
Why are best practices important to eLearning 

development?

ความท้า ทายที่ส าคัญของ e-Learning เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆสองประเด็นคือ
1. Development การพัฒนาสื่อ e-Learning ต้องใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมากมาย 

เช่น นักออกแบบส่ือการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อ 
บรรณาธิการ และผู้ทบทวนตรวจแก้การผลิต ซึ่งการท างานเป็น ทีมดังกล่าวอาจ
เกิดการผิดพลาดในการประสานงานได้

2. Deployment การบริหารจัดการสื่อ e-Learning ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการ
และโปรแกรมการสื่อสารข้อมูลมากมาย ซึ่งการจัดการข้อมูลการเรียนรู้ในชุดวิชาที่
ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องส่งข้อมูลกลับมาที่ LMS เป็นการท างานด้านการแปร
ผลข้อมูลที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการ
ตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้ข้อมูลซึ่งอาจมีจ านวนนับพันคน



E-Learning Development

องค์กรหลากหลายแห่งไม่สามารถผลิต courseware ของตนเอง จึง
พยายามใช้โปรแกรมที่มีวางจ าหน่ายในท้องตลาดโดยต้องจ่ายเงินจ านวนมากเพื่อ
น ามาใช้ในการผลิตสื่อ e-Learning ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning content management system 
(LCMS) ที่ใช้ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นผลิตโดยผู้ผลิตสื่อใน
ท้องตลาด จึงไม่สอดคล้องกับในสถานการณ์จริงของแต่ละแห่ง โดยแบ่งได้เป็นสอง
ประเภทคือ low-end “authoring tools” และ high-end “all 
encompassing” LCMS ซึ่งระบบดังกล่าวทั้งสองนี้ได้ท าให้เกิดปัญหาด้านธุรกิจ
และยังเป็นรูปแบบการสร้างสื่อที่ขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ



The mass-author model เป็นระบบที่มอบหมายให้พนักงานทุกคน
ในหน่วยงานเป็นผู้เขียนสื่อโดยใช้ความรู้ของแต่ละคนมาร่วมกันผลิตสื่อ และใช้
เครื่องมือดั้งเดิม เช่น Ms words, Power Point มาเป็นเครื่องช่วยผลิตสื่อ ท าให้
ขาดการใช้องค์ประกอบด้านการออกแบบสื่อ การประเมินผล การใช้สื่อมัลติมีเดีย
ที่เหมาะสมหรือมาตรฐานด้านการฝึกอบรมโดยทั่วไป  โดยการให้ทุกคนผลิตสื่อขึ้น
เองนี้ยังได้ท าให้ขาดมาตรฐานที่ส าคัญต่างๆในการรักษาคุณภาพสื่อเพื่อให้น า
กลับมาใช้ได้อีกด้วย

A single author (Funneling approach) เป็นระบบที่มอบหมายให้
บุคคลหรือบริษัทหน่วยงาน outsourced ที่สามารถใช้เครื่องมือพัฒนาเนื้อหาวิชา
ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานทาง IT หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ท างานด้วยวิธีนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะส่งข้อมูลของแต่ละคนให้กับผู้สร้างเนื้อหาวิชา 
(author) โดยใช้บันทึก เอกสารต่างๆหรือโปรแกรม power points ปัญหาที่
อาจท าให้ระบบการจัดท าด้อยประสิทธิภาพได้ก็คือการต้องรอคอยเนื้อหาจากแต่
ละฝ่าย และต้องตรวจแก้ไขเนื้อหาที่น ามาจัดท าซึ่งใช้เวลานานจนอาจท าให้
เนื้อหาวิชาอาจล้าสมัยก่อนการน าไปจ าหน่ายได้



Collaborative Tools

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ โดยการพัฒนสื่อ
ในระบบนี้ต้องอาศัยเนื้อหาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ออกแบบสื่อการเรียน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจะเป็นผู้ให้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และนัก
ออกแบบสร้างสรรจะส่งเสริมด้านการออกแบบสื่อ เป็นต้น แต่ละฝ่ายจะมีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการผลิตโดยตรงโดยจะสร้างพื้นที่การท างานร่วมกันหรือ
สภาพแวดล้อม เพื่ อการร่ วมมือ เพื่ อ ให้ แต่ ละฝ่ ายท า งานร่ วมกัน เรี ยกว่ า 
Collaborative Environment (common work area) 



E-learning Deployment

การบริหารจัดการการเรียนในระบบ e-Learning ไปสู่ผู้เรียนเป็นความ
ท้าทายด้านเทคนิคอย่างหนึ่ง ในการเริ่มต้นการเรียน มีการส่งกิจกรรมการเรียน
หลากหลายประเภทไปยัง LMS และเมื่อผู้เรียนได้เริ่มเรียนแล้วต้องมีการ
ตรวจสอบความก้าวหน้า การใช้เวลาในการเรียนของผู้เรียนแต่ละราย ซึ่งช่วยให้
ผู้สอนได้ติดตามได้จากระบบที่บันทึกไว้ในระบบของ LMS โดยระบบการสื่อสาร
ของ LMS ที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ AICC และ SCORM ซึ่งมีการเลือกใช้ใน 
e-Learning แตกต่างกันไป



E-learning Best Practices

1. ควรระบุ Road map ส าหรับการพัฒนา e-Learning ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาด
จากการสื่อสารข้อมูล (ดังระบุในตัวอย่าง)

2. ควรจัดท า e-Learnig development platform/toolset เป็นหลักการพื้นฐานรองรับ
การสร้างและบริหารจัดการด้านเน้ือหา

3. ควรสร้าง Collaborative environment ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกันท างานเป็นทีมได้
4. ควรสร้างวิธีการใช้ข้อมูลสื่อหรือเนื้อหาร่วมกัน โดยเน้นในการใช้ก่อนที่จะน ามาใช้ซ้ า ซึ่งการ

ใช้ซ้ ากันท าให้ต้องมีการบันทึกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก
5. ควรท าความเข้าใจว่า e-Learnig ประกอบด้วยประเภทต่างๆมากมาย ดังรายละเอียดใน 

categories of e-Learning ซึ่งแต่ระดับต้องใช้เทคนิคเครื่องมือแตกต่างกันไป การเรียน
การสอนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และต้องการเครื่องมือท่ีเฉพาะด้านท่ีสามารถน ามาใช้ประโยขน์ได้
สูงสุด มิฉะนั้นอาจส่งผลเสียแก่การเรียนการสอนประเภทต่างๆได้

6. ควรจัดหา templates และตัวอย่างการออกแบบและผลิตสื่อ e-Learning ในแต่ละ
ประเภทเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อ e-Learning ที่รวดเร็ว และเน้นการพัฒนาเนื้อหา
มากกว่าโครงสร้าง



7. ควรเข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆของ e-Learning จะมี source code เพื่อ
ใช้ในการ update ข้อมูลเนื้อหาวิชา และเพื่อมิให้ต้องลงทุนในการพัฒนา 
e-Learning เพิ่มเติม

8. ควรพิจารณา branding ในการพัฒนาออกแบบและใช้งานสื่อ และควร
แบ่งแยกเนื้อหาออกจากการน าเสนอเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อให้
ตรงกับผู้เรียนกลุ่มต่างๆ

9. ควรทดลองใช้ระบบ AICC หรือ SCORM ในระบบ LMS ของหน่วยงานของ
ตน

10. ควรใช้ระบบการจัดท าสื่อการสอนที่ไม่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนทั้ง
ในช่วงพัฒนาสื่อ และการบริหารจัดการข้อมูล

11. ควรใช้ระบบ AICC หรือ SCORM ที่มีความเป็นมาตรฐานและเป็นประเภท
เดียวกันใน LMS ทั้งหมด

12. ควรมีการวิเคราะห์ ทดสอบ และวัดขนาดของสภาพแวดล้อมในการเรียนที่
จัดการการเรียนการสอนก่อนน า e-Learning ไปใช้



e-Learning Development Roadmap

Categories of eLearning
อุตสาหกรรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ระดับต่างๆ (levels) 

เพื่ออธิบายความสลับซับซ้อนของเนื้อหา เช่น Level 1 เป็นระดับเนื้อหาที่
ตรงไปตรงมาจากหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง ส าหรับ Level 4 เป็นการน าเสนอ
เนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนแก่ผู้เรียน เช่นในการฝึกนักบิน ซึ่งต้องมีการแสดงเนื้อหา
โดยแสดงขิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบิน เป็นตัวอย่างของเนื้อหาใน Level 4



Media Management
มีการใช้ห้องสมุดส าหรับสื่อต่างๆ (Media library) ในหลายองค์กรเพื่อ

ใช้งานทั้งภายในองค์กรเองและในระหวา่งประเทศ สื่อต่างๆที่มีการเก็บรักษาและ
สามารถค้นคืนมาใช้งานได้แก่

 สื่อเสียง (ดนตรี หรือเรื่องเล่า)

 เอกสารต่างๆ (PDF, ภาพแสกน  ไฟล์เอกสารหรือข้อความ)

 ภาพต่างๆ (คลิปภาพ ภาพถ่าย หรือกราฟฟิค)

 สื่อผสม (animation, simulation, วีดีโอ)



Source Code

ในสมัยก่อนมีการใช้ source code ในสื่อ e-Learning ซึ่งเป็นการยากที่จะ
รักษาหรือปรับปรุงสื่อเหล่านั้นหลังการผลิตเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นควรให้มีการ
จัดต้ังระบบที่ใกล้เคียงกับระบบที่ผลิตสื่อนั้นควบคู่กันไปและน ามาใช้งานโดย
สม่ าเสมอเพื่อไม่ต้องลงทุนด้านการใช้งานสื่อนั้นเพิ่มขึ้นอีก

ข้อควรพิจารณาด้านเทคนิค

หัวข้อต่างๆที่ควรพิจารณาในการบริหารจัดการสื่อเพ่ือให้สื่อดังกล่าวสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับ LMS ได้ แบ่งเป็นสามองค์ประกอบคือ communication 
standards, deployment constraints และ Interoperability



Communication standards เกี่ยวข้องกับการที่สือ่การเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลไปมา เช่นใน
ระหว่างที่ผู้เรียนก าลังใช้สื่อการสอนนั้นอยู่ การสื่อสารท่ีเปน็ที่นยิมในกลุม่ผู้พัฒนาเนือ้หาคือ AICC 
HACP ควรวางแผนไว้อย่างเหมาะสมและเตรยีมความพร้อมในเรือ่งเกีย่วกับ patch levels, 
server configurations, firewalls และ networking protocols 
Deployment constraints สื่อการเรียนการสอนควรเกีย่วข้องกับเครือข่ายขององค์กรในระดบัสูง
เพื่อความคล่องตัวในการสือ่สารข้อมูลในเครือข่ายจากผู้ใช้ไปยัง servers ต่างๆที่เกี่ยวข้อง (เนื้อหา 
สื่อ และการบริหารจดัการการเรียนการสอน) ปัญหาต่างๆเกีย่วกับการขาดการจัดการที่ดไีดแ้ก่
 เนื้อหาวิชาใหญ่เกนิไป ผู้พัฒนาสื่อสร้างสือ่ทีม่ีขนาดใหญ ่แต่เครือข่ายไม่สามารถจัดสง่ได้ภายใน

เวลาที่ก าหนด หรือเครือข่ายไม่สามารถท างานกบัไฟล์ข้อมลูทีใ่หญ่ๆได้
 เรื่องของรูปแบบของสื่อ (media format) เนื้อหาวิชาอาจใช้รูปแบบไฟล ์Quicktime movie 

แต่ผู้ใช้ไม่มีเครื่องเปิดไฟล์น้ีในเครื่องของตน เป็นต้น
ควรมีการทดสอบสภาพแวดลอ้มการเรียนล่วงหนา้ก่อนเปิดใช้
Interoperability ตัวอย่างของประเด็นต่างๆที่มกัส่งผลกระทบตอ่การท างานของสื่อและการใช้สื่อ
ออนไลน์ เช่น 
 General browser compatibility
 Use of browser plug-in
 ความไม่เข้าใจเรื่องของ configuration ของผู้ใช้


