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How to Design Interactive e-Learning
โดย วรพจน นวลสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ

e-Learning หมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ไดซึ่งใชการถายทอดเนื้อหา ผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือทางโทรทัศน หรือ ผานสัญญาณดาวเทียม เนื้อหา
สารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนที่เราคุนเคยกัน เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted
Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียน
ทางไกลผานดาวเทียม หรือในหองเรียนเสมือน Virtual Classroom ก็ได
ปจจุบัน คนสวนใหญเมื่อกลาวถึง e-Learning จะหมายถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศ ซึ่งออกแบบมา
สําหรับการสอนหรือการอบรม โดยใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเนื้อหา และเทคโน
โลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management System) ในการบริหารจัดการสอนดานตางๆ โดยผูเรียนที่
เรียนจาก e-Learning นําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิง
โตตอบ (Interactive Technology) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนในลักษณะทางไกล
(Distance Learning) กลาวคือ เปนรูปแบบการเรียนที่ผูเรียนไมจําเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันใน
เวลาเดียวกัน (Anytime-Anywhere) โดยที่ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจาก Courseware ผานทางคอมพิวเตอร ที่
ไดรับการออกแบบและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ในลักษณะสื่อประสม (multimedia) เนนความเปน non-linear
มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหา (interaction) รวมทั้งมีแบบฝกหัดและ แบบทดสอบ
(Quiz) ใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจได โดยเนื้อหาจะมีการแบงไวเปนหนวยยอย/ตอน (module)
Interactive Multimedia หมายถึง การใชคอมพิวเตอรแสดงผล ในลักษณะสื่อผสมหลายชนิดเขาดวยกัน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา ไดเลือก ที่จะรับฟง-รับชมขอมูลเนื้อหา ขาวสาร ผานหนาจอ คอมพิวเตอรโดย
ขอมูลตางๆ จะรวมรูปแบบของ ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ วีดีโอ เพื่อใหผูใชสามารถตอบโต และ
มีปฎิสัมพันธกับสื่อโดยตรงได และสามารถรับรูผลของการปฏิสัมพันธไดทันที
คุณลักษณะสําคัญของสื่อมัลติมีเดีย
คุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเองที่สมบูรณ ไดแก
1. Information (สารสนเทศ) เนื้อหาสาระ (content) ที่ไดรับการจัดลําดับเรียบเรียงแลวเปนอยางดี ทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดที่กําหนดวัตถุประสงคไว (Objective Behavior) โดย
อาจจะนําเสนอเนื้อหาในลักษณะทางตรง (Linear) หรือทางออม (non-Linear) ก็ได

2. Individualization (ความแตกตางระหวางบุคคล) การตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ทั้ง
จากบุคลิกภาพ สติปญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู คือลักษณะสําคัญ โดยที่ผูเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการ
เรียนของตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได เชน สามารถควบคุมเนื้อหา ควบคุมลําดับของการ
เรียน ควบคุมการฝกปฏิบัติหรือการทดสอบ เปนตน
3. Interaction (การมีปฏิสัมพันธ) เนื่องจากผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น หากไดมีการโตตอบหรือปฏิสัมพันธกับผูสอน ดังนั้น สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบมาเปนอยางดี จะ
เอื้ออํานวยใหเกิดการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและตลอดทั้งบทเรียน การ
อนุญาตใหผูเรียนเพียงแตคลิ๊กเปลี่ยนหนาจอไปเรื่อยๆ ทีละหนานั้น ยังไมถือวาเปนปฏิสัมพันธที่เพียงพอสําหรับการ
เรียนรู แตตองมีการใหผูเรียนไดใชเวลาในสวนของการคิดวิเคราะห และสรางสรรคเพื่อใหไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียน
นั้นๆ
4. Immediate Feedback (ผลปอนกลับโดยทันที) การใหผลปอนกลับเปนสิ่งที่ทําใหบทเรียน
คอมพิวเตอรแตกตางจากสื่อที่ใชเพื่อการนําเสนอทั่วไป หากแตมีการประเมินความเขาใจของผูเรียน ไมวาจะอยูใน
รูปแบบของการทดสอบ แบบฝกหัด หรือการตรวจสอบความเขาใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

Definition: UI/UXD หลักการออกแบบหนาจอ
UID : User Interface Design
Visual Design + Interactive
Design

UXD :User Experience Design

Look &Feel หนาจอจะตองดูสบาย
ตา สีสนั สวยงามมีความพอดี
User Friendly หนาจอจะตองใชงาน
งาย ไมยงุ ยากซับซอนในการใชงาน
Globalization สามารถเขาใจได
โดยทั่วไปไมจํากัด
Usability การใชงาน
Resource ทรัพยากร (ภาพ/กราฟก/
วิดีโอคลิป/ตัวอักษร/เสียง)
Learn ability ใชเพื่อการศึกษา
Emotion and Behavioral
Response ตอบสนองความรูสกึ และ
พฤติกรรม
Measurement : User Testing
มีการวัดผลการเรียนรูโดยตัวผูเรียน

UI make Interfaces Beautiful
ทําใหหนาจอบทเรียนสวยงามนาใช
Make Emotional Connections
ชวยใหเกิดความรูสึก/ดึงดูด ใหผูเรียน
เรียนรูต ลอดบทเรียน
UX make Interfaces Useful
ชวยใหผูเรียนอยากใชงานอยากเรียนรู
UX helps Users Accomplish
Goals
ชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมาย
ทางการเรียน

การออกแบบหนาจอบทเรียน UID to UXD
การออกแบบเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ควรมีลักษณะเปน Learning Object โดยบทเรียนไดรับการ
จําแนกเปนหนวยๆ (module) เพื่อใชงายตอการเรียนรูและมีวัตถุประสงคของบทเรียนนั้น
การออกแบบโครงสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) ตองคํานึงถึงลักษณะการใชงานและ
ความสามารถทางการเรียนของผูเรียนที่แตกตางกัน การออกแบบหนาจอบทเรียน ควรคํานึงถึงหลักของความ
สวยงามประกอบกับหลักการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งควรมีการเลือกสี รูปภาพ ตัวอักษรที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาบทเรียนและผูเรียน
การออกแบบบทเรียนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนเปนสิ่งสําคัญ ทีจ่ ะสงผลใหผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรน เกิดความสนใจที่จะเรียน และการเชื่อมโยงเนื้อหาที่ดีนั้น จะสงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําใน
เนื้อหาไดดียิ่งขึ้น
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