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 E – learning : แนวคิดหน่ึงในการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 

                      
ชมนาด   เช้ือสุวรรณทวี * 

____________________________________________________________________________________________ 
 

บทนํา 
 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ชวยพัฒนากระบวนการคิดของคน ใหรูจักคิด คิดเปน คิดอยางมีเหตุผล มีระบบ
ขั้นตอนในการคิด และยังชวยสรางเสริมคุณลักษณะที่สําคัญ มีความจําเปนในการดํารงชีวิต เชน ความเปนผูมีเหตุผล 
มีลักษณะนิสัยละเอียด   สุขุม   รอบคอบ  ชางสังเกต มีไหวพริบ ปฏิภาณที่ดี  อีกทั้งยังเปนพ้ืนฐานในการศึกษา
วิทยาการสาขาอื่นตอไป 

 การท่ีผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนคณิตศาสตร ขึ้นอยูกับการสอนของครูเปนสําคัญ  
ครูผูสอนและผูเรียนจะประสบปญหามากมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนจะตองพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ  การเลือกใชวิธีสอนคณิตศาสตรใหเหมาะสมกับเน้ือหาและกลุมผูเรียนเปนเรื่องสําคัญยิ่ง  
ไมมีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด แตละเน้ือหาอาจเหมาะสมกับวิธีการที่แตกตางกันออกไป แมแตเน้ือหาเดียวกันก็อาจใช
วิธีสอนไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน และอาจตองใชวิธีการสอนหลายๆอยางรวมกัน ใชอุปกรณการสอน 
สื่อการเรียนการสอน  ชวยใหผูเรียนเห็นเปนรูปธรรม  เขาใจบทเรียนไดงายและชัดเจนขึ้น     ครูผูสอนจะมีความรู
แมนยําในเน้ือหาอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองเรียนรูองคประกอบอื่นๆ ที่มีผลตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร   เชน
วิธีการสอน  การใชอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน จิตวิทยาในการเรียนการสอน รูเทคนิคและทักษะตางๆ    
ตลอดจนรูปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน        โดยเฉพาะปญหาที่กอใหเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน
คณิตศาสตรและตองรูวิธีการแกปญหานั้นๆ   ครูจะตองนําหลักการ ทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง  
จะตองมีการยืดหยุน พลิกแพลง ประยุกต ผสมผสานความรู เทคนิค วิธีการตาง ๆ ที่เรียนมาใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริง กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวผูเรียน 

 การสอนคณิตศาสตรไมควรเปนเพียงการบอกใหจดจําและเลียนแบบเทาน้ัน ควรมุงเนนใหผูเรียนเรียนดวย
ความเขาใจ สอนแนวคิด ใหผูเรียนคิดตาม เปนลําดับขั้นตอน มีเหตุผล และยังตองมุงใหผูเรียนเกิดทักษะตางๆ    เชน
ทักษะในการคํานวณ ทักษะในการแกปญหา มีความชํานาญ  แมนยําและรวดเร็ว เกิดความมั่นใจ ทาทาย สนุกกับการ
เรียน  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล 

อยางมากมายเชนน้ี  จําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองศึกษาหรือเรียนรูหลักการ ทฤษฎีตางๆ  เทคนิควิธีการ ทักษะ
ตาง ๆ  ซึ่งถือวาเปนศิลปะประจําตัวของแตละบุคคล   ในทางปฏิบัติอาจใชทฤษฎีแตเพียงอยางเดียวไมได   ขึ้นอยูกับ 
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องคประกอบหลายอยาง   เชน   ตัวผูเรียน    จํานวนผูเรียน     ความแตกตางระหวางบุคคลในกลุมผูเรียน     ตัวผูสอน 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆที่เก่ียวของ ครูจะตองใชความรู หลักการตางๆ รวมกับประสบการณที่ครูสะสมมา ปญหา
ตางๆที่เคยพบ จะชวยทําใหครูมีความสามารถในการแกปญหาไดดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการแกปญหาเฉพาะหนา     การ
นํากลวิธีตางๆเขามาสอดแทรก การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงวิธีตางๆไดอยางฉับพลัน   ทันตอสถานการณเฉพาะหนา 
ควบคุมสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี สามารถทําใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียน มีสมาธิ มีความสนใจ ต้ังใจ 
รวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเจตคติที่ดีตอครูและวิชาที่เรียน 

 เปนที่ยอมรับกันวาไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด  นอกจากวิธีการสอนแลวยังมีตัวแปรอื่นๆ  ทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอกตัวผูเรียนที่มีผลตอการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองใหสามารถสนองตอความสามารถ  
ความถนัด  และความสนใจของบุคคลที่แตกตางกัน     สกินเนอรซึ่งเปนนักจิตวิทยาในกลุมพฤติกรรมนิยม  มีความ
เช่ือวา  ถาสามารถแบงเน้ือหาสาระออกเปนมโนมติยอยๆและตอเนื่องกันได  เขาเช่ือวาเด็กทุกคนจะเรียนไดสําเร็จ
บรรลุเปาหมาย  เพียงแตอาจใชเวลาแตกตางกัน ซึ่งเปนความแตกตางระหวางบุคคลอยางหน่ึง 
 

แนวทางการสอนคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบคุคล 
 ผูสอนจะตองใชกลวิธีการสอนหลายรูปแบบ เชน สอนแบบบรรยายและอธิบายเน้ือหาใหมสําหรับนักเรียน
ทั้งช้ัน    แลวแบงกลุมยอยใหมีนักเรียนเกง ปานกลางและออนอยูในกลุมเดียวกัน  เลือกแบบฝกหัดที่มีความยาก งาย 
พอสมควร  ใหชวยกันทํา   ครูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ มอบหมายงานพิเศษ โจทยเพ่ิมเติม โจทยแบบฝกหัดที่ยาก 
ซับซอนขึ้น ใหนักเรียนเกงทําหรือคนควาเพ่ิมเติม   สวนนักเรียนปานกลางและออน อาจจะตองมีการอธิบายเพ่ิมเติม
หรือสอนเสริม    ซึ่งอาจสอนโดยครูหรือเพื่อนสอนเพ่ือน        แบบฝกหัดที่ใชในการฝกทักษะควรเริ่มจากงายไปยาก 
ใหฝกหลายๆขอจนชํานาญ 

 การเรียนการสอนจะไดผลสูงสุดก็ตอเมื่อนักเรียนใหความรวมมือ  มีสวนรวมในกิจกรรม  ครูจะตอง
พยายามกระตุนใหนักเรียนตระหนักในความสามารถของตนเอง  ใหพยายามปรับตัว  และพัฒนาตามศักยภาพของ
แตละบุคคล   พยายามหลีกเล่ียงที่จะทําใหนักเรียนเกิดความลมเหลว  ใหนักเรียนไดทํางานตามระดับความสามารถ  
ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของนักเรียนทุกคน  อยามุงแตช่ืนชม ชมเชยแตนักเรียนที่เกงจนทอดทิ้งหรือทับถมให
นักเรียนออนเสียกําลังใจ 

 ครูควรใหความชวยเหลือ  แนะนํานักเรียนเปนพิเศษเก่ียวกับวิธีการศึกษาคนควา การใชตําราเรียน  คูมือ  
การคนควาขอมูลตาง ๆ   เพ่ือสงเสริมความกาวหนา พัฒนาทักษะของผูเรียน  หาเวลาพบปะพูดคุยกับนักเรียนเปน
รายบุคคล  เพ่ือสํารวจปญหาและหาแนวทางในการชวยเหลือ  จัดเวลาใหคําแนะนําปรึกษาสําหรับวิชาคณิตศาสตร 
 การเรียนการสอนจะตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง    ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถของแตละคน  เปดโอกาสใหนักเรียนเกงอภิปรายหรือตอบคําถามที่คอนขางยาก ใหนักเรียนออน
ตอบคําถามที่คอนขางงาย  ใชสื่อการสอนผสมผสานใหเหมาะสม       นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน
แลวครูอาจจัดหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร    จัดสิ่งแวดลอมที่จูงใจใหผูเรียนใฝเรียน   อยากรูอยากเห็น    สนใจใน
วิชาคณิตศาสตรมากยิ่งขึ้น สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลยิ่งตอการเรียนรู หองปฏิบัติการคณิตศาสตรเปนสถานที่ที่ใชสําหรับ
ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร    เปนปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรูคณิตศาสตร  เปนกระบวนการและเปนวิธีการในการเรียน
คณิตศาสตรใหเกิดความคิดรวบยอด ผูเรียนจะตองศึกษาคณิตศาสตรจากสื่อการเรียนทั้งหลายไดแก ตํารา  หุนจําลอง   
แผนภาพ เอกสารสิ่งพิมพ แผนโปรงใส สไลด ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร เครื่องคํานวณ เครื่องชวยสอน 
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การสอนโดยใชสื่อประสม ( Multi-media) 
  กองวิจัยทางการศึกษา ( 2543 : 68 ) ใหความหมายของสื่อประสมวา หมายถึง  การนําสื่อหลายๆประเภท

มาใชรวมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน   โดย
การใชสื่อแตละอยางตามลําดับขั้นตอนของเน้ือหา และในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชรวมดวย เพ่ือการผลิต
หรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ในการนําเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร  ภาพกราฟฟก  ภาพถาย  
ภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน  และเสียง 
 การใชสื่อประสมในการศึกษาจะมีประโยชนมากมายหลายดาน  เชน   
 (1)  ดึงดูดความสนใจ บทเรียนสื่อประสมท่ีประกอบดวยกราฟฟก  ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน  และเสียง  

นอกเหนือไปจากเนื้อหาตัวอักษรจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดีแลว ยังชวยในการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนดวย 

 (2)  ใหสารสนเทศหลากหลาย  ดวยการใชซีดี-รอม   ในการใหขอมูลและสารสนเทศในปริมาณที่มากมาย

และหลากหลายรูปแบบเก่ียวกับเน้ือหาบทเรียนที่สอน 

 (3)  ทดสอบความเขาใจ   ผูเรียนบางคนอาจจะไมกลาถามขอสงสัยหรือตอบคําถามในหองเรียน  การใชสื่อ

ประสมจะชวยแกปญหาในสิ่งน้ีไดโดยการใชในลักษณะการศึกษารายบุคคล 

 (4)  สนับสนุนความคิดรวบยอด  สื่อประสมสามารถแสดงสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความคิดรวบยอดของ
ผูเรียน  โดยการเสนอสิ่งที่ใหตรวจสอบยอนหลังและแกไขจุดออนในการเรียน   
 เราสามารถใชสื่อประสมเพื่อการศึกษาไดในลักษณะตางๆ เชน การปรับเขาหาผูเรียน ถึงแมวาการใช
คอมพิวเตอรในลักษณะสื่อประสมจะเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนในการศึกษามากมายเพียงใดก็ตาม  แตเปนสิ่งที่
แนนอนวาคอมพิวเตอรจะไมมีวันแทนหองเรียนได  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนในหองเรียนน้ันเปนการเรียนที่ผูเรียน
จะตองมีปฏิสัมพันธโตตอบกับบุคคลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการเรียนดวยคอมพิวเตอรไมมีวันจะทําเชนน้ันได     
อยางไรก็ตามการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนใน
หองเรียนปกติไดเปนอยางมาก   คอมพิวเตอรเปนเสมือนครูผูสอนตัวตอตัวใหแกผูเรียนแตละคน โดยไมมีการจํากัด
วาผูเรียนน้ันจะตองกระทําในสิ่งที่เหมือนกัน  ในเวลาเดียวกัน  หรือดวยความเร็วที่เทาๆกันกับผูเรียนคนอื่นๆ  
ตัวอยางเชน ดวยการใชคอมพิวเตอรในการสอน  บุญญาภรณ สามารถเรียนคณิตศาสตรเรื่องน้ีใหเขาใจไดในเวลา
เพียง 15 นาที  ในขณะที่เพ่ือนรวมช้ันคนอื่นตองใชเวลาถึง 40 นาที ดังน้ันเธอจึงสามารถเรียนไดถึง 2 เรื่อง และยังมี
เวลาเหลือเพื่อทําอยางอื่นไดอีก  นอกจากนี้ถาเธอมีความรูสึกไมอยากเรียนคณิตศาสตรในวันพุธ    เธอจะสามารถ
เรียนในวันอื่นที่ตองการไดในขณะที่ใชเวลาในวันพุธน้ันในการเรียนวิชาสังคมศาสตรหรือวิชาที่เธอตองการ ดวย
การใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองน้ี   จะทําใหผูเรียนมีความรูสึกมีสวนรวมในการเรียนมากกวาปกติ
และจะทําใหระดับการเรียนอยูในเกณฑที่ดีขึ้น  ( กองวิจัยทางการศึกษา. 2543 :  71-73 )  

กาญจนา   โชคเหรียญสุขชัย  (  2547 :  65 )  กลาววา  ในปจจุบันระบบการศึกษาไทยไดมีการปรับปรุง

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหทันสมัย และ E–learning ก็ไดรับการยอมรับวาเปนความทันสมัยและเปน
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 การเรียนการสอนคณิตศาสตรแตเดิมจะเปนลักษณะของการท่ีผูสอนอธิบาย แลวใหผูเรียนทําแบบฝกหัด
ใหมากที่สุดเพ่ือฝกฝนใหเขาใจดียิ่งขึ้น แตความจริงแลวผูเรียนอาจไมเขาใจตามที่ครูสอนเหมือนกันทุกคน การให
ผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยปราศจากความเขาใจจะทําใหผูเรียนเกิดความทอแทเบื่อหนายได  ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยผูสอนจะเปนผูแนะนําใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูเพ่ือใหเกิดการเรียนรู รูจัก
สังเกต  และสรางความรูดวยตนเองจากขอสรุปที่ไดมา  สามารถนําความรูน้ันไปทําแบบฝกหัดไดอยางเขาใจ  เพ่ือให
บรรลุถึงความสําเร็จดังกลาว  ผูสอนควรจะเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใหแกผูเรียนดวยการใหผูเรียนมีสวน
รวมในการกระทําจริง  มีประสบการณดวยของจริง  และมีประสบการณอยางเห็นไดชัดทางดานคณิตศาสตรกอนที่

จะเรียนในเรื่องแนวคิดดานคณิตศาสตรที่เปนนามธรรม  มุงเนนไปที่ความคิดรวบยอด หลักและกระบวนการคิด
แบบวิเคราะหที่จําเปนสําหรับผูเรียน ใหผูเรียนสํารวจ คนหา อภิปรายและสรางความคิดรวบยอดดานคณิตศาสตร 
ความสัมพันธที่เก่ียวของที่มีอยูในใจแลวและความคิดของแตละคนดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความเช่ือไดอยางแนนอน   
นอกจากเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแลว ผูสอนยังตองนําเทคโนโลยีสื่อการสอนสมยัใหมและไอซีทีมาชวยเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นดวย   การใชเทคโนโลยีเหลาน้ีจะทําใหมีการเปล่ียนแปลง
การสอน  (  กิดานันท  มลิทอง. 2548 : 262 -263 ) 
   

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนระบบออนไลน  E –learning  

 การเรียนการสอนแบบ E–learning เปนการเรียนแบบเดิมๆน้ันเอง เพียงแตเปนการศึกษาทางคอมพิวเตอร

ที่สามารถใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Internet Computer Network) ทั้งหลายรวมไปถึงบรรดาเทคโนโลยีตางๆ

ที่มีอยูในโลก   มาเปนตัวชวยในการเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียน    การวัดผลและการจัดการการศึกษาท้ังหมด
แทนที่จะเปนการใชวิธีเดิมๆ 

 คําวา   E–learning    มาจากคําวา   Electronic (s)  learning     หรือเปนการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  

และยังหมายถึง  Computer learning   ซึ่งก็คือการเรียนรูทางคอมพิวเตอร  หรือเปนการเรียนรูทางใหมโดยใช

คอมพิวเตอร ( ไมใชเรียนคอมพิวเตอร  แตเปนการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมาชวยสอนแทนรูปแบบการสอนเดิม )  
ซึ่งอาจเปนการเรียนรูในรูปแบบของการใชคอมพิวเตอร   วิดีโอ   ซีดีรอม   สัญญาณดาวเทียม  ( Satellite )   แลน 

อินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  หรือแมแตลักษณะของเอ็กทราเน็ตและสัญญาณโทรทัศนก็ได        นอกจากน้ีลักษณะของ  
 E–learning ยังเปนลักษณะการเรียนแบบออนไลนอีกดวย (ศุภชัย สุขะนินทร และกรกนก วงศพานิช. 2545:14-16) 
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ความหมายของ  E – learning  
 

 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ( 2541 : 32 )  ไดใหคําจํากัดความของ E – learning ไว  2  ลักษณะ 

 ลักษณะแรก หมายถึง  การเรียนเน้ือหา  หรือสารสนเทศสําหรับการสอนหรือการอบรม  ซึ่งใชการนําเสนอ
ดวยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใชภาพเคล่ือนไหว เสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ ( Web Technology )  

ในการถายทอดเน้ือหา รวมทั้งใชเทคโนโลยีการจัดการคอรส(Course Management System)ในการบริหารจัดการ 

 ลักษณะที่สอง หมายถึง การเรียนลักษณะใดก็ไดซึ่งใชการถายทอดเน้ือหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส    
ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร  เครือขายอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต  หรือสัญญาณโทรทัศน  สัญญาณดาวเทียม  
 ศุภชัย  สุขะนินทร  ( 2545 :  19 )  สรุปไววา E – learning  หมายถึง  การเรียนทางไกล  เปนการเรียนที่ใช

เทคโนโลยีตางๆท่ีมีบนโลก มาใชเรียนผานทางคอมพิวเตอรโดยอาศัยเครือขายของอินเทอรเน็ตมาชวย ดังน้ันจึงเปน
การศึกษาที่ไรขอบเขตสามารถท่ีจะทํากิจกรรมบนหองเรียนระบบออนไลนได  และจะเปนที่นิยมเพราะไมมีขอจํากัด
เรื่องเวลา ระยะทางและสถานที่ในการเรียนการสอน นอกจากน้ียังสามารถตอบสนองตอศักยภาพและความสามารถ
ของผูเรียนไดดีอีกดวย 
 

รูปแบบการเรียนการสอนระบบออนไลน  ( E – learning  )  
 

 การเรียนการสอนระบบออนไลน เปนการเรียนการสอนที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอรเขามาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน  (  Computer Mediated Communication  :  CMC ) โดยมีมิติ

การนํา E – learning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน  สามารถทําได  3 ลักษณะ  ดังน้ี ( ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  

2545   :   16-17  ) 

 1. สื่อเสริม (  Supplementary )   หมายถึงการนํา E – learning  ไปใชในลักษณะสื่อเสริม    ซึ่งผูสอน

เพียงตองการจัดหาทางเลือกใหมอีกทางหน่ึงสําหรับผูเรียน  ในการเขาถึงเน้ือหาเพ่ือใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติม
แกผูเรียนเทาน้ัน 

 2. สื่อเติม  ( Complementary )  หมายถึงการนํา  E – learning   ไปใชในลักษณะเพ่ิมเติมจากวิธีการสอน

ในลักษณะอื่นๆ  เชน  นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว  ผูสอนไดออกแบบเน้ือหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเน้ือหา
เพ่ิมเติมจาก   E – learning  ตามวัตถุประสงคที่วางไว 

 3. สื่อหลัก ( Comprehensive   Replacement  )  หมายถึง  การนํา  E – learning  ไปใชในลักษณะ

แทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเน้ือหาทั้งหมดในระบบออนไลน  ในปจจุบัน  E –learning  สวน

ใหญในตางประเทศจะไดรับการพัฒนาขึ้น  เพ่ือวัตถุประสงคในการใชเปนสื่อหลักสําหรับแทนครูในการสอน
ทางไกล  ดวยแนวคิดที่วา  มัลติมีเดียที่นําเสนอทาง   E - learning  สามารถชวยในการถายทอดเน้ือหาไดใกลเคียง

กับการสอนจริงของครูผูสอนโดยสมบูรณได 
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              E – learning  สามารถนํามาปรับใชไดกับการเรียนการสอนปกติ    หากมีการปรับใชอยางถูกวิธีจะชวยให

ผูสอนสามารถใชเวลาในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถใหผูเรียนเรียนผานสื่อ E–learning   

แทนการเขาฟงการบรรยายในช้ันเรียนตามแบบเดิม  ในขณะที่ผูสอนจะตองเปล่ียนกลวิธีในการสอนโดยจะตองใช
เวลาในหองเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การเลือกใหมีกิจกรรมหรือภาระงานท่ีมีความหมายหรือสนับสนุนให
เกิดความเขาใจในเน้ือหาของบทเรียน โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือทํา หรือบรรยายเฉพาะสวนเน้ือหาที่เปน
ประเด็นสําคัญๆ ที่ผูเรียนมักจะพบปญหาหรือตองใชเวลานานในการตอบปญหาที่ผูเรียนพบจากบทเรียนที่ไดศึกษา
ดวยตนเอง (  ถนอมพร เลาหจรัสแสง , ธิดาทิตย จันคนา    http:// csc.chiangmal.ac. th/Emagazine /    อางถึงใน  

จตุพร  ศิริวัฒนสกุล. 2545 : 20 ) 

 E – learning  ถือไดวาเปนการปรับกระบวนทัศนใหม  ( New  Paradigm  Shift )  ทางการศึกษา เพราะ  

E– learning  สามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดตามจังหวะของตน ( Self - paced Learning )    ผูเรียนสามารถที่จะควบคุมการเรียนของตนในดานของ

ลําดับการเรียน ( Sequence )  ตามพ้ืนฐานความรู  ความถนัด  และความสนใจของตน ผูเรียนสามารถเลือกเรียน

เฉพาะเน้ือหาสวนที่ตองการทบทวนโดยไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลว       ซึ่งในลักษณะน้ีถือเปนการใหอิสระแก
ผูเรียนในการควบคุมการเรียนของตน ( Learner Control )      ( จตุพร  ศิริวัฒนสกุล. 2545 : 20 ) 

  

บทสรุป 
 

วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เก่ียวกับความคิด เปนโครงสรางท่ีมีเหตุผล มีความเปนนามธรรมสูง  เปนวิชา
ทักษะ ตองใชความรูตอเน่ืองกันเสมือนลูกโซ  เน้ือหาในเรื่องหน่ึงอาจนําไปใชในเรื่องอื่นๆตอไป  พ้ืนฐานความรู
ตองตอเนื่องกัน  ขอจํากัดหรือขอบกพรองในการเรียนการสอนในแตละระดับหรือแตละหัวเรื่องยอมมีผลกระทบตอ
การเรียนรูในระดับตอๆไป   การที่ผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนคณิตศาสตรทั้งครูผูสอนและผูเรียน
จะตองรูและเขาใจถึงธรรมชาติของวิชา  ครูผูสอนจะตองมีกลวิธีถายทอดความรูใหผูเรียน   ควรเลือกใชวิธีการสอน
ใหเหมาะกับเนื้อหา  เวลาและกลุมผูเรียน   ตองผสมผสานวิธีการสอนแบบตาง ๆ      ทําอยางไรผูเรียนจึงสามารถเกิด
ความคิดรวบยอด สามารถผานจุดประสงคเชิงพฤติกรรมได ผูเรียนก็ตองเรียนรู ทําความเขาใจและยังตองฝกทักษะ
จนชํานาญ   การฟงเพียงพอใหเขาใจ ไมชวยใหการเรียนประสบความสําเร็จได ผูเรียนจะตองมีวิธีเรียนที่ทําใหเขาใจ
เน้ือหา  บทเรียน  และมีทักษะเพียงพอที่จะนําไปใชใหสามารถสอบผานตามจุดประสงค  มีความรูเปนพ้ืนฐานที่จะ
นําไปใชในการเรียนเน้ือหาอื่นหรือในระดับช้ันที่สูงตอไป 

 การเรียนการสอนคณิตศาสตรจะประสบความสําเร็จได      สิ่งแรกที่ครูผูสอนจะตองตระหนักถึงคือความ
แตกตางระหวางบุคคล(Individual differences) ครูจะตองมุงสงเสริมความรูความสามารถและเจตคติทางคณิตศาสตร
ใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล    พัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่   พัฒนารูปแบบการสอนในช้ันเรียนให
เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนมากท่ีสุด   ควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางอิสระ     
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีทางเลือกในการฝกทักษะ  มีตัวอยางแนวคิดที่สามารถศึกษาไดซ้ําๆหรือศึกษาไดตามสภาพ
ความพรอมของแตละบุคคล          การเรียนรูบนเครือขาย  E – learning  เปนทางเลือกหน่ึงที่ผูเรียนสามารถใชในการ
เรียนรูเพ่ิมเติมหรือศึกษาซ้ําๆไดดวยตนเอง   ตามความพรอมและตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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การเรียนรูบนเครือขาย E–learning   เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง    ผูเรียนจะตองพยายามทําความ

เขาใจบทเรียนดวยตนเอง พรอมๆไปกับขอมูลหรือบทเรียนที่มีในคอมพิวเตอร เปนการฝกการคิดใหเปนระบบ
ระเบียบของผูเรียน ซึ่งในหองเรียนปกติจะทําไดยาก หรือถาทําไดก็จะเปนเฉพาะนักเรียนบางกลุม บางคนที่ต้ังใจ
เรียน  มีสมาธิในการเรียนอยางตอเนื่อง  แตถาเปนการเรียนทาง E – learning  ผูเรียนจะมีแนวโนมและมีเปอรเซ็นต
การใชความคิดมากขึ้น  เพราะอยางนอยก็ไมอายใคร      ผูเรียนสามารถที่จะเรียนซ้ําแลวซ้ําอีกได     เหมือนถามให
ครูผูสอนอธิบายซ้ําไดหลายๆรอบ  ตรงไหนไมเขาใจก็สามารถฟงซ้ํา อานซ้ํา ดูซ้ํา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปาหมาย
ของการเรียนการสอนโดยสวนใหญตองการใหผูเรียนมีความรูตามที่สอนและไดใชความคิด ความเขาใจตามที่สอน  
บรรลุจุดประสงคของการเรียนการสอน  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามศักยภาพของตนเอง การเรียนในหองเรียน
ปกติจะพบไดวามีนักเรียนจํานวนไมนอยที่งวงหรือหลับในหองเรียน  พูดคุยนอกเรื่อง หรือทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม
เก่ียวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน  ทั้งน้ีนอกจากจะเปนเหตุมาจากความไมใสใจในการเรียนแลว มีประเด็น
สําคัญ 2 ประการคือ 
              1. ติดตามบทเรียนไมทัน ไมรูเรื่องวาครูผูสอนพูดเรื่องอะไร ไมเขาใจต้ังแตเรื่องแรกที่เรียน จึงไมมี
ความหวังที่จะรูเรื่องตอๆไป 

2. รูอยูแลว ครูผูสอนทบทวน สอนซ้ําไมไปเรื่องใหมเสียที นาเบื่อ สอนอยางน้ีนอนดีกวาหรือทํากิจกรรม
อื่นไปดวยดีกวา  เชน  อานการตูน  เลนเกมสในโทรศัพทมือถือ  วาดรูป  ทํารายงานวิชาอื่นๆ  ลอกการบาน หรือไมก็
คุยกันเสียเลย 

การเรียนโดยใช E-learning จะชวยกําจัดปญหาเหลาน้ีได เน่ืองจากผูเรียนสามารถกระโดดขามบทเรียนที่
รูอยูแลวไปเรียนเรื่องที่ตองการหรือเรื่องที่ยากๆไดเลย ไมตองเรียนเรื่องเดิมใหเสียเวลา และสําหรับคนที่ไมคอยรู
เรื่องก็สามารถเรียนซ้ําแลวซ้ําอีก คลิกที่เดิมศึกษาแลวก็สามารถคลิกอานที่เดิมไดอีก เรียนไปจนกวาจะเขาใจ ทั้งยัง
สะดวกสบาย จะเรียนเมื่อไร ที่ไหนก็ได    ถาไมพรอมก็ยังไมตองเรียน   เชน ปวย   ไมสบาย  เหน่ือย   หิว   มีธุระ    
ก็สามารถพักผอน  ไปทําธุระตางๆ ใหพรอมกอนแลวคอยมาเรียนก็ได   ไมจําเปนตองเรียนพรอมใคร   นอกจากน้ียัง
สามารถคนขอมูลเพ่ิมเติมดวยไฮเปอรลิงคเมื่อมีการอางหรือแนะนําใหไปอานอะไรเพ่ิมเติม การเรียนผานE-learning     
ชวยใหผูเรียนไดฝกหาประสบการณการใชงานคอมพิวเตอร  และที่สําคัญยิ่งเปนการสรางความรับผิดชอบ   ความ
มั่นใจในตัวเอง     E-learning จึงเปนการเรียนที่ใชเทคโนโลยีตางๆ เรียนผานทางคอมพิวเตอรโดยอาศัยเครือขายของ
อินเทอรเนตมาชวย  เปนการศึกษาที่ไรขอบเขต  สามารถทํากิจกรรมการเรียนการสอนบนหองเรียนแบบออนไลนได
และไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา  ระยะทางและสถานที่ในการเรียนการสอน       ทั้งยังสามารถตอบสนองตอศักยภาพและ
ความสามารถของผูเรียนไดอีกดวย   การเรียนการสอนแบบ E-learning ไมทําใหความสําคัญของครูผูสอนลดนอยลง
เพียงแตบทบาทหนาที่อาจเปล่ียนไปบาง  ครูผูสอนไมตองบรรยายแตเพียงอยางเดียว  ไมตองพูดซ้ําๆซากๆในเรื่อง
เดิม แตยังคงตองเปนผูนําทาง เปนผูช้ีแนะเมื่อนักเรียนมีปญหาสงสัย  ซ้ํายังมีโอกาสหาขอมูลจากเว็บไซตไดมากขึ้น  
สื่อสารกับผูเรียนไดงายขึ้น  สามารถแอบดูพฤติกรรมของผูเรียนได  มีเวลาดูแล  ช้ีแนะนักเรียนที่เรียนออนไดมากขึ้น  
ดูแลผูเรียนไดทั่วถึงขึ้น 
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ตัวอยางบทเรียนคณติศาสตรระบบ E-learning 
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