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บทคัดย่อ
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะมีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ซึง่ เป็นวิธที ผ่ี เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ตามความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับยุคปัจจุบนั ทีค่ วามรู้
สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต และวิธกี ารเรียนดังกล่าวยังจัดเป็นการสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบ active learning ซึง่ เป็น
วิธกี ารทีช่ ว่ ยฝึกทักษะการคิดและสามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุตก์ใช้ได้มากกว่าการเรียนแบบ passive learning
การจัดการเรียนการสอนด้วยสือ่ e-Learning ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จนัน้ ผูส้ อนควรมีการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ ให้ได้บทเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูเ้ รียน และเกิดความคุม้ ค่าคุมทุนในการเขียนโปรแกรม บทความนีจ้ ะ
นำ�เสนอการจัดการเรียนการสอนด้วยสือ่ e-Learning ลักษณะสำ�คัญ องค์ประกอบ ลักษณะการนำ�มาใช้ในการเรียนการสอน
ข้อดีและข้อจำ�กัด หลักการออกแบบ และยกตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสือ่ e-Learning ในรายวิชา
การพยาบาลมารดทารกและผดุงครรภ์ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล; สือ่ อิเล็กทรอนิกส์; ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
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Abstract
Currently, teaching and learning in nursing focuses on developing learners' skills for the 21st century.
There are a variety of methods to promote skills, and e-Learning is one of them which learners can learn
by themselves, depending on their own needs. This is consistent with the present technology in which
knowledge can be searched and learned on the Internet. This learning method enhances active learning.
It also facilitates thinking skills and application of knowledge. It is better than passive learning.
Teaching and learning through e-learning will be successful, if an instructor designs appropriate
instructional lessons for the learners and may also achieve cost-effectiveness. This article describes
e-learning as a method of instructional management. It covers the following content: characteristics,
elements, application approaches in teaching and learning, advantages and limitations, principles of
instructional design. Moreover, an example of applying e-learning in a course entitled “Maternal
and Newborn Nursing and Midwifery 1 of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok” is illustrated.
Keywords: teaching and learning in nursing; e-learning, skills for the 21st century

บทนำ�

ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนทุกคนควรมีทักษะ
ด้านการอ่าน เขียน คิดเลข การคิดสร้างสรรค์ การเข้าถึงความ
ต่างของวัฒนธรรม การประสานงาน การทำ�งานเป็นทีม
การสื่อสาร เทคโนโลยี การสื่อสาร และการเรียนรู้ (วิจารณ์
พานิช, 2555) การจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์
ก็เช่นเดียวกับสาขาวิชาอืน่ ทีม่ งุ่ เน้นให้บณ
ั ฑิตทุกคนมีทกั ษะของ
คนในศตวรรษที่ 21 เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีด่ แี ละสามารถ
ดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การจัดการเรียนการสอนในสาขาการพยาบาลมีการ
จัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี ทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาทักษะ
ของคนในศตวรรษที่ 21 (วิภาดา คุณาวิกติกลุ , 2558) เช่น วิธี
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทิศทาง (flipped classroom) การเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก (problem-based
learning) การเรียนรูโ้ ดยการให้นกั ศึกษาสะท้อนคิด (reflection)
การเรียนรูท้ างสังคม (social learning) การเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั ิ
(learning by doing) และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น
e-Learning, Google Apps for education เป็นต้น

พฤติกรรมของผูเ้ รียนในศตวรรษนีแ้ ตกต่างจากผูเ้ รียน
ในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของเครือข่ายสังคม (social
network) หรือยุคของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นยุคที่ความรู้ต่างๆ
สามารถสืบค้นได้ดว้ ยปลายนิว้ มือ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่
ทุกเวลา ตลอด 24 ชัว่ โมง ตามความต้องการของตนเอง ดังนัน้
ในการจัดการเรียนการสอนสาขาการพยาบาล ผูส้ อนจำ�เป็นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากเดิม (traditional
teaching) เช่น การบรรยายเนือ้ หาทัง้ หมด หรือ การยึดผูส้ อน
เป็นศูนย์กลาง (teacher center approach) ซึ่งการเรียน
การสอนดังกล่าวเป็นการเรียนรูใ้ นลักษณะผูเ้ รียนเป็นผูร้ บั ฝ่าย
เดียว (passive learning) เป็นการเรียนการสอนแบบผูเ้ รียน
เป็นผูร้ เิ ริม่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (active learning) ซึง่ จะเป็น
วิธกี ารทีส่ ง่ เสริมทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี
บทความนี้นำ� เสนอการจั ด การเรี ย นการสอนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ซึง่ เป็นวิธหี นึง่ ในการส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ บบ active learning โดยผูเ้ ขียนได้น�ำ มาจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
ขอบเขตเนื้อหาในการนำ�เสนอประกอบด้วย ความหมาย
ลักษณะสำ�คัญ องค์ประกอบ ลักษณะการนำ�มาใช้ในการเรียน
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การสอน ข้อดีและข้อจำ�กัด การออกแบบ และตัวอย่างการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning

การจัดการเรียนการสอนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning)

การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยสื่ อ e-Learning
หมายถึง รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีการ
ถ่ายทอดเนือ้ หาความรูผ้ า่ นทางอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะ
เป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ทาง
สัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณดาวเทียม และใช้การนำ�เสนอ
เนือ้ หาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบการเรียน
ที่ค้นุ เคย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ
(web-based instruction) การเรียนออนไลน์ (on-line learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น (ปัทมา นพรัตน์,
2559: สุดาว เลิศวิสทุ ธิไพบูลย์, 2557)
ลักษณะสำ�คัญ
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-Learning ที่ดี
ควรประกอบไปด้วยลักษณะสำ�คัญ 4 ประการ ดังนี้ (ฐาปนีย
ธรรมเมธา, 2557)
1. ทุกสถานที่ ทุกเวลา (anywhere, anytime)
หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถเรียนรู้หรือเข้าไปศึกษาผ่าน
บทเรียนออนไลน์ได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน ตลอดเวลา
24 ชัว่ โมง ตามความต้องการของผูเ้ รียน
2. มัลติมเี ดีย (multimedia) หมายถึง นําเสนอเนือ้
หาโดยใชประโยชนจากสื่อผสมเพื่อชวยในการประมวลผล
สารสนเทศของผูเรียนเพื่อใหเกิดความคงทนในการจดจําและ
เรียนรูไ ดดขี น้ึ เช่น การนำ�เอาวีดโี อจาก youtube มาวางไว้
ในบทเรียน เมื่อผู้เรียนดูวีดีโอจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
กว่ า การเรี ย นแบบฟั ง บรรยายหรื อ จากรู ป ภาพประกอบ
เป็นต้น
3. การเชื่อมโยง (non-linear) หมายถึง ผูเรียน
สามารถเขาถึงเนือ้ หาตามความตองการของตนเอง เชน ผูเ รียน
ที่เรียนชาหรือไม่เข้าใจในเนื้อหา สามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่
ตนเองไม่เข้าใจได้บอยครั้งตามความต้องการ ผูเรียนที่เรียนดี
สามารถเลื อกที่จะข ามไปเรียนในเนื้อหาที่ต นเองสนใจได 
ไม่จ�ำ เป็นต้องเรียนตามลำ�ดับเนือ้ หาทีผ่ สู้ อนจัดเรียงไว้

4. การโตตอบ (interaction) หมายถึง การเปด
โอกาสใหผ เู รียนได้มกี ารโตต อบ (มีปฏิสมั พันธ) กับเนือ้ หาหรือ
กับผูอ น่ื ดังนี้
		 4.1 การออกแบบกิจกรรมให้ผูเรียนสามารถ
โตต อบกับเนือ้ หาผ่านกิจกรรมต่างๆ (interactive activities)
รวมทั้งมีการจัดเตรียมแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหผูเรียน
สามารถตรวจสอบความเขา ใจดว ยตนเองได
		 4.2 การจัดหาเครือ่ งมือในการใหช อ งทางแกผ เ ู รียน
ในการติดตอ สือ่ สาร (collaboration tools) เพือ่ การปรึกษา
อภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นกับผูส อน วิทยากรผูเ ชีย่ วชาญ
หรือเพือ่ นๆ รว มชัน้ เรียน
องค์ประกอบของ e-Learning
องค์ประกอบในการสร้าง e-Learning ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ คือ เนื้อหา ระบบบริหารจัดการรายวิชา
โหมดการติดต่อสือ่ สาร และแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (ม.ป.ป.):
ปัทมา นพรัตน์, 2559)
เนือ้ หา (content)
เนื้ อ หาถื อ เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ สุ ด สํ า หรั บ
e-Learning การที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนใน
ลักษณะนีไ้ ด้หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั การออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ใน e-Learning ในการออกแบบประกอบไปด้วย
รายละเอียดของเนือ้ หาและความรูต้ า่ งๆ ทีผ่ สู้ อนได้จดั เตรียมไว้
ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่ในการแปลงเนื้อหา (convert
content) ทีผ่ สู้ อนเตรียมไว้ให้เกิดเป็นความรู้ โดยผ่านการคิด
วิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลด้วยตัวเอง คำ�ว่า “เนือ้ หา”
ในองค์ประกอบของ e-Learning ไม่จ�ำ กัดเฉพาะสือ่ การสอน
หรือคอร์สแวร์เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงองค์ประกอบสาํ คัญอืน่ ๆ
ที่ e-Learning จาํ เปน ตอ งมีเพือ่ ให้เนือ้ หา มีความสมบูรณ์ดว้ ย
องค์ประกอบ ดังนี้
1. โฮมเพจ หรือหน้าแรกของเว็บไซต์ การออกแบบ
ควรออกแบบให้สวยงามและตามหลักการออกแบบ ซึง่ ในหน้า
ของโฮมเพจต้องประกอบไปด้วย
		 1.1 คำ � ประกาศ/คำ � แนะนำ � การเรี ย นทาง
e-Learning โดยรวมอาจยังไม่ใช้ค�ำ ประกาศ หรือคำ�แนะนำ�การ
เรียนทีเ่ ฉพาะเจาะจง สำ�หรับวิชาใด ๆ เช่น คําแนะนําการเรียน
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ประกาศ ข้ อ ความสํ า คั ญ ต  า ง ๆ ผลป อ นกลั บ ของผู  ส อน
เปน ตน
		 1.2 ระบบสำ � หรั บ ใส่ ช่ือ ผู้เรี ย น และรหั ส ลั บ
สำ�หรับเข้าใช้ระบบ (login)
		 1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่จำ�เป็น
สำ�หรับการเรียกดูเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งควรแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบล่วงหน้าเกีย่ วกับโปรแกรมต่าง ๆ พร้อมทัง้ สิง่ จำ�เป็นอืน่ ๆ
		 1.4 ชือ่ หน่วยงาน และวิธกี ารติดต่อกับหน่วยงาน
ควรแสดงชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบ รวมทัง้ วิธกี ารในการติดต่อกลับมายัง
ผู้รับ ผิ ด ชอบ เพื่อ ให้ ผู้เรียนหรือผู้เยี่ยมชมสามารถที่จะส่ ง
ข้อความคำ�ติชม รวมทัง้ ข้อมูลป้อนกลับต่างๆ
		 1.5 ควรมี ก ารแสดงวั น ที่ แ ละเวลาที่ ทำ� การ
ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ครัง้ ล่าสุด เพือ่ ประโยชน์ส�ำ หรับผูเ้ รียนใน
การอ้างอิง
		 1.6 เคาน์เตอร์ (counter) ในการนับจำ�นวนผูเ้ รียน
ทีเ่ ข้ามาเรียน ส่วนนีผ้ สู้ ร้างสามารถเลือกใส่ไว้หรือไม่กไ็ ด้ แต่ขอ้ ดี
ของการมีเคาน์เตอร์นอกจากจะช่วยผู้ออกแบบในการนับ
จำ�นวนผูเ้ ข้ามาในเว็บไซต์แล้ว ยังอาจช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนรูส้ กึ
อยากทีจ่ ะกลับเข้ามาเรียนอีก หากมีผเู้ รียนเข้ามาร่วมเรียนกัน
หลายคนเพราะผูเ้ รียนจะเห็นจำ�นวนผูเ้ ข้ามาใช้
2. หน้าแสดงรายชือ่ รายวิชา หลังจากทีผ่ เู้ รียนได้มี
การเข้าสูร่ ะบบแล้ว ระบบจะแสดงชือ่ วิชาทัง้ หมดทีผ่ เู้ รียนมีสทิ ธิ์
เข้าเรียนในลักษณะ e-Learning
3. เว็บเพจของรายวิชา ซึง่ มีสว่ นประกอบสำ�คัญดังนี้
		 3.1 คำ�ประกาศหรือคำ�ชี้แจง เช่น ชื่อรายวิชา
ข้อความทักทายต้อนรับผูท้ เ่ี ข้ามาเรียน คำ�แนะนำ�วิธกี ารเรียน
ด้วย e-Learning เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจหลักการเรียน คำ�ประกาศ
หรือข้อความประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
		 3.2 รายชื่ อ ผู้ ส อน ควรมี ร ายชื่ อ ผู้ ส อน
รายละเอียด และวิธีการติดต่อผู้สอน เช่น e-mail, เบอร์
โทรศัพท์, ไลน์ ไอดี (Line ID) เป็นต้น
		 3.3 ประมวลรายวิ ช า (syllabus) หรื อ
รายละเอียดของรายวิชา (course specification) คือส่วนที่
แสดงภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด แสดงสังเขปรายวิชามี
คำ�อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหน่วยการเรียน วัตถุประสงค์ และ
เปา้ หมายวิชา สิง่ ทีค่ าดหวังจากผูเ้ รียนในการเรียน กำ�หนดการ
ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย วิธีหรือเกณฑ์การประเมิน การ

มอบหมายงานในลั ก ษณะรายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม รวมทั้ ง
การกำ�หนดวันและเวลาการส่งงาน
		 3.4 ห้องเรียน ได้แก่ บทเรียน หรือ คอร์สแวร์
ซึ่งผู้สอนได้จัดหาไว้สำ�หรับผู้เรียน สามารถแบ่งออกได้ตาม
ลักษณะของสื่อที่ใช้นำ�เสนอเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาในลักษณะ
ตัวอักษร ภาพ วิดที ศั น์ สือ่ ต่างๆ ทีผ่ ลิตขึน้ มาอย่างง่ายๆ หรือ
สือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ซึง่ เนือ้ หาจะมีลกั ษณะเป็นมัลติมเี ดียทีไ่ ด้รบั
การออกแบบและผลิตอย่างมีระบบ
		 3.5 เว็บเพจสนับสนุนการเรียน (resources)
การจัดเตรียมแหล่งความรู้อ่ืนๆ บนเว็บที่เหมาะสมในแต่ละ
หัวข้อสำ�หรับผูเ้ รียนในการเข้าไปศึกษา รวมทัง้ ข้อมูลทางวิชาการ
อืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ รายการ
วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั อาจมีการเชือ่ มโยงไปยังห้อง
สมุด หรือฐานข้อมูลงานวิจยั ต่างๆ
		 3.6 ความช่วยเหลือ การเตรียมการเพือ่ สนับสนุน
ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ผ้เู รียน เช่น
การจัดหาเครื่องมือสืบค้น (search engine) เพื่อการค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการ หรือการจัดการแผนที่ไซต์ (site map)
แก่ผเู้ รียนเพือ่ การเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
		 3.7 การเชือ่ มโยง (link) ไปยังส่วนของการจัดการ
สอนด้านอื่นๆ ควรมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าของแบบทดสอบ
แบบสอบถาม ผลการทดสอบรวมทั้งสถิติต่างๆ ที่อนุญาตให้
ผู้ใช้เข้าดูได้ ซึ่งในส่วนของการสอบถาม การประเมินผลและ
การคำ�นวณสถิตคิ า่ ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบบริหารจัดการ
รายวิชา (course management system)
		 3.8 การออกจากระบบ (logout) ควรมีปุ่ม
สำ�หรับผู้เรียนในการเลือกเพื่อออกจากระบบ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน และปอ้ งกันผูท้ ไ่ี ม่มสี ทิ ธิเข้ามาใช้
ระบบบริหารจัดการรายวิชา (learning management system: LMS)
ระบบบริหารจัดการเป็นเสมือนระบบทีร่ วบรวมเครือ่ ง
มือซึ่งออกแบบไว้เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ (ฐาปนีย
ธรรมเมธา, 2557) ได้แก่ ผูส้ อน ผูเ้ รียน และผูบ้ ริหารเครือข่าย
(network administrator) เครือ่ งมือกำ�หนดระดับของสิทธิใน
การเข้าใช้ทแ่ี ตกต่างกัน ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละกลุม่
เครือ่ งมือทีร่ ะบบจัดไว้ให้ ได้แก่ พืน้ ทีแ่ ละเครือ่ งมือสำ�หรับการ
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ช่วยผู้เรียนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน พื้นที่และเครื่องมือ
สำ � หรั บ การทำ � แบบทดสอบ การจั ด การแฟ้ ม ข้ อ มู ล ต่ า งๆ
นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารไว้ส�ำ หรับผูใ้ ช้ระบบ
ได้แก่ e-mail, web board และ chat เป็นต้น บางระบบจัดหา
องค์ประกอบพิเศษอืน่ ๆ เพือ่ อำ�นวยความสะดวก เช่น การจัด
ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าดูคะแนนการทำ�แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
ดูสถิตกิ ารใช้งานในระบบของผูเ้ รียน การอนุญาตให้ผเู้ รียนสร้าง
ตารางเรียน ปฏิทนิ การเรียน เป็นต้น
โปรแกรมทีใ่ ช้สร้างระบบ LMS ในปัจจุบนั มีให้เลือก
2 ประเภท คือ
1. กลุ่มซอฟท์แวร์ฟรี (open Source LMS) ที่มี
ผูใ้ ช้งานจำ�นวนมาก ได้แก่
- Moodle (www.moodle.org) (แพร่หลายมาก
ทีส่ ดุ )
- ATutor (www.atutor.ca)
- Claroline (www.claroline.net)
- LearnSquare (www.learnsquare.com) เป็น
LMS สัญชาติไทย พัฒนาโดยทีมงาน NECTEC
- VClass (www.vclass.net) เป็น LMS สัญชาติ
ไทย พัฒนาโดยศูนย์ distributed education center สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- Sakai (www.sakaiproject.org)
2. กลุม่ ซอฟร์แวร์เอกชนเพือ่ ธุรกิจ ทีม่ ผี ใู้ ช้งานจำ�นวน
มาก ได้แก่
- Dell learning system (DLS) (www.dell.com)
- De-learn (www.de-learn.com)
โหมดการติดต่อสือ่ สาร (Modes of communication)
โหมดการสือ่ สารเป็นการจัดให้ผเู้ รียนสามารถติดต่อ
สือ่ สารกับผูส้ อน วิทยากร ผูเ้ ชีย่ วชาญอืน่ ๆ รวมทัง้ ผูเ้ รียนด้วยกัน
ในลักษณะทีห่ ลากหลายและสะดวก เนือ่ งจากในระบบมีเครือ่ งมือ
ทีจ่ ดั หาไว้ให้ผเู้ รียนได้มากกว่า 1 รูปแบบ ดังนี้
1. การประชุมทางคอมพิวเตอร์ หรือ ติดต่อสือ่ สาร
แบบต่างเวลา (asynchronous) เช่น การแลกเปลีย่ นข้อความ
ทางกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (web board) เป็นต้น หรือ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบเวลาเดี ย วกั น (synchronous) เช่ น
การสนทนาออนไลน์ หรือทีค่ นุ้ เคยกันดีในชือ่ ของ chat หรือบาง

ระบบอาจจัดให้มกี ารถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงสด (live
broadcast) ผ่านเว็บ เป็นต้น ในการดำ�เนินการเรียนการสอน
ผู้สอนสามารถเปิดสัมมนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน
คอร์ส ซึง่ อาจจะอยูใ่ นรูปของการบรรยาย สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
การเปดิ อภิปราย เป็นต้น
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เปนองค
ประกอบสําคัญเพือ่ ใหผเู รียนสามารถติดตอสือ่ สารกับผูส อนหรือ
ผูเ รียนแบบรายกลุม่ หรือรายบุคคล ในลักษณะการส่งการบ้าน
การแสดงความคิดเห็น การสะท้อนกลับ การให้คาํ แนะนาํ หรือ
ปรึกษา ทัง้ นีเ้ พือ่ กระตุน ใหผ เู รียนเกิดความกระตือรือรน ในการ
เขา รว มกิจกรรมการเรียน อยา งตอ เนือ่ งและเกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ว่ มกัน
แบบฝึกหัดแบบทดสอบ
เป็นการจัดให้ผ้เู รียนได้โต้ตอบกับเนื้อหาในรูปแบบ
ของแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ ดังนี้
1. แบบฝึกหัด ในการเรียนการสอนแบบ e-Learning
จำ�เป็นต้องมีแบบฝึกหัดเนือ่ งจากการเรียนในลักษณะนีผ้ เู้ รียน
จะเป็นผูเ้ รียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็นสำ�คัญ การมีแบบฝึกหัดจะช่วยให้
ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและทำ�ให้ทราบว่า
ตนเองนัน้ พร้อมกับการทดสอบหรือประเมินผลแล้วหรือยัง
2. แบบทดสอบ ในระบบของ e-Learning ผูส้ อน
สามารถออกข้อสอบได้หลากหลายลักษณะ เช่น อัตนัย ปรนัย
ถูกผิด การจับคู่ ความเรียง เป็นต้น มีคลังข้อสอบ ซึง่ ช่วยให้
ผูส้ อนมีความสะดวกสบายในการจัดทำ�ชุดข้อสอบ และสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อสอบนั้นๆ
สามารถคำ�นวณและตัดเกรด โดยระบบบริหารจัดการรายวิชา
ช่วยให้การคิดคะแนนผูเ้ รียน การตัดเกรดผูเ้ รียนเป็นเรือ่ งง่ายขึน้
เพราะระบบจะอนุญาตให้ผสู้ อนเลือกได้วา่ ต้องการทีจ่ ะประเมิน
ผลผู้เรียนในลักษณะใด เช่น อิงกลุ่ม หรือใช้สถิติในการคิด
คำ�นวณในลักษณะใด เช่น การใช้คา่ เฉลีย่ ค่า T-Score เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั สามารภแสดงผลในรูปกราฟได้อกี ด้วย
ลักษณะการนำ� e-Learning มาใช้ในการเรียน
การสอน
การนำ�สื่อ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน
สามารถนำ�มาใช้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ (ฐาปนีย ธรรมเมธา, 2557)
1. สือ่ เสริม (supplementary) การนำ� e-Learning
มาใช้ในลักษณะนี้ ผูส้ อนเพียงต้องการใช้ e-Learning เป็นอีก
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ทางเลือกหนึง่ สำ�หรับผูเ้ รียนในการเข้าถึงเนือ้ หา โดยเนือ้ หาการ
สอนหลั ก อยู่ ท่ี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น
หากผูเ้ รียนไม่เข้าใจเนือ้ หาในระหว่างการเรียนการสอนสามารถเข้า
มาเรียนรูเ้ พิม่ เติมหรือเรียนเสริมได้ใน e-Learning ผูส้ อนมีหน้า
ทีใ่ นการจัดเตรียมสือ่ ความรูต้ า่ งๆ ในรูปของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถทบทวนความรูน้ อกเวลาได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของผูเ้ รียน ตัวอย่าง ในรายวิชา ก. ผูส้ อนได้มกี าร
รวบรวมความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือต่างๆ สือ่ วิดที ศั น์ท่ี
น่าสนใจหรือสื่อมัลติมีเดีย มาจัดไว้ใน e-Learning โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ รียนเข้าไปเรียนเสริมด้วยตนเอง โดยไม่มกี าร
บังคับหรือให้คะแนน
2. สื่ อ เติ ม (complementary) เป็ น การนำ �
e-Learning มาใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนภายใน
ชัน้ เรียน นอกเหนือจากการบรรยายในห้องเรียน ผูส้ อนได้ออกแบบ
เนื้อหาให้ผ้เู รียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก e-Learning
โดยเนือ้ หาทีผ่ เู้ รียนเรียนจาก e-Learning ผูส้ อนไม่จ�ำ เป็นต้อง
สอนซา้ํ อีก ตัวอย่าง ในหัวข้อการสอน ก. ซึง่ เป็นหัวข้อทีม่ เี นือ้ หา

มาก แต่ได้ชว่ั โมงการสอน จำ�นวน 1 ชัว่ โมง ผูส้ อนสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยในชั่วโมงเรียน ผู้สอนอธิบาย
เฉพาะเนื้อหาที่สำ�คัญ เข้าใจได้ยากหรือเนื้อหาซับซ้อน ส่วน
เนือ้ หาทีผ่ เู้ รียนสามารถศึกษาได้เอง อาจมอบหมายงานให้เข้าไป
ศึกษาเองใน e-Learning โดยอาจจะมีคะแนนหรือไม่มคี ะแนน
3. สื่อหลัก (comprehensive replacement)
เป็นการนำ� e-Learning มาใช้ในลักษณะแทนทีก่ ารบรรยายใน
ห้องเรียน โดยผูเ้ รียนต้องศึกษาเนือ้ หาทัง้ หมดใน e-Learning
และโต้ตอบกับเพือ่ นและผูเ้ รียนอืน่ ๆ ในชัน้ เรียนผ่านทางเครือ่ ง
มือติดต่อสือสารต่างๆ ที่ e-Learning จัดเตรียมไว้ ตัวอย่าง ใน
รายวิชา ก. ผูส้ อนได้จดั การเรียนการสอนด้วย e-Learning ทัง้
รายวิชา ผูเ้ รียนไม่จ�ำ เป็นต้องมาเรียนด้วยตนเอง สามารถศึกษา
ด้วยตนเองทีบ่ า้ นหรือทีใ่ ดก็ได้
ข้อดีและข้อจำ�กัด
การนำ�สือ่ e-Learning มาใช้มที ง้ั ข้อดีและข้อจำ�กัด
รายละเอียดสรุปตามตารางที่ 1 ดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,
ม.ป.ป.)

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อดีและข้อจำ�กัดของการนำ�สือ่ e-Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ข้อดี
1. การถ่ายทอดเนื้อหาทาง multimedia ช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดกี ว่าการเรียนจากสือ่ ข้อความ
เพียงอย่างเดียว
2. ติดตามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยาง
ละเอียดและตลอดเวลา
3. ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อใดก่อนก็ได้ โดยไม่
ต้องเรียงเนือ้ หา (non-linear)
4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนหรือ
ตามความต้องการของตน (self-paced learning)
5. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active learning
และส่งเสริมทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
6. สามารถลดตนทุนในการจัดการศึกษาในกรณีท่ี
ผูเ้ รียนมีจ�ำ นวนมาก

ข้อจำ�กัด
1. ผูส้ อนควรมีความพรอ มทางดา นทักษะคอมพิวเตอร์รบั ผิดชอบตอ การสอน
มีความใสใจกับผูเรียนโดยไมท้งิ ผูเรียน และตองเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให
เนือ้ หามาเปน (facilitator)
2. เนือ้ หาภายใน e-Learning ต้องมีการปรับปรุงเนือ้ หาให้มคี วามทันสมัย
อยูเ่ สมอ หากไม่มกี ารปรับปรุงอาจทำ�ให้ไม่นา่ สนใจ หรือขาดแจงจูงใจใน
การเข้าใช้
3. สิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) เช่น คอมพิวเตอร์ด้านความเร็ว
และจุดบริการของอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
4. การออกแบบสือ่ e-Learning ทีไ่ มเ หมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รียน
5. ผู้เรียนบางคนอาจชอบเรียนแบบดังเดิม (passive learning) ทำ�ให้
ปฏิเสธการเรียนการสอนผ่านสือ่ e-Learning
6. ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนกำ�ลังสับสนหรือเข้าใจในเนื้อหา
หรือไม่ หากไม่มกี ารติดต่อสือ่ สารกันทางเว็บ อีเมลล์ การอภิปราย หรือ
วิธกี ารอืน่ ๆ
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การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่
e-Learning เป็นการวางแผนการจัดการ เรียนการสอน
ที่รวบรวมเนื้อหา แหล่งข้อมูลต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
มัลติมเี ดีย เข้ามามีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนัน้ ควร
มีการออกแบบหรือการวางแผนนำ�เอาสื่อต่างๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียนสูงสุด การออกแบบทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย
ปัจจุบนั ใช้ตามแบบจำ�ลอง ADDIE มีองค์ประกอบ 5 ขัน้ ตอน
(ฐาปนีย ธรรมเมธา, 2557) คือ การวิเคราะห์ (analysis)
การออกแบบ (design) การพัฒนา (development) การนำ�
ไปใช้ (implementation) และการประเมินผล (evaluation)
โมเดลของ ADDIE มีขน้ั ตอนดำ�เนินการ ตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตัวอย่างการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
ในบทความนีข้ อยกตัวอย่างการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ซึ่งได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยสื่อ e-Learning มา
ประยุกต์ใช้ทง้ั รายวิชา ครบทุกหัวข้อการสอน การออกแบบได้
ดำ�เนินการตามหลักการของ ADDIE ดังนี้
1. การวิเคราะห์
		 1.1 ความจาํ เป็น วิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 1 เป็นวิชาทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการประเมินความ
รู้เพื่อขอรับใบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชัน้ หนึง่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับ 2 รายวิชาหลัก คือ วิชาการพยาบาล

ตารางที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning
ขัน้ ตอน
1. ขัน้ วิเคราะห์
(analysis)

2. การออกแบบ (design)
3. การพัฒนา
(development)

4. การนำ�ไปใช้
(implementation)
5. การประเมินผล
(evaluation)

กิจกรรม
1.1 วิเคราะห์ความจําเป็น
(need analysis)
1.2 วิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis)
1.3 วิเคราะห์ผเู้ รียน (analyze learner)
1.4 การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ (analyze
objective)
1.5 การวิเคราะห์สภาพสิง่ แวดล้อม
analyze environment)
2.1 การเขียนผังงาน (flowchart)
2.2 การออกแบบหน้าจอภาพ (screen design)
3.1 เตรียมสือ่ ในการนำ�เสนอเนือ้ หา
3.2 เตรียมกราฟิกทีใ่ ช้ตกแต่งหน้าจอ
3.3 การเขียนโปรแกรม
3.4 ใช้ผ้เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของ
เนือ้ หา
การนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์
ได้ “ร่าง” ความคิดทีถ่ กู เขียนออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรม

ได้รูปแบบ/ โครงร่าง การจัดวางของเนื้อหา
รูปภาพ กิจกรรม และสือ่ การสอนต่างๆ
ได้โปรแกรม e-Learning ที่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพเบือ้ งต้นแล้ว

โปรแกรม e-Learning ถูกนำ�ไปใช้

ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ ย ได้สอ่ื การเรียนรู้ e-Learning ทีผ่ า่ นการประเมิน
e-Learning
ผลว่าสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงหรือไม่
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มารดาและทารกและวิชาการผดุงครรภ์ ดั้งนั้นรายวิชานี้จึงมี
ความสำ�คัญในการเรียนพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 1 เป็นวิชาทีม่ เี นือ้ หาค่อนข้างมาก ซับซ้อน
คำ�ศัพท์เฉพาะทางมาก ร่วมกับผูเ้ รียนยังขาดประสบการณ์หรือ
ยังไม่เคยเห็นกระบวนการคลอดจริง ส่งผลให้ผ้เู รียนทำ�ความ
เข้าใจกับเนือ้ หาได้ยาก และในรายวิชานีย้ งั ไม่มกี ารจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning ซึง่ การจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในเรือ่ งสือ่ การสอนทีม่ คี วามเสมือน
จริงมากขึน้ และยังสอดคล้องกับผูเ้ รียนในยุคศตวรรษที่ 21
		 1.2 เนือ้ หา เป็นวิชาทีเ่ รียนรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ น
แปลงทางสรีรวิทยาและการให้การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
คลอด และหลังคลอด โดยเนือ้ หาทุกระยะค่อนข้างยากต่อการ
ทำ�ความเข้าใจ โดยเฉพาะเนื้อหาในระยะคลอด ซึง่ ถือว่าเป็น
เนือ้ หาทีย่ ากทีส่ ดุ เนือ่ งจากผูเ้ รียนขาดประสบการณ์ และกลไก
การคลอดส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ดังนั้นในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning ในรายวิชานีค้ วร
เพิม่ เติมความรูท้ กุ ระยะ หรือทุกเนือ้ หา โดยควรเพิม่ ความรูจ้ าก
แหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ รูปภาพทีส่ อ่ื ได้ชดั เจน VDO ต่างๆ และ
คำ�ศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับสูตศิ าสตร์
		 1.3 ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนอยูใ่ นยุคของ Social network
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าร้อยละ 95 มีโทรศัพท์ประเภท smart phone แท็บเล็ต
(tablet) และคอมพิวเตอร์
		 1.4 วัตถุประสงค์ ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 1 ดังนี้
		 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 เพิม่ ขึน้
		 2. พัฒนาสือ่ การจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ย
สื่อ e-Learning ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 1 ให้อยูร่ ะดับสือ่ เติม (complementary)
		 3. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ active Learning
		 4. ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มที กั ษะของคนในศตวรรษที่ 21
		 1.5 สภาพสิง่ แวดล้อม ภายในบริเวณอาคารเรียน
และหอพักมีจุดบริการ (access point) และความเร็วของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตอยูใ่ นระดับดี คอมพิวเตอร์มคี วามเพียงพอ

ต่อจำ�นวนนักศึกษา ห้องเรียนสามารถใช้อนิ เตอร์เน็ตได้ ซึง่ น่า
จะรองรับการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning ได้
2. การออกแบบ
		
2.1 การเขียนผังงาน ในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยสื่อ e-Learning ในรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ผูจ้ ดั ทำ�ได้วางแผนจัดทำ�
ทั้งรายวิชาที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาหรือเสมือนว่าหากผู้เรียนได้
เข้ามาศึกษาด้วย e-Learning ในรายวิชานี้ สามารถเรียนรูไ้ ด้
ด้วยตนเองทุกเนือ้ หาและครอบคลุมโดย ไม่จ�ำ เป็นต้องเรียนกับ
อาจารย์ผสู้ อน การกำ�หนดรูปแบบของการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning ได้ด�ำ เนินการตามรายละเอียดของ
วิชา (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดหน้าจอภาพ (screen design)
(รูปภาพที่ 1) ดังนี้
1. บทนำ�
		 1.1 ชือ่ วิชา และ รูปภาพทีส่ อ่ื กับเนือ้ หารายวิชา
		 1.2 วัตถุประสงค์
		 1.3 คำ�ชีแ้ จงและข้อตกลงในระหว่างการเรียน
		 1.4 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยแนบ
ไฟล์ Pdf หรือ Doc
		 1.5 อาจารย์ผสู้ อน พร้อมข้อมูลทีส่ ามารถติดต่อ
ได้งา่ ย เช่น เบอร์โทรศัพท์ Line ID, email, สถานทีท่ ำ�งาน
เป็นต้น
		 1.6 หัวข้อข่าวหรือประชาสัมพันธ์
2. เนื้ อ หา ผู้ จั ด ทำ � ได้ อ อกแบบหน้ า จอของ
e-Learning ให้สอดคล้องกับรายละเอียดรายวิชา ตารางสอน
วิธกี ารสอน และวิธกี ารประเมินผล เช่น ในรายวิชามีทง้ั หมด 7
หัวข้อ แบ่งหัวข้อสอนเป็น 15 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีวธิ ี
การเรียนการสอน และวิธีการประเมินที่แตกต่างกันออกไป
ผู้จัดทำ�ได้มีการออกแบบเนื้อหาตามตารางสอนและได้มีการ
ชีแ้ จงวิธกี ารเรียนการสอนอย่างละเอียดไว้ใน e-Leaning เพือ่
ให้ผ้เู รียนเข้าใจกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด
โดยทั้ง 15 สัปดาห์จะมีหัวข้อและรูปแบบที่เหมือนกันแต่จะ
แตกต่างกันในรายละเอียดของเนือ้ หา เช่น การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในหัวข้อ
ระยะที่ 1 ของการคลอด มีรายละเอียด (รูปภาพที่ 2) ดังนี้
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รูปภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของบทนำ�ทีป่ ระกอบด้วย ชือ่ วิชา วัตถุประสงค์ คำ�ชีแ้ จง อาจารย์ผสู้ อน รายละเอียดของรายวิชา และ
หัวข้ออืน่ ๆ
1. ระบุสัปดาห์ท่สี อน วันที่เรียนจริง และอาจารย์
ผูส้ อนทีส่ อดคล้องกับรายละเอียดรายวิชา
2. ขอบเขตเนือ้ หาหรือหัวข้อทีจ่ ะทำ�การจัดการเรียน
การสอน
3. คำ�ชีแ้ จงถึงวิธกี ารเรียนการสอนในหัวข้อนี้ พร้อม
ทัง้ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยอธิบายอย่างละเอียด
4. ช่องทางการส่งการบ้าน ทีส่ อดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอน
5. เอกสารประกอบการเรียนการสอนและแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ประกอบไปด้วย เอกสาร
ประกอบการสอนเป็นไฟล์ Doc, PDF, Power Point, web
site จากหน่วยงานต่างๆ และ VDO จาก Youtube ซึง่ ได้เชือ่ มโยง
ไปยัง Website เดิม หรือ ต้นฉบับเพือ่ ป้องกันเรือ่ งของลิขสิทธ์
6. แบบทดสอบ แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ
แบบทดสอบทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ทำ�แบบทดสอบ
สร้างความคุน้ เคยกับแนวข้อสอบ มีทง้ั รูจ้ �ำ เข้าใจ และนำ�ไปใช้
โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับหัวข้อที่สอนเท่านั้นเพื่อให้มีความ

จำ�เพาะเจาะจงกับเนือ้ หา ผูเ้ รียนสามารถเข้าทำ�แบบทดสอบได้
ตามความต้องการ 24 ชั่วโมง และไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง และ
แบบทดสอบท้ายบทเรียน ผูส้ อนสามารถจัดสอบแบบเก็บคะแนน
ผ่านโปรแกรม Moodle โดยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ดังเช่นตัวอย่างแบบทดสอบท้ายบทเรียนจะเก็บคะแนน
ร้อยละ 5
7. ถามตอบข้อสงสัยในระหว่างการเรียน ได้มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามาสอบถามข้อสงสัยแบบพูดสนทนา
(Chat) ในเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ และได้ออกแบบรูปแบบการติดต่อ
สื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในปัจจุบัน คือใช้โปรแกรมไลน์
(Line) และอีเมลล์ ซึง่ สะดวกและเป็นทีน่ ยิ มของผูเ้ รียน
8. คำ�ศัทพ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ผูจ้ ดั ทำ�ได้ออกแบบให้ผเู้ รียน
เข้ามาเพิ่มเติมคำ�ศัพท์ภายหลังการเรียนการสอนในแต่ละวัน
อย่างน้อยคนละ 5 คำ� เพือ่ เป็นการส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับคำ�
ศัทพ์ทางสูตศิ าสตร์
9. มีรปู ภาพทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาหรือข้อความทีใ่ ห้
กำ�ลังใจในการเรียน

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 155

รูปภาพที่ 2 ตัวอย่างสัปดาห์ท่ี 7 ของการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
2.2		การออกแบบหน้าจอภาพ
		 2.2.1 พื้นหลัง เลือกใช้เป็นสีขาว เพื่อสามารถ
รองรับกับสีของตัวอักษรได้หลากหลายสีและดูแล้วสบายตา
		 2.2.2 ตัวอักษร สีของตัวษรเลือกใช้สดี �ำ นํา้ เงิน
ในข้อความทัว่ ไป หากต้องการเน้นข้อความจะใช้ตวั อักษรสีแดง
ไม่เลือกใช้สีท่หี ลากหลาย ซึ่งอาจทำ�ให้ผ้เู รียนสับสนกับจุดที่ผู้
สอนจะเน้น ขนาดของตัวอักษรได้เลือกใช้ขนาดเดียวกันทัง้ หมด
ยกเว้นตัวอักษรที่เป็นหัวข้อหลัก หรือข้อความที่เน้นจะปรับ
ขนาดของตัวอักษรทีใ่ หญ่ขน้ึ
		 2.2.3 รูปภาพ เลือกใช้รปู ภาพประกอบทีม่ คี วาม
หมายสอดคล้องกับเนือ้ หา สีสนั สดใส เคลือ่ นไหวได้ ให้เหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รียนซึง่ ผูเ้ รียนส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง
3. การพัฒนา
		 3.1 เตรียมสือ่ ในการนำ�เสนอเนือ้ หา ในการเตรียม
เนือ้ หา ผูจ้ ดั ทำ�ได้มกี ารประชุมอาจารย์ผสู้ อนทุกท่านเพือ่ ชีแ้ จง
รายละเอียดในการจัดทำ� ขอความร่วมมือในการทำ�เนื่องจาก

การทำ�สือ่ e-Learning ในครัง้ นีไ้ ด้ท�ำ ทัง้ รายวิชา และขออนุญาต
นำ�สือ่ ทีเ่ ป็นเนือ้ หาต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการสอน วิดโิ อ
หรือสือ่ การสอนต่างๆ เผยแพร่ใน e-Learning นอกจากนีผ้ จู้ ดั
ทำ�ได้ท�ำ การสืบค้นและคัดกรองข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ความรูห้ รือให้
เป็นวิทยาทานจากอินเตอร์เน็ตและทำ�การรวบรวมเป็นแหล่ง
ข้อมูลทีผ่ เู้ รียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิม่ เติม โดยการนำ�มาใช้ได้
มีการอ้างอิงผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิตสื่อทุกครั้งเพื่อป้องกัน
เรือ่ งสิขสิทธิท์ างปัญญา
		 3.2 การเขียนโปรแกรม ใช้โปรแกรม Moodle
ซึ่ง เป็ น ซอฟต์ แวร์ ฟ รี สามารถดาวน์ โ หลดได้ ท าง www.
moodle.org รายละเอียดในหน้าจอผู้จัดทำ�เป็นผู้จัดทำ�เอง
เนือ่ งจากผ่านการฝึกอบรมระยะสัน้ จากหลักสูตร e-Learning
and IT in teaching process ณ Waikato Institute of
Technology ประเทศนิวซีแลนด์ และได้ท�ำ การเผยแพร่ความ
รู้ให้แก่อาจารย์ผ้สู อนทุกท่าน เพื่อให้อาจารย์ผ้สู อนทุกท่านมี
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเข้าใช้งาน การเพิม่ เอกสารประกอบ

156 Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol.33 No.3 September - December 2017
การสอน การตรวจการบ้านผู้เรียน การให้คะแนน และการ
สะท้อนกลับความคิดเห็น (feed back) ภายหลังการตรวจ
การบ้าน
4. การนำ�ไปใช้
ก่อนการเปดิ การเรียนการสอนอาจารย์ผสู้ อนประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่ท่ดี ูแลระบบ เรื่องการเตรียมพร้อมรหัสผู้ใช้
(username) และรหัสผ่าน (password) และในวันแรกของการ
จั ด การเรี ย นการสอนผู้ ส อนปฐมนิ เ ทศการเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประกอบด้วย การเข้าถึงระบบโดย
ผูเ้ รียนทุกคนทดลองใช้รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่านหากมีปญ
ั หาดำ�เนิน
ปรั บ แก้ ไขในทั น ที วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) ได้แก่ ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
สอน ช่องทางการส่งการบ้าน แบบทดสอบ ช่องทางการถาม
ตอบข้อสงสัย วิธีการเพิ่มคำ�ศัพท์ท่เี กี่ยวข้อง และสิ่งที่สำ�คัญ
ทีส่ ดุ คือการอธิบายให้ผเู้ รียนเห็นความสำ�คัญของการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Active learning)
ในขณะจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรเปลี่ยน
บทบาทจากการเปนผูให (impart) เนื้อหาแกผูเรียน มาเปน
ผูชวยเหลือและใหคําแนะนําตางๆ (facilitator) แกผูเรียน
พรอมกับเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
e-Learning โดยอาจอยูใ่ นรูปแบบของการออกแบบการเรียนที่
เป็น active learning การกระตุ้นการเรียนรู้โดยการชี้ชวน
ชักนำ� สอบถามถึงปัญหา/อุปสรรค เปดิ โอกาสให้แลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นระหว่างการเรียนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมาก
ขึน้ ประสานงานและอำ�นวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผรู้ ว่ ม
สอนทุกท่านและผู้เรียนที่เกิดข้อสงสัยในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
5. การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์
การเข้าเรียนผ่านสือ่ e-Learning ตัวอย่างผลการประเมินในเชิงบวก
เช่น ชอบระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสือ่ e-Learning
สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ มีขอ้ สอบให้ทดลองทำ�
ก่อนสอบจริง ในเชิงลบ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า อาจารย์
ผู้สอนที่อาวุโสไม่สะดวกในการให้คะแนนนักศึกษาผ่านระบบ
e-Learning เป็นต้น ภายหลังการประเมินผล ผูส้ อนนำ�ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและแก้ไข ก่อนนำ�มาใช้จดั การเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่ การนำ�ไปใช้

ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ย
สือ่ e-Learning ให้ส�ำ เร็จนัน้ รายละเอียดดังนี้
1. ผูบ้ ริหารควรเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูด้ ว้ ย e-Learning โดย
อาจส่งเสริมในลักษณะของสือ่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีม่ ี
ความเพียงพอต่อผูเ้ รียน สัญญาณอินเตอน์เน็ตทีม่ คี วามเสถียร
เงิ น สนั บสนุ น ในการพั ฒ นาความรู้ข องอาจารย์ ผู้ส อนหรื อ
เจ้าหน้าที่ และการสร้างสือ่ e-Learning
2. ผู้สอนควรเห็นความสำ�คัญของการจัดการเรียน
การสอนด้วยสือ่ e-Learning เห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 และเปดิ ใจยอมรับกับแนวการ
เรียนการสอนใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
3. ผูเ้ รียนต้องเข้าใจวิธกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (active
learning) เห็นความสำ�คัญของการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ e-Learning
และเข้าใจแนวทางในการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21

สรุป

การจัดการเรียนการสอนด้วยสือ่ e-Learning เป็น
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนวิธกี ารหนึง่ ทีน่ �ำ มาใช้เพือ่ การเรียน
การสอนแบบ active learning ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที
ทุกเวลา ตามความต้องการ สอดคล้องกับยุคสมัย การนำ�มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูส้ อนว่า
จะเลือกใช้ในลักษณะใด โดยก่อนการนำ�ใช้ควรมีการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนด้วยการวิเคราะห์ความจำ�เป็นของ
การนำ�มาใช้ ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนโดยควรคำ�นึง
ถึงองค์ประกอบของ e-Learning การพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม
การนำ�โปรแกรมไปใช้ และประเมินผลหลังการใช้ ตามหลักการ
ของ ADDIE การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ด่ี จี ะ
มีสว่ นช่วยดึงดูดความสนใจ และช่วยให้ผเู้ รียน เรียนรูไ้ ด้งา่ ยขึน้
และสนุกกับกิจกรรมในการเรียนรู้ ดังนัน้ ผูส้ อนควรเห็นความ
สำ�คัญของหลักการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยสือ่ e-Learning เพือ่ ทีส่ ามารถนำ�หลักการไปพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อ e-Learning ให้เป็นสื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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