
 

แนวทางการสรางคอรสแวรท่ีมีคุณภาพ 
ในระบบการเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิคส 

 
 คอรสแวรในระบบการเรียนการสอนทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิคส (e-learning) ท่ีมีคุณภาพดี ควรจะมี
แนวทางการออกแบบองคประกอบหลักตอไปนี้  

1. การใหขอมูลเบื้องตนคอรสแวร 
2. การใหคําแนะนําในการใชคอรสแวร 
3. เนื้อหา 
4. กิจกรรมการเรียน 
5. การประเมินผูเรียน 
6. ระบบนําทางในบทเรียน (Navigation system) 
7. ความคลองตัวในการใชงาน (Usability) 
8. สื่อมัลติมีเดียในคอรสแวร 
9. การออกแบบดานเทคนิค 

 
การใหขอมูลเบื้องตนคอรสแวร 

เพื่อใหผูเรียนมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนรายวิชา ควรมีขอมูลเบื้องตนคอรสแวร ซ่ึงครอบคลุม
หัวขอตอไปนี้ 
1. วัตถุประสงครายวิชา 
2. กลุมเปาหมายที่ควรจะเรียนรายวิชานี้ 
3. ความรูท่ีควรจะมีมากอนการเรียน 
4. ความรูท่ีจะไดจากการเรียน 
5. โครงสรางเนื้อหาบทเรียน 
6. เวลาเรียนที่ใชในการเรียนแตละสัปดาห (ประมาณ) 
7. ระยะเวลาที่ตองใชในการเรียนทั้งรายวิชา (ประมาณ) 
8. หนังสือ เอกสารประกอบการเรียนที่จะตองใชในการเรียนรายวิชา 
9. ฮารแวร และซอฟทแวรท่ีตองใชในการเรียนกับคอรสแวร 
10. ความเร็วของระบบเครือขายที่จําเปนสําหรับการใชคอรสแวร (Bandwidth) 
11. คําแนะนําวิธีการเรียนที่จะประสบความสําเร็จ 
การใหคําแนะนําในการใชคอรสแวร 
1. ควรใหขอมูลวิธีการใชคอรสแวรรายวิชา ดังตอไปนี้ 

1.1 วิธีการใชโปรแกรมในการเปดคอรสแวร (เชน Browser หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของ) 
1.2 โปรแกรมอื่นๆที่ตองใชรวม และคําแนะนําเพื่อใหไดมาซ่ึงโปรแกรมตางๆเหลานั้น 
1.3 วิธีการใชเครื่องมือนําทาง (Navigational control) และเครื่องมืออ่ืนๆของคอรสแวร 
1.4 วิธีการใชโปรแกรม/เครื่องมือ ในการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส/ซิโครนัส (Asynchronous/Synchronous) 
1.5 วิธีการทํากิจกรรมการเรียน การตอบคําถาม วิธีการสงแบบฝกหัด/สงงาน 
1.6 ปญหาทางเทคนิคที่พบบอยและวิธีการแกไขปญหา 
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1.7 คําถามที่พบบอยและคําตอบของคําถามเหลานั้น 
1.8 วิธีการติดตอ/ขอความชวยเหลือ 

1.8.1 วิธีการติดตอเพื่อขอความชวยเหลือทั่วไป 
1.8.2 วิธีการติดตอเพื่อขอความชยเหลือทางดานเทคนิค 
1.8.3 วิธีการติดตอเพื่อของความชวยเหลือดานวิชาการ เนื้อหา  (จากติวเตอรของรายวิชา (หากมี)) 

1.9 วิธีการติดตอเพื่อนรวมชั้นเรียน เพื่อการขอความชวยเหลือกันระหวางการเรียน (หากมี) 
2. ผูเรียนควรจะสามารถเปดดูคําแนะนํา/ขอมูลของรายวิชาไดเมื่อตองการ ตลอดการเรียน 
3. มีสรุปคําศัพทท่ีใชในบทเรียน (Glossary) ท่ีผูเรียนสามารถเปดดูเพื่ออางอิงไดสะดวกตลอดการเรียน 
4. แหลงขอมูลอางอิงในอินเทอรเน็ต (Link) ควรจะมีคําอธิบายสรุปเนื้อหา ควรตรวจสอบการมีอยูของเอกสาร 

(Available) และมีความทันสมัยอยูเสมอ (Up-to-date) 
 
เนื้อหา 
1. เนื้อหาจะตองมีความสมบูรณ เพียงพอที่จะใหผูเรียนไดความรูตามวัตถุประสงคการเรียนของรายวิชาได 
2. เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงท่ีชัดเจน เชื่อถือได 
3. เนื้อหาตองมีความชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจไดงาย 
4. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษาที่ใช) 
5. ควรแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอยๆ ท่ีมีความชัดเจนและเนื้อหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง ควรจัดลําดับการนําเสนอ

เนื้อหาที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง จะจัดโครงสรางเนื้อหาแบบตามลําดับหรือเปนโครงสรางแขนง
ตนไมก็ได  

6. เนื้อหายอยควรจะมีเพียงหนึ่งหรืออยางมากไมเกินสองวัตถุประสงคการเรียนยอยเทานั้น โดยแตละเนื้อหายอยควร
จะประกอบดวย เนื้อหา กิจกรรม และแบบทดสอบความรู 

7. แตละหัวขอจะตองมีบทนําเขาสูเนื้อหา และบทสรุปทายหัวขอ 
8. การเรียบเรียงขอความในเนื้อหา ใหเหมาะสมกับระดับ และพื้นฐานผูเรียนกลุมเปาหมายของรายวิชา 
9. ควรออกแบบคอรสแวรใหนาสนใจ ดึงดูดความสนใจผูเรียน และนาสนุก 
10. ตองระมัดระวัง ไมใหมีเนื้อหาที่เปนการกีดกันสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม รวมทั้งเนื้อหาที่ไมเหมาะสม

แกวัยและวัฒนธรรมอันดีงาม 
11. เนื้อหาจะตองถูกตอง ทันสมัย และไมมีการสะกดคําหรือใชไวยากรณผิด 
12. คอรสแวรจะตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆเลย 

 
กิจกรรมการเรียน 
1. ควรใชวิธีการสอนหลายวิธีเพื่อรองรับผูเรียนที่มีแบบการเรียน (Learning Style) ท่ีหลากหลาย 
2. ควรจัดกิจกรรมที่จะกระตุนใหผูเรียน 

2.1 สนใจ ผูกพันธและมีแรงจูงใจในการเรียน ดวยกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เชน การสวมบทบาท (Role-
plays) การเลาเรื่อง (Stories) การใชเกมสการศึกษา (Games) การจําลองสถานการณ (Simulations) การใช
กรณีศึกษา (Case Studies) เปนตน 

2.2 ทบทวนความรู และประสบการณเดิม 
2.3 ทบทวน ไตรตรอง สะทอนความคิดตนเอง (Reflect) ในเนื้อหาที่ไดเรียน 
2.4 แสดงออกถึงความรูหรือทักษะที่ไดรับจากการเรียน 
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2.5 นําความรูและทักษะท่ีเรียนไปประยุกตใช 
2.6 สามารถประเมนิความกาวหนาในการเรียนรูของตนเอง 

3. ควรเลือกวิธีการนําเสนอเนื้อหา สื่อ และกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียนของ
แตละหัวขอ 

4. ควรมีติวเตอรออนไลน เพื่อตอบคําถาม ใหคําแนะนําผูเรียนตลอดการเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนได
บรรลุวัตถุประสงคการเรียน 

5. ควรจัดใหมีปฏิสัมพันธในการเรียนที่จะชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหามากขึ้น ท้ังปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
บทเรียน (man-machine-interaction) หรือระหวางผูเรียน/ติวเตอร (man-man-interaction) 

6. แนวคิดในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียน  
6.1 คําถามที่แทรกในระหวางการนําเสนอเนื้อหา ควรจะมีความเหมาะสมกับผูเรียน (ใชคําศัพท เหตุการณท่ี

ผูเรียนเขาใจได) และระดับความรูของผูเรียนในบทเรียน 
6.2 คําถามตองชัดเจนและไมคลุมเคลือ 
6.3 คําถามที่มีตัวเลือก (ปรนัย) ตองมีตัวลวงที่เหมาะสม 
6.4 ขอมูลปอนกลับตองชัดเจน เขาใจไดงาย เปนประโยชนตอการเรียนของผูเรียน และหากเปนไปไดควร

เกี่ยวของโดยตรงกับคําตอบผูเรียน 
7. แนวคิดในการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน  

7.1 ใชโมเดลการเรียนแบบรวมมือ (Collaborative learning) 
7.2 จัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนไดใชเครื่องมือในการสื่อสาร (Collaborative tools) เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น หรือทํางานรวมกันในกลุมยอย  
 
การประเมินผูเรียน 
1. ควรมีการทดสอบยอย แบบฝกหัด และการบานที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดบรรลุ

วัตถุประสงคของบทเรียน 
2. ควรมีการทดสอบความรูผูเรียนกอนการเรียน (อาจจะครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และทัศนคติ) 
3. จะตองมีการอธิบายวธีการใชระบบทดสอบความรู การเรียกดูผลการทดสอบความรู  
4. การทดสอบกอนการเรียน และหลังการเรียนควรจะตอง 

4.1 จัดเก็บผลในฐานขอมูลของระบบ และมีวัตถุประสงคในการใชขอมูลที่ชัดเจน 
4.2 หากมีการควบคุมเวลาในการทําแบบทดสอบ จะตองแจงใหผูเรียนทราบชัดเจน 
4.3 ในการทําแบบทดสอบ จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถทบทวนคําตอบแตละขอไดหากยังมีเวลาเหลือ และ

ใหผูเรียนยืนยันการสงคําตนดวยตนเอง 
4.4 แบบทดสอบความรู แบบฝกหัด การบานจะตองครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียน 
4.5 แบบทดสอบความรู แบบฝกหัด การบานจะตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตามวัตถุประสงค 
4.6 ควรมีการใหผลคะแนนการทดสอบ และขอมูลปอนกลับที่ชัดเจน พรอมคําแนะนําในวิธีการเรยีนตอไป 

5. จะตองใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน ท่ีสามารถอธิบายใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากขึ้น หรือชี้นําใหผูเรียนไป
ศึกษา ทบทวนบทเรียนเพื่อใหไดความรูตามวัตถุประสงคการเรียนได 

 
ระบบนําทางในบทเรียน  (Navigation system) 
1. ระบบนําทางตองชวยใหผูเรียนรูตําแหนงท่ีอยูในบทเรียน (Orientation) โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 
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1.1 ทุกหนาของบทเรียนตองแสดงหัวขอเนื้อหา และระบุตําแหนงการใชงานปจจุบัน เพื่อใหผูเรียนทราบและ
สามารถเลือกการทํางานไปยังสวนที่ตองการได 

1.2 ในหนวยการเรียนยอย ควรแสดงขอมูลวาขณะนี้ผูเรียนไดเรียนเนื้อหามาเทาไรและยังมีเนื้อหาเหลืออีกเทาไร 
(เชน หนา 3 จาก 16) 

2. ระบบนําทางตองเรียกใชไดจากทุกสวนในคอรสแวร 
3. ในหนวยการเรียนยอยมีเครื่องมือในการเคลื่อนยายตําแหนง ดังตอไปนี้ 

3.1 ใหผูเรียนสามารถเรียกดูหัวขอยอยตอไปหรือยอนกลับไปดูหัวขอยอยกอนหนาไดสะดวก  
3.2 ใหผูเรียนไปยังโครงสรางเนื้อหาหลักของบทเรียนได 
3.3 มีเครื่องมือในการบันทึกตําแหนงเนื้อหาปจจุบัน เพื่อใหสามารถกลับมายังตําแหนงเดิมไดงาย 
3.4 ควรออกแบบใหผูเรียนสามารถออกจากเนื้อหาที่ดูในขณะนั้น ไปสูหัวขอในระดับบนของโครงสรางเนื้อหาอยาง

ตอเนื่อง และที่หัวขอระดับบนสุดผูเรียนสามารถออกจากบทเรียนได 
4. ระบบควรจะมีการแสดงสถานะการเขาดูเนื้อหาแตละหัวขอใหชัดเจน เชน หัวขอที่ผูเรียนยังไมเคยดู หัวขอที่ผูเรียน

ดูแลวบางสวน หัวขอที่ผูเรียนเคยดูแลว 
5. หากออกแบบเนื้อหาใหแสดงตอเนื่องในหนาเดียวกันโดยผูใชจะตองเล่ือนจอภาพ (Scroll) ขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหา

สวนกอนหนาหรือสวนตอไป ควรจัดแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอยๆที่จบตัวเอง ใหมีสารบัญหัวขอยอยอยูดานบนของ
เนื้อหา และมีปุมยอนกลับสารบัญดานบนแทรกเปนระยะ 

6. ควรออกแบบโครงสรางคอรสแวร ท่ีจะชวยใหผูเรียนไมสับสนในตําแหนงการใชงานคอรสแวร (Disorientated) โดย
มีแนวทางดังตอไปนี้ 
6.1 การเขาถึงเนื้อหา ควรผานเมนยูอยไมมากกวา 3 ระดับ 
6.2 ไมควรออกแบบใหผูเรียนตองเล่ือนจอภาพ (Scroll) โดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวนอน 
6.3 โครงสรางของจอภาพ (layout) รูปแบบ สี เครื่องมือนําทาง (navigation control)  ใหเหมือนกันและอยูใน

ตําแหนงเดียวกันตลอดคอรสแวร 
 
ความคลองตัวในการใชงาน (Usability) 
1. ควรมีคําแนะนําถึงขนาดความละเอียดของจอภาพที่เหมาะสมในการใชงานคอรสแวร รวมทั้งการปรับขอกําหนด

ของโปรแกรมเปดคอรสแวร (Browser) ท่ีจะทําใหใชงานโปรแกรมไดอยางดี 
2. ควรออกแบบใหผูเรียนอานเนื้อหาไดงาย (Readability) 

2.1 ตัวอักษรมีความเดนชัดเมื่อเทียบกับพื้นหลัง 
2.2 รูปแบบตัวอักษร (font) ควรเลือกที่อานไดงาย สบายตา และใชรูปแบบที่คงที่  
2.3 ตัวอักษรมีขนาด (size) พอดี แสดงที่ความละเอียดของจอภาพที่ผูใช สวนใหญใชงาน 
2.4 ตัวอักษรมีชองไฟเหมาะสม 
2.5 ไมควรมีตัวอักษรเกิน 60 ตัวอักษรตอบรรทัด (ภาษาอังกฤษ) 
2.6 เนื้อหาควรแบงเปนหัวขอยอย แตละหัวขอยอยควรจะมีใจความสําคัญอยูระหวาง 5-9 ใจความ 
2.7 ควรใชหัวขอแบบมีลําดับ (lists) และหัวขอแบบไมมีลําดับ (Bullets) เพื่อชวยใหอานเนื้อหาไดงายขึ้น 

3. การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ การใชสี ขนาดขององคประกอบตางๆควรจะคงที่ตลอดทั้งคอรสแวร 
4. การให cue ปอนกลับเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงาน 

4.1 สีจุดเชื่อมโยง (link color) ควรจะเปลี่ยนไปสําหรับจุดเชื่อมโยงที่ผูเรียนเคยเปดไปดูมาแลว 
4.2 Cue เสียงเม่ือผูเรียนคลิก 
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4.3 ขอมูลหรือสถานะแสดงเมื่อตองการใหผูเรียนรอการทํางานหรือรอการเรียกขอมูลเพิ่มเติมของคอรสแวร 
5. ทุกจุดเชื่อมโยงควรจะตองมีขอความระบุเนื้อหาที่ชัดเจน 
6. ควรออกแบบใหผูเรียนสามารถเปดดูความชวยเหลือ ดูคําอธิบาย/คําแนะนํา ไดตลอดเวลาขณะที่ดูเนื้อหาที่หัวขอ

ใดๆ (หากไมสามารถทําไดโดยตรง ควรออกแบบใหผูเรียนกลับไปยังเมนูหลักไดจากตําแหนงใดๆ เพื่อดูคําอธิบาย
ได) 

7. ควรออกแบบโดยคํานึงถึงผูใชท่ีมีขอจํากัด หรือความบกพรองบางสวนของประสาทสัมผัสหรือรางกาย (Diabilities) 
 

สื่อมัลติมีเดียในคอรสแวร 
1. หลักการใชสื่อมัลติมีเดีย 

1.1 “ภาพ” ใชเพื่อชวยใหผูเรียนเห็นรูปธรรมของเนื้อหา และ/หรือสรางความนาสนใจใหเนื้อหา ภาพตองมี
ความสัมพันธกบัเนื้อหา 

1.2 “วีดิทัศน” เพื่อแสดงประเด็นเนื้อหาที่เปนคอนขางซับซอน หรือเขาใจไดยาก 
1.3 “ภาพเคลื่อนไหว” เพื่ออธิบายปรากฏการณท่ีตอเนื่อง และ/หรือดึงดูดความสนใจ แตตองไมมากเกินไปจน

ผูเรียนเกิดความรําคาญ 
1.4 “เสียง” เพื่อเสรมิและชวยใหผูเรียนไดรับเนื้อหาการเรียนจากประสาทสัมผัสหลายทาง 

2. สื่อมัลติมีเดียตองออกแบบใหมีขนาดไมใหญเกินไป เพื่อจะไดไมตองใชชองสัญญาณอินเทอรเน็ตมาก (bandwidth) 
หากสื่อมัลติมีเดียที่จะแสดงบนจอภาพตองใชเวลาในการเรียกนานกวา 10 วินาทีจะตองออกแบบให 
2.1 ในกรณีเปนภาพใหแสดงภาพขนาดเล็ก (thumbnail) บนจอหากผูเรียนสนใจสามารถคลิกเพื่อดูภาพใหญได 
2.2 แสดงเวลาโดยประมาณที่ตองใชในการเรียกสื่อมัลติมีเดีย (ระบุเทียบกับความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ท่ัวไป เชน เมื่อเปดจากโมเด็ม 56 Kbps) 
2.3 แสดงคําอธิบายยอๆของเนื้อหาในสื่อ 
2.4 หากเปนสื่อวิดิทัศน สื่อเสียง (หรือ สื่อสตรีมมิ่ง อ่ืนๆ) จะตองมีชุดคําสั่งใหผูเรียนสามารถหยุดแสดงสื่อ

ชั่วคราว แสดงสื่อตอ เริ่มตนแสดงสื่อใหมบนจอภาพ 
3. จะตองออกแบบใหมีทางเลือกสําหรับผูเรียนมีความยืดหยุนในการดูสื่อมัลติมีเดีย เชน หนึ่ง เรียกดูสื่อ/ไมเรียกดูสื่อ

ก็ได สอง เลือกไดวาจะดูสื่อที่คุณภาพต่ํา (แตใชเวลานอย)หรือเลือกดูสื่อที่คุณภาพสูง (แตใชเวลามาก)  หรือมี
ทางเลือกใหใชสื่อออฟไลนได (สื่อมัลติมีเดียในซีดีรอม) 

4. คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
4.1 สื่อเสียง จะตองไมมีเสียงรบกวน เสียงตัดตอ เสียงเปดกระดาษ ฯลฯ และตัดตอใหเหมาะสม 
4.2 สื่อมัลติมีเดียตางๆตองสามารถเปดดูไดตอเนื่องไมหยุดชะงักเปนชวงๆ 

5. หากตองมีการเรียกหนาเวบซ้ํา ควรจะระมัดระวังไมใหผูเรียนรําคาญ 
 
การออกแบบดานเทคนิค 
1. การออกแบบดานเทคนิคตองคํานึงถึง 

1.1 ความเร็วของระบบเครือขายที่ผูเรียนทั่วไปใชงานอยู 
1.2 มาตรฐานฮารดแวร ซอฟทแวรท่ีผูเรียนทั่วไปสามารถจัดหามาใชได 
1.3 ระบบและเทคโนโลยีท่ีใชจะตองสามารถปรับขยายหรือลดขนาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตอได 

2. คอรสแวรจะตองไมมีปญหาขอผิดพลาดทางเทคนิค ดังเชน 
2.1 โปรแกรมผิดพลาด (bugs)  
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2.2 จุดเชื่อมโยง (links) ที่ไมถูกตอง หรือไมสามารถเชื่อมโยงได 
2.3 ภาพไมแสดง 
2.4 สื่อมัลติมีเดียไมทํางาน 
2.5 เซิรฟเวอรไมทํางาน 

 


