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M – Learning

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช โศภีรักข์*

บทคัดย่อ
	 บทความนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู ้อ่าน	เกี่ยวกับ	m-learning	มีเนื้อหาที่ครอบคลุม	 

ความหมายระบบการบริหารและการเตรียมการเรียนการสอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ	ลักษณะของผู้เรียน 

ที่เหมาะสมที่จะเรียนผู้เขียนมีความหวังอย่างสูงว่า	บทความนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคุณประโยชน ์

และวิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยชนิดนี้

ค�าส�าคัญ :	m-learning;	ระบบการบริหาร;	การเตรียมบทเรียน;	ลักษณะของผู้เรียน

Abstract
	 The	article	is	designed	to	provide	the	research	with	knowledge	on	m-learning.	The	substance	

meaning	administrative	system	and	lesson	plan	preparation,	research	findings	pertaining,	 

and	the	nature	of	learners	deemed	suitable	for	this	type	of	learning.	The	author	has	high	hope	

that	the	readers	of	the	article	would	gain	insights	into	the	usefulness	and	the	application	of	this	

state-of-the-art	technology.

Keywords	 :	m-learning;	administrative	system;	lesson	plan	preparation;	nature	of	learners

	 m-Learningจึงเป็นการเรียนการสอนหรือ

บทเรียนส�าเร็จรูป	(instructional	package)	ที่น�า

เสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา	โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย	

(wireless	telecommunication)	ทีส่ามารถต่อเชือ่ม

จากเครือข่ายแม่ข่าย	(network	server)	ผ่านจุดต่อ

แบบไร้สาย	(wirelessaccess	point)	แบบเวลาจรงิ	

(real	time)	อกีทัง้ยงัสามารถปฎสิมัพนัธ์กบัโทรศัพท์

มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาเคร่ืองอ่ืนโดย

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น	Bluetooth	เพื่อสนับสนุน 

ความหมายของ Mobile learning
	 m-Learning	 เกิดจากค�าศัพท์	2	ค�า	ที่มี 

ความหมายในตัวเอง	ได้แก่	m	มาจาก	mobile	 

ซึ่งหมายถึง	 เครื่องมือสื่อสารที่ ใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการที่สามารถน�าพกติดตัว

ไปไหนได้สะดวก	เช่นโทรศัพท์มือถือ	คอมพิวเตอร์

แบบพกพาที่ เ รียกว ่า	 PDA	 (personal	 data	

assistant)	คอมพิวเตอร์แบบเขียน	(tablet	PC)	

รวมถึงคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค	(notebook	PC)	

ส่วน	learning	มคีวามหมายถึง	การเรยีนรู	้การเรียน

*รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การท�างานร่วมกัน

	 การเรียนการสอนลักษณะนี้จึงมีความ

เป็นส่วนตัวและมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าผ่าน 

ไมโครคอมพิวเตอร์	เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์

ที่น�าเสนอผ่านไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่	เช่น	 

บทเรียน	WBI/WBT	(web	based	 instruction/ 

web	based	 training)	และบทเรียน	CAI/CBT	

(computer	 assist	 instruction/computer	

based	training)	เป็นการเรียนการสอนโดยล�าพัง	

(standalone	based)	เป็นบทเรียนแบบ	off	 line	

ที่สร้างและเก็บบันทึกไว้แล้วในเครื่องแม่ข่าย	 

ผู ้เรียนจะต้องต่อเชื่อมไมโครคอมพิวเตอร์ของ 

ตัวเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตัวเอง

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดบทเรียน

ไปศกึษา	ซ่ึงเป็นบทเรยีนทีม่เีน้ือหาค่อนข้างตายตวั	

และไม่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล

เท่าที่ควร

m-Learning และ e-Learning
	 Brown	อ้างใน	มนต์ชัย	เทียนทอง	(2547)	

ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง	m-Learning	และ	

e-Learning	ไว้ดังภาพที่	1

	 m-Learning	เป็นส่วนหนึ่งของ	e-Learning	

ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์

ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล	นับว่าเป็น

แนวทางใหม่ต่อการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้อง

ตามเป้าหมายตามแนวทางใหม่นี้ผู้เรียนจะมีอิสระ 

อย่างเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่านจอภาพ

ของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา	 

ณ	สถานที่ใดและในเวลาใดๆ	ก็ได้	แทนที่จะต้อง 

นั่ ง ศึ กษาบท เ รี ยนผ ่ านจอภาพของ ไม โคร

คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา	สถานประกอบการ	

หรือบ้านพัก	ซึ่งผู้เรียนบางคนอาจประสบปัญหา

เกีย่วกบัสภาพความพร้อมทางการเรยีน	เช่น	ปัญหา

ส่วนบุคคล	ต้องเดินทางไกล	ติดภารกิจหน้าที่

ประจ�า	และปัญหาอื่นๆ	ในขณะท่ีการเรียนรู้ด้วย	

m-Learning	สามารถกระท�าได้ตลอดเวลา	แม้

ระหว่างการประกอบภารกิจหน้าที่ประจ�าวัน

เทคโนโลยีที่ใช้ใน m-Learning
	 เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแพร่

หลายทัว่โลก	คอื	GSM	(global	system	for	mobile	

communication)	ซึ่งออกแบบข้ึนมาในครั้งแรก 

เพื่อใช้ในการรับส่งสัญญาณเสียงเป็นหลัก	แต่

ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการรับส่งข้อความใน

ลักษณะของ	SMS	(short	message	service)	เช่น	

โทรสาร	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	และข้อความสั้นๆ	

ด้วยความเร็วในการรับส่งสัญญาณ	160	ตัวอักษร

ต่อวินาที	หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาโพรโตคอล

ไร้สาย	 (wireless	protocol)	ขึ้นมาเพื่อรองรับ

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ	ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	เรียกว่า	WAP	(wireless	application	

protocol)	ท�าให้เกิดการตื่นตัวอย่างมากในการ 

ท่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเบราเซอร์ผ่านโทรศัพท์

ภาพที่	1	ความสัมพันธ์ระหว่าง	m-Learning	

และ	e-Learning

Flexible Learning

Contact Learning (face to face/Residential)

e-Learning

Distance Learning

Online Learning

Paper Based Learning

m-Learning
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มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา	แต่ส่วนใหญ่ยังเป็น 

การน�าเสนอด้วยข้อความเป็นหลัก	(text	based)	

การน�าเสนอภาพ	ภาพเคลือ่นไหว	และวดีทิศัน์ผ่าน	

WAP	ยังคงเป็นเรื่องที่ยากต่อโพรโตคอลดังกล่าว

	 การพัฒนาของเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิทัล

ได้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้การรับส่งภาพ	

ภาพเคลื่อนไหว	และวีดิทัศน์	 เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น	

เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่	GPRS,	HSCSD	และ	

Bluetooth	เป็นต้น

	 GPRS	(General	Packet	Radio	Service)	

เป็นเทคโนโลยดีจิทัิลความเรว็สูงในการรบัส่งข้อมลู

ผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์ระบบ	GSM	ด้วยความเรว็สูง

ถึง	171.2	kbps	ซึ่งความเร็วขนาดน้ีเป็นความเร็ว

ที่สูงกว่าการรับส่งข้อมูลวิธีธรรมดาถึง	3	เท่า	และ

สูงกว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ	GSM	

ประมาณ	10	เท่า	ท�าให้การรับส่งข้อมลูไม่ว่าจะเป็น

ข้อความ	ภาพและเสียง	ผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์แบบ

ไร้สายมปีระสทิธภิาพสงูขึน้	รวมทัง้การใช้โปรแกรม

ต่างๆ	ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

	 ปัจจุบันน้ีมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ต่างๆ	ข้ึนมาเป็นจ�านวนมากเพือ่ใช้งานบนโทรศพัท์	

มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาผ่านเทคโนโลย	ี

GPRS	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าระบบ	SMS	และ 

การรบัส่งข้อมลูแบบ	CSD	(circuit	switched	data)	

ซึ่งเป็นโพรโตคอลในการรับส่งข้อมูลแบบดั้งเดิม 

ซึ่งมีข้อจ�ากัดทั้งด้านขนาดของข้อมูลและความเร็ว

	 HSCSD	(high	speed	circuit	switched	

data)	เป็นเทคโนโลยดีจิทิลัความเรว็สงูในการรบัส่ง

ข้อมูลผ่านเครอืข่ายโทรทศัน์ระบบ	GSM	อกีรปูแบบ

หนึง่ซึง่แตกต่างจากระบบ	GPRS	ด้วยความเรว็ท่ีสงู

ประมาณ	57.6	kbps	ซึ่งต�่ากว่าระบบ	GPRS	แต่ก็

มีข้อดีในการรับส่งสัญญาณภาพและวีดิทัศน์ที่ให้

ประสิทธิภาพดีกว่าระบบ	GPRS	เนื่องจากมีระบบ

การประกันคุณภาพของการจัดการสัญญาณภาพ

แบบ	switched	circuit	ที่มีความเสถียรมากกว่า 

การส่งข้อมลูแบบ	packet	ของระบบ	GPRS	อย่างไร

ก็ตามปัจจุบันนี้เทคโนโลยี	HSCSD	ยังไม่เป็นที ่

แพร่หลายมากนักในประเทศต่างๆ	

	 Bluetooth	 เป็นเทคโนโลยีไร้สายในการ 

เชื่อมต่ออุปกรณ์	2	ชุดเข้าด้วยกันในระยะทาง

สั้นๆ	ไม่เกิน	10	เมตร	ด้วยความเร็วสูงสุด	1	Mbps	

เช่น	การต่อเชื่อมโทรศัพท์มือถือเข้ากับไมโคร

คอมพิวเตอร์	แต่ปัญหาของระบบ	Bluetooth	 

ก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ยัง 

ไม่ดีพอ	และมีข้อจ�ากัดทางด้านระยะทางในการ

ติดต่อสื่อสาร

	 เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้	 ในปัจจุบันก�าลัง 

มีการต่ืนตัวอย่างมาก	มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาให้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

แบบพกพาท�างานคล้ายกับไมโครคอมพิวเตอร์

มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการใช้เว็บเบราเซอร์	การใช้

โปรแกรมประยุกต์	(application	software)	การใช้ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 การรับส่งไฟล์ข ้อมูล	 

(file	 transfer)	การรับส่งไฟล์เสียงและไฟล์ภาพ	

รวมทั้งการใช้งานทางด้านมัลติมีเดียในลักษณะ

ของ	MMS	(multimedia	messaging)	การน�าเสนอ

เนื้อหาบทเรียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแบบ

ไร้สายในลักษณะของ	m	learning	จึงเกิดขึ้น	เป็น

พัฒนาการของการเรียนการสอนแบบ	e-Learning	

อีกข้ันหนึ่ง	โดยเป็นที่คาดหมายกันไว้ว่าในยุคที่	4	 

(4	 th	generation)	 ในราวปี	ค.ศ.	2010	 เมื่อ

เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายสามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ด้วยความเร็ว	100	Mbps	จะเป็นยุคทอง

ของการเรียนการสอนแบบ	m-Learning	ผู้เรียน 
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จะสามารถต่อเชื่อมเครื่องมือสื่อสารของตนเอง 

เข้ากบัเครอืข่ายโทรศพัท์ไร้สายเพือ่ลงทะเบยีนเรยีน

ศึกษาบทเรียน	ท�าแบบฝึกหัด	และท�าข้อสอบเพื่อ

วดัและประเมนิผล	รวมทัง้การปฎสิมัพนัธ์กบัผูเ้รยีน 

คนอ่ืนๆ	หรือผู้สอนได้ในเวลาเดียวกัน	แม้ว่าจะ 

อยู่ห่างกันคนละภูมิภาคก็ตาม

ข่ายงานของ m-Learning
	 Knowledge	Anywhere	 เป ็นองค์การ 

ที่จัดการเรียนการสอนแบบ	e-Learning	และ	 

m-Learning	ได้น�าเสนอข่ายงานของ	m-Learning	

ไว้ดังนี้	(Knowledge	Anywhere,	2002)

ติดตามผล	 และประเมินผล	 รวมถึงอุปกรณ  ์

ประกอบต่างๆ	เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน

ผ่านจอภาพของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 

พกพา	ส่วนน้ีจะท�างานสัมพันธ์กับ	task	model	 

และ	use	model	ทีไ่ด้มีการออกแบบไว้ก่อนเก่ียวกับ

รปูแบบการด�าเนนิการเกีย่วกบัภารกิจหรอืกิจกรรม

การเรียนรู้ที่จัดน�าสนอให้กับผู้เรียน

	 3.	 หน่วยเก็บเนื้อหาบทเรียน	 (content	

repository)	ได้แก่	ส่วนของเนื้อหาบทเรียน	รวมทั้ง

แบบฝึกหดัแบบทดสอบ	และส่วนข้อมลูต่างๆ	ทีเ่ป็น

องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้เรียน

	 4.	 ส่วนของการติดต่อกับผู้เรยีน	(interface)	

ได้แก่	ส่วนของการปฎิสัมพันธ์กับผู ้เรียนผ่าน 

แป้นพิมพ์และจอภาพของเครื่อง

ระบบบริหารและจัดการบทเรียน
	 ไม่ว ่าจะเป็นบทเรียน	e-Learning	และ	

m-Learning	 ซึ่งแตกต่างกันเพียงเทคโนโลย ี

ที่ใช้เป็นช่องทางในการส่งผ่านองค์ความรู้เท่านั้น	

ส่วนสาระส�าคัญของบทเรียนคือ	เนื้อหา	(content)	

ที่นับว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้	 จะไม่มีความ

แตกต่างกันแต่อย่างใด	เนื่องจากเป็นส่วนที่ท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้ เรียนให้

เกิดการเรียนรู ้ขึ้นหลังจากศึกษาเนื้อหาบทเรียน

แล้ว	สาระส�าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ทั้ง	 

2	ประเภท	ยังคงยึดหลัก	4	I’s	เช่นเดียวกัน	ได้แก	่ 

1)	 Information	 คือ	ความเป็นสารสนเทศของ

เนือ้หาบทเรยีน	2)	Interactive	คือ	การมปีฎิสมัพันธ์

ระหว่างผู ้เรียนกับบทเรียน	หรือระหว่างผู ้เรียน 

ด้วยกัน	3)	 Individualization	คือ	การส่งเสริม 

การเรยีนรูร้ายบคุคล	และ	4)	Immediate	Feedback	

คือ	การโต้ตอบโดยทันทีที่ผู้เรียนตอบสนอง

ภาพที่	2	ข่ายงานของ	m-Learning	

ตามแนวคิดของ	Knowledge	Anywhere

 

	 ส่วนประกอบข่ายงานของ	m-Learning	

ประกอบด้วย

	 1.	 ข้อมลูค�าอธบิายต่างๆ	เกีย่วกบับทเรยีน	

(context	data)	ได้แก่	ค�าอธิบายบทเรียน	คู่มือ 

การใช้งาน	การช่วยเหลือ	และข้อมูลท่ีจ�าเป็นอื่นๆ	

เพือ่สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รยีน

ในระหว่างการเรียนรู้

	 2.	 เ ค รื่ อ งมื อสนับสนุนที่ ช าญฉลาด	

(Intelligent	Support	Engine)	ได้แก่	 เทคโนโลยี

เครอืข่ายไร้สาย	รวมถงึซอฟต์แวร์ทีท่�าหน้าทีบ่รหิาร 

และจัดการบทเรียน	 (mLMS)	 เริ่มตั้งแต่การ 

ลงทะเบียน	 น�าเสนอ	 จัดการ	 ติดต ่อ ส่ือสาร	 
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	 ส� าหรับการ เรียนการสอนในลักษณะ	

e-Learning	ส่วนที่ท�าหน้าที่หลักในการบริหาร

และจัดการรวมท้ังการน�าพา	(tracking)	ผู้เรียน

ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มลงทะเบียนไปยังเป้าหมายปลาย

ทาง	คือ	LMS	(learning	management	system)	

ซ่ึงนบัว่าเป็นหวัใจของระบบการเรยีนการสอนแบบ	

e-Learning	ท่ีท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอนแทน

ผู้สอนทั้งหมด	ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ	LMS	

ขึ้นมาเพ่ือการพาณิชย์เป็นจ�านวนมาก	เช่น	Lotus	

Learning	Space,	WebCT,	Blackboard,	SAP,	

TopClass	และ	Intralearn	เป็นต้น

	 ส ่วนการเรียนการสอนในลักษณะของ	

m-Learning	ก็มีระบบบริหารและจัดการบทเรียน

เช่นกัน	เรยีกว่า	mLMS	(mobile	LMS)	หน้าทีห่ลกัๆ	

ของ	mLMS	ไม่แตกต่างจาก	LMS	เพียงแต่การ

จดัการบทเรยีนผ่านโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

แบบพกพามีความซับซ้อนมากกว่า	 เนื่องจาก

เป็นการจัดการกับข้อมูลผ่านระบบเครือข ่าย 

ไร้สาย	ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ย่อมมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากกว่า	ปัจจุบันนี้

กล่าวได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของ	m-Learning	ซึ่งเริ่ม

มีการพัฒนา	mLMS	ขึ้นมาเพื่อการพาณิชย์เช่นกัน	 

เช่น	บริษัท	WBT	System	แห่งไอร์แลนด์	ได้พัฒนา

ระบบ	TopClass	Mobile	 เพื่อใช้ในการบริหาร 

และจัดการบทเรียน	m-Learning	นอกจากนี ้

ยังมี	mLMS	อื่นๆ	เช่น	Mobile	LMS	ของบริษัท	

Meridian	KSI	เป็นต้น

ข ้ อดี และข ้ อจ� า กั ดของการ ใช ้

คอมพวิเตอร์แบบพกพาเพือ่น�าเสนอ

บทเรียน m-Learning
	 คอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถใช้แทนที่

ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งสามารถ

ใช ้ เป ็นเครื่องมือสื่อสาร	 บริหารและจัดการ	 

ตลอดจนใช้เป็นเครื่องช่วยสอนได้ทั้งผู ้สอนและ 

ผู้เรียน	ส�าหรับข้อดีของคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

เพื่อการศึกษา	 FERL	 (Further	 Education	

Resources	for	Learning)	ได้สรุปไว้	ดังนี้	 (Ferl,	

2004)	

	 1.	 ผู ้เรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ์ร ่วมกัน

ได้โดยตรง	รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 

ร่วมกัน	แทนที่จะนั่งอยู่หน้าจอภาพเหมือนการใช้

ไมโครคอมพิวเตอร์

	 2.	 ใช้พื้นท่ีไม่มากเหมือนกับการใช้ไมโคร

คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฎิบัติการ	 เน่ืองจาก

คอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเชื่อมด้วยระบบ

เครือข่ายไร้สาย	ผู้เรียนจะใช้งานที่ใดก็ได้

	 3.	 สะดวกต่อการน�าพาพกติดตัวไปไหน 

มาไหน	 เมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แบบ 

โน๊ตบุ๊ค	หรือเปรียบเทียบกับหนังสือแบบเดิม	ใน

ปริมาณของข้อมูลที่เทียบเคียงกัน

	 4.	 มีระบบการรู้จ�าลายมือ	(handwriting	

recognition	system)	ที่สามารถป้องกันข้อมูล

ด้วยลายมือเข้าทางแป้นเขียน	 (tablet)	 ไปยัง

คอมพิวเตอร์ได้ง่าย	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

	 5.	 การใช้ปากกาเข็มเป็นอุปกรณ์น�าเข้า

ข้อมูลของคอมพิวเตอร์แบบพกพา	ซึ่งเป็นวิธีการ 

ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้แป้นพิมพ์หรือ 

การใช้เมาส์	ท�าให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยมากกว่า

การน�าเข้าข้อมูลส่วนน้ียังรวมถึงการร่างภาพ	 
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เขียนภาพ	เซ็นชื่อ	โน๊ตย่อ	และการขีดเขียนอื่นๆ	

ด้วยลายมือ	ซ่ึงนับว่ามีความสะดวกมากกว่าการ

ใช้แป้นพิมพ์เนื่องจากจะเขียนในสถานที่ใดๆ	หรือ

เมื่อเวลาใดๆ	ก็ได้

	 6.	 การศึกษาบทเรียน	m-Learning	ผ่าน

คอมพิวเตอร์แบบพกพาเกิดขึ้นได้ง่ายตลอดเวลา	

ผูเ้รียนสามารถลงทะเบยีนศกึษาบทเรยีน	วเิคราะห์

ปัญหาร่วมกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน	ท�าแบบฝึกหัด	

และท�าการทดสอบได้ขณะที่ตัวเองมีความพร้อม	

ในขณะที่การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ต้องกระท�า 

เป็นเวลา

	 7.	 การเรียนรู้แบบร่วมกัน	(collaborative	

learning)	ที่อาศัยผู้เรียนหลายคนปฎิสัมพันธ์กับ

บทเรียนในเวลาเดียวกันกระท�าได้ง่ายกว่าการใช้

ไมโครคอมพิวเตอร์	เนื่องจากคอมพิวเตอร์แบบพก

พาใช้เครือข่ายไร้สายเป็นช่องทางในการส่งผ่าน

องค์ความรู้	การแบ่งปันทรัพยากรและการกระจาย 

องค์ความรู้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า

	 8.	 ใช้ในสถานที่ใดในเวลาใดๆ	ก็ได้	ไม่ว่า

จะเป็นบ้านพัก	สถานที่ท�างานหรือในระหว่างการ

ประกอบภารกิจการงานหรือการประชุม	เนื่องจาก

การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาจะไม่เป็นการ

รบกวนผูใ้ด	จดัว่าเป็นการใช้งานแบบ	work-based	

learning	ที่แท้จริง

	 9.	 ช่วยกระตุ้นและเรียกร้องความสนใจ	

โดยเฉพาะผู้เรียนระดับวัยรุ ่นที่ไม่ชอบการเรียน	 

การเรียนรู้ด้วยบทเรียน	m-Learning	ผ่านโทรศัพท์

มือถือซึ่งเป็นเครื่องส่วนตัวจะช่วยเรียกร้องความ

สนใจให้ติดตามเนื้อหาบทเรียนได้มากกว่าการ

ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์	 เหมือนกับการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์

	 10.	 เป็นการเรียนรู้แบบเวลาจริง	 เนื้อหา 

บทเรียนมีความยืดหยุ่นกว่าบทเรียน	e-Learning	

ซึ่งค่อนข้างตายตัว	ท�าให้การเรียนรู้ได้รับข้อมูล 

ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มากกว่า

	 11.	 สามารถมีปฎิสัมพันธ์ได้ทันทีกับผู้สอน

หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน	โดยการส่งข้อความส้ันๆ	

(SMS)	สนทนาเวลาจริง	(real	 time	chat)	หรือ 

ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ไม่ต้องเสียเวลารอคอย

เหมือนการเรียนการสอนปกติหรือการเรียนด้วย 

บทเรียนแบบ	off	line

	 12.	 มีค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าบทเรียน 

ที่น�าเสนอผ่านไมโครคอมพิวเตอร์	ทั้งทางด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

	 ส�าหรับข้อจ�ากัดของการใช้คอมพิวเตอร์ 

แบบพกพาเพื่อน�าเสนอบทเรียน	m-Learning	นั้น	

มีดังนี้

	 1.	 จอภาพของ โทรศั พท ์ มื อถื อห รื อ

คอมพิวเตอร์แบบพกพามีขนาดเล็ก	จึงมีข้อจ�ากัด

ในการน�าเสนอข้อมูลท�าให้ขาดความต่อเน่ือง 

ในการน�าเสนอ

	 2.	 ขนาดความจุของหน ่วยความจ�า 

มีน้อยกว่าไมโครคอมพิวเตอร์	ท�าให้ปริมาณการ

เก็บบันทึกป้องกันมิให้ข ้อมูลในระบบสูญหาย	 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาที่สามารถใช้งานได้เกิน	10	ชั่วโมง	 

ก็ตาม	แต่ก็ยังคงมีข้อจ�ากัดทางด้านการน�าเสนอ

เป็นเวลานานๆ	

	 3.	 ไม่มีมาตรฐานใดๆ	ของแพลตฟอร์ม	

โทรศัพท ์มือถือหรือคอมพิวเตอร ์แบบพกพา 

ในปัจจุบันมีขนาดจอภาพและระบบหลากหลาย	

(ไม่เหมือนขนาดจอภาพของไมโครคอมพิวเตอร์ 

ที่ก�าหนดไว้เป็นนิ้วเป็นมาตรฐานตายตัว)	จึงเป็น 
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การยากมากที่จะพัฒนาบทเรียนกับเครื่องหนึ่ง	 

และน�าไปใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์

แบบพกพาอีกเครื่องหนึ่ง

	 4.	 จัดการและน�าเสนอกราฟิกยากกว่า

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์	แม้ว่าจะพัฒนาถึงยุคที่	

3	หรือยุคที่	4	เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านฮาร์ดแวร์

ของเครื่อง

	 5.	 ยากต่อการท�างานแพลตฟอร์มและ 

การต่อเชื่อมต่างระบบ	แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยี 

เครือข ่ายไร ้สายใดๆ	 ก็ตาม	 เนื่องจากความ 

หลากหลายของเทคโนโลย	ีโดยเฉพาะเครือ่งรุน่เก่า

นอกจากจะตกรุน่ง่าย	ยงัไม่สามารถต่อเชือ่มเข้ากบั

ระบบใหม่ๆ	ได้	เน่ืองจากตลาดด้านนีก้�าลงัอยูใ่นยคุ

ของการเปลี่ยนแปลง

	 6.	 การอัพเกรดท�าได ้ยากกว ่าไมโคร

คอมพิวเตอร์	เนื่องจากข้อจ�ากัดทางด้านขนาดของ

ตัวเครื่องและเทคโนโลยีที่ใช้	มีความหลากหลาย	

ซ่ึงเป็นข้อจ�ากัดในการใช้งานกบัโปรแกรมประยกุต์

สมัยใหม่

	 7.	 ความเร็วของเครือข่ายจะเป็นอุปสรรค

ส�าคัญต่อการใช้งาน	หากมีผู้เรียนต่อเชื่อมเข้ากับ

ระบบเป็นจ�านวนมากในเวลาเดียวกัน	เนื่องจาก 

จะเกิดการแบ่งปันแถบกว้างความถี่	(bandwidth)	

ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกๆ	คน

	 8.	 การใช้งานยากกว่าไมโครคอมพิวเตอร	์

จ�าเป็นต้องมีการฝึกฝนการใช้งานก่อน	จึงจะใช้ 

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	โดยเฉพาะ

การใช้ระบบการรูจ้�าลายมอื	ผูเ้รยีนต้องฝึกฝนทกัษะ

การเขียน	เพื่อให้เครื่องรู้จ�าลายมือก่อน

	 9.	 ยุ่งยากต่อการพิมพ์ออกเป็นเอกสาร	

เนื่องจากจะต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย

เท่านั้นจึงจะสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้

	 10.	 ไม่ทนทานต่อการใช้งานหนักเหมือน

กับไมโครคอมพิวเตอร์	 เนื่องจากต้องออกแบบ 

ให้มีขนาดเล็กและมีน�้าหนักเบา	จึงมีข้อจ�ากัดทาง

ด้านการระบายความร้อน	นอกจานี้ยังเกิดการ

หลงลมืหรอืสญูหายง่ายเนือ่งจากเครือ่งมขีนาดเลก็

Windows Mobile :Pocket PC และ 

Smartphone 
	 แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	

	 1.	 กลุ ่มแรก	คือ	PDA	หรือ	Personal	

Digital	Assistant	ซึ่งจะเรียกง่ายๆ	ว่า	PDA	นั่น 

ก็คือคอมพิวเตอร์มือถือแบบพกพาขนาดเล็ก	ซึ่ง 

ในกลุ่มนี้จะมี	Pocket	PC	กับ	Palm	ที่ได้รับความ

นิยมและแข่งขันกันมาตลอดสี่ปีกว่าที่ผ ่านมา	

อปุกรณ์กลุม่นีจ้ะใช้งานด้านพวกเก็บข้อมลูเป็นหลกั

	 2.	 กลุม่ทีส่อง	คือ	PDA	Phone	ซึง่เป็นกลุม่

เครื่อง	PDA	ที่มีโทรศัพท์ในตัว	สามารถใช้งานการ

ควบคุมด้วย	Stylus	เหมือนกับ	PDA	ทุกประการ	

การใช้งานทั่วไปเหมือนกับ	PDA	ในกลุ่มแรกเพียง

แต่ใช้เป็นโทรศัพท์ได้ด้วย	ซึ่งกลุ่มนี้จะมีหลักๆ	อยู่

สามค่าย	คือ	Pocket	PC	Phone	Edition	(เช่น	 

XDA	O2	II,	HP	6365,	Dallab),	Palm	OS	(Treo	

600,	Xplore	G88,	Xplore	m28),	Symbian	(Sony	

Ericsson	P910,	P900)	โดยส่วนมาก	Symbian	 

ไม่ค่อยหันมาตลาดกลุ่มนี้เท่าไรนัก

	 3.	 กลุ ่มที่สาม	 คือ	Smart	Phone	หรือ

โทรศัพท์ที่ฉลาดกว ่าโทรศัพท์มือถือธรรมดา 

เพราะมีการบรรจุเอาลูกเล่นของ	PDA	แบบกลายๆ	

เข้าไปในตัวโทรศัพท์แบบนี้	ซึ่งข้อจ�ากัดของ	Smart	

Phone	ก็คือไม่มี	Stylus	ในการท�างานแต่สามารถ

ลงโปรแกรมเพิ่มเติมแบบ	PDA	และ	PDA	phone	
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ได้	ข้อดีของอุปกรณ์กลุ่มนี้คือมีขนาดเล็กพกพา

สะดวกประหยัดไฟ	ราคาไม่แพงมากนัก

Windows Mobile 
	 Windows	Mobile	คือชื่อ	Brand	ของระบบ

ปฎิบัติการของทาง	Microsoft	แต่จะใช้กับพวก

อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กทั้งหลาย	ซึ่งเป็นระบบ

ปฎิบัติการขั้นสูงของ	MS	ซึ่ง	Windows	Mobile	

นั้นจะต่างกับระบบปฎิบัติการ	Windows	ที่ใช้ๆ	 

กันอยู่	คือว่าระบบนี้จะมาพร้อมกับอุปกรณ์	PDA	

หรือ	PDA	Phone	 รวมถึง	Smartphone	 เมื่อ 

ซื้อเครื่องจะติดตั้งมาใน	 Rom	 ให ้เสร็จสรรพ	 

หากมีป ัญหา	 ไม ่ต ้อง	 Format	 แล ้วลงใหม  ่

เหมือนกับ	Windows	ตามบ้านแค่	Hard	reset	

ข้อมูลก็ล้างทิ้งเรียบร้อยแล้ว	 ระบบดังกล่าวนี ้

ทาง	MS	จะขาย	License	ให้กับผู้ผลิตเครื่องต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็น	HP,	Toshiba	ซึ่ง	MS	ท�าระบบปฎิบัติ

การส�าหรับเครื่องทั้งสามกลุ่ม	ระบบปฎิบัติการ	

Windows	Mobile	จะครอบคลุมอุปกรณ์สามกลุ่ม

หลักใหญ่ๆ	คือ

	 -	 Pocket	 PCซึ่ ง เป ็นอุปกรณ์ 	 PDA	 

จดุประสงค์การใช้งานเพือ่เกบ็ข้อมูลได้จ�านวนมาก	

หน้าจอมีขนาดใหญ่	การท�างานใช้	Stylus	ควบคุม	

เพราะหน้าจอเป็น	Touch	Screen	และที่ส�าคัญ

เป็นจอสี	ส�าหรับเครื่อง	Pocket	PC	นั้นจะสามารถ 

ต่อ	Net	ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งแบบผ่าน	 

IR	และ	Bluetooth	สามารถต่ออุปกรณ์เสริม 

ได้สารพัดรูปแบบ	ไม่ว่าจะแบบ	SD	หรือ	CF	ซึ่ง

เคร่ืองในกลุ่มน้ีจะมีราคาเครื่องตั้งแต่พันปลายๆ	 

จนไปถึง	สองหม่ืนต้นๆ	ความสามารถของเครื่อง	

PDA	ในแบบ	Pocket	PC	นัน้จะบรรจคุวามสามารถ

ของอุปกรณ์กลุ ่มนี้ไว ้เต็มที่ 	 เช ่นใน	HP	 iPAQ	

	 Pocket	 PC	 Phone	 Edit ion	 เป ็นอีก 

กลุ่มหนึ่งในตระกูล	Windows	Mobile	โดยเครื่อง

ในกลุ่มนี้คือ	PDA	ที่ใช้	Pocket	PC	เพียงแต่ใส่การ

ใช้งานด้านโทรศัพท์เข้าไปด้วย	โดยจะมี	Software	

เพ่ิมเข้ามาในการท�างานต่างๆ	ทั้งการจัดการด้าน 

โทรศัพท์	 เช ่น	 เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	 โชว์หน้า 

คนโทรเข้า	และอีกสารพัด	ซึ่งข้อดีส�าหรับอุปกรณ์

กลุ่มนี้คือ	สามารถต่อ	Internet	ได้อย่างง่ายดาย	

ไม่ต้องอาศัยหาโทรศัพท์	มือถืออีกหนึ่งเครื่อง 

มาช่วยในการท�างานแต่อย่างใด	ซึ่งเครื่อง	Pocket	

PC	Phone	เกือบทุกรุ่นจะมาพร้อมกับการใช้งาน

ด้าน	GPRS	อยู่แล้ว	ดังนั้นการใช้งานเข้า	Net	ไม่

ยาก	โทรศัพท์แบบ	Pocket	PC	Phone	สมัยใหม ่

มีลูกเล่นมาให้เกือบครบ	ทั้ง	Bluetooth,	Wi-Fi	 

และกล้องดิจิตอล	ข้อเสียของเครื่องในกลุ ่มนี ้

เห็นจะมีเพียงสองอย่างคือ	เครื่องส่วนมากจะมีมา

ให้เพยีง	1	Slot	เท่านัน้ทีเ่ป็น	SD	และตัวเครือ่งราคา

จะค่อนข้างแพงกว่ากลุ่มอื่นๆ

	 SmartPhone	เป็นโทรศัพท์ทีม่คีวามแตกต่าง

กับโทรศัพท์มือถือทั่วๆ	ไปคือ	สามารถลงโปรแกรม

hx4700	นั้น	มีหน้าจอใหญ่	จอ	VGA	และมี	NAV	

Mode	ควบคุมการท�างาน	มี	Slot	ให้สองอัน



Vol. 3 No.2 November 2014 - April 2015
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

40

เพิ่มได้	มีฟังก์ชั่นการใช้งานคล้ายกับ	Pocket	PC	

และ	Pocket	PC	Phone	Edition	 ซ่ึงกลุ่มของ	

Smartphone	นั้นจะยังคงสามารถ	Sync	กับ	PC	 

ได้ด้วยโปรแกรม	Active	Sync	แต่ว่าเครือ่งในกลุม่นี้

ไม่ได้เน้นความเป็น	PDA	เหมาะส�าหรบัผูใ้ช้ทีไ่ม่เคย

ใช้	PDA	มาก่อน	ส�าหรับหน้าจอของโทรศัพท์แบบ	

Smartphone	นี้จะมีหน้าจอที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบ

กับ	PDA	อาจจะใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือทั่วไป	แต่

ไม่สามารถใช้	Stylus	ควบคุมการท�างานได้	เพราะ

ว่าไม่ได้ใช้หน้าจอ	Touch	Screen	ดังนั้นเวลาเปิด	

Application	ขึ้นมาพร้อมๆ	กันหลายๆ	อันท�าให้ปิด

ได้ล�าบากเพราะต้องกดจากแป้นปุ่มโทรศพัท์เท่านัน้	

จดุประสงค์ของกลุ่มนีค้อื	เป็นการใช้งานแบบ	PDA	

แบบลดรูปลงมาใส่ในโทรศัพท์เท่าน้ัน	จุดเด่นของ

โทรศพัท์แบบ	Smartphone	ทีใ่ช้	Windows	mobile	

กค็อืเป็นการใช้งานคล้ายๆ	กบั	Pocket	PC	สามารถ	

Sync	ข้อมลูกบั	PC	ได้	โดยมขีนาดเครือ่งเลก็ๆ	พอๆ	

กับโทรศัพท์ทั่วไปสามารถ	ต่อ	Net	ค้นหาข้อมูลได้	

รับส่ง	email	ได้	ราคาตัวเครื่องไม่แพงจนเกินไป	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ m-Learning 

วิธีการเรียน
	 จ า ก ข ้ อ มู ล ก า ร วิ จั ย ร ่ ว ม ข อ งบ ริ ษั ท	

ERICSSON	และ	NKI	อินเทอร์เน็ต	College	

ประเทศนอร์เวย์	สามารถสรุปรูปแบบวิธีการเรียน

ได้ดังต่อไปนี้

	 วิธีการเรียนรู ้เนื้อหาของวิชาที่เรียนผ่าน

โทรศัพท์มือถือหลังจากที่	ดาวน์โหลดบทเรียนมา

เรียบร้อยแล้วอาจารย์ประจ�าวิชาจะจ�าแนกเรื่องท่ี

จะสอนเป็นบทและหวัข้อย่อยต่างๆ	เช่น	เรือ่งความ

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ก็จะจ�าแนกเป็นหัว

ข้อย่อยๆ	ดังนี้

	 1.	 ประวัติและความเป็นมา

	 2.	 หน่วยความจ�า

	 	 2.1	 หน่วยความจ�าหลัก

	 	 2.2	 หน่วยความจ�าเสมือน

	 3.	 อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

	 	 3.1	 Input

	 	 3.2	 Output

	 ผู้เรียนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลต่างๆ	ได ้

โดยผ่านหัวข้อหลักก่อนแล้วจึงเข้าไปในหัวข้อ 

ที่ย ่อยลงไปได ้อีกเรื่อยๆ	 จนพบรายละเอียด	 

ลักษณะการท�างานเช่นนี้ เหมือนกับการเลือก

เมนูต่างๆ	บนโทรศัพท์มือถือ	 เช่น	อยากรู ้เรื่อง 

หน่วยความจ�าหลัก	 บนเมนูจะปรากฏหัวข ้อ 

หลังจากนั้นหน ้าจอก็จะปรากฏรายละเอียด 

ที่มีในหัวข้อหน่วยความจ�า	ลักษณะการเข้าถึง 

ข้อมูลนั้น	คล้ายกับการท่ีเราเข้าไปยังฟังก์ชันต่างๆ	

ของโทรศพัท์มอืถอืและสิง่ทีน่กัเรยีนสามารถกระท�า

ผ่านการเรียนแบบ	m-Learning	มีดังนี้

	 -	 เรียนรู้เนื้อหาของวิชาที่เรียน

	 -	 จดโน้ตย่อ

	 อย่างไรก็ตามเครื่องทั้งสามกลุ่มนี้ก็สามารถ

รองรับภาษาไทยและยังสามารถลงโปรแกรมเสริม

ได้อีกจ�านวนมาก
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	 -	 ท�ารายงาน

	 -	 ดาวน์โหลด	เอกสารการเรียน	

	 -	 หาข้อมลูเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อทีเ่รยีน

	 -	 ส่ง	และ	รับ	อีเมล	จากเพื่อนๆ	ที่เรียน

ด้วยกัน	อาจเป็นการซักถามกันถึงหัวข้อที่ไม่เข้าใจ

	 -	 รับ	อีเมล	การสั่งงานหรือการบ้านจาก

อาจารย์ประจ�าวิชา

	 -	 ส่งรายงานหรือการบ้านผ่านทาง	อีเมล

	 -	 รบั	อเีมล	รายงานหรอืการบ้านทีอ่าจารย์

ประจ�าวิชาได้ตรวจ

ผู้เรียนที่เหมาะสมกับ m-Learning 
	 คณะผู ้จัดท�าสื่อการศึกษาของหน่วยงาน

พัฒนาและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ	์ 

ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์แบบ 

ไร้สาย	หรือ	m-Learning	ว่า	มีลักษณะของความ

เป็นส่วนตัวสูง	ดังนั้นวิธีนี้จะสามารถช่วยเหลือ

และส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียน	ให้กับผู ้ที่

ไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและเรียนรู้ตามระบบ

การศึกษาปกติได้	 ไม่ใช่ว่า	m-Learning	จะมี

ประโยชน์เฉพาะกบัคนทีม่ปัีญหาเรือ่งการเข้าสงัคม 

เท ่าน้ัน	 คนปกติอย ่างเราๆ	 ก็สามารถเรียนรู ้ 

ผ่าน	m-Learning	ได้เช่นกัน	โดยเฉพาะคนที่ต้อง

เดินทางบ่อยๆ	อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง	หาที่เล่น

อินเทอร์เน็ตล�าบาก	และสะดวกที่จะใช้อุปกรณ์ 

ไร้สายต่างๆ	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	หรือ	PDA	การ

ศึกษาแบบ	m-Learning	เหมาะสมกว่าการเรียนรู้

แบบอื่น
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