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บทที ่1 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
 การจดัการศึกษาในปัจจุบนั  ไดมี้การนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเ้พื่อ
เพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ของผู ้เรียน   เพื่ อพัฒนาผู ้เรียนในยุคโลกาภิวัฒน์   ให้ มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร  มีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากข้ึน  กระบวนการเรียนการสอนเปล่ียนบทบาทของครูจากการเป็น
ผูใ้ห ้ ผูถ่้ายทอด  มาเป็นผูอ้อกแบบการศึกษา เพื่อพฒันาคนท่ีมีความแตกต่างกนั   การเรียนการสอน
ไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียนและภายในสถาบนัการศึกษาอีกต่อไป   
 การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning)  ถูกนํามาใช้ในระบบการศึกษา  เพื่อ
สนับสนุน และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในสถาบนัอุดมศึกษาหลายๆ สถาบนั สามารถ
เขา้ถึงผูเ้รียนท่ีอยูห่่างไกล โดยไม่จาํกดัสถานท่ี และเวลาใดก็ได ้(Anywhere-anytime learning) และ
สนบัสนุนระบบการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-Centered Learning) ท่ีผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-paced Learning) การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ          
อีเลิร์นนิง  จึงเป็นช่องทางสาํคญัทางหน่ึงของการเรียนรู้ของบุคคลในยคุน้ี    
 มหาวิทยาลยัต่างๆ ของประเทศไทยไดมี้การจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ทั้งใน
ลกัษณะเสริมการสอนปกติในชั้นเรียน  และใชท้ดแทนการสอนปกติ จึงทาํใหท้ั้งอาจารยผ์ูส้อนและ
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบดา้น e-Learning ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ หาแนวทางเพ่ือการออกแบบ
และการผลิตบทเรียน e-Learning ให้ไดเ้กิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ไดมี้การออกแบบและผลิตบทเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้ึนมามากมาย  ซ่ึงก็มีความแตกต่างกนั
ออกไปตามการออกแบบของแต่ละสถาบนัการศึกษา หรือแตกต่างตามนักออกแบบแต่ละท่าน  
ดงันั้นการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงสําคญั
สาํหรับการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  รูปแบบบทเรียนท่ีผลิตข้ึนมาจะตอ้งใชว้ิธีการและ
กลยทุธ์ (Method and Strategy) ในการเรียนการสอนอย่างไรสาํหรับเน้ือหาในแต่ละลกัษณะ  จะมี
วิ ธีการออกแบบบทเรียน   (Instructional Design) อย่างไร  ท่ีจะให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้นั้ น  และจะมีเทคนิคนําเสนอเน้ือหา สาระให้แก่ผูเ้รียน (Message design)  
อยา่งไรท่ีจะดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจในบทเรียนนั้น  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัควร
มีการศึกษาวิจยัก่อนท่ีจะมีการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  
 

นอกจากน้ียงัมีกรณีสําคญัในเร่ืองการเปิดการคา้เสรีดา้นการศึกษาซ่ึงจะมีการให้บริการ
การศึกษาทางไกลแบบออนไลน์มาจากต่างประเทศเพ่ือให้บริการกับประชากรไทย  สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงการคุ้มครองดูแลผูบ้ริโภคในส่วนน้ีด้วยเพื่อให้
ประชากรไทยไดรั้บบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี    

โครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกบั
สถาบนัอุดมศึกษา และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อการวิจยัพฒันาแนว
ทางการคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภค เช่นการศึกษากรณีศึกษาจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย  การ
พฒันาแนวทางการดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  เช่น  การพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอนทั้งในระดบัปริญญา หลกัสูตรประกาศนียบตัร และหลกัสูตรระยะสั้นตามความ
ต้องการของสังคม  และตามแผนการพัฒนาประเทศ  มีกลไกในการควบคุมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา สนบัสนุนการ
ใชท้รัพยากรการศึกษาทุกดา้นร่วมกนั  สนับสนุนการวิจยั  เพื่อพฒันารูปแบบและวิธีการจดัการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง โดยวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อการวิจยั พฒันา คิดคน้และใช้
นวตักรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยใีหม่ๆ ในทุกดา้น ในการจดัการเรียนการสอนทางไกลผา่น
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ โดยดาํรงไวซ่ึ้งคุณภาพ และมาตรฐานของการให้การศึกษาทางไกล ทั้ง
ดา้นกระบวนการ และผลผลิตในระดบัท่ีสูงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล นั้น  การวิจยัเป็นช่องทาง
หน่ึงของการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง สาํหรับประเทศ
ไทย  อยา่งต่อเน่ืองต่อไป    
 
 

1.1  วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 1)  เพื่อนาํเสนอโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 2)  เพื่อพฒันาแนวทางโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 

1.2  ขอบเขตการวจิยั 
 
 ดาํเนินงานวิจัยแนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  
ประกอบด้วยงานวิจัย   ท่ีครอบคลุมเน้ือหา ด้านการนําเสนอ  นําเสนอโปรแกรมต้นแบบ 
ระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิ ร์นนิง และพัฒนาแนวทางโปรแกรมต้นแบบ 
ระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
 



บทที ่ 2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 

การพฒันาโปรแกรมต้นแบบระบบกจิกรรมการเรียนการสอนแบบอเีลร์ินนิง 
  2.1  การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
  2.2  องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบอีเลก็รอนิกส์ 
  2.3  การจดัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
  2.4  การออกแบบและขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.5  รูปแบบและประเภทการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
2.6  องคป์ระกอบของการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
2.7  เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน 
2.8  ระบบบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2.1  การเรียนการสอนแบบอเีลร์ินนิง 
 
ความหมายของอีเลิร์นนิง(e-Learning) หมายถึง การเรียนรู้โดยถ่ายทอดเน้ือหาผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงหมายรวมถึง อินเทอร์เน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เอ็กซทราเน็ต
(Extranet) บนฐานการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (Technology-based learning) ท่ีครอบคลุมวิธีการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based learning) การเรียนรู้บนเว็บ
(Web-based learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual classrooms) และความร่วมมือดิจิตัล  (digital 
collaboration 

ใจทิพย ์ณ สงขลา (2542: 28-29) กล่าวถึง การสร้างเว็บท่ีใช้เพื่อการเรียนการสอน จะมีอยู่ 2 
ลกัษณะใหญ่ๆ สามารถสรุปไดว้า่ 

1) ผูเ้รียนศึกษาด้วยตนเอง (human to computer) เป็นการสร้างเน้ือหาท่ีมีการเช่ือมโยงคาํ
สําคญั (key word) ไปยงัเน้ือหารายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจเช่ือมโยงไปยงัส่ือ
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีผูส้อนเห็นวา่จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 

2) ผูเ้รียนศึกษาร่วมกบัผูอ่ื้น (human to human) การเรียนวิธีน้ีมกัพบในลกัษณะของการเรียน
แบบเอาปัญหาเป็นตวัตั้ง คือผูส้อนจะเป็นผูก้าํหนดปัญหาหรือโจทยข้ึ์นมาและให้กลุ่ม
ผูเ้รียนร่วมกันระดมความคิด หาสาเหตุและเสนอหนทางแก้ไข โดยผูส้อนจะทาํหน้าท่ี
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กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาคาํตอบ และจะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากผูเ้รียนอ่ืนๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการเรียนนั้นๆ 

สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถจาํแนกได ้2 ลกัษณะใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่การใชก้ารเรียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อทาํการคน้ควา้และการติดต่อส่ือสารใน
การศึกษาโดยจะเป็นการศึกษาในรายบุคคล และการใชก้ารเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเรียน
ร่วมกนัในชั้นเรียน โดยการเรียนในลกัษณะน้ีจะเป็นการเรียนในกลุ่มการเรียนเช่ือมโยงการเรียนและ
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นเวบ็ท่ีนาํเสนอดว้ยขอ้ความ (Text Based) และเวบ็ท่ีนาํเสนอ
ดว้ยรูปภาพและขอ้ความในลกัษณะส่ือผสม (Multimedia) โดยการเรียนรู้บนเวบ็จะประกอบดว้ยการ
เรียนการสอนบนเวบ็และการจดัการความรู้ 

 

2.2  องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบอเีลก็รอนิกส์ 
 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 30-40) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
1) เน้ือหา (Content) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับคุณภาพของการเรียนการสอนผา่น

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนหรือไม่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดก็
คือเน้ือหาการเรียนซ่ึงผูส้อนไดจ้ดัหาใหแ้ก่ผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียนมีหนา้ท่ีในการใชเ้วลาส่วนใหญ่
ศึกษาเน้ือหาดว้ยตนเอง 

2) ระบบบริหารจดัการรายวิชา (Course Management System) เป็นเสมือนระบบท่ีรวบรวม
เคร่ืองมือซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้ในการจดัการกบัการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูใ้ช้ได้แก่ ผูส้อน (Instructors) ผูเ้รียน (Students) และผูบ้ริหาร
ระบบเครือข่าย (Network Administrator) เคร่ืองมือท่ีระบบบริหารจดัการรายวิชาจดัเตรียม
ไวใ้ห้กับผูใ้ช้ ได้แก่ พื้นท่ีและเคร่ืองมือสําหรับช่วยผูเ้รียนในการเตรียมเน้ือหา การทาํ
แบบทดสอบ แบบสอบถาม การจดัการกบัแฟ้มขอ้มูลต่างๆเคร่ืองมือในการส่ือสาร (e-mail, 
Webboard, Chatroom) รวมถึงการตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบสถิติการเขา้ใชง้านใน
ระบบ ตารางเรียน ปฏิทินการเรียน เป็นตน้ 

3) ระบบบริการการติดต่อส่ือสาร (Modes of Communication) เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีขาด
ไม่ไดท้าํให้ผูเ้รียนสามารถติดต่อส่ือสารกับผูส้อนวิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ รวมถึง
ผูเ้รียนดว้ยกนัในลกัษณะท่ีหลากหลายทาํให้สะดวกต่อผูใ้ช ้ในระบบอาจมีเคร่ืองมือการ
ส่ือสารมากกว่า 1 รูปแบบและจะตอ้งมีความสะดวกต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ (1) การประชุม
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ทางคอมพิวเตอร์ทั้ งในลักษณะของการติดต่อส่ือสารต่างเวลา (Asynchronous) เช่น 
Webboard หรือในลกัษณะของการติดต่อส่ือสารแบบเวลาเดียวกนั (Synchronous) เช่น การ
สนทนาออนไลน์  (Chat) หรือการถ่ายทดสัญญาณภาพและเสียงสด(Lice Broadcast)         
(2) ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นองค์ประกอบสําคญัเพื่อให้ผูเ้รียนส่ือสารกับ
ผูส้อน หรือผูเ้รียนดว้ยกนัในลกัษณะรายบุคคล รวมถึงการส่งงาน การให้คาํปรึกษาและ
การใหผ้ลป้อนกลบักบัผูเ้รียน 

4) แบบฝึกหดั/แบบทดสอบ เป็นองคป์ระกอบท่ีจดัให้กบัผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการโตต้อบกบั
เน้ือหาในรูปแบบของการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบความรู้ เน้ือหาท่ีนําเสนอ
จาํเป็นตอ้งมีการจดัหาแบบฝึกหัดสําหรับผูเ้รียนเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจไวด้ว้ยเสมอ 
เพราะรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งเนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นสาํคญั ส่วนแบบทดสอบ
อาจจะอยู่ในรูปแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียนก็ได้ ซ่ึงผูส้อนอาจ
ออกแบบการประเมินผลในลกัษณะอตันยั ปรนยั ถูกผดิ หรือจบัคู่กไ็ด ้

 
ใจทิพย  ์ณ สงขลา (2547: 15-17) ได้ประมวลเว็บไซด์เพื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปซ่ึงมี

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1) โฮมเพจ (Home Page) หนา้แรกท่ีผูเ้รียนพบโดยมีสาระเก่ียวกบัเวบ็ไซดน์ั้นๆ หรือสถาบนั

นั้นท่ีผูเ้รียนควรทราบ เรียกว่า โฮมเพจ โดยทัว่ไปจะเสนอสารสนเทศแนะนาํหลกัสูตรและ
รายวิชานั้นๆ มีภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ ชกัชวนต่อความสนใจ มีภาพและขอ้ความแสดงการ
ตอ้นรับ โฮมเพจท่ีดีจะตอ้งสามารถส่ือสารถึงผูเ้ยี่ยมชมไดว้่า เว็บนําเสนอเก่ียวกับเร่ือง
อะไร มีความทนัสมยัคือทาํการสร้างและปรับปรุงบ่อยเพียงใด สถาบนัหรือผูใ้ดท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเป็นผูพ้ฒันา แนะนาํแนวทางในการการศึกษาเวบ็ และความรู้หรือส่ิงท่ีสามารถ
คาดหวงัไดจ้ากเวบ็นั้น (what  when  where how  why)  

2) เน้ือหาสาระของรายวิชาเพจสารบญั (Index) มกัจะทาํหนา้ท่ีเช่ีอมโยงไปยงัเน้ือหาสาระใน
รายวิชาและกิจกรรมการเรียน บางคร้ังกจ็ะรวมเพจของการแนะนาํวิธีการเรียนและโฮมเพจ
อยูใ่นเฟรมเดียวกนั  

3) เพจบนัทึก (Note page) ลกัษณะของเพจเช่นน้ี มกัจะเป็นเพจท่ีมีสารสนเทศขอ้ความเป็น
ส่วนใหญ่ 

4) ประมวลรายวิชา (Course syllabus) เพจน้ีให้รายละเอียดของรายวิชาทั้งหมดกาํหนดเวลา 
กิจกรรมการเรียน งานมอบหมาย การสอบ การให้คะแนนและเกณฑ์ อาจรวมทั้งหนงัสือ 
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หรือเอกสารประกอบการเรียน ประมวลรายวิชาโดยทั่วไปจะคดัลอกมาจากประมวล
รายวิชาท่ีใชอ้ยา่งเป็นทางการในหอ้งเรียนปกติจดัทาํเป็นเวบ็เพจ 

5) แหล่งขอ้มูล (Resource) มีการเช่ือมโยงไปยงัแหล่งขอ้มูลในเวบ็อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัวิชาท่ีเรียน 
โดยทัว่ไปไดใ้หเ้คร่ืองมือสืบคน้เพื่อความสะดวกของผูเ้รียน 

6) ขอ้บงัคบัของวิชา (Course requirement) บอกรายการส่ือ หนงัสือ คู่มือ แหล่งการเรียน การ
เช่ือมโยงและเคร่ืองมืออ่ืนๆ ซ่ึงอาจรวมอยูใ่นเน้ือหาสาระรายวิชาหรือประมวลรายวิชา 

7) แนะนาํการเรียน (Study guide) เป็นเพจท่ีทาํหน้าท่ีแนะนาํว่าเรียนอย่างไร (How to learn) 
แนะนาํวิธีการเรียนออนไลน์ในวิชานั้นๆ รวมทั้งอธิบายวิธีการเรียนหรือการใชท้รัพยากร
การเรียนในเวบ็ไซดห์รือเป็นส่วนท่ีอธิบายงานมอบหมายในรายวิชานั้นๆ  

8) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  (Role and Responsibility) เป็น ส่ิ งท่ีกําหนดให้ผู ้เรียน
รับผิดชอบ เช่น การส่งงาน แนวทางการประเมินผูเ้รียน ซ่ึงอาจอยู่รวมกับการแนะนํา
วิธีการเรียน 

9) ประกาศ (Announcement) เป็นหน้าท่ีแจง้ให้ผูเ้รียนทราบข่าวสารใหม่เก่ียวกบัวิชา หรือ
บางคร้ังเพื่อแจง้การนดัพบหรือมอบหมายงาน 

10) แผนผงัวิชา (Course map/site map) เป็นการให้ภาพโครงสร้างของวิชา ทาํหน้าท่ีคลา้ยกบั
ระบบนาํทาง 

11) การมอบหมายงานและกิจกรรม (Activities and assignments) แสดงรายการงานทั้งหมดท่ี
ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติั อาจแยกเป็นเพจท่ีกาํหนดกิจกรรมการเรียนบนเว็บแยกออกจากเพจท่ี
กาํหนดกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัจากเพจอ่ืนๆ ในรายการแสดงกิจกรรมควรมีวนัและเวลา
กาํหนดส่ง และรายงานความกา้วหนา้ของกิจกรรม 

12) ตารางเรียน  (Course Schedule) แสดงปฏิทินการเรียนตลอดภาคการศึกษา  แสดง
กาํหนดเวลาของกิจกรรมการเรียนท่ีเกิดข้ึน เช่น วนัส่งงาน วนัสอบยอ่ย วนัสอบปลายภาค 
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

13) ตวัอย่างแบบทดสอบ (Sample Test) เพจน้ีทาํหน้าท่ีแสดงตวัอย่างคาํถามในแบบทดสอบ 
หรือการเช่ือมโยงไปยงัตวัอยา่งงานท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

14) การประเมินผลวิชาหรือโปรแกรม (Course or Program Evaluation) แบบสอบถามให้
ผูเ้รียนประเมินรายวิชา 

15) สารสน เทศ ท่ี จํา เป็น  (Vital Information) ท่ี อยู่ของผู ้สอน ท่ีสามารถส่ งไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร ชั่วโมงทาํงานบนออนไลน์ (e-office 
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hours) การเช่ือมโยงไปยงับริการอ่ืนๆ เช่น การลงทะเบียน การบริการ คาํแนะนาํ หอ้งสมุด 
และนโยบายอ่ีนๆ ของสถาบนั 

16) ประวติับุคคล (Biography) ประวติัของผูส้อนโดยยอ่ และผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
17) ดชันีและคาํศพัท ์(Glossary and index) คาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งซ่ึงเรียงลาํดบัไวใ้หสื้บคน้ 
18) ส่วนการประชุม (Conference Area) สําหรับผูเ้รียนและผูส้อนสามารถอภิปรายร่วมกนัทั้ง

ในแบบประชุมเวลาเดียวกนั และต่างเวลา 
19) กระดานข่าว (Bulletin board) กาํหนดเป็นพื้นท่ีให้ผูเ้รียนผูส้อนสามารถติดประกาศข่าว 

หรือเปิดประเดน็คาํถามไวเ้ป็นสาธารณะใหผู้อ่้านทัว่ไปทราบ 
20) คําถาม  (FAQ Page) คําถามท่ีมีผู ้ถามบ่อยๆ  พร้อมคําตอบ  ทั้ งน้ีผู ้เรียนอาจมีคําถาม

เช่นเดียวกนั กส็ามารถคน้หาเพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีตอ้งการได ้
 
สอดคลอ้งกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (2002) อา้งถึงใน วิชุดา รัตนเพียร (2545) ได้

กล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ไวด้งัน้ี 
1) Web Resources หรือแหล่งความรู้ต่างๆ จากเวิลด์ไวด์เวบ็ องคป์ระกอบน้ีหมายถึง เน้ือหา

บทเรียนบนเวบ็ท่ีผูส้อนออกแบบและพฒันาไว ้หรืออาจเป็นแหล่งขอ้มูลจากเวบ็อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ท่ีผูส้อนแนะนาํ หรือผูเ้รียนคน้ควา้ไวด้ว้ยตนเองก็ได ้การศึกษาเน้ือหาบทเรียน
บทเวบ็น้ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองในเวลาใดกไ็ดท่ี้เหมาะสม 

2) Offline หรือการเรียนการสอนอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนบนเครือข่าย องคป์ระกอบน้ีถือว่าเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัเช่นเดียวกนั โดยท่ีผูส้อนอาจจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นปกติหรืออาจมอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากตาํรา เอกสารประกอบการ
สอน  หรือส่ือการสอนรูปแบบ อ่ืนๆ  เช่น  CD-ROM หรือ  CAI (Computer-Assisted 
Instruction) ซ่ึงผูเ้รียนสามารถศึกษาเน้ือหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ในเวลาท่ีสะดวก 

3) Homework หรือ Assignment คือ งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ผูเ้รียนไดท้าํหรือฝึกปฏิบติัซ่ึง
อาจเป็นงานรายบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่มท่ีตอ้งร่วมมือกนัหรือช่วยกนัทาํกไ็ด ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
เน้ือหาและวตัถุประสงค์ของบทเรียน หากเป็นกิจกรรมเด่ียว ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถ
ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายในเวลาท่ีตนสะดวกไดเ้อง และควรท่ีจะสามารถจดัส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายผา่นทางอินเทอร์เน็ตให้ผูส้อนไดเ้อง แต่หากเป็นกิจกรรมกลุ่มควรจะตอ้งมีการ
บริหารจดัการรูปแบบของการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงข้ึน ซ่ึงอาจทาํ
ไดท้ั้งท่ีตอ้งให้ผูเ้รียนเขา้สู่ระบบเครือข่ายพร้อมๆ กนั (Synchronous) เพื่อประชุมกลุ่มหรือ
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สนทนาระหว่างกนัแบบทนัทีทนัใด หรือในอีกลกัษณะหน่ึง ผูเ้รียนอาจส่ือสารกนัไดโ้ดย
ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบเครือข่ายพร้อมๆ กนักไ็ด ้(Asynchronous) 

4) Online Test and Quizzes หรือแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการประเมินความเข้าใจ
เน้ือหาบทเรียน ผูเ้รียนสามารถประเมินความรู้ความสามารถของผูเ้รียนรายบุคคลออนไลน์ 
ผา่นเวิลด์ไวดเ์วบ็ได ้หลงัจากท่ีผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนจนจบ นอกจากนั้นแลว้ ผูส้อน
มกัจะนาํเสนอคาํเฉลยของแบบทดสอบเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบผลประเมินทนัทีทนัใดได้
อีกด้วยDiscussion Forum การจดัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้ น ผูเ้รียนและ
ผูส้อนจะตอ้งมีการส่ือสารระหว่างกนั โดยอาศยัอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
เช่น การส่ือสารถึงกนัผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) การแลกเปล่ียนหรือแสดงความ
คิดเห็นผ่านกระดานสนทนา (Web Board) เพื่อให้ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถส่ือสารกนัได ้
ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งกาํหนดตารางและวิธีการส่ือสารอย่างชดัเจน เพื่อให้ผูส้อน
ไดรั้บทราบความคืบหนา้หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

 
นอกจากน้ี ข่าน (Khan. 1997) ได้อธิบายองค์ประกอบในกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ไว ้ดงัน้ี  
1) การพฒันาเน้ือหา 

1.1) ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน 
1.2) การออกแบบระบบการสอน 
1.3) การพฒันาหลกัสูตร 

2) มลัติมีเดีย 
2.1) ขอ้ความและกราฟิก 
2.2) ภาพเคล่ือนไหว 
2.3) การออกแบบการปฏิสมัพนัธ์ 

3) เคร่ืองมือในอินเทอร์เน็ต 
3.1) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร 

3.1.1) แบบเวลาไม่พร้อมกนั (Asynchronous) เช่น จดหมายอิเลคทรอนิกส์ , 
            กลุ่มข่าว ,Listservs เป็นตน้ 
3.1.2) แบบมีปฏิสมัพนัธ์พร้อมกนั (Synchronous) เช่น แบบตวัอกัษร ไดแ้ก่ 
            Chat, IRC, MUDs แบบเสียงและภาพ ไดแ้ก่ Internet Phone,          
            Net Meeting , Conference Tools เป็นตน้ 
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3.2) เคร่ืองมือในการเช่ือมต่อระยะไกล 
3.2.1) Telnet, File Transfer Protocol เป็นตน้ 

3.3) เคร่ืองมือช่วยนาํทางในอินเทอร์เน็ต (ฐานขอ้มูลและเวบ็เพจ) 
3.3.1) Gopher,Lynx เป็นตน้ 

3.4) เคร่ืองมือช่วยคน้และเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
3.4.1) Search Engine 
3.4.2) Counter Tool 

4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ และซอฟตแ์วร์ 
4.1) ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Unix , Windows NT, Windows 98, Dos, Macintosh 
4.2) ซอฟตแ์วร์ใหบ้ริการเครือข่าย ฮาร์ดดิสก ์ซีดีรอม เป็นตน้ 

5) อุปกรณ์เช่ือมต่อเขา้สู่เครือข่าย และผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
5.1) โมเดม็ 
5.2) รูปแบบการเช่ือมต่อ ความเร็ว 33.6 Kbps ,56 Kbps ,สายโทรศพัท ์,ISDN, 
         T1 ,Satellite เป็นตน้ 
5.3) ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต,เกตเวร์ 

6) เคร่ืองมือในการพฒันา โปรแกรม 
6.1) โปรแกรมภาษา (HTML : Hypertext Markup Language ,JAVA ,JAVA Script  
         CGI Script, Perl, Active X) 
6.2) เคร่ืองมือช่วยเขียนโปรแกรม เช่น FrontPage 98, FrontPage Express, Hotdog,       
        Home Site เป็นตน้ 

7) ระบบใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
7.1) HTTP Servers, Web Site, URL 
7.2) CGI (Common Gateway Interface) 

8) เบราวเซอร์ (Brower) 
 
 จากองคป์ระกอบดา้นการออกแบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถสรุปไดว้่า 
การเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์จะมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเรียนโดยมีองคป์ระกอบท่ีสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

1) ส่วนแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้แหล่งสืบคน้และการใหแ้นวทางในการเรียน 
2) ส่วนเน้ือหา เป็นส่วนท่ีนาํเสนอเน้ือหาและกิจกรรมต่างๆในการเรียน  
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3) ส่วนบริหารรายวิชา เป็นส่วนของการจดัการสาํหรับผูบ้ริหารระบบและผูเ้รียน เช่นการส่ง
งาน การตรวจสอบเวลาเรียน และ  

4) ส่วนประเมินผล เป็นส่วนสําหรับการประเมินคะแนนของผูเ้รียน เช่น แบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบทางการเรียน เป็นตน้ 

 

2.3  การจดัการเรียนการสอนแบบอเิลก็ทรอนิกส์  
 
สภาพการจดัการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์มี

ลกัษณะการจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ผูเ้รียนจะเรียน
ผ่านจอคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเขา้สู่ระบบเครือข่าย เพื่อศึกษาเน้ือหา
บทเรียนจากท่ีใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้และผูเ้รียนแต่ละคนยงัสามารถติดต่อส่ือสารกับผูส้อนหรือกับ
ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ไดท้นัทีทนัใดเหมือนกบัไดเ้ผชิญหน้ากนัจริงการเรียนการสอนผ่านเว็บมีสภาพและ
ขั้นตอนการเรียนการสอนสามารถสรุปไดด้งัน้ี (Walther’ J B.1993 : 381-398. อา้งถึงใน สุนทรี ธรรม
สุวรรณ, 2545:44) 

1) ผูเ้รียนท่ีเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตเขา้สู่ระบบดว้ยการบนัทึกเขา้ (Login) 
2) พิมพท่ี์อยูข่องเวบ็เพจท่ีตอ้งการเขา้ไปศึกษา 
3) เม่ือเขา้สู่เว็บเพจท่ีตอ้งการแลว้ ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนท่ีนําเสนอผ่านทางหน้าจอ 

คอมพิวเตอร์ 
4) ในบางช่วงบางตอนของบทเรียนจะถูกกระตุน้ให้มีปฏิกิริยาสนองตอบเน้ือหาของบทเรียน 

โดยผูเ้รียนสามารถโตต้อบกบับทเรียนผา่นเวบ็ หรือสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ หรือ
แมแ้ต่ผูส้อนท่ีเขา้สู่บทเรียนในเวลาเดียวกนัหรือคนละเวลากไ็ด ้

5) ผูเ้รียนสามารถศึกษาเน้ือหาเท่าท่ีกาํหนดในเว็บเพจหน่ึงๆหรืออาจเขา้สู่เว็บเพจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกไ็ดเ้พื่อเป็นการขยายขอบเขตของความรู้ 

 
เองเจลโล (Angelo, 1993 อา้งถึงใน วิชุดา รัตนเพียร, 2542: 32) ไดส้รุปหลกัการพื้นฐานของ

การจดัการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 5 ประการดงัน้ี 
1) ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้ว ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถ

ติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา การติดต่อระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมีส่วนสําคญัในการ
สร้างความกระตือรือร้นกบัการเรียนการสอน โดยผูส้อนสามารถให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน
ไดต้ลอดเวลาในขณะกาํลงัศึกษา ทั้งยงัช่วยเสริมสร้างความคิดและความเขา้ใจ ผูเ้รียนท่ี
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เรียนบนเวบ็สามารถสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งซกัถามขอ้ขอ้งใจกบัผูส้อนได้
โดยทนัทีทนัใด 

2) การจดัการเรียนการสอน ควรสนบัสนุนให้มีการพฒันาความร่วมมือระหว่างผูเ้รียน ซ่ึงจะ
ช่วยพฒันาความคิดความเขา้ใจไดดี้กวา่การทาํงานคนเดียว ทั้งยงัสร้างความสมัพนัธ์เป็นทีม
โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด เป็นการยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืนมาประกอบเพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

3) ควรสนับสนุนให้ผูเ้รียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หลีกเล่ียงการให้ผูส้อนเป็น
ผูป้้อนขอ้มูลหรือคาํตอบ ผูเ้รียนควรเป็นผูข้วนขวายใฝ่หาขอ้มูลต่างๆ ดว้ยตนเองโดยการ
แนะนาํของผูส้อน 

4) การให้ผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนโดยทนัทีทนัใดช่วยให้ผูเ้รียนไดท้ราบถึงความสามารถของ
ตน อีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถปรับแนวทาง วิธีการหรือพฤติกรรมการเรียนให้ถูกตอ้ง
ได ้ผูเ้รียนท่ีเรียนบนเว็บสามารถไดรั้บผลป้อนกลบัจากทั้งผูส้อนเองหรือแมก้ระทัง่จาก
ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ได้ทันทีทันใด แม้ว่าผูเ้รียนแต่ละคนจะไม่ได้นั่งเรียนในชั้นเรียนแบบ
เผชิญหนา้กนักต็าม 

5) การสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่มีขีดจาํกดั สําหรับบุคคลท่ีใฝ่หาความรู้ การ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการขยายโอกาสให้กับทุกๆ คนท่ีสนใจศึกษา 
เน่ืองจากผูเ้รียนไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินทางไปเรียน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง แต่สามารถเรียนไดด้ว้ย
ตนเองในเวลาท่ีสะดวก 

 สามารถสรุปไดว้่า สภาพการจดัการเรียนการสอนสาํหรับการเรียนแบอิเลก็ทรอนิกส์ควรมีการ
จดัสภาพการเรียนให้มีความสอดคลอ้งกบับริบทของเน้ือหาและตวัผูเ้รียนซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูแ้สวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีการส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูเ้รียนและผูเ้รียนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์
 

2.4  การออกแบบและขั้นตอนการเรียนการสอนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
ริทชีและฮอฟแมน (Ritchie and Hoffman, 1997: 135-138) กล่าวถึงการออกแบบและสร้าง

โปรแกรมการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด อาศยัหลกักระบวนการ
สอน 7 ประการ ดงัน้ี 
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1) สร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียน การออกแบบควรเร้าความสนใจโดยการใช้ภาพกราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว สีและ/หรือเสียงประกอบเพื่อกระตุน้ผูเ้รียนให้อยากเรียนรู้ ควรใชก้ราฟิก
ขนาดใหญ่ไม่ซบัซอ้น การเช่ือมโยงไปยงัเวบ็อ่ืนตอ้งน่าสนใจ เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

2) บอกวตัถุประสงคข์องการเรียน เพื่อเป็นการบอกให้ผูเ้รียนรู้ล่วงหนา้ถึงประเด็นสาํคญัของ
เน้ือหาและเป็นการบอกถึงเคา้โครงของเน้ือหาซ่ึงจะเป็นผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ข้ึน อาจบอกเป็นวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวตัถุประสงค์ทั่วไปโดยใช้คาํสั้ นๆ
หลีกเล่ียงคาํท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก ใช้กราฟิกง่ายๆ เช่น กรอบ หรือลูกศร เพื่อให้การแสดง
วตัถุประสงคน่์าสนใจยิง่ข้ึน 

3) ทบทวนและเช่ือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อเป็นการเตรียมพื้นฐานผูเ้รียนสําหรับรับ
ความรู้ใหม่ การทบทวนไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไป อาจใช้การกระตุน้ให้
ผูเ้รียนนึกถึงความรู้ท่ีไดรั้บมาก่อนเร่ืองน้ีโดยใชเ้สียงพดู ขอ้ความ ภาพ หรือใชห้ลายๆอยา่ง
ผสมผสานกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเน้ือหา มีการแสดงความเหมือนความ
แตกต่างของโครงสร้างบทเรียน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะได้รับความรู้ใหม่ได้เร็ว นอกจากนั้ น
ผูอ้อกแบบควรตอ้งทราบภูมิหลงัของผูเ้รียนและทศันคติของผูเ้รียน 

4) ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ นักการศึกษาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะรับความรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะจดจาํไดดี้ ถา้มีการนําเสนอ
เน้ือหาดี สัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ผูอ้อกแบบบทเรียนควรหาเทคนิคต่างๆ
เพื่อใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใหน้าํความรู้เดิมมาใชใ้นการศึกษาความรู้ใหม่ รวมทั้งพยายามหาทาง
ทาํใหก้ารศึกษาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนกระจ่างชดัมากข้ึน พยายามใหผู้เ้รียนรู้จกัเปรียบเทียบ 
แบ่งกลุ่มหาเหตุผล คน้ควา้ วิเคราะห์หาคาํตอบดว้ยตนเอง 

5) ให้คาํแนะนาํและใหข้อ้มูลป้อนกลบั การให้คาํแนะนาํและใหข้อ้มูลป้อนกลบัในระหว่างท่ี
ผู ้เรียนศึกษาอยู่ในเว็บ  เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู ้เรียนได้ดี  ผู ้เรียนจะทราบ
ความกา้วหนา้ในการเรียนของตนเอง การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมคิดร่วมกิจกรรมในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา การถาม การตอบ จะทาํให้ผูเ้รียนจดจาํไดม้ากกว่าการอ่านหรือลอก
ขอ้ความเพียงอยา่งเดียว 

6) ทดสอบความรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู ้เรียนได้รับความรู้ ผู ้ออกแบบสามารถออกแบบ
แบบทดสอบแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ก็ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถ
ประเมินผลการเรียนของตนเองได ้อาจจดัให้มีการทดสอบระหว่างเรียน หรือทดสอบทา้ย
บทเรียนทั้งน้ีควรสร้างขอ้สอบให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน ขอ้สอบ คาํตอบและ
ขอ้มูลป้อนกลบัควรอยู่ในกรอบเดียวกันและแสดงต่อเน่ืองกันอย่างรวดเร็ว ไม่ควรให้
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ผูเ้รียนพิมพค์าํตอบยาวเกินไปควรบอกผูเ้รียนถึงวิธีตอบให้ชดัเจน คาํนึงถึงความแม่นยาํ
และความเช่ือถือไดข้องแบบทดสอบ 

7) นาํความรู้ไปใชแ้ละเสริมความรู้ เป็นการสรุปแนวคิดสาํคญั ควรให้ผูเ้รียนทราบว่าความรู้
ใหม่มีส่วนสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมอยา่งไร ควรเสนอแนะสถานการณ์ท่ีจะนาํความรู้ใหม่ไป
ใชแ้ละบอกผูเ้รียนถึงแหล่งขอ้มูลท่ีจะใชอ้า้งอิงหรือคน้ควา้ต่อไป 

 

2.5  รูปแบบและประเภทการเรียนการสอนแบบอเีลร์ินนิง 
 
การเรียนอีเลิร์นนิง ตามมิติท่ีไดน้าํไปใชใ้นการเรียนการสอนและการอบรม  แบ่งเป็น 3 แบบ

ดงัน้ี 
1) ส่ือเสริม  (Supplementary) หมายถึง การนําการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในลกัษณะส่ือ

เสริมในการเรียนรู้  กล่าวคือ นอกจากเน้ือหาในการเรียนรู้ของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาหาเน้ือหาท่ีอยูใ่นลกัษณะเดียวกนัน้ี ไดอี้ก จากเอกสารประกอบการ
เรียน วีดิทศัน์ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์น้ีเป็นการเท่ากับว่าผูส้อนตอ้งการหาส่ือใหม่อีก
ช่องทางหน่ึงสําหรับผูเ้รียนในการเขา้ถึงเน้ือหาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนของ
ผูเ้รียนเท่านั้น 

2) ส่ือเติม (Complementary) หมายถึง การนาํการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้นลกัษณะเพิ่มเติม
จากวิธีสอนในลกัษณะอ่ืนๆ  คือ นอกจากท่ีเรียนในห้องเรียนแลว้ ผูส้อนยงัออกแบบให้
ผูเ้รียนไปศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมจากการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศไทยท่ีต้องการนําการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการเรียนการสอนตั้ ง
วตัถุประสงค์ใช้ในการส่ือเติมมากกว่าส่ือเสริม ทั้ งน้ีเพื่อให้เหมาะกับลักษณะของท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียนในประเทศไทย ซ่ึงยงัตอ้งการคาํแนะนําจากผูส้อน รวมทั้งขาดการ
ปลูกฝังใหใ้ฝ่หาความรู้โดยธรรมชาติ  

3) ส่ือหลกั  (Comprehensive Replacement)  หมายถึง  การนาํการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ไปใชใ้น
ลกัษณะการแทนท่ีการบรรยายในชั้นเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาเน้ือหาบทเรียนออนไลน์
ทั้งหมด ในปัจจุบนัการเรียนการอิเลก็ทรอนิกส์ในต่างประเทศไดรั้บการพฒันาเพื่อเป็นส่ือ
หลกัสาํหรับแทนผูส้อนการเรียนทางไกล  

 
 
 



 

 

14 

แนวคิดเก่ียวกบัมิติท่ีไดน้าํไปใชใ้นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ดงักล่าว สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Allen and Seaman (2005) สมาคมสโลน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงไดจ้าํแนกประเภทของ
การเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ตามสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ตโดยเพื่อใหเ้หมาะกบัลกัษณะ
ของท่ีเหมาะสมกับผู ้เรียน  ซ่ึงสามารถจัดประเภทการเรียนได้เป็น  4 ประเภท  คือ (1) แบบปกติ 
(Traditional)  (2) แบบการใช้เว็บเพื่อช่วยการเรียนการสอน (Web Facilitated)  (3) แบบผสมผสาน 
(Blended/Hybrid) และ  (4) แบบออนไลน์ (Online) ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่2.1  ประเภทของการเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ตามสดัส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอทางอินเทอร์เน็ต  
สัดส่วนของการ

นําเสนอเน้ือหาทาง
อนิเทอร์เน็ต 

รายละเอยีด 
ประเภทการเรียน

การสอน 

ร้อยละ  0 
เป็นจดัการเรียนการสอนแบบในหอ้งเรียนปกติ โดย
การเขียน หรือการบรรยาย ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยบีน
เวบ็เพื่อนาํเสนอเน้ือหา 

แบบปกติ 
(Traditional) 

ร้อยละ 1-29 
 
 

เป็นการเรียนการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยบีนเวบ็เพื่อ
อาํนวยความสะดวกในการสอน โดยเทคโนโลยท่ีีใช้
อาจอยูใ่นรูปแบบของระบบบริหารจดัการวิชา (Course 
Management System) 
 
 

แบบการใชเ้วบ็ 
เพื่อช่วยการเรียน 
การสอน (Web 

Facilitated) 

ร้อยละ  30-79 

เป็นการเรียนการสอนท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยบีนเวบ็เพื่อ
นาํเสนอเน้ือหา โดยวิธีการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Online) โดยการนาํเอาวิธีการสอนแบบ
ออนไลน์ กบัวธีิพบปะผูเ้รียนในหอ้งเรียน (Face-to 
-face) มาใชด้ว้ยกนัภายในวชิาเรียนเดียวกนั 

 
แบบผสมผสาน 

(Blended/Hybrid) 

มากกว่า 
ร้อยละ  80 

เป็นการเรียนการสอนท่ีนาํเสนอเน้ือหาทั้งหมดผา่น
การเรียนออนไลน์ชนิดเตม็รูปแบบ และโดยทัว่ไป
รูปแบบการเรียนแบบน้ีจะไม่มีการพบปะกบัผูเ้รียนใน
หอ้งเรียนเลย (No face-to-face) 

 
แบบออนไลน ์

(Online) 
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 สาํหรับระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไดน้าํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นระบบการเรียนการ
สอน เช่น  

 การใชก้ระดานคาํถาม-ตอบอิเลก็ทรอนิกส์ 
- ส่งการบา้น 
- ถาม-ตอบคาํถาม 
- สนทนา / ปรึกษางานภายในกลุ่ม 
- ขอความช่วยเหลือต่างๆ  

 การใชเ้น้ือหาวิชาในรูปแบบเวบ็เพจ เช่น 
- หลกัสูตร เน้ือหารายวิชา หวัขอ้งาน การบา้นต่างๆ 
- เอกสารประกอบการสอน และเอกสารสาํหรับนกัศึกษาเพิ่มเติม 
- ปัญหาต่างๆ  
- รูปแบบการเรียนการสอน ปฏิสมัพนัธ์กนัผา่นทางเวบ็เพจ 

 การใชอุ้ปกรณ์บริหารกระบวนรายวิชา  
- ส่งการบา้นและใหค้ะแนนอตัโนมติัทนัที 
- บนัทึกความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 การใชเ้สียง / ภาพวดิีทศัน ์
- ถ่ายทอดเสียง / ภาพ ณ เวลาจริง 
- ใหน้กัศึกษาเรียกดู / ฟังภาพ / เสียง เม่ือตอ้งการ (Video on Demand) 

 
ชนิดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1) ระบบการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning Methods) เป็น
ระบบการเรียนการสอนสร้างเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้เรียนรู้เน้ือหาวิชา ณ เวลาใดก็
ได้ ท่ีได้ก็ได้ โดยท่ีผูเ้รียนและผูส้อนไม่ตอ้งรอเพื่อโต้ตอบกันภายในเวลาเดียวกัน ซ่ึง
สามารถใชเ้คร่ืองมือส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
กระดานข่าว (Web-board) เป็นตน้ 

2) ระบบการเรียนการสอนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning Methods)  เป็นระบบ
การเรียนการสอนท่ีมีมีผูส่้งและผูรั้บอยู่ในเวลาเดียวกนั โดยใชก้ารรับส่ง ข่าวสาร ขอ้มูล
ภายในเวลาเดียวกนัหรือพร้อมกนั เกิดการปฏิสัมพนัธ์แบบทนัทีทนัใด เช่น  ห้องสนทนา  
(Chat Room) วีดิทศัน์ทางไกล  (Video Conference) เป็นตน้ 
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2.6  องค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบอเีลร์ินนิง 
 
การจดัการเรียนรู้แบบอินเลิร์นนิงนั้นตอ้งอาศยัการดาํเนินการอย่างเป็นระบบเน่ืองจากการ

ดาํเนินการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกนัหลายฝ่าย ในการจดัระบบอีเลิร์นนิง นั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุดควรประกอบ
ไปดว้ย ส่วนประกอบท่ีสาํคญั  7 ส่วน คือ 

1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Learning Process) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร 
กาํหนดผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั หรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กาํหนดเน้ือหา กาํหนดกิจกรรม 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงรวมแลว้อาจหมายถึง ตวัหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 

 2) ระบบเครือข่าย (Network) ประกอบด้วย การวางระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และ
ระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) ใหเ้ช่ือมโยงทัว่ถึงกนั การจดัการเก่ียวกบัระบบเครือข่าย
ของสถานศึกษาจะต้องมีความสัมพัน ธ์สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้ นฐาน 
(Infrastructure) ด้านไอซี ทีของประเทศด้วย  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
คอมพิวเตอร์หรือผูดู้แลระบบ 

3) ส่ือการสอน (Instructional Media) ประกอบดว้ยส่ือท่ีใชใ้นการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ซ่ึงในท่ีน้ี 
หมายถึง ท่ีใช้การถ่ายทอดเน้ือหา โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะท่ีสามารถ
นาํเสนอผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยสะดวก ซ่ึงผลิตโดยครูผูส้อนและอาจมีฝ่าย
อ่ืนๆ ร่วมดว้ย 

4) การติดต่อส่ือสาร (Communication) ประกอบดว้ยวิธีการติดต่อส่ือสารแบบต่างๆ ระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รียนเพื่อให้การเรียนการสอนประสบผล การติดต่อส่ือสารมีทั้งระบบปิด เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Webcam หรือระบบปิด เช่น กระดานข่าว กระดานสนทนา และ
การประชุมทางไกล เป็นตน้ การเลือกวิธีส่ือสารท่ีเหมาะสมจะพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้ยน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง (Personal) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูดู้แลนโยบาย
สนับสนุนและควบคุม ผูดู้แลระบบเป็นผูจ้ดัการระบบ ผูพ้ฒันาโปรแกรม ครูผูส้อน และ
ช่างเทคนิคเป็นผูผ้ลิต หรืออาจรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ ร่วมดว้ยเช่น นักวิเคราะห์
และออกแบบระบบการสอน นักออกแบบส่ือสารการนําเสนอ และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา เป็นตน้ 

6) ผู ้เรียน  (Learners)  จะต้องมีความพร้อมท่ีจะเรียนผ่านระบบเครือข่าย โดยมีความรู้ 
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานพอสมควร เก่ียวกบัการใชอิ้นเทอร์เนตในการ
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สืบค้นการใช้คอมพิวเตอร์  ในการจัดทําเน้ือหา ข้อมูลการนําเสนองาน  และการ
ติดต่อส่ือสาร 

7) แหล่งเรียนรู้ (Resource) ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งศึกษา จดัหา เตรียมไวใ้นระบบสาํหรับผูเ้รียน
ให้สามารถศึกษาและสืบคน้ได้โดยสะดวก ในปัจจุบนัแหล่งการเรียนรู้มีอยู่กวา้งขวาง 
มากมาย และหลากหลาย เพียงพอต่อการเรียนรู้ โดยท่ีผูส้อนไม่จาํเป็นต้องเป็นผูผ้ลิต 
เน้ือหาต่างๆ ทั้งหมดเพียงแต่ครูผูส้อนควรไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยท่ีผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้ง
ผลิตเน้ือหาต่างๆ ทั้งหมดเพียงแต่ครูผูส้อนควรไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไวก่้อนเพื่อท่ีจะ
แนะนาํผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.7  เคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน 
 
ในการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง นั้นไดน้าํระบบการจดัการเรียนการสอน (Learning 

Management System :LMS)  โดยเป็นระบบจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นซอฟทแ์วร์เพื่อการ
บริหารจดัการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เนต ระบบดงักล่าว มกัจะประกอบดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความ
สะดวกให้แก่ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ผูส้อนสามารถนาํเน้ือหาและส่ือการสอนข้ึนบนเวบ็ไซต์
รายวิชาตามท่ีไดข้อให้ระบบจดัไวใ้ห้โดยสะดวก ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหากิจกรรมต่างๆไดโ้ดยผ่านเว็บ 
ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัผ่านทางเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีระบบจดัไวใ้ห้ นอกจากนั้นแลว้ยงัมี
องค์ประกอบท่ีสําคญั คือ การเก็บบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนไวใ้นระบบเพื่อผูส้อน
สามารถนาํไปวิเคราะห์เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอยา่งมีระสิทธิภาพ 
โดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบหลกัของระบบ LMS ประกอบดว้ย 3 ระบบท่ีสาํคญั คือ 

1) ระบบจดัการรายวิชา (Course Management) เป็นส่วนของการจดัการเก่ียวกบัระบบการ
เรียนการสอน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนเป็นผูจ้ดัทาํ ระบบจดัการรายวิชาถือเป็นหัวใจ
สาํคญัของอีเลิร์นนิง  

เน่ืองเป็นการจดัการเก่ียวกบับทเรียน  (Courseware)  ประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ดงัน้ี 
(1.1) ส่วนจดัทาํบทเรียน เป็นส่วนท่ีใช้จดัทาํเน้ือหาและบรรจุลงในระบบ โดยใช้

เคร่ืองมือท่ีทางระบบจดัให ้ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถรองรับไฟลข์อ้มูลทั้งหมดต่างๆ 
ได้เกือบทุกชนิด ทาํให้ครูผูส้ร้างรายวิชามีความสะดวกในการจดัทาํเน้ือหา
โดยสะดวกได ้
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(1.2) ส่วนกาํหนดกิจกรรมการเรียน เป็นส่วนท่ีกาํหนดกิจกรรมการเรียนให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัหลงัจากเน้ือหาจากส่วนเน้ือหาแลว้ หรือกาํหนดให้นักศึกษาเน้ือหาจาก
แหล่งขอ้มลต่างๆ ตามท่ีผูส้อนกาํหนด  

(1.3) ส่วนประกอบบทเรียน ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลต่างๆ ภาพประกอบ แหล่งเรียนรู้ ท่ีใช้
ประกอบบทเรียนของผูเ้รียน รวมถึงการช้ีแจงแนะนาํต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียน
ในรายวิชา 

(1.4) ส่วนการวดัและการประเมินการเรียนรู้ เป็นระบบการจดัทาํแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบสําหรับผูเ้รียน เพื่อฝึกทกัษะ ความสามารถในการคิด รวมถึงเป็น
การวดัความรู้ ความคิดของผูเ้รียนท่ีได้เรียนรู้จากบทเรียน เป็นการประเมิน
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และผูเ้รียนจะทราบผลการทดสอบทันที
หลงัจากสอบเสร็จ หรืออาจมการเฉลยคาํตอบ หรือวิธีการอ่ืนๆ แลว้แต่การ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ของผูส้อน การจดัทาํแบบวดัความรู้ต่างๆ รวมถึง
สามารถนําผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือได ้เช่น การหาความเท่ียง 
(Reliability) และความตรง (Validity) ของแบบวดัท่ีสร้างข้ึน 

2) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ (Support Management) เป็นระบบช่วยเหลือในการจดัทาํบทเรียน
ของครูผูส้อน และช่วยในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีเวบ็เป็นเคร่ืองมือหลกั
ประกอบดว้ย 

(2.1) โปรแกรมจดัทาํบทเรียน ท่ีครูสอนสามารถบรรจุขอ้มูล เน้ือหา คาํสั่งกิจกรรม
และข้อ มูล อ่ืนๆ  ลงในระบบได้โดย ง่าย  รวมถึงการใส่ภาพประกอบ 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดีโอ หรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงผูเ้รียนก็สามารถสร้าง
เน้ือหาตามท่ีครูผูส้อนกาํหนดกิจกรรมไวไ้ดด้ว้ยวิธีการเดียวกนักบัครูผูส้อน 

(2.2) ระบบการติดต่อส่ือสาร เป็นส่วนท่ีผูเ้รียนใช้ติดต่อกับครูผูส้อนด้วยช่องทาง
ติดต่อต่างๆ ท่ีทางระบบจดัให้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ กระดาน
ข่าว (Web board) กระดานสนทนา (Chat) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
และ/ หรือการติดต่อผ่านกลอ้งวีดิโอ (Webcam) ในกรณีท่ีใชเ้ครือข่ายสัญญาณ
ความเร็วสูง 

3) ระบบจดัการขอ้มูล (Data Management)  เป็นระบบการจดัการดา้นฐานขอ้มูลซ่ึงทาํหนา้ท่ี
บริหารจดัการขอ้มูลต่างๆ ของรายวิชาท่ีเจา้ของเป็นผูดู้แลและบริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง 
มีส่วนสาํคญั ดงัน้ี  
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(3.1) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูส้อน เป็นส่วนดาํเนินเก่ียวกบัผูส้อน ไดแ้ก่ การกาํหนด
คุณสมบัติของผูเ้รียน  การกําหนดรหัสผ่าน  การอนุมติ การตัดสิทธ์ิผูเ้รียน 
ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัผูเ้รียน 

(3.2) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูส้อน เป็นส่วนดาํเนินเก่ียวกบัผูส้อน ไดแ้ก่ การกาํหนด
คุณสมบัติของผูส้อน  และผูส้อนร่วม การแก้ไขข้อมูลของเจ้าของรายวิชา 
ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูลต่างๆ ของผูส้อนของเจา้ของรายวิชา 

(3.3) ส่วนการกาํหนดค่าปฏิบติัการต่างๆ เป็นส่วนท่ีกาํหนดค่าปฏิบติัการต่างๆ เช่น 
ระยะเวลาในการเรียน การทดสอบ การปฏิบติักิจกรรม หรือการส่งงาน เป็นตน้ 

(3.4) ส่วนรายงานผลการเรียน เป็นส่วนท่ีผูส้อนสามารถเรียกดูผลการเรียน หรือ
ค่าสถิติต่างๆ ของรายวิชา เช่น สถิติผลการเรียน สถิติผูเ้ขา้ใชบ้ทเรียน สถิติการ
ส่งงาน ผลการทดสอบ ทั้งผูส้อนและผูเ้ขา้เรียน 

(3.5) ส่วนการจดัการไฟล์ เป็นส่วนดาํเนินเก่ียวกบัการโอนยา้ย การจดัเก็บ การจดั
กระทาํ และการแกไ้ขขอ้มูลของแต่ละรายวิชา 

 
จากการศึกษา พบวา่ ระบบการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ในประเทศไทยนั้น มีการใช้

งานระบบ LMS โดยทัว่ไป เกือบทั้งหมด จะประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบหลกัอยู่  3 ส่วนตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ โดยท่ีระบบก็จะมีการรายละเอียด ตามแนวคิดในการออกแบบระบบของแต่ละแห่ง ซ่ึงจะ
มีระบบเคร่ืองมือการใชง้านไม่แตกต่างกนั การเลือกใชร้ะบบ LMS  นั้นจึงควรพิจารณาใหเ้หมาะสมกบั
บริบทและความตอ้งการของสถานศึกษา นอกจากยงัตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมต่างๆ ปัจจุบนัมีระบบ 
LMS มีทั้งท่ีเป็นแบบ In-House แบบ Open-Source และแบบ License สําหรับแบบ Open Source ท่ีใช้
งานในบา้นเรามีนิยมกนัอยู ่ 2 ระบบคือ ระบบ Moodle และ ระบบ A Tutor 

ระบบ  Moodle : Moodular Object Oriented Dynamic Learning Environment เป็นโปรแกรม
ระบบ LMS ซ่ึงพฒันาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวออสเตรเลีย  ระบบน้ีผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดโ้ดยผา่น
ทางเวบ็ไซต ์ระบบน้ีจะช่วยให้การเก็บเน้ือหาของหลกัสูตรประกาศต่างๆ งานมอบหมาย แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ รวมทั้งสามารถเรียกออกมาเพื่อแกปั้ญหาภายหลงัไดอ้ยา่งสะดวก นอกจากน้ีสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากการบนัทึก เพื่อติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้

ระบบ A Tutor เป็นระบบ LMS ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลยัโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประกอบ
ไปดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้อน ผูเ้รียน และผูดู้แลระบบ ผูส้อนสามารถนาํเน้ือหาสาระ
และส่ือการสอนเวบ็ไซตร์ายวิชาตามท่ีไดข้อให้ระบบจดัไวใ้ห้โดยสะดวก ผูเ้รียน เขา้ถึงเน้ือหากิจรรม
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ต่างๆ ไดโ้ดยผา่นเวบ็ ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อส่ือสารกนัไดผ้า่นทางการส่ือสารท่ีระบบจดัไวใ้หส้าํหรับ
ในประเทศไทยสถาบนัท่ีนาํระบบ A Tutor มาใช ้ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ 
       

 2.8  ระบบบริหารกจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ (Leaning Activity Management System : LAMS)  
คือ เคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้เองโดยอตัโนมติั (Self 
Learning) โดยผูส้อนสามารถสร้างกิจกรรมด้วยการแบบลากและวาง (Drag and Drop) ขั้นตอนและ
ลาํดบัของกิจกรรมไดต้ามกาํหนด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จดัการเรียนรู้ในลกัษณะของอีเลิร์นนิง โดยระบบดงักล่าว สามารถทาํงานควบคู่กบัระบบจดัการเรียน
การสอน (LMS) และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ได ้

James Dalziel (2006) ได้อธิบายส่วนประกอบของ LAMS ในคู่มือการใช้งานของระบบ
ดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยระบบการทาํงานหลกั 4 ส่วน คือ 

1) ส่วนเจา้ของรายวิชา (Author) หรือ ผูส้อน สามารถสร้างปรับปรุง แกไ้ข ลาํดบัของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีความสามารถทาํงาน ดงัน้ี 

(1.1) พื้นท่ีการควบคุมหลกั (Main central panel)  
(1.2) เคร่ืองมือสาํหรับจดัการลาํดบั (Sequence management tools)  
(1.3) เคร่ืองมือกิจกรรม  

2) ส่วนตรวจสอบ (Monitor) ผูส้อนสามารถตรวจสอบลาํดบัการเรียนรู้ของกลุ่มของผูเ้รียน
จากกิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้โดยผูส้อนสามารถท่ีจะทราบขอ้มูลและสถานภาพของผูเ้รียนแต่
ละคนได้โดยละเอียด เช่น ตาํแหน่งของผูเ้รียนแต่ละคนว่า กาํลังศึกษาอยู่ในส่วนของ
กิจกรรมใดของระบบ 

3) ส่วนผูดู้แลระบบ (Administrator) สามารถจดัการผูใ้ชง้านในกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่ม ลบ
ผูใ้ชง้าน จดักลุ่มผูเ้รียนได ้ 

4) ส่วนผูเ้รียน (Learner) เป็นพื้นท่ีสาํหรับผูเ้รียน สามารถดาํเนินกิจกรรมอยา่งมีส่วนร่วมกบั
กลุ่มเพื่อนสมาชิกไดต้ามลาํดบัขั้นตอนท่ีกาํหนด สามารถช่วยให้ผูเ้รียนมุ่งเนน้อยูท่ี่กิจรรม
ท่ีไดรั้บมอบหมาย  ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
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           แผนภูมิ 2.1 ส่วนประกอบหลกัของการระบบการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ (LAMS) 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                             

แผนภูมิ 2.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของ LAMS 2. X 
 

 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ LAMS ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 1) เคร่ืองมือ LAMS และ   
2) ส่วนทาํงานหลกั (LAMS Core) มีส่วนประสานการทาํงานระหว่างกนัเรียกว่า LAMS API  ระบบ
ดงักล่าวน้ี ออกแบบโดยแยกส่วนกนัอยา่งชดัเจน เพื่อกระจายการทาํงานและช่วยใหเ้กิดการทาํงานอยา่ง
ยดืหยุน่ สามารถเช่ือมโยงกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ ไดโ้ดยสะดวกผา่นบริการของเวบ็ไซต ์(Web service) และ

 
เจา้ของรายวิชา  

(Author)  

 
ผูต้รวจสอบ  
(Monitor) 

 
ผูดู้แลระบบ  

(Administrator) 

 
ผูเ้รียน  

(Learner) 

ห้องสนทนา 

ส่วนเคร่ืองมือ LAMS 

กระทู้ คาํถาม-คาํตอบ เพิม่ไฟล์ แบ่งปันทรัพยากร 

 
เคร่ืองมือภายนอก 

Moodle ,Sakai 

ผู้ดูแล เจ้าของวชิา ผู้เรียน ตรวจสอบ บริการอ่ืน 

เคร่ืองมือสําหรับประสานกบัระบบ (LAMS API ) 

ส่วนการทาํงานหลกัของ LAMS 
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เคร่ืองมือท่องอินเทอร์เนต (Browser)  เช่น html, jsp , xml, flah และเช่ือมกบัระบบฐานขอ้มูล MySQL  
โดยระบบดงักล่าวสามารถติดตั้งเพื่อใชง้านได ้และรองรับกบัระบบ Moodle, Sakai Blackboard เป็นตน้ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง ไดก้ล่าวถึง ระบบบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity 
Management System: LAMS)  ไวด้งัน้ี 

 สําหรับ LAMS หรือ ระบบบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น 
อนัท่ีจริง ระบบ LAMS สามารถพิจารณาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะท่ีหน่ึงคือ เป็นระบบๆ หน่ึงท่ีช่วย
ผูส้อนในการออกแบบลาํดับการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ี ยงัอาจพิจารณาว่าเป็น
เคร่ืองมือส่วนหน่ึงของระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ลกัษณะของ e-Learning เคร่ืองมือหรือระบบ LAMS น้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

 ส่วนท่ีหน่ึง ส่วนของการจัดลาํดับกิจกรรมการเรียนรู้ (Designed Activity 
Sequence) เป็นส่วนท่ีผูส้อนใชส้าํหรับกาํหนดกิจกรรมในบทเรียนและลาํดบั
ของกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้
โดยผูส้อน ผูส้อนสามารถใช้วิธีลากและปล่อย (Drag and Drop) กิจกรรมท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนลงมือทาํและกาํหนดคุณสมบติัของกิจกรรมท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนทาํ เพิ่มเติมกิจกรรมท่ีตอ้งการให้ทาํตามลาํดบั ตวัอย่างของกิจกรรม 
เช่น การตอบคาํถาม และ การโหวต เป็นตน้  

 ส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ีอนุญาตให้ผูใ้ช้เขา้ไปร่วมดาํเนินกิจกรรมท่ีผูส้อนได้
ออกแบบไวโ้ดยจะปรากฏกิจกรรมท่ีมอบหมายไวแ้ก่ผูเ้รียนอย่างชดัเจนใน
ส่วนเดียวกัน  ทั้ งน้ี  สามารถช่วยให้ผู ้เรียนมุ่งเน้นอยู่ท่ี กิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมถึง การมีเวลาและโอกาสในการฝึกฝนการสะทอ้นความคิดได้
มากข้ึน ตวัอย่างเช่น การท่ีผูเ้รียนเขา้ไปตอบคาํถามเก่ียวกบัฐานขอ้มูล เม่ือ
ผูเ้รียนตอบคาํถามเสร็จ จะเห็นคาํตอบของตนเอง และสามารถเปรียบเทียบกบั
คาํตอบของเพื่อนทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายให้ตอบคาํถามดงักล่าว รวมทั้ง
สถานภาพการตอบคาํถามของผูเ้รียนคนอ่ืนๆ หรือ การท่ีผูเ้รียนเขา้ไปโหวต 
ในเร่ืองของฐานขอ้มูลท่ีเป็นฐานขอ้มูลท่ีท่านเคยใชง้าน เม่ือผูเ้รียนโหวตแลว้ 
จะสามารถมองเห็นผลของการโหวตว่า ฐานขอ้มูลยอดนิยมของผูเ้รียนในชั้น
คือฐานขอ้มูลใด เป็นตน้   

 ส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นส่วนสุดทา้ย จะเป็นส่วนตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ผู ้เรียน  (Live Monitoring of Students) เป็น ส่วน ท่ีผู ้สอนใช้สํ าห รับการ
ตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมตามลาํดบัของกิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้โดยผูส้อน
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สามารถท่ีจะทราบขอ้มูลและสถานภาพของผูเ้รียนแต่ละคนไดโ้ดยละเอียด 
เช่น ตาํแหน่งของผูเ้รียนแต่ละคน วา่กาํลงัศึกษาอยูใ่นส่วนของกิจกรรมใดของ
ระบบฯ นอกจากน้ี ยงัสามารถดูรายละเอียดของการดาํเนินกิจกรรมของแต่ละ
คนได ้ 

จากท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้่า LAMS ถือวา่เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของระบบบริหารจดัการ
การเรียนรู้แห่งอนาคต เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการเขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้รียนแลว้ 
ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอน เพราะ LAMS เป็นเคร่ืองมือท่ีอนุญาตให้
ผูส้อนออกแบบลาํดบัการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลายยิ่งข้ึน การสนับสนุนผูส้อนให้
ปรับปรุงการออกแบบในเชิงลาํดบัการเรียนรู้ หรือการสนบัสนุนผูเ้รียนในดา้นการเขา้ถึงการเรียนรู้โดย
มุ่งเนน้ในกิจกรรมท่ีทาํอยา่งต่อเน่ือง  
 

ตวัอย่างการประยุกต์แนวคดิ: ระบบบริหารจดัการกจิกรรมการเรียนรู้ (Learning 
Activity Management System: LAMS) และระบบ Moodle 

 
สาํหรับ LAMS หรือ ระบบบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น อนัท่ีจริง 

ระบบ LAMS สามารถพิจารณาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะท่ีหน่ึงคือ เป็นระบบๆ หน่ึงท่ีช่วยผูส้อนใน
การออกแบบลาํดบัการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมต่างๆ นอกจากน้ี ยงัอาจพิจารณาว่าเป็นเคร่ืองมือส่วน
หน่ึงของระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ 

ในลักษณะของ e-Learning เคร่ืองมือหรือระบบ LAMS น้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง ส่วนของการจดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ (Designed Activity Sequence) ศึกษาภาพ X 
ประกอบ เป็นส่วนท่ีผูส้อนใชส้าํหรับกาํหนดกิจกรรมในบทเรียนและลาํดบัของกิจกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียน
เขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้โดยผูส้อน ผูส้อนสามารถใชว้ิธีลากและปล่อย (Drag 
and Drop) กิจกรรมท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนลงมือทาํและกาํหนดคุณสมบติัของกิจกรรมท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียน
ทาํ เพิ่มเติมกิจกรรมท่ีตอ้งการใหท้าํตามลาํดบั ตวัอยา่งของกิจกรรม เช่น การตอบคาํถาม และ การโหวต 
เป็นตน้ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชเ้ขา้ไปร่วมดาํเนินกิจกรรม (ภาพ X) ท่ีผูส้อนไดอ้อกแบบไว้
โดยจะปรากฏกิจกรรมท่ีมอบหมายไวแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งชดัเจนในส่วนเดียวกนั ทั้งน้ี สามารถช่วยใหผู้เ้รียน
มุ่งเนน้อยูท่ี่กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย รวมถึง การมีเวลาและโอกาสในการฝึกฝนการสะทอ้นความคิด
ไดม้ากข้ึน ตวัอยา่งเช่น การท่ีผูเ้รียนเขา้ไปตอบคาํถามเก่ียวกบัฐานขอ้มูล เม่ือผูเ้รียนตอบคาํถามเสร็จ จะ
เห็นคาํตอบของตนเอง และสามารถเปรียบเทียบกบัคาํตอบของเพ่ือนทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายให้ตอบ
คาํถามดงักล่าว รวมทั้งสถานภาพการตอบคาํถามของผูเ้รียนคนอ่ืนๆ หรือ การท่ีผูเ้รียนเขา้ไปโหวต ใน
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เร่ืองของฐานขอ้มูลท่ีเป็นฐานขอ้มูลท่ีท่านเคยใชง้าน เม่ือผูเ้รียนโหวตแลว้ จะสามารถมองเห็นผลของ
การโหวตว่า ฐานขอ้มูลยอดนิยมของผูเ้รียนในชั้นคือฐานขอ้มูลใด เป็นตน้ ในส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นส่วน
สุดทา้ย จะเป็นส่วนตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน (Live Monitoring of Students) เป็นส่วนท่ี
ผูส้อนใช้สําหรับการตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมตามลาํดับของกิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้โดยผูส้อน
สามารถท่ีจะทราบขอ้มูลและสถานภาพของผูเ้รียนแต่ละคนไดโ้ดยละเอียด เช่น ตาํแหน่งของผูเ้รียนแต่
ละคน ว่ากาํลงัศึกษาอยูใ่นส่วนของกิจกรรมใดของระบบฯ นอกจากน้ี ยงัสามารถดูรายละเอียดของการ
ดาํเนินกิจกรรมของแต่ละคนได้ จากท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นได้ว่า LAMS ถือว่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของ
ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้แห่งอนาคต เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการเขา้มามี ส่วน
ร่วมของผูเ้รียนแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอน เพราะ LAMS เป็น
เคร่ืองมือท่ีอนุญาตให้ผูส้อนออกแบบลาํดบัการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลายยิง่ข้ึน การ
สนบัสนุนผูส้อนให้ปรับปรุงการออกแบบในเชิงลาํดบัการเรียนรู้ หรือการสนบัสนุนผูเ้รียนในดา้นการ
เขา้ถึงการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ในกิจกรรมท่ีทาํอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
รูปภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งหนา้จอ http://demo.lamscommunity.org 
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รูปภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งหนา้จอขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 

 

 
รูปภาพท่ี 2.4 ตวัอยา่งหนา้จอกิจกรรม 
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รูปภาพท่ี 2.5 ตวัอยา่งหนา้จอกิจกรรมจากหวัขอ้ไอคอนกิจกรรมใชว้ิธี Drag & Drop 

ลากมายงั Stage ทางดา้นขวา 
 

 
รูปภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งหนา้จอแกไ้ขกิจกรรม สามารถคลิกเลือกไอคอนท่ีตอ้งการเพื่อทาํการแกไ้ข 
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รูปภาพท่ี 2.7 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงการเรียนตามกิจกรรม Q&A ท่ีอาจารยก์าํหนดไว ้

 

 
รูปภาพท่ี 2.8 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงการเรียนตามกิจกรรม Vote ท่ีอาจารยก์าํหนดไว ้
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รูปภาพท่ี 2.9 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงการเรียนตามกิจกรรม Photo Gallery ท่ีอาจารยก์าํหนดไว ้

 

 
รูปภาพท่ี 2.10 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงความยนิดีเม่ือศึกษาบทเรียนจบตาม Flow ท่ีกาํหนด 
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ข้อมูลทางด้านเทคนิคสําหรับศึกษาและตดิตั้ง LAMS 
 
 LAMS (Learning Activity Management System) เป็น  tool ใช้สําห รับจัดการกิจกรรมการ
เรี ยน รู้  เช่ น  ก ารจัด ลํ าดั บ ก าร เรี ยน รู้  ร ายล ะ เอี ยด ก าร ใช้ ง าน  แห ล่ ง ท่ี จ ะ ศึ ก ษ าได้ แ ก่ 
http://www.lamsinternational.com/ และ  http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocs/Home ส่วน 
website หลกัของ LAMS อยูท่ี่ http://lamsfoundation.org/  

แมว้่า Moodle 1.9 (ไม่แน่ใจว่า รุ่นก่อนหนา้น้ีพ่วงมาหรือไม่ แต่ใชไ้ดต้ั้งแต่ 1.5.x แลว้) จะพ่วง 
module ท่ี integrat กับ LAMS มาแล้วแต่หากไม่ได้ทําการติดตั้ ง LAMS ไว  ้ก็ไม่สามารถใช้งานได ้
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอ่านไดจ้าก http://lamsfoundation.org/integration/lamsintegration/ เท่าท่ีอ่านดู
พบว่า หากตอ้งการตืดตั้ง LAMS ตอ้งติดตั้ง package อ่ืนๆ เพิ่มเติมดว้ย นั่นคือ  1) Apache web server,  
2) JBOSS 4.0.2 application server,  3) Tomcat 5.x servlet/JSP container (embedded in JBOSS) and  4) 
Java Sun JDK 1.5 or 1.6 (also known as JDK 5 or 6)  5) MySQL 5 database server และ   6) น่ าจะมี
ตั้งแต่ตอนติดตั้ง Moodle แลว้ ส่วนท่ีเหลือหากไม่มีก็ตอ้งติดตั้งเพิ่มเติม หลงัจากติดตั้ง LAMS แลว้ จึง
จะ config LAMS module ใน Moodle ได ้
 
 จากแนวคิดของผูพ้ฒันาระบบ LAMS และขีดความสามารถในการทาํงานของระบบ ดงักล่าว 
สามารถประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยในการจดัการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ (Learning Effectiveness ) อนัไปสู่ความพึงพอใจของอาจารย ์
(Faculty Satisfaction) และความพึงพอใจของนกัศึกษา (Student Satisfaction) ตามหลกัการประกนัภาพ
อีเลิร์นนิง และเป็นระบบแห่งการเรียนรู้สําหรับอนาคต ท่ีต้องพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ LAMS ถือวา่เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของ
ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้แห่งอนาคต เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการเขา้มามีส่วน
ร่วมของผูเ้รียนแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอน เพราะ LAMS เป็น
เคร่ืองมือท่ีอนุญาตใหผู้ส้อนออกแบบลาํดบัการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลายยิง่ข้ึน ช่วย
การสนบัสนุนผูส้อนใหป้รับปรุงการออกแบบในเชิงลาํดบัการเรียนรู้ หรือการสนบัสนุนผูเ้รียนไดเ้ขา้ถึง
การเรียนและมุ่งเนน้การทาํกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การดาํเนินการศึกษา แนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสาํหรับสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย
ประเด็น การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงมีการ
ดาํเนินการศึกษา ดงัน้ี  

 
1) ศึกษาจากเอกสารในประเด็น  สัมภาษณ์ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้ร่วมศึกษาดูงาน 

ในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนประเทศเกาหลีใต้ ท่ีมีการใช้ระบบะบบกิจกรรม 
การเรียน การสอนแบบอีเลิร์นนิง คือ Ewha Woman University, Dongseo University 
และ Haegang High School  ระหวา่งวนัท่ี 20 -25 ตุลาคม 2551 

2)  สํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิง 

3)  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
4)  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  และแลกเป ล่ียนเรียน รู้กับหน่วยงานท่ี มี

ประสบการณ์ ดา้น ระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  การวิจยัคร้ังน้ีได้
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ จากเอกสาร ตาํรา บทความ และ
เอกสารจากเวบ็ไซตต่์างๆไว ้  2  ดา้นคือ 

 
4.1) เพื่อนาํเสนอโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
4.2) เพื่อพฒันาแนวทางโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

อีเลิร์นนิง 
 

5) การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหาสาระ (Content Analysis) 

6) การสรุปผลและนาํเสนอขอ้มูล ใชก้ารนาํเสนอเป็นการสรุปผลความเรียง และนาํเสนอ
ขอ้มูลเปรียบเทียบในรูปตาราง และนาํเสนอเป็นแผนภาพ 

 
 

 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย   

ประเด็น การพฒันาโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง นาํเสนอผล
การศึกษา ดงัน้ี  

 
4.1 ผลการศึกษาองคป์ระกอบโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบอีเลิร์นนิง 
4.2 การนาํเสนอองคป์ระกอบโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบอีเลิร์นนิง 
  

4.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบโปรแกรมต้นแบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อเีลร์ินนิง 

 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารคดัสรร จากเอกสาร บทความ วารสาร ตาํรา คดัสาํเนา
จากงานวิจยับทความหรือเอกสารจากเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้น ทางดา้นระบบกิจกรรม การเรียน   
การสอนแบบอีเลิร์นนิง สรุปองคป์ระกอบของโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรม การเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง โดยมีองคป์ระกอบ 5  ดา้น  คือ 
 

  1)  เจา้ของรายวิชา (Author)  
  2) ส่วนตรวจสอบ (Monitor) 
  3) ผูดู้แลระบบ (Administrator) 
  4) ผูเ้รียน (Learner) 
  5) บริการอ่ืน (Service) 
 
 ทั้งน้ีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได ้ ดงัตาราง 
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ตารางที ่4.1  องคป์ระกอบของโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรม การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง 
องค์ประกอบ บทบาท / หน้าที ่ เคร่ืองมือ 

เจา้ของรายวิชา  สร้างกิจกรรม ปรับปรุง/แกไ้ข 
ลาํดบัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ควบคุมการทาํงาน จดัลาํดบัการ
เรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือสาํหรับ
กิจกรรม 

- จดัลาํดบักิจกรรมการเรียนรู้ 
(Design Activity Sequence) 
 
- ส่วนท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านได้
เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
- ส่วนตรวจสอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมของผูเ้รียน (Live 
Monitoring of Students) 
 
(หอ้งสนทนา, กระทู,้ คาํถาม-
คาํตอบ, เพิ่มไฟล,์ แบ่งปัน
ทรัพยากร, เคร่ืองมือภายนอก)  

ส่วนตรวจสอบ 
(Monitor) 

ตรวจสอบลาํดบัการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ตรวจสอบสถานภาพของ
ผูเ้รียน 

ผูดู้แลระบบ 
(Administrator) 

จดัการผูใ้ชง้าน เปิด-ปิด กิจกรรม 
เพิ่ม-ลด ผูใ้ชง้าน และจดักลุ่มผูเ้รียน 

ผูเ้รียน (Learner) ทาํกิจกรรม มีส่วนร่วม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

บริการอ่ืน (Service)  ระบบช่วยเหลือผูเ้รียนอ่ืนๆ 
ภายนอกชั้นเรียนอีเลิร์นนิง 

 

 4.2  การนําเสนอองค์ประกอบโปรแกรมต้นแบบระบบกจิกรรมการเรียนการสอน
แบบอเีลร์ินนิง 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์องคป์ระกอบโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง  สรุปแสดงได ้ รูปแบบ ดา้นล่าง  
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รูปภาพท่ี 4.1 การนาํเสนอองคป์ระกอบโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบอีเลิร์นนิง 
 

เจา้ของรายวิชา (Author)  

ส่วนตรวจสอบ (Monitor) 

ผูดู้แลระบบ 
(Administrator) 

ผูเ้รียน (Learner) 

สร้างกิจกรรม ควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้น
เรียน ใหก้ารเสริมแรง 

ตรวจสอบการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ติดตามผล
การทาํกิจกรรม 

เปิด-ปิดกิจกรรม  
เพิ่ม-ลดผูเ้รียน 

ทาํกิจกรรมการเรียนรู้ 
และใหผ้ลป้อนกลบั 

บริการอ่ืน ๆ / เคร่ืองมือภายนอก 

- กิจกรรม 
- หอ้งสนทนา 
- กระดาน 
   สนทนา 
- การเกบ็ขอ้มูล 
- คลงัภาพ 
- ผงัความคิด 
- กระดานเสวนา 
- คาํถามท่ีพบ 
   บ่อย 
- บนัทึกยอ่ 
- เพิ่มไฟล ์
- แบ่งบนั 
   ทรัพยากร 



บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

  
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาอีเลิร์นนิงสําหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย   
ประเด็น การพฒันาโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง นาํเสนอผล
การศึกษา ดา้นผลการศึกษาองคป์ระกอบโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิง และการนาํเสนอองคป์ระกอบโปรแกรมตน้แบบระบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
อีเลิร์นนิง 

  

สรุปผลการศึกษา  
  

องค์ประกอบโปรแกรมต้นแบบระบบกิจกรรมการเรียนการแบบอีเลิร์นนิงสรุป
องค์ประกอบของโปรแกรมต้นแบบระบบกิจกรรม การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง โดยมี
องคป์ระกอบ  5 ดา้น คือ 
   
  1)  เจา้ของรายวิชา (Author) 
  2) ส่วนตรวจสอบ (Monitor) 
  3) ผูดู้แลระบบ (Administrator) 
  4) ผูเ้รียน (Learner) 
  5) บริการอ่ืน (Service) 
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