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    การวิจัยเร่ืองนี้มีจุดมุงหมาย คือ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริง
แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงกับนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนปกติ 3.เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาที่นักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปน
หลักในหองเรียนเสมือนจริง 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองไดแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรีที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 6 หองเรียน 220 คน นํามาแบงเปน 2  กลุม กลุมละ 110 คน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน คือ t-test dependent และ  t-
test Independent ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม         
  ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใชหองเรียนเสมือนจริง แบบใชปญหาเปนหลักในระดับ 
อุดมศึกษา ไดขั้นตอนรูปแบบจํานวน 13 ขั้นตอนประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายในการเรียน
การสอน, 2) การวิเคราะหผูเรียน, 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ,4) การกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก,5) การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอม
ทางการเรียน ,6) การกําหนดบทบาทผูสอน,7) การสรางแรงจูงใจในการเรียน ,8) การดําเนินการเรียน
การสอน, 9) กิจกรรมเสริมทักษะ, 10) ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลักใชFILA Model,11)กําหนดชวงเวลาทดสอบ,12)การประเมินผลการเรียน(การประเมิน
ตามสภาพจริง),13) ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง 

ซ่ึงผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญอยูในเกณฑเหมาะสมมาก และผลการหาประสิทธิภาพของ
หองเรียนเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ(E1/E2) 83.15/81.17 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
  2. ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียน
เสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก พบวามีผลการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนปกติโดยใช
ปญหาเปนหลักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   3. นักศกึษาที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา มีความ
คงทนในการเรียนรู ไมแตกตางกัน 
    4.นักศึกษาที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริง มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวย
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาอยูในระดับพึงพอใจมาก 
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    The purposes of  this research were (1)  to develop teaching style by using  PBL 

Virtual Classroom in  Higher Education level (2)  to compare learning achievement of  learners 
between  learning by using  PBL Virtual Classroom and learning by PBL in class, (3)  to study the 
retention of  learners in learning by using  PBL Virtual Classroom, (4) to  evaluate the satisfaction 
of  learners  that learn by using  PBL Virtual Classroom .  
The research tool was a PBL Virtual Classroom, evaluated by specialists, then the tool was 
developed and validated its efficiency.  After that , tryout  with  220  students from  6 classes 
under the Industrial  Education and Technology  Faculty , King  Mongkut’s  University of  
Technology Thonburi,  in The second  semester of  2006 academic year. The sample groups 
were divided into two groups, each group had 110 students. The statistics used for analyzing the 
pre and the post achievement test comparison   were t-test dependent and t-test Independent   

The research results were as follows:  
 1.The PBL Virtual Classroom in  Higher Education level should be compound of  13 
steps ; 1)  objectives identification in learning and teaching 2) learner analysis, 3) content  
designing 4) activities identification in teaching  and  learning follow PBL concept  5)  learning 
environment preparation  6)  teaching  role identification 7) learning motivation  8)  learning  and 
teaching processing 9) skill  improvement activities  10)  learning and teaching control  the PBL 
process by using FILA Model, 11) test periods identification 12) learning  evaluation  (Authentic 
Assessment) 13) feedback for improvement. The PBL classroom model as evaluated by 
specialists was at appropriate level and the efficiency of developed The PBL Virtual Classroom 
was (E1/E2) 83.15/81.17, which compounded with setting criteria   
 2. The after learning achievement of learners that learned by PBL Virtual Classroom in 
higher education was higher than before learning at .01 significantly. 
 3. There was no significant difference in learning retention of the learner that learned 
from PBL Virtual Classroom in higher education level.  
 4. The learner, that learned from the PBL Virtual Classroom in higher education level 
satisfied with learning and teaching by PBL Virtual Classroom at high level.  
 



บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
สังคมในปจจุบัน เปนสังคมโลก เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยปราศจากพรมแดนขวาง

กั้น โลกเปนเสมือนหมูบานเดียวกัน (Global Village) ดวยสภาพดังกลาว ทําใหเกิดการการแขงขัน
กันอยางเสรี ในสังคม ที่ทําใหจําเปนที่จะตองใชความรูเขามาตอสูและดํารงตนใหอยูไดในสังคมโลก 
ทามกลางการแขงขันที่สูงและเปนอิสระ ทําใหสังคมไดปรับเปลี่ยนจากการแขงขันดานวัตถุดิบ ดาน
แรงงาน ดานทุน และดานการตลาดกลับมาเปลี่ยนเปน การแขงขันกันในเรื่องของความรูที่จะไป
พัฒนาและแขงขันในตลาดโลกได สังคมในยุคนี้เปนยุคที่ตอเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรม มาเปนสังคมอุตสาหกรรม สังคมขอมูลขาวสารและในปจจุบันคือสังคมแหงการเรียนรู 
หรือสังคมที่ใชความรูเปนฐาน(Knowledge Based Society) ในสังคมยุคนี้ตางจําเปนตองใชทักษะใน
ดานการเรียนรูเพ่ือ การดํารงชีวิตอยู 

อัลวิน ทอฟเลอร (2547) ไดกลาวถึงทิศทางเศรษฐกิจในยุคคลื่นลูกที่ 3 จะผลักดันอนาคต
ไทย อาจตองใชเวลาพัฒนาจนถึงป 2040 หรือ พ.ศ.2583 วาประเทศไทยตองปรับตัวเรงดวน ดาน
เศรษฐกิจฐานความรู ไทยจึงจะเคลื่อนตัว จากอุตสาหกรรมการเกษตร สูการพัฒนา ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ-ชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี นอกจากนี้องคกรภายในประเทศตองปรับโครงสราง ใหอยู
ในลักษณะเครือขาย เพ่ือความเขมแข็ง และตองมีสายสัมพันธที่ดีกับเครือขายภายนอกองคกร 
นอกจากนั้นการบริหารธุรกิจในยุคใหม จะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเปนสวนหนึ่ง เพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับหนวยงาน และจะตองกระตุนใหผูคนเรียนรู รูจักใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน 

การเรียนรูเพียงแคใหอานออกเขียนไดและสามารถสื่อสารกันได ไมเปนการเพียงพอในยุค
ปจจุบัน ดังน้ันการศึกษาของไทยจึงไดมุงเนนไปที่การเรียนรูตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติปพ.ศ.2542)และมีการแบงการเรียนรูออกเปน 3 ประเภทคือ ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งทั้งสามระบบนี้จะตองสามารถ ถายโอนและเชื่อมตอกันไดอยางสมบูรณ 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกๆดาน หากพิจารณาในดาน
ของความยั่งยืนเรายังขาดภาวะสมดุล เกิดจากสภาพภายในของสังคมเราเอง และจากการคลอยตาม
กระแสการภิวัฒนของโลกทั้งน้ีประเด็นปญหาใหญที่ควรมีการทบทวนเพื่อใหเกิดความตระหนักรู
รวมกัน  ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมา ทําใหการวางงานสูงขึ้น มีปญหาทางสังคมอ่ืนๆตามมา 
เชนความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก ระเบียบใหมของโลกทั้งในระดับภาค
และระดับนานาชาติที่มาพรอมกับโลกาภิวัตน ไดสรางความรุนแรงในการแขงขันขึ้น มีความจําเปนที่
จะตองเสริมสรางฐานความรูที่เขมเข็งใหกับประเทศเพื่อความสามารถในการปรับตัวรูเทาทันไมตก
อยูในภาวะผูเสียเปรียบ 
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 การพัฒนาสังคมไทยโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมุงไปที่อัตราการ
เจริญเติบโต แตเพียงถายเดียว บนโครงสรางที่ออนแอ ไมเปนธรรม และตองพ่ึงพิงตางชาติเปนหลัก 
ไดแสดงผลใหประจักษแลววา เปนทิศทางที่ผิดพลาด สังคมทุกวันน้ีและอนาคตเปนสังคมฐานความรู
ที่การเรียนรู ความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยอันสําคัญในการพัฒนาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สงเสริมและสรางสภาพการณเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนสวนใหญในสังคมเขามามีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรม
สาธารณะที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชนทองถิ่น การสนับสนุนใหสังคมทุกสวนและทุกระดับไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอความสําเร็จ 

การพัฒนาประเทศไทย เพ่ือใหแขงขันกับสังคมโลกนั้น มีองคประกอบในหลายๆดาน และ
การเตรียมความพรอมน้ัน จําเปนจะตองใชวิธีการตางๆเพื่อจะกาวไปสู จุดที่จะแขงขั้นกับสังคมโลก
ได ซึ่งในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูศตวรรษที่ 21เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2542)ได
เสนอ 10 อนาคตภาพ เพ่ือพลิกโฉมหนา ใหมของโลก และเตรียมความพรอมประเทศไทยสูศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่ง 10 อนาคตภาพนี้คนในสังคมจะตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงมิได และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อนาคตภาพที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 อนาคตภาพ พอสรุปไดดังนี้  

1.ยุคของเทคโนโลยีขั้นสูง (The Age of High Technology) ซึ่งถือวาเทคโนโลยีเปนปจจัย
สําคัญที่กําหนดรูปแบบการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 20  

2.ยุคของขอมูลขาวสารสนเทศ (The Age of information Technology) ซึ่งการพัฒนา 
วิทยาการดานคอมพิวเตอรเร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 1964 จนถึงปจจุบันมีการสรางเครือขายสารสนเทศ ซึ่ง
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความสามารถการแขงขัน (competitiveness) ทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ความสําเร็จและอํานาจของบุคคลจะอยูที่ความสามารถในการเขาถึง การจัดการ 
และการประยกุตใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูอยางมากมายเหลานี้  
  3.ยุคของสังคมแหงความรู (The Age of Knowledge Society) จากประโยคอมตะของ 
Francis Bacon ที่วา "ความรู คืออํานาจ (Knowledge itself is power)" ดังนั้น ความรูจึงกลายเปน
ตัวกําหนดระดับความสามารถในการแขงขันทั้งในระดบับุคคล ระดบัหนวยงาน และในระดบัประเทศ 
ซึ่งในที่สุดจะไมมีประเทศทีย่ากจนอีกตอไปแลว แตจะเรียกวา "ประเทศทีไ่มรู" แทน ดังนั้นบุคคลที่
ทรงความรูอยางหลากหลายและมีความสามารถในการนําความรูมาใชใหเกิดประโยชน จะกลายเปน
กลุมคนที่ทรงพลังอํานาจในสังคมอนาคต    
  4.ยุคของสังคมเครือขาย (The Age of Networks) มีการจัดระเบียบโลกใหม (New World 
Order) ซึ่งจะไมมีประเทศหรือองคการใดสามารถดํารงตนเองอยูโดดเดี่ยวโดยมิตองขึ้นอยูกับใครอีก
ตอไปแตจะตองสรางการประสานความรวมมือในการดําเนินงานเพื่อการอยูรอดและเพ่ิมความ
แข็งแกรงของประเทศและองคการ โดยเหตุนี้ สังคมเครือขายจึงเปนภาพที่ชัดเจนมากในศตวรรษที ่
21  
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จากนโยบายเศรษฐกิจฐานความรูที่เกิดจากวาระการประชุมเอเปกในประเทศไทยเมื่อป 
2547 กําหนดไวมี 4ประการดังน้ี 

1.นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Innovation and Technological Change) 
2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  
3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: 

ICT)   
  4.สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment)  

 
นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกําหนดทิศทางของนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาICT เพ่ือ

การศึกษาของประเทศดังน้ี 
1. ยุทธศาสตรการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (Curriculum Development) 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเนื้อหาการเรียน (Content Development) 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายทางการศึกษา 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานกายภาพ 
6. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งเชิงสถาบัน 
7. การสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย 
8. ความมุงม่ันของผูนําประเทศและฝายการเมือง 

 
จากนโยบายของรัฐในการนําเอา ICT มาใชในยุทธศาสตรที่ 1-4 เพ่ือพัฒนาประเทศและ

ผนวกกับการเรียนการสอนในปจจุบันประเทศไทยไดมุงเนนที่จะสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือเปนทางเลือกใหมในการศึกษาคนควาที่ยั่งยืนและตลอดชีวิต ดังจะเห็นไดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ที่ใหความสําคัญในดานการพัฒนาคนโดยเนนให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดที่สอดคลองระบุไวชัดเจน ในมาตรา 4, 7, 8, 9, 
15, 24, 66 และ 67สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.(2542: 2-33) 
 ในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพที่ดีนั้นตองอาศัยการศึกษาเขามาชวยและจําเปนตองอาศัย
เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเปนเครือขายที่มีอยูทั่วโลก ปรับเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรียนรู
ใหม ตลอดจนการวางแนวทางการสั่งสอนมาเปนการเรียนรูใหสอดคลองไปกับธรรมชาติ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ โดยการนําเอากระบวนการการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีการใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู นําไปสูการเรียนรูแบบใหมที่ผูเรียนไดมีการเรียนรู
ดวยตนเอง (Self-directed learning) การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปน
ผูรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผลความกาวหนาการเรียนของตนเอง    
ชัยอนันต สมุทรวนิช. (2540 : 2) โดยการเรียนรูดวยการนําตนเองเปนกระบวนการที่ผูเรียน
วิเคราะหความตองการในการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายการเรียนรู  แสวงหาความรู ผูสนับสนุน
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และแหลงความรู  รวมทั้งผูเรียนประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ดิซอน(Dixon. 1992 : 2) และซอว 
(Zhao. 1998 : 3)  ยังไดเนนสนับสนุนวาบทบาทของครูในการเรียนการสอนโดยใชเวิลด ไวด เว็บ 
(WWW) นั้น    จะทําใหบทบาทของครูซึ่งไดเปลี่ยนจากครูผูสอนเปนผูถายทอดใหความรูและเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูกลายมาเปนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู   ผูเรียนเปนผูแสวงหา
ความรูดวยการเรียนจากการเรียนเด่ียวเฉพาะบุคคลโดยการสนับสนุนใหผูเรียนมีศักยภาพทางการ
เรียนไดดวยตนเองตามลําพัง ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกสรรบทเรียนที่เสนอในรูปของไฮเปอรมีเดีย    
ซึ่งเปนเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหากับเนื้อหาอ่ืนที่เกี่ยวของ  เปนไดทั้งการเชื่อมโยงจากขอความไปสู
เน้ือหาที่มีความเกี่ยวของ  หรือมีสื่อภาพและเสียงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุม
บทเรียนไดดวยตนเอง (Learner control)  โดยการเลือกลําดับเน้ือหาไดตามตองการ และเรียนตาม
เวลาที่เหมาะสมตามความสะดวกของผูเรียน  

นอกจากนี้การเรียนที่เปนผูรับแตเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอตอการพัฒนา
ประเทศชาติการเตรียมผูเรียนเพ่ือใหออกไปตอสูในเวทีโลกไดนั้น การเรียนรูจะตองเปลี่ยนไป 
ผูเรียนจะตองเปนผูนําในการเรียนดวยตนเอง การศึกษาในปจจุบันจากสภาพเนื้อหาที่มีมากขึ้น กับ
เวลาที่มีอยูอยางจํากัดทําให ผูสอนจึงใชวิธีการสอนแบบบรรยาย และนําเสนอในสิ่งที่คิดวาจําเปนตอ
การนําไปใชงานซึ่งเนื้อหาบางสวนเปนขอมูลที่คอนขางจะเกาไปแลว การเรียนการสอนจึงอยูใน
ลักษณะที่ครูเปนศูนยกลาง เปนผูเลือกเนื้อหา เลือกวิธีการเรียน เลือกเวลาในการสอน และเปนผู
ตัดสินวานักศึกษาคนใดผานเกณฑการศึกษาหรือไมจากเครื่องมือที่ผูสอนสรางขึ้นมาเอง  เม่ือเปน
ดังน้ีผูเรียนโดยมากจึงเรียนจากการจดจําและ ยึดเนื้อหาที่ผูสอนเปนผูนําเสนอเทานั้น ไมไดพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด การคนควา จนไมสามารถนําเอาความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการทํางานใน
ชีวิตจริงได เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ใชในการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สื่อการเรียน 
การสอนใหมๆ เกิดขึ้นมาทดแทนอยางมากมาย กิจกรรมการเรียน ตลอดจนวิธีการในการสอนก็
พัฒนาไปอยางมาก ในสวนที่สําคัญอีกประการหนึ่งการเรียนการสอนของบุคลากรที่จะไปประกอบ
วิชาชีพเปนครู ซึ่งจะตองใชทักษะในการปฏิบัติผนวกกับความรูในสาขาวิชาตางๆ เม่ือไปไป
ปฏิบัติงานจริงจะตองพบกับความหลากหลายของสถานการณและปญหา ซึ่งหากผูเรียนไมไดฝกฝน
วิธีการปฏิบัติที่แตกตางไปจากการเรียนการสอน ยอมไมสามารถปฏิบัติงานไดจริง การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาบุคลากรออกไปประกอบอาชีพดานนี้จึงจําเปนตองสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การแกปญหาดวยตนเองโดยใชกระบวนการที่ถูกตองการเรียนการสอนที่ตองปรับปรุงใหม เพ่ือ
แกปญหาดังกลาวจะประกอบไปดวย(ยุวดี ฦาชา, 2536-16) 

1.การบูรณาการเนื้อหาความรู (Content Integration) เน่ืองจากในการปฏิบัติงาน ตองใช
ความรูจากสาขาวิชาตางๆ บูรณาการจึงจะแกปญหาได การเรียนเปนรายวิชา โดยหวังวาเม่ือมี
ความรูทุกรายวิชาแลวจะบูรณาการความรูเหลานั้นไดเอง อาจหวังผลไดไมเต็มที่นักเนื่องจากเนื้อหา
ของแตละวิชามีมาก และมีแนวคิดและหลักการที่แตกตางกันไป บางเรื่องอาจไมมีความจําเปนตอง
เรียนการเรียนจากสถานการณที่ตองบูรณาการความรูจากแขนงวิชาตางๆ มาอธิบายหรือทําความ
เขาใจกับสถานการณ จะใหประโยชนมากกวา 
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2.การเรียนที่เนนเนื้อหาความรูมากกวากระบวนการคิด ไมเหมาะกับโลกในปจจุบันที่เปนยุค
ของขอมูลขาวสาร และวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีแขนงตางๆ การจัดการศึกษาในสมัยน้ีควร
เนนทักษะกระบวนการคิดคนควาหาความรู และการแกปญหามากกวา 

3.การเรียนการสอนที่ใหครูเปนศูนยกลางของการเรียนรูเปนการลิดรอนเสรีภาพและ
ความคิดของผูเรียน การฝกใหผูเรียนเลือกสิ่งที่เขาตองการจะเรียนและฝกการเรียนรูไดดวยตนเอง 
จะเหมาะกับโลกในยุคปจจุบันที่เขาจะตองเผชิญเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยที่ผูเรียนจะตองกําหนดไว
วา เขาควรจะตองมีความรูในเรื่องใด เขาจึงจะทํางานไดและเขาจะเรียนรูไดอยางไรโดยไมมีครูสอน 
เขาจึงจะมีความรูได การเรียนที่จะรูวาเขาจะเรียนรูไดอยางไรนาจะเปนวิธีที่นํามาพิจารณา 

การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูเกิดขึ้น
จากการเสาะแสวงหาความรูเพ่ือมาใชแกปญหาที่ไดรับมอบหมายอยางมีกระบวนการและขั้นตอน
ทางวิทยาศาสตรทําใหไดมาซึ่งความรูที่ทันตอเหตุการณและเปนความรูที่ผูเรียนนําไปใชไดจริง 

แมจะใชการเรียนดวยวิธีการใหมๆแตการเรียนในหองเรียนเพียงอยางเดียวก็ยังไมเปนการ
เพียงพอตอการเรียนการสอนของนักศึกษา ในปจจุบันความเจริญดานเทคโนโลยีสื่อสารมีความเจริญ
มาก โดยเฉพาะดานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถติดตอสื่อสารระยะทางไกลๆได สามารถถายทอด
ขอมูลตัวอักษร ภาพกราฟก เสียงหรือแมแตวีดิทัศน ทั้งแบบประสานเวลา(Synchronous) หรือไม
ประสานเวลา(Asynchronous)ได และยังสามารถใชไดตลอด 24ชั่วโมงใน 1 วัน 7 วันตอสัปดาห และ 
52 สัปดาหตอป หรืออาจกลาวไดวา เครือขายอินเทอรเน็ตทํางานตลอดเวลาและไมมีการปดกั้น 
การเขาถึงขอมูลไมวาจะอยูจุดใดของโลกและมีการเชื่อมโยงแหลงความรูมากมายไวในเครือขาย
อินเทอรเน็ตจึงเปนขุมความรูอันมหาศาลที่สามารถนํามาใชเปนแหลงความรูในชั้นเรียนได ดังนั้น
การเรียนการสอนทางไกลจึงสามารถนําเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชเพ่ือเปน แหลงความรู  
การติดตอสื่อสารหรือการมปีฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนได แมจะอยูหางไกลกัน การเรียนผาน
เครือขาย ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาและเรียนรูไดตลอดเวลาจากแหลงตางๆทั่วโลก สะดวก รวดเร็ว
และทันสมัยมีการเปลี่ยนแปลงแลเชื่อมโยงเปนเครือขาย ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูจากแหลง
ตางๆมาบูรณาการเขาดวยกันไดการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในหองเรียนเสมือนจริง จึงเปน
แนวทางที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการแกปญหาจากการเรียนการสอน  

ซึ่งหองเรียนหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) คือ ระบบการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือใหผูเรียนและผูใชเกิดการเรียนรูเหมือนกัน แตแตกตางกันทางกายภาพคือ หองเรียนเสมือนจริง
จะไมมีผนังหองที่มีขอบเขตจํากัด เพราะหองเรียนเสมือนจริงจะใชสื่อคอมพิวเตอรในการสื่อสารผาน 
ระบบอินเทอรเน็ต และสามารถเชื่อมโยงเขาสูอินเทอรเน็ตจากการสื่อสารประเภทตางๆไดและ
หองเรียนเสมือนจริงสวนใหญจะมีขอมูลอยูในอินเทอรเน็ตและใชศักยภาพดานการสื่อสารของ
อินเทอรเน็ตอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ในปจจุบันการเรียนการสอนแบบสื่ออิเลกทรอนิกส (e-Learning) มีการใชกันอยางแพรหลาย
และถูกนํามาใชในลักษณะของการใชใน 3 ลักษณะคือ 

1.เปนสวนเสริม (Supplementary) คือเน้ือหาไมไดเปนแกนหลัก เปนการขยายโอกาสหรือ
เสริมการเรียนรูในชั้นเรียน หรือเสริมการเรียนแบบปกติ 

2.เปนองคประกอบ (Complementary) เพ่ิมเขาไปกับการเรียนการสอนแบบปกติหรือใช
ทดแทนบางเนื้อหาหรือบางสวนที่การเรียนการสอนแบบปกติไมไดมีไว 

3.นํามาทดแทนสมบูรณแบบ (Comprehensive Replacement) ใชทดแทนการเรียนการ
สอนแบบเดิมได หรือยกเลิกการเรียนแบบปกติ มาใชการเรียนผานสื่อแทนทั้งหมด 

ประโยชนบางประการของการใชหองเรียนเสมือนจริงที่อยูบนระบบอินเทอรเน็ต คือ ผูเรียน
สามารถศึกษาคนควาไดอยางอิสระ โดยไมจํากัดบริเวณเฉพาะอยูในหองเรียน และเปนการนําเอา
ลักษณะของหองเรียนมาสูเครือขายซึ่งคําวาหองเรียนเสมือนจริง เปนคําอุปมาอุปไมยสําหรับการ
สรางสภาพแวดลอมการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส และการวิจัยที่สรางขึ้นเปนการ
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสอนเขาดวยกัน  

ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมุงที่จะศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน
หลักบนหองเรียนเสมือนจริง ซึ่งจะเปนการนําเอากระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
มาสูระบบเครือขายเพ่ือชวยแกปญหาการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน ไมตองเดินทางมา
รวมกันอภิปราย มาศึกษาคนควาผูเรียนจะเรียนผานเครือขายซึ่งออกแบบใหเกิดสภาพการเรียน 
การสอนเสมือนหองเรียนจริง ผูเรียนสามารถใชสวนตางๆของหองเรียน ไดเสมือนมาเรียนใน
หองเรียนจริงๆได ซึ่งหลักของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักผูเรียนจะตองแลกเปลี่ยน
เน้ือหาความรู รวมเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณตลอดจนนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษา
คนควาผานเครือขาย 

ดังน้ัน การพัฒนารูปแบบของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงที่
เหมาะสมกับผูเรียนจะเปนการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู ใหเหมาะสมและกาวทันตอความ
เจริญกาวหนาในยุคของโลกที่ไรพรหมแดน และยังเปนการเพิ่มทักษะและความสามารถใน 
การเรียนรูโดยเริ่มจากปญหาและยังกอใหเกิดกระบวนการกลุมในการเรียน สามารถนําสื่อมา
ผสมผสานใหอยูในรูปของมัลติมีเดียเพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งเปนการลดคาใชจายใน
ระยะยาวไดอีกทางหนึ่งดวย จึงเปนแนวทางในการพัฒนาพื้นฐานทางดานการเรียนรูและขยายสังคม
แหงการเรียนรูใหกวางไกลยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับ 
อุดมศึกษา 
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 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริงกับนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ 
 3.เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาที่นักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ในหองเรียนเสมือนจริง 
 4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือน
จริง 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.ผลการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่เหมาะสมกับลักษณะการ

สอนแบบใชปญหาเปนหลักในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2.สามารถประยุกตรูปแบบวิธีการ ที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนแบบใชปญหาเปนหลักและหองเรียนเสมือนจริง ไปใชกับรายวิชาอ่ืนหรือระดับการศึกษาอื่น
ได  

3.ผู เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูที่ ใหมเ พ่ือแกปญหาได มีทักษะในการ
ติดตอสื่อสารและกอใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันไดสงผลใหผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุมไดใน
อนาคตสงผลใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ในหองเรียนเสมือน
จริง ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นใชเน้ือหาวิชา EDT 334 เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งมีขอบเขตดังน้ี 
 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาจํานวน 440 คน  
 

กลุมตัวอยางในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 220 คนซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังน้ี 

1 กลุมทดลองจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริง 
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 2 กลุมควบคุมจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ใน
หองเรียนปกติ  

 
เนื้อหาวิชาที่ใชในการศึกษา 
 เน้ือหาวิชา เปนสวนหนึ่งของการสอนในวิชา เทคโนโลยีการศึกษา EDT 334 ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ใชเวลาในการเรียน 1 ภาคการศึกษา 15 
สัปดาห เน้ือหาที่นํามาใชในการทดลอง เปนเนื้อหา ในสัปดาหที่ 8 -15 ประกอบไปดวย 
 1.การพัฒนาสังคมไปสูสังคมฐานความรู ดวยเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.สื่ออิเลกทรอนิกส (e-Learning) 
 3.อินเทอรเน็ตกับการศึกษา 
 4.คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 5.เครื่องขยายเสียง 
 6.วิทยุเพ่ือการศึกษา 
 7.วีดิทัศนในการเรียนการสอน 
 8.โทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการสอนประกอบไปดวย 
 1.1 การสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง 
 1.2 การสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก    
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.2 ความคงทนในการเรียนรู 
 2.3 ความพึงพอใจ  
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. รูปแบบการสอน หมายถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอน
ดําเนินไปไดและมีกิจกรรมการเรียนอยางเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 2.การสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงหมายถึง การจัดการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียน เรียนจากสถานการณที่เปนปญหาในการฝกทักษะของการคนควาหาความรู การชี้นํา
การเรียนรูดวยตนเอง และการทํางานเปนกลุม ผานหองเรียนเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่
จําลองสภาพการเรียนการสอนเสมือนหองเรียนปกติ ที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การฝก
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ปฏิบัติ การประเมินผล และการบริการผานเครือขายสารสนเทศ โดยมีที่ตั้งเสมือนจริงอยูในระบบ
อินเทอรเน็ต มีระบบการบริหารการจัดการ ระบบการเรียนการสอนในการสอนทางไกลผานสื่อ เพ่ือ
สามารถใหผูเรียนเรียนรูเสมือนเรียนในชั้นเรียน 
 3. การสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน โดย
ใหผูเรียน เรียนจากสถานการณที่เปนปญหาในการฝกทักษะของการคนควาหาความรู การชี้นําการ
เรียนรูดวยตนเอง และการทํางานเปนกลุมในหองเรียนแบบปกติ  
 4. การพัฒนารูปแบบหมายถึง การพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บนเครือขาย โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและสังเคราะหออกมาเปนรูปแบบที่เหมาะสม
หลังจากนั้น นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานตางๆประเมินแลวนํามาปรับแกไข 

5. ประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริง หมายถึง ผลการเรียนรูของนักศึกษาซึ่งวัดไดจาก
คะแนนการตอบแบบทดสอบระหวางเรียน และหลังเรียนโดยการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง
ตามที่ไดกําหนดไวในบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่ผูเรียนตอบถูกตองจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน โดยคิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป      
     80 ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่ผูเรียนตอบถูกตองจากการทํา
แบบทดสอบหลังจบบทเรียน โดยคิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป     
 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจที่ไดรับหลังจากเรียนในเนื้อหา วิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งวัดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีการประเมินตามสภาพ
จริงและแฟมสะสมผลงานของนักศึกษา 
 7. ความคงทนในการเรียนรู หมายถึงสภาวะที่สามารถระลึกถึงหรือความรูความเขาใจใน
เน้ือหาที่ยังคงจดจําไดหลังจากที่เรียนไปแลว เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 
 8. ความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรูสึก และทัศนะของบุคคลที่มีตอการเรียนผาน
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจากการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ใน
หองเรียนเสมือนจริงสูงกวากอนการเรียน 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักสูง
กวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ 
 3.ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนโดยการวัดซ้ําจากการวัดครั้งแรกแตกตางกัน 
 4.ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง
มีความพึงพอใจในระดับมาก  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 หองเรียนเสมือนจริงที่ใชลักษณะการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดการเรียน
การสอน ที่นํากิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเทคโนโลยีตางๆ มา
ผสมผสานกัน ทั้งทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขา
มาชวยจัดการศึกษา ซ่ึงเปนระบบการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือสราง
โอกาสและความเทาเทียมกันทางการศึกษา เปนการเรียนที่เปดกวาง ไมจํากัดเวลา สถานที่ และเนน
ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน รวมทั้งยังสนับสนุนใหเกิดความชํานาญในการใชเทคโนโลยี
และการแกปญหาที่สามารถนาํไปใชไดจริง 
 การศึกษาวิจัยน้ีมุงพัฒนาหองเรียนเสมือนจริงที่ใชลักษณะการเรียนแบบใชปญหาเปน
หลัก  โดยจะศึกษาถึงองคประกอบที่สําคัญของหองเรียนเสมือนจริงที่ เหมาะสมสําหรับ
ระดับอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
 
 
ตาราง 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารูปแบบการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง ที่ใช
วิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
- ศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางไกลในปจจุบัน 
- ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลักจาก เอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน  หลักการ
ออกแบบการเรียนการสอน   จิตวิทยาการเรียนรู ฯลฯ 

- ศึกษาการใชรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงจากสถาบัน 
การศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

- วิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนผานหอง 
     เรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก  

ศึกษารูปแบบการเรียนผานหองเรียนปกติ ที่ใช
วิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
- ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนหลักจาก เอกสาร  ตํารา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน  หลักการ
ออกแบบการเรียนการสอน   จิตวิทยาการ
เรียนรู ฯลฯ 

 
 
 

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก โดยใชวิธีการสอน แบบ FILA Model 

 
 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดโดยใชการประเมินผลและการประเมินตามสภาพจริง 
- ความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษา   
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 งานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 

1. เอกสารทางดานการวิจัยและพัฒนา 
2. เอกสารทางดานการการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  3. เอกสารทางดานการเรียนแบบแบบใชปญหาเปนหลกั 
  4. เอกสารทางดานหองเรียนเสมือนจริง 
  5. เอกสารทางดานการประเมินตามสภาพจริง 
  6. เอกสารทางดานความคงทนในการเรียน 

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

1. เอกสารทางดานการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพื้นฐานการวิจัยเปน  กลยุทธ
หรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลัก
เหตุผลและตรรกวิทยาเปาหมายหลักคือใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางการศึกษา พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2531: 21-24) การวิจัยและพัฒนาจะเปนรูปแบบ
การวิจัยที่จะทําใหการวิจัยการศึกษา การวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกตไดรับการนําไปใชใน 
การปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง ดังน้ันขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญ
เหมือนขั้นตอนการวิจัยการศึกษา และยังมีลักษณะของการวิจัยเชิงประเมินผลดวย จากการศึกษา
พบวารูปแบบการวิจัยและพัฒนามีหลายรูปแบบดังน้ี 

รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
 งานวิจัยและพัฒนามีเปาหมายอยูที่การสรางเทคโนโลยีหรือวิธีการ  ไมใชแคสรางความรู  การ
สรางเทคโนโลยีหรือวิธีการบางครั้งตองใชวิธีลองผิดลองถูก  วิธีดําเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
จึงควรมีความยึดหยุนดําเนินการไดหลายรูปแบบ  เชน วิจารณ  พานิช. (2540) 

- มีงาน “วิจัย” และ “พัฒนา” เทากัน ทําไปดวยกัน (R&D) 
- องคประกอบดานการ “วิจัย” เปนองคประกอบใหญ งาน  “พัฒนา” เปนสวนเสริม 

(R&D) 
- องคประกอบดาน “พัฒนา” เปนองคประกอบหลัก งาน “วิจัย” เปนสวนเสริม (D&R)                        
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- แยกงาน “พัฒนา” กับงาน “วิจัย” ออกเปน 2 สวน ทําโดยคนละทีมแตมีกลไก
ประสานงานกัน (D+R) 

ในยุคขอมูลสารสนเทศนั้น  ความรูและเทคโนโลยีที่เปนสมบัติสาธารณะมีมากมาย  ผูที่มี
ความสามารถเขาถึงและรูจักหยิบมาพัฒนาใชประโยชนจะสามารถสรางไดไมยาก  ดังน้ันจุดสําคัญคือ
ผูที่อยูในยุคปจจุบันน้ีไมวาจะเปนผูบริหาร  องคกรและหนวยงานตางๆ  จะตองมีวิสัยทัศนและเห็น
โอกาสของการนําเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีนั้นมาใชใหเกิดประโยชนสวนทางดานการ
วิจัยและพัฒนานั้นควรจะมีการใชกลยุทธ “ตอยอด” ใหมากที่สุดโดยสืบเสาะหาเทคโนโลยีหรือความรูที่
มีอยูแลวในโลก สําหรับนํามาพัฒนาตอซ่ึงจะทําใหประหยัดทั้งเงินและเวลา โดยวิธีการพัฒนานั้นเรา
จะตองมีกลไกสืบเสาะหาเทคโนโลยีและตรวจสอบความเหมาะสมที่จะพัฒนาขึ้นมาใชในอุตสาหกรรม 
องคการการศึกษาหรือธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งหลักการดังกลาวนั้นเปนหลักการเดียวกับการวิจัยและ
พัฒนาที่ผูวิจัยไดดําเนินการอยูในขณะนี้ 
  
 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนกระบวนการของการพัฒนา การทดสอบภาคสนามและ
วิเคราะหขอมูลที่ใชจากการทดสอบ   ถึงแมวาการพัฒนาสื่อจะประกอบดวยการวิจัยพ้ืนฐานและ
การวิจัยประยุกต เพ่ือจุดประสงคพ้ืนฐานในการคนพบสิ่งใหม ในทางตรงกันขามเปาหมายของการ
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คือ การนําความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาสื่อใหสามารถใชได 
ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนตัวเชื่อมระหวางการวิจัยทางการศึกษาและแบบฝกหัด
ทางการศึกษา ซึ่งทําใหสื่อสารศึกษาสมบูรณยิ่งขึ้นธัญวดี  มงคลพันธ.(2544) ดังน้ันในการบริหารหรือ
การศึกษาวิจัยที่มุงแกปญหาหรือพัฒนาใหเกิดคุณภาพ เม่ือผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานคนพบปญหา
และเกิดความตระหนักในปญหาก็จะคิดคนรูปแบบสื่อหรือรูปแบบการพัฒนาที่มักเรียกวา  นวัตกรรม  
เพ่ือใชในการแกปญหาหรือพัฒนางานดังกลาว โดยที่รูปแบบสื่อหรือรูปแบบการพัฒนาที่คิดขึ้นจะตอง
มีเหตุผล หลักการหรือทฤษฎีรองรับ ทั้งน้ีอาจเลือกใชวิธีการปรับปรุงในสิ่งที่มีผูอ่ืนไดศึกษา  หรือเคย
ใชไดผลในสถานการณที่เปนปญหาเชนเดียวกันมากอน หรืออาจคิดวิธีการขึ้นใหมก็ได แตการทําใหรู
หรือม่ันใจไดวาวิธีการที่คิดคนขึ้นน้ันดีหรือไม จําเปนตองนํามาทดลองจริง มีการเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือพิสูจนวาสามารถแกปญหาหรือพัฒนางานได ถาไมประสบผลสําเร็จก็ตองมีการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเน่ือง จนไดผลดีสามารถนําไปเผยแพรใหผูอ่ืนไดทราบหรือนําไปใชไดตอไป ธเนศ ขําเกิด.  
(2540: 157) 

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือที่เรียกวาวงจร R&Dประกอบไปดวย การวิจัยคน 

ควาและการศึกษาปญหาผลิตภัณฑที่จะพัฒนา   ทําการพัฒนาผลิตภัณฑจากขอคนพบ  ทดสอบใน
ภาคสนามตามสถานการณที่กําหนดขึ้นและปรับปรุงใหถูกตองกับขอคนพบ การวิจัยและพัฒนามี
โปรแกรมที่เขมงวดมากาขึ้นจากวงจรที่ซ้ําๆ กัน  จนกระทั่งไดขอมูลจากการทดสอบภาคสนามวาเปน



 13

ผลิตภัณฑทําใหเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  การวิจัยและพัฒนาเปนวิธีการที่ใชพัฒนาและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของผลงานเปาหมายหลักของการวิจัยและพัฒนา  เปนการสงเสริมใน
สิ่งที่ไมใชสูตรหรือการทดสอบทฤษฎี  แตมีผลกระทบตอการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมาใชในดานตางๆ  
เชน เครื่องมือในการฝกอบรม เครื่องมือในการเรียนรู  เปนตน  ดังนั้นวงจรของการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและออกแบบผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการทางการศึกษานั้นจึงมี
ความแตกตางไปจากการวิจัยทางการศึกษาโดยทั่วๆ ไป  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2531)และบุญสืบ  
พันธุดี (2537) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางการวิจัยพัฒนาการศึกษากับการวิจัยทางการศึกษาไว 
2 ประการสามารถประมวลสรุปไดดังนี้ 
 1. เปาประสงค (Goal) การวิจัยทางการศึกษามุงคนควาหาความรูใหมโดยการวิจัยเปนฐาน 
หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
มุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลาย
โครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา  เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอนหรือ
อุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบ แต
ผลิตภัณฑเหลานี้โดยใชสําหรับการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสู
การใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 

2. การนําไปใชการวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริงอยาง
กวางขวางกลาวคือผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากที่ไมไดรับการพิจารณานําไปใชนักการศึกษา
และนักวิจัยจึงหาทางลดชองวาดังกลาวโดยวิธีที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา” ดังน้ันจึงกลาวสรุปไดวา 
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาจึงเปนวิธีการหนึ่งในการลดชองวางระหวางผลการวิจัยของการวิจัย
ทางการศึกษากับการนําไปใชจริงกวางขวาง 

อยางไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาการศึกษามิใชสิ่งที่ทดแทนการวิจัยทางการศึกษาแตเปน
เทคนิควิธีการที่จะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการทางการศึกษา คือเปน
ตัวเชื่อม เพ่ือแปลงไปสูผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทั่วไป ดังน้ัน การใช
กลยุทธ การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึงเปน
การใชผลจากการวิจัยทางการศึกษา ไมวาจะเปนการวิจัยพ้ืนฐาน หรือการวิจัยประยุกตใหเปน
ประโยชนมากขึ้น 

ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาจาก

เอกสารอางอิงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาของบอรกและกอลลทั้งสองเลมน้ี  พบวาขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาที่เขียนไวในป 1981 มีอยู 11 ขั้นตอน  สวนในป 1989 มีอยู 10 ขั้นตอน ซึ่งในป 1989 ที่มีอยู 
10 เน่ืองมาจากมีการรวมขั้นตอนที่ 1 และ 2 เขาไวดวยกัน  ดังน้ันในการวิจัยน้ีไดยึดแนวของเอกสาร
ปลาสุดของบอรกและกอลลที่มีอยู 10 ขั้นตอน (Borg.  1981 : 221-229 ; Borg and Goll.  1989 : 
784 – 785) โดยรายละเอียดขั้นตอน ของการวิจัยและพัฒนามีดังนี้ 
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การดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
1. การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล (Product selection) 
การกําหนดผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะพัฒนาเปนขั้นตอนแรกและเปนขั้นตอนที่จําเปนที่สุด

คือตองกําหนดใหชัดเจนวาผลิตภัณฑทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไรโดยมีการกําหนด
ลักษณะทั่วไป รายละเอียดของการใชและวัตถุประสงคของการใชและมีเกณฑในการเลือกกําหนด
ผลิตภัณฑ  โดยมีเกณฑในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนา 4 ขอคือ 

1.1 ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
1.2 ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่กําหนดหรือไม 
1.3 บุคลากรที่มีอยู มีทักษะความรูและประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนานั้น

หรือไม 
1.4 ผลิตภัณฑนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 

เม่ือกําหนดผลิตภัณฑที่ตองการวิจัยและพัฒนาไดแลวผูวิจัยจะตองรวบรวมขอมูลและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑนั้น ถามีความจําเปนผูทําวิจัยและพัฒนาอาจตองทําการศึกษาวิจัย
ขนาดเล็ก เพ่ือหาคําตอบซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบได กอนที่จะเริ่มทําการพัฒนา
ตอไป 

2. การวางแผนการวิจัยและพัฒนา (Planning) 
การวางแผนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย (1) กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ 

(2) ประมาณการคาใชจาย (3) การกําหนดกําลังคน (4) การกําหนดระยะเวลาที่ตองใชเพ่ือศึกษาความ
เปนไปได และ (5) พิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลิตภัณฑขั้นตอนในการวางแผนการวิจัยและพัฒนาเปน
ขั้นตอนที่ผูวิจัยจะสามารถคาดคะเนไดวาการวิจัยครั้งน้ีจะมีแนวทางเปนไปไดหรือประสบความสําเร็จ
ตามเวลาที่วางแผนไวหรือไม 

3. การพัฒนารูปแบบขั้นตอนของการผลิต (Develop Preliminary Form of Product) 
ขั้นนี้เปนการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาที่วางไวเชน ถาเปนโครงการวิจัย

และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็ตองออกแบบหลักสูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือผูฝกอบรม 
เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือในการประเมินผล โดยใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขอบ
ผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ตั้งไว 

4. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑขั้นตน (Preliminary Field Testing) 
ในขั้นนี้จะเปนการนําผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นที่ 3 ไปทดลองใชเพ่ือ

ทดสอบคุณภาพขั้นตนของผลิตภัณฑในสถาบันการศึกษาจํานวน 1 – 3 สถาบัน ใชกลุมตัวอยาง
ขนาดเล็ก 6 –12 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวม
ขอมูลมาวิเคราะห 

5. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 1 (Main Product Revision) 
ในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากขั้นที่ 4 มาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 1 
6. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 2 (Main Field Testing) 
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ในขั้นน้ีจะนําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตาม
วัตถุประสงค โดยใชสถาบันประมาณ 5 – 15 สถาบัน ใชกลุมตัวอยาง 30 – 100 คน ประเมินผลเชิง
ปริมาณในลักษณะทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับทดสอบหลังเรียน (Post-test) นําผลไป
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ อาจมีกลุมควบคุมการทดลองถาจําเปน 

7. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2(Operational Product Revision) 
ในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากขั้นที่ 6 มาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2 
8. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 3 (Operational Field Testing)  
ในขั้นน้ีจะนําผลิตภัณฑทีไ่ดรับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตาม 

วัตถุประสงคโดยใชสถาบันประมาณ 10 – 30 สถาบัน ใชกลุมตัวอยาง 40 – 200 คน ประเมินโดยการ
ใชแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

9. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 3 (Final Product Revision) 
ในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากขั้นที่ 8 มาปรับปรุงเพ่ือผลิตและเผยแพร

ตอไป 
10. การเผยแพร (Dissemination)  
เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ 

วิชาชีพ สงไปลงเผยแพรในวารสารทางวิชาการ และติดตอกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทํา
ผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปในโรงเรียนตางๆ หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป 

 
นอกจากนี้ในการพัฒนาสื่อบอรก (Borg.  1982: 221-229) ไดอธิบายถึงการทดลองใชและ

ปรับปรุงแกไขสื่อการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไป 3 ขั้นตอนดังน้ี 
1. การทดสอบภาคสนามเบื้องตนและการปรับปรุงแกไข (Preliminary Field Testing and 

Revision) จากโรงเรียน 1-3 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 5-12 คน มีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบหา
ขอบกพรองของสื่อดวยวิธีการสอบถามความคิดเห็น 

2. การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแกไข (Main Field Testing and 
Revision) จากโรงเรียน 5-15 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 30-100 คน มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหา
ขอบกพรองและการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อไปพรอมกัน โดยอาศัยรูปแบบการวิจัยเชิงทดสอบ 
หากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาสื่อที่พัฒนามีประสิทธิภาพก็จะปรับปรุงสวนที่บกพรองเพ่ือนําไป
ทดลองใชในขั้นตอนที่ 3 ตอไป แตหากไมมีประสิทธิภาพก็จะดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางใหมอีก
จนกวาจะพบวามีประสิทธิภาพ 

3. การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบัติและการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย (Operational Field 
Testing and Final Revision) จากโรงเรียนประมาณ 10-30 โรง กลุมตัวอยางประมาณ 40-200 คน มี
จุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของสื่อจากการทดลองใชในสถานการณจริง กลาวคือ การ
ทดลองใชสื่อขั้นตอนนี้ผูพัฒนาจะไมเขาไปเกี่ยวของดวย แตจะอาศัยผูประสานงานหรือบุคคลอื่น ๆ 
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ดําเนินการแทน ขอมูลที่รวบรวมไดจะไดรับการวิเคราะหเพ่ือหาขอบกพรองที่จะตองปรับปรุงแกไขเปน
ครั้งสุดทายกอนที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนจริงตอไป 

 
สรุปโดยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแนวทางในการวิจัยและพัฒนามาใชในการออกแบบการ

วิจัยโดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังตอไปน้ี 
1. ศึกษารูปแบบการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง ที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
2. ศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางไกลในปจจุบัน 
3. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักจากเอกสาร ตํารา และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของเชนหลักการออกแบบการเรียนการสอนจิตวิทยาการเรียนรู  

ฯลฯ 
5. ศึกษาการใชรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตาง 

ประเทศ 
6. วิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบ 

ใชปญหาเปนหลัก  
7. สรุปขอมูลเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริงและการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก 
8. สรางหองเรียนเสมือนจริงตนแบบที่เหมาะกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก 
9. ตรวจสอบคุณภาพของหองเรียนเสมือนจริงตนแบบที่เหมาะกับการเรียนรูแบบใชปญหา 

เปนหลัก โดยผูเชี่ยวชาญ 
10. รูปแบบการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานหองเรียนเสมือนจริง ที่ไดจากการสังเคราะห 

ขอมูลจากเอกสารตางๆและจากผูเชี่ยวชาญ 
11. หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานหองเรียนเสมือนจริง 
12. นาํไปทดลองกับกลุมทดลอง การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานหองเรียนเสมือนจริง 
13. ผลที่ไดจากการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานหองเรียนเสมือนจริง 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความคงทนในการเรียนรู 
- ความพึงพอใจในการเรียน 
 

2. เอกสารทางดานการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 วิธีสอนใดเปนวิธีการสอนที่ดีที่สุดนั้น  เปนขอคําถามที่นักการศึกษาใหความเอาใจใสและ
ศึกษาคนควาวิจัยอยูตลอดมา  ทั้งน้ีเพ่ือมุงหวังใหผูเรียนไดรับความรูดีที่สุด  เขาใจไดงายและเร็วที่สุด  
อีกทั้งมีความทรงจําอยูไดนาน  ดวยเหตุนี้วิธีสอนจึงมีการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาเรื่อยมาอยางไม
หยุดยั้ง 
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พัฒนาการของวิธีการสอน 
 
 ด้ังเดิมที่เดียวน้ันการถายทอดวิชาความรูตางๆ  จะใชวิธีการทองจํา  (Memorizing)  และการ
เลียนแบบ  (Imitation)  ในสมัยแรก ๆ นั้นยังไมมีหนังสือไมมีตํารา  มนุษยในสมัยโนนมีความเชื่อวา
แมเวลาจะลวงไปนานเทาใด  โลกก็คงจะเปนไปตามเดิม  ดวยเหตุนี้มนุษยในสมัยน้ันจึงรูจักแตเพียง
วาการที่จะดํารงชีวิตอยูได  ก็คือการพยายามรักษาสิ่งที่มีชีวิตไวใหคงทนตอไป  ความเปลี่ยนแปลงยัง
ไมเกิดขึ้น  ทัศนะดังกลาวไดถูกถายทอด  ตอกันมาหลายชั่วอายุคน  แมตอวาจะมีหนังสือขึ้นใชแลว
การสอนก็ยังอยูในแนวเดิม  ตัวอยาง  จะเห็นไดจากการสอนของจีนที่ใหทองจําตัวอักษรขอความ 
ตางๆ แลวนําไปถายทอดใหเหมือนของเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดตอมาความคิดเห็นตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจึงทําใหวิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ประมาณศตวรรษที่  5  กอนคริสตกาล  ประเทศกรีกเจริญรุงเรืองมาก  มีนักปราชญที่สําคัญ ๆ หลาย
คนเชน โซเครทีส (Socretes)  ไดคิดวิธีการสอนแบบถามตอบหรือที่เรียกวา ปุจฉาวิสัชนา  หรือ 
Socrates’  Method หรือ Dialectic  Method  มาใชสอน  การสอนตามวิธีของโซเครทีสนี้  นับวาเปน
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพราะเปนกาวแรกของการสอนที่พยายามใหผูเรียนไดคนพบคําตอบของ
ปญหาดวยตนเอง  ครูเปนผูมีหนาที่คอยตั้งคําถามเพ่ือตะลอมผูเรียนใหเขาสูจุดที่เปนคําตอบเทานั้น  
วิธีสอนแบบถามตอบนี้เหมาะสมกับการเรียนการสอนรายบุคคล หรือสอนเปนกลุมเล็ก แตถามี
นักเรียนมาก ๆ การใชวิธีนี้กับผูเรียนทั้งหมดยอมทําไมได  ดวยเหตุนี้  จึงไดมีการสอนแบบบรรยาย  
(Lecture  Method)  เกิดขึ้น การเรียนการสอนแบบนี้ถือวาครูเปนผูใหและนักเรียนเปนผูรับ  ในสมัย
นั้นหนังสือและตําราเรียนมีนอยการบรรยายจึงเปนไปในลักษณะจดตามคําบอก   
 ประมาณคริสตศตวรรษที่ 17 ไดเกิดการสอนแบบใชวินัย (Disciplinary Method) ขึ้นการสอน
แบบน้ียึดถือความเชื่อในปรัชญาการศึกษาที่เรียกวา  Formal  discipline  ที่ถือวาการเรียนรูของ
ผูเรียนนั้น  มิใชเรียนเพ่ือใหไดความรูหรือเกิดทักษะเพื่อนําเอาไปใชใหเปนประโยชนเม่ือเติบโตเปน
ผูใหญ  แตถือวาการเรียนรูเปนการฝกจิต  (Minds  trained)  หรือเปนพัฒนาพลังจิต (Mental power 
developed)  ปรัชญานี้มีรากฐานมากจาก Faculty  Psychology  ซึ่งมีความเชื่อวาจิตแบงออกเปน
หมวดหรือคณะตาง ๆ (Faculties) ของจิต เพ่ือใหจิตมีพลังเขมแข็งขึ้น จะไดนําความสามารถนี้ไปใช
ในภายหนาได  วิชาที่ใชในการฝกพลังจิตเปนวิชาที่ยากที่สุด  ซึ่งไดแกวิชาภาษาละติน  ภาษากรีก
และคณิตศาสตร  เปนตน  การสอนแบบนี้ถือหลักวาถาจะฝกสมองใหแข็งแรงก็ตองทําอยางเดียวกับ
วิธีการฝกรางกายใหแข็งแรง  กลาวคือ  ใหสมองออกกําลังมาก ๆ โดยการใหเรียนสิ่งที่ยาก  มีการ
กวดขึ้นวิจัยในชั้นเรียนดวยการบังคับและลงโทษอยางแรง  เขาถือวาสิ่งที่เรียนนั้นเปนอะไรไมสําคัญ  
สําคัญอยูที่วิธีการใหเรียน  คือ  เรียนอยางไร  (How) 
 ลอค  (Locke)  เปนบุคคลสําคัญที่สุดไดนําเอาการสอนแบบวิจัยมาเผยแพร  อยางไรก็ตามใน
ตอนหลัง และเกิดความลังเลใจบางประการ  แตยังไมเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมเสียเลยทีเดียวความ
ลังเลใจของลอคจะเห็นไดจากขอความในหนังสือ “ Some thoughts  concerning Education ”  ตอน
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หน่ึงวา  “ผูใดก็ตามถาคนพบวิธีที่ทําใหผูเรียนมีกําลังใจ  รูสึกกระฉับกระเฉงและเปนอิสระ  แตใน
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถทําใหจดจออยูกับสิ่งที่คนไมชอบไดขาพเจาถือวาเขาผูนั้นเปนผูที่สามารถ
แกปญหาที่ขัดแยงกันไดเปนอยางดี  และไดคนพบความลับของการศึกษาแลว” 
 จากแนวความคิดของลอคนี้เอง  โคมินิอุส(Comenius) ไดเกิดความคิดขึ้นมาวาการสอนควร
จะใชสื่อเขาชวย  โดยอาศัยหลักการสรางความสนใจและการอาศัยประสาทสัมผัส  เพ่ือชวยความ
เขาใจของผูเรียน  เขาจึงเขียนหนังสือ  Orbis  Pictus  โดยวาดรูปประกอบคําอธิบายอาศัยรูปภาพ
เปนเครื่องสรางเสริมความเขาใจใหแกผูเรียน ตั้งแตนั้นมา  การสอนโดยใชสื่อเขาชวยจึงเริ่มแพรหลาย  
และไดเจริญมากขึ้นในราวกลางศตวรรษที่ 19มีการใชบทเรียนที่มีตัวอยางประกอบใหเห็นจริง (Object  
Lesson)  นักการศึกษาที่เปนผูนําในเรื่องน้ี คือ เพสตาลอชชี (Pestalozzi) นักการศึกษาทั้ง 2ทาน 
ตางมีความเห็นวาการสอนโดยใชคําพูดอยางเดียวนั้น  จะไมชวยใหการเรียนของเด็กดีเทาที่ควร  การ
เอาสิ่งที่เราตองการสอนมาแสดงจะทําใหผูเรียนเขาใจมากกวาการพูดถึงเฉย ๆ  การสอนแบบนี้เปน
การสอนที่เริ่มจากตัวอยางไปสูนิยาม(from object to definition)การนําตัวอยางหรือสิ่งของมาใช
ประกอบการสอนยังชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดเห็นจริงเห็นจัง  ไดจับตองลูบคลําและสัมผัสสิ่งเหลานั้น
ดวยการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ  ผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว  อันเปนการชวยสงเสริมการเรียนรูไดดี
ขึ้น  เฟรอเบลไดนําความคิดนี้ไปใชกับเด็กเล็กไดผลดี  ซึ่งเขาพอใจมาก 

แฮรบารท (Herbart) ชาวเยอรมันเห็นวาการศึกษาของคนเรานั้นตองเริ่มที่จิต จิตเปนเอก  
การทําใหจิตของเด็กเจริญขึ้นนั้น  ไมใชโดยวิธีใหสวนตาง ๆ  ของจิตเจริญขึ้นตองอาศัยประสบการณ
ในชีวิตของเด็กเอง  จิตของเด็กในชั้นเดิมน้ันไมดีหรือชั่วอยางใดเลย  เปนของกลาง ๆ เม่ือไดรับ
อิทธิพลจากธรรมชาติภายนอกจิตจึงจะดีหรือชั่วทางใดทางหนึ่ง  นั่นคือ  เด็กจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับ
การฝกอบรมวิธีการสนอของแฮรบารทมี 5  ขั้น  เรียกวา  The  Herbartian  Five  Format  Steps  
ประกอบดวย 

1. ขั้นเตรียม  (Preparation) 
2. ขั้นสอน  (Presentation) 
3. ขั้นสัมพันธ  (Association) 
4. ขั้นตั้งกฎ  (Generalization) 
5. ขั้นใช   (Application) 
ตอมา  ดิวอ้ี(Dewey) ไดนําเอาวิธีสอนแบบแกปญหา(Problem – solving  Method)  มา

เผยแพร  ถือวาเปนการปฏิรูปในดานการสอนที่สําคัญยิ่ง  ในทัศนะของคิวอ้ีนั้นถือวาการศึกษาเปน
การสรางพัฒนาการใหแกบุคคลทุกดาน  ไมเฉพาะแตในดานความรูเทานั้น  และการศึกษาเริ่มตนดวย
สถานการณที่เปนปญหา  ไมใชเกิดขึ้นเรื่อย ๆ  การเรียนที่ดีตองเปนผลมาจากการที่ผูเรียนกระทําใน
สิ่งที่มีความหมายแกคน  การสอนที่จะใหไดผลดีตองเปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักใชความคิด
มากที่สุด และไดกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองใหมากที่สุดดวย  การสอนแบบนี้เปนรากฐานของวิธีสอน
แบบตาง ๆ ในปจจุบัน  เชน  การสอนแบบหนวย  (Unit  Teaching)  การสอนแบบโครงการ  
(Project  Method)  และการสอนเปนทีม  (Team  Teaching)  เปนตน 
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ตั้งแตกลางศตวรรษที่  20  เปนตนมา  การศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก  ทําใหเกิดมีการใช
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยอาศัยไฟฟากันมากขึ้น  เชน  สไลด  ฟลมสตริป  เทปบันทึกเสียง  
ภาพยนตร  โทรทัศนตลอดจนคอมพิวเตอรไดมีการจัดบทเรียนโปรแกรมในลักษณะตาง ๆ  ชุดการ
เรียนการสอน  โมดูลการเรียนการสอน  เปนตน 

คํา  “วิธีการสอน” (Method of Teaching) คลารคและสตาร (Clark & Starr) ไดอธิบายไววา 
หมายถึง วิธีการที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการใชเทคนิคการสอน เน้ือหาวิชาและสื่อ
การเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสอน 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   โดยหลักการแลวแนวคิดนี้มีที่มาจาก
แนวคิดทางการศึกษาของจอหน  ดิวอ้ี  (John  Dewey)  ซึ่งเปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดย
การกระทํา”  หรือ  “Learning  by  doing”  อันเปนแนวคิดที่แพรหลายและไดรับการยอมรับทั่วโลกมา
นานแลว  การจัดการเรียนการสอนโดยโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทํานี้   นับวาเปนการ
เปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน”ผูรับ”มาเปน”ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครู
จาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการเรียนรู” ใหผูเรียนซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูที่ผูสอน ดังน้ันผูเรียนจึง
กลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  เพราะบทบาทในการเรียนรูสวนใหญจะอยูที่ตัวผูเรียนเปน
สําคัญ (ทิศนา  แขมมณี, 2545) 

แนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของโรเจอรส (Rogers, 1969) ที่มีความเชื่อวามนุษยนั้นมี
ศักยภาพในดานดี ตองการมีเอกลักษณของตนเอง มีแรงขับหรือผลักดันใหเรียนรูและแสวงหา
ประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเอง มีความเต็มใจทีรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและ
ความสําเร็จของการเรียนรูขึ้นอยูกับความเต็มใจของนักศึกษาในการเรียนรู โดยมีลักษณะสําคัญคือ 

1. การมีสวนเกี่ยวของดวยเปนสวนตัว 
2. การริเร่ิมดวยตนเอง 
3. การประเมินตนเองโดยผูเรียน 
4. ความหมายของการเรียนรูคือสาระสําคัญของการเรียนรู 
5. การขยายความรูไปสูสิ่งอ่ืนได 
โรเจอรส  กลาววา  ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง  ครูเปนเพียงผูจัด

ประสบการณตาง ๆ หรือเปนผูสงเสริมการเรียนรู 
 
2. 1 ความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

แบรนเดสและจินนิส (Brandes and Ginnis, 1992:25) ไดใหความหมายของการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered learning) วา หมายถึง การที่ผูเรียนเปน
ผูรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองตั้งแตการวางแผน (Planning) จัดระบบระเบียบ (Organizing) ลง
มือปฏิบัติ (Implementation) และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง (Evaluation) ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 
ประการนี้เปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูของบุคคล (Learning process) 
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นอกจากนั้น วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544)  ไดใหความหมายของการสอนที่เนน    
ผูเรียนเปนสําคัญ (Student-centered teaching)  วา เปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน  เรียนเชิงรุก 
(Active learning) คือ หาความรูดวยตนเองจากเอกสารเพื่อน แหลงความรู  อาจารย  และสิ่งแวดลอม
โดยที่ผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธรวมกัน มีกระบวนการคิดและการแกปญหาอยางมีเหตุผล  มีหลักวิชา
รองรับ  สรางองคความรูและประมวลความรูไดโดยมีผูสอนเปนผูแนะนํา  ชี้แนะ  ใหแหลงขอมูล
รวมกัน  กําหนดการเรียน  การประเมินผลประเด็นการศึกษา 

ดังน้ัน  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  คือการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ที่ใหผูเรียนมีอิสระในการใชสติปญญาของตนเอง ใหผูเรียนมีความเกี่ยวของในกระบวนการเรียนการ
สอนเปนสวนตัว  ทั้งในลักษณะของเปนผูริเร่ิมการเรียนดวยตนเอง  ตลอดจนถึงผลการประเมินผล
การเรียนดวยตนเอง การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนในบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู  ทา
ทายสติปญญาของผูเรียน  ผูเรียนและผูสอนมีความเขาใจและจริงใจตอกัน  กระบวนการที่เกิดรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูสอน โดยผูสอนจะมีบทบาทในการสงเสริม ใหขอมูลยอนกลับและชี้แนะการเรียนรู
ของผูเรียนในลักษณะของการจัดประสบการณที่ทําใหเกิดการเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในตัวผูเรียน 

 
2. 2 หลักในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางดังกลาวพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ.  2542  บัญญัติไวในมาตรา 22  วา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผู เรียนมีความสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  
เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว  หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการ การปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนโดยมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ และตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปนทําเปน มีนิสัยรักการเรียนรูและเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, (2543) 

ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน
ปจจุบันจึงตองดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหผูเรียนเปนศูนยกลางไดตรงตามแนวของการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึง หลักการ
พ้ืนฐานของแนวคิด  “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” วาจะตองเปนลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู เรียนเปนหลักเปนการจัดระเบียบบริบททางสังคมใหสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 5 ประการคือ บิลสันและทริเบอรรัส (Billson and Tiberius, 1991) 

1. มีการยอมรับซ่ึงกันและกันระหวางผูสอนและผูเรียน (Mutual  respect) 
2. มีความรับผิดชอบและมีการตกลงรวมกันในการที่จะไปสูเปาหมายของการเรียนรูนั้น 

(Share responsibility for learning and mutual commitment to goals) 
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3. มีการสื่อสารและการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication and 
feedback) 

4. มีความรวมมือและเต็มใจในการแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น (Cooperative and 
willingness to negotiate conflicts) 

5. มีความมั่นคงปลอดภัยที่รับรูไดในหองเรียน (A sense of security in classroom) 
 
จอยสและเวลล  (Joyce  and  Weil,  1996)  ไดกลาวอางจากแนวคิดของโรเจอร  ที่มีความ

เชื่อวาการพัฒนาในตัวบุคคลจะเกิดขึ้นภายใตบรรยากาศของการมีปฎิสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล   ซึ่ง
เปนแนวคิดที่ตรงขามกับแนวคิดในการสอนสาระวิชา  (Concept  of  subject  matter)  เขาจึงใช
รูปแบบการสอนที่ไมชี้นําผูเรียน  (Nondirective  teaching  model)  เพ่ือใหผูเรียนมีอิสระในการ
เรียนรูดวยตนเองโดยมีผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก  (Facilitators)  เปลี่ยนธรรมชาติของการเรียน
การสอนจากสัมพันธภาพที่ผูสอนมีอํานาจเหนือ  (Power  relationship  or  authority-dependent  
relationship)  มาเปนสัมพันธภาพที่มีความเทาเทียมและมีการทํางานรวมกับผูเรียน  (Working  with  
relationship) วิธีการเรียนการสอนที่จัดกระทําโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ไดแก   

1. Tutorial / independent  study 
2. Learning  contracts 
3. Field  placement 
4. Student-generated  course 
 
ปรัชญาการเรยีนการสอนของประเทศไทยในปจจุบัน เปนการเรียนการสอน“แบบยดึผูเรียน

เปนสําคัญ”  ซึ่งเปนรูปแบบการสอนในลักษณะที่ชวยใหผูเรียนรูจักการ คนคิดและแสวงหาความรูดวย
ตนเองโดยผูสอนจะเปนผูกําหนดสถานการณหรือสภาพแวดลอม รวมทั้งกําหนดปญหาที่เกี่ยวของกับ
สถานการณปจจุบัน แลวนําไปบูรณาการกับความรูในเน้ือหาวิชาที่กาํหนดไวในหลักสูตร  ซึ่งการ
กําหนดสถานการณหรือสภาพแวดลอมดังกลาวจะกระตุนหรือสงเสรมิใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหา
ความรูมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ (ระววิรรณ   ศรีครามครัน 2542, 109-110)เพ่ือเปนการเพิ่มพูน
ทักษะแกผูเรยีนในดานความคิด การแสวงหาความรู การปรึกษาหารือ และรวมกันตัดสินใจรปูแบบ 
การสอนมี ดังตอไปน้ี  
 

1. ผูสอนกําหนดปญหา หัวขอเร่ืองหรือสถานการณที่นาสนใจ ซึ่งอยูใน ขอบเขตของ
เน้ือหาวิชาในหลักสูตรที่จะตองศึกษา 

2. ผูเรียนศึกษาปญหา หัวขอเรื่อง หรือสถานการณ โดยการคิดคน แสวงหา ความรูดวย
วิธีการตางๆ เชน ศึกษาจากตํารา สัมภาษณผูรู หรือผูที่เกี่ยวของ โดยมี ผูสอนใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ ชี้แนะในการสืบคนแหลงขอมูล 
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3. ผูเรียนสามารถคนพบหลักการ ขอสรุป แนวคิดในลักษณะของนัยทั่วไป หรือความคิดรวบ
ยอดของปญหานั้นๆ พิจารณาตัดสินใจ   และเสนอผลงานตอเพ่ือนๆ และผูสอน 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน ผูสอนควรจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน
ใหแกผูเรียนโดยเนนและสงเสริมความสามารถของผูเรียน  รวมทั้งความ สนใจของผูเรียนในแตละคน
หรือในแตละกลุม  และสงเสริมใหผูเรียนไดรวมกันทํางาน  รวมกันสืบคนหาความรู  หรือดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะของการเรียนแบบกลุมยอย (Small group) 

 
3. เอกสารทางดานการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
 ในชวงเวลาที่ผานมามีทฤษฎีการเรียนรูเกิดขึ้นหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่ไดรับความสนใจมากใน
ปจจุบัน คือ ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม หรือพิพัฒนาการนิยม (Constructivist Learning 
Theory) ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองขึ้นมาจากความรูที่มี
อยูเดิม หรือจากความรูที่รับเขามาใหม แนวคิดนี้เปนแนวคิดหลักของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีรูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้หลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (Collaborative learning) การเรียนรูโดยการคนควาอิสระ 
(Independent investigation method) และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based 
learning)  

 การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูเกิดขึ้น
จากการเสาะแสวงหาความรูเพ่ือมาใชแกปญหาที่ไดรับมอบหมายอยางมีกระบวนการและขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตรทําใหไดมาซึ่งความรูที่ทันตอเหตุการณและเปนความรูที่ผูเรียนนําไปใชไดจริงพัฒนา
ทักษะในการแกปญหารวมกัน เพ่ือแกปญหาดังกลาวซึ่งมีวัตถุประสงคและวิธีการจัดการดังน้ี(ยุวดี ฦา
ชา, 2536-16) 

1. การบูรณาการเนื้อหาความรู (Content Integration) เน่ืองจากในการปฏิบัติงาน ตองใช
ความรูจากสาขาวิชาตางๆ บูรณาการจึงจะแกปญหาได การเรียนเปนรายวิชา โดยหวังวาเม่ือมีความรู
ทุกรายวิชาแลวจะบูรณาการความรูเหลานั้นไดเอง อาจหวังผลไดไมเต็มที่นักเนื่องจากเนื้อหาของแต
ละวิชามีมาก และมีแนวคิดและหลักการที่แตกตางกันไป บางเรื่องอาจไมมีความจําเปนตองเรียนการ
เรียนจากสถานการณที่ตองบูรณาการความรูจากแขนงวิชาตางๆ มาอธิบายหรือทําความเขาใจกับ
สถานการณ จะใหประโยชนมากกวา 

2. การเรียนที่เนนเนื้อหาความรูมากกวากระบวนการคิด ไมเหมาะกับโลกในปจจุบันที่เปนยุค
ของขอมูลขาวสาร และวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีแขนงตางๆ การจัดการศึกษาในสมัยน้ีควรเนน
ทักษะกระบวนการคิดคนควาหาความรู และการแกปญหามากกวา 

3. การเรียนการสอนที่ใหครูเปนศูนยกลางของการเรียนรูเปนการลิดรอนเสรีภาพและความคิด
ของผูเรียนการฝกใหผูเรียนเลือกสิ่งที่เขาตองการจะเรียนและฝกการเรียนรูไดดวยตนเอง จะเหมาะกับ
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โลกในยุคปจจุบันที่เขาจะตองเผชิญเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยที่ผูเรียนจะตองกําหนดไววา เขาควร
จะตองมีความรูในเรื่องใด เขาจึงจะทํางานไดและเขาจะเรียนรูไดอยางไรโดยไมมีครูสอน เขาจึงจะมี
ความรูได การเรียนที่จะรูวาเขาจะเรียนรูไดอยางไรนาจะเปนวิธีที่นํามาพิจารณา 

 นอกจากนี้ สุปรียา วงศตระหงาน(2546) การเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก คือขบวนการที่
แสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติจากสถานการณ (ปญหา) ที่ไมคุนเคยมากอน เปนการ
รวบรวมขอมูลการเรียนรูมาประยุกตใชกับสถานการณนั้นๆ เปนกระบวนการทางการศึกษาที่ออก
แบบอยางเหมาะสมและกระตุนเราใหเกิดการเรียนรู แตควรใหโอกาสผูเรียนในการฝกวิเคราะหใช
เหตุผลอยางตอเน่ือง และสรางโครงความคิดของผูเรียนของผูเรียนอยางมีแบบแผน  
 มัณฑรา ธรรมบุศย(2545) ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เปนรูปแบบ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม(Constructivism) โดยให
ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ตน
ศึกษาอยูดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความ
เขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก 
 ซาวิน (Savin Baden 2000:17-18) ไดระบุคุณลักษณะสําคัญ 8 ประการของการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักดังน้ี 
 1.  ใหความสําคัญและยอมรับประสบการณการเรียนของผูเรียน 
 2.  ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนดวยตนเอง 
 3.  เน้ือหามีลักษณะเปนสหสาขาวิชา 
 4.  มีการผสมผสานกันระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 5.  ใหความสําคัญกับกระบวนการหาความรู 
 6.  เนนทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางกันเพื่อหาความรู 
 7.  ผูสอนมีบทบาทเปนผูชวยสงเสริมการเรียนรู 
 8.  ประเมินผลโดยการประเมินผลการเรียนรูดวยตัวเองของผูเรียน 
 
 หลักการของวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก บริดจ(Bridges, 1992, pp.  5 – 6) มี
ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการคือ 

1.  การเรียนรูเริ่มจากปญหาที่เปรียบเสมือนตัวกระตุนผูเรียนที่ตระหนักดีกวาสมรรถนะของ
ตนเองที่มีอยูไมพรอมที่จะตอบสนองทันที 

2.  ปญหาที่มอบหมายใหผูเรียนเปนปญหาที่คาดวาผูเรียนจะเผชิญในงานอาชีพในอนาคต 
3.  ความรูที่ผูเรียนคาดหวังวาจะไดรับมาจากการแกปญหาดวยตนเองมากกวาการให

หลักการหรือกฎเกณฑไปทองจํา 
4.  ผูเรียนแตละคนรวมทํางานเปนทีมมีการแบงหนาที่ในการสอนและเรียนรูซึ่งกันและกัน 
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5.  การเรียนรูที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดขึ้นในบริบทการทํางานเปนกลุมเล็กๆมากกวาการสอน
อยางเปนทางการในหองเรียน 

การนําวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) ในแบบด้ังเดิมมาใชในการ ออกแบบ
บทเรียนจะตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี (Waterman, Akmajian & Kearny, 1991, p. 8 cited in 
Bridges, 1992, p. 6) 

1. ปญหา (Problem) ที่ใหผูเรียนรวมกันแกไข  
2. จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) ซึ่งกําหนดใหผูเรียนตองแสดงความสามารถ

ในการแกปญหาได 
 
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) สามารถนําไปประยุกตกับสถานการณการเรียนภาษา

หรือวิชาอ่ืนๆในสายอาชีพไดทุกแขนงโดยเนนการพัฒนาครบทั้ง 3 ดาน ไดแก 
ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Grounds) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักจะกระตุน ฟนความรู

เดิม (Background Knowledge) เนนการถายโอนทักษะ (Skill transfer) และ สงเสริมความสามารถใน
การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Interaction skill) ในขณะที่ผูเรียนพยายามแกไขปญหาที่ไดมอบหมายให 
นักศึกษาอาชีวศึกษาควรไดรับการกระตุนให คนพบหนทางแกไขปญหาดวยตนเอง แมวาจะเปนเรื่อง
ที่ยากสําหรับครูแตการวางแผนการเรียนรูที่ดีเปนขั้นตอนจากระดับงายไปยากจะชวยใหนักศึกษา
พัฒนากลยุทธการเรียนรูอยางยั่งยืน การแกปญหาสามารถทําไดหลายวิธี วิธีหน่ึงคือใหนักศึกษา
เชื่อมโยงสิ่งที่ไมรูไปสูสิ่งที่ตนเองรูมามีประสบการณมากอน (Known to unknown) และสิ่งสําคัญคือ
การออกแบบบริบทใหเกี่ยวของกับอาชีพ (Professional context) จะเปนการใหโอกาส นักศึกษาได
ฝกฝนเตรียมความพรอมกอนออกไปประกอบอาชีพจริงในอนาคต นักศึกษาจะไมใชวิธีการทองจําแต
จะประสบความสําเร็จจากการเขาถึงปญหาและแกไขปญหาดวยตนเอง นักศึกษามีโอกาสพูดคุย 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นออกมา แลกเปลี่ยนขอมูล และ เสนอหนทางจากการคนควาแหลงขอมูล 
บันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรูระหวางการแกปญหา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักจึงเหมาะสมในการ
พัฒนาองคความรูจากการเรียนรูแบบ มีสวนรวม (Participatory or cooperative learning) 

ดานทักษะพิสัย (Psychomotor or Functional Grounds) ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 
(PBL) นักศึกษาจะทํางานรวมกันอยางเปนระบบภายใตเวลาที่จํากัด (Time constraint) การเรียนรูใน
ลักษณะนี้จะแตกตางจากการเรียนรูจากการสอนแบบเดิมที่ครูปฏิบัติกันแตกอนมาเนื่องจากนักศึกษา
จัดการงานของทีมในเวลาที่กําหนดให เวลาที่ใหมานั้นไมเพียงพอตอกระบวนการทํางาน นักศึกษาจึง
ตองทําความเขาใจแหลงขอมูล ที่มอบหมายใหกอนเวลาที่กําหนด ไมเพียงแตจะกําหนดดวยเวลา 
บทบาทของแตละคนตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน       และกันระหวางสมาชิกในกลุมรวมกันจัดการใหงานมี
ประสิทธิผล บรรลุจุดประสงคการเรียนรูรวมกัน สมาชิกแตละคนในกลุมตองพบกับความยากลําบาก 
อึดอัดใจในการที่จะตองพยายามใหไดผลลัพธจากสมาชิกซึ่งกันและกัน ในขณะที่ นักศึกษาพยายามจะ
แกปญหานักศึกษาจะตองปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท ทําหนาที่เสนอความคิดเห็นซึ่งแสดงใหเห็นการ
สื่อสารสองทาง (Two ways communication process) มีการเตรียมการจดบันทึก ปฏิสัมพันธใน
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บริบทการสนทนาเผชิญหนาในกลุมของตนเอง ระบบการทํางานกับคนเปนเรื่องที่ยาก ดังนั้นการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักไมเพียงแตเปนการเรียนรูองคความรูเทานั้นแตนักศึกษายังเรียนรูกลยุทธ
ในการที่จะตองจัดการกับความรูสึกของเพ่ือนรวมทีมใหราบรื่น เชน อารมณคับของใจ โกรธ ผิดหวัง
ตางๆ เหลานี้ลวนแตทําใหสมาชิกทุกคนตองปรับตัวเขาหากันเพ่ือใหไดผลงานตามตองการ การ
พัฒนาใหนักศึกษามีความสามารถในการแกปญหาไดนั้นตองใชกลยุทธจูงใจดังตอไปน้ี 

1.  สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู นั่นคือครูควรกระตุนใหผูเรียนกลาเสี่ยง 
ควรชมเชยเมื่อนักศึกษาพยายามที่จะแสดงความคิดเห็น และใหคิดวาความผิดพลาดเปนโอกาสในการ
เรียนรูมากกวาที่จะคิดวาเปนเรื่องลมเหลว 

2.  ระดับความยากของบทเรียนควรเหมาะสมกับระดับของสติปญญาของนักศึกษา กลยุทธนี้
เปนกลยุทธที่สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูภาษา กราซิน (Krashen,1976) ที่เกี่ยวกับตัวปอนภาษา 
(Comprehensible input) การใหตัวปอนภาษาที่ยากกวาระดับความสามารถของ นักศึกษาที่ไมมาก
จนเกินไปจะทําใหทาทายและเกิดการเรียนรูภาษาขึ้น ในทางตรงกันขาม ระดับความยากที่เกิน
ความสามารถจะทําใหเน้ือหานั้นนาเบื่อหนายและนักศึกษาจะเกิดความรูสึกทอถอยไปในที่สุด
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดใหตองมีความหมายตอนักศึกษา ไดแกปญหาที่มอบหมายใหนักศึกษา
ควรสนองตอบตออาชีพในอนาคต เปนจุดประสงคจริงในการ สื่อสาร (Real or genuine purposes of 
communication) จะทําใหนักศึกษามองเห็นประโยชนและตระหนักในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองให
ออกไปสูโลกของการทํางานอยางม่ันใจ 
 
ขั้นตอนการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก 

รูปแบบของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีอยูดวยกันหลายรูปแบบซ่ึงในแตละแบบก็จะมี
ขั้นตอนที่คลายๆกัน จากการศึกษาพบวา 

บารโรว (Barrow,1980:71) การเรียนโดยใชปญหาเปนหลักประกอบไปดวย 
1. กําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
2. สรางปฏิสัมพันธดวยปญหา 
3. ระบุประเด็นที่ตองศึกษาตอจากปญหา 
4. ศึกษาดวยตนเอง 
5. พิจารณาปญหาจากขอมูลที่ได 
6. พิจารณาปญหาจากขอมูลที่ได 
7. ประเมินผล 
 
โฟการตี้ (Focarty1997:3-8) เสนอขั้นตอนในการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักไว 8 ขั้นตอน

ดังนี้ 
1. พบทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา 
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหา 
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3. รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา 
4. ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปญหา 
5. คนควารวบรวมขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
6. ทบทวนปญหา 
7. สรางทางเลือกในการแกปญหา 
8. เลือกวิธีในการแกปญหา 
 
อเรนดส(Arends2001:362 -366) เสนอขั้นตอนในการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักไว 5 

ขั้นตอนดังน้ี 
1. แนะนําปญหา เพ่ือแจงจุดมุงหมายของการเรียน สรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน บอกสิ่งที่

ตองทําและแนะนําขั้นตอนในการศึกษา 
2. กําหนดงานที่ตองดําเนินการ 
3. รวบรวมขอมูล 
4. เตรียมนําเสนอผลงาน 
5. วิเคราะหและประเมินผลการทํางาน 
 
ปเตอร(Peter 2001:2) เสนอขั้นตอนในการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักไว 8 ขั้นตอนดังน้ี 
1. เผชิญกับปญหา 
2. สํารวจความรูเกี่ยวกับปญหาที่ทุกคนในกลุมมี 
3. ตั้งสมมุติฐานและทําการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว 
4. ระบุสิ่งที่จําเปนตองรูเพ่ิมเติมเพ่ือแกปญหา 
5. แบงกลุมยอยเพ่ือคนควาหาขอมูลในการแกปญหา 
6. รวบรวมความรูที่ไดมาจากการคนควากลุมยอยและนําความรูมาใชกับปญหา 
7. หากยังแกไขปญหาไมไดใหดําเนินการในขอ 3-6 ใหมจนกวาจะแกปญหาได 
8. สรุปความรูที่ได ทั้งดานเนื้อหาและกระบวนการ 
 
ลินดา(Lynda :2002) ไดเสนอขั้นตอนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ที่เตมาเซ็ก โพลีเทคนิค

ในสิงคโปร ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 จัดกระบวนการกลุม 
 1. แนะนําสมาชิก 
 2. อธิบายกฎและสิ่งที่ตองดําเนินการ 
 3. อธิบายรายละเอียดหนาที่ของผูอํานวยความสะดวกและนักศึกษา 
ขั้นที่ 2 ขยายรายละเอียดของปญหา 
 1. นําเสนอ ปญหา 
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 2. ทําความเขาใจและทําความกระจาง กับปญหา 
 3. อธิบายปญหา 
ขั้นที่ 3 สราง และขยายแนวคิด 
 วัตถุประสงคของแนวคิด ในการทําความเขาใจและแกไขปญหาที่ไดรับ 
ขั้นที่ 4 หัวขอในการเรียนรู 
 1. กําหนดสิ่งที่ตองการรู และวิธีการเรียนรูในการทําความเขาใจและแกปญหา 
 2. กําหนดประเด็นที่ตองการเรียนรู 
 3. หาแนวคิดในการทําแผนปฏิบัติการ 
 4. ไตสวนหรือคนควาถึงแหงขอมูล 
ขั้นที่ 5 เรียนรูดวยตนเอง 
 คนหาและสรุปขอมูลใหตรงกัน 
ขั้นที่ 6 สังเคราะหและนํามาใช 
 ประเมินแหลงทรัพยากรการเรียน สําหรับความเชื่อม่ันและเที่ยงตรง 
 2. ดําเนินการเปรียบเทียบระหวางขอมูลที่นํามารวมกัน 
 3. สังเคราะห และประยุกตความรูใหมกับการแกปญหา 
 4. พัฒนา ประเด็นตางๆที่ใกลเคียงกัน 
 5. อภิปราย พัฒนาและตัดสิน วิธีการแกปญหา 
ขั้นที่ 7 สะทอนและตอบกลับ 

ตอบกลับถึงวิธีการแกปญหาของตัวเองและของกลุม ขบวนการในการแกปญหาสราง 
การเรียนรูและวิธีการในการอํานวยความสะดวกของผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู 

 
ในการเรียนในสาขาแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยเซาทเทินอิลินอยประเทศอเมริกา แบรโรว

(Barrows:2000) ไดดําเนินการดังน้ี 
1. แนะนําสมาชิก 
2. จัดกลุมตามภูมิประเทศ 
3. กําหนดวัตถุประสงค 
4. อานสภาพปญหาที่ไดรับ 
5. ขยายรายละเอียดของปญหา 
6. ขยายแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด 
7. กําหนดประเด็น ประเด็นในการเรียนรู 
8. กําหนดวัตถุประสงคของแผนดําเนินการ 
9. ทําความตกลงกันในเรื่องของ ขอมูลที่จะไดรับ 
10. กําหนดแหลงเรียนรู 
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11. สราง การเรียนรูดวยตนเอง 
12. วิพากยเกี่ยวกับแหงการเรียนรู 
13. ทําความเขาใจซ้ําอีกกับความรูที่ไดรับใหม 
14. แกปญหา 
15. จัดเตรียมการประเมินดวยตนเอง 
 

 ในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษานั้นพบวา การใชปญหาเปน
หลักหรือการใชปญหาเปนหลักสําหรับการเรียนรู เปนแนวคิดที่ใชปญหา เปนสิ่งเราหรือเปนตัวกระตุน
เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการคนควา ปญหาที่ทาทายจึงเปนสิ่งที่จะเรา หรือกระตุนใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูเพ่ือจะตอบโจทยใหได กระบวนการในการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักจึงมีลักษณะที่ไม
แตกตางกัน โดยเริ่มจากการใหปญหาหรือใหสิ่งเราจากนั้นผูเรียนจะตองสรุปปญหา หรือสรุปคําถามที่
มีอยูในโจทยนั้นออกมาใหได เม่ือไดโจทยแลวผูเรียนจะตองตั้งสมมุติฐานหรือหาคําตอบเพื่อจะตอบ
คําถามเหลานั้นใหได ซึ่งโดยมากผูเรียนจะตอบตามประสบการณเดิมหรือความรูที่มีอยูอาจจะถูก
หรือไมก็ได จะเปนไปในลักษณะของการตอบโจทยตามความคิดหรือตั้งสมมุติฐาน เม่ือไดขบวนการนี้
แลวผูเรียนจะประเมินสมมุติฐานกับคําถาม หากไมแนใจหรือตองการจะทดสอบสมมุติฐานผูเรียนก็
จะตองตรวจสอบตนเองวายังไมมีความรูในเรื่องใด ซึ่งก็คือจะตองไปศึกษาเพื่อจะหาความรูมาเพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐาน หรือตอบโจทยใหไดเม่ือไดความรูหรือขอมูลเพียงพอที่จะตอบโจทยแลวผูเรียนจะ
สรุปความรูที่ไดแกสมมุติฐานนั่นคือการแกปญหา หรือตอบโจทยที่ได กระบวนการที่ใชในการ
ตรวจสอบคําตอบ ไดใชกระบวนการกลุมหรือใชการนําเสนอซึ่งผูเรียนจะตองตอบคําถามที่สมาชิกได
อภิปราย หรือซักถามอยางละเอียดจะเปนการตรวจสอบกันเองหากนักศึกษาไดรับมอบหมายใหไป
ศึกษาคนควาเรื่องเดียวกัน ซึ่งในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักของ ม. เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี ไดนําแนวคิดของลินดา(Lynda,2004) ที่นําเอาการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมาใชโดย
ใหผูเรียน มีระบบในการเรียน 4 ขั้นตอนหรือเรียกวา FILA ดังนี้  

1. F(Facts)  การประเมินโจทยและตีความของคําถามใหชัดเจน สมาชิกในกลุมทุกคนจะตอง
ทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาใหตรงกันและสรุปออกมาใหเหมือนกัน  

2. I(Idea) แนวความคิดเกี่ยวกับปญหาที่ไดรับมา มีวิธีการหรือสมมุติฐานใดบาง 
3. L(Learning Issue) หัวขอหรือแนวคิดที่จะตองไปหาเนื้อหา หรือคําตอบที่จะตองไปศึกษา

คนควา 
4. A(Activities) หรือกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ผูเรียนจะตองดําเนินการมาเพื่อให

ไดมาซึ่งคําตอบ นั้นๆ  
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4.  เอกสารทางดานหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) 
 
4.1 ความหมายของหองเรียนเสมือนจริง   
       ความหมายของหองเรียนเสมือนจริงนั้นไดมีผูใหความหมายไวทั้งตางประเทศและในประเทศ
ดังนี้  คือ 

หองเรียนเสมือนจริง คือ หองเรียนที่ไมมีขอจํากัดในดานเวลาและสถานที่ นั่นคือใครจะเรียน
เวลาใด และเรียนจากที่ไหนก็ไดทั้งสิ้น ในหองเรียนเสมือนจริงนั้นไมวาจะเปนหองที่ใชในการทําการ
เรียนการสอน หองทดลอง หองสมุด และหองพบปะสนทนา ลวนเปดตลอดวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห
ละ 7 วัน นักศึกษาของหองเรียนเสมือนจริงไมตองเดินทางไปหองเรียน ไมตองแตงเครื่องแบบและถา
เปนผูหญิงก็ไมตองเสียเวลาเลือกเสื้อผาที่จะใสไปหองเรียน บางคนถึงกับกลาววาจะแตงตัวอยางไร
หรือไมแตงอะไรเลยก็เรียนที่หองเรียนเสมือนจริงได เพราะเรียนอยูหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งอาจอยูใน
หองนอนหรือที่ไหนในบาน หรือที่ทํางานหลังเวลาเลิกงานก็ได ศรีศักดิ์ จามรมาน และ กนกวรรณ 
วองวัฒนะสิน.  (2541) 

โรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School) คือ การศึกษาแนวใหมในยุคโลกาภิวัฒนที่มีลักษณะเปน 
Knowledge-based Learning Organization ที่ใครก็ได (Anyone) สามารถเรียนรูจากแหลงใดก็ได 
(Anywhere) และเวลาใดก็ได (Anytime) ชนวัฒน ศรีสอาน.  (2541 : 1) 

หองเรียนเสมือนจริง เปนคําอุปมาอุปไมยสําหรับสภาพแวดลอมการเรียนการสอนดวย
อิเล็กทรอนิกส และการวิจัยที่สรางขึ้นจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ กับเทคโนโลยี
การสอนเขาดวยกัน (Van Dusen. 1997) 

คําวาเสมือนจริง (Virtual) หมายถึงการสมมุติหรือจินตนาการ โรงเรียนเสมือนจริงไมตองมี
โครงรางทางกายภาพ เชน อาคารเรียน หองเรียน สํานักงาน หองอานหนังสือ และหองสมุด แต
สามารถทําหนาที่ตาง ๆ ที่โรงเรียนธรรมดาจะพึงทําได โรงเรียนเสมือนจริงเปนระบบสารสนเทศที่
สามารถดูแลภาระหนาที่ตาง ๆ ของโรงเรียนโดยไมจําเปนตองใชสวนประกอบทางกายภาพเหมือน
โรงเรียนธรรมดา ซึ่งดําเนินการเกือบทั้งหมดดวยคน โรงเรียนเสมือนจริงควรมีความจํากัดในการ
สื่อสารระหวางบุคคลนอยที่สุด การสื่อสารควรกระทําโดยไมมีขอจํากัดในดานเวลาและสถานที่ 
(Paulsen.1987: 88) 

หองเรียนเสมือนจริง คือหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมที่จําเปน และมีคุณภาพ เชนเดียวกับ
หองเรียนจริงทุกประการ แตไมมีอาคาร สถานที่ และไมมีการพบหนากัน (Face to Face Contact) 
   มนตรี  แยมกสิกร(2545) ไดใหความหมายของหองเรียนดังน้ีคือ สถานที่ที่มีบุคคลกลุมหน่ึงที่
ตองการแสวงหาความรูเขามาอยูรวมกันเพ่ือเรียนรูตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่กําหนด
(Instruction)ไวโดยมีครูเปนผูถายทอดความรู การพัฒนานวัตกรรมหองเรียนเสมือนจริง(Virtual 
classroom) ขึ้นมา ก็ดวยการที่นักการศึกษามองเห็นวาไมควรจํากัดการเรียนรูเฉพาะครู ผูเรียน และ
ความรูที่กําหนดใหเทานั้น เพราะในชีวิตจริงนั้นเม่ือผูเรียนจบการศึกษาทั่วไปจะตองเผชิญกับสิ่ง 
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ตางๆ ที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน นอกจากนั้นการสนับสนุนใหผูเรียนเปน
บุคคลที่มีนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) มากกวาที่จะเปนบุคคลที่การศึกษาสรางมา
เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูไดในสังคมเทานั้น 
         หองเรียนเสมือนจริงเปนการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนการสอนดวยระบบคอมพิวเตอรระบบ
ดังกลาวเปนการสื่อสารแบบเปนกลุมและทํางานบนพื้นฐานที่วาง (Spaces) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกซึ่งถูกสรางขึ้นมาแบบเสมือนจริงดวยซอฟตแวรการสื่อสารดังกลาวมีโครงสรางที่เสมือน
สภาพแวดลอมจริง เสมือนกระบวนการจริงที่ปฏิบัติอยูในหองเรียนปกติ นอกจากนั้นยังมีสิ่งสนับสนุน 
อ่ืน ๆ ที่จะชวยทําใหการมีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ที่บางโอกาสจะเปนไปไมได
หรือเปนไปไดยากบรรยากาศนั้นสามารถทําไดเสมือนบรรยากาศการพบกันจริงๆกระบวนการทั้งหมด
ดังกลาวมานี้มิใชเปนการเดินทางไปที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแตจะเปนการเขาถึงดวยการพิมพ 
การอานขอความหรือขอมูลผานคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเขากับระบบคอมพิวเตอรที่มีซอฟทแวรเพ่ือ
ควบคุมโครงสรางบรรยากาศแบบหองเรียนเสมือนจริง (The virtual classroom Software) การมีสวน
รวมจะเปนแบบภาวะตางเวลา (Asynchronous) ซึ่งทําใหมีผูเรียนในระบบหองเรียนเสมือนจริง
สามารถเชื่อมตอเขาไปศึกษาไดจากทุกที่ทุกเวลาสิ่งที่จะตองคํานึง ถึงอยางมากคือ หองเรียนเสมือน
จริงน้ันระบบคอมพิวเตอรจะตองสนับสนุนกิจกรรม ภารกิจ การติดตอสื่อสารตลอดจนการจัดทําใน
ลักษณะตาง ๆ ที่ปฏิบัติกันในหองเรียนปกติไดทั้งหมดหรือสามารถชวยสรางสภาพแวดลอมไดมาก
ที่สุดเทาที่จะกระทําได เชน ควรจะตองมีพ้ืนที่ ที่จะใชสําหรับใหผูสอนกับผูเรียน ไดมีปฏิสัมพันธกัน 
อาจจะเปนลักษณะชองการอภิปรายกลุม หรือเปนการพูดคุยเปนการสวนตัวคลาย ๆ กับการมี “Office 
hours” ของผูสอนสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเรียนไดนอกจากนั้นยังจะตองมีระบบการบริหาร 
การบันทึก ผลการเรียน ผลการปฏิบัติการและมีระบบที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเพ่ือนทํากิจกรรม
รวมกันหรือ เปนงานมอบหมายที่ตองทํางานรวมกันเปนกลุมยังตองมีสถานที่เสมือนเปน “กระดานดํา” 
ที่ใชสําหรับเขียนแผนภาพหรือ สมการตาง ๆ สําหรับเปนตุกตาประกอบการสัมมนารวมกันเหมือนกับ
การสัมมนาในหองเรียนปกติ โดยที่ “กระดานดํา” นั้นก็เปนเสมือนกระดานดําจริง ๆ ที่ผูมีสวนรวมใน
การสัมมนาสามารถที่จะเขาไปลบหรือเพ่ิมเติมขอความได 

สิ่งที่มีความแตกตางอยางหนึ่งของการเรียนภายใตสภาพแวดลอมทั้งแบบหองเรียนเสมือนจริง
และหองเรียนปกติก็คือหองเรียนปกติ (Traditional classroom) ปฏิสัมพันธสวนมากจะเปนการพูดและ
การฟงและอาจจะมีบางสวนที่เปนการเขียนและการอานจากกระดานดําหรือจากขอเขียนสวนหองเรียน
เสมือนจริงปฏิสัมพันธเกือบทั้งหมดจะเปนการพิมพและการอานจากหนาจอคอมพิวเตอรซึ่งอาจจะ
รวมถึงการใชวัสดุสิ่งพิมพ เชน ตํารา รวมไปถึง การพบปะ ประชุมรวมกัน หรือการติดตอ พูดคุยกัน
ทางโทรศัพทหรือการใชวีดิทัศน  ซึ่งเครือขายคอมพิวเตอรระบบสื่อประสม จะถูกนํามาผนวกเขากับ
ระบบหองเรียนเสมือนจริงอันจะทําใหการเรียนการสอนดวยหองเรียนเสมือนจริงมีศักยภาพทัดเทียม 
หรือดีกวาหองเรียนปกติ เน่ืองจากหองเรียนเสมือนจริงเปนการใชระบบสื่อสารดวยคอมพิวเตอร 
(Computer-mediated communication :cmc system) เปนสื่อกลางมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและ
ผูเรียนโดยพ้ืนฐานทั่วไปจะเปนการสื่อสารแบบตางเวลา (asynchronous) โดยระบบคอมพิวเตอรจะ
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เก็บขอมูลที่สื่อสารไวสําหรับผูที่เขามามีสวนรวมในหองเรียนเสมือนจริงแตละคนนั้นหมายความวา 
สมาชิกแตละคนของชั้นเรียนไมจําเปนตองมาอยูในเวลาเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันแตทุกคนอาจจะ
พบกันไดโดยบังเอิญ หรือโดยการนัดหมายหรือโดยการกําหนดตาราง ในประเด็นนี้จึงทําใหผูเรียน
สามารถมีอิสระทั้งในเชิงสถานที่เรียนและเวลาเรียนแตผูเรียนสามารถที่จะเลือกสถานที่เรียนไดเวลาใด
ก็ไดตามความสะดวกของแตละคนจากจังหวะเวลาของการมีปฏิสัมพันธที่จะตองใชเวลามาขึ้นดูเสมือน
วาการใชการปฏิสัมพันธแบบภาวะตางเวลาจะเปนจุดอานไมทันใจแตถาพิจารณาในประเด็นที่วาการที่
สามารถเลือกเวลาตอบสนองกลับไดนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสภาพแวดลอมในลักษณะการ
เรียนการสอนแบบรวมมือกันเพราะผูเรียนแตละคนสามารถมีสวนชวยเหลือสนับสนุนกันไดดวยเวลา
และสถานที่ที่ไมผูกมัดจนเกินไปชวยกันไดตามความกาวหนาของแตละคนอันเปนสิ่งที่มีความ
สะดวกสบายสําหรับผูเรียนแตละคน 

บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542, 65) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนจําลองแบบที่เสมือนจริง
เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ และจะขยายตัว
มากขึ้นในศตวรรษที่21 การเรียนการสอนในระบบนี้อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมและเครือขาย
คอมพิวเตอรเปนหลัก ที่เรียกวา Virtual classroom หรือ Virtual campus บาง จนกระทั่งเรียกวา 
Virtual University ก็มี นับวาเปนการพัฒนาการบริหารการศึกษาทางไกลชนิดที่เรียกวาเคาะประตู
บานกันจริง ๆ เปนโฉมหนาใหมของสถาบันการศึกษาในโลกยุคไรพรมแดน กลาวคือ ผูเรียนจะเรียนที่
ไหนก็ได จะเปนที่บาน หรือที่ทํางาน โดยไมตองไปนั่งเรียนในหองเรียนจริง ๆ ทําใหประหยัดเวลา คา
เดินทาง และคาใชจายอ่ืน ๆ ไดมาก  

สันติ  วิจักขณาลัญฉ (2542, 24)ไดกลาวถึงการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไวดังน้ี
สังคมสารสนเทศเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งจะสงเสริมใหมีการสรางสรรค การติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว 
การพัฒนาความคิดใหม ๆ และการศึกษาที่จะเรียนรูตลอดชีวิต คนและความรูถือวาเปนทรัพยากรที่
สําคัญที่สุด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรูในปจจุบันมีผลสืบเนื่องมาจากพลังและศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการขจัดขอจํากัดดานเวลาและระยะทาง สงผลใหการแลกเปลี่ยนขาวสาร
ขอมูลเกิดไดทุกเวลาและทุกสถานที่ จากวิวัฒนาการดังกลาวจึงเกิดการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
ทางไกล (Distance learning) ซึ่ง  
         ชัยวรัตน ไชยพจนพานิช(2546)ไดใหความหมายของหองเรียนเสมือนจริง วาเปนระบบการ
เรียนการสอนผานเครือขายในลักษณะของชั้นเรียนเสมือนและการเรียนการสอนทางไกล โดยใช
ประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ตและ WWW   มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมาย  
         ครรชิต มาลัยวงศ   (2540)ไดกลาวถึง ความหมายของหองเรียนเสมือน วาหมายถึง การเรียน
การสอนที่ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรของผูเรียน เขาไวกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของ      ผูใหบริการเครือขาย  (File server) และเครื่องคอมพิวเตอรผูให บริการเว็บ  
(Web server) อาจเปนการเชื่อมโยงระยะใกลหรือระยะไกลผานทางระบบการสื่อสารและอินเทอรเน็ต
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ดวยกระบวนการสอนผูสอนจะออกแบบระบบการเรียนการสอนไวโดยกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อตางๆ นําเสนอผานเว็บไซตประจําวิชาจัดสรางเว็บเพจในแตละสวนใหสมบูรณผูเรียนจะเขาสู
เว็บไซตประจําวิชาและดําเนินการเรียนไปตามระบบการเรียนที่ผูสอนออกแบบไวในระบบเครือขายมี
การจําลองสภาพแวดลอมตางๆในลักษณะเปนหองเรียนเสมือน 
         ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2544)ไดกลาววา หองเรียนเสมือนจริง  เปนการจัดสิ่งแวดลอม
ทางการศึกษาที่เสมือนกับการเรียนในชั้นเรียน  ลักษณะเปนโปรแกรมที่สรางเลียนแบบสิ่งแวดลอมใน
การเรียนการสอน  ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  และสามารถเขากลุมกันไดระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน  และผูสอนจะเปนศูนยกลางขอมูลและบทเรียน  ซึ่งผูเรียนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูสอน
ไดทางคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท  ซึ่งอาจจะเห็นหนากันทางหนาจอ  และพูดคุยกันได 
         ไกรมส(Grimes 1993) ไดนิยามไววาคือ“แนวทางทุก ๆ แนวทางของการเรียนรูจากหลักสูตร
การเรียนการสอนปกติที่เกิดขึ้น โดยที่กระบวนการเรียนรูนี้ผูเรียนผูสอนจะอยูคนละสถานที่กัน” 
         ฮิลทซ (Hiltz 1994,71-78) ไดนิยามวาหองเรียนเสมือนจริง  เปนการจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนการสอน ที่นําแหลงทรัพยากรออนไลนมาใชในลักษณะการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยการ
รวมมือระหวาง ผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน ชั้นเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น และกับชุมชนที่ไม
เปนเชิงวิชาการ 
         เทอรอฟฟ (Turoff 1995) กลาวถึง หองเรียนเสมือนจริง  วาเปนสภาพแวดลอมการเรียนการ
สอนที่ตั้งขึ้นภายใตระบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปน 
กระบวนการที่เนนความสําคัญของกลุมที่จะรวมมือทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียนดวยกัน และ/หรือ
ผูสอน จะไดรับความรูใหมๆ จากกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล ลักษณะเดน
ของการเรียนการสอนรูปแบบนี้ก็คือ  ความสามารถในการลอกเลียนลักษณะของหองเรียนปกติมาใช
ในการออกแบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยอาศัยความสามารถตางๆ ของ
อินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เน้ือหาในหลักสูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม 
กิจกรรมระหวาง ผูเรียนผูสอนคําแนะนําและการใหผลปอนกลับ การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย 
การเรียนแบบรวมมือ รวมทั้ง การสื่อสารระหวางกัน การเรียนรูปแบบน้ีจะชวยใหผูเรียนไดรับ
ประโยชนจากการเรียนโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

ดังน้ัน หองเรียนเสมือนจริง (Virtual classrooms) จึงหมายถึงการจัดสภาพแวดลอมการเรียน
การสอนใหเสมือนการเรียนการสอนจริงๆ เปนการนําแหลงทรัพยากรออนไลนมาใชในลักษณะ 
การเรียนการสอนแบบรวมมือโดยมีการรวมมือระหวาง ผูเรียนดวยกัน  ผูเรียนกับผูสอน ชั้นเรียนกับ
สถาบันการศึกษาอื่น  และกับชุมชนที่ไมเปนเชิงวิชาการ ผูเรียนและ/หรือผูสอนจะไดรับความรูใหมๆ 
จากกิจกรรม การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลผานทางคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท  ซึ่ง
อาจจะเห็นหนากันทางหนาจอ และพูดคุยกันได  โดยมีสวนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เน้ือหาใน
หลักสูตร รายชื่อแหลงเนื้อหาเสริม กิจกรรมระหวางผูเรียนผูสอน คําแนะนํา  และการใหผลปอนกลับ 
การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย  และไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ 
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4.2 ลักษณะของหองเรียนเสมือนจริง  ลักษณะของหองเรียนเสมือนจริง  มีดังนี้  คือ   
อุทัย  ภิรมยรื่น (2540, 25)ไดจําแนกการเรียนในหองเรียนเสมือนจริง ในปจจุบันนี้มีอยู 2 

ลักษณะ คือ  
 1) การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนธรรมดาแตมีการถายทอดสดภาพและเสียง
เกี่ยวกับบทเรียน โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเรียกวา ออนไลนไปยัง
ผูเรียนที่อยูนอกหองเรียน ผูเรียนก็สามารถรับฟงติดตามบทเรียนและตัวผูสอน จากเครื่อง
คอมพิวเตอรของตัวเองและยังโตตอบกับอาจารยผูสอนหรือเพ่ือนผูเรียนในชั้นเรียนก็ได หองเรียน
แบบน้ียังอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เปนจริงซ่ึงเรียกวา Physical Education Environment  
 2) การจัดหองเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพเสมือนจริง ที่เรียกวา Virtual 
Reality โดยใชสื่อที่เปนตัวหนังสือ (Text Based) หรือภาพกราฟก (Graphical Based) สงบทเรียนไป
ยังผูเรียน โดยผานระบบโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร หองเรียนลักษณะนี้เรียกวา Virtual Education 
Environment ซึ่งเปนหองเรียนเสมือนจริงที่แทจริง  
              ในบางมหาวิทยาลัยก็ใชรวมกัน คือ มีทั้งแบบที่เปนหองเรียนจริง และหองเรียนเสมือนจริง 
การเรียนการสอนก็ผานทางเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกันอยูทั่วโลก เชน อินเทอรเน็ต, WWW 
ขณะนี้ไดมีผูพยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนจริงขึ้นแลว โดยเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ที่ใหบริการดานการ
เรียน การสอนทางไกล แบบหองเรียนเสมือนจริงตางๆ  เขาดวยกัน และจัดบริเวณอาคาร สถานที่ 
หองเรียน หองสมุด ภาควิชาตางๆ  ศูนยบริการ  ตลอดจนคณาจารย ผูเรียน กิจกรรม ทุกอยาง
เสมือนเปนชุมชนวิชาการจริงๆ  แตขอมูลเหลานี้จะอยูที่ศูนยคอมพิวเตอรของแตละแหง ผูประสงคจะ
เขารวมในการเปดบริการก็จะตองจองเนื้อที่และเขียนโปรแกรมใสขอมูลเขาไว  เม่ือผูเรียนติดตอเขามา 
โปรแกรมคอมพิวเตอรก็จะแสดงภาพ  เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถโตตอบไดเสมือนหน่ึงเปน
มหาวิทยาลัยจริง ๆ การติดตอกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริงทําไดดังนี้ 
 1) บทเรียนและแบบฝกหัดตาง ๆ อาจจะสงใหผูเรียนในรูปวีดิทัศน หรือวีดิทัศนผสมกับ 
หองเรียนเสมือนจริง หรือ ซีดีรอมที่มีสื่อประสมทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว โดยผานระบบสัญญาณ
เครือขายคอมพิวเตอร ดาวเทียม โทรทัศน โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ตาม 
ความตองการของ ผูเรียน  
 2) ผูเรียนจะติดตอสื่อสารกับอาจารยผูสอนได โดยตรงในขณะสอนก็ไดหาก เปนการเรียน 
ออนไลน ซึ่งจะเปนแบบของการสื่อสารสองทาง(Two-ways communication) ที่โตตอบโดยทันทีทันใด
ระหวางผูเรียนและผูสอนหรือระหวางผูเรียนดวยกัน (Synchronous Interaction) เชน การ Chat หรือ
อาจใชการโตตอบแบบไมทันทีทันใด (Asynchronous Interaction) เชน การใช e-Mail, การใชเว็บ
บอรดเปนตน  
 3) การทดสอบทําไดหลายวิธี เชน ทดสอบแบบออนไลน หรือทดสอบโดยผานทางโทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  และทางไปรษณียธรรมดา บางแหงจะมีผูจัดสอบโดยผานตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในทองถิ่นที่ผูเรียนอาศัยอยูการเรียนทางไกลโดยผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาที่ตนสนใจไดตลอดเวลาในทุกแหงที่มีการเปดสอน ไมตองเขาชั้นเรียน
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ก็ได ในการศึกษาหาความรู จึงมีความยืดหยุนดานเวลาและประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้  ผูเรียนยัง
สามารถติดตอกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียนคนอื่นซึ่งอยู
หางไกลกันได เปนการเรียนแบบชวยเหลือซ่ึงกัน และกันทํางานรวมกัน (Collaborative learning) 
อยางไรก็ตาม  การเรียนทางไกลลักษณะนี้อาจจะขาดความสัมพันธแบบเผชิญหนา แตปจจุบันนี้ก็มี
กลองวีดิทัศน ที่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย ก็สามารถทําใหเห็นหนากันได 
ดังน้ันปญหาเรื่องขาดความสัมพันธแบบเผชิญหนา ก็หมดไป ความสําเร็จและคุณภาพของ 
การเรียนในระบบนี้ขึ้นอยูกับตัวผูเรียนคอนขางมากเพราะจะตองมีความรับผิดชอบ ตองบริหารเวลา
เพ่ือติดตามบทเรียน การทํากิจกรรมและการทดสอบตางๆ ใหทันตามกําหนดเวลา จึงจะทําใหการ
เรียนประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
              แซนดี้(Sandy, 2001) ไดแบงจําแนกรูปแบบการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเสมือนจริงไว
ในงานวิจัย    เรื่อง A Framework for Pedagogical Evaluation of Virtual Learning Environment   
โดยแบงเปน 3   ลักษณะ ดังนี้ 
 1) Asynchronous Learning เหมาะกับการเรียนแบบเสริมและการเรียนที่ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง  (Self  learning)    ผูเรียนจะเรียนวิชาผานเว็บ เม่ือไรก็ได  ในชวงเวลาที่เจาของ
หลักสูตรกําหนดการเรียนนั้นจะมีกิจกรรมการอาน      เน้ือหา     คนควา     ทําโครงการ      ทํา
แบบทดสอบ  และทําการสอบ     ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือบทเรียนในรูปของการเรียนการสอน
แบบไมประสานเวลา คือ คนละเวลา  ผูเรียนอาจตั้งคําถามผาน  Web board  ผูสอนก็อาจเขาไปดู
คําถาม  และตอบในชวงเวลาที่สะดวก หรือ ผูเรียนอาจติดตอกับผูสอนทาง   e-Mail นอกจากนี้  ผูสอน
อาจจะใหการบานหรือขอมูลเพ่ิมเติมแกผูเรียน   ซึ่งผูเรียนเห็นขอมูลภายหลังจากที่ผูสอนประกาศและ
ระหวางที่ผูเรียนเรียนบทเรียนน้ัน ผูสอนไมตองออนไลนอยูกับระบบ  
 2) Synchronous Learning   คือ   การสอนเสมือนหน่ึงวาผูสอนอยูในหอง     อยูหนา 
ชั้นเรียนแตผูเรียนอยูกระจายทั่วไป โดยผูเรียนแตละคนมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตออยูกับ
อินเทอรเน็ตและลงทะเบียนวิชานั้น     ผูสอนจะทําการสอนโดยมีการติดตามการเรียนของผูเรียนหรือ
ผูสอนสามารถระบุหนาที่เรียน     ผูสอนสามารถติดตอกับผูเรียนทันทีผาน  Chat, Message, IP Phone 
หรือ  IP Video การสอนนั้นผูเรียนตองระบุเวลาที่ทั้งผูสอนและผูเรียนตองออนไลน มาพบกันที่
หองเรียนเสมือนจริง (Virtual classrooms) 
 3) Collaborative Learning การสอนแบบรวมมือน้ันยากขึ้น  จะตองมีซอฟตแวรเฉพาะที่
ทุกคนใชรวมกันได  เชน  Whiteboard หรือซอฟตแวรที่ทํางานเสมือนจริง เพ่ือสื่อใหเปนกลไก ทําให
ผูเรียนกับผูสอนมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกัน และเรยีนรูรวมกนัเพ่ือนําไปสูจุดหมายของบทเรยีน 
การเรียนแบบรวมมือ จะเปนการเรียนแบบประสานเวลา ผสมกับการใชเครื่องมือระดับที่สูงขึ้น 
           ชัยวรัตน  ไชยพจนพานิช (2546)ไดแบงลักษณะ การทํางานของหองเรียนเสมือนจริงเปน 
2 สวนดังน้ี คือ   
 1) สวนจัดการเนื้อหา ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการสรางบทเรียน และ ซอฟทแวรที่
ใชแสดงบทเรียน 
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 2) สวนบริหารจัดการการเรียนการสอน   เปนซอฟทแวรบริหารจัดการรายวิชาที่รวบรวม
เครื่องมือ   ซึ่งออกแบบไวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน     

 
นอกจากนี้ทอมสัน (Thompson.  1996) ไดแบงหองเรียนเสมือนจริงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 

รูปแบบแรกเปนความรวมมือ (Consortium) ระหวางสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โดยหองเรียน
เสมือนจริงจะเปนตัวกลางเชื่อมตอระหวางหองเรียน และวิทยาลัยในภูมิภาคตาง ๆ ที่รวมมือกันกอตั้ง
โดยแบงใชทรัพยากรที่สถาบันการศึกษาแตละแหงที่มีอยู และมีขอตกลงรวมกันที่จะรับรองผลการ
เรียนของสถาบันการศึกษาที่เปนสมาชิก นักศึกษาที่เขาเรียนในหองเรียนเสมือนจริงรูปแบบน้ี 
สามารถเลือกเรียนหลักสูตรของหองเรียนใดก็ไดที่เปนสมาชิก และสามารถเทียบโอนรายวิชากันได 
ตัวอยางเชน หองเรียนเสมือนจริงแคลิฟอรเนีย และหองเรียนเสมือนจริงไคลด เปนตน 

หองเรียนเสมือนจริงรูปแบบที่สอง เปนหองเรียนที่หนวยงานที่มีอํานาจในการใหปริญญาใหม
เปนผูจัดตั้งขึ้น โดยปกติจะทํางานรวมกับหองเรียนที่มีอยูแลว หองเรียนรูปแบบนี้จะทําหนาที่เปน
ธนาคารหนวยกิต(Credit Bank) มีพ้ืนที่สําหรับเก็บสะสมหนวยกิตของนักศึกษาที่เรียนจากสถาบัน
ตาง ๆ และนับเปนหนวยกิตของหลักสูตรปริญญาของหองเรียนเสมือนจริง ตัวอยางหองเรียนเสมือน
จริงในรูปแบบนี้ เชน หองเรียนเสมือนจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงชาติ (National 
Technological University: NTU) และหองเรียนเสมือนจริงแหงมหาวิทยาลัยฟนิกส (The University 
of Phoenix) เปนตน 

ลักษณะของหองเรียนเสมือนจริงอาจเปนไปในลักษณะที่เสมือนในทางกายภาพที่พบไดใน
คอมพิวเตอร หรืออาจไมมีลักษณะเสมือนหองเรียนจริงๆเลยก็ได เพียงแตสิ่งเดียวที่หองเรียนเสมือน
จริงไมวา รูปแบบใดหรือมีลักษณะเหมือนหรือไม ไมใชประเด็นสําคัญสิ่งที่สําคัญคือหองเรียนเสมือน
จริงจะตองมีผูเรียน ผูสอนหรือครู และตองมีสังคมหรือกลุมเพ่ือนที่เรียนดวยกันโดยใชศักยภาพของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดสภาพหรือกิจกรรม 
การเรียนการสอนดําเนินไปได 

 
 4.3  จุดมุงหมายของหองเรียนเสมือนจริงจุดมุงหมายของหองเรียนเสมือนจริง  สามารถสรุปไดดังนี้  
คือ 
          1) จุดมุงหมายทั่วไปของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือการกระจายความรูโดยใชเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย  และเครือขายสารสนเทศ  ระหวางผูเรียนกับผูสอน  เพ่ือเตรียมคนสําหรับโลกอิเล็กทรอนิกส
ในวันขางหนาและฝก “การเชื่อมตอทางปญญา” ในโครงรางของสภาพแวดลอมเสมือนจริง 

2)  จุดมุงหมายเฉพาะของหองเรียนเสมือนจริง ไดแก 
 2.1 เพ่ือสรางหองเรียน “ขามชาติ” 
 2.2 เพ่ือออกแบบหองเรียนสําหรับวันขางหนา  ที่ผสมผสานระหวางการปฏิบัติและ
ทฤษฎีโดยการสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต เน่ืองจากเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนารวดเร็ว
มาก  ผูเรียนจะตองปรับความรูใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือไมใหตกอยูในความลาหลัง การเพิ่มพูนความ
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รวมมือระหวางผูเรียนและผูสอนการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ผูสอนจัดใหการคนควาจากฐานขอมูล
โดยใชการจําลองสถานการณชีวิตจริงจะชวยใหผูเรียนเขาใจในวิชาชีพที่จะปฏิบัติในอนาคต 
นอกจากนั้น ยังขยายการเชื่อมตอทางปญญาโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความเชี่ยวชาญ
ระหวางโลกของวิชาการกับโลกของความเปนจริงในตลาดแรงงาน  
 จุดมุงหมายของหองเรียนเสมือนจริงไมไดถูกสรางมาเพื่อสรางความเสมือนจริงใหกับการเรียน
การสอน เปนเพียงการสรางสภาพ ที่ใหผูเรียนผูสอนไดเขามารวมกันเรียนรูในลักษณะการเรียนที่
ผูเรียนผูสอนไมไดอยูในที่เดียวกันเปนการเรียนการสอนทางไกลไมวาจะเปนในประเทศเดียวกันหรือ
ตางประเทศ ในเวลาเดียวกนัหรือตางเวลากันก็ไดผูเรียนจะไดใชหองเรียนเสมือนจริงในลักษณะของ 
การติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันหรือผูเรียนกับผูสอน 
 
4.4 หลักการของหองเรียนเสมือนจริง หองเรียนเสมือนจริงยึดหลักการ 4 ประการ ดังนี้คือ 
 1) การใหการศึกษาที่ทันเวลาการใชงาน  (Just in Time Education)  หองเรียนเสมือนจริง
มีความคลองตัวและเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลและแหลงวิชาการตาง  ๆ  ไดทั่วโลกจึงเปนแหลงความรูที่
ทันสมัยตลอดเวลา สามารถตอบสนองตอประชาชนไดในทันที 
 2) การเรียนเปนการแลกเปลี่ยน  (Learning is Exchange)  ในหองเรียนเสมือนจริงจะไมมี
ระบบที่มีผูรูทุกเรื่องคนเดียวแลวสอนคนอื่นๆ  แตจะเปนลักษณะที่ทุกคนเสมอกัน  แลกเปลี่ยนความรู
กัน 
   3) การเรียน คือ การแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร      ไมใชการรับเพียงอยางเดียว 
หลักการนี้เปนลักษณะของหองเรียนเปดที่ผูสอน  ผูเรียน  และผูสนใจสามารถพบปะแลกเปลี่ยนความรู
กันได 
 4) การจัดสภาพแวดลอมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ    (Environment  According  to User 
Profile)    สภาพแวดลอมทางการเรียนจะเปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของผูเรียน   ตั้งแตเร่ิมล็อกอิน 
เขาเรียน ผูเรียนจะเปนผูกําหนดขอบขายความสนใจวาจะเรียนอะไร  และในระหวางเรียนนั้นผูเรียนจะ
เปนผูปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมการเรียนเอง   โดยเปนผูเลือกเน้ือหาที่จะเรียน เลือกปรึกษาคนที่
ตนเองตองการ ซึ่งอาจเปนผูสอน   บุคลากร   หรือเพ่ือนผูเรียนเอง      ขณะที่ลงทะเบียนเรียน      ผูเรียน 
จะใหชื่อ ที่อยู ในอีเมล    คุณวุฒิในการทํางาน   ขอบขายความสนใจ และประสบการณในการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  เปนตน  ซึ่งขอมูลน้ีจะเปนกุญแจในการติดตอกับผูที่มีความสนใจและคุณลักษณะ
คลายกัน 
 ลักษณะของการจัดหองเรียนเสมือนจริงเปนการเนนที่กระบวนการในการเรียนการสอน
โดยใชหองเรียนเสมือนจริงเปนเสมือนชองทาง หรือเปนเสมือนหองเรียนจริงที่ผูเรียนและผูสอนมาพบ
กันในหองเรียน ดังน้ันการจัดหองเรียนเสมือนจริงจึงเปนการจัดเพื่อสรางสภาพการเรียนแบบเสมือน
จริงขึ้น 
 
 



 37

4.5 สิ่งที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริง สิ่งที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริง มี
ดังนี้ คือ 
 1) การมีโอกาสเขาถึงไดเทาเทียมกัน(Equitable Access) ผูเรียนที่เรียนผานระบบ
หองเรียนเสมือนจะไดรับโอกาสในการเขาถึงในการเรียนเทาเทยีมกัน 
 2) คุณภาพของขอมูลขาวสาร (Information Quality) ขอมูลขาวสาร  ที่เสนอผานระบบ
หองเรียนเสมือนจะถูกจัดเตรียมการลวงหนาอยางพิถีพิถัน ทําใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ 
 3)  ผลกระทบตอสังคมในดานการศึกษาทางไกล(Social Impact in Distance Education) 
พบวา การมีหองเรียนเสมือน  เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดผลกระทบในดานการพัฒนาการศึกษา 
โดยเฉพาะในดานโอกาสการศึกษาทางไกล 
 4) ผลกระทบทางดานเสริมสรางปญญาในรายวิชาปกติ  (Intellectual Impact on 
Conventional Courses)  การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางรวมมือ  จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
รวมกันสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ทําใหเกิดการตอเติมเสริมสรางปญญาซึ่งกันและกัน 
 5) การออกแบบและขีดความสามารถของซอฟทแวร  (Software Capability and Design) 
 6) ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการเรียนในหองเรียนเสมือนจริงอยูที่  การออกแบบและ
ระดับความสามารถของซอฟทแวร  วาสามารถตอบสนองตอการเปดโอกาสใหผู เรียนไดรับ
ประสบการณเสมือนจริงมากนอยเพียงใด และไดรับประสบการณที่มีคุณคาตอการเรียนรูเพียงใด 
 สิ่งที่จะตองคํานึงถึงคือการทําใหการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดอยางปกติ เสมือนการ
เรียนในหองเรียนจริงๆ คือกระบวนการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานหองเรียนเสมือนจริง ไมวาจะเปน
การเรียนการสอนในรูปแบบใด 
 
4. 6 ประเด็นทางการศึกษาเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริงประเด็นทางการศึกษาเกี่ยวกับหองเรียน
เสมือนจริง  มีดังนี้คือ 
 ก. ดานการเรียนการสอน (Teaching and Learning Concerns) 
 1) เน้ือหาและจุดมุงหมาย  (Content and Objectives) ของการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับการเรียนแบบหองเรียนเสมือนนั้นเปนเนื้อหาที่ผูเรียนมีโอกาสแกปญหารวมกัน  ทํางาน
รวมกัน  ซึ่งปจจัยสําคัญจะอยูที่ผูสอนจะตองนําเนื้อหามาออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของการเรียนผานระบบคอมพิวเตอร 
 2) กระบวนการปฏิสัมพันธและความสามารถในการปฏิสัมพันธ  (Interactivity and    
Interaction Processes) ของการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงจะมีพ้ืนฐานความเชื่อวา  การ
เกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน จะทําใหเกิดการเรียนรู ดังน้ัน ในหองเรียนเสมือนจริงจึงควรจัด
สถานการณเพ่ือกระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธรวมกันอยางแข็งขัน 
 3)  กลยุทธและยุทธศาสตรการเรียน  (Learning Strategies and Tactics) หมายถึง 
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว การกําหนดขั้นตอน
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติและจิตวิทยาการเรียนรูของมนุษยนับเปนเง่ือนไข
สําคัญย่ิง 
 4) การควบคุมผูเรียนและระบบการควบคุมความสนใจ (Learner Control and System 
Control) ของการเรียนผานระบบหองเรียนเสมือนจําเปนตองมีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความ
สนใจอยางตอเน่ือง  เพราะหองเรียนเสมือน  มีลักษณะที่ผูเรียนจําเปนตองมีวินัยในการควบคุมตนเอง 
ยิ่งไปกวานั้น  ผูออกแบบการเรียนการสอน  จะตองมีการออกแบบระบบ เพ่ือการดึงความสนใจของ
ผูเรียนใหมีอยางตอเน่ือง 
 5) ผลการเรียนรูและการประเมินผล (Outcomes and their Evaluation) ของผูเรียน
จําเปนตองมีการประเมินอยางเปนระบบ สวนวิธีการประเมินเปนการประเมินจากรองรอยการเรียนรูที่
ปรากฏจากชิ้นงานที่ผูเรียนกระทําผานระบบหองเรียนเสมือนจริง 

ข. ดานการปฏิบัติการ(Implementation Concerns) ในหองเรียนเสมือนจริง พบวาจะตอง
ตระหนักในศักยภาพของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มศักยภาพ 
และทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองรวมกับเพ่ือน ๆ 

ค. ดานผูสอนและการสอน  (Instructors and Teaching) 
 1) ผูบริหาร (Administrators) จะตองมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติของหองเรียน
เสมือนจริงวามีลักษณะของการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากหองเรียนปกติ 
  2)  บุคลากรสนับสนุน  (Support Staff) ที่ทําหนาที่ดําเนินงานในหองเรียนเสมือนจริง 
ตองอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถหลายดาน  อาทิ  เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร  เจาหนาที่ชวยใน 
การผลิตสื่อ และ เจาหนาที่บริการโตตอบกับผูเรียน เปนตน 
 ประเด็นของหองเรียนเสมือนจริงอยูที่กระบวนการปฏิสัมพันธและความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธของผูเรียน กับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน 
 
4. 7 การใหบริการของหองเรียนเสมือนจริงหองเรียนเสมือนจริงโดยทั่วไปจะใหบริการในสิ่งตอไปน้ี 
 1) หองสมุด เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสามารถคนหาขอมูลผานเครือขายสารสนเทศ 
 2) สภาพแวดลอมสําหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หรือการทํางานเปนทีมและพื้นที่ใน
เครือขายสารสนเทศและโปรแกรมในการใชงาน 
 3)  สภาพแวดลอมสําหรับการศึกษารายบุคคล หรือการติดตอกับผูสอน 
 4) สถานที่สําหรับการพบปะกันระหวางเพ่ือนผูเรียนผูเชี่ยวชาญผูสอนและอาจเปนการพบ 
ปะที่ไมเปนทางการได เชน การจัดอภิปรายหัวขอใดหัวขอหน่ึง 
 5) โตะประชาสัมพันธของหองเรียน 
 6) หองจําลองสถานการณ เปนหองที่จัดสําหรับการทดลองเสมือนจริง 
 7) สถานที่สําหรับวางขายสิ่งพิมพ หรือผลิตผลอ่ืน ๆ  
 8) หองเรียนสําหรับสอนหรือประชุมทางไกลผานจอภาพ 
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ในหองเรียนเสมือนจริงนอกจากจะมีเจาหนาที่จริง ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ และนัก
วิชาชีพตางๆ  แลว  ยังมีเจาหนาที่เสมือนจริงที่เรียกวา  “Bot”  ซึ่งจะทํางานตาง  ๆ  โดยอัตโนมัติ  เชน 
การใหบริการหลังเรียน  การเรียนการสอน  การใหคําแนะนํา  การใหบริการคนหาขอมูลและปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเจาหนาที่หองสมุด ดังนี้เปนตน 
 
4.8 วิธีการสื่อสารและการรับความรูจากหองเรียนเสมือนจริงหองเรียนเสมือนจริงมีวิธีการสื่อสารและ
การคนควาหาความรู  6 วิธีใหญ ๆ ดังนี้ คือ 
 1) การสนทนาแบบออนไลน (Online Chat)  
 2) สิ่งพิมพที่พิมพในหองสมุดตามหลักสูตรจัดเก็บเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูเรียน
คนควาไดดวยตนเอง 
 3) ผนังขาว (News Wall) เปนปายประกาศแจงขาวตาง ๆ   ในหองเรียน เชน กําหนดการ
สัมมนาปฏิบัติการ การประชุม ขาวสําหรับผูเรียนใหม การติดตอตางๆ เปนตน 
 4) หองสมุด  เปนแหลงคนหาความรูในทุกๆ ดานโดยมีฐานขอมูลที่เชื่อมตอเครือขาย
สารสนเทศ และขอเขียนที่จัดพิมพโดยหองสมุดเอง 
 5) แหลงคนควาเพิ่มเติม เปนแหลงคนควาที่นอกเหนือจากหองสมุด  เชน  เว็บไซตตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับการเรียน หรือเปนเว็บไซตเพ่ือการฝกปฏิบัติจริง 
 6) เน้ือที่สําหรับการสงการบานหรือ ขอสอบบนเว็บไซตซึ่งเปนสวนตัวของผูเรียนแตละ 
คน เพ่ือใหผูสอนสามารถเขาไปตรวจสอบได 
 วิธีการสื่อสารและรับความรูของหองเรียนเปนการใชความสามารถของคอมพิวเตอรและ
ซอฟตแวร สรางวิธีการสื่อสารและรับความรูเชนเดียวกับการเรียนในหองเรียนจริง 
 
4.9 จุดแข็งและจุดออนของหองเรียนเสมือนจริง   
   ก. จุดแข็งของหองเรียนเสมือนจริง เพอรริน(Perrin, 1994) มีดังนี้ คือ 

    1) การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนจริง จะจัดในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผานเครือขายสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยงกับหองเรียนตางๆ  ทั่วโลก  และหองสมุดตางๆ  ตลอดจน
ฐานขอมูล ทําใหมีแหลงความรูที่ทันสมัยสามารถจัดหลักสูตรไดหลายรูปแบบเชนการนําความรูจาก
แหลงตางๆ  มาประกอบเปนชุดหลักสูตรผูเรียนสามารถเชื่อมโยงบทเรียนจากหองเรียนตางๆ  และ
บางสวนจากแหลงขอมูลจนครบหลักสูตร ซึ่งจะเปนหลักสูตรที่ทันสมัย 

    2) สื่อการสอนจะมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย ตําราเสยีงวดิีทศัน หรือภาพยนตร 
ซึ่งเชื่อมโยงจากแหลงตาง  ๆ  ทั่วโลก  สําหรับสื่อตํารา อาจอยูในรูปของซีดีรอมหรือขอมูลสารสนเทศที่
สงไปทางสายออนไลนสื่อวีดิทัศนจะมีทั้งแบบปฏิสัมพันธและไมปฏิสัมพันธ สื่อดิจิตอล  ไดแก 
คอมพิวเตอรชวยสอน  ไฮเปอรมีเดีย  และมัลติมีเดีย  ซึ่งอานสงผานเครือขายอินเทอรเน็ต  หรือใช
ซีดีรอม 
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    3) การเรียนการสอน      สามารถใชการสอนแบบมัลติมีเดียดวยการอภิปรายสดผาน
โทรศัพท  หรือการสนทนาผานการประชุม ทางคอมพิวเตอรและ กระดานขาว  (Web board)  การ
ทดลองตางๆ สามารถใชการจําลองสถานการณจริงผานเครือขายคอมพิวเตอร  หรือการใชหองทดลอง
จริงในทองถิ่นที่ผูเรียนเรียนได 
       4) การประเมินผล มีการประเมินผลที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนของผูเรียน    และ
วัตถุประสงคของหลักสูตร  โดยมีวิธีประเมินผลที่ใหผูเรียนทราบความกาวหนาเปนระยะๆ  ผูเรียนจะ
ไดผลการเรียนเม่ือปฏิบัติไดถึงระดับที่กําหนดไว 

     5) การบริหารงาน  สามารถดําเนินการผานเครือขายคอมพิวเตอรไดตลอด   24  ชั่วโมง  ไม
วาจะเปนการลงทะเบียน การสอบถามปญหาตาง ๆ ฯลฯ 

     6) การควบคุมในหองเรียนเสมือนจริง  ผูเรียนจะเปนผูเลือกรายวิชาตาง  ๆ อาจจะ  เลือก
สถาบันและผูสอนเอง  หลักสูตรสามารถปรับเขากับตารางเวลาและรูปแบบการเรียนของผูเรียน 
รายวิชาตาง ๆ สามารถเริ่มเรียน หรือเลิกเรียนในเวลาใดก็ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

    7) การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  ในหองเรียนเสมือนจริง  ไมตองจายคา
กอสรางหองเรียน หองปฏิบัติการ  หรืออาคารตางๆ  ไมตองจายคาซอมแซมดูแลรักษาอาคาร  กิจกรรม
การเรียนการสอน  การใหคําปรึกษารายบุคคล  การสอนเสริม  (Tutoring)  การพบที่ปรึกษา 
(Mentoring)  และการใหบริการอื่นๆ  สามารถทําไดทางเครือขายสารสนเทศโดยใชโทรศัพท  หรือ
เทคโนโลยีคมนาคมอื่น ๆ  

  ข.  จุดออนของหองเรียนเสมือนจริง เชน    ในดานสังคม    และนันทนาการ    (Social 
/recreation) ถึงแมผูเรียนในหองเรียนเสมือนจริง   จะสามารถติดตอสื่อสารกันผานทางอินเทอรเน็ตใน
รูปสนทนา เปนรายบุคคล      และการประชุมทางคอมพิวเตอร  (Computer Conference)  ซึ่งสามารถ
ทํางานรวมกันเปนกลุมได แตก็ไมเปนธรรมชาติเหมือนกับสังคมจริง  
 จุดแข็งและจุดออนของหองเรียนเสมือนจริง เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากสภาวะของการสื่อสาร
ออนไลนผานหองเรียนเสมือนจริงซึ่ง เพอรริน (Perrin,1994) ไดใหขอเสนอทั้งจุดแข็งและจุดออนของ
หองเรียนเสมือนจริง ซึ่งจุดแข็งคือ การสื่อสารทางไกล ทุกที่ทุกเวลา การประเมินผล สวนจุดออนคือ 
หองเรียนเสมือนจริงไมสามารถถายทอดความรูสึก หรืออารมณ หรือแมแตการสัมผัส หรือหากผูเรียน
ไมเขาหองเรียน ก็ไมสามารถจะนําใหกลับมาสูหองเรียนได แตกตางจากการเรียนในหองเรียนปกติ 
 
4.10 ระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System) 
 4.10.1 ความหมายของระบบบริหารการเรียนการสอนความหมายของระบบบริหารการ
เรียนการสอนนั้น ไดมีนักวิชาการกลาวไวดังนี้คือ   
  ประกอบ  คุปรัตน(2546) ไดใหความหมายของ LMS วาเปนระบบจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน  หรือ e-Learningและหรือเปนซอฟตแวรที่ชวยในระบบจัดการหองเรียนเสมือนจริง ทําให
สถาบันการศึกษาหรือแหลงจัดการเรียนการสอนสามารถใหผูเรียนไดมี Login และ Password เพื่อมี
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สิทธิเขาเรียนรวมทั้ง การใหผูเรียนจัดการเลือกสรรรายวิชาที่จะเรียน บันทึกเวลาและขอมูลการเขา
เรียนและ การรายงานผลการเรียนใหกับระบบการศึกษาหรือการฝกอบรมนั้นๆ 
           กิตติพงษ  พุมพวง (2547) ไดใหความหมายของ LMS วาเปนระบบการจัดการเรียนผาน
เครือขาย มีเครื่องมือและสวนประกอบที่สําคัญ  สําหรับผูสอน  ผูเรียน และผูดูแลระบบ  ไดแกระบบ
การจัดการรายวิชา  ระบบการจัดการสรางเนื้อหา  ระบบบริหารจัดการผูเรียน  ระบบการจัดการขอมูล 
และ/หรือ บทเรียน รวมทั้ง ระบบเครื่องมือชวยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ  และจัดกระบวนการ
เรียนรู ไดแก การสื่อสาร Chat,   e-Mail,  Web board   การเขาใช   การเก็บขอมูลและการรายงาน
ผล  เปนตน 
           ชัยวรัตน   ไชยพจนพานิช (2546)ไดใหความหมายของ LMS วาเปนซอฟทแวรสําหรับการ
บริหารจัดการรายวิชาที่รวบรวมเครื่องมือซ่ึงออกแบบไวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงานในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน โดยมีจุดประสงคเพ่ือชวยสนับสนุนผูใชงาน 4 กลุม คือ ผูเรียน 
(Student) ผูสอน (Instructor) เจาหนาที่ทะเบียน (Registration) และผูดูแลระบบ (Administrator) ซึ่ง
เครื่องมือและระดับของสิทธิในการเขาใชที่จัดหาไวใหจะมีความแตกตางกันไปตามแตการใชงานของ
แตละกลุม  
           ปทมาภรณ  พิมพหานาม (2546)ไดใหความหมายของ  LMS วา เปนระบบที่พัฒนาขึ้น
สําหรับกิจกรรมในการเรียนการสอน การประเมินผล การทดสอบ การมีบอรดแสดงความคิดเห็นในแต
ละรายวิชา รวมทั้ง ระบบการติดตามผลการเรียน และอ่ืนๆ   
        
         4.10.2 องคประกอบของระบบบริหารการเรียนการสอน  

องคประกอบของ LMS ประกอบดวย  5 สวน ดังนี้คือ เนคเทค (2545) 
1) ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) ของกลุมผูใชงานแบงเปน  3 ระดับ  คือ 

ผูเรียน ผูสอน และผูดูแลระบบ ที่สามารถเขาสูระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได โดยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ระบบสามารถรองรับจํานวน ผูใช และจํานวนบทเรียนไดไมจํากัด ขึ้นอยูกับ 
ฮารดแวรและ/หรือซอฟทแวรที่ใช อีกทั้งระบบสามารถรองรับการใชงานภาษาไทยไดอยางเต็มรูปแบบ 
 2) ระบบการสรางบทเรียน (Content Management) ประกอบดวย  เครื่องมือ 
ในการชวยสรางเนื้อหา ระบบนี้สามารถใชงานไดดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text-based และบทเรียนใน 
รูปแบบ Streaming media  
 3) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) เปนระบบคลังขอสอบ 
ที่สามารถสุมขอสอบ จับเวลาการทําขอสอบ และตรวจขอสอบไดอยางอัตโนมัติ พรอมเฉลย มีการ
รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเขาเรียนของผูเรียน 
 4) ระบบสงเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบดวย เครื่องมือตางๆ ที่ใชสื่อสารระหวาง 
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน ไดแก เว็บบอรด (Web board) และ หองสนทนา  (Chat room) 
ที่สามารถเก็บขอมูลเหลานี้ได 
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 5) ระบบจัดการขอมูล (Data Management System) ประกอบดวย ระบบจัดการไฟลและ
โฟลเดอร ที่มีเน้ือที่เก็บขอมูลบทเรียนเปนของผูสอนดวยตนเอง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเนือ้ที่ตามที่ผูดูแลระบบ
กําหนดให  
 
          4.10.3 ลักษณะทัว่ไปของระบบบริหารการเรยีนการสอนลักษณะทัว่ไปของระบบบริหารการ
เรียนการสอน มีดังนี้ คือ ศุภชัย (2546) 
 1) ระบบงานเปนแบบ Client/Server หรือสูงกวาสามารถใชงานไดโดยไมจํากัดจํานวนผูใช  
 2) ระบบสามารถแสดงผลสวนเมนูไดหลายภาษา โดยเฉพาะสามารถแสดงผลภาษาไทยได  
 3) ผูสอนสามารถสรางแหลงความรูหรือเน้ือหาวิชาได โดยผานฟงกชั่นตางๆ ที่ระบบกําหนด
ไวให และสามารถสรางจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตของแหลงขอมูลภายนอกไดดวยเชนกัน  
 4) ระบบรองรบัมาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Module) ขั้น
พ้ืนฐาน (Basic Support for Standard Learning Objects) โดยใช SCORM Content Packages ได 
  5) ผูเรียนสามารถเลือกดูสวนที่สนใจของรายวิชาได เชน ประกาศของรายวิชา ตารางงาน 
และงานที่ไดรบัมอบหมายจากผูสอน  
 6) ผูใชระดับผูดูแลระบบ ผูสอน และผูเรียน สามารถลอ็กอินเขาระบบดวย LDAP, POP3, 
และ IMAP4 ได  
 7) สวนการจัดการกับเนื้อหา ไดแก ตารางการสอน (Schedule plan) การจัด 
การเว็บไซต (Website Management) การบริหารจัดการของผูใช (User management) การจัดการ
โมดูล (Module management) และ การจัดการกลุมผูเรียน (Class management)  
 8) ระบบ ประกอบดวย   
  8.1 การจัดการรายวิชา (Course Management) 
  8.2 หองสนทนา (Chat Room) เปนการสนับสนุนการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน สามารถเปดดูเน้ือหาเพื่อเรียนรูและสื่อสารกันไดตลอดเวลา 
  8.3 หัวขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion Forum) 
  8.4 ระบบเกบ็คําศัพท (Glossary) 
  8.5 พ้ืนที่เก็บสื่อประกอบการเรียนการสอน (Workshop Area) ในรูปแบบของ
มัลติมีเดีย ไดแก Multimedia video clip หรือ Audio files 
  8.6 ระบบจัดการตัวเลือก (Choice) 
  8.7 ระบบประเมินผล (Assessments) ที่สามารถเขามาทดสอบ วัดความรู ดูผลอยาง
ละเอียดได 
  8.8 สถิติการเขามาใชงาน (Course Statistics) เพ่ือดูความสนใจของผูเรียนได 
 9) การมีคําอธิบายชวยเหลอืการใชงาน (Help) ของผูสอนและผูเรียนเปนภาษาไทยในระบบ
พรอมทั้งคูมือประกอบการใชงาน  
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  4.10.4 ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรมระบบบริหารการเรียนการสอนลักษณะเฉพาะ
สวนของโปรแกรมระบบบริหารการเรียนการสอน มีดังตอไปน้ี 
 1) การจัดการรายวิชา (Course Management) สามารถรองรับการอัพโหลดและ 
ดาวนโหลดโดยไมจํากัดจํานวนรูปแบบของไฟล  (Multimedia file) เชน  Microsoft Office, Adobe 
Acrobat PDF, HTML, Image, Audio, และ Video 
 2) ระบบการสื่อสาร (Communication System) ประกอบดวย 
 2.1 หองสนทนา (Chat Room) เพ่ือใหผูเรียนผูสอนสามารถติดตอกันไดในเวลา
เดียวกัน  
 2.2 การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูเรียนผูสอนสามารถติดตอกันไดตางเวลา
กัน 
 2.3 กระดานแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum) การรับและสงงานระหวางผูสอน
และผูเรียน 
 2.4 การติดตอสื่อสารหรือทํางานกลุมภายในวิชาเรียน 
             3) ระบบการวัดผลและประเมินผล (Assessments) 
     3.1 การเปรียบเทียบ ทดสอบและวัดผล พัฒนาการของผูเรียนได โดยสรางและกําหนด
ระเบียบของแบบทดสอบ  
     3.2 การสรางและออกแบบทดสอบไดงาย 
     3.3 การสรางคําถามโดยผูสอนไดหลากหลายทั้งปรนัยและอัตนัยภายในขอสอบชุด
เดียวกัน เชน แบบเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว (Multiple choices) แบบเลือกคําตอบที่
ถูกตองมากกวาหนึ่งขอ (Multiple Response) แบบเลือกถูกผิด (True or False) และแบบเขียน
บรรยาย (Essay) เปนตน 
     3.4 การมีพ้ืนที่สําหรับเปนแหลงเก็บขอสอบทั้งหมด 
     3.5 การมีโปรแกรมที่สามารถระบุชวงวัน เวลา ที่อนุญาตใหผูเรียนเขาไปทําขอสอบได 
รวมทั้งสามารถกําหนดผลตอบรับ (Feedback) การทําขอสอบ 
     3.6 การสรางและเก็บรายงานสถิติของคําตอบ ในการทําขอสอบของผูเรียน 
 4) ระบบการควบคุม (Control) 
 4.1 โปรแกรมสามารถควบคุม และจัดการกับรายวิชาที่เปดสอนโดยผูสอน (Lecturer) 
และผูดูแลระบบ (Administrator) โดยในสวนของผูสอนจะมีฟงกชันที่ใชสําหรับควบคุมและจัดการ
ภายในรายวิชานั้นๆ และในสวนของผูดูแลระบบจะมีฟงกชั่นเพ่ือควบคุมทั้งระบบของโปรแกรมสื่อการ
เรียนการสอนทางไกล 
 4.2 โปรแกรมสามารถตรวจสอบการใชงานระบบของผูใชแตละคนไดเชน การ
ตรวจสอบผลการทําขอสอบ การเขาไปสืบคนขอมูลผูใช เชน ผูสอน ผูเรียน และผูเขามาเยี่ยมชมระบบ 
 5) การจัดการเว็บไซต (Website Management) 
 5.1 ซอฟตแวรสามารถใหผูดูแลระบบกําหนดการติดตั้งเว็บไซต ได 
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 5.2 การปรับปรุงและเพิ่มโมดูลเขาสูระบบได 
 5.3 การกําหนดใหระบบแสดงผลไดหลายภาษา 
 

4. 10. 5 ลักษณะของโปรแกรมในสวนของผูใช ลักษณะของโปรแกรมในสวนของผูใช   มีดังนี้ 
 1) ผูเรียน (Student) 

 1.1 การเขาไปอานประกาศของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 1.2 การขอดูขอมูลผูสอนที่สอนในรายวิชานั้นๆ 
 1.3 การดาวนโหลดงานที่ผูสอนมอบหมายแตละครั้งได ทั้งที่เปนงานปจจุบันและงาน
ยอนหลัง 
 1.4 การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไปยังทุกคน ทุกกลุม ทั้งผูสอน และผูชวยสอน
ภายในรายวิชานั้นๆ ไดพรอมกัน 
 1.5 การแสดงความคิดเห็นหรือตั้งกระทู ระหวางผูเรียนดวยกัน หรือระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน ภายในรายวิชานั้นๆ ซึ่งมีทั้งแบบกระดานแสดงความคิดเห็น (Discussion Forum) และหอง
สนทนา (Chat room) 
 1.6 การเชื่อมโยงออกสูเว็บไซตภายนอก 
 1.7 การสงงานและการบาน 
 1.8 การตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบ เฉพาะรายวิชา 
 1.9 การทําขอสอบของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
 2)  ผู สอน (Lecturer) จะมีฟ งกชั่ นที่ เ พ่ิม เติมจากระดับของผู เ รียน  ซึ่ ง ใชสํ าหรับ 
การจัดการ การสราง และการควบคุมภายในรายวิชานั้น ไดแก 

 2.1 การสรางแบบทดสอบดวยตนเอง 
 2.2 การมีแหลงขอสอบ เพ่ือใหผูสอนสามารถสืบคนขอสอบมาใชงานได 

 2.3 การตรวจสอบคะแนนของผูเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาที่ผูสอนสอนได 
 2.4 การตรวจสอบสถิติการใชงานของผูเรียนแตละรายวิชา 
 2.5 การมีอํานาจในการกําหนดสิทธิในการทํางานภายในวิชาของผูเรียน  
 2.6 การเขียนคําประกาศนัดหมาย   หรือ    มอบหมายพรอมคําอธิบายเนื้อหาในแตละ

รายวิชา และสามารถแกไขขอมูลตางๆ ไดตลอดเวลา 
 2.7 การบรรจุเน้ือหาของรายวิชาได โดยปอนผานแบบฟอรมของระบบหรืออาจทําการ

ดาวนโหลดไฟลมาเก็บไวได และการรองรับสื่อประสมได 
 3) ผูดูแลระบบ (Administrator) จะมีฟงกชั่นการจัดการการใชงานของผูใชและในสวนของ
การบริหารจัดการและการควบคุมระบบ ดังนี้ 
 3.1 การกําหนดสถานะของผูใช 

 3.2 การเพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลของผูใช 
 3.3 การกําหนดขีดความสามารถการใชงานของผูใช 
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 3.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อและสัญลักษณบนเว็บไซต 
 3.5 การเรียกดูสถิติ และการเขาใชงานของผูใชทั้งระบบ 
 3.6 การจัดการกับทุกรายวิชาที่อยูบนระบบ 
 

การใชหองเรียนเสมือนจริง จึงเปนการจัดสภาพเสมือนจริงใหเกิดขึ้นโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารดวย อินเทอรเน็ตสรางสภาวะเสมือนจริงขึ้นมาซ่ึงจะประกอบไปดวย 
ผูเรียนผูสอน และสภาพแวดลอมการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริง ดังนั้นการออกแบบการ
เรียนการสอนจึงตองบูรณาการเทคโนโลยี เขากับวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
 
5.เอกสารทางดานการประเมินตามสภาพจริง 

 
ความหมายการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริง(Authentic Assessment) สมศักดิ์ ภูวิภา

ดาวรรธน (2544) หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่ 
ผูเรียนทํา เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบตอผูเรียนเหลานั้น การประเมิน
จากสภาพจริงจะไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการประเมินทักษะการคิดที่
ซับซอนในการทํางานของนักเรียน ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการ
ปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยที่ผูเรียนจะเปนผูคนพบ ผลิต
ความรู และไดฝกปฏิบัติจริงรวมทั้งเนนพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือสนองจุดประสงคของหลักสูตร
และความตองการของสังคม การประเมินผลจากสภาพที่แทจริงจะ แตกตางจากการประเมินผลการ
เรียนหรือการประเมินเพื่อรับรองผลงาน เพราะเนนการใหความสําคัญกับพัฒนาการและความตองการ
ชวยเหลือและการประสบความสําเร็จของผูเรียนแตละคนมากกวาการประเมินผลการเรียนที่มุงการให
คะแนนผลผลิตและจัดลําดับที่แลวเปรียบเทียบกับกลุมเน่ืองจากจะวัดผลโดยตรงในสภาพการ
แสดงออกจริงๆ ในเนื้อหาวิชา ซึ่งการทดสอบดวยขอสอบจะวัดไดเฉพาะความรูและทักษะบางสวน
และเปนการวัดโดยออมเทานั้น นอกจากนี้ การประเมินผลจากสภาพที่เปนจริงจะมีความตอเน่ืองใน
การใหขอมูลในเชิงคุณภาพที่เปนประโยชนตอ ผูสอนเพื่อใชเปนแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนใหเหมาะกับแตละบคุคล                   
 
5. 1 ลักษณะสําคัญของการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริง  
             การประเมินผลในยุคใหม จะมีลักษณะเดนทีเ่นนการประเมินพัฒนาการของนักเรียนและ
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน การวัดและทดสอบจะครอบคลมุสภาพจริงและสอดคลองกับการ
แสดงออกของนักเรียนทั้งกระบวนการและผลผลติ ซึ่งอาจจะประเมินจากการทําแฟมสะสม ผลงาน 
(Portfolio) การบันทึกความเห็น การจัดทํารายงานผลงานที่ทํา นิทรรศการและโครงงานเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทักษะการใชภาษา และวชิาตางๆ รวมทัง้การทดสอบใน รูปแบบตางๆ การ
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ประเมินผลในยุคใหม จะเนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู และผูปกครอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพของผูเรียนแตละคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมในทศวรรษหนา 
โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสาร ความรวมมือและการศึกษาอยางมีวิจารณญาณ สรุปไดดังนี้ 

1. ตองเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน  
2. เนนใหเห็นพัฒนาการอยางเดนชัด  
3. ใหความสําคัญกับจุดเดนของผูเรียน  
4. ตองตอบสนองกับหลักสูตรที่มุงเนนผลการเรียนรูตามสภาพที่เปนจริง  
5. มีพ้ืนฐานของสถานการณที่เปนชีวติจริง  
6. มีพ้ืนฐานบนการแสดงออกจริง  
7. สอดคลองกับการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูที่เปนจริง  
8. มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยและพัฒนาทีส่อดคลองกับพัฒนาการเด็ก  
9. ตองเนนการเรียนรูอยางมีความหมาย  
10. ตอบสนองไดกับทุกบรบิทและเนื้อหาสาระ  
11. ตอบสนองการเรียนรูและความสามารถของนักเรียนอยางกวางขวาง  
12. เกิดความรวมมือกันระหวางผูปกครองผูสอนและผูเรียนรวมทั้งบุคคลในวชิาชีพอ่ืนๆ  
 

5.2 แนวทางการนําวิธีการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงไปใชในการเรียนการสอน  ในการนําวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงไปใชในการเรียนการสอนผูสอนควรดําเนินการดังน้ี  
  1.ศึกษาเกี่ยวกับวธิีการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงในการริเริ่มแนวคิดใหมๆ ในการ
ประเมินผลการเรียนรู อาจเริ่มโดยการศึกษาเอกสาร เขารับการอบรม ดูวีดิทัศน ฟงเทปและศกึษาดู
งานในโรงเรียนที่ดําเนินการแลวจนเกิดความเขาใจและชัดเจนจึงตัดสินใจเริ่มตนดําเนินการ โดยทั่วไป
ครูมักจะมองภาพการสอน และการเรียนรูของเด็กกับการประเมินผลในลักษณะเปนงานที่แยกออกจาก
กัน โดยเริ่มจากครูจะเปนผูใหความรูขอมูลตางๆ ใหนักเรียนไดเรียนรูแลวจึงทําการประเมินผล แตใน
กระบวนการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงซ่ึงชวยพัฒนาการสอนและการเรียนรูนั้นจะตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลามีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  
  2.เริ่มใหผูเรียนทําแฟมสะสมงานและใชวธิีประเมินผูเรยีนที่หลากหลายในเนื้อหาสาระบางสวน
ที่มีความมั่นใจการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงน้ัน ครูสามารถนําไปใชไดกับทกุวิชาในชั้นเรยีนและ
ใชไดตลอดเวลาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนในทุกดาน โดยครูควรจะเริ่มตนอยางนอย
ในบางเนื้อหาวิชาทีต่นเองรูสึกสบายใจและมั่นใจ เม่ือคนพบวามีความชํานาญและสามารถพฒันาได
อยางดีแลวจึงขยายกวางออกไปสูเน้ือหาอ่ืนๆตอไป  
  3.ปรับปรุงและพัฒนา เม่ือครูไดนําวิธีการประเมินตามสภาพที่เปนจริงมาใชสักระยะหนึ่ง ครู
ควรปรบัปรุงและพัฒนาใหเปนระบบยิ่งขึน้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
  4.จัดทําตารางกําหนดเวลาในการสะทอนความคิดเห็นเปนรายบุคคลและเปนรายกลุม และ
รายจุดประสงคโดยครูตองใหเวลาที่จะทบทวนชิ้นงานที่ไดประเมินจาก การบันทกึ การสังเกต การ
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สํารวจรายการ รายงานการประชุม โครงการของนักเรียน ผลผลิต แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  
  5.การนํากระบวนการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงไปใชอยางเปนรูปธรรมในขั้นนี้ผูประเมิน
ตองมีความรูในกระบวนการจัดการ โครงสรางภายในของการประเมินผลจากสภาพที่เปนจริง ความ
เขาใจในขอจํากัดและรับทราบถึงบทบาทของการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงในกระบวนการ
ประเมินโดยรวมทั้งหมด  ในการนําวิธีการประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงไปใชในการเรียนการสอน 
ครูควรจะเริ่มตนอยางชาๆดวยความพอใจในเนื้อหาทีต่นรูสึกวาสบายใจและมั่นใจครูตองพัฒนาความรู 
แกไขผลงานหรือวิธีการที่ไดทําไปแลววธิีการขางตนจะชวยใหประสบความสําเร็จในการเพิ่มพูนทักษะ
ไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตองมีการกําหนดเวลาใหครไูดสะทอนความคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งมีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ  
 
5.3 สิ่งที่ควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการประเมนิผลตามสภาพที่เปนจริงในการประเมินผลตามสภาพทีเ่ปน
จริงน้ันมีขอควรคํานึงถึงดังน้ี  
  1. สิ่งที่ตองการประเมินควรประกอบดวย การแสดงออกถึงผลของความรู ความคิด 
ความสามารถ ทักษะและเจตคต ิกระบวนการเรียนรู กระบวนการทํางาน ผลผลิต ผลงาน  
  2. ระยะเวลาที่ประเมินควรประเมินอยางตอเน่ืองตลอดเวลาตามสภาพที่เปนจริง  
  3. เครื่องมือที่ใชประเมินควรประกอบดวยแบบประเมินผลงานโครงการหรือโครงงาน 
แบบทดสอบในลักษณะตางๆ แบบบันทึกยอย แบบบันทึกแสดงความรูสึก แบบแสดงความคิดเห็น 
แบบบันทึกการสังเกตแบบบันทึกการสัมภาษณ แบบบันทึกของผูเรียน ครู ผูปกครองและกลุมเพ่ือน 
แฟมสะสมผลงานหลักฐานที่แสดงถึงรองรอยจากการเรียน  
  4. ผูประเมินควรประกอบดวยนักเรียนประเมินตนเองเพื่อน/กลุมเพ่ือน ผูปกครอง และผูที่
เกี่ยวของกับนักเรียนคร ู 
            กลาวโดยสรุป การประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงเปนการประเมินผลการกระทํา การ
แสดงออกของนักเรียนหลายๆ ดานตามสภาพความเปนจริง ทั้งในและนอกหองเรียนหรือสถานที่อ่ืนๆ 
นอกโรงเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ สามารถกระทําไดตลอดเวลากับทกุ
สถานการณ มีการใชขอมูลและวธิีการทีห่ลากหลายในการประเมิน เชน การสังเกต การสัมภาษณ การ
ตรวจงาน การรายงานตนเองของนักเรียน บันทึกจากผูที่เกี่ยวของและการประเมนิโดยใชแฟมสะสม
ผลงาน เปนตน  
 
6. เอกสารทางดานความคงทนในการเรียน(Retention) 
 ความคงทนในการเรียนรู เปนหนึ่งในการวัดผลในการเรียนการสอน การเรียนรูที่ดี ยอมตอง
กอใหผูเรียนเกิดความจําที่มากขึ้น ซึ่ง การเย ไดออกแบบระบบการเรียนการสอนไว 9 ขั้นคือ 
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 1. เราความสนใจ 2. บอกวัตถุประสงค 3. ทบทวนเนื้อหาเดิม 4. เพ่ิมเน้ือหาใหม 5. ใหปฏิบัติ 
6. กระตุนการตอบสนอง 7. ใหขอมูลยอนกลับ 8. ประเมินผลจากการปฏิบัติ 9. สงเสริมการนําไปใช
และจดจํา  
 
6. 1 ความจําของมนุษยความจําของมนุษยหมายถึงกระบวนการที่สมองเก็บเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไวและ
สามารถนําออกมาใชในสถานการณที่จําเปนได ดังนั้นความจําจึงหมายถึง การคงไวซึ่งผลการเรียน 
หรือความสามารถที่ระลึกไดตอสิ่งเราที่เคยเรียนหรือเคยมีประสบการณรับรูมาแลว หลังจากที่ได
ทอดทิ้งไวระยะหนึ่ง อาดัมส (Adams:1967:9)  

 
 การเรียนรูและความจํามีสวนสัมพันธกัน นักจิตวิทยากลาววาขั้นตอนการจําของมนุษย
ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนคือ 
 1. การรับขอมูล หมายถึงการที่ระบบประสาทสัมผัสรับสิ่งเราในรูปของขาวสารหรือขอมูลเขา 
 2. การเก็บรักษาขอมูล หมายถึงเม่ือเก็บขอมูลแลวขาวสารเหลานั้นจะถูกเก็บรักษาไดในสมอง 
 3. การระลึกได หมายถึง เม่ือเวลาทีต่องการจะนําขอมูลมาเราสามารถระลึกได 
 สวนสุรางค โควตระกูล (2541) ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับความจําวา ความจําหมายถึง 
ความสามารถที่จะเก็บสิ่งทีเ่รียนรูไวไดเปนเวลานานและสามารถคนความาใชไดหรือระลึกได ความจํา
ประกอบไปดวยสวนประกอบ 4 อยางคือ 
 1. การเรียนรู และประสบการณเพ่ือจะไดรับขอมูลขาวสารและทักษะตางๆ 
 2. การเก็บ (Retention) การเก็บสงที่เรียนรูและประสบการณ 
 3. การระลึกได ซึ่งความรูและประสบการณ 
 4. สามารถเลือกขอมูลขาวสาร หรือความรูที่มีมาใชไดเหมาะสมกับสถานการณและเวลา  
  

นอกจากนี้ ความจําของมนุษยยังแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ ความจําระยะสั้น และความจํา
ระยะยาว ซึ่งเปนความจําที่ถาวรแบงออกไดเปน 4 ชนิดคือ 
 1. ความจําซีเมนติก การใชภาษาการเขาใจในขอความตางๆ ความคิดรวบยอด หลักการและ
ทฤษฎีตางๆ รวมทั้งถอยคําขาวสารเกี่ยวกับภาษาเชิงกระบวนการ 
 2. ความจําแอปปโซดิก หมายถึงความจําเกี่ยวกับเหตุการณพิเศษในชีวิตประจําวัน 
 3. ความจําโมทอริค หมายถึงความจําเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ความจํา
ประเภทนี้มักจะใชควบคูไปกับ 2 แบบแรก 
 4. ความจําแอฟแฟคทีฟ เปนความจําเกี่ยวกับความรูสึกที่เกิดขึ้นพรอมกับพฤติกรรมที่จะ
เผชิญและหลีกหนี สิ่งที่ชอบหรือไมชอบ 
6. 2 นอกจากนี้จากการศึกษาของ วีและเค็ท (Wee&Kek2002) ยังไดกลาวถึงการระลึกได จากวิธีการ
เรียนแบบตางๆ พบวาการเรียนการสอนแบบบรรยายนั้น ทําใหผูเรียนสามารถจดจําการในเนื้อหาได
นอยที่สุดดังน้ี 
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  Lecture        5% 
  Reading     10% 
  Audio Visual      20% 
  Demonstration     30% 
  Discussion Group    50% 
  Practise by Doing    75% 
  Teaching Others    80% 

 
ภาพประกอบ 1 การเรียนรูปแบบตางๆกบัการระลึกได (NationalTraining Laboratories, 
      Belhel,Maine,USA) 
 
 จากแนวคิดดังกลาวการนําการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆมาใช หรือใชกระบวนการสอน
หลากหลายวิธีผสมผสานกันและการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักเปนแนวทางที่ทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและความคงทนในการเรียนรูที่สูงขึ้น 
6. 3 ความทรงจําของมนุษย  อคินสันและชิฟเฟริน (Atkinson and Shiffrin อางถึงในชาญยุทธ สี
เฉลียว:2543) ไดสรางทฤษฎีเกี่ยวกับความจํา และไดแบงความจําออกเปน 2 ลักษณะคือ ความจํา
ระยะสั้น (Shot term memory : STM ) และความจําระยะยาว (Long term memory : LTM ) เรียกกัน
วา ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ (Two Process) โดย STM เปนการจําในระยะสั้นหากไมมีการ
ทบทวนหรือระลึกอยูเสมอ ก็จะลบเลือนหายไปได และส่ิงใดที่อยูในความจําระยะสั้นๆ นานจะมีโอกาส
ฝงตัวเปนความทรงจําในระยะยาวได น่ันก็จะเปนความทรงจําที่ถาวร ดังแสดงได ดังภาพประกอบ ที่ 
2 น้ี 
 ทบทวน 
 
 

ส่ิงที่ตองการจํา ฝงตัว STM ความจํา 
ระยะส้ัน 

LTM ความจํา 
ระยะยาว 

 
 
 

สลายตัว  
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ (Two Process) Atkinson and Shiffrin อางถึงใน 
      ชาญยุทธ    สีเฉลียว: 2543)  

ลืม 
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จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของพบวา การความทรงจําของมนุษยจะมีระยะเวลาอยู 
ชวงหนึ่ง ยังคงสามารถจดจําสิ่งที่ผานเขามาได และในการศึกษาพบวาระยะเวลาชวงนี้จะอยูประมาณ 
2 สัปดาหกอนที่จะลดลงไปอยางรวดเร็ว หากนําไปรวมกับวิธีการสอนตางๆ จะทําใหเกิดความคงทน
ในการเรียนรูไมแตกตางจากการรับรูสิ่งที่เพ่ิงผานเขามาได 
 
7. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยทางดานการเรียนการสอนบนเครือขาย หรือจากเว็บชวยสอน (WBI) 

 
เทอรอฟฟ(Turoff:1995)ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือ โดยพัฒนา

หองเรียนเสมือน (Virtual classroom) ซึ่งมีสมาชิกของกลุมสถานที่ทํางานในการติดตอสื่อสารและ
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกในโปรแกรม โดยเปนการเรียนการสอนแบบการใชการสื่อสารที่มี
คอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง (Computer-mediated Communication-CMC) ทําการทดลองที่ British 
Open University โดยมีจุดมุงหมายที่การสนับสนุนการเรียนรูแบบรวมมือ มีการเปรียบเทียบการ
เรียนรูจากหองเรียนเสมือนกับการเรียนรูแบบเดิม ผลปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ความรูสึกของนักเรียนที่เรียนทางออนไลนมีความสะดวกสบายในเรื่องของการรวมกันของกลุมในการ
เลือกเวลาทํางาน 
 พารสัน(Parson:1997) ไดแบงประเภทของการเรียนการสอนผานเครือขายออกเปน 3  
ลักษณะดังน้ีคอื                         
   1) เว็บรายวิชา  (Stand Alone Courses)  เว็บรายวิชาเปนเวบ็ที่มีการบรรจุเน้ือหาหรือ
เอกสารในรายวิชาเพื่อการสอนเพียงอยางเดียว เปนเวบ็รายวิชาที่มีเครื่องมือ  และแหลงที่เขาไปถึง
และเขาหาไดโดยผานระบบอินเทอรเน็ต ลักษณะของการเรียนการสอนผานเครือขายนี้มีลักษณะเปน
แบบวทิยาเขต  มีผูเรียนจํานวนมากที่เขามาใชงานจริง  แตจะมีลักษณะการสื่อสารสงขอมูลระยะไกล  
และมักจะเปนการสื่อสารทางเดียว 
 2) เว็บสนับสนุนรายวิชา  (Web  Supported  Courses)  เปนเว็บรายวิชาที่มีลักษณะเปน
รูปธรรม  ที่มีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง  ที่มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลง
ทรัพยากรทางการศึกษาใหมาก  มีการกําหนดงานใหทําบนเว็บ  การกําหนดใหอาน  มีการรวมกัน
อภิปราย  การตอบคําถาม  มีการสื่อสารอื่นๆ  ผานคอมพิวเตอร  มีกิจกรรมตางๆ  ที่ใหทําในรายวิชา  
มีการเชื่อมโยงไปยังแหลงทรัพยากรอื่นๆ   
 3) เว็บทรัพยากรการศึกษา  (Web  Pedagogical  Resources)  เปนเว็บที่มีรายละเอียด 
ทางการศึกษา  เครื่องมือ  วัตถุดิบ  และรวมรายวิชาตางๆ  ที่มีอยูในสถาบันการศึกษาไวดวยกัน  
และยังรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาไวบริการทั้งหมด  และเปนแหลงสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ  ทางการศึกษา  ทั้งทางดานวิชาการและไมใชวิชาการ  โดยการใชสื่อที่หลากหลาย รวมถึงการ
สื่อสารระหวางบุคคลดวย 
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 ฮารดเลย  (Hadley:1998) ไดศึกษาการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน
ของผูสอน  โดยศึกษาปฏิสัมพันธในการมีสวนรวมในการใช   e-Mail    หองสนทนา และเว็บไซต  ที่
เกี่ยวของระหวางผูสอนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียน  และผูเรียนกับแหลงขอมูล  พบวา  e-Mail  ใช
ในการสนับสนุนการตอบคําถามและเปนการเพ่ิมโอกาสใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น   
มีความเขากันไดดีขึ้น ลดความเกรงกลัวของผูเรียนที่มีตอผูสอน  หองสนทนา  ชวยขยายขอบเขตใน
การสนทนาโตตอบ  และขอบเขตของขอคําถาม  ชวยลดขอจํากัดในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทเรียนและความลาชาในการสนทนา สวนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับแหลงขอมูลจาก  WWW  
ชวยเพิ่มความสนใจ ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด  ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลไดทุกเวลา 

วัชรวลี  เลิศล้ํา (2545) ไดศึกษาโครงสรางเว็บไซต E-Learning ที่เหมาะสมกับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พบวา เว็บไซตดังกลาวมีโครงสรางดานกราฟกและเทคนิคยังมีความแตกตาง
ระหวาง เว็บเพจที่ ออกแบบโดยนักออกแบบที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่มีความสามารถและเทคนิค 
สวนดานเครื่องมือชวยบริการการศึกษาผานทางอินเทอรเน็ตนั้น เว็บสวนใหญที่ผูเรียนและผูสอน
สามารถใชโดยการอานผานเครื่องมือหรือโปรแกรมตางๆ ได เชน การรับสง E- mail  และการ
ใหบริการดาวนโหลด เปนตน รองลงมา คือ การเรียนการสอนผานเว็บบราวเซอรโดยตรง เชน ใช
เทคโนโลยีการสงขอมูลประเภทวีดิทัศน และการทําแบบทดสอบออนไลน เปนตน สําหรับเครื่องมือ
ชวยที่เหมาะสมภายในเว็บไซตอุดมศึกษาไทย พบวามีเครื่องมือชวยที่เหมาะสมทั้งหมด 17 ชนิด 
ไดแก ระบบสารสนเทศนักศึกษา หนังสือหรือเอกสารประกอบ การเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
โฮมเพจรายวิชา E-mail กระดานสนทนา หองเรียนเสมือนแบบไมมีอาจารยสอน หองเรียนแบบมี
อาจารยสอน แบบฝกหัดออนไลน ระบบคนหาขอมูล หองสมุดอิเล็กทรอนิกส รานขายหนังสือออนไลน 
และสถานีวิทยุบนอินเตอรเน็ต แผนการสอนรายวิชา เครื่องมือชวยสรางสื่อการเรียนการสอน รายงาน
เบื้องตน เกมส และหองปฏิบัติการจําลอง  

บัณฑิต    พฤฒเศรณี (2544) ไดศึกษา การวิเคราะหตัวประกอบที่มีผลตอการเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ตัว
ประกอบที่สําคัญ มี 12 ตัวประกอบคือ 1) ความเสมือนจริงของบทเรียน 2) ความพรอม/ ไมพรอมของ
ระบบเครือขายและผูเรียนตอการเรียนรู 3) ประโยชนตอการเรียนรู 4) ความรูสึกของบุคคลและความ
นาสนใจของบทเรียน 5) การสงเสริมดานการคิดการรับรูและความเสมอภาคทางการศึกษา 6) การ
สนับสนุนจากสถานศึกษา 7) สถานภาพสวนบุคคล 8) การไมจํากัดขอบเขตและเวลาในการศึกษา 9) 
คานิยมและการยอมรับนวัตกรรม 10) ประสบการณและชี้แนะจากบุคคลรอบขาง 11) การสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง 12) การศึกษาคนควาและการเพิ่มพูนความรูทางดานภาษาอังกฤษ  

พิมพรัฐ    วงษดนตรี (2545) ไดดําเนินการวิจัยเก็บขอมูลโดยเทคนิคเดลฟาย เกี่ยวกับการ
นําเสนอองคประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสมในเว็บไซตเครือขายการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) 
องคประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสมที่ควรอยูในเว็บไซตเครือขายการศึกษา มีทั้งหมด 8 องคประกอบ
หลัก คือ เว็บเพจแนะนํา เว็บเพจแสดงภาพรวมรายวิชา เว็บเพจกิจกรรมและการบานที่มอบหมาย 
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เว็บเพจแหลงทรัพยากรสนับสนุนการเรียน เว็บเพจการประเมิน เว็บเพจการอภิปราย เว็บเพจ
ประกาศขาว เว็บเพจ การตอบคําถาม  2) องคประกอบยอยทั้งหมดมี 33 องคประกอบคือ รูปภาพที่
ชวนใจ รหัสผานเฉพาะผูที่ลงทะเบียนเรียน อธิบายถึงกลุมเปาหมายของผูใชเว็บ รหัสวิชา และชื่อวิชา 
ประมวลรายวิชา วิธีการเรียนการสอน กําหนดการสอบ วัดผลการเรียน แจงระดับชั้นของผูเรียน แจง
สถานที่ติดตอ เบอรโทรศัพท E-mail ของผูสอน การลงทะเบียนผานเว็บ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
จําเปน คําสั่งของกิจกรรมที่มอบหมาย วิธีการสงงาน แหลงคนควาเพิ่มเติม หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
ภายในและภายนอกประเทศ ฐานขอมูลวิจัยตางๆ เว็บเกี่ยวกับการศึกษา คําศัพทที่เกี่ยวกับบทเรียน 
การประเมินผูเรียน การประเมินผูสอน การใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ เกณฑการประเมินผลตางๆ 
ประเด็นการอภิปรายที่แยกหัวขอที่เปนวิชาการ และไมเปนวิชาการออกจากกัน ควรระบุหัวขอและ
วันที่ที่สงกระทู สามารถเกาๆ ได ขาวการเรียนการสอน ขาวรับสมัครงาน ขาวการฝกอบรมตางๆ ตัว
กระพริบหรือตัวชี้นําที่บอกวาเปนขาวใหม คําถามี่พบบอย ประมวลคําถามที่ผานๆ มาและคําถาม
ภายในบทเรียน 
 วิชัย พรรษา(2547)ไดทําการศึกษาสภาพปญหาในการใชหองเรียนเสมือนจริงพบวาในการ
ออกแบบหองเรียนเสมือนจริง สามารถนํามาประยุกตใชไดจริงในสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม จะ
เปนประโยชนอยางมากตอการจัดการเรียนการสอนระบบใหม คือ ผูเรียนสามารถคนควาไดอยางอิสระ 
โดยไมจํากัดบริเวณเฉพาะอยูในหองเรียน และตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนารูปแบบการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติตอไป
นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาการเรียนรูของนักศึกษาจาก สภาพปจจุบัน สวนมากจัดอยูในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด-ต่ําสุดในแตละดาน พบวา ดานระบบริหารการจัดการเรียนการ
สอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวาดานสภาพทั่วไปของสถานศึกษา มีคาต่ําสุดและที่เปนปญหาสูงสุด 5 
อันดับแรก ไดแก 1) ทัศนคติตอการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ 2) การทําแบบทดสอบออนไลนได
ตลอดเวลา 3) การเรียนและทํางานรวมกัน 4) การรับทราบความกาวหนาของตนเอง และ 5) การขอดู
บทเรียนที่เรียนไปแลว 
 หทัยชนก  ผลาวรรณ(2547)ไดทําการวิจัยเพ่ือวิเคราะหและอธิบายลักษณะองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
ประกอบดวย  ผูสอนและผูดูแลระบบหองเรียนเสมือนจริง  ของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
จํานวน  639 คนการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การ
วิเคราะหองคประกอบดวยองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis:PCA)  การหมุนแกน
องคประกอบแบบมุมฉากดวยวิธีวาริแมกซ  (Varimax  Method)  ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้  คือ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริง มี  7 องคประกอบ  คือ  
1)  สภาพทั่วไปของสถานศึกษาและความรู ความสามารถของบุคลากร   2)  การจัดการรายวิชา   3)  
ระบบการวัดผลและประเมินผล   4)  ระบบการติดตอสื่อสาร  5)  โปรแกรมประยุกต  6)  รูปแบบของ
สื่อ  และ 7)  การบริหารจัดการของผูใช    
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งานวิจัยดานการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
 ปเดอรเซน (Pedersen: 2000) ศึกษาผลของเครื่องมือชวยใหคําแนะนํา ในการเรียนแบบใช
ปญหาเปนหลักพบวาเครื่องมือชวยใหคําแนะนําโดยตัวแบบทางพุทธิปญญา มีประสิทธิภาพกวาแบบ
อ่ืนๆ และยังพบวาการเรียนโดยใชปญหาเปนหลักสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียนแบบ
ปกติ 
 โนวาล(Nowal: 2001) ไดทําการศึกษาผลของการเรียนโดยใชปญหาเปนหลักในการสอนวิชา
วิทยาศาสตรพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชปญหาเปนหลักมีความคงทนในเนื้อหามากกวาการเรียน
แบบปกติ 

อาภรณ แสงรัศมี  (2543) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ ผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ตอลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและความพึง
พอใจตอการเรียนการสอนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1.  นักเรียนที่
เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมี คะแนนเฉลี่ยลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง หลังการ
เรียนสูงกวากอน การเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 และมีคะแนนเฉลี่ย หลังการเรียนรูสูง
กวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 2.  นักเรียนที่
เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมีคะแนน เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมหลังการเรียนสูง กวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 แตคะแนนเฉลี่ย 
หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก ไมแตกตางจากนักเรียนที่
เรียนดวยวิธีการเรียนแบบปกติ 3.  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักมี ความพึง
พอใจตอการเรียนการสอนในระดับมาก 

อัจฉรา ธรรมมาภรณและคณะ(2545) ไดศึกษาผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักตอการ
สงเสริมความคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครู  โดยไดทําการศึกษากับ
กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ม. สงขลานครินทร จํานวน 150 คน โดยสุมนักศึกษา
ออกเปน25 คน 2 กลุม กลุมหน่ึงเรียนจากการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักและอีกกลุมเรียนดวย
วิธีการสอนแบบปกติ จากการศึกษาโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวมพบวา การเรียนแบบใช
ปญหาเปนหลักสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่. 05และลักษณะกลุมที่ตางกันสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันและพบวา มี
ปฏิสัมพันธ รวมกันระหวางวิธีการสอนและลักษณะกลุมตอความคิดวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่.05 สวนผลการทดสอบยอยแสดงวาการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักสงผลตอความคิด
วิจารณญาณสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เฉพาะกลุมวิทยาศาสตรเทานั้น   

เพชรา บุดสีทา (2546)  ไดทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลัก วิชาการบริหารการตลาด สําหรับนักศึกษาแขนงวิชาการตลาด โปรแกรมบริหารธุรกิจ 
สถาบันราชภัฏ  ผลการวิจัยปรากฏวา 1.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก วิชาการ
บริหารการตลาด สําหรับ นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด โปรแกรมบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏมี
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ประสิทธิภาพ 80.35/86.93  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง
การตลาดหลัง การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นักศึกษามี 
พฤติกรรมการเรียนผานเกณฑ รอยละ 60 ทุกคน 3.  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการ
สอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักวิชาการบริหารการตลาดในดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   

สุภาวดี ตันติวัฒนากร(2544) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชา คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เรื่องการคูณ
และการหารที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับวิธีสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบวา 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
ดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวานักเรียนที่ไดรับ การสอนดวยวิธี
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของ
นักเรียนที่ไดรับการสอน ดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวานักเรยีน
ที่ไดรับ การสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  
งานวิจัยดานการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักบนหองเรียนเสมือนจริง 
 นิคอสและคณะ(Nikos:2001)ไดทําการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลแบบใชปญหาเปนหลัก
ในหองเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา วิชาโครงสรางและลักษณะของฟน โดยไดทําการทดลองเรียน
โดยใชหองเรียนเสมือนจริง โดยใหนักศึกษาจํานวน 28 คน จาก 12 ประเทศในทวีปยุโรปไดเรียน
รวมกันโดยเลือกนักศึกษาที่มีความรูดานคอมพิวเตอร และสามารถใชในการติดตอสื่อสารได อายุเฉลีย่ 
23 ป โดยใช ชั้นตอนในการใหปญหา 6 ขั้นตอนเริ่มจาก 1. การใหนิยามปญหา 2. ตั้งสมมุติฐาน 3. 
ตั้งเปาหมายในการเรียนรู 4. หาขอมูลที่ถูกตองเพ่ิมจากภายนอกกลุม 5. สังเคราะหขอมูลใหมที่ได  
6. ทดสอบสมมุติฐานการศึกษาพบวาเกิดการเรียนรูสูงขึ้นและผลงานที่นําเสนออยูในระดับดีเยี่ยม 
 หมิง ไว เช็น และคณะ(Ming-wei Chen: 2003) ไดออกแบบระบบการเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเรียกวา Internet Virtual Community (IVC) เพ่ือใหเหมาะสมกับการเรียนแบบใชปญหา
เปนหลักในวิชา หลักการคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับเด็กในมัธยมศึกษา โดยสรางรูปแบบการเรียน
ขึ้นมา สรุปไดดังน้ี 1 ระบบการติดตอกับผูใชจะตองงายและสะดวก 2. มีเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
เพ่ือระดมสมองและแบงปนความคิดโดยใชเว็บบอรด 3. มีระบบในการตรวจสอบและติดตามผูเรียน 4. 
บูรณาการขอมูลที่คิดได และเทคนิคในการวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียน 

ตาราติและคณะ (Tarati: 2005) ไดทําการศึกษาการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน
วิชาสรีรวิทยา โดยใชการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยแบงกลุมใหเปนกลุมเล็กๆ โดยศึกษา
การเรียนแบบรวมเรียนรู ผลการเรียนรูแตกตางจากวิธีการสอนแบบเดิม (t=3. 39) และความพึงพอใจ
อยูในเกณฑดี  
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 จากงานวิจัยทั้งหมดพบวาการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักเปนสวนที่ชวยใหเกิดการเรียนรู
สูงขึ้น ผูเรียนมีความพึงพอใจสูง และยังพบอีกวาการเรียนแบบน้ีทําใหความคงทนในการเรียนรูไม
แตกตางจากการสอบครั้งแรกการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานเครือขายทําใหผูเรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเปนการเรียนรูในสภาพของความเปนจริง(Reality) โดยผูเรียนจะตอง
ทําการศึกษาคนควาในการแกปญหาดังนั้นผูเรียนจะไดขอมูลที่ใหมและถูกตองเสมอ ทําใหผูเรียน
สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได และการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักยังเปนการฝกใหผูเรียนไดเกิด
ทักษะในการคนควาและคนหาคําตอบเพื่อแกไขปญหาไดดวยตนเอง โดยมีวิธีการและกระบวนการที่
ถูกตอง  

การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานหองเรียนเสมือนจริงที่ใชกับวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ใน
คณะศึกษาศาสตร จึงเปนแนวทางที่ผูวิจัยศึกษาไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาการเรียนรูบนเครือขายโดย
นําเอาขอดีของกระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักมาผสานกับการเรียนบนเครือขายแบบ
 หองเรียนเสมือนจริง ทําใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร ผสานการคนควากับกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดจริง 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

2. การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การดําเนินการทดลอง 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 

1.1 ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาจํานวน 440 คน  

 
1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 220 คนซึ่งไดมาโดยการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังน้ี 

1.2.1 กลุมทดลองจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริง 

1.2.2 กลุมควบคุมจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน 
หองเรียนปกติ  
 
2.การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
  2.2 แบบประเมินที่ใชประเมินหองเรียนเสมือนจริง 
    2.2.1 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบหองเรียน
เสมือนจริงที่จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในการสอน  
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    2.2.2 แบบประเมินคุณภาพของหองเรียนเสมือนจริง 
  2.3 เครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู 
  2.4 แบบประเมินตามสภาพจริงและแฟมสะสมผลงานของนักศึกษา 
    2.4.1 แบบประเมินตามสภาพจริง 

2.4.2 แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา 
  2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
 2.1 รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่จัดการ
เรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี  
2.1.1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับรปูแบบหองเรียนเสมือนจริง เพ่ือเปนขอมูล
เบื้องตนในการหารูปแบบหองเรียนเสมือนจริง ที่ใชวธิีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักที่เหมาะสม
ในขั้นนี้ดําเนนิการรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และคนควาจากฐานขอมูล 
ตาง ๆ เชน DAO,ERIC,IEEE และ Search Engine ตางๆ ในอินเทอรเน็ต รวมทั้งการสัมภาษณ
ผูปฏิบตัิงานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการประยุกตใชใน
การพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวธิีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในขั้นตอนตอไปโดย
ดําเนินการดังน้ี  
  2.1.2 ศึกษาการจัดรูปแบบทางการศึกษาในดาน ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะห
รูปแบบ การสังเคราะหรูปแบบ การสรางรูปแบบ และประเมินรูปแบบ โดยการศึกษาจากเอกสาร 
  2.1.3 ศึกษาปจจัยตาง ๆ ในรูปแบบการศึกษาของหองเรียนปกติในประเทศไทยเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค โครงสรางการบริหารงาน ระดับการศึกษา การรับนักศกึษา คุณสมบตัิของผูสมัครเขา
ศึกษา การลงทะเบียนเรียน รูปแบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวดัและประเมินผล
การเรียน เปนตน 

   2.1.4 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริง ไดแก แนวคิด ความหมาย หลักการ 
จุดมุงหมาย รูปแบบการใหบริการ วิธีสื่อสาร และรับความรู คูมือสําหรับผูสอนในหองเรียนเสมือน
จริงในดานตาง ๆ เชน คูมือสําหรับอาจารยใหม การติดตอผูรวมงาน การเตรียมรายวิชา เปนตน 
จุดแข็งและจุดออนของหองเรียนเสมือนจริง และตัวอยางการจัดองคกรของหองเรียนเสมือนจริง 

2.1.5 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องบริการคอมพิวเตอรผานเครือขาย (Web Server) และ
ซอฟทแวรที่ใชในการผลิตและใหบริการสารสนเทศ ในดานประสิทธิภาพการใหบริการ ขอบขาย
และกระบวนการในการปฏิบัติงาน และศึกษาซอฟทแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สามารถ
ประยุกตใชในระบบงานของหองเรียนเสมือนจริง โดยศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณผูที่ทํา
หนาที่ดานการผลิต และการใหบริการขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือนําขอมูลมาเปน
แนวทางในการจัดกระบวนการของระบบยอยตาง ๆ ของหองเรียนเสมือนจริง 
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2.1.6 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบในการวิเคราะหรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
  2.1.7 สังเคราะหใหไดรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
จากการศึกษารูปแบบการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง ที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
ศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางไกลในปจจุบัน ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนหลักจาก เอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน  
หลักการออกแบบการเรียนการสอน   จิตวิทยาการเรียนรู ศึกษาการใชรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง
จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  วิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการเรียน
ผานหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักโดยวิธีอิงระบบ ไดแก การนําปจจัยตาง ๆ ของ
หองเรียนปกติ และหองเรียนเสมือนจริง มาวิเคราะหจําแนกตามองคประกอบของรูปแบบ คือ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน และผลิตผล และวิเคราะหคุณลักษณะของปจจัยตางๆ ในแต
ละองคประกอบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาจัดรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง 
เพ่ือใหรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่พัฒนาในครั้งนี้ มีมาตรฐานเชนเดียวกับหองเรียนปกติมาก
ที่สุด สวนการวิเคราะหรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริงนั้นวิเคราะหจากหองเรียนเสมือนจริงที่
ดําเนินการทั้งภายในและตางประเทศเพื่อเปนขอมูลสําหรับการประยุกตรูปแบบของหองเรียน ใหมี
ลักษณะเหมาะสมกับลักษณะของหองเรียนเสมือนจริง ซ่ึงดําเนินการผานเครือขายคอมพิวเตอร  

2.1.8 นํารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักที่ไดสรางขึ้น
จากขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะห ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 
ทานผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน รวม 15 ทานโดยใชแบบประเมินความสอดคลอง
ของเนื้อหา (IOC) ปรับปรุงรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ รูปแบบ
หองเรียนเสมือนจริงที่มีคุณภาพผูเชี่ยวชาญตองมีความคิดเห็นตอรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่
สรางขึ้นสอดคลองกันในระดับมากขึ้นไป จึงถือวารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบ
ใชปญหาเปนหลักที่สรางขึ้น มีความเหมาะสมกับการเรียน   ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

2.1.9 สรางหองเรียนเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยโปรแกรมดังน้ี 
- โปรแกรมบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต (LMS-CMS) Moodle  

ซ่ึงยอมาจาก Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เปนซอฟตแวรเสรี 
(Open Source)  
          -ระบบฐานขอมูล Mysql 

-ระบบการจัดการบนเครือขาย Appserve, Linux, Apache serverและ PhpMyAdmin 
-โปรแกรมกราฟกใชโปรแกรม Adobe Photoshop 
-โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศนใชโปรแกรม Macromedia Flash 
-โปรแกรมสรางเนื้อหาออนไลนใชโปรแกรม Microsoft Producer 
-โปรแกรมสรางเนื้อหาe-Book ใชโปรแกรมAdobe Acrobat และ Desktop Author  
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-โปรแกรมถายทอดวีดิทัศนจากหองเรียนปกติ สูหองเรียนเสมือนจริง ใชโปรแกรม 
Windows media encode 9  

2.1.10 กําหนดหัวเรื่องหรือวิชาในงานนี้ผูวิจัยไดกําหนดเรื่อง คือเทคโนโลยีการศึกษา 
จากนั้นสรางแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เพ่ือคนหาหัวเรื่องและเนื้อหาที่ควรจะมตีาม
หัวเรื่องที่กําหนด  
 2.1.11 สรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ (Concept Chart) ภายหลังการวิเคราะหเน้ือหาเพือ่
วางขอบ เขตของหัวเรื่องหลักหัวเรื่องสนบัสนุน ใหสอดคลองเหมาะสม 
 2.1.12 สรางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ความสัมพันธของเนื้อหาเพื่อวางลําดับของหัวเรื่อง โดยใชวธิีการวเิคราะหขายงาน  
 2.1.13 ในการออกแบบนั้นจะทําการออกแบบนําเสนอแลวกําหนดวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมของเนื้อหาแตละตอนใหชัดเจน จากน้ันจึงลําดับแผนการนําเสนอบทเรียนเปนแผนภูมิ
(Course Flow Chart)  และสรางแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวย (Module presentation chart) 
เพ่ือเปนรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนตามหลักการสอน  ซ่ึงในแตละหัวเรื่องอาจแบงเปน
ความนํา  การเสนอตัวเน้ือหา  การสรุป  การประยุกตใช  แบบฝกหัด  กิจกรรม  และแบบทดสอบ  
เปนตน 
 2.1.14 เรียบเรียงกรอบเนื้อหาโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนภูมิการนําเสนอ และ
ความสัมพันธแตละเรื่อง เขียนรายละเอียดของเนื้อหาตามที่ไดกําหนด (Script Development) โดย
เขียนเปนกรอบตามแผนที่วางเอาไวเฉพาะ กําหนดภาพ เสียง ปฏิสัมพันธ (Interactive) ไวให
สมบูรณ จากนั้นลําดับเน้ือหา (Story board development) ตามลําดับการนําเสนอที่ไดวางแผนไว 
เม่ือเสร็จเรียบรอยนําเนื้อหาที่จัดสรางขึ้น สงใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาจํานวน 10 ทาน ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาเพื่อนําปรับปรุงแกไข   
 2.1.15 เม่ือไดเน้ือหาที่ผานตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาแลวนํามาสรางเปน
บทเรียนในรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง เพ่ือสามารถทําตามความตองการของการนําเสนอบน
คอมพิวเตอร โดยเลือกโปรแกรมใหเหมาะสมเพื่อใหไดหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใช
ปญหาเปนหลัก ที่สมบูรณและเหมาะสม 
 2.1.16 ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Evaluation)     โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการสราง
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนและนํามาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณ โดยใชแบบประเมินสื่อทางดานเทคนิคการผลิต 
 2.1.17 หลังจากผานการตรวจสอบคุณภาพทางดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิตจาก
ผูเชี่ยวชาญแลว จัดทําคูมือการใชหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก เพ่ือ
นําชุดบทเรียนหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักที่สรางขึ้นนี้ ไปทดลอง
หาประสิทธิภาพ ไดผลดังน้ี  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนักศึกษา ที่เรียนโดยการใชหองเรียนเสมือนจริง 
    แบบใชปญหาเปนหลัก กลุมเล็ก จํานวน 3 คน 
 

รายการ จํานวน
ผูเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด
รวม 

S.D. ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน (E1 ) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2 ) 

3 
3 

40 
40 

35 
33 

.5 
1.0 

88.3 
82.5 

     จากตาราง 2 สรุปไดวา ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนักศึกษา ที่เรยีนโดยการใช
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกักับนักศึกษากลุมเล็กจํานวน 3 คน พบวา มีคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนดและนักศึกษา ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา การเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก เปนการ
เรียนการสอนดวยตนเองดังน้ันควรจะมีการใหคะแนนหรือมีวิธีการประเมินผล เพ่ิมจากที่กําหนดไว  
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนักศึกษา ที่เรียนโดยการใชหองเรียนเสมือนจริง 
    แบบใชปญหาเปนหลัก กลุมยอย จํานวน 10 คน 
 

รายการ จํานวน
ผูเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด
รวม 

S.D. ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน (E1 ) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2 ) 

10 
10 

40 
40 

33.9 
33.2 

3.4 
2.8 

84.75 
83 

     จากตาราง 3 สรุปไดวา ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนักศึกษา ที่เรยีนโดยการใช
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกักับนักศึกษากลุมเล็ก จํานวน 10 คน พบวา มีคะแนน
ตามเกณฑทีก่ําหนดและไดปรับหองเสมือนจริง สามารถ เชื่อมโยงไปยัง แหลงความรูอ่ืนๆ และได
ทําการทดลองถายทอดสดจากหองเรียนปกติ ออกมายังหองเรียนเสมือนจริง  
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนักศึกษา ที่เรียนโดยการใชหองเรียนเสมือนจริง  
    แบบใชปญหาเปนหลัก กลุมใหญ จํานวน 45 คน 
 

รายการ จํานวน
ผูเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด
รวม 

S.D. ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน (E1 ) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2 ) 

45 
45 

40 
40 

33.40 
32.40 

3.2 
2.1 

83.15 
81.17 

     จากตาราง 4 สรุปไดวา ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนักศึกษา ที่เรยีนโดยการใช
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกักับนักศึกษากลุมใหญ จํานวน 45 คน พบวา มีคะแนน
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สูงกวาเกณฑที่กําหนด และไดปรับหองเสมือนจริง สามารถ เชื่อมโยงไปยัง แหลงความรูอ่ืนๆ และ
ไดทําการทดลองถายทอดสดจากหองเรียนปกติ ออกมายังหองเรียนเสมือนจริง  
  
2.2 แบบประเมินที่ใชประเมินหองเรียนเสมือนจริง 
 2.2.1 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่
จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในการสอน  
 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหองเรียนเสมือนจริงที่ใช
การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  โดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
 2.2.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินความเหมาะสม
และความสอดคลองของหองเรียนเสมือนจริงที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
 2.2.1.2 กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ ของการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง
ของหองเรียนเสมือนจริงที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักทั้งระบบใหญ ระบบ
ยอย และองคประกอบของหองเรียน  
 2.2.1.3 สรางแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหองเรียนเสมือนจริงที่
ใชการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity)หลังจากนั้นนําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินเคร่ืองมือ  และปรับปรุง
แกไข  โดยใหผูเชี่ยวชาญดานการการวัดผลหรือการการวิจัยที่มีความรูเกี่ยวกับหองเรียนเสมือน
จริง  จํานวน 3 ทานเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ไดแก  ความสอดคลองของขอ
คําถามกับประเด็นยอย  ประเด็นหลัก  และวัตถุประสงคของเครื่องมือ  และตรวจสอบความเปน
ปรนัย  ไดแกความชัดเจนของภาษา  การใชภาษาไมคลุมเครือ  ไมซับซอน ประเมินใหคะแนน
คําถามแตละขอโดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา ดังน้ี 

ใหคะแนน    +1    สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
  ใหคะแนน     0    สําหรับขอที่ไมแนใจ 
  ใหคะแนน    -1    สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
 นําคะแนนความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหาโดยใชสูตร
ของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.(2527: 69) สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือขอคําถามคะแนน
ความคิดเห็นที่มีคา IOCตั้งแต 0.50 ขึ้นไปเปนขอคําถามความคิดเห็นที่ใชไดสวนขอคําถามคะแนน
ความคิดเห็นที่มีคา IOC ตัง้แต 0.49 ลงมา เปนขอคําถามความคิดเห็นที่ตองปรับปรุงหรือตัดออก
หรือตัดออกไดแบบประเมินแบบใสคา จํานวน13 ขอและแบบตอบคาํถามปลายเปดจํานวน 5 ขอ  

2.2.1.4 นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและดาน
ออกแบบระบบจํานวน 15 ทานประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหองเรียนเสมือน
จริงที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณาความ
สอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา ดังน้ี 
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  ใหคะแนน   +1    สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
  ใหคะแนน    0    สําหรับขอที่ไมแนใจ 
  ใหคะแนน   -1    สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 

ในสวนของการแสดงความเห็นและคําถามแบบปลายเปดในสวนของขอเสนอแนะนํา
คะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหาโดยใชสูตรของบุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ.(2527: 69) สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 
0.50 ขึ้นไปเปนขอคําถามที่ใชไดสวนขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.49 ลงมาไดผลคะแนน สวน
คําถามปลายเปด ผูวิจัยไดสรุป และนํามาปรับปรุงตอไป คะแนนที่ไดรับจากประเมินเปนดังน้ี 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคลอง ขององคประกอบของ 
    รูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา 
 

ความสอดคลองขององคประกอบ ระดับความคิดเห็น องคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารจัดการรายวิชา เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง X  S.D. ความหมาย 

INPUT 
1.กําหนดเปาหมายในการ
เรียนการสอน 
2.การวิเคราะหผูเรียน 
3.การออกแบบเนื้อหาบทเรยีน 
4.กําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลัก 
5.การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน 

 
14 
 

15 
14 
15 
 
 

14 

 
1 
 
- 
1 
- 
 
 
1 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
.93 

 
1 

.93 
1 
 
 

.93 

 
.25 

 
0 

.25 
0 
 
 

.25 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
 

สอดคลอง 
 

PROCESS 
6.กําหนดบทบาทผูเรียน 
7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
8.การดําเนินการเรียนการสอน 
9.กิจกรรมเสรมิทักษะ 

 
15 
15 
15 
15 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

CONTROL 
10.กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลกั 
11.การกําหนดชวงเวลาการ
ทดสอบ 

 
15 
 
 

15 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1 
 
 
1 

. 
0 
 
 

.25 

 
สอดคลอง 

 
 

สอดคลอง 
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ตาราง 5 (ตอ) 
ความสอดคลองขององคประกอบ ระดับความคิดเห็น องคประกอบของรูปแบบ 

การบริหารจัดการรายวิชา เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง X  S.D. ความหมาย 
OUTPUT 
12.ประเมินผลการเรียนการ
สอน 

 
15 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0 
 

 
สอดคลอง 

 
FEEDBACK 
13.ขอมูลปอนกลับเพื่อ
ปรับปรุง 

 
14 

 
1 

 
- 

 
.93 

 

 
.25 

 

 
สอดคลอง 

 
เฉลี่ย .96 .06 สอดคลอง 

 
    จากตารางพบวา ผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 15 ทาน ไดใหความเห็นตอความ
สอดคลองของรูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกัในระดับ 
อุดมศึกษา พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความเห็นวา รูปแบบมีความสอดคลองกับวธิีการสอน 
 
ผลการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนโดยใช
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา 
 
ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนการสอน 
    โดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 
 

ความเหมาะสมของขั้นตอน ระดับความคิดเห็น องคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารจัดการรายวิชา เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง X  S.D. ความหมาย 

INPUT 
1.กําหนดเปาหมายในการเรียน
การสอน 
2.การวิเคราะหผูเรียน 
3.การออกแบบเนื้อหาบทเรยีน 
4.กําหนดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามแนวการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลัก 
5.การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน 

 
14 
 

15 
13 
15 
 
 

14 

 
1 
 
- 
1 
- 
 
 
1 

 
- 
 
- 
1 
- 
 
 
- 

 
.93 

 
1 

.86 
1 
 
 

.93 
  

 
.25 

 
.00 
.35 
.00 

 
 

.25 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

 
 

เหมาะสม 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 

ความเหมาะสมของขั้นตอน ระดับความคิดเห็น องคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารจัดการรายวิชา เหมาะสม ไมแนใจ ควรปรับปรุง X  S.D. ความหมาย 

PROCESS 
6.กําหนดบทบาทผูเรียน 
7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน 

 
15 
14 

 
- 
1 

 
- 
- 

 
.1 
.93 

 
0 

.25 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

8.การดําเนินการเรียนการสอน 
9.กิจกรรมเสรมิทักษะ 

15 
14 

- 
1 

- 
- 

1 
.93 

.00 

.25 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

CONTROL 
10.กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลกั 
11.การกําหนดชวงเวลาการ
ทดสอบ 

 
15 
 
 

14 

 
- 
 
 
1 

 
- 
 
 
- 

 
1 
 
 

.93 

. 
0 
 
 

.25 

 
เหมาะสม 

 
 

เหมาะสม 
 

OUTPUT 
12.ประเมินผลการเรียนการ
สอน 

 
15 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
.0 
 

 
เหมาะสม 

 
FEEDBACK 
13.ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง 

 
13 

 
1 

 
1 

 
.86 

 
.35 

 
เหมาะสม 

เฉลี่ย 0.88 0.15 เหมาะสม 
 
   จากตารางพบวาผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามจํานวน15ทานไดใหความเห็นตอความ
เหมาะสมของขั้นตอนการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักใน
ระดับอุดมศึกษา พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความเห็นวาขั้นตอนมีความเหมาะสม ผลการ
วิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคลองของรูปแบบการสอนโดยใชหองเรียน
เสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาและผูเชี่ยวชาญเห็นวา การกระตุนใหผูเรียน 
ควรจะทําในลักษณะการกระตุนคือเนนกระบวนการในการถายทอดความคิดเห็นหรืออภิปรายใน
ดานตางๆ 
 2.2.2 แบบประเมินคุณภาพของหองเรียนเสมือนจริง ประกอบไปดวยแบบวัดในดานตางๆ ซ่ึง
มีวิธีการสรางดังน้ี 
  ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของหองเรียนเสมือนจริงที่ใชการจัดการเรียนการสอน
แบบใชปญหาเปนหลักโดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
 2.2.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพของ
หองเรียนเสมือนจริงที่ใชการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  
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 2.2.2.2 สรางแบบประเมินคุณภาพของหองเรียนเสมือนจริงที่ใชการจัดการเรียนการสอน
แบบใชปญหาเปนหลัก เปนการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)หลังจากนั้นนําแบบ
ประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินเคร่ืองมือ และปรับปรุงแกไข โดยใหผูเชี่ยวชาญดาน
การการวัดผลหรือการการวิจัยที่มีความรูเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริง  จํานวน 3 ทานเปน 
ผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไดแก ความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นยอย  
ประเด็นหลัก  และวัตถุประสงคของเครื่องมือ  และตรวจสอบความเปนปรนัย  ไดแกความชัดเจน
ของภาษา  การใชภาษาไมคลุมเครือ ไมซับซอน ประเมินใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณา
ความสอดคลองของขอคําถามกับเนื้อหา โดยใชสูตรของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.(2527: 69) 
สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือขอคําถามคะแนนความคิดเห็นที่มีคา IOCตั้งแต 0.50ขึ้นไป
เปนขอคําถาม ความคิดเห็นที่ใชไดสวนขอคําถามคะแนนความคิดเห็นที่มีคา IOC ตั้งแต 0.49 ลง
มาเปนขอคําถามความคิดเห็นที่ตองปรับปรุงหรือตัดออกหรือตัดออกไดแบบประเมิน 5 ระดับ
จํานวน 3 ดานและแบบตอบคําถามปลายเปดเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดประเมิน  
 2.2.2.3 นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ดานเทคโนโลยี
การศึกษา, ดานการเรียนการสอน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการหาคุณภาพ โดยให
ผูเชี่ยวชาญ ประเมินใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณาจากหองเรียนเสมือนจริงผูวิจัยไดสรุป 
และนํามาปรับปรุงตอไป คะแนนที่ไดรับจากประเมินเปนดังน้ี 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยความเหมาะสมของการออกแบบ   
 

โครงสรางการออกแบบบทเรยีนบนเว็บ X  S.D. ความหมาย 

1.  มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละหนาจอ 
2.  มีความงายในการใชหนาจอ 
3.  หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม  และสวยงาม 
4.  การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค 
5.  คุณภาพของภาพ  และงานกราฟกเหมาะสมเราความสนใจ 
6.   ขนาดตัวอักษร  ภาพ  และกราฟกชัดเจนเหมาะสม 
7.  มีรายละเอียดที่ตองการ เชน เมนูหลัก Links ตางๆสามารถ 
     เขาถงึขอมลูได 
8.  มีการใชสี และรูปกราฟกประกอบเหมาะสมนาสนใจ 
9.  ออกแบบใหมีปฏิสัมพันธสะดวกและใชงาย 
10. ความสะดวกในการรับความชวยเหลือทางเทคนิคเมือ่ไม 
      เขาใจในการใชโปรแกรม 
11.  ความสะดวกในการเขาถึง,ดึงและบันทึกขอมูล 

4.77 
4.62 
4.54 
4.69 
4.62 
4.62 
4.77 
 
4.46 
4.69 
4.69 
 
4.62 

0.44 
0.65 
0.66 
0.48 
0.65 
0.77 
0.44 
 
0.52 
0.48 
0.63 
 
0.51 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

เฉลี่ย 4.64 0.56 ดีมาก 
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     จากตาราง 7 พบวา การประเมิน การออกแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักใน
ระดับอุดมศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ไดใหความเห็นวาหองเรียนเสมือนจริงโดยใช
ปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา มีความเหมาะสมในระดับ ดีมาก 
 
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยความเหมาะสมของการประเมินดานเนื้อหาและสื่อสําหรับผูทรงคุณวุฒิดาน 
    สื่อและเน้ือหา  
 

เนื้อหาและสื่อบทเรียน ในหองเรียนเสมือนจริง X  S.D. ความหมาย 
1.โครงสรางของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของวิชานี ้
2. มีเนื้อหาที่สอดคลองตามวัตถุประสงคของวิชานี้ 
3. มีเนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4. การเรียงลําดับการนําเสนอเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 
5. เนื้อหามีความทันสมัยกับผูเรียน 
6. ความยาวของเนื้อหาการเรียนการสอนในแตละบทเหมาะสม 
7. ภาษาที่ใชในเนื้อหาเหมาะสมกับระดับผูเรียน 
8.การสื่อสารดวยขอความมีความชัดเจน 
9. การสื่อสารดวยวิดีทัศนมีภาพที่ชัดเจน 
10.การสื่อสารดวยสื่อสไลดมีภาพที่ชัดเจน 
11.มีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาจากแหลงอื่น ๆ (link) 
12. แบบฝกหดัในบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเนื้อหาวิชา 
13.แบบทดสอบในบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเนื้อหาวิชา 
14. มีรูปแบบบทเรียนบนเว็บกระตุนความสนใจของผูเรียน 

4.75 
4.83 
4.75 
4.83 
4.83 
4.67 
4.83 
4.75 
4.83 
4.83 
4.83 
4.75 
4.75 
4.83 

0.45 
0.39 
0.45 
4.75 
0.39 
0.78 
0.39 
0.45 
0.39 
0.39 
0.39 
0.62 
0.62 
0.39 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

เฉลี่ย 4.79 0.77 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 พบวา การประเมินดานเนื้อหาและสื่อที่ใชในหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปน
หลักในระดับอุดมศึกษา โดยผูทรงคุณวฒิุดานสื่อและเนื้อหาจํานวน 5 ทาน ไดใหความเห็นวา
เน้ือหาและสื่อการสอน ที่ใชในหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา มี
ความเหมาะสมในระดับ ดีมาก 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยความเหมาะสมของการประเมินดานวิธีการสอนสําหรับผูทรงคุณวุฒิดาน
วิธีการสอน  
 

โครงสรางของวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก X  S.D. ความหมาย 
1.  วิธีการเรียนการสอนเหมาะกับวัตถุประสงคของวิชานี ้
2.  เรียงลําดับการนําเสนอสอดคลองกับวัตถุประสงค 
3.  วิธีการเรียนการสอนเหมาะกับผูเรียน 
4.  สภาพปญหาที่เสนอในแตละบทเหมาะสม 
5. คําถามที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 
6.  การสื่อสารระหวางผูเรียน ผูสอนมีความเหมาะสม 
7.  ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับผูเรียน 
8.  การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาจากแหลงความรูอื่น ๆ (link) 
9.  กิจกรรมกลุมมีความเหมาะสม 
10.  รูปแบบบทเรียนสงเสริมการคนควาและกระตุนความสนใจ 

4.91 
4.82 
4.91 
4.73 
4.91 
4.82 
4.91 
4.82 
4.91 
4.91 

0.30 
0.40 
0.30 
0.47 
0.30 
0.40 
0.30 
0.40 
0.30 
0.30 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

เฉลี่ย 4.86 0.34 ดีมาก 
     จากตาราง 9 พบวา การประเมินดานวิธีการสอนสําหรับผูทรงคุณวุฒิดานวิธีการสอน จํานวน 5 
ทาน ไดใหความเห็นวาวิธีการสอนที่ใชในหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักใน
ระดับอุดมศึกษา มีความเหมาะสมในระดับ ดีมาก 
 
2.3 เครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู 
 ผูวิ จัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งครอบคลุมเน้ือหาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและแบบทดสอบวัดความ
คงทนของการทดลองซึ่งมีขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

2.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบทดสอบ 
2.3.2 กําหนดวัตถุประสงคที่ตองการออกเปนแบบทดสอบ   
2.3.3 กําหนดลักษณะของแบบทดสอบ   ซ่ึงในการวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดแบบทดสอบ 

เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 100 ขอตาม
เน้ือหาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในสัปดาห ที่ 8-15 

2.3.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบโดยให 
ผูเชี่ยวชาญ ประเมินใหคะแนนคําถามแตละขอโดยพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับ
เน้ือหา ดังน้ี 
  ใหคะแนน   +1    สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
  ใหคะแนน    0    สําหรับขอที่ไมแนใจ 
  ใหคะแนน   -1    สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
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  2.3.5 แลวนํามาปรับปรุงแกไขเม่ือปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว นําแบบทดสอบนั้นไป
ทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียนวิชานี้มาแลว เพ่ือหาคาดัชนีความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก(r) 
และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบที่ดีสามารถนําไปใชไดจะตองมีคาดัชนีความ
ยากงาย (p) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คาอํานาจจําแนก(r) อยูระหวาง 0.20 -0.80 หลังจากนั้น ได
คัดเลือกขอสอบ มาจํานวน 40 ขอนํามาเปน ขอสอบกอนเรียนและหลังเรียนและขอสอบวัดความ
คงทนในการเรียนรู โดยขอสอบแตละชุดเปนขอสอบแบบคูขนานกัน 
 
ตาราง 10 แสดงคา ความเชื่อม่ัน ความยากงายของแบบทดสอบ 
 

ขอสอบดานที่ ความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) คาความเชื่อมั่น 
เนื้อหาที่ 1 .50 .74 .78 
เนื้อหาที่ 2 .32 .54 .86 
เนื้อหาที่ 3 .51 .52 .80 
เนื้อหาที่ 4 .43 .63 .81 
เฉลี่ย .44 .60 .81 

  
 
2.4 แบบประเมินตามสภาพจริงและแฟมสะสมผลงานของนักศึกษา 
 2.4.1 แบบประเมินตามสภาพจริงแบบประเมินตามสภาพจริงของการเรียนในรูปแบบ
หองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักนั้นมีไวเพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือสรางเสริมความรูที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ใหผูเรียนไดใชความรูความสามารถและ
ประสบการณจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจนเกิดความรูเพ่ือนํามาประมวลเปนกิจกรรมตามที่
ผูสอนไดกําหนดไว  โดยใชวิธีการวัดและประเมินผลโดยดูจากกิจกรรมและผลที่ไดจากการเรียน  
ใชแบบประเมินจากการเขาหองเรียนเสมือนจริง กิจกรรมที่ไดกระทําในหองเรียนเสมือนจริงและ
แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย 
   - แบบประเมินตนเองในการตอบปญหา เปนโจทยเพ่ือใหนักศึกษาไดแกปญหาที่
ไดรับมอบหมาย 
   - แบบประเมินใหคะแนนเพื่อนสมาชิกในการเขารวมกิจกรรมและอภิปราย 
 2.4.2 แฟมสะสมผลงานของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยทําการประเมินโดยดูจากผลงานที่นักศึกษา เก็บรวบรวม รายงาน การบานและ
กิจกรรมตางๆที่ไดจัดทําระหวางการเรียนการสอนแลวนํามาจัดรวบรวมเปนรูปเลมและขอมูล
อิเลคทรอนิกสที่อยูบนเครือขาย 
 



 69

2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 เปนแบบเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริง โดยเปนแบบใหคะแนน 5 ระดับของ ลิเคิรต 
 
3.แบบแผนการทดลอง 
 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมควบคุมมีการทดสอบกอนและหลังการ
ทดลอง (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) (ลวน สายยศและอังคณา สาย
ยศ.2538:248) โดยมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 
 
ตาราง 11 แสดงแบบแผนการทดลองแบบสุมกลุมทดสอบกอนหลัง 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง สอบวัดความคงทน 
ER T1 X T2 T3 
CR T1  T2 T3 

  
 เม่ือ T1   แทนทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) 
  T2 แทนทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest) 
  T3 แทนทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ของความคงทนในการเรียนรูของกลุม     

          ตัวอยาง (Retention test) โดยเวนระยะในการสอบ 2 สัปดาห 
  E แทนกลุมตวัอยางในกลุมทดลอง (Experimental Group) 
  C แทนกลุมตวัอยางในกลุมควบคุม (Control Group) 
  X แทนการจัดกระทํา (Treatment) 
  R แทนการกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignment) 

 
  3.1 ในขั้นของการพัฒนา ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยทดลองใชหองเรียนเสมือนจริงครั้งที่ 
1, 2 และ 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
  3.2 ในขั้นของการทดลอง เก็บรวบรวมผลของการทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับ
กลุมตัวอยาง ทั้ง 2 กลุมคือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  3.3 ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมทดลองเรียนดวยวิธีการใชปญหาเปนหลักจากหองเรียน
เสมือนจริง โดยแบงเปนกลุมยอย 14 กลุม กลุมละ 8 คน แลวใหเรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบใช
ปญหาเปนหลัก โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการโดยใชกระบวนการติดตอสื่อสาร อภิปรายผาน
หองเรียนบนเครือขายดังน้ี 
   3.3.1 ทําความเขาใจกับปญหา (Facts) 
   3.3.2 แนวความคิดในการแกปญหา (Ideal) 
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   3.3.3 หาประเด็นที่จะเรียนรูเพ่ือแกปญหา (Learning Issue) 
   3.3.4 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู (Activities) 
   3.3.5 คนควา จากแหลงเรียนรูที่อยูในหองเรียนเสมือนจริง 
   3.3.6 สรุปผลการศึกษาคนควา นําเสนอ และรวมอภิปราย 
   3.3.7 เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใชในการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตถึง
พฤติกรรมของผูเรียนทั้งกอนการเรียน ในขณะที่ทําการเรียน และเมื่อหลังการเรียน เพ่ือเปน
การศึกษาถึงผลวาผูเรียนมีการเรียนรูสูงขึ้นจริงจากการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักผานหองเรียน
เสมือนจริง  
   3.3.8 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเก็บรวบรวมผลของการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   3.3.9 วัดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยใหกลุมตัวอยางประเมินจากแบบวัดความพึง
พอใจ 
   3.3.10 วัดความคงทนในการเรียนรูของกลุมตัวอยาง โดยเวนระยะจากการสอบหลังเรียน 
2 สัปดาห แลวนําขอมูลมาประมวลผล   
 
 3.4 กลุมควบคุมเรียนดวยวิธีการใชปญหาเปนหลักจากหองเรียนปกติโดยแบงเปนกลุมยอย 14 
กลุม กลุมละ 8 คน แลวใหเรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก โดยมีกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยใชการเรียนรู รวมอภิปรายผานหองเรียนปกติดังน้ี 
   3.4.1 ทําความเขาใจกับปญหา (Facts) 
   3.4.2 แนวความคิดในการแกปญหา (Ideal) 
   3.4.3 หาประเด็นที่จะเรียนรูเพ่ือแกปญหา (Learning Issue) 
   3.4.4 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเรียนรู (Activities) 
   3.4.5 คนควา จากแหลงเรียนรูที่มอบหมายใหนักศึกษาไปเรียนรู 
   3.4.6 สรุปผลการศึกษาคนควา นําเสนอ และรวมอภิปราย 
   3.4.7 เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใชในการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตถึง
พฤติกรรมของผูเรียนทั้งกอนการเรียน ในขณะที่ทําการเรียน และเมื่อหลังการเรียน เพ่ือเปน
การศึกษาถึงผลวาผูเรียนมีการเรียนรูสูงขึ้นจริงจากการเรียนโดยใชปญหาเปนหลักในหองเรียน
ปกติ  
   3.4.8 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเก็บรวบรวมผลของการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) กับกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   3.4.9 วัดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยใหกลุมตัวอยางประเมินจากแบบวัดความพึง
พอใจ 
   3.4.10 วัดความคงทนในการเรียนรูของกลุมตัวอยาง โดยเวนระยะจากการสอบหลังเรียน 
2 สัปดาห แลวนําขอมูลมาประมวลผล   



 71

4.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 

  4.1 ในขั้นของการพัฒนา ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
  4.2 ในขั้นของการทดลอง เก็บรวบรวมผลของการทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
  4.3 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อใชในการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตถึง
พฤติกรรมของผูเรียนทั้งกอนการเรียน ในขณะที่ทําการเรียน และเม่ือหลังการเรียน 
  4.4 เก็บขอมูลจาการทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
      4.5 วัดความคงทนในการเรียนรูของกลุมตัวอยางโดยเวนระยะจากการสอบหลังเรียน  
2 สัปดาห  
 
5.การจัดกระทําตอขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหและประเมินผลการทดลองของการพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือน
จริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักโดยการใชโปรแกรม SPSS/FW ดวยวิธีการทางสถิติ 
ดังน้ี    

5.1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใช 
ปญหาเปนหลักโดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.2 การประเมินความสอดคลองของรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวธิีการเรียนแบบใช 
ปญหาเปนหลัก โดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Consistency: IOC) 
 5.3 ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะหหาความยากงาย คาอํานาจ
จําแนก  และหาคาความเชื่อม่ัน   โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
 5.4 การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปน
หลักที่สรางขึ้น  โดยใชสูตร  E1 / E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.2528)  
 5.5 การพัฒนาหรือการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนในหองเรียนเสมือนจริงที่ใช
วิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย X  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคาที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน 
และเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
จากหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักที่สรางขึ้น 
 5.6 ประเมินวัดความคงทนในการเรียนรู โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  หาคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบคาที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับการเวน
ระยะหลังจากการสอบครั้งแรก 2 สัปดาห 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก โดยใช

หองเรียนเสมือนจริง ในระดับอุดมศึกษา โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย
ออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
 
สวนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปน
หลักในระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก 
 

การควบคุม 
(Control) 
 
-กระบวนการเรียน
การสอน 
-การกําหนด
ระยะเวลาการเรียน 
-การประเมินผล 

ปจจัยนําเขา( Input) 
 
- กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน 
- การวิเคราะหผูเรียน 
- การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
- กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน
หลัก 
- การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

กระบวนการเรียนการสอน ( Process)  
ผานหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 
 
- กําหนดบทบาทผูเรียน 
- กําหนดขอตกลงในการเรียน 
- การดําเนินการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใช   
  ปญหาเปนหลักโดยใช FILA Model 
- การนําเสนอผลการศึกษา 

ปจจัยสงออก(Output) 
 
- ผลการเรียนรู วัดจาก การทดสอบ 
- และจากการประเมินตามสภาพจริง 

ขอมูลปอน 
กลับ 

(Feedback) 
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สวนที่ 2. การตรวจสอบการใชงานของเครื่องมือ 
2.1 การทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาในลักษณะ
ผูเรียน โดยผูเชี่ยวชาญ 
 
ตาราง 12 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    การทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริงในลักษณะของผูเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ลักษณะ / หนาที่ของระบบที่ทดสอบ X  S.D. ความหมาย 

1.  การเขาสูระบบ 
- แจงเตือนเมื่อปอนชื่อผูใชหรอืรหัสผานไมถกูตอง 
-  สามารถเขาสูระบบเมื่อปอนขอมูลผูใชระบบถูกตอง 
2.  การแสดงขอมูลสวนตัวของผูเรียน 
-  การเปลี่ยนรหัสผาน 
- แกไขขอมูลสวนตัวของผูเรยีน 
3.  การตรวจสอบสถานะของกลุมผูเรียน 
-  สามารถตรวจสอบการเขาใชพรอมกนั 
-  การติดตอสื่อสารระหวางกันได 
4.  การติดตอสื่อสารกับผูสอน 
-  สามารถติดตอสื่อสารได 
-  สามารถตรวจสอบยอนหลังได 
5.  การเชื่อมโยงไปยังสื่อในการเรียนรู 
-  สามารถเชื่อมโยงไดอยางถกูตอง 
-  สามารถเรียนรูได 
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ใชงานได 
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ใชงานได 
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ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

เฉลี่ย 1 0 ใชงานได 
 
    จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเชี่ยวชาญที่เขาตรวจสอบหองเรียนเสมือนจริง ใน
ลักษณะของนักศึกษา ตอบแบบสอบถามจํานวน 10 ทาน ไดใหความเห็นวาหองเรียนเสมือนจริงโดย
ใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความเห็นวา หองเรียนเสมือนจริง 
สามารถใชไดในลักษณะของผูเรียนไดจริง 
 
2.2 การทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาในลักษณะ
ผูสอน โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
    การทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริงในลักษณะของผูสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ลักษณะ/หนาที่ของระบบที่ทดสอบ X  S.D. ความหมาย 

1.  การเขาสูระบบ 
- แจงเตือนเมื่อปอนชื่อผูใชหรอืรหัสผานไมถกูตอง 
-  สามารถเขาสูระบบเมื่อปอนขอมูลผูใชระบบถูกตอง 
2.  การแสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน 
-  การเปลี่ยนรหัสผาน 
- แกไขขอมูลสวนตัวของผูเรยีน 
3.  การตรวจสอบสถานะของกลุมผูเรียน 
-  สามารถตรวจสอบการเขาใชพรอมกนั 
-  การติดตอสื่อสารระหวางกันได 
4.  การติดตอสื่อสารกับผูเรียน 
-  สามารถติดตอสื่อสารได 
-  สามารถตรวจสอบยอนหลังได 
5.  การเชื่อมโยงไปยังสื่อในการเรียนรู 
-  สามารถเชื่อมโยงไดอยางถกูตอง 
-  แกไขขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบ 
6.การคนหาและแกไขขอมูลผูใช 
-  คนหาผูใชแยกตามประเภทของผูใช 
-  แกไขขอมูลของผูใชที่ตองการ 
-  ลบขอมูลผูใช 
7.  การเพิ่มรายวิชาในฐานขอมูล 
-  สามารถเพิ่มรายวิชาเมื่อปอนขอมูลรายวิชาครบถวน 
8.  การคนหาและแกไขขอมลูรายวิชา 
-  การคนหารายวิชา 
-  แกไขขอมูลของรายวิชาที่ตองการ 
-  ลบขอมูลรายวิชา 
9.  การกําหนดรายวิชาใหผูสอน 
-  การคนหาผูสอน 
-  การคนหารายวิชา 
-  การเพิ่มรายวิชาใหผูสอน 
- เพิ่ม เรียกดู และลบ ประมวลรายวิชา 
- การลบรายวิชา 

 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 
ใชงานได 

 
ใชงานได 

 
ใชงานได 
ใชงานได 
ใชงานได 
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ตาราง 13 (ตอ) 
ลักษณะ/หนาที่ของระบบที่ทดสอบ X  S.D. ความหมาย 

10.การกําหนดรายวิชาใหผูเรียน 
- การคนหาผูเรียน 
- การคนหารายวิชา 
- การเพิ่มรายวิชาใหผูเรียน 
- การลบรายวิชา 
11.การคนหาผูเรียนจากรายวิชาที่กําหนดให 
- การคนหาผูเรียนจากรายวิชาที่กําหนดให 
- ลบรายวิชาที่กําหนดใหผูเรยีน 
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ใชงานได 
ใชงานได 

เฉลี่ย 1 0 ใชงานได 
 
     จากตาราง 13 ผลการวเิคราะหขอมูลพบวาผูเชี่ยวชาญที่เขาตรวจสอบหองเรียนเสมือนจริง ใน
ลักษณะของผูสอนตอบแบบสอบถามจํานวน 10 ทาน ไดใหความเห็นวาหองเรียนเสมือนจริงโดยใช
ปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความเห็นวา หองเรียนเสมือนจริง 
สามารถใชไดในลักษณะของผูสอนไดจริง 
 
2.3 การทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา โดย
ผูเชี่ยวชาญ 
 
ตาราง 14 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
    ทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริงในลักษณะของผูบริหารเครือขาย โดยผูเชี่ยวชาญ 

ลักษณะ / หนาที่ของระบบที่ทดสอบ X  S.D. ความหมาย 
1. การเขาสูระบบ 
- แจงเตือนเมื่อปอนชื่อผูใชหรอืรหัสผานไมถกูตอง 
-  สามารถเขาสูระบบเมื่อปอนขอมูลผูใชระบบถูกตอง 
2.  การแสดงขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบ 
-  การเปลี่ยนรหัสผาน 
- แกไขขอมูลสวนตัวของผูใช 
3.  การเพิ่มผูใชระบบกลุมผูเรียน 
-  สามารถเพิ่มผูใชเมื่อปอนขอมูลที่จําเปนครบถวน 
-  แกไขขอมูลสวนตัวของผูเรียน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
ลักษณะ / หนาที่ของระบบที่ทดสอบ X  S.D. ความหมาย 

4.  การเพิ่มผูใชระบบกลุมผูสอน 
-  สามารถเพิ่มผูใชเมื่อปอนขอมูลที่จําเปนครบถวน 
-  แกไขขอมูลสวนตัวของผูสอน 
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ใชงานได 
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5.  การเพิ่มผูใชระบบกลุมผูดูแลระบบ 
-  สามารถเพิ่มผูใชเมื่อปอนขอมูลที่จําเปนครบถวน 
-  แกไขขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบ 
6.  การตรวจสอบตางๆ 
-  สามารถเขาตรวจสอบได ทุกระดับและสมาชิกทั้งหมด 
-  สามารถเขาตรวจสอบหมายเลข IP Address ของสมาชิกได 
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เฉลี่ย 1 0 ใชงานได 
      จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูเชี่ยวชาญทีเ่ขาตรวจสอบหองเรียนเสมือนจริง ใน
ลักษณะของผูบริหารเครือขายตอบแบบสอบถามจํานวน 10 ทาน ไดใหความเห็นวาหองเรียนเสมือน
จริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความเห็นวา หองเรียนเสมือน
จริง สามารถใชไดในลักษณะของผูบริหารเครือขายไดจริง 
 
สวนที่ 3. ผลการใชหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับ อุดมศึกษา
ประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบโดยแบงออกเปนดังนี้  

 
ตาราง 15 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียน

เสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก แสดงคะแนนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์กอน
เรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก  

 
กลุมทดลอง N X  S.D. t P 

คะแนนกอนเรียน 
 

คะแนนหลังเรยีน 

110 
 

110 

12.50 
 

32.55 

1.16 
 

2.99 

 
64.873 

 

 
**.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 df=109 
       จากตาราง 15 สามารถวิเคราะหผลไดวา เปนไปตามสมมุติฐานขอที่1 โดยคา t จากการ 
คํานวณไดมีคา เทากับ 64.873 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนจากการสอนแบบ
ใชปญหาเปนหลัก ในหองเรียนเสมือนจริงสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 16 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียน
เสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักกับ นักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนปกติแบบใชปญหาเปนหลัก  

 
กลุมตัวอยาง N X  S.D. t P 
กลุมทดลอง 

 
กลุมควบคุม 

110 
 

110 

32.55 
 

31.95 

1.16 
 

1.26 

 
3.662 

 
**.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 df=218 
จากตาราง 16 สามารถอภิปรายผลไดวาเปนไปตามสมมุติฐานขอที2่ โดยคา t จาก 

การคํานวณไดมีคา เทากับ 3.662 แสดงวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนที่เรียนจากการสอน
แบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงสูงกวาผูเรียนที่เรียนจากการสอนแบบใชปญหาเปน
หลักในหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
สวนที่ 4 ผลการศึกษาความคงทนของผูเรียนที่เรียนจากวิธีการสอนแบบใชปญหา
เปนหลักโดยใชหองเรียนเสมือนจริงและในหองเรียนปกติประกอบดวยผลการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่สอบหลังจากสอบไปแลว 2 สัปดาห 
 
ตาราง 17 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบผลการศึกษาความคงทน ของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรยีน

เสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก  
 

กลุมทดลอง N X  S.D. t P 
วัดครั้งแรก 

 
วัดซ้ํา 

110 
 

110 

32.55 
 

32.52 

1.16 
 

1.17 

 
1.748 

 
.083  

 
      จากตาราง 17 พบวา ความคงทนในการเรียนรูของผูเรียนโดยการวัดซ้ําจากการวัดครั้งแรกไม
แตกตางกันโดยคา t ที่ไดจากการคํานวณ มีคาเทากับ 1.748 แสดงวาคะแนนวัดความคงทนในการ
เรียน โดยวัดจากการสอบซ้ําอีกครั้ง หลังจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาที่เรียนจาก
หองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลกัไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุตฐิานขอ 3 
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สวนที่ 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักโดย
ใชหองเรียนเสมือนจริงในระดับอุดมศึกษาประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูล
จากแบบวัดความพึงพอใจ 
 
ตาราง 18 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนแบบใชปญหาเปนหลักโดยใชหองเรียนเสมือนจริง 
    ในระดับอุดมศึกษา 
 

ขอความ X  S.D. ความหมาย 
1.วิธีการเรียนชวยใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 3.6 .75 พึงพอใจมาก 
2.ปญหาที่ไดรบั สนับสนุนให คนหา 4.0 .64 พึงพอใจมาก 
3.มีความนาสนใจในการเรียน 3.9 .83 พึงพอใจมาก 
4.กระตุนในการเรียนรู 3.8 .78 พึงพอใจมาก 
5.สื่อเหมาะสมกับการเรียนรู 4.0 .72 พึงพอใจมาก 
6.สื่อมีความหลากหลาย 4.1 .82 พึงพอใจมาก 
7.สงเสริมในการเรียนรู                   4.0 .72 พึงพอใจมาก 
8.สื่อที่ใชประกอบการสอนเหมาะสม 4.0 .77 พึงพอใจมาก 
9.มีความเปนอิสระในการเรียน 4.6 .66 พึงพอใจมากที่สุด 
10.มีโอกาสไดซักถามหรอือภิปราย 4.0 .82 พึงพอใจมาก 
11.ไดทดลองดวยตนเอง     4.3 .66 พึงพอใจมาก 
12.เนื้อหาถูกถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ 3.8 .66 พึงพอใจมาก 
13.หองเรียนมคีวามสมบูรณ 3.6 .90 พึงพอใจมาก 
14.หลังจากเรยีนแลวทานเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 3.8 .72 พึงพอใจมาก 

เฉลี่ย 3.9 .74 พึงพอใจมาก 
 
      จากตาราง 18 พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนจากการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักโดยใช
หองเรียนเสมือนจริงในระดับอุดมศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก และเม่ือศึกษาเปน
รายดานพบวาในหัวขอที่ 9 มีความเปนอิสระในการเรียน พบวาอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดเปนไป
ตามสมมุติฐานขอ 4 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 บทสรุปของงานวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยขอนําเสนอ
ตามลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 

1. ความมุงหมายของการวิจัย 
2. การดําเนินการวิจัย 
3. การวิเคราะหขอมูล 
4. สรุปผลการวิจัย 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
6. ขอเสนอแนะ 

1.ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีจุดมุงหมาย ดังน้ี 

 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับ 
อุดมศึกษา 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริงกับนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ 
 3.เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาที่นักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ในหองเรียนเสมือนจริง 
 4.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง 
 
2.การดําเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่เรียนวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาจํานวน 440 คน  

กลุมตัวอยางในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 220 คนซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) แบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังน้ี 
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1 กลุมทดลองจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริง 
 2 กลุมควบคุมจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ใน
หองเรียนปกติ  
 

2.2 วิธีการดําเนินการวิจยั  
 2.2.1 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับ 
อุดมศึกษา เริ่มจากการสังเคราะหเอกสาร เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก นําขอมูล
ที่ไดมาสราง รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก โดยใชหองเรียนเสมือนจริง ประกอบไปดวย 
โครงสรางตามวิธีการระบบ คือปจจัยนําเขา (Input) การเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง 
(Process) ปจจัยนําออก (Output) โดยใชการตรวจสอบและควบคุม (Control) ตามขอมูลที่แสดง
กลับมายังกระบวนการ (Feedback) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ4 รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมอืนจริงระดับอุดมศึกษา 

จากภาพประกอบ 4 เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงที่ได
สรางขึ้น  

การควบคุม 
(Control) 
-กระบวนการเรียน
การสอน 
-การกําหนด
ระยะเวลาการเรียน 
-การประเมินผล 

ปจจัยนําเขา( Input ) 
- กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน 
- การวิเคราะหผูเรียน 
- การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
- กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
- การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

กระบวนการเรียนการสอน ( Process)  
ผานหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 
- กําหนดบทบาทผูเรียน 
- กําหนดขอตกลงในการเรียน 
- การดําเนินการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใช   
  ปญหาเปนหลักโดยใช FILA  
- การนําเสนอผลการศึกษา 

ปจจัยสงออก(Output) 
- ผลการเรียนรู วัดจาก การทดสอบ 
- และจากการประเมินตามสภาพจริง 

ขอมูลปอน 
กลับ 

(Feedback) 
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    ภารกิจที่ทําหนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
    ภารกิจที่ทําหนาที่เกี่ยวกบัการบริหารหองเรียนเสมือนจริง 

 
ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธขององคประกอบระบบการบริหารจัดการหองเรียนเสมือนจริง 

            แบบใชปญหาเปนหลักในระดบัอุดมศึกษา 

ผูสอน 
• บริหารผูเรียน 
• บริหารบทเรียน 
• ใหคําปรึกษา 
• รวมเรียนรู 

สวนผูเรียน 
• อภิปราย 
• คนควา 
• ทําแบบฝกหัด 

เน้ือหาการเรียน 
• ถายทอดสด (Web Cast) 
• แบบฝกหัด (Practice Module) 
• แบบทดสอบ  (Test Module) 
• กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

หลัก  (PBL Module) 
• แหลงขอมูลคนควา (Content Module) 

สวนสนับสนุนและการติดตอส่ือสาร 
• แหลงขอมูล 
• กระดานขาว (Forum) 
• หองสนทนา (Chat room) 

สวนผูดูแลระบบ 
• บริหารจัดการระบบ

รวมถึงฐานขอมูล
ระบบทั้งหมด 

• ตรวจสอบระบบ 

ฐานขอมูลการเรียน 
• ประวัติสวนตัวผูเรียน 
• รายงานผลกิจกรรม 
• บันทึกการใชงานของเว็บ 
• สถานะ การออนไลน 

ระบบเครือขายอินเทอรเนต็ 
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 2.2.2 การสรางหองเรียนเสมือนจริงที่จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ในการสรางมี 
ขั้นตอน ดังน้ี 
 2.2.2.1  ศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง เพ่ือเปน
ขอมูลเบื้องตนในการหารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวธิีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักทีเ่หมาะ 
สม 
  ในขั้นน้ีดําเนนิการรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยและคนควาจากฐานขอ 
มูลตางๆ เชน DAO,ERIC, IEEE และ Search Engine ตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต รวมทั้งการสัมภาษณ
ผูปฏิบัติงานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการประยุกตใชในการ
พัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวธิีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในขั้นตอนตอไปโดย
ดําเนินการดังน้ี  
  2.2.2.2 ศึกษาการจัดรูปแบบทางการศึกษาในดาน ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะห
รูปแบบ การสังเคราะหรูปแบบ การสรางรูปแบบ และประเมินรูปแบบ โดยการศึกษาจากเอกสาร 
  2.2.2.3  ศึกษาปจจัยตาง ๆ ในรูปแบบการศึกษาของหองเรียนปกติในประเทศไทยเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค โครงสรางการบริหารงาน ระดับการศึกษา การรับนักศึกษา คณุสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษา การลงทะเบียนเรียน รูปแบบการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียน เปนตน 

2.2.2.4 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริง ไดแก แนวคิด ความหมาย หลักการ 
จุดมุงหมาย รูปแบบการใหบริการ วิธีสื่อสาร และรับความรู คูมือสําหรับผูสอนในหองเรียนเสมือนจริง
ในดานตาง ๆ เชน คูมือสําหรับอาจารยใหม การติดตอผูรวมงาน การเตรียมรายวิชา เปนตน จุดแข็ง
และจุดออนของหองเรียนเสมือนจริง และตัวอยางการจัดองคกรของหองเรียนเสมือนจริง 

2.2.2.5 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัเครื่องบริการคอมพิวเตอรผานเครือขาย (Web Server) และ 
ซอฟทแวรที่ใชในการผลติและใหบริการสารสนเทศ ในดานประสิทธิภาพการใหบริการ ขอบขายและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานและศึกษาซอฟทแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สามารถประยุกตใช
ในระบบงานของหองเรียนเสมือนจริง โดยศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณผูที่ทําหนาที่ดานการ
ผลิต และการใหบริการขอมูลผานเครอืขายคอมพิวเตอร เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการจัด
กระบวนการของระบบยอยตางๆ ของหองเรียนเสมือนจริง 

2.2.2.6 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบในการวเิคราะหรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวธิีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 

2.2.2.7 สังเคราะหใหไดรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรยีนแบบใชปญหาเปนหลัก
เพ่ือมาวิเคราะหองคประกอบหองเรียนเสมือนจริงโดยวิธีอิงระบบไดแกการนําปจจัยตางๆ ของหอง 
เรียนปกติ และหองเรียนเสมือนจริงมาวิเคราะหจําแนกตามองคประกอบของรูปแบบคือบริบท ปจจัย
นําเขากระบวนการดําเนินงานและผลิตผล และวิเคราะหคุณลักษณะของปจจัยตาง ๆ ในแตละ
องคประกอบ การวิเคราะหรูปแบบของหองเรียนปกติน้ันดําเนินการเฉพาะในประเทศไทย โดยมี
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วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง เพ่ือใหรูปแบบหองเรียนเสมือน
จริงที่พัฒนาในครั้งน้ี มีมาตรฐานเชนเดียวกับหองเรียนปกติมากที่สุด สวนการวิเคราะหรูปแบบของ
หองเรียนเสมือนจริงน้ัน วิเคราะหจากหองเรียนเสมือนจริงที่ดําเนินการทั้งภายในและตางประเทศเพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการประยุกตรูปแบบของหองเรียน ใหมีลักษณะเหมาะสมกับลักษณะของหองเรียน
เสมือนจริง ซ่ึงดําเนินการผานเครือขายคอมพิวเตอร  

2.2.2.8 นํารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรยีนแบบใชปญหาเปนหลักที่ไดสรางขึ้น
จากขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะห ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 
ทานผูเชี่ยวชาญทางดานการเรียนแบบใชปญหาเปนหลกั จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน โดยใชแบบประเมินมาตรประเมินคา 5 ระดับ 
ปรับปรุงรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่มี
คุณภาพผูเชี่ยวชาญตองมีเห็นตอรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่สรางขึ้นสอดคลองกันในระดับมากขึ้น
ไป จึงถือวารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวธิีการเรยีนแบบใชปญหาเปนหลักที่สรางขึ้น มีความ
เหมาะสมกับการเรียน   ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

2.2.2.9 สรางหองเรียนเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยโปรแกรมดังน้ี 
- โปรแกรมบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต (LMS-CMS) Moodle  

ซ่ึงยอมาจาก Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เปนซอฟตแวรเสร ี(Open 
Source)  

-ระบบฐานขอมูล Mysql 
-ระบบการจัดการบนเครือขาย Appserve, Linux, Apache serverและ Php 
-โปรแกรมกราฟกใชโปรแกรม Adobe Photoshop 
-โปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวและวีดิทศันใชโปรแกรม Macromedia Flash 
-โปรแกรมสรางเนื้อหาออนไลนใชโปรแกรม Microsoft Producer 
-โปรแกรมสรางเนื้อหา e-Bookใชโปรแกรม Adobe Acrobat และ Desktop 

Author  

-โปรแกรมถายทอดวีดิทัศนจากหองเรียนปกติ สูหองเรียนเสมือนจริง ใชโปรแกรม 
Windows media encode 9  

 
2.2.2.10 กําหนดหัวเรื่องหรือวิชาในงานนีผู้วิจัยไดกําหนดเรื่องคือ เทคโนโลยีการศึกษา  

จากนั้นสรางแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) เพ่ือคนหาหัวเรื่องและเนื้อหาที่ควรจะมตีามหัว
เรื่องที่กําหนด  
 2.2.2.11 สรางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ (Concept Chart) ภายหลังการวิเคราะหเน้ือหาเพื่อ
วางขอบ เขตของหัวเรื่องหลักหัวเรื่องสนับสนุน ใหสอดคลองเหมาะสม 
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 2.2.2.12 รางแผนภูมิโครงขายเนื้อหา (Content Network Chart) ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ความสัมพันธของเนื้อหาเพื่อวางลําดับของหัวเรื่อง โดยใชวิธีการวิเคราะหขายงาน  
 2.2.2.13 ในการออกแบบนั้นจะทําการออกแบบนําเสนอแลวกําหนดวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมของเนื้อหาแตละตอนใหชัดเจน จากนั้นจึงลําดับแผนการนําเสนอบทเรียนเปนแผนภูมิ 
(Course Flow Chart) และสรางแผนภูมิการนําเสนอในแตละหนวย (Module presentation chart) 
เพ่ือเปนรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนตามหลักการสอน ซ่ึงในแตละหัวเรื่องอาจแบงเปนความ
นํา การเสนอตัวเนื้อหา การสรุป การประยุกตใช แบบฝกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบ เปนตน 
 2.2.2.14 เรียบเรียงกรอบเนื้อหาโดยคํานึงถึงความสอดคลอง กับแผนภูมิการนําเสนอและ
ความสัมพันธแตละเร่ือง เขียนรายละเอียดของเนื้อหาตามที่ไดกําหนด (Script Development) โดย
เขียนเปนกรอบตามแผนที่วางเอาไวเฉพาะกําหนดภาพเสียง ปฏิสัมพันธ (Interactive) ไวใหสมบูรณ 
จากนั้นลําดับเน้ือหา (Story board development) ตามลําดับการนําเสนอที่ไดวางแผนไว เม่ือเสร็จ
เรียบรอยนําเนื้อหาที่จัดสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 5 ทาน ทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาเพื่อนําปรับปรุงแกไข   
 2.2.2.15. เม่ือไดเน้ือหาที่ผานตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลวนํามาสราง เปนบท 
เรียนในรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือใหสามารถทําตามความตองการของการนําเสนอการ
เรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยเลือกโปรแกรมใหเหมาะสมเพื่อใหได
หองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก ที่สมบูรณและเหมาะสม 
 2.2.2.16. ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Evaluation) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการสรางบทเรยีน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนและนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
โดยใชแบบประเมินสื่อทางดานเทคนิคการผลิต 
 2.2.2.17. หลังจากผานการตรวจสอบคุณภาพทางดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิตจาก
เชี่ยวชาญแลว จัดทําคูมือการใชชุดบทเรียนหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปน
หลัก เพ่ือนําชุดบทเรียนหองเรียนเสมือนจริงที่ใชวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักที่สรางขึ้นนี้ ไป
ทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางตอไป   
 
      2.3 ขั้นการพัฒนาสื่อเพ่ือหาประสิทธิภาพใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2549 จํานวน 6 หองเรียน จํานวน 240 คน สุมมา 2 หองจํานวน 80 คน นําไปทดลองเพื่อพัฒนาสื่อ
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 3 ขั้นตอน จํานวน 80 คน ไดแก 

2.3.1 ขั้นหนึ่งตอหน่ึง เพ่ือพัฒนาสื่อเปนรายบุคคลจํานวน 3 คน 
2.3.2 ขั้นกลุมเล็ก เพ่ือพัฒนาสื่อเปนกลุมเล็กจํานวน 10 คน 
2.3.3 ขั้นกลุมใหญ เพ่ือพัฒนาสื่อเปนกลุมใหญ จํานวน 45 คน 
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       2.4 ขั้นการทดลองใชวิธีการสุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) จากนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 6 หองเรียน 
จํานวน 220 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

2.4.1 กลุมทดลองจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียน 
เสมือนจริง 

2.4.2 กลุมควบคุมจํานวน 110 คนเรียนโดยใชวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ในหองเรียน 
ปกติ  
 
3.การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
1. การประเมินความครอบคลุมของรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การประเมินความเหมาะสม ความสอดคลองของรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม โดยวิเคราะหหาความยากงาย   

คาอํานาจจําแนกและหาคาความเชื่อม่ัน   โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
4. การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

โดยผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 
5. วิเคราะหหาประสิทธิภาพรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่

สรางขึ้น โดยใชสูตร E1 / E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528) 
6. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กอนเรียนกับหลังเรียนและเปรียบเทียบความแตกตาง

ของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองจากรูปแบบการเรียนแบบใชปญหาเปน
หลัก  

7.วิเคราะหความคงทนในการเรียนรู เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับ
การเวนระยะหลังจากการสอบครั้งแรก 2 สัปดาหของกลุมทดลอง 

 

4.สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย มีดังน้ี 
 1.การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับ 
อุดมศึกษา ผลการประเมินรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริง โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ทาน สรุป
ไดผลรูปแบบการสอนเปน 5 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอยดังน้ี  
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 ดานปจจัยนําเขา (Input) แบงออกเปน 5 องคประกอบยอยดังน้ี  
   1.กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน  
   2.การวิเคราะหผูเรียน  
   3.การออกแบบเนื้อหาบทเรียน  
   4.กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  
   5.การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 
 ดานกระบวนการ (Process) แบงเปนองคประกอบยอยได 4 ดาน ดังน้ี  
   6.กําหนดบทบาทผูเรียน  
   7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน  
   8.การดําเนินการเรียนการสอน  
   9.กิจกรรมเสริมทักษะ 
 ดานการควบคุม (Control) แบงออกไดเปน 2 องคประกอบยอยคือ  
   10.กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ใชรูปแบบ 
               การสอนแบบ FILA Model  
   11.การกําหนดชวงเวลาการทดสอบ 
 ดานผลลัพธ (Output) มี 1องคประกอบยอยคือ  
   12.ประเมินผลการเรียนการสอน 
 ดานขอมูลยอนกลับ (Feedback) มี 1 องคประกอบยอยคือ  
   13.ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง 
  
 2.การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ในหองเรียนเสมือนจริงกับนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ จากการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง กับกลุมที่
เรียน แบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน โดยที่นักศึกษาที่
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา นักศึกษาที่เรียนแบบใช
ปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ 
 
 3.การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาที่นักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ในหองเรียนเสมือนจริง จากการศึกษาวิจัย พบวานักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียน
เสมือนจริง มีความคงทนในการเรียนรู ไมแตกตางจากหลังสอบไปแลว 2 สัปดาห 
 
 4.การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง
พบวาผูที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก   
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5.อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปน

หลักในระดับอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา EDT 334 เทคโนโลยีการศึกษา ของ
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย
ปรากฏผล ดังน้ี 

ตามวัตถุประสงคขอที่ 1.การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใช
ปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา ในการพัฒนารูปแบบการสอนนั้น ไดนําแบบประเมินรูปแบบของ
หองเรียนเสมือนจริง แบงออกเปน 3 ระดับคือ เหมาะสม ไมแนใจ และควรปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 15 ทาน สวนใหญมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือ เหมาะสม และการสรุปไดผล
รูปแบบการสอนเปน 5 องคประกอบหลัก 13 องคประกอบยอยดังน้ี  
 ดานปจจัยนําเขา (Input) แบงออกเปน 5 องคประกอบยอยดังน้ี  
  1. กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน  เปนการกําหนดวัตถุประสงคหรือหัวขอในการ
เรียนรูที่ผูเรียนจะตอง เรียนรู ตลอดจน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะเหมาะสมสําหรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  2. การวิเคราะหผูเรียน เปนการกําหนดองคประกอบยอยในสวนที่เกี่ยวกับผูเรียน เปนการ
วิเคราะหในสวนของ ปจจัยนําเขา การวิเคราะหผูเรียนสามารถทําไดในหลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายวิธีในการวิเคราะห ซ่ึงจะตองพิจารณาในหลายๆดาน การเรียนการสอนบนเครือขายเปน
การเรียนที่ เรียนไดทุกที่ ทุกเวลาและทุกคนมีสิทธิในการเขาเรียนเทาๆกัน แตการจัดใหผูเรียนเรียน 
โดยที่ผูเรียนไมมีความพรอมอาจสงผลเสีย มากกวา ในชวงแรกๆ อาจจะเปนลักษณะของการ
ผสมผสานการเรียน (Blended Learning) โดยใชหองเรียนปกติบางสวน การเรียนออนไลนบางสวน 
เพราะหากใชการเรียนการสอนในเครือขายแบบทดแทนเต็มรูปแบบ (Comprehensive Replacement) 
นักศึกษาจะไมไดพบผูสอนในหองเรียนปกติ เปนการพบกันในหองเรียนออนไลนเทานั้น หากผูเรียน
ไมสามารถเขาใชหองเรียนได ก็จะเปนปญหาในการเรียนการสอน  นอกจากการวิเคราะหดาน
ความสามารถในการใชแลว ควรจะวิเคราะหในดานของความรูสึกนึกคิดและอารมณความรูสึกของ
ผูเรียนดวยเนื่องจากไมไดพบกันจริงๆ ดังน้ันปฏิกิริยาที่แสดงออก อาจจะตองมีวิธีการในการ
ตรวจสอบ หรือใหขอมูลยอนกลับไดรวดเร็วและทันที เปนการสื่อสารสองทาง ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัย
ของ พารสัน (Parson. 1998)  ไดสํารวจการเรียนการสอนที่ใชเวิลดไวดเว็บ และไดใหขอเสนอแนะ 
การเรียนการสอนที่ใชเวิลดไวดเว็บวา ในการออกแบบจําเปนตองมีการวิเคราะหความตองการและ
วางแผนเพื่อทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ และใชการตัดสินใจในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด 

 3.การออกแบบเนื้อหาบทเรียน  เน้ือหาบทเรียนในการเรียนการสอนเปนประเด็นสําคัญอีก
สวนหนึ่งในการเรียนการสอนในลักษณะของหองเรียนเสมือนจริง การเรียนในบางเนื้อหาเชนวิชา
ทักษะ หรือการปฏิบัติตางๆ ยังไมสามารถทําได การจัดการเรียนการสอนจึงควรเปนเนื้อหาที่เปน
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ทางดานพุทธิพิสัย หรือจิตตะพิสัย ในสวนของการลําดับเนื้อหาก็เชนกัน ควรจะมีการลําดับความยาก
งายกอนหลังใหเหมาะสม เพราะผูเรียนอาจเรียนสวนใดสวนหนึ่งกอนแลวจึงกลับเขามาเรียนในเนื้อหา
ที่ตองการ ในการใชระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย(LMS) สามารถจัดทําได โดยงาย
เพราะสามารถควบคุมโดยนําเสนอ เพียงเนื้อหาใดกอนก็ได สวนเน้ือหาที่ยังไมนําเสนอ ก็สามารถ
ซอนไวไดซ่ึงองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา สําหรับการเรียนการสอน
ผานเว็บไซต คือ ระบบบริหารการเรียน (LMS: Learning Management System) ระบบบริหารการ
เรียนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนเปนศูนยกลางการเรียนตั้งแตผูเรียนเร่ิมลงทะเบียนเรียน โดยจะทําการ
จัดเตรียมหลักสูตร บทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน และนําสงเนื้อหาบทเรียนไปยังผูเรียน จากนั้นระบบ
จะทําการติดตาม บันทึก และประเมินความกาวหนาพรอมทั้งรายงานผลการเรียนตั้งแตผูเรียนไดเร่ิม
ลงทะเบียนเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร นอกจากนี้องคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของe-Learning 
คือ เน้ือหาองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของe-Learning คือ เน้ือหาของบทเรียน ซ่ึง LMS ไมได
จัดการในเรื่องของเครื่องมือที่ใชในการสรางเนื้อหาหรือสื่อการเรียนการสอน แต LMS จะถูกออกแบบ
เพ่ืออิงกับมาตรฐาน SCORM/AICC  เพ่ือที่จะสามารถนําเขาเนื้อหาที่ถูกสรางจากเครื่องมือที่แตกตาง
กันได 

 4.กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก การเรียนรู
แบบนี้ผูเรียนจะตองเปนฝายเร่ิมในการเรียนหรือเรียกไดวาเปนการเรียนในลักษณะรุกหรือเริ่มในการ
เรียน  (Active Learner) ซ่ึงจะแตกตางจากการเรียนในหองเรียนปกติที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซ่ึง
ผูเรียนจะอยูในลักษณะของการรับ (Passive Learner) ในการเรียนการสอนในลักษณะนี้ เน้ือหาบาง
ลักษณะก็เปนสวนสําคัญในการใชวิธีการสอนแบบนี้ ซ่ึงแมกคารที(Magcarthy:2001)ไดทําการทดลอง
การสอนโดยใชปญหาเปนหลักในการสอนวิชาวิทยาศาสตรพบวานักเรียนสามารถพัฒนาความเขาใจ
ในคณิตศาสตรเม่ือแกปญหาได กิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักปญหาหรือ
โจทยที่ไดรับมอบหมายจะเปนสิ่งเรา หรือสิ่งนําใหผูเรียนติดตามในการเรียนรู 

 5.การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน การเรียนในหองเรียนเสมือนจริง 
จะตองใชสภาพเสมือน น่ันคือเปนการจําลองลักษณะตางๆ ของการเรียนการสอนในหองเรียนออกมา
อยูบนเครือขาย การเรียนจากการที่นักศึกษาเขาหองเรียนและรอฟงการบรรยายจะตองเปลี่ยนไป เปน
การเรียนที่ นักศึกษา เปนฝายหาเนื้อหาและมีปฏิสัมพันธ กับผูสอนและผูเรียนดวยกันดวยเครื่องมือ
ในการสื่อสาร จากวิจัยของ ฮารดเลย  (Hadley:1998) ไดศึกษาการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนของผูสอน  โดยศึกษาปฏิสัมพันธในการมีสวนรวมในการใช   e-Mail    หองสนทนา 
และเว็บไซต  ที่เกี่ยวของระหวางผูสอนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียน  และผูเรียนกับแหลงขอมูล  
พบวา  e-Mail  ใชในการสนับสนุนการตอบคําถามและเปนการเพิ่มโอกาสใหผูสอนและผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกันมากขึ้น  มีความเขากันไดดีขึ้น ลดความเกรงกลัวของผูเรียนที่มีตอผูสอน  หองสนทนา  
ชวยขยายขอบเขตในการสนทนาโตตอบ  และขอบเขตของขอคําถาม  ชวยลดขอจํากัดในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนและความลาชาในการสนทนา สวนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
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แหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต  ชวยเพิ่มความสนใจ ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด  ทํา
ใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดทุกเวลา 
 
 ดานกระบวนการ (Process) แบงเปนองคประกอบยอยได 4 ดาน ดังน้ี  
  6.กําหนดบทบาทผูเรียน เปนองคประกอบอีกดาน ที่สงผลถึงรูปแบบของการเรียนการสอน
ในเครือขายอยางมาก เพราะการเรียนในลักษณะนี้ผูเรียนจะตองเปลี่ยนลักษณะไป เปนการเริ่มเรียน
ดวยตนเอง เรียนเม่ือพรอม เรียนเม่ือตองการเรียน และเรียนโดยใชเทคโนโลยี การใหผูเรียนรูจัก
บทบาทของตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ ในการวิจัยในครั้งน้ี จึงไดนําเอาเนื้อหาของสังคมแหงการเรียนรู 
มาเปนสวนเริ่มในการเรียน เพราะจะเปนการสรางแนวคิดและใหผูเรียนตระหนักถึง สังคมในปจจุบัน
ซ่ึงเปนสังคมที่ความรูเปนตนทุนที่สําคัญ ตอการปฏิบัติงานในอนาคตซึ่งไมไดแขงขันกันที่วัตถุดิบ 
แรงงานการบริหารจัดการ หรือดานเศรษฐกิจ หากแตเปน ความรู ผูที่มีความรูมากกวา หรือมี
ความคิดในการแกปญหาการจัดการ ก็สามารถจะประสบความสําเร็จได การหาความรูหรือการเรียนรู
เกิดขึ้นในทุกที่และทุกเวลา การเรียนไมเพียงแคเรียนเพ่ือรู และเรียนไปโดยที่ยังไมรูวาจะสามารถ
นําไปใชอะไรได การเรียนรูจากการแกปญหาจึงเปนการเรียนที่ผูเรียน จะทราบเปาหมาย หรือทราบ
โจทย ซ่ึงคือปญหา ที่ผูเรียนจะไดรับปญหาและหาทางแก ทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับเปาหมายอยาง
ชัดเจน 
 7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน นับไดวาเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง 
ผูเรียนจะอยากเรียนหรือ ไมขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการเรียนรู ของผูเรียนเพราะการเรียนในลักษณะของ
หองเรียนเสมือนจริง ผูสอนกับผูเรียนจะไดพบกันบนเครือขาย ซ่ึงหากไมมีแรงจูงใจในการเขาเรียน
ผูเรียนอาจรูสึกเบื่อและทอแท ในการสรางแรงจูงใจ อาจทําไดหลายระดับ ตั้งแตที่ตัวผูเรียนเองโดย ให
การเสริมแรงในดานตางๆ ไมวาจะเปนคะแนน หรือการชมเชยในหองเรียนเสมือนจริง ตลอดจนการ
ประเมินผลจากทําแบบฝกหัดสิ่งตางๆเหลานี้ อาจนํามาใชทําใหเกิดการจูงใจผูเรียนไดเปนอยางดีและ
การมีปฏิสัมพันธบนเครือขาย เชนการเขาหองสนทนา (Chat room) ซ่ึงเปนลักษณะการสนทนาใน
หองเรียนในเวลาเดียวกัน (Synchronous) ทําใหการสื่อสารเปนไปในลักษณะของการสื่อสารสองทาง 
(Two ways Communication) เสมือนการคุยกันโตตอบกัน และการที่ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดการ
ถายทอดสด เปนวีดิทัศนจากหองเรียนปกติมายังหองเรียนเสมือนจริงทําให ผูเรียนไมรูสึกวาขาด
ผูสอนไป สอดคลองกับการวิจัยของ ซาร โรแซน ฮิลซ (Srarr Roxanne Hiltz. 1997:Online) ที่ได
รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบตอมหาวิทยาลัย และโครงสรางของระบบการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเสมือน ขอมูลของการศึกษารวบรวมมาจากกการใชระบบ Virtual 
Classroom ระหวางปการศึกษา 1995-1996 การศึกษาใชวิธีการใชแบบสอบถามกอนและหลังการ
เรียน (pre-and Post -Course) ของนักศึกษา การสังเกตกิจกรรมการเรียนออนไลนของนักศึกษา การ
สัมภาษณนักศึกษากลุมตัวอยาง การเปรียบเทียบผลการสอบและการใชมาตรวัดประสิทธิภาพอ่ืนๆ 
และรายงานจากอาจารยผูสอน จากผลศึกษาสรุปไดดังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับชั้นเรียนปกติ การเรียน
การสอนโดยใชระบบหองเรียนเสมือน นักศึกษาสวนใหญไดใหคะแนนเหนือกวาคือ  
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- รูสึกวาระบบหองเรียนเสมือนมีเน้ือหาที่นาสนใจกวา 
- รูสึกวาระบบหองเรียนเสมือนมีสวนกระตุนใหมีสวนรวมในการเรียนมากกวา 
- รูสึกวาสามารถติดตอกับอาจารยไดดีกวา 
- รูสึกวาสะดวกตอการเรียนมากกวา (เม่ือมีComputer Access) 
- รูสึกวาเรียนรูมากกวา และทํางานมากกวาปกต ิ
- รูสึกพอใจในระบบการเรยีนการสอนแบบนี้และจะลงทะเบียนในการเรียนระบบนี ้

 ผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการนี้ จากแบบสอบถามในงานวิจัยพบวา ผูเรียนรูสึกชื่นชอบ เพราะ
สะดวกและประเด็นที่ผูเรียนชื่นชอบมากคือ รูสึกเปนอิสระในการเรียนจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา
ผูเรียน มีความพึงพอใจถึง 4.5 ซ่ึงแสดงวา มีความพึงพอใจสูงและ ในประเด็นสามารถทดลองไดดวย
ตนเอง สูงถึง 4.3 อยูในขั้นดี  
 8.การดําเนินการเรียนการสอน องคประกอบยอยในดานนี้เปนการดําเนินการสอนใน
ลักษณะของหองเรียนเสมือนจริง จากการวิจัยพบวาการดําเนินการเรียนการสอนสามารถ แบงออกได
เปน 3 ชวงคือ เริ่มเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน ซ่ึงในชวงแรกผูเรียนจะยังสับสนและใชเครื่องมือ
ในการสื่อสารตางๆยังไมคลอง และผูเรียนสวนใหญชอบการ สนทนาในหองสนทนามากกวา เน่ืองจาก
เปนการคุยโตตอบแบบทันที ในระหวางเรียนจากการตรวจสอบ การเขาใชของนักศึกษาพบวา
นักศึกษาที่เขามาใชนอกเวลาเรียนจะเขามาใชในลักษณะของ กระดานสนทนา (Web board) ซ่ึงเปน
การสนทนาแบบ Asynchronous ในการเรียนการสอน หากครั้งใดที่ไมมีการถายทอดสด ผูเรียนจะ
พยายามติดตอผูสอนดวยวิธีการตางๆ และอภิปรายกับเพ่ือน การศึกษาคนควาจากสื่อการสอนที่
จัดเตรียมไว พบวาผูเรียนสวนใหญ ยังชอบการใชสื่อวีดิทัศนประกอบสไลด (Producer) เน่ืองจาก
คลายกับการบรรยายจริงและสามารถเลือกเรื่อง หรือสามารถหยุดชั่วคราวหรือขามหัวขอไดโดยตรง
และยังสามารถ ทําซ้ําสไลดประกอบการสอนได สวนวีดิทัศนเพียงอยางเดียวนักศึกษาไมชอบใช
เน่ืองจากมีขนาดจอที่เล็ก และหากขยายใหญก็สามารถทําได แตภาพมีลักษณะแตก ไมชัดเจน 
ตลอดจนตัวหนังสือที่อยูในวีดิทัศน ไมชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ Thompson  และMcGrath  
แหงมหาวิทยาลัย Penn State ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในโครงการ  World 
Campus  ไวดังน้ี (Melody  M. Thompson and Jean W.Mc Granth.1999:Online)1.ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวของโดยตรงกับความสะดวกและ คุณภาพของโปรแกรม 2.เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษาทางไกล ระบบการเรียนจะตองใหประสบการณการเรียนการสอน “ที่แทจริง” 3.
ชุมชนแหงการเรียนรูเปนการนําเสนอสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายเดียวกับการเรียนในระบบปกติ 4.สิ่งสนับสนุนตางๆ ที่ใชสนับสนุนการเรียนแบบ
ออนไลนจะตองเทียบเทาแม จะแตกตางไปบางกับสิ่งสนับสนุนในระบบการเรียนปกติ ในองคประกอบ
น้ีนับวาหองเรียนเสมือนจริงมีสวนสําคัญตอการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักสูงมาก เพราะ
สามารถสรางสภาพเสมือนจริงได การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ นักศึกษาสวน
ใหญจะใชเวลาในหองเรียนอภิปรายและสรุปผล แตการเรียนในหองเรียนเสมือนจริงนั้น นอกจาก
นักศึกษาจะอภิปรายรวมกันแลว ยังไดศึกษาคนควาผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดทันที่ และสามารถใช
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สื่อที่มีอยูประกอบการคนควาไดทันทีการเรียนจึงทําใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารและสามารถศึกษา
คนควาไดพรอมกัน จึงเปนการเหมาะสมที่ใชการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง 
  9.กิจกรรมเสริมทักษะ ในองคประกอบนี้ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะควรจัดใหมีขึ้นใน
ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ หรือกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนเพิ่มเติมหรือเสริมในเนื้อหาบางอยาง
ที่ใกลเคียงหรือสอดคลองกัน ในหองเรียนเสมือนจริง สามารถจัดทําไดหลากหลายรูปแบบเชน 
เชื่อมโยงไปยังแหลงความรูตางๆเชนเว็บไซตหองสมุด หรือแหลงเรียนรูออนไลนจากที่อ่ืน เปนการ
สืบคนที่พรอมจะสืบคนไดทันที หรือการจัดสภาพหองทดลองออนไลน เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติหรือ
เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนกอนที่จะไปปฏิบัติจริง หรือการจัดการสนทนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การเรียนรูนอกกลุมของผูเรียน การสนทนาหรือการแลกเปลี่ยนความรูจะเปนปจจัยหน่ึง
ที่สงผลให ผูเรียนเกิดการแตกประเด็น หรือสานตอความคิดใหครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆอีกไดทําใหการ
เรียนในหองเรียนเสมือนจริงมีความเหมาะสมกับการสอนในลักษณะนี้เพราะไดศึกษาจากเทคนิคหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นิคอส และคณะ(Nikos:2001)ไดทําการศึกษาการเรียน
การสอนทางไกลแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา วิชาโครงสรางและ
ลักษณะของฟน โดยไดทําการทดลองเรียนโดยใชหองเรียนเสมือนจริง โดยใหนักศึกษาจํานวน 28 คน 
จาก 12 ประเทศในทวีปยุโรปไดเรียนรวมกันโดยเลือกนักศึกษาที่มีความรูดานคอมพิวเตอร และ
สามารถใชในการติดตอสื่อสารได อายุเฉลี่ย 23 ป โดยใช ขั้นตอนในการใหปญหา 6 ขั้นตอนเร่ิมจาก 
1.การใหนิยามปญหา 2.ตั้งสมมุติฐาน 3.ตั้งเปาหมายในการเรียนรู 4.หาขอมูลที่ถูกตองเพ่ิมจาก
ภายนอกกลุม 5.สังเคราะหขอมูลใหมที่ได  6.ทดสอบสมมุติฐาน การศึกษาพบวาเกิดการเรียนรูสูงขึ้น
และผลงานที่นําเสนออยูในระดับดีเยี่ยม 
 
 ดานการควบคุม (Control) แบงออกไดเปน 2 องคประกอบยอยคือ  
              10.กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ใชรูปแบบการ
สอนแบบ FILA Model ในการวิจัยครั้งน้ีไดนํา รูปแบบของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักแบบ FILA 
หรือ FILA Model ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดนํามาพัฒนาจากการ ลินดา
(Lynda :2002) ไดเสนอขั้นตอนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ที่เตมาเซ็ก โพลีเทคนิคในสิงคโปร 
ดังน้ี   

ขั้นที่ 1 จัดกระบวนการกลุม 
 1.แนะนําสมาชิก 
 2.อธิบายกฎและสิ่งที่ตองดําเนินการ 
 3.อธิบายรายละเอียดหนาที่ของผูอํานวยความสะดวกและนักศึกษา 
ขั้นที่ 2 ขยายรายละเอียดของปญหา 

 1.นําเสนอ ปญหา 
 2.ทําความเขาใจและทําความกระจาง กับปญหา 
 3.อธบิายปญหา 
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ขั้นที่ 3 สราง และขยายแนวคิด 
 วัตถุประสงคของแนวคิด ในการทําความเขาใจและแกไขปญหาที่ไดรับ 
ขั้นที่ 4 หัวขอในการเรียนรู 
 1.กําหนดสิ่งที่ตองการรู และวิธีการเรียนรูในการทําความเขาใจและแกปญหา 
 2.กําหนดประเด็นที่ตองการเรียนรู 
 3.หาแนวคิดในการทําแผนปฏิบัติการ 
 4.ไตสวนหรือคนควาถึงแหงขอมูล 
ขั้นที่ 5 เรียนรูดวยตนเอง 
 คนหาและสรุปขอมูลใหตรงกัน 
ขั้นที่ 6 สังเคราะหและนํามาใช 
 1.ประเมินแหลงทรัพยากรการเรียน สําหรับความเชื่อม่ันและเที่ยงตรง 
 2.ดําเนินการเปรียบเทียบระหวางขอมูลที่นํามารวมกัน 
 3.สังเคราะห และประยุกตความรูใหมกับการแกปญหา 
 4.พัฒนาประเด็นตางๆที่ใกลเคียงกัน 
 5.อภิปราย พัฒนาและตัดสิน วิธีการแกปญหา 
ขั้นที่ 7 สะทอนและตอบกลับ 
 ตอบกลบัถึงวธิีการแกปญหาของตัวเองและของกลุม ขบวนการในการ แกปญหา  

สรางการเรียนรูและวธิีการในการอํานวยความสะดวกของผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
 
 จากขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นไดสรุปออกมาเปนขั้นตอน FILA 4 ขั้นตอน หลังจากที่ผูเรียนไดรับ
ปญหาในแตละสัปดาห ผูเรียนจะตองดําเนินการดังน้ีคือ 

F: ใหเกิดการอภิปราย ในประเด็นปญหา หา Fact หรือความจริงที่พบจากโจทยหรือ 
ปญหาที่ไดรับมอบหมายไป 

I: สรุปและหาแนวคิด Idea ในการแกปญหา เปนการตัง้สมมุติฐาน ของสมาชิกในกลุม 
ซ่ึงสมาชิกแตละคน จะตั้งสมมุติฐานจากความรูเดิม หรือจากความคิดของตนเอง ในกิจกรรมนี้ 
กระบวนการกลุมจะเปนตวักระตุนใหแตละคนแสดงออกถึงความคดิเห็นอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวล
วาจะผิดหรือถูก  

L: กําหนดประเด็นในการเรยีนรู Learning Issue เปนกระบวนการหรือขั้นตอนในการ 
สรุป ความคิด หรือสรุปหัวขอที่จะตองไปศึกษาพรอมกาํหนดหนาที่ไปคนหา และนํามาโพสทไวที่เว็บ
บอรดซึ่งสมาชิกในกลุมอ่ืนจะเขาดูและตรวจสอบได เปนการตรวจสอบความถูกตองไดสวนหนึ่ง  
 A: กําหนดกิจกรรม Activities เปนขั้นตอนที่ผูเรียนจะตองวางแผนรวมกันในการจัดกิจกรรม
หรือวางแผนในการทํางานรวมกัน 
  11.การกําหนดชวงเวลาการทดสอบ เปนองคประกอบยอยที่ใชสําหรับ ตรวจสอบ
กระบวนการตางๆ กอนที่ผูเรียนจะไปทํากิจกรรม การไดรับมอบหมายงาน การกําหนดชวงเวลาการ
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ทดสอบเปนการกําหนดการวัดและประเมินผลที่จะมีขึ้น โดยผูเรียนจะทราบวา เม่ือไดรับมอบหมาย
จากสมาชิก หรือจากผูสอนแลวจะมีการทดสอบ เพ่ือประเมินความรูในชวงใด ซ่ึงการทดสอบจะมีการ
ทดสอบระหวางการนําเสนอ  
 ดานผลลัพธ (Output) มี 1องคประกอบยอยคือ  
  12.ประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน เปนการประเมินที่ใช
ลักษณะการประเมินแบบ องครวม ซ่ึงไมใชการประเมินแตเพียงผลสอบเทานั้นประกอบไปดวยการ
ประเมิน 3ดานคือการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการประเมินตามสภาพจริง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดทําการประเมินขอสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชแบบประเมิน แบบปรนัย คือ
ตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน ขอสอบมีจํานวน 40 ขอ ไดผานการประเมินหาคาความ
เชื่อม่ันและคาความยากงาย แลว โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ที่ไดจากผลการวิเคราะห
ปรากฏวา ขอสอบมีคาความยากงาย (p) เทากับ 0.44 อยูในชวง 0.32 ถึง 0.51 และคาอํานาจจําแนก 
(r) เทากับ 0.60 ซ่ึงอยูในชวง 0.52 ถึง 0.74 ซ่ึงพบวา แบบทดสอบนี้อยูในเกณฑที่ยอมรับได การ
วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบนี้  ใชวิธีของคูเดอร – ริชารดสันสูตรที่ 20 (KR20) ผลการ
วิเคราะหปรากฏคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.81 ทั้งน้ีแบบทดสอบที่ยอมรับไดตองมีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80   สวนการประเมินตามสภาพ
จริงเปนการประเมินเพ่ือหาศึกษาผลการเรียนรูในเชิงประจักษเพ่ือนํามาประกอบการอภิปราย การ
เรียนรูของผูเรียน ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเม่ือศึกษาจาก การประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงเปนการ
ประเมินในดานตางๆ 5 ดาน พบวามีคะแนนสูงเชนเดียวกัน จากการตรวจสอบจากรองรอยของแหลง
เรียนรู ในหองเรียนเสมือนจริงพบวา นักศึกษามีการเขาไปเรียน และทําการศึกษาอยูเสมอ และจาก
แฟมสะสมงาน (Portfolio) พบวา นักศึกษามีขั้นตอนและการทํางานอยางถูกตอง มีการประเมินและจัด
ระเบียบความคิด(Mind Map)ตลอดจนการประเมินใหคะแนนของเพื่อนในกลุม  พบวามีคะแนนในการ
เรียนที่สูงดวยเชนกัน  
 ดานขอมูลยอนกลับ (Feedback) มี 1 องคประกอบยอยคือ  
 13.ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง องคประกอบยอยในสวนนี้ เปนการศึกษาในลักษณะของการ
ประเมินความพึงพอใจ หรือใหความคิดเห็นตางๆ ในการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญมีความพึง
พอใจตอการเรียนในลักษณะนี้สูงกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียน
ปกติ  หองเรียนเสมือนจริงชวยใหนักศึกษารูสึกแปลกไปจากการเรียนแบบปกติ และตื่นเตนที่ไดใช
เทคโนโลยีซ่ึงไดใชอยูทุกวัน คืออินเทอรเน็ตนํามาใชกับการเรียนการสอนในปจจุบันและทําใหผูเรียน
ซ่ึงจะตองจบไปเปนครูชางในสาขาตางๆ ไดเห็นสื่อการสอนแบบออนไลน ซ่ึงคลายหรือเสมือนการ
เรียนการสอนในหองเรียนจริง การประเมินความพึงพอใจพบวาผูเรียนไดใหคะแนนสูงสุดในเรื่องของ  

1.มีความเปนอิสระในการเรยีน  จากการอภิปรายในแบบสอบถามพบวาผูเรียนรูสกึอิสระที่ได
ศึกษา และอิสระที่ไดไปศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2.ไดทดลองดวยตนเอง แมวาการเรียนในหลายๆรูปแบบ ตางก็มุงเนนใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลางใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเอง แตวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักบนหองเรียนเสมือนจริง
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เม่ือผูเรียนเขาหองเรียนเสมือนจริง ก็จะพบเพ่ือน หรือไดเห็นประเด็นที่เกี่ยวของกับตนเอง การเรียนก็
จะเกิดขึ้น  

3.สื่อมีความหลากหลาย จากสื่อที่มีอยูในรูปแบบของสื่อออนไลนไดแก วีดิทัศนประกอบสไลด  
วีดิทัศนอยางเดียว,เอกสารไฟลสไลดประกอบการสอนที่สามารถนําไปพิมพได และสื่อออฟไลน ไมได
อยูบนเครือขาย โดยอยูในรูปแบบของวีดิทัศนประกอบสไลด  วีดิทัศนอยางเดียว,เอกสารไฟลสไลด
ประกอบการสอนที่สามารถนําไปพิมพได ที่อยูในซีดีในลักษณะชวยสอน ทําใหนักศึกษารูสึกอิสระและ
พึงพอใจที่มีสื่อหลากหลายใหเลือกใชได 

4.มีโอกาสไดซักถามหรืออภิปราย จากการเรียนในหองเรียนที่ นักศึกษาอาจไมกลาที่จะ
ซักถาม เน่ืองจากไมมีเวลา หรือกลัวสมาชิกในกลุมจะตําหนิหรือตอวา แตการเรียนบนเครือขาย
นักศึกษาจะอิสระและสามารถซักถามไดตลอดเวลา จากการสงขอความถึงผูสอน หรือสงถึงเพ่ือนเปน
รายบุคคลได และการอภิปรายในชั้นเรียน หากผูเรียนตองการอภิปราย หากคิดและแสดงออกมาไม
ทันเนื่องจากถูกสมาชิกคนอื่นชิงอภิปรายไปแลว  ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดแมวาจะผาน
เวลาอภิปรายไปแลวยังมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นได 

5.สื่อที่ใชประกอบการสอนเหมาะสมจากสื่อที่มีอยูหลายรูปแบบ ทําใหผูเรียนรูสึกพึงพอใจตอ
การเรียนโดยคนควาจากสื่อ ดวยตัวเองได 

6.สื่อเหมาะสมกับการเรียนรู การเรียนรูในลักษณะนี้ผูเรียนสามารถใชสื่อที่ใชกับคอมพิวเตอร
ไดทันที  

7.ปญหาที่ไดรับ สนับสนุนให คนหา เน่ืองจากปญหาเปนปญหาที่ผูที่จะไปเปนครูจะตอง
ประสบหรือจะตองไปแกปญหา เชนเดียวกับ ปญหาที่ไดรับมอบใหคนควา 

จากการศึกษาพบวาในการพัฒนาการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงการ
เรียนการสอน เปนการเรียนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญและเปนการเรียนที่มุงเนนไปที่กระบวนการการ
แกปญหาซึ่งจะเปนการฝกวิธีการในการแกปญหาโดยใชกระบวนการสืบคนหาความรู จึงเปนการ
เตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะสามารถแสวงหาความรูเองไดตอไป ซ่ึงจะเปนการพัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตอไป 

 
ตามวัตถุประสงคขอที่ 2.การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน

แบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงกับนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียน
ปกติ จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริง กับกลุมที่เรียน แบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกัน โดยที่นักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวานักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิคอสและ
คณะ (Nikos:2001)ไดทําการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียน
เสมือนจริงระดับอุดมศึกษาวิชาโครงสรางและลักษณะของฟน โดยไดทําการทดลองเรียนโดยใช
หองเรียนเสมือนจริง โดยใหนักศึกษาจํานวน 28 คน จาก 12 ประเทศในทวีปยุโรปไดเรียนรวมกันโดย
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เลือกนักศึกษาที่มีความรูดานคอมพิวเตอร และสามารถใชในการติดตอสื่อสารได อายุเฉลี่ย 23 ป โดย
ใช ขั้นตอนในการใหปญหา 6 ขั้นตอนเริ่มจาก 1.การใหนิยามปญหา2.ตั้งสมมุติฐาน 3.ตั้งเปาหมายใน
การเรียนรู 4.หาขอมูลที่ถูกตองเพ่ิมจากภายนอกกลุม 5.สังเคราะหขอมูลใหมที่ได  6.ทดสอบ
สมมุติฐาน การศึกษาพบวาเกิดการเรียนรูสูงขึ้นและผลงานที่นําเสนออยูในระดับดีเยี่ยม จากการ
เรียนรูดวยกระบวนการเรียนแบบใชปญหาหลักสอดคลองกับ อัจฉรา ธรรมมาภรณและคณะ(2545) 
ไดศึกษาผลของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักตอการสงเสริมความคิดวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาครู โดยไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
ม.สงขลานครินทรจํานวน 150 คน โดยสุมนักศึกษาออกเปน 25 คน 2 กลุม กลุมหน่ึงเรียนจากการ
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักและอีกกลุมเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ จากการศึกษาโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมพบวา การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และลักษณะกลุมที่ตางกันสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน และพบวา มีปฏิกิริยารวมกันระหวางวิธีการสอนและลักษณะ
กลุมตอความคิดวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนผลการทดสอบยอยแสดงวาการ
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักสงผลตอความคิดวิจารณญาณสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 เฉพาะกลุมวิทยาศาสตรเทานั้น ในการศึกษาครั้งน้ีแมผลที่ไดจะไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึง
เปนผลมาจากวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักซึ่งผูเรียนจะคนหาความรูใหมๆ จากแหลงเรียนรู
ตางๆ ดังน้ันการที่ผูเรียนเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงทําใหมีโอกาสในการสืบคน ขอมูลจาก
เครือขายอินเทอรเน็ตไดทันทีและสามารถเรียนรูจากแหลงความรูที่มีอยูได สวนผูเรียนที่เรียนใน
หองเรียนปกติ จะตองไปคนหาและศึกษาจากสื่อทําใหขาดความตอเน่ืองและขาดการติดตาม
ประสานงานกัน เน่ืองจากผูเรียนอาจมีเวลาวางไมตรงกันหรือไมมีอุปกรณในการศึกษาคนควา การ
รวมกันศึกษาคนควาและอภิปรายจึงอาจขาดหายไปบาง แตการเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเม่ือ
ผูเรียนเขาสูหองเรียนซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลา สามารถติดตามและประสานงานกับสมาชิกอ่ืนๆได 
ในลักษณะไมประสานเวลา (Asynchronous) ไดโดยผานเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเชน เว็บบอรด 
หรืออีเมล สามารถรวมอภิปรายหรือติดตามผลสรุปไดทันที ทําใหการเรียนในลักษณะนี้เหมาะสมและ
สอดคลองมากกับการใชหองเรียนเสมือนจริงบนเครือขายอินเทอรเน็ต   
 
 ตามวัตถุประสงคขอที่ 3.การศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษาที่นักศึกษาที่เรียน
แบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง จากการศึกษาวิจัย พบวานักศึกษาที่เรียนแบบใช
ปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริง มีความคงทนในการเรียนรู ไมแตกตางจากหลังสอบ 2 สัปดาห
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี ตันติวัฒนากร(2544) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชา คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 เรื่องการคูณและการหารที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสตกับวิธีสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ที่ไดรับการสอน ดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต สูงกวานักเรียนที่ไดรับ 
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การสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2.ความคงทนในการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอน ดวยกระบวนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต สูงกวานักเรียนที่ไดรับ การสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การ
เรียนในลักษณะของการใชปญหาเปนหลักนั้นเปนการเรียนที่ไดนําเอาแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคชั่น 
มาใชโดยเปนการใหปญหาเปนสิ่งเราใหผูเรียน ทําการศึกษาคนควา โดยอาจจะใชวิธีการในการเรียนรู
หลายๆดาน ซ่ึงจากการวิจัยของการศึกษาของ วีและเค็ท (Wee&Kek2002) เกี่ยวกับการเรียนรูปแบบ
ตางๆกับการระลึกได พบวาการเรียนที่ใชผูสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายและผสมผสานกัน ทําให
ผูเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรูไดมากขึ้น ซ่ึงการเรียนในลักษณะที่ผูเรียนเปนฝายเร่ิมในการ
เรียนรู (Active) จะทําใหผูเรียนเกิดความคงทนไดมากกวาผูเรียนที่เรียนในลักษณะที่เปนผูรับ 
(Passive) แตเพียงอยางเดียวซึ่งอคินสันและชิฟเฟริน (Atkinson and Shiffrin อางถึงในชาญยุทธ สี
เฉลียว:2543) ไดสรางทฤษฎีเกี่ยวกับความจํา และไดแบงความจําออกเปน 2 ลักษณะคือ ความจํา
ระยะสั้น (Shot term memory : STM ) และความจําระยะยาว (Long term memory : LTM ) เรียกกัน
วา ทฤษฎีความจําสองกระบวนการ (Two Process) เปนการเรียนรูโดย STM เปนการจําในระยะสั้น
หากไมมีการทบทวนหรือระลึกอยูเสมอ ก็จะลบเลือนหายไปไดและสิ่งใดที่อยูในความจําระยะสั้นๆนาน
จะมีโอกาสฝงตัวเปนความทรงจําในระยะยาวได น่ันก็จะเปนความทรงจําที่ถาวรดังนั้นการที่ผูเรียนที่
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงทําใหผูเรียนเกิดการจดจําไดดีกวาเพราะเปนการ
เรียนที่ผูเรียนจะตองคิดและคํานึงถึงอยูเสมอ และยังมีสิ่งคอยกระตุนเตือนอยู เม่ือไดเขามาที่หองเรียน
เสมือนจริงไมวาจะเปนสื่อจากเพื่อนสมาชิกหรือจากสภาพแวดลอมลวนเปนสิ่งกระตุนเตือนทําใหเกิด
การระลึกอยูเสมอจากความจําระยะสั้น ที่ไดสัมผัสบอยๆจึงพัฒนาเปนความจําระยะยาวในที่สุดซึ่ง
เปนไปตามทฤษฎีความจําสองกระบวนการ (Two Process) ทําใหผูเรียนจดจําไดนานกวาการเรียน
แบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนปกติ ซ่ึงเม่ือออกจากหองเรียนไป ผูเรียนอาจมีภาระอ่ืนหรือมี
กิจกรรมอื่น เม่ือจะนึกถึงหรือระลึกถึงอาจทําไดไมสะดวกเนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป การ
บันทึกหรือจดเอกสารไวอาจไมไดนําติดตัวไปทําใหไมอยูในลักษณะของความจําระยะยาว  
 

ตามวัตถุประสงคขอที่ 4.การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนแบบใชปญหาเปนหลัก
ในหองเรียนเสมือนจริง พบ วาผูที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง จาก
การศึกษาวิจัยพบวา มีความเปนอิสระในการเรียน  จากการอภิปรายในแบบสอบถามพบวาผูเรียน
รูสึกอิสระที่ไดศึกษา และอิสระที่ไดไปศึกษาคนควาดวยตนเองผูเรียน ไดทดลองดวยตนเอง วิธีการ
เรียนแบบใชปญหาเปนหลักบนหองเรียนเสมือนจริงเม่ือผูเรียนเขาหองเรียนเสมือนจริง ก็จะพบเพ่ือน 
หรือไดเห็นประเด็นที่เกี่ยวของกับตนเอง การเรียนก็จะเกิดขึ้นและยังไดสัมผัสและควบคุมสื่อไดดวย
ตนเองสามารถเรียนรูตามระดับความกาวหนาของตนเองได สื่อที่ใชมีความหลากหลาย จากสื่อที่มีอยู
ในรูปแบบของสื่อออนไลนไดแก วีดิทัศนประกอบสไลด  วีดิทัศนอยางเดียว,เอกสารไฟลสไลด
ประกอบการสอนที่สามารถนําไปพิมพได และสื่อออฟไลน ไมไดอยูบนเครือขาย โดยอยูในรูปแบบ
ของวีดิทัศนประกอบสไลด  วีดิทัศนอยางเดียว,เอกสารไฟลสไลดประกอบการสอนที่สามารถนําไป
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พิมพได ที่อยูในซีดีในลักษณะชวยสอน ทําใหนักศึกษารูสึกอิสระและพึงพอใจที่มีสื่อหลากหลายให
เลือกใชไดผูเรียนไดมีโอกาสไดซักถามหรืออภิปราย จากการเรียนในหองเรียนที่ นักศึกษาอาจไมกลา
ที่จะซักถาม เน่ืองจากไมมีเวลา หรือกลัวสมาชิกในกลุมจะตําหนิหรือตอวา แตการเรียนบนเครือขาย
นักศึกษาจะอิสระและสามารถซักถามไดตลอดเวลา จากการสงขอความถึงผูสอน หรือสงถึงเพ่ือนเปน
รายบุคคลได และการอภิปรายในชั้นเรียน หากผูเรียนตองการอภิปราย หากคิดและแสดงออกมาไม
ทันเนื่องจากถูกสมาชิกคนอื่นชิงอภิปรายไปแลว  ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดแมวาจะผาน
เวลาอภิปรายไปแลวยังมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นได สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องผลกระทบของ
การใชเครือขาย แวง และ รัช (Wang and Rath.1996:115) พบวาการใชเครือขายในการเรียนการ
สอนจะเพิ่มปริมาณการปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษาการที่นักศึกษามีประสบการณกับ
เทคโนโลยีเครือขายมากขึ้น จะชวยลดความวิตกกังวลลงได ฟุลเลอร และ ครอคโคเวอร (Fuller and 
Krockover.  1995:94) พบวา ประสบการณและกับเทคโนโลยีของนักศึกษาจะเพิ่มความเชื่อม่ัน
เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและเครือขายและทําใหมีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีเครือขาย เทวย (Tway. 
1995:54) ไดศึกษาการใชการติดตอสื่อสารผานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษาของเอกชนในไตหวัน 
ดวยการจัดระบบการศึกษาที่นําเอา CMC (Computer Mediated Communication), VICTORY 
(Virtual Classroom & Virtual Corporation System) มาใชในการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษา
ดวยอิเล็กทรอนิกส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักศึกษาแตละคนมีความตองการที่จะมีสวนรวม ใน
การประชุมทางอิเล็กทรอนิกสกอนจะใชการอภิปรายแบบเผชิญหนาในหองเรียนปกติ ทําใหนักศึกษามี
โอกาสที่จะเรียนรูแบบรวมมือกัน และการเรียนรูโดยผูเรียนเอง (Constructivism) ไดเปนอยางดี 
 ขอจํากัดประการหนึ่งที่พบคือ หองเรียนเสมือนจริงไมวาจะจัดทําใหเสมือนจริงเทาใดแตก็
ยังไมใชของจริง หองเรียนเสมือนจริงไมสามารถจัดทําไดเชนเดียวกับหองเรียนปกติ การสัมผัสการ
สบตา ความรูสึก อารมณ ไมสามารถที่จะสื่อสารกันไดโดยผานเครื่องมือในการสื่อสารซึ่งสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ พารริน(Perrin, 1994) จุดออนของหองเรียนเสมือนจริง เชน ในดานสังคม และ
นันทนาการ) Social /recreation) ถึงแมผูเรียนในหองเรียนเสมือนจริง   จะสามารถติดตอสื่อสารกัน
ผานทางอินเทอรเน็ตในรูปสนทนา เปนรายบุคคล   และการประชุมทางคอมพิวเตอร (Computer 
conference) ซ่ึงสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได แตก็ไมเปนธรรมชาติเหมือนกับสังคมจริง 

 
6.ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลว ผูศึกษาวิจัยจึงขอประมวลมาเปนขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1.1 การสรางหองเรียนเสมือนจริง เพ่ือใหเหมาะกับการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก
น้ัน ผูวิจัยควรจะศึกษา วิธีการในการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ ในชวงเวลานั้นมาเพื่อเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอน หองเรียนเสมือนจริงเปนเพียงเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะทําใหการเรียนการสอนเกิดขึ้นได 
ดังน้ันจึงควรพัฒนาในศักยภาพของเครื่องมืออยางเต็มที่  
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  1.2 สื่อที่จะนํามาใชในการเรียนแบบนี้ ควรจะใหผูเรียนหรือผูใชเกิดความเปนอิสระอยางมาก
ที่สุด สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา และสื่อควรจะเอ้ือใหเกิดการคนควาในเชิงลึก และสามารถ
เชื่อมโยงกับแหลงความรูตางๆไดอยางทันทีและเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

  1.3 กิจกรรมการเรียน ควรจัดใหเกิดกิจกรรมในลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ เพราะการ
เรียนดวยสื่อเพียงอยางเดียวผูเรียนจะรูสึกเบื่อและทอแท เพราะไมไดพบหรือพูดคุยกับใครเลย ครูและ
สมาชิกในกลุมการเรียนทุกคน ควรจะมีบทบาทและเปดโอกาสในทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยาง
เต็มที่ 

  1.4 การเตรียมผูเรียนนับวาเปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญอยางมากจะตองมีการตระหนักใหดี 
เพราะการเรียนดวยสื่อ หรือการเรียนทางไกล โอกาสที่จะไดพบหรือพูดคุยกับสมาชิกหรือผูสอนมีนอย
หากผูเรียนไมมีความพยายามหรือขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ไมมีการใฝรูโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
เปนไปไดยาก 
  1.5 การสื่อสารควรเนนที่การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) หรือการสื่อสารใน
เวลาเดียวกัน (Synchronous Mode) ผานเครื่องมือตางๆ เชนหองสนทนาการติดตอดวยเสียง หรือ
การใชกลองวดิีทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Webcam) 

 2.ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป  

  2.1 ความมีการวัดและประเมินผลในเชิงลึก เชนการวัดและประเมินผลในดานตางๆอยาง
ครบถวน และสามารถตรวจสอบผูเรียนไดตลอดเวลา 

  2.2 ควรมีการสรางและพัฒนาหองเรียนเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติหรือนําเอาเทคโนโลยี 
VRML เหขามาใช จะทําใหเกิดแนวคิดที่เสมือนจริงมากขึ้น  

  2.3 ควรเนนเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน (Synchronous) เพราะจะทํา
ใหเกิดการสื่อสารได 2 ทาง เปนการสื่อสารที่เสมือนเรียนในหองเรียนจริง เปนการตอบสนอง
ขณะเดียวกันทําใหผูเรียนสามารถติดตามหรืออภิปรายไดพรอมกัน จะทําใหผูเรียนจะมีความสนใจ
และเกิดทักษะในการถายโยงความรู 

  2.4 ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาชวยในการเรียนการสอนเชน โทรศัพทมือถือในการสง 
SMS หรือพูดคุยเพ่ืออภิปราย กับเพ่ือนสมาชิก หรือการใชกลองวีดิทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Webcam) รวมในการสื่อสารสองทางในเวลาเดียวกัน (Synchronous) 

  2.5 ควรเนนเรื่องของกิจกรรมในลักษณะของ สังคมแหงการเรียนรู สังคมเครือขายและ
กิจกรรมที่กอใหเกิดความรูรวมกัน ไปพรอมกัน 

  2.6 หองเรียนเสมือนจริงยังขาดเรื่องของอารมณและความรูสึกซึ่งอาจเกิดไดจากการสัมผัส
ทางรางกาย หรือการปฏิสัมพันธแบบพบหนากันจริงๆ ดังน้ันการที่จะเร่ิมการเรียนการสอนอาจจะตอง 
จัดใหมีการพบปะเพื่อแนะนําการเรียนการสอน การใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆในการสอนออนไลน 
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หรือเปนการปฐมนิเทศวิธีการเรียนการสอนและเมื่อจบการเรียนการสอนออนไลนแลวอาจจะตองมีการ
พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือนําเสนอผลการศึกษาคนควา หรือมีการปจฉิมนิเทศ สรุปการ
เรียนการสอนและเปนการแสดงตัวตนจริง จากที่เคยพบกันแตในหองเรียนเสมือนจริงเทานั้น 

  2.7 โจทยหรือปญหานับไดวาเปนสิ่งสําคัญอยางมากสําหรับการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลัก ปญหาที่เหมาะสมไมยากเกินไป และไมงายเกินไปมีความสดใหมทันตอเหตุการณ และเปน
เรื่องใกลตัว หรือโจทยที่มีความเปนไปไดที่ผูเรียนจะตองประสบ จะเปนสิ่งเราที่ดีสามารถกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจและทาทายทําใหอยากที่จะเอาชนะ หรือคนหาคําตอบใหได 

  2.8 การเรียนรูในลักษณะเปนทีม หรือกลุมที่มีการแขงขันระหวางกลุมดวยกันทําใหผูเรียนเกดิ
ความรูสึกผูกพันกันหรือลดความแตกแยกในกลุมกอใหเกิดการรวมมือกันมากขึ้นกวาการเรียนที่ไมมี
การแขงขันกันระหวางกลุม 
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เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นนัทวิศาลกุล ผูอํานวยการสถาบันการเรยีนรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
15.อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงษ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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            รายนามผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
1.รองศาสตราจารย จริยา เหนียนเฉลย    หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2.รองศาสตราจารยประทิน คลายนาค อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉันทนา  โหมดมณี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพล   มีเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

5.อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงษ อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 
รายนามผูเชีย่วชาญดานการเรียนการสอน 

1.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตวงรักษ นันทวิศาลกุล ผูอํานวยการสถาบันการเรียนรู  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

2.อาจารยดร.นารถวดี นันทาภินัยผูชวยผูอํานวยการฝายวิจัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มัธยม 

3.รองศาสตราจารย อรรณพ เธียรถาวร คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ 
4.ผูชวยศาสตราจารยดร.อํานวย เดชชัยศรี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอาจารย คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
5.รองศาสตราจารย ดร.พิชัย ทองดีเลิศ ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะ

เกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
 
รายนามผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.รองศาสตราจารยอรรถพร ฤทธิเกิด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2.อาจารย ดร.ไพฑูรย ศรีฟา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ (สตรีวทิยา 2)  
3.อาจารย ดร.อภิสักข สินธุภัค คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 
4.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา  รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  และ

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
5.รองศาสตราจารย ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน รองคณบดีฝายสารนิเทศและกิจการนกัศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
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ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

1.รองศาสตราจารย สุรสีห ฉิ่งฉิม ภาควชิาศึกษา คณะสังคมและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสพล   มีเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

3.อาจารย ดร.พรประภัสสร ปริญญชาญกล ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

4.อาจารย ดร.ศักรเรศ ประกอบผล โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวตักรรมการศกึษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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ภาคผนวก ข 
 

1.แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบการสอนโดยใชหองเรียน
เสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 

 
2.แบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงดานโครงสรางของสื่อ  

(สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานสื่อการสอน) 
แบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงดานโครงสรางของสื่อ 

(สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา) 
แบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงดานโครงสรางของสื่อ 

(สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานวิธีการสอน) 
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ผลการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัความสอดคลองของรูปแบบการสอนโดยใช
หองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา 

ความสอดคลองขององคประกอบ ระดับความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารจัดการรายวิชา เหมาะสม 

 
ไมแนใจ 

 
ควร 

ปรับปรุง 
X  SD ความ 

หมาย 
+1 0 -1 

INPUT 
1.กําหนดเปาหมายในการเรียน
การสอน 
2.การวิเคราะหผูเรียน 
3.การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
4.กําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก 
5.การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน 

 
4 
 
4 
3 
4 
 
 
4 

 
- 
 
- 
1 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
1 
 
1 

.75 
1 
 
 
1 
  

 
.0 
 
0 
.5 
0 
 
 
0 
 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
 

สอดคลอง 
 
 

 
4 
 
4 
3 
4 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 
6.กําหนดบทบาทผูเรียน 
7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
8.การดําเนินการเรียนการสอน 
9.กิจกรรมเสริมทักษะ 

 
3 
3 
4 
4 

 
1 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
.75 
.75 
1 
1 

 
.5 
.5 
0 
0 
 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
3 
3 
4 
4 

 
1 
1 
 
 

 
 
 
 
 

CONTROL 
10.กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนหลัก 
11.การกําหนดชวงเวลาการ
ทดสอบ 

 
4 
 
 
4 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1 
 
 
1 

. 
0 
 
 
0 

 
สอดคลอง 

 
 

สอดคลอง 
 

 
4 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OUTPUT 
12.ประเมินผลการเรียนการสอน 

 
4 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
0 
 

 
สอดคลอง 

 

 
4 
 

 
 
 

 
 
 

FEEDBACK 
13.ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง 

 
4 

 
1 

 
- 

 
1 
 

 
0 
 

 
สอดคลอง 

 

 
4 
 

 
 
 

 
 
 

เฉล่ีย .96 1 สอดคลอง    
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ผลการวิเคราะหความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการสอนโดยใช
หองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา 

ความสอดคลองขององคประกอบ ระดับความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารจัดการรายวิชา เหมาะสม 

 
ไมแนใจ 

 
ควร 

ปรับปรุง 
X  SD ความ 

หมาย 
+1 0 -1 

INPUT 
1.กําหนดเปาหมายในการเรียน
การสอน 
2.การวิเคราะหผูเรียน 
3.การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
4.กําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก 
5.การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน 

 
4 
 
4 
4 
3 
 
 
4 

 
- 
 
- 
- 
1 
 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
1 
 
1 
1 

.75 
 
 
1 
  

 
0 
 
0 
0 
.5 
 
 
0 
 

 
สอดคลอง 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
 

สอดคลอง 
 
 

 
4 
 
4 
4 
3 
 
 
4 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESS 
6.กําหนดบทบาทผูเรียน 
7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
8.การดําเนินการเรียนการสอน 
9.กิจกรรมเสริมทักษะ 

 
4 
4 
4 
4 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 
 

 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

 
4 
4 
4 
4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTROL 
10.กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนหลัก 
11.การกําหนดชวงเวลาการ
ทดสอบ 

 
4 
 
 
4 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
1 
 
 
1 

. 
0 
 
 
0 

 
สอดคลอง 

 
 

สอดคลอง 
 

 
4 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OUTPUT 
12.ประเมินผลการเรียนการสอน 

 
3 
 

 
1 

 
- 

 
.75 

 
.5 
 

 
สอดคลอง 

 

 
3 
 

 
1 
 

 
 
 

FEEDBACK 
13.ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง 

 
4 

 
- 

 
- 

 
0 
 

 
0 
 

 
สอดคลอง 

 

 
4 
 

 
 
 

 
 
 

เฉล่ีย .96 1 สอดคลอง    
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แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใช
ปญหาเปนหลกัในระดับอุดมศึกษา 

ความสอดคลองขององคประกอบ ความเหมาะสมของขั้นตอน 
 

องคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารจัดการรายวิชา 

เหมาะสม 
 

ไมแนใจ 
 

ควร 
ปรับปรุง 

เหมาะสม 
 

ไมแนใจ 
 

ควร 
ปรับปรุง 

INPUT 
1.กําหนดเปาหมายในการเรียน
การสอน 
2.การวิเคราะหผูเรียน 
3.การออกแบบเนื้อหาบทเรยีน 
4.กําหนดกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามแนวการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลัก 
5.การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน 

      

PROCESS 
6.กําหนดบทบาทผูเรียน 
7.การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
8.การดําเนินการเรียนการสอน 
9.กิจกรรมเสรมิทักษะ 

      

CONTROL 
10.กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนหลัก 
11.การกําหนดชวงเวลาการ
ทดสอบ 

      

OUTPUT 
12.ประเมินผลการเรียนการสอน 

      

FEEDBACK 
13.ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง 
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ขอเสนอแนะ 
        1.ดานปจจัยนําเขา (Input)…………………………………………………………………………... 
         ………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 
       2. ดานกระบวนการ (Process) ………………………………………………………………………... 
         ………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 
        3. ดานปจจัยนําออก (Output)………………………………………………………………………... 
         ………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 
       4. ดานการตรวจสอบขอมูล (Control)…………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 
5.ดานขอมูลปอนกลับ (Feedback) ………………………………………………………………... 

         ………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                
   ลงชื่อ                  ผูประเมิน 

(          ) 
วันที่     เดือน      พ.ศ. 

กราบขอบพระคุณในความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
นายสุรพล บญุลือ 

     นิสิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงดานสื่อการสอน  
(สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานสื่อการสอน) 

สําหรับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริง 
แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 

   วิธีการใชแบบประเมิน 
แบบประเมินเปนมาตรวัดแบบประเมินคา    ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดบัตวัเลขทีต่รงกับ
ความคิดเห็นของทาน 
โดย 5         หมายถึงเห็นดวยในระดับมากทีสุ่ด 4         หมายถึงเห็นดวยในระดับมาก 
 3         หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 2         หมายถึงเห็นดวยในระดับนอย 
 1         หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 
โครงสรางการออกแบบบทเรียนบนเวบ็ 

5 4 3 2 1 
1.  มีความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลในแตละหนาจอ      
2.  มีความงายในการใชหนาจอ      
3.  หนาจอมีสัดสวนเหมาะสม  และสวยงาม      
4.  การออกแบบหนาจอมีความคิดสรางสรรค      

. 5.  คุณภาพของภาพ  และงานกราฟกเหมาะสมเราความสนใจ      
6.  ขนาดตัวอักษร  ภาพ  และกราฟกชัดเจนเหมาะสม      
7. มีรายละเอียดที่ตองการ เชน เมนูหลัก Links ตางๆสามารถ
เขาถึงขอมูลได 

     

8.  มีการใชสี  และรูปกราฟกประกอบเหมาะสมนาสนใจ      
9.  ออกแบบใหมีปฏิสัมพันธสะดวกและใชงาย      
10.  ความสะดวกในการรับความชวยเหลอืทางเทคนิคเม่ือไมเขาใจ
ในการใชโปรแกรม 

     

11.  ความสะดวกในการเขาถึง,ดึงและบนัทึกขอมูล      
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

      ลงชื่อ ...................................................                          
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แบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงดานเนื้อหา  
(สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา) 

สําหรับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริง 
แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 

   วิธีการใชแบบประเมิน 
แบบประเมินเปนมาตรวัดแบบประเมินคา    ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดบัตวัเลขที่
ตรงกับความคิดเห็นของทานโดย  
5         หมายถึงเห็นดวยในระดับมากทีสุ่ด 4         หมายถึงเห็นดวยในระดับมาก 

 3         หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 2         หมายถึงเห็นดวยในระดับนอย 
 1         หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 

5 4 3 2 1 
1.โครงสรางของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของวิชานี้      
2. มีเน้ือหาที่สอดคลองตามวัตถุประสงคของวิชานี ้      
3. มีเน้ือหาถูกตองตามหลกัวิชาการเทคโนโลยีทางการศึกษา      
4. การเรียงลําดับการนําเสนอเนื้อหาสอดคลองกับวตัถุประสงค      
5. เน้ือหามีความทันสมัยกบัผูเรียน      
6. ความยาวของเนื้อหาการเรียนการสอนในแตละบทเหมาะสม      
7. ภาษาที่ใชในเน้ือหาเหมาะสมกับระดับผูเรียน      
8.การสื่อสารดวยขอความมีความชัดเจน      
9. การสื่อสารดวยวีดิทศันมีภาพที่ชัดเจน      
10.การสื่อสารดวยสื่อสไลดมีภาพที่ชัดเจน      
11.มีการเชื่อมโยงไปยังเน้ือหาจากแหลงอ่ืน ๆ (link)      
12. แบบฝกหัดในบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเน้ือหาวิชา      
13.แบบทดสอบในบทเรยีนสอดคลองกับวตัถุประสงคเน้ือหาวิชา      
14. มีรูปแบบบทเรียนบนเวบ็กระตุนความสนใจของผูเรียน      
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
1.ดานเนื้อหา…………………………………………………………………………......……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.ดานรูปแบบการนําเสนอบทเรียน…………..………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

    ลงชื่อ ................................................................... 
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แบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงดานวิธีการสอน  
(สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานวธิีการสอน) 

สําหรับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริง 
แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 

 วิธีการใชแบบประเมิน 
แบบประเมินเปนมาตรวัดแบบประเมินคา    ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดบัตวัเลขทีต่รงกับ
ความคิดเห็นของทาน 
โดย 5   หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด 4  หมายถึงเห็นดวยในระดับมาก 
 3   หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง  2  หมายถึงเห็นดวยในระดับนอย 
 1   หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น 
เน้ือหาของบทเรียน 

5 4 3 2 1 
1.  วิธีการเรียนการสอนเหมาะกับวตัถุประสงคของวิชานี้      
2.  เรียงลําดับการนําเสนอสอดคลองกับวัตถุประสงค      
3.  วิธีการเรียนการสอนเหมาะกับผูเรียน      
4.  สภาพปญหาที่เสนอในแตละบทเหมาะสม      
5.  คําถามที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน      
6.  การสื่อสารระหวางผูเรียน ผูสอนมีความเหมาะสม      
7.  ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสมกับผูเรียน      
8.  การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาจากแหลงความรูอ่ืน ๆ (link)      
9.  กิจกรรมกลุมมีความเหมาะสม      
10. รูปแบบบทเรียนสงเสรมิการคนควาและกระตุนความสนใจ      
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
               ลงชื่อ ..................................................                        
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ภาคผนวก ค 
แบบรายงานการทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริง 

ในสถานะผูเรียน ผูสอนและผูบริหารเครือขาย 
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แบบรายงานการทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริง 
แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 

http://202.44.14.11/krugong 
โดยเขาไปศึกษา ในสถานะผูเรียน   user : student  password : xxx 

ลักษณะ / หนาที่ของระบบที่ทดสอบ ผลการทดสอบ 
 ใชงานได ใชงานไมได 
1.  การเขาสูระบบ   
- แจงเตือนเม่ือปอนชื่อผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง   
-  สามารถเขาสูระบบเม่ือปอนขอมูลผูใชระบบถูกตอง   
2.  การแสดงขอมูลสวนตัวของผูเรียน   
-  การเปลี่ยนรหัสผาน   
- แกไขขอมูลสวนตวัของผูเรียน   
3.  การตรวจสอบสถานะของกลุมผูเรียน   
-  สามารถตรวจสอบการเขาใชพรอมกัน   
-   การติดตอสื่อสารระหวางกันได   
4.  การติดตอสื่อสารกับผูสอน   
-  สามารถติดตอสื่อสารได   
-  สามารถตรวจสอบยอนหลังได   
5.  การเชื่อมโยงไปยังสื่อในการเรียนรู   
-  สามารถเชื่อมโยงไดอยางถูกตอง   
-  สามารถเรียนรูได   

ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

ลงชื่อ                ผูประเมิน 
(      ) 
วันที่     เดือน      พ.ศ. 

แบบรายงานการทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริง 
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แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 
http://202.44.14.11/krugong 

โดยผูสอน  User: teacher  password : xxx 
 

ลักษณะ / หนาที่ของระบบที่ทดสอบ ผลการทดสอบ 
 ใชงานได ใชงานไมได 

1.  การเขาสูระบบ   
- แจงเตือนเม่ือปอนชื่อผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง   
-  สามารถเขาสูระบบเม่ือปอนขอมูลผูใชระบบถูกตอง   
2.  การแสดงขอมูลสวนตัวของผูสอน   
-  การเปลี่ยนรหัสผาน   
- แกไขขอมูลสวนตวัของผูเรียน   
3.  การตรวจสอบสถานะของกลุมผูเรียน   
-  สามารถตรวจสอบการเขาใชพรอมกัน   
-  การติดตอสื่อสารระหวางกันได   
4.  การติดตอสื่อสารกับผูเรยีน   
-  สามารถติดตอสื่อสารได   
-  สามารถตรวจสอบยอนหลังได   
5.  การเชื่อมโยงไปยังสื่อในการเรียนรู   
-  สามารถเชื่อมโยงไดอยางถูกตอง   
-  แกไขขอมูลสวนตวัของผูดูแลระบบ   
6.  การคนหาและแกไขขอมูลผูใช   
-  คนหาผูใชแยกตามประเภทของผูใช   
-  แกไขขอมูลของผูใชทีต่องการ   
-  ลบขอมูลผูใช   
7.  การเพิ่มรายวิชาในฐานขอมูล   
-  สามารถเพิ่มรายวิชาเม่ือปอนขอมูลรายวิชาครบถวน   
8.  การคนหาและแกไขขอมูลรายวิชา   
-  การคนหารายวิชา   
-  แกไขขอมูลของรายวิชาทีต่องการ   
-  ลบขอมูลรายวิชา   
9.  การกําหนดรายวิชาใหผูสอน   
-  การคนหาผูสอน   
-  การคนหารายวิชา   
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-  การเพิ่มรายวิชาใหผูสอน   
-  เพ่ิม เรียกดู และลบ ประมวลรายวิชา   
- การลบรายวชิา   
10. การกําหนดรายวิชาใหผูเรียน   
- การคนหาผูเรียน   
- การคนหารายวิชา   
- การเพิ่มรายวิชาใหผูเรียน   
- การลบรายวชิา   
11. การคนหาผูเรียนจากรายวิชาที่กําหนดให   
- การคนหาผูเรียนจากรายวชิาที่กําหนดให   
- ลบรายวชิาที่กําหนดใหผูเรียน   
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
1. ดานการออกแบบบทเรียนบนเวบ็………………………………………………………………….....       
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

            2. ดานรายละเอียดที่ปรากฏในบทเรียนบนเว็บ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………   

            3. ดานคุณภาพของสื่อและงานกราฟก ………………………………………………………..............                      
              …..…………………………………………………………………………………….………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ดานความสะดวกในการใชงานบทเรยีนบนเวบ็…………………………………………………..…          
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ                ผูประเมิน 
(      ) 
วันที่     เดือน      พ.ศ. 
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แบบรายงานการทดสอบใชงานหองเรียนเสมือนจริง 
แบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา 

http://202.44.14.11/krugong 
ระดับอุดมศึกษาโดยผูดูแลดานระบบ  User: admin2  password : xxx 

 
ลักษณะ / หนาที่ของระบบที่ทดสอบ ผลการทดสอบ 

 ใชงานได ใชงานไมได 
1.  การเขาสูระบบ   
- แจงเตือนเม่ือปอนชื่อผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง   
-  สามารถเขาสูระบบเม่ือปอนขอมูลผูใชระบบถูกตอง   
2.  การแสดงขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบ   
-  การเปลี่ยนรหัสผาน   
- แกไขขอมูลสวนตวัของผูใช   
3.  การเพิ่มผูใชระบบกลุมผูเรียน   
-  สามารถเพิ่มผูใชเม่ือปอนขอมูลที่จําเปนครบถวน   
-  แกไขขอมูลสวนตวัของผูเรียน   
4.  การเพิ่มผูใชระบบกลุมผูสอน   
-  สามารถเพิ่มผูใชเม่ือปอนขอมูลที่จําเปนครบถวน   
-  แกไขขอมูลสวนตวัของผูสอน   
5.  การเพิ่มผูใชระบบกลุมผูดูแลระบบ   
-  สามารถเพิ่มผูใชเม่ือปอนขอมูลที่จําเปนครบถวน   
-  แกไขขอมูลสวนตวัของผูดูแลระบบ   
6.  การตรวจสอบตางๆ   
-  สามารถเขาตรวจสอบได ทุกระดับและสมาชิกทั้งหมด   
-  สามารถเขาตรวจสอบหมายเลข IP Address ของ
สมาชิกได 

  

ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

           ลงชือ่             ผูประเมิน 
(      ) 
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ภาคผนวก ง 
 

คะแนนแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิก์อนการเรียน 
และหลังการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหา

เปนหลัก 
 
คะแนนแสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิก์อนการเรียนและหลังการ

เรียนของนกัศึกษาที่เรียนจากหองเรียนปกตแิบบใชปญหาเปนหลัก 
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แสดงคะแนนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนจากหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลัก  

 
กลุมทดลอง N X  SD t P 

คะแนนกอนเรียน 
 

คะแนนหลังเรยีน  

110 
 

110 

12.50 
 

32.55 

1.16 
 

2.99 

 
64.873 

 

 
**.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 df=109 
จากตารางสรุปไดวา การเรยีนของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหา    

               เปนหลัก ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิส์ูงขึ้นกวากอนการเรียน 
 
 
แสดงคะแนนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียน 
     ของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนแบบปกติที่ใชปญหาเปนหลัก  
กลุมควบคุม N   X  SD t P 

คะแนนกอนเรียน 
 

คะแนนหลังเรยีน 

110 
 

110 

12.75 
 

31.9 

3.01 
 

1.28 

 
61.980 

 

 
**000 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

จากตารางสรุปไดวา การเรยีนของนักศึกษาที่เรียนจากหองเรียนปกติแบบใชปญหาเปนหลัก ทําให
ผูเรียนมีผลสมัฤทธิ์สูงขึ้นกวากอนการเรียน 
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ภาคผนวก จ 

 
1.ตารางแสดงคะแนนดัชนีคาความสอดคลอง ของแบบสอบถามวัดความพงึพอใจ

ของนักศึกษา 
2.ตารางแสดงคาเฉลี่ยความเหมาะสมของดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความ

พึงพอใจของนักศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

3.แบบประเมินตามสภาพจริง 
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1.แสดงคะแนนดัชนีคาความสอดคลอง ของแบบสอบถามและแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา 
ตาราง แสดงคาเฉลี่ยความเหมาะสมของดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความพงึพอใจ 

      ของนักศึกษา โดยผูเชีย่วชาญ 
โครงสรางของวิธีการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก X  ความหมาย 

1.วิธีการเรียนชวยใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง 
2.ปญหาที่ไดรับ สนับสนุนให คนหา 
3.มีความนาสนใจในการเรียน 
4.กระตุนในการเรียนรู 
5.สื่อเหมาะสมกับการเรียนรู 
6.สื่อมีความหลากหลาย 
7.สงเสริมในการเรียนรู                   
8.สื่อที่ใชประกอบการสอนเหมาะสม 
9.มีความเปนอิสระในการเรยีน 
10.มีโอกาสไดซักถามหรืออภิปราย 
11.ไดทดลองดวยตนเอง     
12.เน้ือหาถูกถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ 
13.หองเรียนมีความสมบูรณ 
14.หลังจากเรียนแลวทานเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 
สอดคลอง 

เฉลี่ย 1 สอดคลอง 
จากตาราง พบวา ดัชนีความสอดคลองของแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา โดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน พบวาแบบทดสอบมีความสอดคลอง สามารถวัดความพึงพอใจของนักศึกษาได 
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2.แบบสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนการสอน 
คําชี้แจง แบบสอบถามทั้งหมดมี 14 ขอ 5 ตัวเลือกใหนักศึกษาทําเคร่ืองหมาย  /  ในชองที่ตองการ 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.วิธีการเรียนชวยใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง      
2.ปญหาที่ไดรับ สนับสนุนให คนหา      
3.มีความนาสนใจในการเรียน      
4.กระตุนในการเรียนรู      
5.สื่อเหมาะสมกับการเรียนรู      
6.สื่อมีความหลากหลาย      
7.สงเสริมในการเรียนรู      
8.สื่อที่ใชประกอบการสอนเหมาะสม      
9.มีความเปนอิสระในการเรยีน      
10.มีโอกาสไดซักถามหรืออภิปราย      
11.ไดทดลองดวยตนเอง      
12.เน้ือหาถูกถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ      
13.หองเรียนมีความสมบูรณ      
14.หลังจากเรียนแลวทานเขาใจในเนื้อหา
มากขึ้น 

     

      
 
มีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม      ชื่อ ..................................................................รหัส.............................. 
ดานสื่อ  ..................................................................................................................... 
ดานเนื้อหา ..................................................................................................................... 
ดานผูสอน ..................................................................................................................... 
ดานวิธีการสอน ..................................................................................................................... 

Virtual Classroom.........................       Classroom…………………………… 
แบบประเมินเพ่ือน ในกลุม วิเคราะหจากการมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น *หามใสชื่อตัวเอง* 

คะแนน ชื่อนักศึกษา รหัส หมายเหตุ  
5     
4     
3     
2     
1     



3. ผลการประเมินตามสภาพจริง ของการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักโดยใชหองเรียนเสมือนจริงในระดับ อุดมศึกษาประกอบดวยผลการวิเคราะหขอมูลจาก 
กิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่สง 

 กิจกรรม ผล      4 3 2 1 0
การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกต รองรอยบันทึก จากการอภิปราย 

ใชการสังเกต จากในหองเรียนปกติและ
หองเรียนเสมือน 

ทุกคนมีสวนรวม มีการอภิปราย หัวหนากลุม 
นํา 

มีบาง ไมมี กิจกรรมกลุม 

มอบหมายหนาที่  การทํางานตามหนาที่ ไดเวียนงานกัน ทุกคนมีความ
ชวยเหลือกัน 

ทุกคนมีหนา
ที 

แบงงาน
กัน 

ไมมี 

F = Fact ความจริงที่สรุปไดจากปญหา ครบ เกือบครบ มี นอย ไมมี 
I = Idea สมมุติฐานที่นศ.ตั้งขึ้นจากหัวขอ
ปญหา 

มีความคิด
สรางสรรค 

มีความคิดนอก
กรอบ 

ชัดเจน บางสวน ไมตรง 

L = Learning Issue ประเด็นหรือหัวขอที่ไป
ศึกษา 

ครบถวน ครบ มีบาง มีนอย ไมมี 

การแกปญหา  
เอกสารในเลม 

A = Activity  กิจกรรมที่นักศึกษาทํา ในการ
แกปญหา 

ถูกตอง ชัดเจน มี มีนอย ไมมี 

แหลงเรียนรูที่ จัดสรางไว อภิปรายได สรุปไดครบถวน มีเฉพาะ
หัวขอ 

บางสวน ไมมี การคนควา แหลงเรียนรูตางๆ 

แหลงเรียนรูที่ ที่นักศึกษาไปคนความา อภิปรายได สรุปไดครบถวน มีเฉพาะ
หัวขอ 

บางสวน ไมมี 

จากเลมรายงาน ครบถวนชัดเจน ถูกตอง สวยงาม ถูกตอง บางสวน ไมมี การนําเสนอ การสรุปผล 
จากการนําเสนอ ดีมาก ตอบคําถาม ดี ปานกลาง นอย ไมมี 

แบบรายงาน
ตนเอง 

ก า ร แ ก ป ญ ห า ต า ม
แนวคิด ของตนเอง 

ขอสอบอัตนัย การออกแบบการสอน สามารถนําไปใชได
จริง 

ถูกตอง ชัดเจน ออกแบบได
ครบ 

ยังขาด 
การ

ออกแบบ 

ตอบ
ไมได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

1.ปญหาที่มอบหมายใหนักศึกษา คนควา 
2.ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู 
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ปญหาที่ 1 สังคมแหงการเรยีนรู และ e-Learning  
              ในขณะที่สังคมโลกทุกวันนี้เกิดแขงขันกันอยางมากมายในสภาวะไรพรมแดนทําใหเกิดการ
แขงขันกันอยางมากมายในหลากหลายดานและหลากหลายมิติ  สิ่งที่ตามมาคือสังคมจะตองปรับตัวไป
เปนสังคมแหงการเรียนรูแตวา มันคืออะไรนะ และมีประโยชนอยางไร สําคัญม้ัย ประกอบไปดวย
อะไรบางบอกหนอยเถอะ และจะนํามาใชในการศึกษาไดอยางไร ใครจะเปนคนทํานะแลวเราจะตาม
มันไดอยางไร เหมือนแตกอนเปลี่ยนแปลงอะไรตลอดเลย เห็นเขานํา E-Learning มาใชแลวบอกวาจะ
ชวยสรางสังคมแหงการเรียนรูไดจริงๆหรือ   
ปญหาที่ 2 เรือ่ง เครื่องขยายเสียงและวิทยุการศึกษา  
 หากทานไดรับมอบหมายจากร.ร.ในการติดต้ังวางระบบเครื่องเสียง องคประกอบของระบบ
ขยายเสียงมีอะไรบาง ทานจะมีวิธีการอยางไร ทําอยางไร ไมคถึงจะไมหอน  
และหากจะจัดการใหความรูกับชุมชนทองถิ่นในรูปแบบของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจะมีรูปแบบอยางไร 
และมีแนวทางในการผลิตอยางไร AM-FM มีความแตกตางกันอยางไร หากจะเผยแพรบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต จะสามารถทําไดอยางไรและมีแนวทางใดบาง  
ปญหาที่ 3 เรือ่ง โทรทัศนและวีดิทัศนเพ่ือการศกึษา  
 ครู มดแดง ไดไปบรรจุเปนครูที่วิทยาลัยเทคนิคแหงหนึ่ง การผลิตรายการโทรทัศนได
เขามามีบทบาทในชีวิต จากการปฎิรูปการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ครูมดแดงไดเขา
ไปมีสวนรวมในการดําเนินการมีการผลักดันใหเกิดการนําเอาโทรทัศนเขามาเปนสวนหนึ่งในการเรียน
การสอน และการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเดี๋ยวนี้มีการใชกันทั้งการติดตอสื่อสารที่เรียกวา Video 
conference หรือการถายทอดสด และการเรียนแบบตามอัธยาศัย ครูมดแดงจะผลิตรายการจะตองรู
เรื่องอะไรบางนะ และสามารถนํามาใชไดอยางไร ระบบในโลกนี้ มีกี่ระบบสีกี่ระบบนะ แลวประเทศ
ไทยใชระบบอะไร  เห็น ผอ.บอกหากผลิตเสร็จ จะเอาไปเปดใหคณะกรรมการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จะตองเปลี่ยนไปใชระบบไหนนะ มันแตกตางกันอยางไร ลองเปรียบเทียบใหดูหนอยจะไดไหม  ขนาด
เทปแบบไหน ที่เขาใชกันอยูทุกวันนี้ กลองที่ใชในการถายทํามีกี่ขนาด แลววิธีการในการถายทําอีก 
แหมมีอะไรอีกมากมายใหคนควา เราจะจัดรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาไดอยางไร แลวมีหลักใน
การจัดรายการไดอยางไรบาง 
ปญหาที่ 4 ปญหาเรื่อง CAI และ WBI 
From :  somchai<somchai_99@hotmail.com> 
Sent :  Sunday, March 18, 2006 12:29 AM 
To :  surapon@hotmail.com 
Subject :  อาจารยครับ ถามปญหาเรื่องการเรียนโดยใชเทคโนโลย ี

อาจารยครับ  ผมไดรับมอบหมายใหนําอาการเรียนการสอนแบบไหนก็ไดมาใชกับการเรียนการ
สอน ที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง หรือเปนสําคัญ การเรียนการสอนแบบเครือขายมีกี่รูปแบบจะทําอยางไร
ไดบางแลว CAI WBI มันแตกตางกันอยางไร ใครจะเปนคนนํามาใชดีครับ ครู หรือวาผูบริหารแลวทีมงาน
มีใครบางครับ โอย งงหมดแลว ซิงโครนัสไมซิง มันเปนยังไง แลวอินเทอรเน็ตจะเขามาชวยไดอยางไร 
อาจารยครับชวยตอบดวย ผมไมรูจะเริ่มจากสวนไหนด ี
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ตัวอยางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
 

ใหนักศึกษา ตอบคําถามลงในกระดาษคาํตอบที่จัดให 40 ขอ  
 
1. ปจจุบันสถานีโทรทัศนในประเทศไทยออกอากาศดวยระบบสีใด 
 ก.NTSC      ข.PAL 
 ค.SECAM      ง.HDTV 
 
2.อะซิงโครนัส (Asynchronous Learning Methods) หมายถึงสิ่งใด 
 ก.การเรียนจาก Chat room    ข.การมาเรียนในชั้นเรียน 
 ค.การอานหนังสือเรียนรูดวยตนเอง   ง.ไมมีขอใดถูกตอง 
 
3.ขอใดไมใช ขอดีของมัลตมีิเดีย 
 ก.ชวยประหยดัเวลา   ข.สามารถใหการเสริมแรงไดอยาง
รวดเร็ว 
 ค.ลดคาใชจายในการเรียนการสอน   ง.ทดแทนครูผูสอนได 
 
4.หากเนื้อหาวิชาเปนเรื่องปฏิบัติ คอมพวิเตอรมัลตีมีเดียควรเปนลกัษณะ 
 ก.การจําลอง (Simulation)   ข.การทดสอบ (Tests)  
 ค.การฝกหัด (Drills and Practice)  ง.เกมเพื่อการสอน (Instructional 
Games) 
 
5.หากเนื้อหาของผูสอนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เน้ือหามีความซับซอนสื่อ ควรเปนสื่ออะไร 
 ก.Printed Media      ข.CAI, CBT 
 ค.Web Based Presentation   ง.e-Book 

 
6.หากเนื้อหาของผูสอนไมมีการเปลี่ยนแปลงและเนื้อหามีความซับซอนสื่อ ควรเปนสื่ออะไร 
 ก. Printed Media      ข.CAI, CBT 
 ค.Web Based Presentation   ง.e-Book 
 
7.คลื่นวทิยุ ใดสงไปไดไกลสุด 
 ก.AM     ข.SW 
 ค.FM     ง.MW 
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8.ระบบขยายเสียงประกอบไปดวยสิ่งใดบาง 
 ก.Input Process Output     ข.Input   Amplifier Output 
 ค.Input Power Amplifier Output   ง. Input Tone control Amplifier Output 
 
9.หากนักศึกษาตองการใชไมโครโฟนกลางสนาม ควรใชไมคประเภทอะไร เพ่ือปองกันเสียงรบกวน
และไมคหอน 
 ก. Omni Directional   ข. Cardioid Directional  
 ค. Bi Directional    ง. Hyper Directional 
 
10.หลักการใดที่ใชบันทึกขอมูลใน Hard Disk คอมพิวเตอร 
 ก. Mechanics      ข.Optical 
 ค. Magnetic    ง. Solid-State 
 
11.วิทยุ FM ในประเทศไทยใชคลื่นความถี่ตั้งแตเทาใด ถึงเทาใด 

ก.87.5 -108 MHz    ข.115 -1029 MHz 
ค.87.5 -108 KHz    ง.99 - 109 KHz 

 
12.ไมโครโฟนอะไรที่ทาํงานคลายกันกับลําโพง เพียงแตสลบัการทาํงานกัน 

ก.ไมโครโฟนแบบ Ribbon   ข.ไมโครโฟนแบบ Crystal 
 ค.ไมโครโฟนแบบ Dynamic   ง.ไมโครโฟนแบบ Condenser 
 
13.จากขอมูล พอจะสรุปไดวา  
             ก.ไมคตัวน้ีมีความไวปานกลาง   
             ข.ไมคมีความไวตอเสียงความถี่ต่ําสูง 
 ค.มีความไวตอเสียงความถีสู่ง มากกวาเสียงอ่ืน  

ง.ยังสรุปไมได ขอมูลไมเพียงพอ 
 

14. จุดเดนของ WBI ที่ CAI ไมมีคือขอใด 
      ก. เรียนรูจากที่ไหนก็ได     ข. เรียนแบบอิสระหรือกลุมได 
      ค. เปนมัลติมีเดีย    ง. เน้ือหาที่ใหมกวา 
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15.จากแนวคดิของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2542) ไดเสนอ อนาคตภาพที่เกี่ยวของกับการจดั
การศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 อนาคตภาพ   ขอใดไมใช  

ก.ยุคของเทคโนโลยีขั้นสูง   ข.ยุคของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  
ค.ยุคของสังคมฐานความรู   ง.ยุคของสังคมเครือขาย  

 
16. การเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตในยุคเกษตรกรรมเปนอยางไร 

ก.มีความเปลีย่นแปลงตลอด คาดเดาไมได ข.มีความเปลีย่นแปลงบาง วางแผนได  
ค.มีการเปลี่ยนแปลงนอย สามารถคาดเดาได ง.ถูกทุกขอ  

 
17.กลองวีดิทศันที่ใชในการผลิตรายการมกีี่ประเภท 

ก. 1 ประเภท       ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท          ง. 4 ประเภท   

 
19.ขอใดคือเทปวีดิทศันที่ใชในปจจุบัน 

ก. U-matic       ข. Betacam 
ค. VHS            ง. Mini-DV   

 
20. e-Learning หมายถึงอะไร 
      ก. Environment Learning    ข. Emotion Learning 
      ค. Electronic Learning    ง. e-mail Learning  
 
21. ลักษณะใดไมใชลักษณะ การเรียนแบบ e-Learning 
      ก. Anywhere anytime     ข. Non-Linear 
      ค. เรียนแบบอิสระอยางเดียวเหมือนอานหนังสือ ง. Interactive 
 
22. e-Learning ในลักษณะของการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีองคประกอบอะไรบาง 
      ก.Infrastructure,Content,Service  ข. Infrastructure,Media,Service 
      ค. Learner,Content,Service   ง. Infrastructure,Content,Server 
 
 23. ลักษณะใดไมใชการนําเอา e-Learning มาใชในการเรียน  
      ก.เปนสวนเสริม     ข.เปนองคประกอบ 

ค. เปนสวนทดแทนเต็มรูปแบบ            ง.เปนการเรียนรูอิสระ 
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24.หากมีลําโพง 4 Ohm 2 ตัวและ 8 Ohm 2 ตัว การตอลําโพงแบบใดจะใหเสียงที่ดีที่สุด 
      ก. แบบอนุกรม      ข. แบบขนาน 
      ค. แบบผสม     ง. แบบวงจรรวม 
 
25. LMS หมายถึง 
 ก.ระบบการจดัการเรียน   ข.ระบบการทดสอบออนไลน 
 ค.ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน  ง.ระบบการสือ่สารออนไลน 
 
26.การเรียนในลักษณะที่นกัศึกษาไปเรียนรูดวยสื่อในวชิา EDT 334 เปนการเรียนใน ลักษณะใด 

ก.Supplementary   ข.Complementary 
ค.Comprehensive    ง.Replacement  

 
27. การเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรในอนาคต จะเปนไปในลักษณะใด 

ก.Stand alone    ข. Asynchronous 
ค.Integrated Content/ LMS  ง. CAI/CMI 

 
28. CMI ในการผลิตสื่อหมายถึง 
 ก.Computer media instruction  ข. Computer multimedia instruction 
 ค. Computer mix media instruction ง. Computer model for instruction 
 
29.โปรแกรมที่เราสามารถนํามาผลิตคอมพิวเตอรชวยสอนคือ 
 ก.Authoring Program   ข. Word Processing Program 

ค.Graphic Program   ง. Presentation Program 
 
30.ขอใดไมใชทฤษฎีในการเรียนรู ที่นํามาเปนฐานในการผลิตสื่อการสอน e-learning 

ก.ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม   ข. ทฤษฎีมนุษยนิยม 
ค.ทฤษฎีปญญานิยม   ง. ทฤษฎีโครงสรางความรู 

 
31.สถานีโทรทัศนในขอใดเปนสถานีวทิยโุทรทัศนเพ่ือการสอนที่ออกอากาศในประเทศไทย   
    ก. โทรทัศนชอง 11         ข. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ   
    ค. โทรทัศนวงจรปด           ง. โทรทัศนมูลนิธิการสอนทางไกล   
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32. รายการโทรทัศน “กบนอกกะลา” เปนรายการโทรทัศนประเภทใด   
    ก. รายการประเภทความรู        ข. รายการประเภทการสอน   
    ค. รายการประเภทขาว         ง. รายการประเภทโฆษณา   
  
33. ในการผลติรายการวทิยผุานอินเทอรเน็ต โปรแกรมที่ใชในการเขารหัสคือขอใด 

ก.Windows Media Player  ข. Windows Media Encode  
 ค.Windows XP    ง. Real Player 
 
34.โปรแกรมที่ใชเปดเอกสารประเภท Html คือโปรแกรมประเภทใด 
 ก.Web Holder    ข.Web Site 
 ค.Web Browser   ง.Web Insight 
 
35.หากเนื้อหาของผูสอนไมมีการเปลี่ยนแปลงและเนือ้หามีความซับซอนสื่อ ควรเปนสื่ออะไร 
 ก.Printed Media     ข.CAI, CBT 
 ค.Web Based Presentation   ง.e-Book 
 
36. นักศึกษาคิดวา สื่อประเภทใดจะเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
      ก. สื่อสิ่งพิมพ    ข. Multimedia  
      ค. สื่อออนไลน    ง. สื่อวีดิทัศน 
 
37. ขอใดไมใช เกณฑในการเลือกใชสื่อการสอนคือ 
 ก.ความเขาใจ    ข.คุมคา 
 ค.นําไปสูกิจกรรมอ่ืนได   ง.ราคาถูก 
 
38 .หากตองการรับ – สงขอมูลบนอินเทอรเน็ตควรใชบริการใด 
 ก.Usenet - Newsgroup   ข.Telnet 
 ค.FTP      ง.WWW 
 
39. ขอใดไมใช ขอดีของมัลติมีเดีย 
           ก.ชวยประหยัดเวลา   ข.สามารถใหการเสริมแรงไดอยางรวดเร็ว 
           ค.ลดคาใชจายในการเรียนการสอน  ง.ทดแทนครูผูสอนได 
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40 .คุณสมบัติของสื่อประสม คือ   
    ก. ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล      ข. ตองใชครูเปนผูสอน   
    ค. เรียนรูไดในหองเรียนเทานั้น         ง. ตอบสนองความแตกตางของผูสอน   
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ภาคผนวก ช 
แผนการสอนวิชา EDT 334 เทคโนโลยีการศึกษา 
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King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

Depar logy  

 
ourse Title  EDT 334 เทคโนโลยีการศกึษา (Educational Technology)  

1 - 2  3) 
อ.สุร

Weekday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Faculty Industrial Education and Technology  
tment of Education Communication and Techno

Teaching Program Semester/Year  2/2549 

C
Prerequisite  วิชาบังคบักอน:  ไมมี   หนวยกิต   2 (  -
Lecturer ภาคทฤษฎี รศ.จริยา เหนียนเฉลย   พล บุญลือ   
 

Time of Lecture .20 08.30-09
11.30-12.20 
13.30-14.20 

    

30907 
 

Room No.     

Course Description  
ฐาน เกี่ยวกับบทบาทของสื่อในกระบวนการเรียนการสอน หลักเกณฑใน

ารเลือ
วิดีทศัน 

ไลดมัล ละ

bjectives  
ากที่ผูเรียนเรียนจบรายวิชานี้แลวผูเรียนควรจะมคีวามรูความสามารถ และทกัษะ 

ังตอไป
าใจหลักการในการใชสือ่เพ่ือการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง 

 องคประกอบพื้น
ก กใชสือ่ การวางแผน ขั้นตอนในการผลิต และประเภทของสือ่รูปแบบตางๆ 
 ความรูในดานหลักการ การประยุกตสื่อโสตทัศน อาทิเครื่องเสียง โทรทัศน 
ส ตวิิชัน่ การถายภาพ แผนโปรงใส งานกราฟกอารตในรูปแบบตางๆ รวมทัง้การผลิตแ
พัฒนาสื่อโดยการใช คอมพิวเตอร สรางและเผยแพรบนจอและรูปแบบของซีดีรอม หรือระบบ
ออนไลนโดยอินเทอรเน็ตและอินทราเนต็ 
 
O
 หลังจ
ด น้ี 

1.เข
2.สามารถผลติสื่อ เพ่ือใชประกอบการสอนได 
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3.สามารถวางแผน ออกแบบ และพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนได 
 

eaching Methods 
ใชปญหาเปนหลัก 

สมาชิกในกลุม 

 

aterials 
ารสอนเอกสารประกอบการบรรยาย  

Week No. Synopsis of Lectures Planned date ลักษณะการเรียนการสอน 

T
 1.การสอนแบบ

2.การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
3.การอภิปรายแสดงความคิดกับ
4.การฝกปฏิบตั ิ

 
M
 สื่อก
 

01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08 การพัฒนาสังคมไปสูสังคมฐานความรู การเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 

ดวยเทคโนโลยีการศึกษา 
 

09   การนําเสนอผลงาน สื่ออิเลคทรอนิกส e-Learning

10 อินเทอรเน็ตกบัการศึกษา  การเร หลัก ียนแบบใชปญหาเปน
11 คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  การนําเสนอผลงาน 
12 เครื่องขยายเสียง  การเร หลัก ียนแบบใชปญหาเปน
13 วิทยุเพ่ือการศึกษา  การนําเสนอผลงาน 
14 วีดิทัศนในการเรียนการสอน การเร หลัก  ียนแบบใชปญหาเปน
15 โทรทัศนเพ่ือการศึกษา  การนําเสนอผลงาน 
16 สรุปผล อภิปรายผล  สรุปผล ทดสอบ 

 
ext Book 

เฉลย 2543 เทคโนโลยีการศึกษา กรุงเทพ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ 
T
จริยา เหนียน
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Measurement  คะแนนสอบภาคทฤษฎีกลางภาค  35 คะแนน 
              ปลายภาค  35 คะแนน 

ค ปฏ    30 คะแนน ะแนน ิบตั ิ
       

valuation ระดับคะแนน      ผลการศึกษา   แตม ความหมาย 
ellent) 

) 

r) 

าภายในกําหนด    

            omplete) 

   รวม  100 คะแนน
 
E
   85 - 100 A 4.0 ดีเยี่ยม (Exc
   80 -  84 B+ 3.5 ดีมาก (Very  Good
   71 -  80 B 3.0 ดี (Good) 
   65 -  70 C+ 2.5 พอใช (Fair) 
   55 – 64 C 2.0 ออน (Poor) 
   50  - 54 D 1.0 ออนมาก(Very poo
      0 -  50 F 0 ตก (Failure) 
          W - ขอถอนรายวชิ

             (Withdrawal) 
 I - ไมสมบูรณ (Inc
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ข้ันตอนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก   
วัตถุประสงค การประเมินผล ขั้นตอน 

1 ทําความเขาใจเกี่ยวกั การสอนในลักษณะนี้ 

ละคน  

เพ่ือเ ทศ

ผูเรียนตระหนัก

แบการเรียน
- ใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 8 คน 
- ใหนักศึกษากําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแต
- กําหนดระยะเวลาเรียน พรอมขั้นตอนการเรียน
กฎระเบียบการเรียน 
 

ปนการปฐมนิเ
ผูเรียน 
 
ให
กระบวนการกลุม 

บบทดสอบ
ความรูเดิม 

2 เริ่มการเรียนการสอน โดยกําหนดระยะดังน้ี 

หา หา Fact 

นดหนาที่ไปคนหา 

เกิดการเรียนรูรวมกัน การเขารวม
รรม- กําหนดสภาพปญหาในหัวขอแรก 

- ใหเกิดการอภิปราย ในประเด็นปญ
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําห
- กําหนด Activities  

เพ่ือแกปญหาที่ไดรับ
มอบหมาย 

อภิปรายกิจก
กลุม 

3 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 

รับประเด็นปญหา ตอไป 
อแรก 

หา หา Fact 

นดหนาที่ไปคนหา 

เกิดทักษะในการสรุป รายงานสรุปของ

ุม 

- สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
- 
- กําหนดสภาพปญหาในหัวข
- ใหเกิดการอภิปราย ในประเด็นปญ
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําห
- กําหนด Activities 
 

และทักษะในการ
นําเสนอ 

แตละกลุม  
นําเสนอตอ
สมาชิกในกล
เก็บรวบรวม 
portfolio 
 
 

4 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 

รับประเด็นปญหา ตอไป 
อแรก 

หา หา Fact 

นดหนาที่ไปคนหา 

เกิดทักษะในการสรุป รายงานสรุปของ

ุม 

- สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
- 
- กําหนดสภาพปญหาในหัวข
- ใหเกิดการอภิปราย ในประเด็นปญ
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําห
- กําหนด Activities 

และทักษะในการ
นําเสนอ 

แตละกลุม  
นําเสนอตอ
สมาชิกในกล
เก็บรวบรวม 
portfolio 
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5 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 
- สรุปผลการศึกษาคนควา 

กําหนดสภาพปญหาในหัวขอแรก 
ะเด็นปญหา หา Fact 

คนหา 

เกิดทักษะในการสรุป
และทักษะในการ

รายงานสรุปของ
แตละกลุม  

ุม 
 

 
- รับประเด็นปญหา ตอไป 
- 
- ใหเกิดการอภิปราย ในปร
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําหนดหนาที่ไป
- กําหนด Activities 
 

นําเสนอ นําเสนอตอ
สมาชิกในกล
เก็บรวบรวม
portfolio 
 
 

6 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

กําหนดสภาพปญหาในหัวขอแรก 
ะเด็นปญหา หา Fact 

คนหา 

เกิดทักษะในการสรุป
และทักษะในการ

รายงานสรุปของ
แตละกลุม  

ุม 
 

- 
 
- รับประเด็นปญหา ตอไป 
- 
- ใหเกิดการอภิปราย ในปร
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําหนดหนาที่ไป
- กําหนด Activities 
 

นําเสนอ นําเสนอตอ
สมาชิกในกล
เก็บรวบรวม
portfolio 
 
 

7 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

กําหนดสภาพปญหาในหัวขอแรก 
ะเด็นปญหา หา Fact 

คนหา 

เกิดทักษะในการสรุป
และทักษะในการ

รายงานสรุปของ
แตละกลุม  

ุม 
 

- 
 
- รับประเด็นปญหา ตอไป 
- 
- ใหเกิดการอภิปราย ในปร
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําหนดหนาที่ไป
- กําหนด Activities 
 

นําเสนอ นําเสนอตอ
สมาชิกในกล
เก็บรวบรวม
portfolio 
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8 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 
- สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
- รับประเด็นปญหา ตอไป 
- กําหนดสภาพปญหาในหัวขอแรก 
- ใหเกิดการอภิปราย ในประเด็นปญหา หา Fact 
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําหนดหนาที่ไปคนหา 
- กําหนด Activities 
 

เกิดทักษะในการสรุป
และทักษะในการ
นําเสนอ 

รายงานสรุปของ
แตละกลุม  
นําเสนอตอ
สมาชิกในกลุม 
เก็บรวบรวม 
portfolio 
 
 

9 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 
- สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
- รับประเด็นปญหา ตอไป 
- กําหนดสภาพปญหาในหัวขอแรก 
- ใหเกิดการอภิปราย ในประเด็นปญหา หา Fact 
- สรุปและหา Idea ในการแกปญหา 
- กําหนด Learning Issue พรอมกําหนดหนาที่ไปคนหา 
- กําหนด Activities 
  

เกิดทักษะในการสรุป
และทักษะในการ
นําเสนอ 

รายงานสรุปของ
แตละกลุม  
นําเสนอตอ
สมาชิกในกลุม 
เก็บรวบรวม 
portfolio 
 
 

10 สรุปผลการศึกษาคนควา จากสัปดาหกอน 
- สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
- สรุปความรูทั้งหมด รวบรวมเปนแผนทีค่วามคิด 
- สอบวัดความรูทั้งหมด 
- สังสรรค  
 

เกิดทักษะในการสรุป
และทักษะในการ
นําเสนอ 

รายงานสรุปรวม
ของแตละกลุม 
เก็บรวบรวม 
portfolio 
 
สอบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู 
 

 
สื่อที่ใชในการเรียนการสอน 

1.เอกสารประกอบการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน (Power point) 
2.เว็บไซต http://202.44.14.11/krugong/ 
3.หนังสือ เทคโนโลยีการศกึษา โดย รศ.จริยา เหนียนเฉลย 
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4.แหลงทรัพยากรเสริมในการศึกษา ในรปูแบบ VCD  และ DVD 
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ภาคผนวก ซ 
ตัวอยางหองเรียนเสมือนจริง 
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องคประกอบของหองเรียนเสมือนจริง ที่สังเคราะหและนํามาเปนตนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หองเรียนเสมือนจริง 

ล็อกอิน 

เว็บบอรด 

หองสนทนา 

เนื้อหา 

ปฏิทิน 

เชื่อมโยงไป 

แบบฝกหัด 

ขอสอบ 

กิจกรรม 

สงขอความ 

ถายทอดสด 

สมาชกิที่เขาหอง 

ประกาศรายวิชา 

ัก 
หนาหล
 

ประกาศ กิจกรรมอื่นๆ 

กิจกรรมนารู โพลล 

เชื่อมแหลงความรู 

รับสงเมล 

ผูที่กําลงัออนไลน 

เพจ เคาทเตอร 

ขาว 

ประกาศของภาคฯ 

อ่ืนๆ 

คูมือการเรียน 



 127

ข้ันตอนการเขาสูระบบ 
 -   ใส URL http://202.44.14.11/krugong/  ก็จะเขาสูหนาโฮมเพจ       
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-     ทําการสมัครสมาชิก  โดยไปเลือกทีค่ําวาเขาสูระบบทางดานขวามือบนของเว็บไซต   

 
 -     หลังจากนั้นก็จะเขาสูหนา เว็บเพจสาํหรับ กรอกชื่อผูใชและรหัสผาน    
 

 
 
 -     ทําการกรอก ชื่อผูใชและรหัสผาน หลังจากนั้น เลอืก ปุมเขาสูระบบ 
 

 
 
 -     หลังจากทําการกรอกชื่อผูใชและรหัสผาน แลวเลอืกที่ปุมเขาสูระบบ ก็จะเขาสูหนาจอ
ประวตัิสวนตวั 
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-     ทําการกรอกประวัตสิวนตัวใหเรียบรอย หลังจากนั้นเลือก ปุมอัพเดทประวตัสิวนตวั 

-     ก็จะเขาสูหนาโฮมเพจ หองเรียนเสมือนจริง 
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รูปภาพหนาหลัก  

 
 

หลังจากทําการล็อกอินเพ่ือเขาสูเว็บ หองเรียนเสมือนจริงไดแลว ภายในเวบ็ไซตกจ็ะ
ประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปน้ี  
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ภายในหัวขอหนาหลักก็จะประกอบไปดวยหัวขอยอยคือ หัวขอเวบ็ไซตน้ีดีม้ัยและหัวขอประเมิน
คุณภาพเว็บไซต   

ในสวนหัวขอเว็บไซตน้ีดีม้ัย เม่ือทําการเลือกเขาไปที่หัวขอน้ี ก็จะพบกับหนาเวบ็เพจ
สําหรับใหผูที่เขามาเยี่ยมชมทําการลงคะแนนใหกับเว็บหองเรียนเสมือนจริง 
 

 
 
 ในสวนของหวัขอ ประเมินคุณภาพเว็บไซต เม่ือทําการเลือกเขาไปที่หัวขอน้ีก็จะพบกับหนา
เว็บเพจที่จะใชเปนแบบสอบถามในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษา  
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รูปภาพแสดงแบบสอบถาม 

                   
 

-     รายวิชาทั้งหมด  เม่ือทําการเลือกทีหั่วขอน้ีก็จะเขาไปสูหนาเว็บเพจ ประเภทของ
รายวิชา ซ่ึงประกอบไปดวย 2 หัวขอหลกั คือ  ทั่วไป และ  Virtual Classroom   
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ในสวนของประเภทรายวชิาทั่วไปเม่ือทําการเลือกก็จะเขาไปสูหนาเว็บเพจ ซ่ึงภายในหนา

เว็บเพจจะประกอบไปดวยรายละเอียดวชิาตางๆทีท่ําการเปดสอนผานเว็บ หองเรียนเสมือนจริง  
และเม่ือเลือกที่รายวิชาก็จะเขาไปสูหนาเว็บเพขของรายวิชานั่น 
 

 
 

ในสวนของประเภทรายวชิา  Virtual Classroom  ก็จะประกอบไปดวยรายวิชาของ
นักศึกษาภาควิชาตางๆดังตอไปน้ี   เทคโนโลยีการศึกษา ครุศาสตรเครื่องกล, เทคโนโลยี
การศึกษา ครุศาสตรอุตสาหการ, Virtual Classroom Multimedia ซ่ึงในการเรียนการสอนจะ
ใชวธิีการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก   
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และเม่ือทําการลิงคไปยังรายวิชาก็จะปรากฏหนาเว็บเพจของรายวิชานั้นๆ ภายในลิงคประกอบไป
ดวย  
 
รูปภาพลิงคในสวนที่เปนเน้ือหา   
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    รูปภาพแสดงสวนของเนื้อหาของรายวิชา 

 
 
       รูปภาพแสดงเว็บบอรด 
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 รูปภาพแสดง Link ไปยังแหลงความรูตาง ๆ                       รูปภาพแสดงหวัขอขาวใหม ๆ 

 

 
   

 
รูปภาพแสดงกิจกรรมการเรียนการสอน           รูปภาพแสดงการสนทนาแบบ Real time        
                      Chat Room 

 

 
            
      
 
 
 
 
 

 
 รูปภาพแหลงเรียนรูหลัก                                         
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ภาพแหลงเรยีนรูเพิ่มเติม 

 
 

 

 

 

ภาพแหลงเรยีนรูเพิ่มเติมเนื้อหาทั้งกระบวนวิชา 

 

 

 

 

 

 

ภาพหนาเว็บเพจหอสมุดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
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รูปภาพแสดงการรับสงขอความ ระหวางผูสอน ไปยังผูเรียน 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฝกหัดทีใ่ชทบทวนการเรียน หรือจากการศึกษาคนควา 
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การอภิปรายของนักศึกษา 
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หัวขอคูมือการใชโปรแกรม สามารถดูผาน Video Streamming ได 
และยังมีลิงคตางๆของเว็บไซตที่นาสนใจ ซ่ึงสามารถเลอืกลิงคไปยังที่
ตองการได 
 
 
รูปภาพแสดงปฏิทิน  จะ
อยูดานซายมือของหนา
เว็บเพ่ือแสดง กําหนด
นัดหมายหรือกําหนดสง
งาน 

 
 

 
รูปภาพแสดงสมาชิกออนไลน จะทําการแสดงวาขณะนั้นมีผู

เขามาใชงานภายในเวบ็กี่คน 
 

 
 

 
 
            
สื่อวีดิทัศนที่อยูในรูปแบบของ flash ทําให ไม
เสียเวลาในการDownload 
 
 
 
 
 

สื่อในรูปแบบของ e-Book สามารถเกบไวเปดอานเอง
ได หรือจะพิมพก็ได 
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รายละเอียดเก่ียวกับสมาชิก 
 

 
ขอมูลที่ถูกบันทึกการใชงานของสมาชิก 
 
 
สวนเชื่อมโยงไปยังสภาพดินฟา อากาศ             รูปภาพแสดง

โปรแกรมที่
จําเปนตองใช ให 
Download ได 
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คูมือการใชโปรแกรม Mindmanager ใชในการสรุปความคิดของนักศึกษา อยูในรูปของ Flash 

 
 
 ตัวอยางผลงานของนักศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ 
 

ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
ในหองเรียนปกติ 

และกิจกรรมในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
ในหองเรียนเสมือนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 144

ภาพกิจกรรมการเรียน 
 

การเรียนในหองเรียน 
 

การอภิปรายในหองเรียนปกต ิ

 
การอภิปรายในหองเรียนเสมือนจริง 

 
การอภิปรายในหองเรียนปกต ิ

 
การเรียนในหองเรียน การเรียนในหองเรียน 
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การนําเสนองานคนควาในหองเรียน การนําเสนองานคนควาในหองเรียน 

 
การนําอภิปรายในหองเรียน การนําอภิปรายในหองเรียน 

 
การอภิปรายในหองเรียน การนําเสนองานคนควาในหองเรียน 

 
การนําเสนองานคนควาในหองเรียน การอภิปรายในหองเรียน 
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การนําเสนองานคนควาในหองเรียน การอภิปรายในหองเรียน 

 
การนําเสนองานคนควาในหองเรียน 

 
การเรียนในหองเรียน 

 
การเรียนในหองเรียน 

 
การคนควาจากแหลงเรียนรูในหองเรียน 
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นักศึกษาบันทึกขอมูลในหองเรียนปกต ิ การเรียนในหองเรียนเสมือนจริง 
  

 
การเรียนในหองเรียนเสมือนจริง 

 
นักศึกษารวมอภิปรายในหองเรียนเสมือนจริง 

 
นักศึกษาบันทึกขอมูลในหองเรียนเสมือนจริง 

 
การนําเสนองานคนควาในหองเรียน 

 
นักศึกษาฟงการนําเสนอปญหา 

 
นักศึกษาสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได 
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นักศึกษานําเสนอแผนผังความคิดจาก 

งานคนควาในหองเรียน 

 
นักศึกษานําเสนอแผนผังความคิดจาก 
การคนควาในหองเรียนเสมือนจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

 



 
ประวตัิยอผูวิจัย 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล    วาที่ร.ต.สุรพล บุญลือ 
วันเดือนปเกิด    วันที่ 24 กันยายน  2511 
สถานที่เกิด    โรงพยาบาลศริิราช กรุงเทพฯ 
สถานที่อยูปจจุบัน   87 รามคําแหง 118 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง  

เขต.สะพานสงู  กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน พนักงาน ตําแหนงอาจารย (ว.2)  
สถานที่ทํางานปจจุบัน   ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  

จากโรงเรียนวัดวันยาวลาง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

จากโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
พ.ศ. 2530 สําเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงสาขาเทคนิค

โลหะ จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี 
 พ.ศ. 2535   สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) 

 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. 2540   สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา 
     จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. 2550   สําเร็จการศึกษา การศึกษาดษุฎีบัณฑติ เทคโนโลยีการศึกษา 

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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