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บทน า 

การพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบันมุ่งสู่ทิศทางของสังคมแห่งการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้
ของมนุษย์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยและเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรในปัจจุบัน  ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงยุคดิจิตอลในศตวรรษท่ี 21 หรือท่ีเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่ายุคสังคมสารสนเทศ ดังนั้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงถือว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากใน
การถ่ายทอดความรู้ด้วยกระบวนต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  ไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความต้องการ
ต่างกัน  นับตั้งแต่มีการพัฒนาอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ก็เป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  รวมท้ังการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้ก็สามารถท า
ได้อย่างไร้พรมแดนท าให้เกิดค าว่า E-Learning หรือ Electronic Learning เป็นท่ีรู้จักกันไป
ท่ัวโลก (ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ; 8 มกราคม 2550) 
 
ความหมายของ E-learning 

E-learning คืออะไร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามค าว่าไว้มากมาย
เกี่ยวกับความหมายของ E-learning โดยขอสรุปว่า “E-Learning คือกระบวนการ 
การเรียน การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆที่เหมาะสม  ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการและความจ าเป็นของตนได้อย่างต่อเนื่อ ง
ตลอดเวลา”   
 
ประเภทของการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 15  การจัดการศึกษามี 3
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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          (1) การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นอนศึกษา โดยมีการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและ
ระดับการศึกษาอุดมศึกษา 
          (2) การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  โดยเนื้อหา
และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม 
          (3) การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สภาพแวดล้อม  
สังคม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงการใช้ e-learning ท่ีเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาไทย ซึ่งจะ
กล่าวถึงการศึกษาในระบบ เพราะจะเห็นพัฒนาการเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัดท่ีสุด  

 
E-learning กับการศึกษาในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการศึกษาอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
ขึ้นมาเป็นครั้งแรก  หลังจากนั้นไม่นานเมื่อมีการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้น   กระทรวง 
ศึกษาธิการก็มีโอกาสผลิตรายการเพื่อการศึกษาออกอากาศไปสู่ประชาชนท่ัวไปอีกช่องทาง
หน่ึง  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จึงเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน
การศึกษามาเป็นเวลานาน  จนกระท่ังมีการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการขึ้นใน พ.ศ. 2537 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในประเทศ
ไทย เริ่มต้นในระดับอุดมศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในระยะแรกเป็นการใช้ใน
รูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer-Assisted Instruction: CAI)  ต่อมาเมื่อมี
เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้น  จึงพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนออนไลน์
หรือ Web-Based Instruction (WBI) 

e-Learning ในประเทศไทยเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2538 โดยรัฐบาลได้เปิด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย เพื่อต้องการจะเชื่อมโยงโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศ
เข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาร่วมกันบนเครือข่าย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ
วันท่ี 5 ตุลาคม 2542 ให้ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 
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มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาท่ัวประเทศโดยความรับผิดชอบของเนคเทค ปัจจุบันเนคเทคได้
ด าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายหลายอย่าง ประกอบด้วย การจัดท าเว็บไซต์ของโครงการเพื่อ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ (เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล ;11 
กุมภาพันธ์ 2555) 

กระทรวงศึกษาได้มีการรับรองการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ต้นปี 2549 จึงท าให้การเติบโตของหลักสูตร E-learning มีอัตราการเติบโตเป็นเท่าตัว 
เพราะการศึกษาทางไกลไม่เพียงจะอ านวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนแล้วยัง
อ านวยประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาในแง่ของการบริหารจัดการอีกด้วย คือ ท าให้ต้นทุน
ในการจัดการหลักสูตรต่ าลงด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลท่ีนักศึกษาไม่ต้อง
เดินทางมาเข้าชั้นเรียน และสามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างไม่จ ากัด เป็นช่องทางในการ
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้ท่ีมีความต้องการในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะ
นักศึกษาท่ีอาศัยในต่างจังหวัด 

       ดั ง นั้ น  e-Learning จึ ง เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง 
โอกาสและทางเลือกไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้น 
มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนยังได้ให้
ความส าคัญด้วยเช่นกัน โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่าน
มามหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้มี
การเปิดหลักสูตร e-Learning กันมากมาย เช่น 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เกิดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าจากการขยายตัวของหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
นั้นได้สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของ e-Learning ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญในงานการศึกษา 
(อรวรรณ รักรู้ ; 6 กรกฎาคม 2550)      

ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย (wireless) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและ
เติบโตอย่างมากในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา อุปกรณ์แบบไร้สายต่างๆ ได้เข้ามาแทนท่ี
อุปกรณ์แบบมีสาย (wired) ท่ีเราเห็นได้ชัดเจนคือ โทรศัพท์มือถือ เมื่อมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีแบบไร้สาย เทคโนโลยีส าหรับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ก็ถูกพัฒนาตามขึ้น
ไปด้วย ซึ่งได้แก่ Bluetooth, WAP (Wireless Application Protocol) และ GRPS 
(General Packet Radio System) เมื่อเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไป วิธีการศึกษาหาความรู้ก็ถูก

http://www.gotoknow.org/profiles/users/yaowakung
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พัฒนาตามไปด้วย จึงเกิดขึ้น m-Learning ย่อมาจาก mobile learning ซึ่งเป็นการพัฒนา
อีกขั้นของ e-Learning เป็นการผสมผสานท่ีลงตัวของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย เทคโนโลยีท่ีกล่าวถึงนี้ก็คือ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย 
เราเรียกการเรียนแบบนี้ว่า Wireless Learning , Mobile Learning หรือ m-Learning  
ดังนั้น m-learning คือ การศึกษาทางไกลผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนท่ีแบบไร้สายต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ , PDA ,laptop computer, ipad, tablet เป็นต้น 
(ชนะศึก โพธิ์นอก ; 8 กันยายน 2554) 

ซึ่งในขณะนี้ในหลายๆ สถาบันก็ได้มีการมี
การสอนแบบ e-learning ผ่านสื่อ m-learning 
เช่น ipad, tablet เหตุผลเนื่องจากสะดวกแก่การ
เรียนการสอน เพราะ ในมหาวิทยาลัยก็มีระบบ 
wifi อย่างท่ัวถึง ท าให้การเรียนผ่าน ipad, tablet 
ท าให้การเรียนแบบ e-learning เป็นจริงและได้ผล
มากขึ้น เช่น ไม่เพียงแต่อาจารย์สามารถท าต ารา
เรียนเป็น Power point ให้นักศึกษาดาวน์โหลด
มาเรียนได้ แต่ยังเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นอีกด้วย VDO Clip และ 
interactive  ท าให้การเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น การใช้ชีวิตในการเรียนไม่น่าเบื่อ 

 
สรุป 

ดังจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบ e-learning นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาไทยเป็นเวลาช้านาน และ e-learning ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้ก็เพ่ือจะตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อ
ตอบสนองนโยบายการเรียนรู้ เนื่องจากบุคลากรถือได้ว่าเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดการแข่งขันได้กับประเทศอื่น ๆ  
จึงต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยได้รับการศึกษาท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน  ประกอบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น เร็วขึ้น ดังนั้นระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในลักษณะของ e-Learning จึงเกิดขึ้น  เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาและการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นแนวทางท่ีส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ 
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