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บทนํา
ในยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร
(ICT--Information and Communication Technology) เปนไปอยางรวดเร็ว ไดเกิดความ
พยายามในการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในการจัดการศึกษา e-Learning ถือเปนทาง
เลือกใหมในการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คําวา e-Learning ไดรับการ
กลาวถึงอยางแพรหลายมากในวงการการศึกษาในประเทศไทยในขณะนี้ จึงมีความจําเปนที่ผูจะ
ตองทําความเขาใจกับความหมายของ e-Learning ใหถองแท โดยเฉพาะอยางยิ่งมิติการเรียนรู
(learning dimensions) ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ e-Learning ทั้งนี้เพื่อใหผูสนใจสามารถนํา
e-Learning ไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมาย e-Learning
ความหมายของ e-Learning สามารถแบง ออกเปน 2 ลักษณะดวยกัน ไดแก ความหมาย
โดยทั่วไป และ ความหมายเฉพาะเจาะจง สําหรับความหมายโดยทั่วๆ ไป คําวา e-Learning จะ
ครอบคลุมความหมายที่กวางมาก กลาวคือ จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถาย
ทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต
อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได ซึ่ง
เนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวย
สอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียน
ออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือ อาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอย
เปนที่แพรหลายนัก เชน การประชุมวีดิทัศน (Videoconference) หรือ การเรียนจากวิดีทัศนตาม
อัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน
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บางสวนของบทความนี้ ตัดตอนจาก หนังสือ Designing e-Learning หลักการออกแบบและการสรางเว็บ
เพื่อการเรียนการสอน (2545) ซึ่งเขียนโดยผูเขียนบทความนี้

สําหรับความหมายเฉพาะเจาะจงนั้น คนสวนใหญเมื่อกลาวถึง e-Learning ในปจจุบัน
จะหมายเฉพาะถึง การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชการนํา
เสนอดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง โดยอาศัย
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใชเทคโนโลยีระบบการ
บริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) ในการสรางบทเรียนออนไลนและบริหาร
จัดการงานสอนดานตางๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือการสื่อสารตางๆ เชน e-mail, Web Board
สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยนแนวคิด ระหวางผูเรียนดวยกัน หรือกับผูสอน การจัดใหมีแบบ
ทดสอบ หลังจากเรียนจบ เพื่อวัดผลการเรียน รวมทั้ง การจัดใหมีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการเรียน โดยผูเรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้ สวนใหญแลวจะศึกษาเนื้อหาใน
ลักษณะออนไลน ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร อยางไรก็ดี
ในบทความนี้ เมื่อกลาวถึงคําวา e-Learning จะขอจํากัดความหมายของ e-Learning เฉพาะใน
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงนี้เทานั้น เนื่องจากความหมายของ e-Learning ในลักษณะแรกครอบ
คลุมเนื้อหาที่กวางขวางมาก และไมไดกําหนดขอบขายเนื้อหาเฉพาะการสอนออนไลนซึ่งเปนสาระ
สําคัญที่ผูเขียนตองการนําเสนอในบทความนี้
มิติการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ e-Learning
ในการทําความเขาใจกับ e-Learning นั้น จําเปนที่จะตองเขาใจบริบทที่เกี่ยวของกับ
e-Learning ใน 3 มิติดวยกัน (ดังที่แสดงไวในภาพ 1) ไดแก มิติที่เกี่ยวกับการนําเสนอเนื้อหา
(Media Presentation) มิ ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การนําไปใช ใ นการเรี ย นการสอนหรื อ การอบรม
(Functionality) และ สุดทายมิติที่เกี่ยวกับผูเรียน (Learners)

ภาพ 1 : บริบทที่เกี่ยวของกับ e-Learning

มิติการนําเสนอเนื้อหา
สําหรับ e-Learning แลว การถายทอดเนื้อหาสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ
1. ระดับเนนขอความออนไลน (Text Online)
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e-Learning ใน
ลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเนนเนื้อหาที่เปนขอความ ตัวอักษรเปนหลัก
ซึ่งมีขอดี ก็คือ การประหยัดเวลาและคาใชจายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการราย
วิชา เพราะผูสอนสามารถที่จะสรางบทเรียนออนไลนในระดับขอความขึ้นไดดวยตนเอง
2. ระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online Course)
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน
ที่ผลิตขึ้นมาอยางไมซับซอนประกอบการเรียนการสอน e-Learning ในระดับหนึ่งและสองนี้
อาจตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชา (CMS) ที่ดี เพื่อชวยผูใชในการสรางและ
ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยไดอยางสะดวกดวยตนเอง
3. ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง High Quality Online Course
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ
กลาวคือ การผลิตตองใชเวลามาก คาใชจายสูง และทีมงานในการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (content experts) ผูเชี่ยวชาญการออกแบบการสอน
(instructional designers) และ ผูเชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (multimedia experts) ซึ่ง
หมายรวมถึง โปรแกรมเมอร (programmers) นักออกแบบกราฟค (graphic designers)
และ/หรือผูเชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (animation experts) e-Learning ในลักษณะนี้จะ
ตองมีการใชเครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะ เพิ่มเติมสําหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหา
ดวย ตัวอยางโปรแกรมในการผลิตเชน Macromedia Flash และ ตัวอยางโปรแกรมเรียกดูเนื้อ
หา เชน โปรแกรมMacromedia Flash Player และ โปรแกรมReal Player Plus เปนตน
มิติการนําไปใชในการเรียนการสอน/การอบรม
การนํา e-Learning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ลักษณะ 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
นี้เทากับวาผูสอนเพียงตองการจัดหาทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งสําหรับผูเรียนในการเขาถึงเนื้อ
หาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียนเทานั้น

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 เพื่อวัตถุ
ประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียนในบานเรา
ซึ่งยังตองการคําแนะนําจากครูผูสอน รวมทั้งการที่ผูเรียนสวนใหญยังขาดการปลูกฝงใหมี
ความใฝรูโดยธรรมชาติ
3. สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)
หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตอง
ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน ในปจจุบันe-Learning สวนใหญในตางประเทศจะไดรับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการใชเปนสื่อหลักสําหรับแทนครู ในการสอนทางไกล ดวยแนว
คิดที่วา มัลติมีเดียที่นําเสนอทาง e-Learning สามารถชวยในการถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียง
กับการสอนจริงของครูผูสอนโดยสมบูรณได
มิติเกี่ยวกับผูเรียน
e-Learning เปนรูปแบบการเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนใน 2 ลักษณะ ไดแก
1) ผูเรียนปรกติ (Resident Learners)
ผูเรียนปรกติ หมายถึง ผูเรียนที่เดินทางมาเรียนในสถานที่และเวลาเดียวกัน ซึ่งสวนใหญ
ผูเรียนมักจะพักอาศัยอยูไมไกลเกินไปจากสถานที่ซึ่งตกลงกันไวในการที่จะมาเรียนรวมกัน ซึ่งเรียก
วา (resident learners)
2) ผูเรียนทางไกล (Distant Learners)
ผูเรียนทางไกล หมายถึง ผูเรียนที่สามารถเรียนจากสถานที่ซึ่งตางกัน รวมทั้งในเวลาที่ตาง
กันไดดวย (Anywhere, Anytime) ดังนั้นผูเรียนจะมีอิสระหรือความยืดหยุนในดานของสถานที่และ
เวลาการเขาถึงเนื้อหาที่ตองการศึกษามากกวาผูเรียนปรกติ แตในขณะเดียวกัน ผูเรียนทางไกลก็
มักจะมีขอจํากัดในดานของทางเลือกที่จํากัดของวิธีการเรียนการสอนหรือโอกาสในการติดตอสื่อ
กับเพื่อนหรือครู

บทสรุปเพื่อการนําไปใช
สรุปไดวา มิติการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ e-Learning นั้นประกอบไปดวย 1) ระดับของสื่อที่
ใชในการนําเสนอเนื้อหา 2) ระดับของการนําไปใช 3) ลักษณะของผูเรียน ซึ่งทุกมิติที่ไดกลาวมามี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูสนใจจะนํา e-Learning ไปใชกับสถาบันการศึกษาของตนจึงมีความ
จําเปนที่จะตองพิจารณามิติการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ e-Learning ใหชัดเจนเสียกอน ทั้งนี้
เพื่อให e-Learning ที่นําไปใชประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ตัวอยางเชน
หากสถาบันการศึกษาตองการใช e-Learning กับผูเรียนปรกติ (ที่ตองเดินทางมาศึกษาที่สถาบัน)
จะตองพิจารณาใหมากในเรื่องของการออกแบบเนื้อหาการสอน ใหมีความนาสนใจเพียงพอที่จะ
ดึงดูดความสนใจผูเรียน เนื่องจากผูเรียนประเภทนี้มีทางเลือกอื่นๆ ในดานของสื่อการสอนหรือติด
ตอสื่อสารกับเพื่อน หรือครู ดังนั้นการสรางบทเรียนในลักษณะเนนขอความออนไลนจึงไมใชทาง
เลือกที่ดี การนําเสนอเนื้อหาในระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและระดับคุณภาพสูงจึงนาจะเปน
ทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนระดับใด จะตองคํานึงถึงปจจัยดานความพรอมของสถาบัน ทั้งใน
ดานของงบประมาณ และทีมงานดวย หากไมมีความพรอมในดานของทีมพัฒนา รายวิชาออนไลน
เชิงโตตอบนาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ ซึ่งในขณะนี้ ในประเทศไทย ไดมีความพยายามในการ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการรายวิชาออนไลนขึ้นมาอยูหลายตัวดวยกันเพื่อชวยผูสอนใน
การสรางบทเรียนออนไลนใหครอบคลุมทุกองคประกอบสําคัญๆ ไดอยางงายดายโดยไมตองเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆ แตประการใด ตัวอยางของเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการรายวิชาออนไลน ที่ได
รับการยอมรับและมีการใชงานจริง ไดแก ระบบ KC (Knowledge Creator) พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาใหเหมาะสมในมิติของระดับของการนําไปใชดวย เนื่องจาก
หากการนําเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมแลว แตนําไปใชในลักษณะสื่อเสริมเทานั้น ผูเรียนก็
สามารถที่จะพิจารณาเลือกศึกษาเนื้อหาเดียวกันโดยการใชสื่ออื่นๆ ได การลงทุนทางดาน
e-Learning ก็ อ าจจะส ง ผลลั พ ธ ที่ ไม น า พอใจแทน นอกจากนี้ หากผูสนใจจะประยุ กต ใช
e-Learning กับผูเรียนทางไกล การออกแบบการเรียนการสอน e-Learningใหนาสนใจยังมีความ
สําคัญเชนกัน (แตอาจไมมากเทากับการออกแบบสําหรับผูเรียนปรกติ) อยางไรก็ดี สิ่งที่ผูออกแบบ
ตองใหความสําคัญ ไดแก ความสมบูรณ (self-contained) ของตัวสื่อการเรียนการสอน เนื่องจาก
ผูเรียนทางไกลจะมีขอจํากัดทางดานการติดตอสื่อสารกับผูสอน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
หรือเพื่อนรวมชั้น ดังนั้นสื่อการเรียนจะตองมีความสมบูรณในตนเองใหมากที่สุด

