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ความหมายของ e-Learning (What is e-Learning?)
การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Learning รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหา
(delivery methods) ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม และใชรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารสนเทศ
ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน (On-line
Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรืออาจอยูในลักษณะที่ยังไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรียน
จากวิดีทัศนตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เปนตน
อยางไรก็ดี ในปจจุบัน เมื่อกลาวถึง e-Learning คนสวนใหญจะหมายเฉพาะถึง การเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศซึ่งออกแบบมาสําหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการ
ถายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System)
ในการบริหารจัดการการเรียนรูของผูเรียนและงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนจาก e-Learning นี้สามารถ
ศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน นอกจากนี้ เนื้อหาสารสนเทศของ e-Learning จะถูกนําเสนอโดยอาศัย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology)
จากความหมายที่คนสวนใหญนิยาม e-Learning นั้น จําเปนตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา e-Learning
ไมใชเพียงแคการสอนในลักษณะเดิม ๆ และนําเอกสารการสอนมาแปลงใหอยูในรูปดิจิตัล และนําไปวางไวบน
เว็บ หรือระบบบริหารจัดการการเรียนรูเทานั้น แตครอบคลุมถึง กระบวนการในการเรียนการสอน หรือการอ
บรมที่ใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนทางการเรียนรู (flexible learning)
สนับสนุนการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner-centered) และการเรียนในลักษณะตลอดชีวิต
(life-long learning) ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนทัศน (paradigm shift) ของทั้งกระบวนการในการ
เรียนการสอนดวย นอกจากนี้ e-Learning ไมจําเปนตองเปนการเรียนทางไกลเสมอ คณาจารยสามารถนําไปใช
ในลักษณะการผสมผสาน (blended) กับการสอนในชั้นเรียนได
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ลักษณะสําคัญของ e-Learning (Feature of e-Learning)
ลักษณะสําคัญของ e-Learning ที่ดี ควรจะประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ทุกเวลาทุกสถานที่ (Anywhere, Anytime) หมายถึง e-Learning ควรตองชวยขยายโอกาสในการเขาถึง
เนื้อหาการเรียนรูของผูเรียนไดจริง ในที่นี้หมายรวมถึง การที่ผูเรียนสามารถเรียกดูเนื้อหาตามความ
สะดวกของผูเรียน เชน ผูเรียนมีการเขาถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขายไดอยางยืดหยุน
2. มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง e-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาโดยใชประโยชนจาก
สื่อประสมเพื่อชวยในการประมวลผลสารสนเทศของผูเรียนเพื่อใหเกิดความคงทนในการจดจําและ/
หรือการเรียนรูไดดีขึ้น
3. การเชื่อมโยง (Non-linear) หมายถึง e-Learning ควรตองมีการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไมเปน
เชิงเสนตรง กลาวคือ ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาตามความตองการ โดย e-Learning จะตองจัดหาการ
เชื่อมโยงที่ยืดหยุนแกผูเรียน นอกจากนี้ยังหมายถึงการออกแบบใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามจังหวะ
(pace) การเรียนของตนเองดวย เชน ผูเรียนที่เรียนชาสามารถเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนซ้ําไดบอยครั้ง
ผูเรียนที่เรียนดีสามารถเลือกที่จะขามไปเรียนในเนื้อหาที่ตองการไดโดยสะดวก
4. การโตตอบ (Interaction) หมายถึง e-Learning ควรตองมีการเปดโอกาสใหผูเรียนโตตอบ
(มีปฏิสัมพันธ) กับเนื้อหา หรือกับผูอื่นได กลาวคือ
1) e-Learning ควรตองมีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา (Interactive
Activities) รวมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ
ความเขาใจดวยตนเองได
2) e-Learning ควรตองมีการจัดหาเครื่องมือในการใหชองทางแกผูเรียนในการติดตอสื่อสาร
(Collaboration Tools) เพื่อการปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผูสอน วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ หรือเพื่อน ๆ รวมชั้นเรียน
โดยในสวนของการโตตอบนี้ จะตองคํานึงถึงการใหผลปอนกลับที่ทันตอเหตุการณ (Immediate
Response) ซึ่งอาจหมายถึง การที่ผูสอนตองเขามาตอบคําถามหรือใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
และทันเหตุการณ รวมถึง การที่ e-Learning ควรตองมีการออกแบบใหมีการทดสอบ การวัดผล และ
การประเมินผล ซึ่งสามารถใหผลปอนกลับโดยทันทีแกผูเรียน ไมวาจะอยูในลักษณะของแบบทดสอบ
กอนเรียน (pre-test) หรือ แบบทดสอบหลังเรียน (posttest) ก็ตาม

รูปแสดงรูปเว็บไซตที่มีรูปแบบ Immediate Response
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องคประกอบของ e-Learning (Component of e-Learning)

รูปแสดงรูปองคประกอบของ e-learning
1. เนื้อหา (Content)
เนื้อหาเปนองคประกอบสําคัญที่สุดสําหรับ e-Learning คุณภาพของการเรียนการสอนของ e-Learning
และการที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนในลักษณะนี้หรือไมอยางไร สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ เนื้อหาการเรียน
ซึ่งผูสอนไดจัดหาใหแกผูเรียน ซึ่งผูเรียนมีหนาที่ในการใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง เพื่อทําการปรับ
เปลี่ยน (convert) เนื้อหาสารสนเทศที่ผูสอนเตรียมไวใหเกิดเปนความรู โดยผานการคิดคน วิเคราะหอยางมีหลัก
การและเหตุผลดวยตัวของผูเรียนเอง คําวา “เนื้อหา” ในองคประกอบแรกของ e-Learning นี้ ไมไดจํากัดเฉพาะ
สื่อการสอน และ/หรือ คอรสแวร เทานั้น แตยังหมายถึงสวนประกอบสําคัญอื่น ๆ ที่ e-Learning จําเปนจะตองมี
เพื่อใหเนื้อหามีความสมบูรณ เชน คําแนะนําการเรียน ประกาศสําคัญตาง ๆ ผลปอนกลับของผูสอน เปนตน
2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System)
องคประกอบที่สําคัญมากเชนกันสําหรับ e-Learning ไดแก ระบบบริหารจัดการการเรียนรู ซึ่งเปน
เสมือนระบบที่รวบรวมเครื่องมือซึ่งออกแบบไวเพื่อใหความสะดวกแกผูใชในการจัดการกับการเรียนการสอน
ออนไลนนั่นเอง ซึ่งผูใชในที่นี้ แบงไดเปน 4 กลุม ไดแก ผูสอน (instructors) ผูเรียน (students) ผูชวยสอน
(course manager) และผูที่จะเขามาชวยผูสอนในการบริหารจัดการดานเทคนิคตาง ๆ (network administrator)
ซึ่งเครื่องมือและระดับของสิทธิในการเขาใชที่จัดหาไวใหก็จะมีความแตกตางกันไปตามแตการใชงานของแตละ
กลุม ตามปรกติแลว เครื่องมือที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรูตองจัดหาไวใหกับผูใช ไดแก พื้นที่และเครื่องมือ
สําหรับการชวยผูเรียนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน พื้นที่และเครื่องมือสําหรับการทําแบบทดสอบ แบบสอบ
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ถาม การจัดการกับแฟมขอมูลตาง ๆ นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการการเรียนรูที่สมบูรณจะจัดหาเครื่องมือใน
การติดตอสื่อสารไวสําหรับผูใชระบบไมวาจะเปนในลักษณะของ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เว็บบอรด
(Web Board) หรือ แช็ท (Chat) บางระบบก็ยังจัดหาองคประกอบพิเศษอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใช
อีกมากมาย เชน การจัดใหผูใชสามารถเขาดูคะแนนการทดสอบ ดูสถิติการเขาใชงานในระบบ การอนุญาตใหผู
ใชสรางตารางการเรียน ปฏิทินการเรียน เปนตน
3. โหมดการติดตอสื่อสาร (Modes of Communication)
องคประกอบสําคัญของ e-Learning ที่ขาดไมไดอีกประการหนึ่ง ก็คือ การจัดใหผูเรียนสามารถติดตอ
สื่อสารกับผูสอน วิทยากร ผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ รวมทั้งผูเรียนดวยกัน ในลักษณะที่หลากหลาย และสะดวกตอผูใช
กลาวคือ มีเครื่องมือที่จัดหาไวใหผูเรียนใชไดมากกวา 1 รูปแบบ รวมทั้งเครื่องมือนั้นจะตองมีความสะดวกใน
การใชงาน (user-friendly) ดวย ซึ่งเครื่องมือที่ e-Learning ควรจัดหาใหผูเรียน ไดแก
3.1 การประชุมทางคอมพิวเตอร
ในที่นี้หมายถึง การประชุมทางคอมพิวเตอรทั้งในลักษณะของการติดตอสื่อสารแบบตางเวลา
(Asynchronous) เชน การแลกเปลี่ยนขอความผานทางกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส หรือ ที่รูจักกันในชื่อ
ของเว็บบอรด (Web Board) เปนตน หรือในลักษณะของการติดตอสื่อสารแบบเวลาเดียวกัน
(Synchronous) เชน การสนทนาออนไลน หรือที่คุนเคยกันดีในชื่อของ แช็ท (Chat) และ ICQ หรือ ใน
บางระบบ อาจจัดใหมีการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (Live Broadcast / Videoconference) ผาน
ทางเว็บ เปนตน ในการนําไปใชดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนสามารถเปดสัมมนาใน
หัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในคอรส ซึ่งอาจอยูในรูปของการบรรยาย การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การเปด
อภิปรายออนไลน เปนตน
3.2 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนองคประกอบสําคัญเพื่อใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูสอน
หรือผูเรียนอื่น ๆ ในลักษณะรายบุคคล การสงงานและผลปอนกลับใหผูเรียน ผูสอนสามารถให
คําแนะนําปรึกษาแกผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการ
เข าร ว มกิ จกรรมการเรีย นอยางต อเนื่อง ทั้งนี้ผูสอนสามารถใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในการให
ความคิดเห็นและผลปอนกลับที่ทันตอเหตุการณ
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4. แบบฝกหัด/แบบทดสอบ
องคประกอบสุดทายของ e-Learning แตไมไดมีความสําคัญนอยที่สุดแตอยางใด ไดแก การจัดใหผูเรียน
ไดมีโอกาสในการโตตอบกับเนื้อหาในรูปแบบของการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบความรู
4.1 การจัดใหมีแบบฝกหัดสําหรับผูเรียน
เนื้อหาที่นําเสนอจําเปนตองมีการจัดหาแบบฝกหัดสําหรับผูเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ไวดวยเสมอ ทั้งนี้เพราะ e-Learning เปนระบบการเรียนการสอนซึ่งเนนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
เปนสําคัญ ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแบบฝกหัดเพื่อการตรวจสอบวาตนเขาใจและรอบรู
ในเรื่องที่ศึกษาดวยตนเองมาแลวเปนอยางดีหรือไม อยางไร การทําแบบฝกหัดจะทําใหผูเรียนทราบได
วาตนนั้นพรอมสําหรับการทดสอบ การประเมินผลแลวหรือไม
4.2 การจัดใหมีแบบทดสอบผูเรียน
แบบทดสอบสามารถอยูในรูปของแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน หรือหลังเรียนก็ได
สําหรับ e-Learning แลว ระบบบริหารจัดการการเรียนรูทําใหผูสอนสามารถสนับสนุนการออก
ขอสอบของผูสอนไดหลากหลายลักษณะ กลาวคือ ผูสอนสามารถออกแบบการประเมินผลในลักษณะ
ของ อัตนัย ปรนัย ถูกผิด การจับคู ฯลฯ นอกจากนี้ยังทําใหผูสอนมีความสะดวกสบายในการสอบ
เพราะผูสอนสามารถที่จะจัดทําขอสอบในลักษณะคลังขอสอบไวเพื่อเลือกในการนํากลับมาใช หรือ
ปรับปรุงแกไขใหมไดอยางงายดาย นอกจากนี้ในการคํานวณและตัดเกรด ระบบ e-Learning ยังสามารถ
ชวยใหการประเมินผลผูเรียนเปนไปไดอยางสะดวก เนื่องจากระบบบริหารจัดการการเรียนรู จะชวยทํา
ใหการคิดคะแนนผูเรียน การตัดเกรดผูเรียนเปนเรื่องงายขึ้นเพราะระบบจะอนุญาตใหผูสอนเลือกไดวา
ตองการที่จะประเมินผลผูเรียนในลักษณะใด เชน อิงกลุม อิงเกณฑ หรือใชสถิติในการคิดคํานวณใน
ลักษณะใด เชน การใชคาเฉลี่ย คา T-Score เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแสดงผลในรูปของกราฟ
ไดอีกดวย
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ขอไดเปรียบ และขอจํากัดของ e-Learning (advantage of e-Learning)
ประโยชนที่ไดรับจากการนํา e-Learning ไปใชในการเรียนการสอนมี ดังนี้

รูปแสดงการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
1. e-Learning ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการถายทอดเนื้อหาผานทาง
มัลติมีเดียสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียงอยางเดียว หรือจาก
การสอนภายในหองเรียนของผูสอนซึ่งเนนการบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk แตเพียงอยางเดียว
โดยไมใชสื่อใด ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ e-Learning ที่ไดรับการออกแบบและผลิตมาอยางมีระบบ
e-Learning สามารถชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ในเวลาที่เร็วกวา
นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางไดเปนอยางดี เพราะผูสอนจะ
สามารถใช e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยาย (lecture)ได และสามารถใช e-Learning
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (autonomous
learning) ไดดียิ่งขึ้น
2. e-Learning ชวยทําใหผูสอนสามารถตรวจสอบความกาวหนาพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยางละเอียด
และตลอดเวลา เนื่องจาก e-Learning มีการจัดหาเครื่องมือที่สามารถทําใหผูสอนติดตามการเรียนของผูเรียน
ได
3. e-Learning ชวยทําใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองได เนื่องจากการนําเอาเทคโนโลยี
Hypermedia มาประยุกตใช ซึ่งมีลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปของขอความ ภาพนิ่ง เสียง
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กราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวเนื่องกันเขาไวดวยกันในลักษณะที่ไมเปนเชิงเสน (Non-Linear) ทําให
Hypermedia สามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบใยแมงมุมได ดังนั้นผูเรียนจึงสามารถเขาถึงขอมูลใดกอน
หรือหลังก็ได โดยไมตองเรียงตามลําดับ และเกิดความสะดวกในการเขาถึงของผูเรียนอีกดวย
e-Learning ชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) เนื่องจากการนํา
เสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนในดานของ
ลําดับการเรียนได (Sequence) ตามพื้นฐานความรู ความถนัด และความสนใจของตน นอกจากนี้ผูเรียนยัง
สามารถ ทดสอบทักษะตนเองกอนเรียนไดทําใหสามารถชี้ชัดจุดออนของตน และเลือกเนื้อหาใหเขากับรูป
แบบการเรียนของตัวเอง เชนการเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวนได โดยไมตองเรียนใน
สวนที่เขาใจแลว ซึ่งถือวาผูเรียนไดรับอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
จังหวะของตนเอง
e-Learning ชวยทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครูผูสอน และกับเพื่อน ๆ ได เนื่องจาก e-Learning มี
เครื่องมือตาง ๆ มากมาย เชน Chat Room, Web Board, E-mail เปนตน ที่เอื้อตอการโตตอบ (Interaction) ที่
หลากหลาย และไมจํากัดวาจะตองอยูในสถาบันการศึกษาเดียวกัน (Global Choice) นอกจากนั้น e-Learning
ที่ออกแบบมาเปนอยางดีจะเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
ออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกม หรือการจําลอง เปนตน
e-Learning ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทักษะใหม ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่มีความทันสมัย และตอบสนองตอ
เรื่องราวตาง ๆ ในปจจุบันไดอยางทันที เพราะการที่เนื้อหาการเรียนอยูในรูปของขอความอิเล็กทรอนิกส (Etext) ซึ่งไดแกขอความซึ่งไดรับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอ และเผยแพรทางคอมพิวเตอรทําใหมีขอได
เปรียบสื่ออื่น ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสาร
สนเทศใหทันสมัยไดตลอดเวลา การเขาถึงขอมูลที่ตองการดวยความสะดวกและรวดเร็ว และความคงทน
ของขอมูล
e-Learning ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนในวงกวางขึ้น เพราะผู
เรียนที่ใชการเรียนลักษณะ e-Learning จะไมมีขอจํากัดในดานการเดินทางมาศึกษาในเวลาใดเวลาหนึ่งและ
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังนั้น e-Learning จึงสามารถนําไปใชเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ได และยิ่งไปกวานั้นยังสามารถนํา e-Learning ไปใชเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษาในระดับตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยผูเรียนไมวาจะอยูที่ใด ในเมือง หรือในชนบทสามารถเขามา
ศึกษาเนื้อหาที่ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน
e-Learning ทําใหสามารถลดตนทุนในการจัดการศึกษานั้น ๆ ได ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอน
สําหรับผูเรียนที่มีจํานวนมาก และเปดกวางใหสถาบันอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไปเขามาใช e-Learning ได ซึ่งจะ
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พบวาเมื่อตนทุนการผลิต e-Learning เทาเดิม แตปริมาณผูเรียนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นหรือขยายวงกวางการใช
(Scalability) ออกไปก็เทากับเปนการลดตนทุนทางการศึกษานั่นเอง สามารถศึกษาประโยชนในการลดตน
ทุนของ e-Learning ไดจากรูปที่ 6 ดานลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวา เมื่อจํานวนของผูเรียนที่เขามาเรียนดวย eLearning มีจํานวนมากขึ้น ๆ อัตราการลงทุนของการศึกษาจะมากขึ้นไมมากนักและเปนอัตราที่นอยกวา
อัตราการลงทุนเมื่อจัดการเรียนการสอนแบบปรกติ

รูปแสดงการเปรียบเทียบคาใชจายในการใช e-Learning กับการจัดการเรียนการสอนตาม
ขอจํากัด
1. ผูสอนที่นํา e-Learning ไปใชในลักษณะของสื่อเสริม โดยไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเลย กลาวคือ
ผูสอนยังคงใชแตวิธีการบรรยายในทุกเนื้อหา และสั่งใหผูเรียนไปทบทวนจาก e-Learning หาก e-Learning
ไมไดออกแบบใหจูงใจผูเรียนแลว ผูเรียนคงใชอยูพักเดียวก็เลิกไปเพราะไมมีแรงจูงใจใด ๆ ในการใช
e-Learning ก็จะกลายเปนการลงทุนที่ไมคุมคาแตอยางใด
2. ผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูให (impart) เนื้อหาแกผูเรียน มาเปน (facilitator) ผูชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําตาง ๆ แกผูเรียน พรอมไปกับการเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจาก e-Learning
ทั้งนี้ หมายรวมถึง การที่ผูสอนควรมีความพรอมทางดานทักษะคอมพิวเตอรและรับผิดชอบตอการสอน
มีความใสใจกับผูเรียนโดยไมทิ้งผูเรียน
3. การลงทุนในดานของ e-Learning ตองครอบคลุมถึงการจัดการใหผูสอนและผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหา
และการติดตอสื่อสารออนไลนไดสะดวก สําหรับ e-Learning แลว ผูสอนหรือผูเรียนที่ใชรูปแบบการเรียน
ในลักษณะนี้จะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) ตาง ๆ ในการเรียนที่พรอมเพรียงและมี
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ประสิทธิภาพ เชน ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นได และสามารถเรียกดูเนื้อหาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในลักษณะมัลติมีเดีย ไดอยางครบถวน ดวยความเร็วพอสมควร เพราะหากปราศจากขอไดเปรียบ
ในการติดตอสื่อสารและการเขาถึงเนื้อหาไดสะดวก รวมทั้งขอไดเปรียบสื่ออื่น ๆ ในลักษณะในการ
นําเสนอเนื้อหา เชน มัลติมีเดีย แลวนั้นผูเรียนและผูสอนก็อาจไมเห็นความจําเปนใด ๆ ที่ตองใช e-Learning
4. การออกแบบ e-Learning ที่ไมเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน เชน ผูเรียนระดับอุดมศึกษาในบานเรา
ซึ่งสวนใหญอยูในวัยรุน e-Learning จะตองไดรับการออกแบบตามหลักจิตวิทยาการศึกษา กลาวคือ จะตอง
เนนใหมีการออกแบบใหมีกิจกรรมโตตอบอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนกับเนื้อหาเอง กับผูเรียนอื่น ๆ หรือกับ
ผูสอนก็ตาม นอกจากนั้นแลว การออกแบบการนําเสนอเนื้อหาทางคอมพิวเตอร นอกจากจะตองเนนให
เนื้อหามีความถูกตองชัดเจน ยังคงจะตองเนนใหมีความนาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนได
ตัวอยางเชน การออกแบบนําเสนอโดยใชมัลติมีเดีย รวมทั้ง การนําเสนอในลักษณะ non-linear ซึ่งผูเรียน
สามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหากอนหลังไดตามความตองการ
5. ในการที่ e-Learning จะสงผลตอประสิทธิผลของการเรียนรูของผูเรียนไดนั้น สิ่งสําคัญไดแก การที่ผูเรียน
จะตองรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (self-Learning) อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการ
สนับสนุน และสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางวินัยในการเรียนรูดวยตนเอง (selfdiscipline) รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเสริมลักษณะนิสัย ใฝเรียน ใฝรู รูจักวิธีการเลือกสรร
ประเมิน รวบรวมสารสนเทศ รวมทั้งรูจักการจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห สังเคราะห และการนําเสนอ
สารสนเทศตามความเขาใจของตนเอง
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ระดับของสื่อสําหรับ e-Learning (Level of media for e-Learning)
สําหรับ e-Learning แลว การถายทอดเนื้อหาสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ
1. ระดับเนนขอความออนไลน (Text Online)
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e-Learning ในลักษณะนี้
จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ซึ่งเนนเนื้อหาที่เปนขอความ ตัวอักษรเปนหลัก ซึ่งมีขอดี ก็คือ
การประหยัดเวลาและคาใชจายในการผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการการเรียนรู
2. ระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและประหยัด (Low Cost Interactive Online Course)
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวิดีทัศน ที่ผลิตขึ้นมา
อยางงาย ๆ ประกอบการเรียนการสอน e-Learning ในระดับหนึ่งและสองนี้ ควรจะตองมีการพัฒนา LMS
ที่ดี เพื่อชวยผูใชในการสรางและปรับเนื้อหาใหทันสมัยไดอยางสะดวกดวยตนเอง
3. ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง (High Quality Online Course)
หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กลาวคือ การผลิต
ตองใชทีมงานในการผลิตที่ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (content experts) ผูเชี่ยวชาญการออกแบบการ
สอน (instructional designers) และ ผูเชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (multimedia experts) ซึ่งหมายรวมถึง
โปรแกรมเมอร (programmers) นักออกแบบกราฟก (graphic designers) และ/หรือผูเชี่ยวชาญในการผลิต
แอนิเมชั่น (animation experts) e-Learning ในลักษณะนี้จะตองมีการใชเครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะ เพิ่ม
เติมสําหรับทั้งในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาดวย ตัวอยางโปรแกรมในการผลิต เชน Macromedia Flash และ
ตัวอยางโปรแกรมเรียกดูเนื้อหา เชน โปรแกรม Macromedia Flash Player และ โปรแกรม Real Player Plus
เปนตน
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รูปแสดงรูปบทเรียนออนไลนประเภท
Text Online

รูปแสดงรูปบทเรียนออนไลนประเภท
Low Cost Interactive Online Course

รูปแสดงรูปบทเรียนออนไลนประเภท
High Quality Online Course
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ระดับของการนํา e-Learning ไปใชในการเรียนการสอน
การนํา e-Learning ไปใชในการเรียนการสอน สามารถทําได 3 ระดับ ดังนี้
1. ใช e-Learning เปนสื่อเสริม (Supplementary)
หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะสื่อเสริม กลาวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ
e-Learning แลว ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่น ๆ เชน จากเอกสาร(ชี้ท) ประกอบ
การสอน จากวิดีทัศน (Videotape) ฯลฯ การใช e-Learning ในลักษณะนี้เทากับวาผูสอนเพียงตองการใช eLearning เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูเรียนในการเขาถึงเนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผู
เรียนเทานั้น
2. ใช e-Learning เปนสื่อเติม (Complementary)
หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่น ๆ เชน นอกจากการ
บรรยายในหองเรียนแลว ผูสอนยังออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก e-Learning
โดยเนื้อหาที่ผูเรียนเรียนจาก e-Learning ผูสอนไมจําเปนตองสอนซ้ําอีก แตสามารถใชเวลาในชั้นเรียนใน
การอธิบายในเนื้อหาที่เขาใจไดยาก คอนขางซับซอน หรือเปนคําถามที่มีความเขาใจผิดบอย ๆ นอกจากนี้ ยัง
สามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะหแทนได ในความคิดของผูเขียนแลว
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมของเรา เมื่อไดมีการลงทุนในการนํา e-Learning ไปใชกับการเรียนการสอนแลว
อยางนอยควรตั้งวัตถุประสงคในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกวาแคเพียงเปนสื่อเสริม
(Supplementary) เพื่อใหเกิดความคุมทุน นอกจากนี้อาจยังไมเหมาะสมที่จะใชในลักษณะแทนที่ผูสอน
(Replacement) ตัวอยางการใชในลักษณะสื่อเติม เชน ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเองจาก
e-Learning ในวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งกอนหรือหลังการเขาชั้นเรียน รวมทั้ง ใหกําหนดกิจกรรมที่
ทดสอบความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาดังกลาวใน session การเรียนตามปรกติ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะ
สมกับลักษณะของผูเรียนของเรา ซึ่งยังตองการคําแนะนําจากครูผูสอน รวมทั้งการที่ผูเรียนสวนใหญยังขาด
การปลูกฝงใหมีความใฝรูโดยธรรมชาติ
3. ใช e-Learning เปนสื่อหลัก (Comprehensive Replacement)
หมายถึงการนํา e-Learning ไปใชในลักษณะแทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาทั้ง
หมดออนไลน และโตตอบกับเพื่อนและผูเรียนอื่น ๆ ในชั้นเรียนผานทางเครื่องมือติดตอสื่อสารตาง ๆ ที่ eLearning จัดเตรียมไว ในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการนํา e-Learning ไปใชในตางประเทศจะอยูในลักษณะ
learning through technology ซึ่งหมายถึง การเรียนรูโดยมุงเนนการเรียนในลักษณะมีสวนรวมของผูเกี่ยว
ของไมวาจะเปน ผูสอน ผูเรียน และผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ (Collaborative Learning) โดยอาศัยเทคโนโลยีในการ
นําเสนอเนื้อหา และกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งตองการการโตตอบผานเครื่องมือสื่อสารตลอด โดยไมเนนทางดาน
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ของการเรียนรูรายบุคคลผานสื่อ (courseware) มากนัก ในขณะที่ในประเทศไทยการใช e-Learning ใน
ลักษณะสื่อหลักเชนเดียวกับตางประเทศนั้น จะอยูในวงจํากัด แตการใชสวนใหญจะยังคงเปนในลักษณะ
ของ learning with technology ซึ่งหมายถึง การใช e-Learning เปนเสมือนเครื่องมือทางเลือกเพื่อใหผูเรียน
เกิดความกระตือรือรน สนุกสนาน พรอมไปกับการเรียนรูในชั้นเรียน

Information Technology Service Center

