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ค าน า 

 
 หนั งสื อ  “Digital Learning”  เล่ มนี้  เขี ยนขึ้ น โดย มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือน า เสนอแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้               
ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในลักษณะบูรณาการไปกับ
การจัดการเรียนรู้ประจ าวัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ าหนั งสื อเล่มนี้ จะ เป็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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Digital Learning 
 

1. บทน ำ 
 

 Digital Learning เป็นการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียน           
ที่มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ Digital Learning อย่างต่อเนื่อง              
จะมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ซึ่ งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ           
ในอนาคต  
 

2. ควำมหมำยของ Digital Learning 
 

 Digital Learning หมายถึง การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Application สื่อออนไลน์  เป็นต้น  และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
devices & Tools)  เ ช่ น  Smart Phone, Tablet, Computer           
เป็นต้น เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองให้การเรียนรู้                  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เรียนรู้ได้มำกขึ้น เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เรียนรู้ได้
ถูกต้องและชัดเจนมำกขึ้น เรียนรู้แล้วน ำไปใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น 
แต่ใช้เวลำลดลง)  
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3. ลักษณะของกำรเรียนรู้แบบ Digital Learning 
 
 Digital Learning เป็นการผสมผสำนระหว่างเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนใช้เทคโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์
ดิจิทัล เป็น เครื่ องมือสนับสนุนการเรียนรู้  ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล           
อย่างหลากหลาย เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ ใช้โปรแกรม หรือ 
application มาช่วยให้กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น (เรียนรู้
ได้มำกขึ้นแต่ใช้เวลำลดลง)  
 
 ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์
ด ิจ ิท ัล  เ ช ่น  Smart Phone, Computer, Application เ ป ็น ต ้น           
ให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของการเรียนรู้ อีกทั้งมีจิตดิจิทัล 
(Digital mind) หรือกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ 
 
 ผู้สอนมีบทบาทในการออกแบบกำรเรียนรู้  (Learning 
design) ที่มีสถำนกำรณ์ให้ผู้ เรียนต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
อุปกรณ์ดิจิทัลต่ำงๆ ในการปฏิบัติกรรมตามเป้าหมาย และเป็น
สถานการณ์ที่มีลักษณะบูรณำกำร Main concept ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนผสมผสานสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ในระหว่างที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว 
Digital Learning ผู้สอนท าหน้าที่ โค้ช  ด้วยการชี้แนะให้ผู้ เรียน          
คิดวิเครำะห์ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอะไร             
ในการเรียนรู้  ใช้เมื่อไหร่ ใช้อย่างไร และกระตุ้นให้ผู้ เรียนมี วินัย             
ในตนเอง (self-discipline) ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 วินัยในตนเอง เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ส ำคัญของ Digital 
Learning ส าหรับผู้เรียนทุกระดับและการเรียนรู้ทุกเรื่อง เพราะวินัยใน
ตนเองจะเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ เรียน มี เป้ำหมำยทำงกำรเรียนรู้                    
ของตนเอง ควบคุมตนเองในกระบวนการเรียนรู้ และก ำกับตนเองไปสู่
เป้าหมาย ผู้เรียนที่ขาดวินัยในตนเองจะประสบปัญหาในการเรียนรู้
แบบ Digital Learning อย่างมาก  
 
 ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญกับการ เตรียมพื้นฐำน            
ด้ำนกำรมีวินัยในตนเองให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ระหว่างที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้           

ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ และพยายามหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงเงื่อนไข

บังคับให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ท าให้ผู้เรียน               

มีวินัยในตนเองอย่างยั่งยืน 
 
 



4 

 แนวทางและวิธีการกระตุ้นวินัยในตนเองของผู้เรียนในการ
เ รี ย น รู้ แ บบ  Digital Learning คื อ  ก ำ ร ออกแ บบกำ ร เ รี ยน รู้                   
ให้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้เรียน (ใช้ผู้เรียนเป็น
ตัวตั้งและบูรณำกำร Main concept เข้ำไป) ซึ่งผู้สอนควรวิเคราะห์
ผู้เรียนให้ชัดเจนก่อนที่จะออกแบบการเรียนรู้ 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจ

ของผู้เรียน คือ สิ่งกระตุ้นวินัยในตนเองที่ดีที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 ลักษณะของ Digital Learning 

Digital Learning Digital Learning 

Main concept 

สมรรถนะ/คุณลักษณะ 
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4. กำรออกแบบกำรเรยีนรู้แบบ Digital Learning 
 
 การออกแบบชั้นเรียน Digital Learning คือการเปิดพื้นที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรเรียนรู้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้              
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ทุกรายวิชา มีแนวทางดังนี้ 
 
  1. ออกแบบสถำนกำรณ์กำร เรี ยนรู้ ให้ผู้ เ รี ยน ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรท ำงำนร่วมกัน (Collaborative working) 
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน และอาจน าไปสู่ 
กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนหรือนวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ 
 
  2. ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำย           
ในลักษณะของกำรเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personalized learning)               
ที่ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของตนเองได้ จะท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างหลากหลาย แต่ยังคงเชื่อมโยงกับ Collaborative working  
 
  3.  เตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้            
อุปกรณ์กำรเรียนรู้ แหล่งกำรเรียนรู้  โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ ที่ผู้สอนต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ปล่อยให้ผู้เรียนสืบค้นเอง
แบบไม่มีทิศทาง  
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  4.  จัดระบบหรือขั้นตอนกำรเรียนรู้ให้ชัดเจนว่ากิจกรรม
ล าดับแรกคืออะไร ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไร กิจกรรมล าดับถัดไป
คืออะไร ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไร หรือกิจกรรมใดไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ เ พ่ือให้ผู้ เรียนติดตำมหรือปฏิบัติกิจกรรม                
กำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน ไม่สะเปะสะปะ ไร้ทิศทาง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 การออกแบบการเรียนรู้ Digital Learning 

ออกแบบสถานการณ ์
ที่ต้องใช้เทคโนโลย ี

ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้
ให้มีความหลากหลาย 

จัดระบบขั้นตอน 
กิจกรรมการเรียนรู ้

เตรียมความพร้อม 
ทรัพยากรเทคโนโลย ี

การออกแบบการเรียนรู ้
Digital Learning 
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5. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Digital Learning 
 
 การจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่ำงๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
โดยไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไร และไม่มี
ข้อก าหนดว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกิจกรรมการเรียนรู้           
แต่จะต้องใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของกำรจัดกำรเรียนรู้  เช่น 
ธรรมชาติของผู้ เรียน เนื้อหาสาระ ทรัพยากรที่มีอยู่จริง เป็นต้น            
ซ่ึงการจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learning มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
 
  1. สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของผู้เรียน แนะน าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและคุณค่าที่แท้จริงของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ไม่ใช่เพื่อควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลิน 
 
  2.  เปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนมีอิสระในกำรเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามความคิดของผู้เรียนเองก่อน หากผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ จึงชี้แนะให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้หลักกำร
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และตอบสนองวัตถุประสงค์  
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  3. กระตุ้นให้ผู้ เรียนแสวงหำเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ           
ที่ตอบสนองการความต้องการในการใช้งานได้ดีกว่าเครื่องมือดิจิทัล
แบบเดิมๆ และผู้สอนควรชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นว่า เครื่องมือดิจิทัลมีความ
หลากหลาย ควรเลือกใช้ให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
 
  4. ให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลในกำรท ำงำน เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์
ของการเรียนรู้แบบดิจิทัลของผู้เรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
  5. เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในกำรใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ดิจิทัลเชิงบูรณำกำร หมายความว่า ผู้สอนควรสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานดิจิทัลเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้หรือ
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนตระหนัก             
ในคุณธรรมจริยธรรม ควำมซื่อสัตย์  กำรให้ เกียรติบุคคลอ่ืน             
กำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน             
สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญของ Digital Learning 
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ภาพประกอบ 3 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learning 

กำรออกแบบกำรเรียนรู ้
Digital Learning 

สร้างแรงจูงใจการเรียนรู ้
และการใช้เทคโนโลย ี

 

เปิดพื้นที ่
การใช้เทคโนโลย ี

 

กระตุ้นให้แสวงหา 
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การใช้เทคโนโลย ี

 

เสรมิสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 
การใช้เทคโนโลย ี
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6. กำรประเมินกำรเรียนรู้แบบ Digital Learning 
 
 การประ เมินการ เ รี ยนรู้ ใ นลั กษณะ Digital Learning                
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรวัดและประเมิน        
เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้ เรียนบนพ้ืนฐานแนวคิดการประเมิน         
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (assessment for learning) ใช้การประเมิน
เป็นสิ่งกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียน (assessment for improvement) 
ไม่ใช่ประเมินเพื่อตัดสินผู้เรียน (assessment for judgment)  
 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ดิจิทัลสนับสนุนการประเมินการเรียนรู้
มีความหลากหลาย เช่น กำรประเมินผลงำนผู้เรียนผ่ำนอีเมลล์ส่วนตัว 
กำรประเมินผลงำนกลุ่มผ่ำน Software ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน               
หรือแม้แต่กำรให้ข้อเสนอแนะผ่ำน Application ต่างๆ จะช่วยให้
ผู้เรียนทรำบผลกำรประเมินอย่ำงรวดเร็ว อาจเป็นแบบ Real time 
feedback ก็สามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบกำรประเมิน
ของผู้สอนที่สอดคล้องกับบริบททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
 จุดเน้นประการหนึ่งของการประเมินในลักษณะ Digital 
Learning คือ การท าให้ผู้ เรียนทรำบผลกำรประเมินและข้อมูล
ย้อนกลับอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้
ของตนเอง อีกท้ังเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจภำยในในการเรียนรู้อีกด้วย 
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7. บทสรุป 
 
 การเรียนรู้แบบ Digital Learning พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีสถำนกำรณ์            
ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ              
อีกทั้งท ำหน้ำที่โค้ช ให้ค ำชี้แนะ ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมการเรียนรู้  
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 Digital Learning เป็นการผสมผสาน 

ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ผู้เรียนใช้เทคโลยีดจิิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัล 

เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู ้


