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อีเลิรนนิง มีคุณสมบัติและสมรรถนะท่ีสงผลตอการเรียนรูอยางซับซอนมาก 

ขึน้เรื%อยๆ ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยี  ไดแก ฐานขอมลูขนาดใหญ (Big Data)  ปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence) และยุคสมัยของอภิขอมูล (Meta Data) โดยเฉพาะการใชแพลตฟอรม

และการจัดเก็บขอมูลเพื%อการวิเคราะหการเรียน (Learning Analytics) ยิ่งทําใหการจัดกิจกรรม

การเรยีนสามารถปรบัใหเหมาะตรงกบัความแตกตางของบคุคลมากขึน้ไดอยางแยบยล นอกจากนี้

พลงัของคลาวดเทคโนโลย ี (Cloud Technology) ใหพืน้ทีก่ารเรยีนสวนตวั (Personal Learning 

Environment) พื้นที่การจัดเก็บ ลําดับสาระความรู และเชื%อมโยงความคิดไปกับความรูใหมๆ 

ที่เกิดขึ้นในทุกขณะเวลา กลยุทธการสอนท่ีชวยหลอหลอมและกระจาย ความแตกตางของ 

ความคิด สรางเงื%อนไขส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดในระดับสูง การคิดวิเคราะห  

สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหม ในบริบทความเปนจริงไดงาย นอกจากนี้การสรางสิ่งแวดลอม

การเรยีนรูเสมอืนทีด่งึใชสารสนเทศ ในรูปแบบสื%อประเภทตางๆ ซอนทบั นาํมาสูสภาพแวดลอมจรงิ 

ที่เรียกวา Augmented Reality  

หนังสือ การออกแบบบทเรียน e-Learning เพื�อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

กลั่นกรองและการตกผลึก จากประสบการณของนักเทคโนโลยีฝมือเยี่ยม แนวหนาของประเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศยามน อินสะอาด หนังสือเลมนี้ ตอเติมจินตนาการของนักออกแบบการ

สอนชาวอเมริกันผูเปนตนฉบับของการออกแบบการสอน (Instructional Design) David Merill  

ไดแตะเริ่มแนวคิดการปรับเหมาะการเรียนรายบุคคลเชนเดียวกับการทํารายการ โดยอาศัยฐาน

ขอมลูทีจ่ดัสรรองคประกอบการออกแบบและการสอนท่ีปรบัใหกบัรายบคุคลไดโดยอตัโนมตั ิ โดยใช

กลวธิกีารสงัเคราะหมาจากฐานขอมลูผูเรยีนเปนรายบคุคล เรยีกวา “Transaction Theory” ประมวล

กลวธิกีารสอนตามฐานทฤษฎจีติวิทยาการเรียนรู  การประยุกตวธิกีารและกลยทุธการสอนทีฝ่งอยูใน 

อีเลิรนนิง การจัดส่ิงแวดลอมการเรียนรู และกระตุนทางปญญาดวยเครื%องมือทางเทคโนโลยี 

เพื%อพัฒนาทักษะการคิด ดวยผังการคิด การใชคําถาม 

คํานิยม 
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หนังสือเลมนี้ ฉายภาพใหเห็นเสนทางในการปฏิรูปอีเลิรนนิง (E-learning Revolution) 

การปรับกระบวนทัศน การจัดการเรียนดวยดิจิทัลเทคโนโลยี การออกแบบการสอน (Instruc-

tional Design) ไปสูการออกแบบการเรียน (Learning Design)  ที่ผสมผสานการกําหนดเงื%อนไข

การสรางสิ่งแวดลอม และการเตรียมพรอมใหเกิดการเชื%อมโยงและตอยอด ที่สนับสนุนผูเรียน

ที่มีความแตกตาง หลากหลาย ในการพัฒนาทักษะความคิดที่ขามพนการเรียนเพื%อรูเนื้อหาสาระ  

แตเปนการเรียนที่รูวิธีเรียน เรียนท่ีฝกวิธีคิด เรียนอยางรอบรูดวยการลงมือปฏิบัติอยางแทจริง

“อีเลิรนนิง  จึงไมมีวันหยุดนิ่ง” 

              

                     รองศาสตราจารย ดร. ใจทิพย ณ สงขลา

   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา 

    ผูอํานวยการศูนยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

     คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   

รางวัล Robert deKieffer นักวิจัยและผูนําการศึกษานานาชาติ ป 2017 

ศาสตรเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ 

   จากสมาคมเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา (AECT) สหรัฐอเมริกา



หนงัสอืเรื%อง การออกแบบบทเรยีน e-Learning เพื�อพฒันาทกัษะการคดิขัน้สงู

ผูเขียนไดนําเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาในมุมมองการพัฒนาสื%ออีเลิรนนิงที่ไมใชเพียง

แตนาํเสนอเน้ือหาไปเรื%อยๆ ใหผูเรยีนดเูพลนิจดจาํได แตตองการมุงเนนใหมกีารออกแบบสื%อดวย

การออกแบบระบบการสอน โดยใชเทคนคิกลยทุธการสอนตางๆ เพื%อใหผูเรยีนไดเกดิความคดิทาง

ปญญาหลงัจากเรยีนผานสื%ออเีลรินนงิไดอยางลกึซึง้และเกดิการเรยีนรูอยางมคีวามหมาย สามารถ

สงเสริมการคิดขั้นสูงและการสรางความรูดวยตนเองตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 

ผูเขียนไดทําการศึกษาคนควา สรุปพรอมนําเสนอตัวอยางประกอบการออกแบบสื%อ 

อเีลรินนิงตามกลยุทธการสอนและการจดัสิง่แวดลอมการเรยีนรู เพื%อเปนแนวทางในการออกแบบ

บทเรียนอีเลิรนนิงใหแกผูสอนท่ีชํานาญการสอนแตออกแบบสรางสื%อไมไดหรือผูผลิตสื%อที่ไมได

เปนผูสอน เพื%อจะไดนําสื%อบทเรียนที่ออกแบบตามขั้นตอนการสอนที่ถูกตองไปใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในเลมมีจํานวนท้ังสิ้น 12 บท ประกอบดวยความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 

อีเลิรนนิง องคประกอบ ประเภท มาตรฐานบทเรียนอีเลิรนนิง หลักการทฤษฎีการเรียนรูในการ

ออกแบบ หลักการออกแบบการสอนสําหรับบทเรียนอีเลิรนนิง บทเรียนอีเลิรนนิงแบบกลยุทธ 

การสอน บทเรียนอีเลิรนนิงแบบจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู อีเลิรนนิงกับการพัฒนาทักษะ 

การคิดขั้นสูง หลักการออกแบบหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง โปรแกรมสําหรับพัฒนาอีเลิรนนิง 

การประเมนิบทเรยีน งานวิจยัทีเ่กีย่วของกับบทเรยีนอีเลรินนงิทีพ่ฒันาทักษะการคิดและแนวโนม

การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงในอนาคต

หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับครู อาจารย นักศึกษาที่สนใจศึกษาทางดานเทคโนโลยีและ

สื%อสารการศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักออกแบบสื%อการศึกษาในโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและผูดําเนินธุรกิจทางดาน

พัฒนาสื%อการศึกษา ทายที่สุดหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมน้ีจะใหเนื้อหาสาระแนวคิดที่เปน

ประโยชนแกผูอาน สามารถนําไปพัฒนาตอยอดในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื%อการศึกษา และ

สรางสื%อการศึกษาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

                                                                 ผศ. ดร. ศยามน อินสะอาด

คํานํา 
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอีเลิรนนิง

ความเปนมาและพัฒนาการของอีเลิรนนิง

ปจจุบันการเรียนการสอนเขาสูยุคแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ผูสอนและผูเรียน

สามารถเขาถึงความรูไดจากทุกหนทุกแหงและทุกคนผานสื%อที่เรียกวา อีเลิรนนิง (e-Learning) 

ซึ่งไดรับความนิยมอยางสูงในการนํามาใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถาบัน

การศึกษาของประเทศไทยและท่ัวโลก โดยเปนไดทั้งสื%อหลักและสื%อเสริมในการเรียนการสอน

อีเลิรนนิงเกิดจากการพัฒนาแนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีต่องการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนของผูเรยีนใหเขากบัศตวรรษที ่21

โดยพัฒนาระบบการเรียนรูใหเชื%อมตอความรูใหมอันเปนพลวัตรกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

รวมถงึโครงสรางพืน้ฐานอนิเทอรเนต็ไดพฒันาใหมคีวามรวดเร็วในการสงและรบัขอมลูสารสนเทศ

จงึกอใหเกดิการพฒันาบทเรยีนอีเลรินนงิในรปูแบบสื%อประสม (Multimedia) 2 มิต ิ3 มิต ิเพื%อเพิม่

ความนVาสนใจใหแกบทเรียน ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รูปที่ 1.1 การเรียนรูผานสื%ออีเลิรนนิง

ที่มา: https://www.td.org/Publications/Blogs/Learning-Technologies-Blog/2017/02/Bringing-About-Better-E-Learning

ความหมายของอีเลิรนนิง

Horton, William K. (2006) นิยามความหมายของอีเลิรนนิง วาเปนการใชขอมูลและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื%อสรางประสบการณการเรียนรู

Clank, Ruth, Colvin. and Mayer, Richard, E. (2003) นิยามความหมายของอีเลิรนนิง

วาเปนการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เปนชองทางในการ

ถายทอดเนื้อหา มีคุณลักษณะสําคัญ คือ บทเรียนมีเนื้อหาที่สัมพันธกับจุดประสงคของการเรียน

ใชเทคนิคการสอนเพื%อชวยทําใหเกิดการเรียนรู ไดแก การใชตัวอยาง แบบฝกหัด ใชสื%อการสอน

เปนมัลติมีเดียเพื%อนําเสนอเนื้อหา และเปนการสรางความรูทักษะใหมใหแกผูเรียน

Vangie Beal (2016) นยิามความหมายอีเลรินนงิ วาเปนการศกึษาผานเครอืขายอนิเทอรเนต็

หรือคอมพิวเตอร เปนพื้นฐานของการถายทอดเนื้อหาทักษะโดยใชโปรแกรมประยุกตและ

กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสหรือแอพพลิเคชันเพื%อการเรียนรู และกระบวนการเรียนรูดวย

อีเลิรนนิงรวมถึงการเรียนรูผานเว็บดวยระบบคอมพิวเตอรหองเรียนเสมือน และความรวมมือ

แบบดิจิทัลจะถูกสงผานทางอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต  เอ็กซทราเน็ต โดยใชสื%อเสียงหรือวิดีโอ ทีวี 

ดาวเทียม และซีดีรอม
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สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2553) นิยามความหมายอีเลิรนนิง ในพจนานุกรมศัพท

ศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพทภาษาไทยของคําวา Electronic learning

(e-learning) การเรียนอิเล็กทรอนิกสหรืออีเลิรนนิง หมายถึง การศึกษาทางไกลรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองไปยังสถานศึกษาดวยตนเอง สามารถเรียนไดตามชวงเวลาที่สะดวก

เรียนไดตามความถนัดและความสนใจแตตองอาศัยเรียกเน้ือหาสาระ แบบฝกหัดผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต สามารถโตตอบกับผูสอน แลกเปล่ียนความรูหรือแนวคิดกับ

ผูเรียนจากสถานที่อื%นผานระบบเครือขายเชนกัน รวมทั้งมีระบบการวัดและประเมินผลเพื%อใหได

คุณภาพและมาตรฐานตามที่สถาบันหรือหนVวยจัดการศึกษากําหนด

เอทีเอ็กซ (2560) กลาววา อีเลิรนนิง คือ การเรียนการสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได 

ซึ่งการถายทอดเนื้อหานั้น กระทําผานทางสื%ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต 

อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน สัญญาณดาวเทียม เปนตน ซึ่งการเรียน

ลักษณะนี้ไดมีการนําเขาสูตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแลว เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวย

ซีดีรอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน (Online Learning) 

การเรียนทางไกลผานดาวเทียม หรือการเรียนดวยวิดีโอผานออนไลน เปนตน  ในปจจุบันคนสวน

ใหญมักจะใชคําวา อีเลิรนนิง กับการเรียนการสอนหรือการอบรมที่ใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web 

Based Technology) ในการถายทอดเนื้อหารวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course 

Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่เรียนดวยระบบ

อีเลิรนนิงนี้  สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลนหรือจากแผนซีดีรอมก็ได และที่สําคัญอีก

สวนคือ เนื้อหาตางๆ ของอีเลิรนนิงสามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia 

Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology)

ตวงแสง ณ นคร และ ศยามน อินสะอาด (2557) กลาววา อีเลิรนนิง หมายถึง

สื%ออิเล็กทรอนิกสที่อาศัยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งที่อยูในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

เพื%อการนําเสนอเน้ือหาความรู ในลักษณะตางๆ ท้ังน้ีรวมถึงสื%อที่อยู ในระบบเครือขายดวย

อีเลิรนนิงเปนการนําเครื%องมือบนอินเทอรเน็ตที่ใชในการติดตอสื%อสารทั้งในรูปแบบประสานเวลา

(Synchronous) และไมประสานเวลา (Asynchronous) มาใชประโยชนในการจดัการเรยีนการสอน  

การติดตอสื%อสารในรูปแบบประสานเวลา ไดแก Line, Chat, Video Conference แบบไมประสาน

เวลา ไดแก Webboard, Discussion Board, Blog, E-mail เปนตน

สรปุไดวา อเีลรินนงิ คอื สื%อการเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนิกสทีเ่ปนทัง้ในรูปแบบออนไลนอยู

บนเครอืขายและออฟไลนทีไ่มไดเชื%อมตอเครอืขาย เปนสื%อหรอืตวักลางทีถ่ายทอดสารหรอืความรู

สงผานไปสูผูเรียนเพื%อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง
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คุณลักษณะของอีเลิรนนิง

ลักษณะสําคัญของอีเลิรนนิง ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้

1.  ทุกสถานที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาการเรียนรูได

ตามความตองการผานอุปกรณคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ตไดตลอดเวลา

2. มัลติมีเดีย (Multimedia) การนําเสนอเนื้อหารูปแบบสื%อประสม ประกอบดวยภาพนิ่ง 

ตัวอักษรและเสียง ภาพเคลื%อนไหว เพื%อชวยใหผูเรียนเกิดความใสใจในสารหรือเนื้อหาที่สงไปชวย

ใหเกิดความคงทนในการจดจําหรือการเรียนรูไดดีขึ้น

3. เนื้อหาไมเปนเสนตรง (Non-Linear) การนําเสนอเนื้อหามีลักษณะไมเปนเชิงเสนตรง 

ผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดตามความสามารถของผูเรียน สามารถเรียนซํ้าหรือขามบทเรียนได 

4. การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียน หรือ

มีปฏิสัมพันธกับเพื%อนและผูสอน โดยภายในบทเรียนอีเลิรนนิงจะไดรับการออกแบบกิจกรรมให

ผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา รวมถึงโตตอบกับแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ผูเรียนสามารถ

ตรวจสอบความเขาใจดวยตนเองได อีเลิรนนิงควรมีเครื%องมือใหผู เรียนไดเรียนแบบรวมมือ

(Collaboration Tools) เพื%อปรึกษา อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นกับผูสอน ผูเชี่ยวชาญ

หรือเพื%อนๆ รวมชั้นเรียน

นอกจากนี้ Angeliki, Asimina and Eleni (2005) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของอีเลิรนนิง

ที่มีประสิทธิภาพจะตองทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูและเน้ือหาตองสอดคลองกับ

วตัถปุระสงค มีความถกูตอง ใชงานงาย เขาถงึไดงาย มคีวามบันเทงิ นVาจดจาํ และลดตนทนุการผลติ

องคประกอบของอีเลิรนนิง

อีเลิรนนิง ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้

1. เนื้อหา (Content) ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูในเนื้อหาหรือไมอยางไร

สิง่สาํคญัคอื ผูสอนตองจดัเตรยีมเนือ้หาการเรยีนใหแกผูเรยีน  ผูเรยีนมหีนาทีใ่นการศึกษาเนือ้หา

ดวยตนเอง โดยการคิดวิเคราะหอยางมีหลักการและเหตุผลดวยตัวของผูเรียนเอง 

2. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System) เปนระบบที่

รวบรวมเครื%องมอืออกแบบไวเพื%ออาํนวยความสะดวกแกผูสอนในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน

เครื%องมือออกแบบประกอบดวยพื้นที่และเครื%องมือสําหรับชวยในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน
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สรางแบบทดสอบ แบบสอบถาม การจัดการกับแฟมขอมูลตางๆ รวมถึงเครื%องมือในการติดตอ

สื%อสาร ไดแก อีเมล เว็บบอรด หรือแชท เปนตน

3. โหมดการติดตอสื�อสาร (Modes of Communication) ผูเรียนสามารถติดตอสื%อสาร

กับผูสอน รวมทั้งผูเรียนดวยกัน เครื%องมือและชองทางติดตอสื%อสาร ไดแก การประชุมทาง

คอมพิวเตอร อีเมล ทั้งนี้จะตองมีความสะดวกในการใชงานดวย

4. การมปีฏสิมัพนัธ (Interactive) ควรจดัใหผูเรยีนไดมโีอกาสโตตอบกบัเน้ือหาในรปูแบบ

ของการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบความรู

ประเภทของอีเลิรนนิง

อเีลรินนงิมรีปูแบบทีห่ลากหลายในการนาํไปใชเพื%อจดัการเรยีนการสอนและเปนทางเลอืก

ในการจัดการศึกษา (Clark and Mayer, 2003 ; Horton and William K., 2006) ไดแบงประเภท

ของอีเลิรนนิงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้

1. หลักสตูรรายวชิา (Standalone Courses) ทีผู่เรยีนเรยีนดวยตนเองโดยไมมปีฏิสมัพนัธ

กับผูสอน หรือเพื%อนรวมชั้นเรียน เปนการสื%อสารทางเดียว 

2. หลักสูตรหองเรียนเสมือนจริงออนไลน (Virtual-Classroom Courses) โครงสราง

เหมือนหลักสูตรในชั้นเรียน อาจมีการประชุมออนไลนในรูปแบบประสานเวลา

3. เกมและสถานการณจาํลองการเรยีนรู (Learning Games and Simulations) เรียนรู

โดยการทํากิจกรรมสถานการณจําลองที่ตองมีการสํารวจคนควาและนําไปสูการคนพบ

4. ฝงกิจกรรมการเรียนรูในอีเลิรนนิง (Embedded e-Learning) เชน คุณลักษณะวิธีใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร กระบวนการหรือขั้นตอนการแกปญหา  

5. การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนการเรียนแบบผสมผสานกิจกรรม

ในรูปแบบตางๆ โดยการจดัประสบการณการเรยีนรูในหองเรยีนและการเรยีนบนเครอืขายรวมกนั

6. การเรียนรูบนอุปกรณเคลื�อนที่ (Mobile Learning) หลักสูตรอีเลิรนนิงควรใชอุปกรณ

เคลื%อนที่ เชน PDA สมารทโฟน ในการเขาถึงเนื้อหาบทเรียนได

7. การจดัการความรู (Knowledge Management) หลักสตูรอเีลรินนิงทีใ่ชในการใหความรู

แกกลุมใหญมากกวารายบุคคล
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รูปแบบของอีเลิรนนิง

อีเลิรนนิง ประกอบดวยสื%อรูปแบบตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สื�อประเภทเสียง (Audio) ไดแก  MP3, MP4  ซีดีรอม 

2. สื�อการเรยีนรูแบบรวมมอื (Collaborative) ไดแก พืน้ทีด่จิทิลัทีส่ามารถแชรใชงานรวม

กันได เชน กระดานอัจฉริยะ 

3. ขอความอิเล็กทรอนิกส (Electronic Text) ไดแก ตัวอักษรบนเว็บเพจ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

4. สื�อบูรณาการ (Integrated) ไดแก การใชสื%อที่หลากหลายรวมกัน โดยอาจรวบรวมอยู

ในสวนตอประสานงาน (Interface) เดียวกัน

5. ซอฟตแวร (Software) ไดแก การจําลองสถานการณ ภาพเคลื%อนไหวแบบโตตอบ

ที่ซับซอน

6. สื�อวิดีโอ (Video) ไดแก DVD การนําขอมูลในรูปแบบของภาพและเสียงสงผานทาง

อินเทอรเน็ต (Streaming Video)

7. สื�อทางการมองเห็น (Visuals) ไดแก ภาพ ไดอะแกรม ภาพเคลื%อนไหว

8. สื�อประเภทอื�น ไดแก อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบอักษรเบรลล (Electronic Braille 

Devices) 

อเีลรินนงิแตละรปูแบบลวนมขีอดแีละขอดอยขึน้อยูกบันกัออกแบบทีจ่ะเลอืกรปูแบบสื%อทีด่ี

ทีส่ดุตรงกบัความตองการตามคุณลกัษณะของผูเรยีน วตัถุประสงคและเนือ้หาในการเรยีนการสอน   

การนําอีเลิรนนิงไปใชในการจัดการเรียนการสอน

อีเลิรนนิง เปนการเรียนผานสื%ออิเล็กทรอนิกสทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน

เปนสื%อกลางที่ถายทอดความรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนจะใชเทคโนโลยีและการติดตอสื%อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต อันเปนชองทางในการ

ถายทอดเนื้อหาหรือความรูมีคุณลักษณะสําคัญคือ มีเนื้อหาบทเรียนที่สอดคลองกับจุดประสงค

การเรียน  มีการนําเทคนิควิธีการสอนมาใชเพื%อชวยทําใหเกิดการเรียนรู  นอกจากนี้ยังมีการใชสื%อ

มัลติมีเดียเพื%อนําเสนอเนื้อหา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถสรางความรู พัฒนาทักษะใหมในการ

เรียนรูใหแกผูเรียน รวมถึงสามารถเรียนรูไดทุกที่และทุกเวลา
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อีเลิรนนิง ไมใชเพียงแคการสอนในลักษณะเดิมๆ นําเอกสารการสอนมาแปลงใหอยูใน

รปูแบบดจิทิลัและนําไปวางไวบนเวบ็หรอืบนระบบบรหิารจดัการการเรยีนรูเทานัน้ แตยงัครอบคลมุ

ถึงกระบวนการในการเรียนการสอนหรือการอบรมที่ใชเครื%องมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื%อใหเกดิความยืดหยุนทางการเรยีนรู สนบัสนนุการเรยีนรูในลกัษณะทีผู่เรยีนเปนศนูยกลาง และ

การเรียนในลักษณะตลอดชีวิต และอีเลิรนนิงไมจําเปนตองเปนการเรียนทางไกลเสมอไป ผูสอน

สามารถนําไปใชในลักษณะการผสมผสานกับการสอนในชั้นเรียนปกติได 

จากการสํารวจเว็บไซตของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแหง 

สวนใหญมีการนําอีเลิรนนิงไปใชในการเรียนการสอนระดับเปนสื%อเสริม (Supplementary) ผูสอน

ใชเปนทางเลือกเพื%อใหผูเรยีนเกดิความกระตือรอืรน สนกุสนาน พรอมไปกบัการเรยีนรูในชัน้เรยีน 

เพื%อใหความรูประสบการณเพิม่เตมิแกผูเรยีนในการทาํกจิกรรม สงรายงาน การบาน นอกจากนีย้งั

มบีางมหาวทิยาลัยทีใ่ชอเีลรินนงิเปนสื%อหลกั โดยนาํไปใชแทนทีก่ารบรรยายในหองเรียน ผูเรยีนจะ

ตองศกึษาเน้ือหาออนไลนทัง้หมด และโตตอบกบัเพื%อนผูเรยีนในชัน้เรยีนผานทางเครื%องมอืตดิตอ

สื%อสารที่จัดเตรียมไว แตยังนับวามีจํานวนไมมากนัก 

สําหรับในตางประเทศแนวคิดเกี่ยวกับการนําอีเลิรนนิงไปใชในการเรียนการสอนจะอยูใน

ลักษณะ Learning Through Technology หมายถึง การเรียนรูโดยมุงเนนการเรียนในลักษณะ

มีสวนรวมของผูเกี่ยวของไมวาจะเปนผูสอน ผูเรียนและผูเชี่ยวชาญอื%นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี

ในการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ โดยโตตอบผานเครื%องมือติดตอสื%อสารทั้งแบบประสาน

เวลาและไมประสานเวลา  

ปจจุบันในตางประเทศมีการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOCs (Massive Open

Online Course) หมายถึง การเปดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลนแบบเปดเสรีที่ไมวา

จะเปนนักศกึษา คนทาํงาน ผูสนใจจากทัว่โลกสามารถสมัครเขาเรยีนไดไมจาํกดัจาํนวนโดยไมเสยี

คาใชจาย แตหากตองการใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาตองเรียนใหครบหลักสูตรและชําระ

คาใชจายในการเรียน โดยจะเนนการใชอีเลิรนนิงเปนสื%อหลัก (Comprehensive Replacement)

ในรปูแบบวดิโีอและใหผูเรยีนทาํกิจกรรมศกึษาคนควาสรางชิน้งาน สงรายงานการบาน ตอบคาํถาม 

ติดตอสื%อสารกับเพื%อนรวมเรียนและผูสอนไดตลอดเวลา และมีการทําแบบทดสอบประเมินผล

การเรียนรูผานออนไลน ตัวอยางเว็บไซตที่เปดใหเรียนฟรีในรูปแบบ MOOCs ไดแก Coursera 

(www.coursera.org) และ MIT Open Courseware (http://ocw.mit.edu) เปนตน
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รูปที่ 1.2 ภาพเว็บไซต Coursera 

ที่มา : http://www.coursera.org

รูปที่ 1.3 ผูสอนบรรยายโดยใชสื%อวิดีทัศนเปนหลัก

ที่มา : http://www.coursera.org
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รูปที่ 1.4 ภาพเว็บไซต MIT Open Courseware

ที่มา : http://ocw.mit.edu

ประโยชนของอีเลิรนนิง

อีเลิรนนิง มีประโยชนอยางมากเมื%อนําไปใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เปดโอกาส

ใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูไดทุกที่ทุกเวลา สามารถสรุปประโยชนไดดังนี้

1. เปนการเรยีนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั เปนสื%อการสอน สื%อกจิกรรมทีไ่ดรบัการออกแบบ

ตามความตองการและความสนใจของผูเรียน ผูเรียนเปนผูควบคุมประสบการณการเรียนรูและ

นําไปใชใหเหมาะกับตนเอง

2. ผูเรียนเรียนรูแบบกํากับตัวเอง อํานวยการดวยตนเอง ควบคุมระยะเวลาในการศึกษา

ความรูในหัวขอตางๆ โดยเลือกเรียนเนื้อหาที่งายหรือยากไดตามความถนัดและเรียนซํ้าได ซึ่งจะ

ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น 

3. มีปฏสิมัพันธ ผูเรยีนจะศกึษาเนือ้หาจากสื%อมัลตมิเีดยี โตตอบ มสีวนรวมกบัเนือ้หาและ

สรางประสบการณการเรียนรูไดดวยตนเอง  

4. มีความยืดหยุน การเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ สามารถเขาถึงได

ประหยัดคาใชจายไมตองเดินทางไกล   

5. เรียนรูไดทุกคน มีความเสมอภาคทางการศึกษา ทุกคนไดรับความรูเหมือนกัน สามารถ

ทบทวนศึกษาซํ้าไดตลอดเวลา
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อีเลิรนนิงกับการพัฒนาทักษะการคิด 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื%อการศึกษาเปนนโยบายสําคัญของประเทศ เพื%อ

เตรียมความพรอมสูการเปนสังคมสารสนเทศ (Information Technology Society) และสังคม

แหงความรู (Knowledge Society) ทุกประเทศมุงใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่มีสติปญญาและมีทักษะการคิด มีการเรียนรูตลอดชีวิต และมีทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีการศึกษามีกรอบการวางยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาเนื้อหาการเรียนวาการจัดทําเนื้อหาการเรียนการสอนจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนเครื%องมือสําคัญในการนําผูเรียนเขาสูคลังความรูของโลก

และทรัพยากรความรูอันหลากหลาย เนื้อหาหลักสูตรตองสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรู

มีความคิดวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค (สถาบันเทคโนโลยีเพื%อการศึกษาแหงชาติ, 2543)

โดยสื%อบทเรยีนอเีลรินนงิจะเปนมากกวาตวักลางทีส่งผานความรูไปสูผูเรยีน  สามารถเปนเครื%องมือ

ที่ใชฝกทักษะการคิดขั้นสูงได  

จากการศึกษาสภาพกระบวนการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรในระดับอุดมศึกษา พบวา

ยังขาดสื%ออิเล็กทรอนิกสที่สงเสริมทักษะการสรางความรูและทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(ภิญโญ พานิชพันธ และคณะ, 2541) ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีผูสอนไมสามารถออกแบบและผลิต

บทเรียนอีเลิรนนิงอยางงายได และผูผลิตสื%อขาดความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่นํามาผลิตบทเรียน

อีเลิรนนิง ดังนั้นวิธีการที่จะแกปญหา คือ ตองพัฒนาการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงรูปแบบใหม

ใหผูสอนสามารถออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงอยางงายได โดยอาศัย

แนวคดิจากฐานทฤษฎกีารเรยีนรูและหลกัการการออกแบบบทเรยีนอเีลรินนิงอยางมปีระสทิธภิาพ

ในการออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิงที่สงเสริมทักษะการคิดข้ันสูงในหนังสือเลมนี้ ไดนํา

หลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivism) มาใชเปนฐานในการออกแบบพัฒนาบทเรียน

อีเลิรนนิงรูปแบบใหม  โดยนําวิธีการสอนที่หลากหลายภายใตฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาใชใน

การออกแบบ ไดแก บทเรียนอีเลิรนนิงแบบสรางความรู (PSPSKAPE) บทเรียนอีเลิรนนิงแบบ

บทบาทสมมติ (Role Play)  บทเรียนอีเลิรนนิงแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Based Learning) 

บทเรยีนอเีลรินนิงแบบซปิปา (CIPPA) บทเรยีนอเีลรินนงิแบบการเรียนรูรวมกนั (Collaborative 

Learning) บทเรียนอีเลิรนนิงแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) บทเรียน

อเีลรินนงิแบบโครงงาน (Project Based Learning) บทเรียนอเีลรินนิงแบบเรียนรูผานสถานการณ

ปญหา (Problem Based Learning) บทเรยีนอเีลรินนงิแบบใชกรณศีกึษา (Case Based Learning)

บทเรียนอีเลิรนนิงแบบซินเน็คติกส (Synectics) เปนตน 
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รวมไปถึงการนําหลักการจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู แบบเปด (Open Learning

Environments: OLEs)  หลักการจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต (Construc

tivist Learning Environments: CLEs) มาเปนองคประกอบในการออกแบบบทเรียนอเีลรินนิงดวย

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแตละวิชาและระดับชั้นนั้น นอกจากมุงหวังใหผูเรียนได

พัฒนาความรูความเขาใจแนวคิดหลักที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทเรียนแลว ยังมุงหวังใหผูเรียน

ไดพัฒนาความคิดขั้นสูงดวย ซึ่งการพัฒนาการคิดขั้นสูง (Higher-Ordered Thinking) เปนความ

สามารถทางสติปญญาประการหนึ่งที่ตองพัฒนาเพื%อเรียนรูเนื้อหาและหลักการ รวมทั้งแนวคิดใน

วิชาตางๆ การคิดขั้นสูงสามารถแบงไดดังนี้

1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) คอืแนวคดิทีเ่กีย่วกบัการจาํแนก รวบรวมเปน

หมวดหมู รวมทั้งจัดประเด็นตางๆ 

2.  การคิดวิพากษ (Critical Thinking) คือ ความคิดเห็นตอเรื%องใดเรื%องหนึ่งทั้งดานบวก

และดานลบอยางมีเหตุผล โดยการใชขอมูลที่มีอยูอยางพอเพียง 

3.  การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) คือ ความคิดที่แปลกใหมยืดหยุนและ

แตกตางจากผูอื%น  

4.  การคิดเชิงเหตุผล (Logical Thinking) คือ ความสามารถที่จะคิดในเชิงเหตุผลของ

เรื%องราวตางๆ นักเรียนควรไดใชความรูทางวิทยาศาสตรมาเปนเหตุผลในการโตแยง

หรือสนับสนุน 

5.  การคดิเชงิวทิยาศาสตร (Scientific Thinking) คอื การคดิทีใ่ชในการพสิจูนและสาํรวจ

ตรวจสอบหาขอเทจ็จรงิ ผูสอนควรใหนกัเรยีนไดใชความรูวทิยาศาสตรและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรทีเ่รยีนมาวางแผนในการตรวจสอบ พสิจูนเพื%ออธิบายดวยหลกัการทาง

วิทยาศาสตร 

โดยทั่วไปแลวการคิดขั้นสูงดานตางๆ เหลานี้จะไมสามารถแยกออกจากกันไดชัดเจน 

ควรพัฒนาไปพรอมๆ กัน ในการสอนเพื%อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดมี 2 วิธี คือ การใช

โปรแกรมสื%อการสอน แบบฝกหรือบทเรียนสําเร็จรูป เพื%อมุงพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดให

ผูเรยีนโดยตรง และวธิทีี ่2 เปนการสอดแทรกการคิดโดยผานเนือ้หาวชิาตามหลักสตูรในโรงเรียน

เพื%อเสริมสรางทักษะกระบวนการคิด ซึ่งจุดประสงคในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดดังกลาว

มีความแตกตางกัน การสอนคิดโดยตรงสามารถใชสื%อการสอน แบบฝกหรือบทเรียนสําเร็จรูป

เพื%อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผูเรียน จะไมเนนเน้ือหาในวิชาที่เรียนตามหลักสูตร แมวา

บางครัง้อาจจะนาํเน้ือหามาใชในการสรางแบบฝก  แตมไิดมจีดุมุงหมายเพื%อวดัผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียนของวิชาน้ันๆ เนื้อหาท่ีใชสวนมากเปนเน้ือหาท่ีสรางข้ึนเพื%อมุงเนนพัฒนาทักษะและกระบวน

การคิดโดยเฉพาะ สวนการสอนการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเปนการสอนที่สอดแทรก

การฝกคดิ หรอืบรูณาการสอนความคดิกบัเนือ้หาวชิาตางๆ ในหลักสตูรทีใ่ชในปจจบุนั โดยทีผู่สอน

จะใชกระบวนการและวิธีการสอน เพื%อเสริมสรางทักษะการคิดลักษณะตางๆ สอดแทรกเขาไปใน

ขัน้ตอนของการสอนวิชาตางๆ เหลานัน้ ทัง้นีว้ธิกีารสอนดงักลาวมใิชเรื%องงายนกั ผูสอนจะตองเปน

ผูที่มีความรูความสามารถในการสรางแผนการสอน มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยม

จงึจะสามารถกระตุนใหนกัเรยีนไดมโีอกาสฝกทกัษะการคดิควบคูไปกบัการเรยีนรูในเนือ้หารายวชิา 

และจากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการคิดวิจารณญาณของ วัยญา

ยิ้มยวน (2547) พบวา สื%อการสอนชวยสงเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณได เนื%องจากสื%อการ

สอนปจจุบันมีการพัฒนาเพื%อรองรับลักษณะผูเรียนหลายรูปแบบผานสื%อคอมพิวเตอร ซ่ึงในการ

จัดการเรียนการสอนน้ัน  อาจใชสื%อเพียงอยางเดียวหรือใชแบบผสมผสานการเรียนการสอน

การใชคอมพวิเตอรชวยสอนเปนวธิสีอนทีส่งเสริมการคดิวิจารณญาณอยางมากวธิหีนึง่ โดยผูสอน

จะสรางสถานการณและคําถาม ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยการคิดตัดสินใจเลือกคําตอบ

ในแตละสถานการณ โดยโตตอบกับคอมพิวเตอรไดอยางอิสระ ผูสอนตองสรางขอมูลใหชัดเจน

และสอดคลองกับสถานการณจริง ตองเตรียมการสอนอยางดีสามารถสอนผูเรียนเปนจํานวน

มากได ผูเรียนมีอิสระที่จะเรียนรูตามที่ตนเองตองการในเวลาใดก็ได

นอกจากนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอีเลิรนนิงเพื%อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ ศยามน

อินสะอาด (2553) ไดทําการศึกษาพัฒนารูปแบบออบเจ็กตการเรียนรูที่สงผลตอการสรางความรู

และทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา 

1. ออบเจ็กตการเรียนรูแบบสรางความรู (PSPSKAPE) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 

1) นําเสนอปญหา 

2) ศึกษาปญหา 

3) หาแนวทางตอบปญหา 

4) สรางความรู  

5) นําไปใช 

6) ประเมินผล  
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2. กลุมตวัอยางทีเ่รยีนผานออบเจก็ตการเรยีนรู มคีะแนนทกัษะการคดิแบบวจิารณญาณ

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และมีการสรางความรูระดับสูง (High-Level 

Elaboration) คิดเปนรอยละ 28.57

จากการศึกษาเรื%องนี้ ศยามน อินสะอาด (2559) ยังไดระบุวาการออกแบบบทเรียนอีเลิรน

นิงเพื%อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมีความเปนไปไดและเหมาะสมระดับมากที่สุดที่จะออกแบบ

บทเรียนอีเลิรนนิงโดยใชกลยุทธการสอนหรือจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 

รวมถงึสามารถนําทัง้สองแนวคดิมาผสานเพื%อออกแบบรวมกนัเพื%อสงเสรมิทกัษะการคดิขัน้สงูของ

ผูเรียนไดเปนอยางดี  

สรุปไดวา การออกแบบและพัฒนาสื%ออิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจาก

การนาํเสนอสื%อเพื%อใหผูเรยีนจดจาํเนือ้หาไดไปสูการออกแบบสื%อโดยนําหลกัการทฤษฎีการเรียนรู

กลยุทธการสอน ส่ิงแวดลอมทางการเรียนรูมาออกแบบบทเรียนอีเลิรนนิง โดยการฝงขั้นตอน 

กิจกรรม องคประกอบตางๆ ผนวกไวในตัวสื%อเพื%อใหผูเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการ

ที่นักออกแบบสื%อไดวางไว บทเรียนอีเลิรนนิงจะเปนเครื%องมือที่มีคุณคามากข้ึนในการนําไปใชใน

การสอน ชวยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียนไดดี  ซึ่งแทจริงแลวหัวใจของความสําเร็จของ

การเรียนรูของผูเรียนนั้นไมใชเพียงใชสื%อที่สวยงามทันสมัยเทานั้น หากแตความสําเร็จทางการ

เรยีนนัน้ขึน้อยูกบักจิกรรมทีไ่ดรบัการออกแบบอยางเปนระบบเปนขัน้เปนตอนทาํใหผูเรยีนไดศกึษา

เนือ้หาจนเกดิความสําเรจ็ในการเรยีนรู เกิดการคดิตระหนกัรู สรางความรูใหมในเรื%องตางๆ ไดเปน

อยางดี ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดในการออกแบบและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงในบทตอไป
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