที่มีใหเลือกอยูมากมาย ฯลฯ อยางไรก็ดี อาจสรุปการ
พัฒนา e-Learning (Richards, 2001) เพื่อเปนตัวอยางสําหรับผูที่สนใจได ดังนี้
1. การสัมมนาอาจารย (Faculty Orientation)
การจัดใหมีการสัมมนาอาจารยเพื่อสรางความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับ e-Learning ใหชัดเจน
รวมทั้งการแจงใหทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนาซึ่งผูสอนตองมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อให
ผูสอนเขาใจในบทบาทของตนในการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับ
e-Learning
2. การอัดเทปการบรรยาย (Videotape Lecture)
สิ่งหนึ่งที่ตองแจงใหผูสอนทุกทานที่สนใจก็คือ จะมีการอัดเทปการบรรยาย (lecture) ของ
ผูสอนตลอดการสอนในแตละภาคการศึกษาเพื่อนํามาถายทอดการสอนใหใกลเคียงกับการ
สอนจริงมากที่สุด อยางไรก็ดี ในสวนของภาพ จะใชเพียงเพื่อใหผูพัฒนาอางอิงถึงแตจะไมมี
การนํามาใชในสื่อ สิ่งสําคัญก็คือ เสียงของการบรรยายที่จะตองบันทึกใหชัดเจนที่สุด ในสวนนี้
จะตองมีการแจงใหเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณที่ทําหนาที่บันทึกเทปทราบดวย
3. การเขียนแผนการสอน (List-Lecture Concepts)
ผูสอนจะตองเขียนแผนการสอน รวมทั้ง outline ของการบรรยาย ทีละหัวขอ รวมทั้งแนวคิด
หลัก หรือ ประเด็นสําคัญๆ ที่ตองการนําเสนอ ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมในสวนของคําอธิบายในสวนที่
เปนปญหาที่ผูเรียนมักพบ รวมทั้งรายการของสื่อประกอบที่ใชในการบรรยาย โดยใหเขียนลง
ในแบบฟอรมที่ทีมผูออกแบบพัฒนากําหนดให ทั้งนี้เพื่อทีมผูออกแบบพัฒนาจะไดใชเปนหลัก
ในการพัฒนาสื่อตามหัวขอที่ทําการบรรยาย โดยจะเปนการดีมากหากสามารถจัดใหมีผูชวย
สอน (TA) ที่ผานการเรียนในวิชาที่ตองการจะพัฒนาเปนหนึ่งในทีมผูออกแบบพัฒนา
4. การแปลงแฟม (Transfer video to MPG)
หลังจากที่ทางเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณไดทําการบันทึกภาพการบรรยายแลว ตองมีการแปลง
แฟมวิดีโอใหอยูในรูปของ MPG
5. การพัฒนาระบบการจัดการคอรส (Course Management System)
ในขณะเดียวกัน ทีมพัฒนาสวนหนึ่งจะตองเริ่มการพัฒนาระบบการจัดการคอรส ซึ่งปจจุบัน
ระบบการจัดการคอรสออนไลนมีใหเลือกอยูเปนจํานวนมาก แตละระบบที่อยูในทองตลาดตาง
ก็มี features ตางๆ กันออกไป ขอแนะนําประการหนึ่งก็คือ ไมควรยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่ง
เพราะหากมีการอบรมผูใช (ผูสอนและผูเรียน) ใหเคยชินกับระบบใดระบบหนึ่งแลว ถามีการ
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เปลี่ยนแปลงจะทําใหตองสูญเสียทั้งเงินและเวลาในการอบรมอีก ดังนั้น หากเปนไปไดควรจัด
ทําในลักษณะที่เรียกวา portal system หรือ ระบบทา ซึ่งหมายถึงการที่ผูใชไมจําเปนจะตอง
เห็น front-end ของระบบที่ตัดสินใจเลือกใช หากผูพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อ
customize ในสวนของระบบขึ้นมาเองได ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการเขียน เชน ColdFusion
เปนตน
6. การพัฒนาเทมเพลต (Customize Template)
การออกแบบและพัฒนา template เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไป เพราะ
template เปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสะดวกในการ navigate ในบท
เรียน และสามารถเขาถึงสิ่งที่ตองการอยางงายดายหรือไม การพัฒนาในสวนนี้ครอบคลุมถึง
การจัดระบบในการตั้งชื่อแฟมขอมูลดวย การออกแบบในสวนนี้อาจใชเวลาถึง 3-5 เดือน
ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้ ไดแก GoLive และ PhotoShop
7. การแยกเทปออกตามคอนเซปต (Separate video into individual learning concepts)
ขั้นตอนตอไปในการพัฒนาไดแก การแยกวิดีโอ(ในรูปของ MPG) ออกเปนสวนๆ ตามคอน
เซปตการเรียน (individual learning concept) ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้
ไดแก iEdit14 และ XingMPEG Encoder
8. การตัดเทปและตัดตอเสียง (Remove video and edit audio)
หลังจากการแยกวิดีโอ(ในรูปของ MPG) ออกเปนสวนๆ ตามคอนเซปตการเรียนแลว จะตอง
ทําการตัดในสวนของภาพทิ้งและนําเฉพาะในสวนของเสียงมาตัดตอใหเรียบรอย หากเสียง
ไมชัดเจน อาจตองมีการเขียนสคริปตเสียงขึ้น และทําการอัดเสียงขึ้นใหม
9. การศึกษาเทปเพื่อออกแบบสตอรี่บอรด (Match video to see how learning concept is
taught)
การศึกษาวิดีโอที่บันทึกไวเพื่อศึกษาวาประเด็นตางๆ ที่ผูสอนทําการสอนนั้นทําการสอนอยาง
ไร ดวยวิธีใด เพื่อที่จะนํามาออกแบบใหเหมาะสมกับการนําเสนอดวยมัลติมีเดีย
10. การสรางภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ แบบทดสอบ (Create images, animation and self-test
items)
การสรางภาพ กราฟค ภาพเคลื่อนไหว และ แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขาใจ ตัวอยาง
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้ ไดแก Flash และ Adobe ImageReady
11. การเตรียมเสียงสําหรับดาวนโหลด (Convert audio to streaming format)
การทําการเปลี่ยนรูปของเสียงใหอยูในลักษณะที่พรอมสําหรับการใชงานของผูเรียน (การ
ดาวนโหลด) ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้ ไดแก realprod

15
12. การประกอบสื่อเขาดวยกัน (Synchronize media)
การนําสื่อตางๆ ที่ไดพัฒนามา เชน ภาพ กราฟค ภาพเคลื่อนไหว มา synchronize ใหเขากัน
กับเสียงที่ได convert แลว ตัวอยางโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาในสวนนี้ ไดแก ISMIL
13. การรับผลปอนกลับจากผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (Prototype of course presented to instructor)
การนําตนแบบของงานที่ไดพัฒนาแลวนําเสนอใหกับผูสอนดูเพื่อการปรับปรุงแกไข จริงๆ แลว
การปรับปรุงแกไขโดยการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญจะตองมีการดําเนินการในเกือบทุกขั้น
ตอนของการพัฒนา ในสวนนี้เปนการใหผูพัฒนาตรวจสอบหลังจากที่งานไดดําเนินการ
ไปจนถึงขั้นการสรางตนแบบงาน
14. การทดสอบการใชงาน (User-Testing)
กรนําไปทดสอบการใชงานกับผูใชจริงเพื่อการปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
15. การบันทึกลงซีดี (CDize for delivery on CD)
เขียนลงแผนเพื่อใชถายทอดการสอนจาก CD
16. การสรางคูมือ (Create Workbook)
การจัดทํา workbook ซึ่งถือวา เปนคูมือสําหรับผูเรียนที่สามารถนําไปใชประกอบการศึกษา
ดวยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส workbook นี้อาจมีการสรุปเนื้อหาโดยยอเพื่อใหผูเรียนได
ทบทวน ผูเรียนอาจใช workbook นี้ในการสรุปประเด็นสําคัญตางๆ หรือ จดโนตยอ ขอคิดเห็น
หรือ ขอสงสัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรียน
17. การบันทึกและจัดทําแพ็คเกจ (Duplicate and package)
การทําการบันทึกและจัดทําแพ็คเกจตามจํานวนที่ตองการ
สรุป
แมวาการเรียนรายบุคคลผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเรื่องที่มีมานานหลายสิบปแลว แตคําวา
e-Learning กลับเปนเรื่องที่นักการศึกษาในบานเราเพิ่งหันมาใหความสนใจกันในขณะนี้ ทั้งนี้สวน
หนึ่งอาจเปนเพราะในวงการศึกษา ระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเรียนจาก
e-Learning นี้เพิ่งจะมีความพรอมและไดรับความนิยมเปนที่แพรหลายในเวลาไมนาน กอปรกับ
ราคาของเทคโนโลยีเหลานี้เพิ่งจะมีราคาลดลง e-Learning เปนรูปแบบการเรียนที่สามารถนําไป
ใชไดหลายระดับ ครูผูสอนควรพิจารณานําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับความพรอม ความถนัด
ความสนใจและความตองการของตน แตอยางไรก็ดี ผูสอนที่สนใจจะนํา e-Learning ไปใชกับการ
สอนในลักษณะสื่อเติม หรือ สื่อหลัก จะตองใหความรวมมือในชวงของการออกแบบและการ
พัฒนาอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สามารถถายทอดการสอนไดใกลเคียงกับ
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การสอนจริงมากที่สุดเสียกอน นอกจากนี้ ผูสอนควรที่จะตองมีการศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนการสอนจาก e-Learning ของตนเพื่อใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
การศึกษาของผูเรียนอยางแทจริง
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