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บทคดัย่อ 
 

ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนถูกพฒันาข้ึนเพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพการเรียนรู้แตกต่างกนั

ไปตามเทคโนโลยีท่ีใช ้การท่ีทราบถึงคุณภาพของห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนไดน้ั้นส่ิงส าคญัคือตอ้ง

มีเคร่ืองมือประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาระบบ

การประเมินผลห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนโดยใชต้วัช้ีวดัคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยและเพื่อ

พฒันาตวัช้ีวดัส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพของห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนจริงในระดบัชั้น

การศึกษาต่าง ๆ ของไทย วิธีการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การพฒันาตวัช้ีวดัในมิติคุณภาพ

ต่าง ๆ 2) การพฒันาระบบการประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาระดบัต่าง ๆ ของ

ไทยและ 3) การประเมินระบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีพฒันาข้ึนส าหรับการศึกษาไทย สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่ามิติการวดั

คุณภาพท่ีใชใ้นการประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาของไทยแบ่งออกเป็น 

5 มิติคือ มิติทางดา้นเทคนิค มิติเน้ือหา มิติความรู้ความเขา้ใจ มิติการรู้คิด และมิติทางสังคม ในแต่

ละมิติมีตวัช้ีวดัและค่าน ้ าหนกัท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของระดบัการศึกษา ระบบการประเมิน

ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีพฒันาข้ึนประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 5 ส่วนคือ ส่วนการติดต่อ

ผูใ้ช้งาน ส่วนการประมวลผล ขั้นตอนวิธีการประมวลผล ตวัช้ีวดัท่ีใช้ส าหรับการประเมิน และ

ฐานขอ้มูล ระบบท่ีพฒันาข้ึนเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัโดยใชภ้าษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL ระบบ

สามารถแสดงผลการประเมินคุณภาพ 5 มิติในรูปแบบตวัเลขและกราฟฟิคและใหข้อ้แนะน าส าหรับ

ตวัช้ีวดัท่ีควรปรับปรุงในแต่ละมิติ การประเมินระบบ 3 ดา้นคือ ด้านการฟังก์ชันการท างานของ
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ระบบ การใช้งานและประสิทธิภาพ โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีจากระดบัชั้นการศึกษาต่าง ๆ จ านวน 5 คน 

พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีทั้ง 3 ดา้น และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

จากหน่วยงานดา้นการศึกษาต่าง ๆ จ านวน 20 คน อยูใ่นระดบัดีมาก 
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ABSTRACT 
 

Virtual smart classrooms developed to support learning performance vary by the 

technology used. In order to know the quality a virtual smart classroom, it is important to have an 

effective assessment tool. This research aims to design and develop a virtual-smart-classroom 

assessment system using quality indicators that are suitable for different levels of education in 

Thailand, and to develop indicators for use in assessing the quality of a virtual smart classroom.  

The research methodology is divided into 3 steps: 1) Development of indicators in various quality 

dimensions; 2) Development of a virtual classroom assessment system for Thai education and  

3) Evaluation and verification of the virtual-smart-classroom assessment system for Thai education. 

Statistics used in data analysis include mean and standard deviation. The research found that the 

quality metrics used in the assessment of a virtual smart classroom that are suitable for education 

in Thailand was classified into five quality dimensions: the technical dimension, the content 

dimension, the cognitive dimension, the knowing and thinking dimension and the social dimension. 

In each dimension there are a number of indicators and weight values varying according to the 

context of the educational level. The developed virtual-smart-classroom assessment system 
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consisted of five main components: user interface, assessment engine, scoring algorithm, indicator 

metrics, and database. The system was developed as a web based application with PHP language 

and MySQL database. The system can display 5-dimensional quality assessment results in numeric 

and graphics forms, and provide feedback on which indicator that should be improved in each 

dimension. System performance evaluation in the aspects of functionality, usability, and 

performance, by five experts from various educational levels, found that the results were at the 

good level in all three aspects, and the results of the evaluation of satisfaction, by 20 users from 

various educational institutions, was at the very good level. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ยคุระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัเป็นส่ิงหลอมรวมการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนไทย 
รูปแบบกิจกรรมการด าเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเป็นกลไก  
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ เห็นได้ว่าความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลันั้นเป็น 
ส่ิงหน่ึงท่ีเพิ่มโอกาสการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้วา่การแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้ าของ
สังคมด้านการศึกษาท่ีมีความจ าเป็นต้องจัดกระจายทรัพยากรและโอกาสท่ีเท่าถึง เท่าเทียม 
และเป็นธรรม โดยรัฐบาลไทยได้จดัท าแผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเป็นกรอบ 
ในการผลักดันน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและย ั่งยืนของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  
หน่ึงในยุทธศาสตร์การพฒันาคือการสร้างสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล  
องค์ความรู้ระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินในรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยง่ายและสะดวก ไดแ้ก่ การสร้างส่ือ คลงัส่ือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ 
กระจายเสียงและส่ือหลอมรวมและการเปิดโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียน  
และประชาชนได้ในทุกเพศ ทุกวยั ทุกท่ี ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2559)  

กระแสการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือทีมีช่ือย่อว่าเครือข่าย P21 

(Partnership for 21st Century Skills, 2014) ไดพ้ฒันาวิสัยทศัน์เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนในระบบ

เศรษฐกิจโลกใหม่ซ่ึงผูเ้รียนควรมีความรู้ ความสามารถและทกัษะจ าเป็นต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเป็นส่วนสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่แม้ว่าผูเ้รียนจะมีความรู้
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เก่ียวกบัสาระหลกัในแต่ละรายวิชาแลว้ยงัมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน

ในทกัษะการส่ือสาร ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ริเร่ิมและแก้ปัญหา ซ่ึงทั้งหมดน้ี 

ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21  ในการสนับสนุนการสร้าง

ความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะท าให้นกัเรียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (พรรณราย 

ทรัพยประภา, 2548), (มงคล จนัทร์ภิบาล, 2551) แต่เน่ืองจ านวนนกัศึกษาท่ีมากเกินไปจึงยากต่อ

การเสริมสร้างทกัษะดงักล่าว อีกทั้งการเรียนอาจถูกจ ากดัดว้ยบริบทของเวลาและสถานท่ีผูเ้รียน

จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝนทกัษะเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษท่ี 21 

(วิจารณ์ พาณิช , 2555) รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่มีการเปล่ียนแปลงพฒันารูปแบบ 

ท่ีเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มและปัจจยัท่ีสนบัสนุนท่ีหลากหลาย ประกอบไปดว้ย ผูส้อน ผูเ้รียน 

การจดัการเรียนการสอนบนสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้โดยใช้เคร่ืองมือสนับสนุน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication Technology : ICT) 

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถใช้งาน 

เน้ือหาบทเรียน (content)ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงั, 2555) และถึงแมว้า่ในยุคศตวรรษท่ี 21 จะมีรูปแบบการเรียน

การสอนดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีส่งเสริมความรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มากมาย  แต่ไม่สามารถ

รองรับผูเ้รียนในเร่ืองของเวลา สถานท่ีและการเขา้ถึงการไดรั้บความรู้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งแบบซิงโครนสั หรือ แบบอะซิงโครนัส  

ดว้ยเทคโนโลยีการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีสามารถท างานไดต้ลอดเวลาและสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกท่ี 

จดัเป็นแหล่งความรู้ทั้งกวา้งขวาง ผูเ้รียนสามารถเขา้ท าการศึกษาไดจ้ากทุกมุมของโลก สะดวก 

รวดเร็วด้วยการบูรณาการ  ซ่ึงการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนเป็นแนวทางท่ีได้น ามาใช้ 

เพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนเป็นการใช้ศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาท 

ต่อชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะด้านการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

ได้เหมือนการเรียนในชั้นเรียนปกติ แตกต่างเพียงรูปแบบทางกายภาพ ตรงท่ีห้องเรียนอจัฉริยะ

เสมือนใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ในการส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย และสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่อินเทอร์เน็ต

จากการส่ือสารประเภทต่าง ๆ ไดแ้ละห้องเรียนเสมือนส่วนใหญ่จะมีขอ้มูลอยูใ่นอินเทอร์เน็ตและ

ใช้ศักยภาพด้านการส่ือสารของอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มประสิทธิภาพ  (Perrin Donald G, 1994)  
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โดยจากความส าคญัของการจดัการเรียนรู้บนเครือข่าย สภาพการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนปัจจุบนั

ความแตกต่างในศักยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนเน้น  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ี ปัจ จุบันได้ ถูกพัฒนาให้สามารถใช้สนับสนุนการจัดการ เ รียน รู้มาก ข้ึน  

โดยมุ่งพฒันาระบบการจดัการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีผสมผสานกนัระหวา่งเทคโนโลยสีารสนเทศใน

ปัจจุบนักบักระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ และขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน

คือการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

ได้มีโอกาสเลือกความรู้หรือกิจกรรมท่ีสนใจ สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมกนัระหว่างผูเ้รียน  

ทั้งยงัมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดร่วมกนั 

โดยปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีมีบทบาทในการปฏิวติัการศึกษา

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทั่วทุกมุมโลกพร้อมกับการประยุกต์เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยให้ผูส้อนใช้เป็นส่ือกลางท่ีจะช่วยใน

ถ่ายทอดความรู้ไปย ังผู ้เ รียนในการส่งผ่านความรู้ไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ด้วย 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัต่าง ๆ เพื่อการปรับกระบวนการในการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเหล่าน้ีท าใหพ้บวา่หอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีไดส้ร้าง

จากความหลากหลายของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเลือกใช้และความหลากหลายการน าไปใช้ในระดบั  

ชั้นการศึกษาในบริบทของประเทศไทยจะสามารถจดัระดบัคุณภาพได้อย่างไร ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยั 

จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน  โดยอาศยัการพฒันาระบบบนฐาน

ตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บการคดัเลือกเพื่อน ามาพฒันาในการสร้างระบบ ใช้เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพของ

ห้องเรียนในระดับการศึกษาไทย คือ ระดับประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด  

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับผูเ้รียน โดยผลการประเมินจะน าไปพัฒนาปรับปรุงและ

พฒันาการใหบ้ริการของหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ค าถามการวจิัย 

1) ระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาประเทศไทย ควรเป็นอยา่งไร 

2) ตัวช้ีวดัของระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนท่ีเหมาะสมในแต่ละระดับ 

ชั้นการศึกษาในประเทศไทยประกอบดว้ยตวัช้ีวดัใดบา้ง 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

  ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อเป็นการสอดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยั 

ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อออกแบบและพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน ดว้ยตวัวดัคุณภาพท่ี

เหมาะสมกบัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ในประเทศไทย 

2) เพื่อพฒันาตัวช้ีวดัส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนท่ี

เหมาะสมกบัการศึกษาในประเทศไทย 

กรอบแนวความคดิงานวจิัย 

กรอบแนวคิดงานวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับ

การศึกษาไทย  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1 

 
รูปที ่1.1 กรอบแนวความคิดงานวจิยั 
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สมมติฐานการวจิัย 

 ประสิทธิภาพของระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีออกแบบและพฒันาอยู่ใน
ระดบัดี 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตงานวจิยัของการพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน ประกอบไปดว้ย 

1) งานวิจยัสร้างตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน โดยอาศยัยืนยนั

ตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 25 คนไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ใน 

ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนมากกว่า 5 ปีข้ึนไป และท าการประเมินตวัช้ีวดัดงักล่าวเพื่อ

ความเหมาะสมกบัระดบัชั้นการศึกษาในประเทศไทย (ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัอาชีวศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษาและการฝึกอบรม) 

2) งานวิจยัสร้างตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษา

ไทย บนพื้นฐานการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาไทย  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 จากปัญหาการวิจยั เม่ือผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั ท าให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ท่ี

คาดวา่จะไดรั้บ ดงัต่อไปน้ี 

1) ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใช้ในการประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนเพื่อหา

ความเหมาะสมส าหรับการใช้งานในแต่ละระดบัชั้นการศึกษาไดเ้ป็นแนวทางในการสร้างระบบ 

การประเมินสภาพการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัรูปแบบต่าง ๆ  

2) เป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อต่อยอดก าหนดตัวช้ีวดัและพัฒนาระบบประเมินใน

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ตามนวตักรรมการศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 งานวิจยั “การพัฒนาระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย”  

ไดส้รุปและก าหนดนิยามศพัท ์ดงัต่อไปน้ี 

ระบบประเมิน หมายถึง ซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาข้ึนในงานวิจยัน้ีส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือใน 

การประเมินคุณภาพของหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือน 

 

ห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน คือ การจดัการเรียนการสอนจ าลองแหล่งการเรียนรู้จดัท าข้ึนใน

ลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไปเป็นห้องเรียนท่ีไม่มีลกัษณะทาง

กายภาพท่ีสามารถจับต้องได้ เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายท่ีก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในรูปแบบการเรียน

ทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพโดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการสร้างกิจกรรม

การเรียนการสอน 

การศึกษาไทย หมายถึง การศึกษาในประเทศไทย 

ระดับช้ันการเรียน หมายถึงการจดัระดบัชั้นการเรียนมี 5 ระดบัคือ ระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และการฝึกอบรม 

 

 



 
 

 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัเร่ือง “การพัฒนาระบบประเมินห้องเรียน

อัจฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย” ในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษา ค้นควา้ เอกสารซ่ึงมีเน้ือหา

สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีเน้ือหาสาระ

ดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิของการประเมนิ  

ผูว้ิจ ัยได้ท าการสรุปค าจ ากัดความของค าว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช ้

ดุลยพินิจหรือค่านิยมและข้อจ ากัดต่างๆในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงด้วย 

การเปรียบเทียบผลท่ีได้กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ละยงัเป็นกระบวนการเกิดสารสนเทศ อนัเป็น 

กระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของโครงการนั้นๆว่าเม่ือด าเนินการไปแล้วได้ผลตามวตัถุประสงค์

เพียงใด (สมคิด พรมจุย้, 2550) เพื่อเป็นการรายงานขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ท  าการตดัสินใจ

ในการเลือกหนทางท่ีเป็นไปได้ต่อไป (Cronbach Lee J, 1974)  ทั้ งน้ีในส่วนความแตกต่างของ 

การประเมินท่ีใชค้  าวา่ evaluation เป็นการประเมินผล และส าหรับ assessment หมายถึงการประเมิน

ค่าซ่ึงเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถตีความได ้เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานท่ีน าไปสู่การตัดสินใจในการประเมินผล ซ่ึงส าหรับงานวิจัยน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการ

ออกแบบระบบเป็นการวดัประเมินค่า (assessment) นัน่เอง อาจกล่าวไดว้า่ระบบประเมิน หมายถึง 

ระบบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินค่าประสิทธิภาพ 

ส าหรับการพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมแนวคิดและความหมาย

ของกระบวนการพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษาจากนกัวชิาการ ซ่ึงสามารถสรุปวา่ 

ตวับ่งช้ี หรือ ตวัช้ีวดั (indicator) หมายถึง การท่ีมีบุคคลมาบ่งช้ีบอกหรือให้ข้อมูล เช่น 

บนัทึกรายงานสภาพสถานการณ์ การบอกวิธีใช้เคร่ืองกล หรือส่ิงของต่าง ๆ (Homby A.S., 1977) 
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หรือ ตวัประกอบ ตัวแปรหรือค่าท่ีสังเกตได้ ซ่ึงใช้บ่งช้ีบอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะ

ด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) โดยบอกขอ้มูลของส่ิงท่ีมุ่งวดัในเวลา

ใดเวลาหน่ึง โดยไม่จ  าเป็นจะตอ้งบ่งบอกแบบเจาะจง แต่บ่งบอกวธีิหรือทางท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์

ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้ นและอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต (Johnston C, 1981)  

และส าหรับการพฒันาตวับ่งช้ีทางการศึกษานั้น หมายถึง ดชันีบอกคุณภาพเป็นสถิติ อตัราส่วน 

และขอ้มูลปริมาณ ใช้เพื่อการบ่งช้ีแนวการจดัการการศึกษาหรือการปฏิบติัของสถาบนัการศึกษา 

(Allan Ashworth and Roger Harvey, 1994)   

การศึกษาไทย 

 การศึกษา  คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย 

การถ่ายทอดความรู้การฝึกการสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความกา้วหน้าทาง

วชิาการสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัการสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุน

ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยยึดหลกัการดงัน้ี 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ

ประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ 3) การพฒันาสาระและกระบวนการ

เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดยการจดัการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ซ่ึงการจดักระบวนการเรียนรู้

ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู ้เ รียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกนัละแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท า

ได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสาน

สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันทั้ งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและ

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา  5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ

สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีความรอบรู้

รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป
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พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6) จดัการเรียนรู้ให้

เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคล 

ในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Wehmeier 

Sally ซ่ึงเป็นนักวิชาการศึกษาท่ีกล่าวว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการสอน การฝึกและ 

การเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีท ากนัในโรงเรียนหรือในวิทยาลยัต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความรู้และ

พฒันาทกัษะต่าง ๆ (Wehmeier Sally, 2000) อาจกล่าวไดว้่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิด

กบับุคคลและสังคมเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถมีทกัษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพ

ได ้อีกทั้งการศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคมการศึกษานั้น

จ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาอยูต่ลอดไปจนกวา่ชีวติจะจากโลกน้ีไป 

ส าหรับการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ .ศ .2553) 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) มาตรา 15 การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ 

คือ มาตรา 16 การศึกษาในระบบท่ีมี 2 ระบบ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประกอบดว้ยการศึกษา 

ซ่ึงจดัไม่นอ้ยวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษาและการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

ต ่ากวา่ปริญญาและระดบัปริญญา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ

การด ารงชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้นั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องเกิดการห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็น 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองจากธรรมชาติ ครอบครัว สังคมและส่ิงแวดลอ้มก็ยอ่มได ้ความหมายของการเรียนรู้

นั้นเป็นกระบวนการท่ีไดม้าจากประสบการณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้ง

ถาวร การเปล่ียนแปลงน้ีไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงโดยเฉพาะหรือ 

การมีวุฒิภาวะหรือโดยสัญชาติญาณ (Klein Stephen B, 1991) เพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ีแต่ละบุคคลไดต้ั้งไว ้(Pressey et al, 1959) 

เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 1) การเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้  

ความเขา้ใจและความคิด (cognitive domain) หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาสาระใหม่ ก็จะท า

ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดม้ากข้ึนเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง  
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2) การเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก  ทัศนคติ ค่านิยม (affective domain) หมายถึง 

เม่ือบุคคลไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ก็ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ความเช่ือและความสนใจ  

3) ความเปล่ียนแปลงทางด้านความช านาญ (psychomotor domain) หมายถึง การท่ีบุคคลได้เกิด 

การเรียนรู้ทั้งในดา้นความคิด ความเขา้ใจ และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความสนใจดว้ยแลว้ได้

น าเอาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบติั จึงท าให้เกิดความช านาญมากข้ึน เช่น การใช้มือ เป็นตน้ (Bloom 

B.S., 1956) อาจจะเรียกไดว้า่เป็นบุคคลท่ีเกิดทกัษะความช านาญ  

 ปัจจุบนัวถีิโลกไดถู้กปรับเปล่ียนตามสภาพกาลเวลาดว้ยความรู้และนวตักรรมอนัทนัสมยัท่ี

เป็นตวัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง อีกทั้งสังคมโลกไดเ้กิดการแข่งขนัมากข้ึนพร้อมส่ิงทา้ทายใหม่

ในด้านต่าง ๆ รอบตัวเรา การท่ีจะด าเนินชีวิตต่าง ๆ ตามวิถีโลกทันสมัยก็ถูกปรับเปล่ียนไป 

คนรุ่นใหม่จ  าเป็นท่ีจะต้องมีทกัษะหลากหลายในการด ารงชีวิต การศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  

ได้มีการก าหนดทกัษะความจ าเป็นท่ีผูเ้รียนจะต้องมีทกัษะต่าง ๆ ในการร่วมกิจกรรมการเรียน 

เพื่อความส าเร็จในการพัฒนาความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร  

เพื่อสร้างคนใหมี้เป็นคนท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในการท างาน 

 แนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัทกัษะและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ แนวคิดขององค์กร

ภาคีความร่วมมือทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills)  แนวคิด

ของ American Association of Colleges and Universities ซ่ึงเป็นสหพนัธ์วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั

ในสหรัฐอเมริกา แนวคิดของกลุ่ม Metiri Group แนวคิดของ Bernie T. และ Hood P แนวคิดของ 

Tony Wagner  แนวคิดของหน่วยประเมินและการเรียนการสอนทกัษะศตวรรษท่ี 21 และแนวคิด

หน่วยบริการการทดสอบทางการศึกษา (Assessment and Teaching of 21st Century Skills)  

ซ่ึงแนวคิดของแต่ละกลุ่มอธิบาย ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. องค์กรภาคีความร่วมมือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 

Century Skills, 2010) หรือท่ีเรียกวา่ พ2ี1 (P21) ก าหนดทกัษะความรู้ท่ีจะช่วยให้เกิดความเช่ียวชาญ

เพื่อความส าเร็จในการท างานเป็นส่วนผสมของเน้ือหาความรู้ทกัษะท่ีเฉพาะเจาะจงเช่ียวชาญโดยมี

การพฒันาความรู้หลกัและความเขา้ใจเร่ืองของนกัเรียนทุกคน ซ่ึงจะอธิบายดว้ยรูปท่ี 2.1 ดงัต่อไปน้ี 
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รูปที ่2.1 The 21st Century Knowledge-and-Skills Rainbow 

ทีม่า: (Partnership for 21st Century Skills, 2010) 

 

จากรูปท่ี 2.1 รูปโคง้ดา้นบนแสดงถึงความรู้และทกัษะท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

มี ไดแ้ก่ 1) องคค์วามรู้หลกั (Core Subjects and 21 st Century Themes) ท่ีประกอบดว้ย ภาษาองักฤษ 

การอ่าน หรือศิลปะการใชภ้าษา เศรษฐศาสตร์ ภาษาส าคญัของโลก วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และการปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 2) ทกัษะชีวิตและการประกอบ

อาชีพ 3) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และ 4) ทกัษะด้านข้อมูลข่าวสาร ส่ือและเทคโนโลยี  

ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียด ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) องค์ความ รู้หลัก  (Core Subjects and 21 st Century Themes) ท่ีประกอบด้วย

ภาษาองักฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา เศรษฐศาสตร์ ภาษาส าคญัของโลก วิทยาศาสตร์ 

ศิลปะ ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และการปกครองและหน้าท่ีพลเมือง วิชาแกนหลกั

ส าคญัเหล่าน้ี น ามาสู่การก าหนดเป็นแนวคิดส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงวิทยาการ 

จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น ได้แก่ ความตระหนกัเก่ียวกบัโลก (global awareness)  ความรู้ความเขา้ใจ

ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู ้ประกอบการ (financial, economics, business and 

entrepreneurial literacy)  ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับหน้า ท่ีพลเ มือง (civic literacy)  ความ รู้ 
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ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ (health literacy) และความรู้ความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental 

literacy) 

2) ทกัษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (life and career skills) มีทกัษะท่ียืดหยุ่นและ

สามารถปรับตัวได้ ริเร่ิมและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวฒันธรรม  

มีความรับผิดชอบ และสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ ตลอดจนมีความเป็นผูน้ าและรับผิดชอบต่อ

สังคม 

3) ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม ( learning and innovation skills )ประกอบด้วย 

นวตักรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ และการน านวตักรรมไปใช้ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา

(critical thinking and problem solving) ได้แก่ การมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การตดัสินใจ/

ตดัสินและการแก้ปัญหา และ การส่ือสารและการร่วมมือกนั (communication and collaborative) 

ประกอบดว้ย การส่ือสารท่ีชดัเจนและการร่วมมือกบัผูอ่ื้น 

4) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร ส่ือ และเทคโนโลย ี(information, media and technology 

skills) ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้ด้านข้อมูลข่าวสาร ส่ือ และ ICT ( Information 

Communications and Technology) 

2. แนวคิดของสหพันธ์วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา (The American 

Association of College and Universities : ACCU ) ได้ก าหนดจุดมุ่ งหมายของทักษะ ท่ีส าคัญ  

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในศตวรรษท่ี  21 ว่าจะต้อง

ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมความรู้ของมนุษย ์2) กายภาพและธรรมชาติของ

โลก 3) ความฉลาดและทกัษะการปฏิบติั 4) การตอบสนองต่อบุคคลและสังคม และ 5) การบูรณา

การการเรียนรู้ (American Association of Colleges and Universities, 2007) 

3. แนวคิดทกัษะของกลุ่ม enGuage ในการน าเสนอกรอบแนวคิดท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด

ทักษะท่ีมีความจ าเป็นเพื่อให้ก้าวสู่โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทักษะท่ีมีความจ าเป็นดังกล่าว 

ถูกวิจัยจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมมาแล้วเพื่อให้ได้มาซ่ึงทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ใน

การศึกษาระดบัสูงต่อไปได ้โดยการรวมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Metiri Group, 

2003) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ คือ  
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1) ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (digital-age literacy) ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน 

(basic literacy) ได้แ ก่  ความสามารถในการ ส่ือสารและการค านวณท่ี มีความจ า เ ป็น ต่อ 

การด ารงชีวิตประจ าวนั ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  (scientific literacy) ได้แก่ ความสามารถทาง

กระบวนการหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีใช้เพื่อการตดัสินใจ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  

(economic literacy) โดยผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

ความรู้ดา้นเทคโนโลยี (technology literacy) ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจถึงการน าเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ในการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรู้ดา้นทศันศิลป์ (visual literacy) ผูเ้รียน

สามารถประเมินค่าและเห็นคุณค่าของทศันศิลป์ ความรู้ดา้นข่าวสารขอ้มูล (information literacy) 

ผูเ้รียนสามารถประเมินข้อมูลจากส่ือได้หลากหลายและสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเทคโนโลยี ความรู้ด้านพหุวฒันธรรม  (multicultural literacy) ผูเ้รียนเห็นคุณค่า

ความเหมือนและความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมทั้งของตนเองและผูอ่ื้น และความเขา้ใจสังคม

โลก (global awareness) ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความสัมพนัธ์ในระดบัส่วนต่าง ๆ ของสังคมโลกทั้ง

ภาครัฐ เอกชนและปัจเจกบุคคล 

2) ความคิดเชิงนวตักรรม (inventive thinking) ประกอบดว้ยความสามารถในการใช้

และจัดการส่ิงซับซ้อน  (adaptability / managing complexity) ผู ้เรียนต้องปรับกระบวนการคิด 

ทศันคติและพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและอนาคต โดยค านึงถึงองค์ประกอบท่ีมี

ความซับซ้อน ความสามารถในการน าตนเอง  (self-direction) ผูเ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมายท่ี

สัมพนัธ์กับการเรียนรู้ วางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย สามารถจดัการเวลาและภาระงานประเมิน

คุณภาพการเรียนรู้และผลผลิตท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ความใฝ่รู้ (curiosity) 

ผูเ้รียนย่อมต้องมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ เสาะแสวงหาเร่ืองนั้น ๆ ความคิดสร้างสรรค์ 

(creativity) ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อตนเองและสังคมความกล้าท่ีจะเส่ียง  (risk-

taking) ผูเ้รียนกล้าท่ีจะท าส่ิงท่ีอาจเกิดความผิดพลาด สวนกระแสความคิดของผูอ่ื้นจดัการกับ

ปัญหาท่ีทา้ทายท่ียงัไม่มีทางออกท่ีเด่นชดั ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาหรือไดรั้บความส าเร็จ 

และความคิดขั้นสูง และความมีเหตุผล (higher-order thinking and sound reasoning) ผูเ้รียนรู้จกัใช้

กระบวนการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ขยายความ ตีความ ประเมินผล และสังเคราะห์ในประเด็น

ทางวชิาการและการแกปั้ญหา 
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3) การ ส่ือสารอย่า ง มีประ สิท ธิผล  (effective communication) ประกอบด้วย 

การท างานเป็นทีมและการประสานงาน  (teaming and collaboration) ผู ้เ รียนสามารถท างาน 

ด้วยความร่วมมือกับผู ้อ่ืนหรือท างานเป็นหมู่คณะในการแก้ปัญหาหรือเ รียน รู้ ร่วมกัน  

ทักษะมนุษยสัมพันธ์  (interpersonal skills) ผู ้เ รียนสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์  และ

พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นในระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ความรับผิดชอบส่วนตน 

(personal responsibility) ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีลึกซ้ึงและเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักฎหมายและประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี เพื่อความดา้นคุณภาพชีวิตในฐานะพลเมือง  สมาชิกของครอบครัว

และสังคม  ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดี (social and civic responsibility) 

ผู ้เรียนสามารถจัดการกับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และการส่ือสารระหว่างบุคคล

(interactive communication) ผูเ้รียนสามารถส่ือสารผา่นเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งหลากหลาย 

4) การมีผ ลิตภาพ ท่ี สู ง  (high productivity) ได้แ ก่  การจัดล าดับความส าคัญ  

การวางแผน และการบริหารเพื่อผลลัพธ์ (prioritizing, planning and managing for results) ผูเ้รียน

สามารถจดัการเพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพการใช้เคร่ืองมือใน 

ยุคปัจจุบนัอย่างมีประสิทธิภาพ (effective use of real-world tools) ผูเ้รียนสามารถใช้เคร่ืองมือใน 

ยคุปัจจุบนั เพื่อการส่ือสารการประสานงานใหง้านบรรลุผลและความสามารถในการสร้างผลงานท่ี

มีคุณค่าและมีคุณภาพสูง (ability to produce relevant , high-quality products) ผูเ้รียนสามารถพฒันา

สติปัญญา ขอ้มูลสารสนเทศ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองเป้าหมายท่ีแทจ้ริงและเกิดผลจากการใช้

เคร่ืองมือในยคุปัจจุบนัเพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในตนหรือความเขา้ใจของผูอ่ื้น 

4. แนวคิดทกัษะของ Bernie และ Hood ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในการปฏิรูปการศึกษาโดยตรง

จากความตอ้งการใหม่ในยุคของความรู้โดยการเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้และการฝึกอบรมอาศยั

ทกัษะแบบ Seven Cs ท่ีประกอบดว้ย 1) การคิดแบบมีวจิารณญาณและการกระท า (critical thinking 

and doing) 2) ความสร้างสรรค์ (creativity)  3) ความร่วมมือ (collaboration) 4) ความเข้าใจใน 

การขา้มวฒันธรรม (cross – cultural understanding)  5) การส่ือสาร (communication) 6) ทกัษะทาง

คอมพิวเตอร์ (computer) และ 7) อาชีพและการเรียนรู้แบบพึ่ งพาตวัเอง (career & learning self-

reliance) (Bernie T. & Hood P, 1999) 
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5. แนวคิดทกัษะของ Tony Wagner เรียกว่าทกัษะท่ีจะช่วยให้อยู่รอด (seven  survival 

skill)  (Tony Wagner, 2008) ในยคุศตวรรษท่ี 21 เอาไว ้7 ทกัษะดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ทกัษะการรู้จกัคิด

แบบวิเคราะห์และการแกปั้ญหา(critical thinking and problem solving) 2) การร่วมมือขา้มเครือข่าย 

และการเป็นผูน้ าโดยอาศยัความสามารถในการจูงใจ  (collaboration across networks and  leading 

by influence) 3) ความคล่องตัวและความสามารถในการใช้งานได้ตลอดเวลา  (agility and 

adaptability) 4) ความคิด ริ เ ร่ิมและทักษะด้านการบริหาร (initiative and entrepreneurialism)  

5) การส่ือสารดว้ยวาจาและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ  (effective oral and written communication) 

6) การเขา้ถึงและความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล  (accessing and analyzing information) และ 

7) ความใฝ่รู้พร้อมจินตนาการ(curiosity and imagination ) 

6. แนวคิดของหน่วยประเมินและการเรียนการสอนทกัษะศตวรรษท่ี 21 (Assessment and 

Teaching of 21st Century Skills : ATC 21 st ) เ ป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษัท  Cisco   

บริษัท Intel และ บริษัท Microsoft ในการให้การสนับสนุนในการท าวิจัย เพื่อสนับสนุน 

การเปล่ียนแปลงให้เกิดเรียนการสอนและการวดัผลเพื่อมุ่งให้ผู ้เรียนพัฒนาทักษะส าหรับ 

ศตวรรษท่ี 21 โดยท าวจิยัในกลุ่มประเทศ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา

และสหราชอาณาจักรมีสถาบันการศึกษามากกว่า 60 สถาบันและผู ้เ ช่ียวชาญโดยการวิจัย 

มีการก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็นภายใต ้4 หัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 1) เส้นทางของการคิด (ways of thinking ) 

ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค ์การคิดวิจารณ์/การแกไ้ขปัญหา และการตดัสินใจ/การเรียนรู้ 2) เส้นทาง

การท างาน (ways of working ) ไดแ้ก่ การส่ือสารและความร่วมมือกนั 3) เคร่ืองมือส าหรับท างาน 

(tools for working ) ไดแ้ก่ การรู้สารสนเทศ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และ  

4) ทักษะส าหรับการด า เนินชีวิตบนโลก  (living in the world ) ได้แ ก่  การเ ป็นพลเมืองท่ี ดี   

การวางแผนชีวิต/การประกอบวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Assessment and 

Teaching of 21st Century Skills., 2012) 

7. แนวคิดของหน่วยบริการการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing Service) เป็น

หน่วยงานท่ีจดัการบริการทดสอบทางการศึกษาและความรู้ในดา้นต่าง ๆ เช่น ภาษา หรือแมก้ระทัง่

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหน่วยงานน้ีจะท าหน้าท่ีในการออกแบบสร้างระบบประเมิน 

ความรู้พฒันากรอบการท างาน ซ่ึงเล็งเห็นวา่ทกัษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็น
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ต่อการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากเป็นยคุท่ีมีการบูรณาการในการเขา้ถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พบวา่ทกัษะท่ีจ าเป็นในการทดสอบทางการศึกษาไอซีทีไดแ้ก่ การเขา้ถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรวบรวม-การคน้คืนสารสนเทศ การจดัการผ่านองคก์ร-การจดัแบ่ง

หมวดหมู่ การบูรณการสารสนเทศ การประเมินผลสารสนเทศ ตลอดจนสามารถท า การสร้าง

สารสนเทศได ้(Educational Testing Service , 2007) 

 นอกจากน้ีแนวคิดของบุคคลและองค์กรดัง ท่ีกล่าวมาข้างต้น สภานิติบัญญัติของ 

รัฐไอโอวาได้น าเสนอทกัษะท่ีมีความจ าเป็นท่ีมีช่ือว่า Iowa essential concept and skills ส าหรับ

บุคคลเพื่อใชป้ระกอบอาชีพท าใหอ้งคก์รมีพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะความสามารถ

ของพนักงาน (employability skills) 2) การเรียนรู้ด้านการเงิน (financial literacy) 3) การเรียนรู้ 

ดา้นสุขภาพ (health literacy) 4) การเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยี (technology literacy) และ 5) การเรียนรู้

เร่ืองพลเมือง (civic literacy) (Iowa Department of Education, 2009) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พันธิการ์ ว ัฒนกุล และ สุรศักด์ิ  มังสิงห์ (2558) ท าการ

เปรียบเทียบเทียบแนวคิดและการให้ความส าคญัต่อองค์ความรู้หลกัและทกัษะ เป็นรายหวัขอ้ตาม

แนวคิดขององค์กรภาคความร่วมมือทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ี

แพร่หลายเป็นท่ีรู้จกัดีการเปรียบเทียบใชว้ธีิการใหน้ ้าหนกัคะแนนความส าคญั ซ่ึงมี 5 ระดบัคะแนน 

คือ ถา้แนวคิดขององคก์รใดหรือของนกัวิชาการคนใดไม่มีในรายการหวัขอ้การเปรียบเทียบจะให้

คะแนนเป็น 0 ถา้มีในรายการหัวขอ้การเปรียบเทียบจะไดค้ะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน ตามล าดบั

ความส าคญั ดงัน้ี ความส าคญันอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ไดค้ะแนน 1, 2, 3 , 4 และ 5 

คะแนนตามล าดบั พร้อมทั้งค  านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละองค์กรหรือ

นกัวชิาการ ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์ตามตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่2.1 เปรียบเทียบองคค์วามรู้หลกัและทกัษะของ Partnership for 21st Century Skills กบั
แนวคิดต่าง ๆ 

องคค์วามรู้หลกัและทกัษะ 
ของ 

Partnership for 21st Century Skills 
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ภาษาองักฤษการอ่านหรือศิลปะการใช้
ภาษา 0 2 0 0 3 0 0 0.71 1.25 
เศรษฐศาสตร์ 0 5 0 0 0 0 0 0.71 1.88 
ภาษาส าคญัของโลก 1 2 0 1 1 1 0 0.85 0.69 
วิทยาศาสตร์ 2 5 0 0 0 2 0 1.28 1.88 
ศิลปะ 4 5 0 3 0 4 0 2.28 2.21 
ภูมิศาสตร์ 4 0 0 0 0 4 0 1.14 1.95 
คณิตศาสตร์ 0 4 0 0 1 0 0 0.71 1.49 
ประวติัศาสตร์ 3 4 0 3 0 0 0 1.42 1.81 
การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง 0 3 4 0 0 3 3 1.85 1.77 
 

ความตระหนกัเก่ียวกบัโลก 2 2 0 0 0 2 1 1 1 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน/เศรษฐกิจ/
ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 0 4 3 0 5 0 0 1.71 2.21 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีพลเมือง 0 5 5 0 1 0 0 1.57 2.3 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพ 0 0 5 0 0 0 0 0.71 1.88 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1 0 0 0 0 1 0 1.57 2.3 
 

นวตักรรมและการสร้างสรรค ์ 3 5 0 5 5 3 5 3.71 1.88 
การคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกปั้ญหา 4 5 0 5 5 4 5 4 1.82 
การส่ือสารและการร่วมมือกนั 4 5 0 5 5 4 5 4 1.82 
ทักษะด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลย ี 3 5 4 5 5 3 5 4.2 0.95 
ทักษะชีวติและการประกอบอาชีพ 4 4 4 5 2 4 3 3.71 0.95 

ท่ีมา : (พนัธิการ์ วฒันกุล และ สุรศกัด์ิ มงัสิงห์, 2558) 
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จากตารางท่ี 2.1 พบว่า ทกัษะด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความส าคญัสูงสุดมี

ค่าเฉล่ีย 4.2 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 รองลงมา ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ 

การแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสารและการร่วมมือกนั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

4.00 และ 1.82 ตามล าดับ ตามด้วยทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95 และทักษะนวตักรรมและการสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.88 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีทิศนา แขมมณี กล่าวไวว้่าทกัษะทั้ง 3 น้ีเป็นปัญหา

ของการเรียนรู้ของผูเ้รียนและผูส้อน ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพเน่ืองจากทกัษะมี

ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการและวิธีการท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การท างาน การปฏิสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้นและการตดัสินใจกระท าการใด ๆ โดยตอ้งบูรณการแทรกไปพร้อมองคค์วามรู้หลกัเน้ือหา

วชิาการ ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัการสนบัสนุนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั (ทิศนา แขมมณี, 2557) 

 

เทคโนโลยเีวลิด์ไวด์เวบ็ 

ยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีจ าต้องอาศัยการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้าง 

ความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ 

1. เว็บ 1.0 (web 1.0) เป็นรุ่นแรกของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บและถูกสร้างข้ึนใน 

ปี 1989-2005 โดย Tim Berners-Lee ผูรั้บผิดชอบงานในโครงการหน่ึงของ CERN ซ่ึงเป็นองค์การ

วิจยันิวเคลียร์ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสืบคน้หาขอ้มูลในการท างานใช้ทฤษฎี  

การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) เน่ืองจากไม่มีการตอบรับจากผู ้ท่ีได้รับข้อมูล 

(Marion Villanyi, 2014) โดยคุณลกัษณะเด่นของเวบ็ 1.0 (Karan Patel, 2013) มีดงัต่อไปน้ี 1) มีหนา้

เว็บแบบคงท่ี และใช้ภาษา HTML(Hypertext Markup Language) 2) อ่านได้เพียงเฉพาะเน้ือหา  

3) เวบ็มาสเตอร์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซด์ 4) ไม่รองรับการเผยแพร่เน้ือหา 

5) เวบ็มาสเตอร์เป็นผูก้  าหนดการเช่ือมโยงของเน้ือหาหน้าเวบ็ไซด์ 6) ขอ้มูลท่ีใช้เพื่อติดต่อในรูป

อีเมล์  หมายเลขโทรศัพท์  และท่ีอยู่  7) เว็บมาสเตอร์เป็นผู ้ก  าหนดเฟรมการแสดงเน้ือหา  

และ 8) เน้ือหาหน้าเว็บไซด์ผูอ่้านเว็บไซด์คือผูใ้ช้เท่านั้นท่ีจะเข้าใจ ทั้งน้ีรูปแบบโปรโตคอลท่ี

รองรับการใชง้าน ไดแ้ก่ HTML HTTP และ URI ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาไดแ้ก่  XML  XHML CSS 
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Server-Side Scripting ASP PHP JSP CGI  PERL Client-Side Scripting JavaScript  VBScript และ 

Flash. อาจกล่าวได้ว่าในยุคนั้น การสร้างเว็บไซด์เป็นเพียงจุดประสงค์ท่ีใช้งานเพื่ออ่านข้อมูล

ข่าวสารและการคน้หาขอ้มูลผ่านเคร่ืองมือสืบคน้( search engine ) เช่น การสร้างแผน่พบัออนไลน์

เพื่อแสดงรายการสินคา้ท่ีลกัษณะคล้ายกบัโฆษณาในหนังสือพิมพ์ (D Shivalingaiah & Umesha 

Naik, 2008) จึงไม่ไดมี้รูปแบบการติดต่อกนัระหวา่งผูใ้ชก้บัเวบ็มาสเตอร์หรือผูใ้ชด้ว้ยกนั แต่ก็ยงัมี

ช่องทางเพื่อช่วยให้การส่ือสารสามารถติดต่อกนัไดเ้ช่น การสร้างกระดานข่าวเพื่อการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็น 

2. เวบ็ 2.0 (web 2.0) เป็นยุคท่ี 2 ของเทคโนโลยเีวิลดไ์วด์เวบ็เน่ืองจากเทคโนโลย ีเวบ็ 1.0 

ไม่สามารถท าการจดัการเน้ือหาไดจ้ากผูใ้ชไ้ด ้จึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีเวลิดไ์วดเ์วบ็

ซ่ึ ง เจ้าของ เว็บไซต์ เ ป็นผู ้เ ปิด เว็บไซต์ไว้แล้ว เ ชิญชวนให้คนทั่ว ไป เข้ามา มี ส่วนร่วม 

ในการสร้างเน้ือหาเน้นสนับสนุนให้มีการแบ่งปันความรู้ ความคิดเห็น  และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงเว็บ2.0 (D Shivalingaiah & Umesha Naik, 2008) โดย  O'Reilly 

Media ได้เน้นความส าคัญท่ีความสะดวกในการใช้งานและสามารถการแบ่งปันข้อมูลได้  

(Tim O'Reilly, 2005) (M.Rajendra Prasad B.Manjula & V.Bapuji, 2013) ด้านการสอนนั้นเว็บ 2.0 

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการผลิตส่ือทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนได้เข้าถึงเน้ือหา 

การเรียนการสอน โดยผา่นการเรียกใชง้านทางเบราวเ์ซอร์ (Johnson Doug, 2012) โดยขอ้จ ากดัของ 

เว็บ 2.0 มีดังต่อไปน้ี 1) ขอ้มูลข่าวสารคุณภาพต ่าเน่ืองจากการร่วมสร้างข้อมูลในโลกสามารถ 

สร้างหรือแก้ไขข้อมูลร่วมกันได้ 2) อัตราผู ้ร่วมใช้งานน้อย 3) วงจรชีวิตข้อมูลข่าวสารสั้ น  

4) ขาดความปลอดภยัและลิขสิทธ์ิของขอ้มูล และ 5) ขาดลกัษณะเชิงหมาย (Boubker Sbihi, 2009) 

3. เว็บ 3.0 (web 3.0) เป็นยุค ท่ี  3 ของเทคโนโลยี เวิลด์ไวด์ เว็บเป็นยุคท่ีได้น า เอา

แนวความคิดของ web 2.0 มาจดัการขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนมากมายในรูปแบบเมตา้เดตา้ (meta data) 

โดยเน้ือหามีการแท็ก (tag) เพื่อก าหนดเน้ือหาใหม่ (M.Rajendra Prasad B.Manjula & V.Bapuji, 

2013) มีก าหนดโครงสร้าง และเช่ือมโยงโดยการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Sareh Aghaei Mohammad 

Ali Nematbakhsa & HadiKhosraviFarsani, 2012) โดยท่ี ให้ความหมายของเว็บ 3.0 ซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะ

อ่านเขียนเว็บอจัฉริยะท่ีมุ่งเน้นเป็นการให้รายละเอียดเป็นรายบุคคลอีกทั้งยงัมีความสามารถใน 

การค้นหาข้อมูลสูง(Tim Berners-Lee) (Karan Patel, 2013) เรียกว่าเว็บเชิงความหมาย (sematic 
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web) อาจกล่าวได้ว่าขอ้จ ากัดของ เว็บ 2.0 มีจุดท่ีด้อยในเร่ืองของเน้ือหาเป็นส่ิงท่ีท าให้เว็บ 3.0  

ตอ้งมีกลไกในการจดัการเน้ือหาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการมากท่ีสุด 

4. เว็บ 4.0 (web 4.0) เป็นยุคท่ี 4 ของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บเป็นยุคท่ีมีการพัฒนา

เทคโนโลยีในยุคท่ี 3 ในการสร้างความสามารถให้ปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมของผูใ้ช้ เว็บ 4.0 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การมีอยูใ่นทุกหนทุกแห่ง (ubiquity) คือ สามารถพบได ้ทุกหน

ทุกแห่งไม่จ  ากดัว่าจะเป็นอุปกรณ์ใด ๆ 2) การระบุตวัตน (identity) คือ สามารถระบุตวัตนของ

ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งแน่ชดั และ 3) การเช่ือมต่อ (connection) คือ จะท าการเช่ือมต่อไดก้บัอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ท่ีช่วยในการระบุตวัตน (Godin.S, 2007) โดยภาพรวมเวบ็ 4.0 มีความสามารถในการปรับตวัให้เข้า

กับพฤติกรรมของผูใ้ช้เพื่อให้ได้รับความสะดวกและได้รับข้อมูลท่ีพวกเขาต้องการมากท่ีสุด 

มีการคน้หาคน้ตอบจากพฤติกรรมผูใ้ช ้

 

การเรียนรู้ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

 ผูว้ิจยัได้ศึกษารายละเอียดเร่ิมต้นจากการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพฒันา

ศกัยภาพด้านทกัษะของนักศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นการเขา้ยุคเศรษฐกิจบนฐานความรู้  

ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้การสร้างและจดัเก็บขอ้มูลทางการศึกษา 

เพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบรูปแบบการเรียน  

การสอน (Rich Halverson & R. Benjamin Shapiro, 2012) ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั จากเดิมรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนเร่ิมจากผูส้อนเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนแลกเปล่ียนให้ผูส้อนไดเ้ป็นผูก้  าหนด

ทิศทางในการเข้าถึงแหล่งให้ความรู้อ่ืน ๆ เช่น ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีการพฒันาตามยุคสมยั  

ทั้งการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเป็นตวัช่วยยกระดบัให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถเขา้ถึงความรู้ได้

อยา่งง่ายและสามารถท าการศึกษาจากหนแห่งใด ๆ ในโลกก็ยอ่มได ้ผูเ้รียนสามารถท าการแบ่งปัน 

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน 
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 การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต โดยใชค้วามสามารถในการจดัการเรียนการสอน ใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็น

เคร่ืองมือและสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ในหลายรูปแบบ (Marc J Rosenberg, 2001)  

เช่น การใช้งานโปรแกรมส าหรับการประมวลผลการเรียนรู้โดยอาศยัความร่วมมือในการส่งผ่าน

เน้ือหาผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบเว็บไซด์ทางอินเทอร์เน็ต วิดีโอ  

ทีวีดาวเทียม หรืออาจเป็นรูปแบบซีดีรอมระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน (Emil Marin Popa, 2012)  

ในลกัษณะมลัติมีเดียเพื่อน าเสนอเน้ือหาให้เกิดการเรียนรู้โดยเป็นการเพิ่มทกัษะเพื่อสอดคล้อง 

ความต้องการของผู ้เ รียน (R. C. Clank and R. E. Mayer, 2003) จึงจัดเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการศึกษาไร้ขอบเขตโดยไม่มีการจ ากัดเวลา สถานท่ีและระยะทาง

สนบัสนุนการเรียนในลกัษณะผูเ้รียนเป็นส าคญั (learner-center) และการเรียนในลกัษณะตลอดชีวิต

(life-long learning) โดยน ามีการเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (France Belanger & Dianne H. 

Jordan, 2000) ซ่ึงรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสามารถท าให้  

จดัเก็บ เขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

 ประเภทของการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจ าแนกโดยใชเ้กณฑ์ต่าง ๆ เป็นหลกั 

เช่น คุณสมบติัการส่ือสารและการปฏิสัมพนัธ์ (กิดานนัท ์มลิทอง, 2548), (Stefan Hrastinski, 2008) 

ระหว่างผู ้สอนและผู ้เ รียนในการเข้าถึงบทเรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบในการเรียน  

โดยสามารถจ าแนกได ้ดงัต่อไปน้ี 1) รูปแบบการเรียนการสอนในลกัษณะซิงโครนสั (synchronous 

learning) ผูเ้รียนและผูส้อนอยู่ในเวลาเดียวกนัเกิดข้ึน ณ เวลาพร้อมกนัหรือเกิดข้ึน ณ เวลาจริง 

ลกัษณะการน าเสนอท่ีอยูใ่นรูปแบบน้ี ไดแ้ก่ การใชร้ะบบ video conference หรือระบบ online chat 

ผูเ้รียนและผู ้สอนสามารถซักถามระหว่างกันทันทีได้ และ 2) รูปแบบการเรียนการสอนใน

ลักษณะอะซิงโครนัส (asynchronous learning) เป็นลักษณะตรงข้ามกับรูปแบบแรก คือ ผูเ้รียน 

และผูส้อนไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เวลาท่ีตรงกนั เช่น การทีเรียนรู้ผ่านทางเวบ็เพจ อาจมีการปฏิสัมพนัธ์

โดยใช้กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์  (web board) หรือการใช้อีเมล์ (e-mail) เป็นต้น อาจมี 

ความล่าช้าในการเ รียนเ น่ืองจากผู ้เ รียนจ า เ ป็นต้องรู้จักวางแผนการเ รียนเองและต้องมี 

ความรับผดิชอบ ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 2.2 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.2 ตวัอยา่งคุณสมบติัการส่ือสารและการปฏิสัมพนัธ์ 

ประเภท ลกัษณะอะซิงโครนัส ลกัษณะซิงโครนัส 

เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยสีนับสนุน 

อีเมล์, กระดานสนทนา, ระบบ

อบรมทางเวบ็ไซด์, คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

การพูดคุยออนไลน์,การแบ่งปันกระทู,้  

การประชุมทางไกล, การถ่ายทอดสด

ผา่นอินเทอร์เน็ต 

คุณสมบัต ิ การเขา้ถึงขอ้มูลตามค าสั่ง การเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยเวลาจริง 

ใชส่ื้อจากการบนัทึก ใชส่ื้อเผยแพร่สด 

ตามเวลาท่ีตอ้งการ ตามตารางรายการท่ีจดั 

เป็นรายบุคลหรือการร่วมมือกนั

ในกลุ่มเล็ก 

สร้างความร่วมมือกนั 

เป็นรายบุคลหรือการร่วมมือกนั

ในกลุ่มเล็ก 

สร้างความร่วมมือกนั 

ศึกษาแบบอิสระ 

 

ประสานงานกนัในกลุ่มผูเ้รียนหรือ

ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

ศึกษาดว้ยตวัเอง ศึกษาพร้อม ๆ กนั 

ทีม่า : (J. C. Granda et al, 2010) 

 

 และคุณสมบติัจากการสร้างและการจดัการหลกัสูตรการสอนและการบูรณาการทรัพยากร

การเรียนและเคร่ืองมือ (T. M. Orzechowski, 2007) โดยแบ่งออกเป็น 1) ระบบบริหารจดัการเรียน

การสอน (Learning Management System : LMS) มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการขอ้มูลผูเ้รียนและ

ผูส้อน โครงสร้างเน้ือหา หลกัสูตรและขอ้สอบ ตลอดจนการติดตามความกา้วหนา้และประเมินผล

การเรียนของผูเ้รียน อีกทั้งจดัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน และ 2) ระบบการจดัการ

เน้ือหา (Content Management System : CMS) ระบบท่ีพฒันาคิดคน้ข้ึนมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรใน

การพฒันาเวบ็ไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของก าลงัคน ระยะเวลา และเงินทองท่ีใช้ในการสร้างน าเอา

ภาษาสคริปต ์(script languages) ต่าง ๆ มาใช ้เพื่อใหว้ิธีการท างานเป็นแบบอตัโนมติั และ 3) ระบบ
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บริหารจดัการเน้ือหาการเรียนรู้ (LCMS : Learning Content Management System) สามารถสร้าง

และจดัเก็บขอ้มูลเม่ือน าความสามารถของทั้ง 2 ระบบมาผนวกเขา้ด้วยกนั แล้วพฒันาต่อจนเกิด 

LCMS โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ คือ ระบบสามารถสร้างจดัเก็บ น ามาใช้

ใหม่จดัการและเผยแผ ่

 เ ม่ือยุคการศึกษาได้มีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา เทคโนโลยีต่าง  ๆ  ท่ี มีก็ล้วน 

แต่มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นหน่ึงของการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ

การศึกษาโดยจะเห็นไดว้า่รูปแบบการเรียนรู้จากเดิมเรียนในหอ้งเรียน มาเป็นการเรียนการสอนบน

เว็บไซด์ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด การสนทนาออนไลน์ต่าง ๆ โดยจะเห็นว่ารูปแบบ 

การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดมี้การพฒันานั้นใช้เพื่อการสนบัสนุนการเรียนรู้แบบผูเ้รียน

เป็นส าคญัและการเรียนในลกัษณะตลอดชีวิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการจดัการเรียนการสอน 

ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญเล้ียง ทุมทอง(2556) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น

ผูเ้รียนจะเรียนรู้ดว้ยตวัเองการเรียนรู้จะเป็นไปตามปัจจยัภายใตท้ฤษฎีแห่งการเรียนรู้ 2 ประการ คือ 

เรียนรู้ตามความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเอง และการตอบสนองในความแตกต่าง ๆ ระหวา่งบุคคล 

เวลาท่ีแต่ละบุคคลใชใ้นการเรียนรู้ และวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสรุปดงัต่อไปน้ี 1) เป็นการน าการศึกษามาสู่ผูเ้รียนแทนท่ีจะเป็นการน า

ผูเ้รียนมาสู่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยในการให้ผู ้เรียน 

เป็นส าคญัของการเรียนการสอน 2) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางมาเรียน

ในสถานท่ีและเวลาเดียวกัน ท าให้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสนับสนุน

การศึกษาแบบทางไกลท่ีมีความยืดหยุน่สูง เสียค่าใชจ่้ายต ่าและขยายโอกาสในการศึกษาแก่ผูเ้รียน 

3) ผูเ้รียนสามารถทราบวตัถุประสงค์ ประโยชน์ ประสบการณ์และความช านาญท่ีเขาจะไดรั้บจาก

หลักสูตรท่ีจะเลือกเรียนก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จริงท าให้ผูเ้รียนเกิดความเช่ือมัน่ใน

สัมฤทธ์ิผลของการศึกษาท่ีเขาจะได้รับ 4) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเป็นตวัแทนในการแสดง

ความสามารถการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในขณะท าการศึกษา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้ 

ความประสงค์และประสบการณ์ของผูเ้รียนรู้คนนั้น ๆ และ 5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้

เทคโนโลยใีนการศึกษาท่ีท าใหเ้กิดการศึกษาอยา่งเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนแต่ละคน 
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 การจดัการส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนสอน 

แบบ e-learning ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการผสมผสานกันระหว่างส่ือและวิธีการ 

โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยในการสร้าง

องคค์วามรู้โดยตนเอง อนัไดแ้ก่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การจัดการส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning Environments : OLEs)

ออกแบบและพฒันาโดยมีรากฐานมาจากปรัชญาการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (constructivism) ท่ี

มีหลักการเก่ียวกับการจดัสภาพการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในบริบทโดยท่ีผูเ้รียนจะสร้างความรู้และท า 

ความเขา้ใจดว้ยตนเองผ่านประสบการณ์ของตนเอง (Hannifin at al, 1999) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

การเรียนรู้บนเครือข่ายจุดมุ่งหมายประเภทน้ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะการแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะปัญหาท่ีมีความซับซ้อน ฝึกแนวคิดท่ีมีความหลากหลายและมีแหล่งทรัพยากรท่ีช่วย

ส่งเสริมให้เกิดความพยายามในการเรียนรู้ ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) การเขา้สู่

บริบทเป็นขั้นตอนการก าหนดปัญหาหรือความต้องการในการเรียนรู้โดยมีการรับแนวคิดใน 

การช่วยกระตุน้ความรู้เดิมท่ีมีและเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 2) แหล่งทรัพยากรแบ่งแหล่งการเรียนรู้ท่ี

น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเรียน สามารถแบ่งเป็นแหล่งทรัพยากรคงท่ี หมายถึง 

แหล่งทฤษฎีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง อาจหมายถึงทฤษฎีหรือกฎท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ี

ยากต่อการเปล่ียนแปลงและแหล่งทรัพยากรพลวตัร หมายถึง แหล่งทฤษฎีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา 3) เคร่ืองมือเป็นส่วนช่วยให้ผูเ้รียนไดท้  าการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน เช่น เคร่ืองมือ 

เพื่อการคน้หาเคร่ืองมือเพื่อการเก็บรวมรวมขอ้มูล เคร่ืองมือเพื่อการจดัระเบียบ เคร่ืองมือเพื่อสร้าง

ส่ิงใหม่เคร่ืองมือเพื่อจดัการทดสอบและเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสาร และ 4) ฐานการช่วยเหลือเป็น 

การแนะน าแนวทางต่าง ๆ ในรูปแบบของการช่วยเหลือด้านความคิด ด้านกระบวนการและ 

ดา้นกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา 

2. การจดัการส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ตามการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist 

Learning Environments : CLEs) ออกแบบและพฒันาโดย ลกัษณะการจดัการส่ิงแวดลอ้มการเรียน

บนเครือข่ายท่ีเน้นการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนเพื่อให้ผูเ้รียนได้มีการถ่ายโอนความรู้จากการจดัการ

ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้โดยมีกรณีศึกษาท่ีเทียบเคียง  (Jonassen H.D., 1999) โดยประกอบด้วย

องคป์ระกอบ 6 ประการ คือ 1) การก าหนดบริบทปัญหาในท่ีน่ีปัญหาอาจมีบริบทท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
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ในการหาค าตอบนั้นมีหลายรูปแบบให้ผูเ้รียนเลือกตดัสินปัญหาและท าการแสดงความคิดเห็นของ

ตวัเอง 2) กรณีศึกษาท่ีสัมพนัธ์ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดน้ าเอากรณีท่ีสามารถท าการเทียบเคียงไดม้า

ศึกษารายละเอียดโดยการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเก่ียวข้องมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบ 

3) แหล่งขอ้มูลเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการสืบคน้การแกปั้ญหาของผูเ้รียน 4) เคร่ืองมือ

สนับสนุนการสร้างความรู้ ได้แก่ เคร่ืองมือช่วยน าเสนอสถานการณ์จ าลอง หรือแม้กระทั่ง

ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการจัดเก็บความรู้เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลต่อไป  5) เคร่ืองมือท่ีใช้ใน 

การสนทนาและการสร้างความร่วมมือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารผูเ้รียนต่าง ๆ ในการระดม

ความคิดและแลกเปล่ียนแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และ 6) การสนบัสนุนทางสังคมหรือบริบท 

ซ่ึงการน าเอารูปแบบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ไปใชง้านไดอ้ยา่งส าเร็จนั้น จ  าเป็นจะตอ้ง

มีการปรับปัจจยัของบริบทให้สอดคล้องกบัการน าไปใช้งานเพื่อความส าเร็จ โดยสอดคล้องกบั

แนวคิดของ มณัฑรา ธรรมบุศย์ ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีจะสอดคล้องกบัการจดั

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนท่ี 

ครูเป็นผู ้จ ัดการทุกส่ิงทุกอย่าง โดยนักเรียนเป็นฝ่ายรับแต่ต้องให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง  

สร้างความรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน (มณัฑรา ธรรมบุศย์

, 2545) 

รูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน 

 รูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนจดัเป็นห้องเรียนอนาคตเป็นรูปแบบนวตักรรมทาง

การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนคน้หาศกัยภาพในตวัเอง เพื่อเรียนรู้

ในส่ิงท่ีตนเองถนัดและตรงกับบุคลิกภาพและมีทักษะท่ีส าคัญต่ออนาคตในศตวรรษท่ี 21  

การจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนอนาคตท าให้เกิดการโตต้อบอยา่งกระตือรือร้นระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียนการเรียนผา่นทางเทคโนโลยีมากกวา่การเรียนแบบปกติ ผูเ้รียนแสดงออกถึงความสนใจ

ท่ีเพิ่มมากข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกบับทเรียน โดยผูส้อนสามารถใช้เทคโนโลยีใน

การท างานต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อการท างานวิจยั การพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน  

การสร้างบทเรียนการสอนตลอดจนการวดัและประเมินผลการสอนดว้ยเคร่ืองมือออนไลน์ต่าง ๆ 
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โดยรูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนจะเป็นรูปแบบบนพื้นฐานส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ของ

หอ้งเรียนในอนาคตจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้จิยัไดเ้รียบเรียง ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบโดยรอบ (ambient learning environment) การเรียนรู้ใน

ลกัษณะน้ีพฒันาจากเทคโนโลยีสภาพแวดลอ้มอจัฉริยะ (ambient intelligence) ซ่ึงสามารถรับรู้ใส่

ใจกบัความรู้สึก ความตอ้งการ และตลอดจนการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดมี้ลกัษณะ

การเช่ือมต่อข้อมูลสารสนเทศกบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น คล่ืนความถ่ีวิทยุ (Radio Frequency 

Identification : RFID) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Networks : WSN) ฯลฯ น ามา

บูรณการกระบวนการเรียนรู้ด้วยการแนะน าจากการเรียนรู้ของสภาพแวดล้อมในการด าเนินการ 

(Bick et al, 2007)’  

2. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (mobile learning environment) เป็นการเรียนรู้

เพื่อการท ากิจกรรมในพื้นท่ีท่ีมีความหลากลาย ขา้มเวลาท่ีหลากหลายและสามารถเขา้ถึงเน้ือหาจาก

อุปกรณ์ท่ีมีความหลากหลาย เช่น สมาร์ทโฟน หรือ เท็บเล็ต ในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพื่อ

จดัสรรโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึง และสามารถแบ่งปันเน้ือหารายวิชามีการจดัรูปแบบการส่ือสาร 

และความร่วมมือระหว่างผูเ้รียนและผู ้สอน (Liyana Shuib et al, 2015) ซ่ึงมีการก าหนดกรอบ

แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี ประกอบดว้ย 1) การเรียนรู้ 2) อุปกรณ์ และ 3) สังคม 

(Maeguerite L Koole, 2009) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.2 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี 

ทีม่า : (Maeguerite L Koole, 2009) 

การเรียนรู้ 

แบบเคล่ือนท่ี 

อุปกรณ์ 

การ
เรียนรู้ สังคม 



27 
 

3. สภาพแวดล้อมการ เ รียน รู้แบบรอบตัว  (pervasive learning environment) เ ป็น 

การเรียนรู้จากการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รอบตวั  (pervasive computing) ซ่ึงมีฝังตวัอยู่ใน 

ทุก ๆ ส่ิงรอบตวัเรา เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ เป็นตน้ การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีอาศยัการรูปแบบ

ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 1) รูปแบบการเรียนเป็นทางการ 2) รูปแบบ

การเรียนแบบอธัยาศยั และ 3) สังคม โดยการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์ความรู้ของผูเ้รียน

ในการถ่ายทอดมีการเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างกลุ่มผูเ้รียน (Dan Pontefract, 2004) ดังแสดงใน 

รูปท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบรอบตวั 

ทีม่า : (Dan Pontefract, 2004) 

 

4. สภาพแวดล้อมการ เ รี ยน รู้แบบ เค ล่ือน ท่ีแบบ ยู บิ ควิตัส  (ubiquitous learning 

environment) โดยการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและเทคโนโลยีในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงในรูปแบบการจดัการศึกษา จ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั 

กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยยุคการศึกษาใหม่ในศตวรรษท่ี 21 เน้นการพฒันารูปแบบ 

การเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้จากส่ิงรอบตวัทุกท่ีและทุกเวลา การเรียนรู้ในรูปแบบน้ีไม่ยึดติด

กบัห้องเรียนในรูปแบบเดิม ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการท าหน้าท่ีเช่ือมโยงความรู้

ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนรู้ร่วมกัน (collaborative learning) เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบแพร่กระจาย  (ubiquitous 
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computing)โดย Mark Weiser นักคอมพิวเตอร์แห่งศูนยว์ิจยั Palo Alto ท าการคาดการณ์แนวโน้ม

ของการใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคตตามนิยามวา่ 1) คอมพิวเตอร์มีไวช่้วยเหลือผูใ้ชท้  าใน 

การท างาน 2) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีตวัตนและไม่สามารถมองเห็น 3) เป็นอุปกรณ์ท่ีเพิ่ม

ทกัษะและความสามารถให้กับผูใ้ช้ได้ และ 4) อุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยไม่ต้องให้ผูใ้ช้สั่งงาน  

ซ่ึงแสดงให้เห็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการอ านวยความสะดวกเพื่อกิจกรรม

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชแ้ละเป็นไดรั้บการยอมรับในการใชง้านและช่วยอ านวยประโยชน์ 

(Mark Weiser, 1991) รูปแบบน้ีเป็นการเรียนการสอนท่ีเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน โดยเรียนได้

ในทุกท่ีและทุกเวลา ซ่ึงมีการปรับใช้กบัเทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์โปรแกรมและมีบริการร่วมกัน 

เพื่อเขา้ถึงเน้ือหาการเรียนรู้ (Saadiah Yahya Erny Arniza Ahmad & Kamarularifin Abd Jalil., 2010)  

ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผน เตรียมการ ด า เนินการ ถ่ายทอด การจัดสภาพแวดล้อม 

และการประเมินความรู้ ประสบการณ์  และทักษะความช านาญไปปรากฏอยู่ทุกหนแห่ง  

(บุญเล้ียง ทุมทอง, 2556) ส าหรับการเรียนการสอนจะตอ้งตระหนกัถึงบริบทของผูเ้รียนเป็นส าคญั  

(Luyi Li Yanlin Zheng Hiroaki Ogata & Yoneo Yano, 2005) โดยอาศยัทฤษฎีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

การเรียนรู้บนเครือข่ายมีการออกแบบ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนท่ีเนน้การแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น

เพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้การถ่ายโอนความรู้จากการจดัการส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (Jonassen H.D., 1999) 

เน่ืองจากรูปแบบการเรียนรู้ประเภทน้ีมีการพฒันาจากรูปแบบการเรียนจากสภาพแวดล้อมจาก

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นแนวทางใหม่ในการจดัเรียนการสอนผา่นเครือข่ายแบบไร้สาย จึงมีคุณสมบติั

พื้นฐานเช่นเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 1) ความคงทนถาวร ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล

เน้ือหารายวิชา ขอ้มูลประวติัผูเ้รียนจะยงัคงอยูจ่นกว่าจะถูกลบโดยผูใ้ชน้ัน่เอง 2) ความสามารถใน

การเขา้ถึง ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ โดยผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดต้าม

ความตอ้งการในด้านเวลาโดยอาศยัการเขา้ถึงขอ้มูลด้วยอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย 3) รูปแบบ

ทนัทีทนัใด ไดแ้ก่ ความสามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดอ้ย่างทนัทีทนัใดท่ีตอ้งการ 4) ปฏิสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 

รูปแบบท่ีสร้างกระบวนการปฏิสัมพนัธ์การส่ือสารทางการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่งผูเ้รียน 

กลุ่มผูเ้รียน ผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญโดยอาศยัการเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย และ  

5) ความตระหนกัต่อบริบท หมายถึง ความตระหนกัท่ีมีต่อบริบทแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าบริบทของ
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ผู ้เ รียน สถานท่ี เวลา หรือกิจกรรมการเรียนการสอน  (Saadiah Yahya Erny Arniza Ahmad & 

Kamarularifin Abd Jalil., 2010) 

5. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือน (virtual classroom environment) เป็นรูปแบบ

การจดัการเรียนการสอนจ าลองแบบท่ีเสมือนจริง เป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีสถาบนัการศึกษา

ต่าง ๆ ทัว่โลกให้ความสนใจ และจะขยายตวัมากข้ึนในศตวรรษท่ี 21 (พิเชษฐ เพียรเจริญ, 2556) 

การจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนจะเรียนท่ีไหนก็ได ้เช่น ท่ีบา้น ท่ีท างานโดยไม่ตอ้งไปนัง่เรียนใน

หอ้งเรียนจริง ๆ ท าใหป้ระหยดัเวลา ค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ อีกมากมาย (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 

2542) โดยกระบวนการสอนผูส้อนจะออกแบบระบบการเรียนการสอนไวโ้ดยก าหนดกิจกรรม 

การเรียนการสอน ส่ือต่าง ๆ น าเสนอผ่านเว็บไซต์ประจ าวิชาจดัสร้างเว็บเพจในแต่ละส่วนให้

สมบูรณ์ ผูเ้รียนจะเข้าสู่เว็บไซต์ประจ าวิชาและด าเนินการเรียนไปตามระบบการเรียนท่ีผูส้อน

ออกแบบไวใ้นระบบเครือข่ายมีการจ าลองสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในลกัษณะเป็นห้องเรียนเสมือน 

(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2540) ซ่ึงเป็นไปตามท่ี Boyle .T(1997) กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

แบบเสมือนในมุมมองของความหมายธรรมชาติ ขนาด การแสดงตนท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ตาม

สภาพแวดล้อมท่ีส ร้างสรรค์ตามหลักการส าคัญของการ เ รียน รู้แบบสร้างสรรค์ นิยม 

(constructivism) ท่ีมีศูนย์กลางปฏิสัมพนัธ์ใช้สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและเรียนรู้ร่วมกัน 

ประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นตวัสร้างความรู้บนพื้นฐานของหลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะ

ส่งผลให้เกิดสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 1) ประสบการณ์ของตวัด าเนินการสร้างความรู้ 

2) ประสบการณ์มาจากหลายมุมมอง 3) การเรียนรู้มาจากบริบทท่ีเก่ียวขอ้งและมีเหตุผลสนบัสนุน 

4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจะส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นผู ้สร้างความรู้และ 

ท าการแลกเปล่ียนความรู้รวมกัน 5) การเรียนรู้จะเกิดการสั่งสมของประสบการณ์ทางสังคม  

6) การเรียนรู้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นท าหน้าท่ีหลายรูปแบบเพื่อการน าเสนอ และ 7) ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีความตระหนักในการสร้างความรู้ และ  อุทยั ภิรมยร่ื์น ได้แบ่งลักษณะการจดัการเรียน 

การสอนห้องเรียนเสมือนจริงไว ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา

ลกัษณะหอ้งเรียนอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงเก่ียวกบับทเรียน  

ซ่ึงการเรียนการสอนโดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือข่าย ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน

จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง และ 2) การจัดห้องเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้าง
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ภาพเสมือนจริงโดยใช้ส่ือท่ีเป็นตวัหนังสือ หรือภาพกราฟิกส่งบทเรียนไปยงัผูเ้รียนโดยผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนลกัษณะน้ีเรียกว่า สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเสมือนจริง ซ่ึงจดั

สภาพห้องเรียนเสมือนจริง จดัการเรียนการสอนบริเวณอาคารสถานท่ี ตลอดจนคณาจารย ์นกัศึกษา 

ท ากิจกรรมทุกอย่างเสมือนเป็นชุมชนวิชาการจริง ๆ แต่ขอ้มูลเหล่าน้ีจะอยูท่ี่ศูนยค์อมพิวเตอร์ของ

แต่ละแห่งผูป้ระสงค์จะเขา้ร่วมในการเปิดบริการก็จะตอ้งจองเน้ือท่ี และเขียนโปรแกรมใส่ขอ้มูล

เขา้ไว ้เม่ือนกัศึกษาติดต่อเขา้มาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวและ

สามารถโตต้อบไดเ้สมือนหน่ึงเป็นมหาวิทยาลยัจริง ๆ (อุทยั ภิรมยร่ื์น, 2540) ส าหรับการจดัสภาพ

การเรียนรู้แบบเสมือนจริง แบ่งได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้แบบไม่เขา้จงัหวะเป็นการเรียน

แบบเสริมและช่วยให้ผูเ้รียนสามารถท าการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผา่นเวบ็ไซดเ์ม่ือใดก็ไดใ้นช่วงเวลา

ท่ีก าหนด ผู ้เรียนนั้ นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้สอนเวลาใดก็ได้ผ่านกระดานข่าวหรือผ่านอีเมล์  

2) การเรียนรู้แบบเข้าจงัหวะเป็นการสอนเสมือนหน่ึงว่ามีผูส้อนอยู่ในห้องเรียนและผูเ้รียนอยู่

กระจายทั่วไป โดยผูเ้รียนแต่ละคนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่กับระบบเครือข่ายและ

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น แบบน้ีผูส้อนจะท าการสอนโดยติดตามการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสามารถ

ติดต่อกบัผูเ้รียนทนัที เช่น ท าการสนทนาออนไลน์ ซ่ึงจะมีเวลาออนไลน์ท่ีแน่นอนส าหรับผูเ้รียน

และผูส้อนเพื่อมาพบกนัท่ีห้องเรียนเสมือนจริง และ 3) การเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงการสอนแบบน้ีจะมี

ความร่วมมือกนัระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน (Sandy Britain and Oleg Liber., 2001) โดยคุณลกัษณะ

ของห้องเรียนเสมือนนั้น Arbaugh J.B ไดก้ล่าววา่จะตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

1) สามารถมีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู ้เรียนกับผู ้สอน 2) ลักษณะการส่ือสารแบบเข้าจังหวะ  

3) มีประโยชน์และใชง้านท่ีง่าย และ 4) เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่ม Arbaugh J.B.(2000) และ Daniel 

Mueller  และ Stefan Strohmeier (2011) ได้ท าการวิจยัเพื่อศึกษาคุณลกัษณะของห้องเรียนเสมือน 

พบว่าสามารถแบ่งประเด็นความสัมพนัธ์ออกเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นแรกความสัมพนัธ์

ของระบบ ได้แก่  คุณสมบัติดังต่อไปน้ี1) ความน่าเช่ือถือ 2) ความปลอดภัย 3) สนับสนุน

กระบวนการเรียนรู้ 4) การมีปฏิสัมพนัธ์ 5) การแสดงผลในส่วนของเน้ือหา 6) แสดงสถานะผูเ้รียน

อยา่งโปร่งใส 7) ความเป็นโครงสร้าง 8) ระบบสนบัสนุนท่ีเป็นมาตรฐาน 9) สามารถเขา้ถึงได ้และ 

10) แพลตฟอร์มท่ีมีความเป็นอิสระ และประเด็นท่ีสองในดา้นความสัมพนัธ์ของสารสนเทศของ

ระบบ ได้แก่ คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 1) สามารถท าความเข้าใจได้ 2) ความสอดคล้องกันของ
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สารสนเทศ 3) ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ 4) ความทา้ทาย 5) รูปแบบมลัติมีเดีย และ 6) มีความ

สนุกสนาน (Daniel Mueller and Stefan Strohmeier, 2011)  

6. สภาพแวดล้อมการเ รียนรู้แบบอัจฉริยะ (smart classroom learning environment)  

ซ่ึงห้องเรียนอจัฉริยะ หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีจดัท าข้ึนในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ี

แตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไป เพื่อใชส้ าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน  

การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทกัษะ ความรู้ในด้านต่าง ๆโดยมีจุดเน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทาง 

การเรียนร่วมกนัจากเทคโนโลยท่ีีหลากหลายทั้งส่ือในระบบภาพและเสียง ก่อให้เกิดการเรียนทั้งใน

ระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในการเรียนแบบทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ (สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 

2558)  โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้  เรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน 

เพื่อสรุปองค์ความรู้ น าเสนอ ท าแบบฝึกหัด ท าแบบทดสอบ และมีการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบ

ตามท่ีผูส้อนได้ออกแบบไวอี้กทั้งสามารถปรับใช้กบัการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน

อจัฉริยะจะส่งผลต่อการปรับใช้ในรูปแบบการเรียนรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบการเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน (Project Based Instruction : PBI) (ประพนัธ์ กาวชิยั, 2558) ซ่ึง Ronghuai Huang และคณะ

ไดท้ าการเสนอแนวคิดของหอ้งเรียนอจัฉริยะ (Ronghuai Huang et.al., 2014) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.4 

 

รูปที ่2.4 แนวคิดของห้องเรียนอจัฉริยะ 

ทีม่า : (Ronghuai Huang et.al., 2014) 



32 
 

 จากรูปท่ี 2.4 แนวคิดของห้องเรียนอจัฉริยะสามารถสรุปได้เป็นมิติต่าง ๆ ดงัน้ี อกัษร S 

แสดงมิติแนวคิดด้านการน าเสนอ น าข้อมูลการเรียนการสอนผ่านส่ือเทคโนโลยีการสอนเป็น

ลกัษณะทางปัญญาอกัษร M แสดงมิติความสามารถดา้นการจดัการ ในเชิงบริหารจดัการ การจดัการ

ด้านส่ือ วสัดุอุปกรณ์ การสอนรวมทั้งแหล่งทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของการใช้ห้องเรียน

อจัฉริยะ อกัษร A แสดงมิติขีดความสามารถในการเข้าถึง  มิติด้านความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งขอ้มูลทางการเรียนรู้จากการใช้ห้องเรียนอจัฉริยะผ่านส่ือท่ีมีอยู่หลากหลาย อกัษร R แสดง 

มิติการท างานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ด้วยเวลาจริง  การสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอนโดยครู   

รวมทั้งการเรียนรู้ผา่นส่ือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เชิงโตต้อบ และอกัษร T แสดงมิติการทดสอบเป็น 

การตรวจสอบเชิงคุณภาพในการจดักิจกรรมการเรียน หรือการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียน

จากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ  โดยคุณลักษณะของห้องเรียนอัจฉริยะนั้น Fatimah Alsaif  และ 

Arockisamy Clementking (2014) ไดท้  าการอา้งอิงถึงคุณสมบติัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้รอบฉลาด

และคุณสมบัติสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อัจฉริยะผนวกเข้าด้วยกันเพื่อใช้ก าหนดคุณสมบัติ 

การเรียนรู้แบบอจัฉริยะ ดงัต่อไปน้ี 1) ความสามารถในการเคล่ือนยา้ย  หมายถึง ผูเ้รียนสามารถ

เคล่ือนยา้ยต าแหน่งท่ีอยู่ก็จะไม่มีผลกระทบการการเรียนอย่างต่อเน่ือง 2) การรับรู้ต าแหน่งท่ีตั้ง

หมายถึงเป็นการระบุต าแหน่งท่ีอยู่ของผูเ้รียน 3) ความสามารถในการท างานร่วมกัน หมายถึง 

ความสามารถในการท างานร่วมกันจากการต่างกันของมาตรฐานการเรียนรู้ ต่างทรัพยากร  

ต่างรูปแบบบริการหรือต่างกนัของแพลตฟอร์มท่ีใช้ 4) การเช่ือมต่อแบบไร้ขอบเขต โดยสามารถ

เช่ือมต่อเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไม่จ  ากัด 5) การรับรู้ความเหมาะสมของผูเ้รียนนั้นหมายถึง 

การตรวจสอบความเหมาะสมของการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความแตกต่างกันท่ีตวับุคคล เวลาและ

สถานท่ี 6) การรับรู้บริบททางสังคมเป็นการพิจารณาผสมผสานระหวา่งอุปกรณ์ ระบบ และบริบท

ของสังคมท่ีประกอบดว้ยผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ 7) ความสามารถในการปรับเปล่ียน คือ ความสามารถท า

การปรับเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียน และ 8) การฝ่ังตวั หมายถึง วธีิการเขา้ถึงส่ือการเรียน 

การให้บริการของระบบอย่างโปร่งใสเพื่อแสดงให้เห็นความรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน (Fatimah 

Alsaif and Arockisamy Clementking (2014) และ Pishva D และ Nishantha (2008)จาก Ritsumeikan 

Asia Pacific University ประเทศญ่ีปุ่นไดก้ าหนดเป็นรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมของการออกแบบ

หอ้งเรียนอจัฉริยะ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.5 
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รูปที ่2.5 รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมของการออกแบบห้องเรียนอจัฉริยะ 

ทีม่า : (Pishva D and Nishantha, 2008) 

 

 จากรูปท่ี 2.5 สามารถแบ่งรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมของการออกแบบห้องเรียนอจัฉริยะ  

4 รูปแบบ ได้ดังต่อไปน้ี 1) สถาปัตยกรรมห้องเรียนแบบเด่ียว (single classroom architectures)  

เป็นการออกแบบท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีจะเอ้ือต่อการสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รียนมีความสุขใน

การเรียนรู้ ช่วยยกระดบัคุณภาพทางการเรียนรวมทั้งช่วยสร้างบรรยากาศทางการเรียนการสอนให้

เกิดความสนุกสนานทั้งผูเ้รียนกบัผูส้อน เทคโนโลยีท่ีใช้จะเป็นประเภทส่ือมลัติมีเดียระบบเรียนรู้

ดว้ยตนเอง เคร่ืองฉายและจอวิดีโอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่รวมทั้งคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเรียนและ

การสอนหรือบรรยายของผู ้สอน  2) สถาปัตยกรรมห้องเรียนแบบกระจายความรู้ (scattered 

classroom architectures) เป็นรูปแบบการกระจายความรู้ท่ียึดตามสภาพทางพื้นท่ีภูมิศาสตร์หรือท่ี

 
 

Single classroom architectures Scattered classroom architectures 

  
Point-to-point or two classes’ architectures Multiple classroom architectures 
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อยูอ่าศยัของผูเ้รียนรายบุคคลท่ีแตกต่างกนัเป็นประการส าคญั ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจาก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีมีอยู่เพื่อท าการเช่ือมโยงประสบการณ์ทางการเรียนผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนดว้ยระบบภาพและเสียง การเรียนรูปแบบน้ี

ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดทุ้กแห่งโดยการเช่ือมโยงอุปกรณ์ในชั้นเรียนอจัฉริยะดว้ยระบบบงัคบั

สัญญาณทางไกลเพื่อท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนในชั้นเรียน 3) สถาปัตยกรรม

หอ้งเรียนแบบจุดต่อจุด หรือ สถาปัตยกรรมห้องเรียนแบบสองหอ้ง (point-to-point or two – classes 

architectures) เป็นรูปแบบท่ีสร้างข้ึนเพื่อการเช่ือมโยงการเรียนระหว่างห้องเรียนหลัก  (local 

classroom) ท่ีครูและนักเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนอจัฉริยะร่วมกนั และใน

ขณะเดียวกนัก็ส่งผา่นหรือถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเรียนผา่นไปยงัห้องเรียนทางไกลอีกแห่ง

หน่ึง (remote classroom) ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ประสบการณ์เดียวกนัและเรียนร่วมกนั เป็นรูปแบบ

ห้องเรียนทางไกลท่ีนิยมกนัในปัจจุบนั และ 4) สถาปัตยกรรมห้องเรียนแบบหลายห้อง (multiple 

classroom architecture) เป็นรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะท่ีสร้างข้ึนเพื่อผสมผสานการน าเสนอจาก

หอ้งเรียนหลกัไปสู่แหล่งต่าง ๆ ท่ีหลากหลายแห่งจากระบบอินเทอร์เน็ต  

 ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน โดยราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าวา่ virtual หมายถึง 

เสมือน และความหมายของ smart หมายถึง สมาร์ต  (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546)  ซ่ึงจาก

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้จากหัวข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจยัจึงได้นิยามค าจ ากดัความของค าว่า 

“ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน” (virtual smart classroom) วา่เป็นการจดัการเรียนการสอนจ าลองแหล่ง

การเรียนรู้จดัท าข้ึนในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไปเป็นหอ้งเรียนท่ี

ไม่มีลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนัจาก

เทคโนโลยท่ีีหลากหลายท่ีก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในรูปแบบ

การเรียนทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพโดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการสร้าง

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ตัวอย่างรูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน 

รูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีสามารถพฒันาไดห้ลากหลายรูปแบบของเทคโนโลยี
ดิจิทลัต่าง ๆ และมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

 

1. บริบทสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับการด าเนินการทดลอง
วทิยาศาสตร์ท่ีซบัซ้อน (A context-aware ubiquitous learning environment for conducting complex 
science experiments) การฝึกอบรมนกัวิจยัมือใหม่เพื่อการทดลองและไดรั้บความรู้ใหม่ มีขั้นตอน
การด าเนินสภาพแวดลอ้มแบบยูบิควิตสั การเรียนรู้ตามบริบทด้วยการพฒันาโดยใช้อาร์เอฟไอดี
และเครือข่ายไร้สาย สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ระบบผูเ้ช่ียวชาญการเรียนการสอน
ผูเ้ช่ียวชาญระบบการเรียนการสอนใชใ้นระบบฐานความรู้ (ระบบผูเ้ช่ียวชาญ) มีความกา้วหนา้จาก
การให้ผลการเรียนของผูเ้รียนหาขอ้สรุปข้ึนอยูก่บัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ย 1) การเรียน
การสอนการตดัสินใจบนพื้นฐานของความรู้หรือประสบการณ์ของผูเ้รียนหรือผูเ้ช่ียวชาญ ระบบ
สามารถดัดแปลงได้ง่ายเพื่อให้ตรงกับอุปกรณ์ใหม่หรือแนวคิดในการด าเนินงานใหม่โดย 
การปรับเปล่ียนฐานความรู้ 2) ระบบผูเ้ช่ียวชาญอ้างอิงบนพื้นฐานของการจดัการสัญลักษณ์ มี 
การแสดงสัญลกัษณ์ หรือพีชคณิตบูลีน มีก าหนดวตัถุและความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุ หมายถึง 
ความรู้หรือประสบการณ์ 3) การใชก้ฎผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเขา้ถึงค าแนะน า  
และ 4) ระบบผูเ้ช่ียวชาญให้เหตุผลหรือค าอธิบายน าไปสู่ขอ้สรุปถือเป็นส่ิงส าคญัเพื่อการศึกษา 
ฐานขอ้มูลผลงานการเรียนรู้ฐานขอ้มูลผลงานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) บริบทผูเ้รียน หมายถึง 
ต าแหน่งของผูเ้รียนและเวลาท่ีเขา้ถึงการเรียน 2) บริบทสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ หมายถึงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ท่ีมีการติดตั้งตวัตรวจรับซ่ึงสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนบนต าแหน่งพิเศษ  
3) การตอบกลบัจากระบบ โดยข้ึนกบัค าตอบท่ีระบบไดรั้บจากผูเ้รียนเม่ือมีการตั้งขอ้ค าถามนั้น ๆ 
เช่น การทดสอบความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด าเนินงานอุปกรณ์ 4) ประวติัผูเ้รียนและพฤติกรรมการ
ใช้งานระบบ ซ่ึงหมายถึงประวติัพื้นฐานของผูเ้รียน บนัทึกการเขา้ใช้งานของผูเ้รียน การสนทนา
ของผูเ้รียน ประสบการณ์เดิมจากการทดลองเพื่อการจดัการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและ 5) ภาพ
แวดลอ้ม ของขอ้มูล หมายถึง รายละเอียดของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ตารางกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
อา้งอิงจากต าแหน่ง ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนรู้ในและต าแหน่ง รูปแบบกฎเกณฑ์ท่ีใช้
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ตลอดจนการจดัการการเรียนรู้และฐานทวนความรู้การสอนดว้ยกลยุทธ์
ต่าง ๆ การเรียนรู้แต่ละคนจะไดรั้บการแนะน าในรายละเอียดต่าง ๆ โดยกลไกการอนุมาน กรณีน้ี



36 
 

ยกตวัอย่าง เช่น การเอกซเรย์ผลึกเด่ียว การเล้ียวเบนของล าแสง เป็นตน้ (Gwo Jen Hwang et al, 
2009) 

2. M2Learn เป็นรูปแบบการพฒันาจุดเด่นของการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ
เคล่ือนท่ีและการจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบยูบิควิตสั ซ่ึงงานกบัการเช่ือมต่อ API ต่าง ๆ 
เพื่อการให้บริการ มีการสนับสนุนเทคโนโลยีการระบุต าแหน่งท่ีแตกต่างกันรวมทั้ ง จีพีเอส  
เสาสัญญาณคล่ืนไร้สาย บตัรประจ าตวัระยะไกลผ่านอาร์เอฟไอดี การรับรู้การเคล่ือนไหวกับ 
การตรวจสอบความเขม้ของสี และเข็มทิศดิจิทลั ง่ายต่อการสร้างการส่ือสารการท างานร่วมกนัและ
การประเมินโมดูลการใช้บริการท่ีมีอยู่ในแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิง เช่น มูเด้ิล ซ่ึงสามารถใช้ส่ือ 
การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การเรียนรู้และให้บริการอ่ืน ๆ การส่ือสารและการท างาน
ร่วมกันระหว่างระบบท่ีแตกต่างกัน แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนถูกจัดเก็บอย่างมีระบบ  
โดยการส่งผลการเรียนรู้และกิจกรรมทั้งหมดไปยงับริการส่งมูเด้ิล โดยไม่ค  านึงถึงแหล่งท่ีมาของ 
แอปพลิเคชนัท่ีประสบการณ์การเรียนรู้ได้ด าเนินการ เช่น เกม โปรแกรมมือถือและเคร่ืองมือเวบ็
ไซด์ การศึกษาสามารถตรวจสอบและเกรดทุกกิจกรรมของนักเรียนภายในแพลตฟอร์มมูเด้ิล 
(Martin Sergio et al, 2010) 

3. กรอบการท างานของการออกแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบยูบิควิตสับน
พื้นฐานความหมายการเ รียนรู้ (The design and implementation of a meaningful learning-based 
evaluation method for ubiquitous learning) ไดอ้อกแบบรูปแบบกิจกรรมของผูเ้รียน 2 ส่วนในเร่ือง
ของ 1) การศึกษาต้นไม้ ซ่ึงผูเ้รียนได้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสผ่านอุปกรณ์พีดีเอ  
ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีตรวจจบับริบทและสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนเพื่อจดัการเน้ือหาความรู้
พร้อมทั้งส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนได้อย่างทนัทีทนัใด และมีส่วนการจดัการเน้ือหา 
ท่ีสามารถตอบสนองการสืบคน้จากฐานขอ้มูลส่ือเน้ือหาการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นเพื่อการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมและมีระบบบนัทึกการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนได้ท าการติดแท็กอาร์เอฟไอดี 
กบัตน้ไมเ้หล่านั้น ผูเ้รียนจะใชพ้ีดีเอในการอ่านแท็ก ขอ้มูลเน้ือหาความรู้ข้ึนกบัพื้นท่ีนั้น ๆ ตน้ไม้
ต่าง ๆ ท่ีท าการติดแท็กอาร์เอฟไอดีจะมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาและขอ้ค าถาม ซ่ึงมีการตอบสนอง
ของระบบด้วยการจ าลองต้นไมใ้ห้มีความสัมพนัธ์กับปัญหาท่ีพยายามให้ผูเ้รียนต่างร่วมมือกัน
แก้ปัญหากับกลุ่ม หรือการสังเกตของผู ้เ รียน และ 2) ห้องเรียนท่ีมีการจัดการเ รียนรู้ทาง 
ด้านภาษาองักฤษ ประกอบด้วย ส่วนการติดต่อระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ประกอบด้วยเน้ือหา 
กิจกรรมและส่ือการสอนท่ีออกแบบโดยผู ้สอนซ่ึงการก าหนด เป้าหมาย ล าดับการเรียน 
วตัถุประสงค์ ค าแนะน า ฯลฯ ส่ือการสอนอยู่ในรูปแบบภาพยนตร์ หรือวิดีโอท่ีผูส้อนสามารถท า
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การเลือกและแก้ไขไดโ้ดยระบบคน้หา (search engines) ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดภ้ายในและ
ภายนอกห้องเรียน โดยภายนอกห้องเรียนจะมีส่วนการจดัการต าแหน่งดว้ยจีพีเอส ระบุต าแหน่ง
ละติจูดและลองติจูดโดยต าแหน่งทางดาวเทียม ขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งการเรียนรู้ 
(YM Huang et al., 2011) 

4. FLAGMAN เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
แบบเคล่ือนท่ี พฒันาโดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลยั  Ruse ประเทศบลัแกเรีย ในโครงการ
นานาชาติ Leonardo da Vinci เพื่อนักศึกษานานาชาติ ใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ว ัตถุประสงค์เพื่อ 
การเรียนรู้ด้วยการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมภาษาผ่านทางอุปกรณ์มือถือ เช่น พีดีเอ สมาร์ตโฟน
และแล็ปท็อปไร้สาย และเพื่อการสนบัสนุนการประกอบอาชีพในภาคการท่องเท่ียว มีรูปแบบการ
ติดต่อผูใ้ชข้องระบบ การจดัการเน้ือหาการเรียนรู้มีดว้ยกนั 7 ภาษาใหเ้ลือก ไดแ้ก่ บลัแกเรีย องักฤษ 
เยอรมนั สเปน กรีก ฝร่ังเศสและโปรตุเกส ความสามารถของระบบ ไดแ้ก่ การสร้างและแกไ้ขแหล่ง 
การเรียนรู้ เหมาะส าหรับการเรียนรู้ภาษา มีโมดูลการจดัการการรับรู้ของอุปกรณ์ของผูใ้ช้ ซ่ึง
สามารถปรับเน้ือหาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน และน าเสนอในรูปแบบภาพ ระบบรองรับผูใ้ช้งาน  
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผูส้อน ผูเ้รียน นกัแปลขอ้มูลเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ในระบบ และผูใ้ชง้าน
ทัว่ไป และการจดัการระบบทรัพยากรการเรียนรู้ 11 รูปแบบ ได้แก่ ขอ้ความ ไฟล์ ส่ือมลัติมีเดีย 
ระบบการทดสอบผู ้เรียน กระดานข้อความ ตารางเวลาเรียน กระทู้ พื้นท่ีปฏิบัติทางภาษา  
การสนทนา พจนานุกรมและค าถามท่ีถามบ่อย โครงสร้างเน้ือหาประกอบดว้ย บทเรียนต่าง ๆ ทีมี
รูปแบบบทสนทนา บอกความหมาย แบบฝึกหัด ขอ้ความ ฯลฯ การทดสอบในลกัษณะรูปแบบ
ตวัเลือกเดียว หลายตวัเลือก เติมค าในช่องวา่งและขอ้สอบอตันยั แบบฝึกหดัถูกสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ภาษาต่างประเทศ (Evgen S Georgievea Angel S Smrikarov & Tsvetozar S Georgievea, 2011) 

5. ระบบ Mlab เป้าหมายหลักของโครงการน้ีคือการออกแบบและพฒันาภาษามือถือ
ระบบการเรียนรู้ในห้องปฏิบติัการท่ีช่วยใหน้กัเรียนในการเขา้ถึงมากท่ีสุดของหอ้งปฏิบติัการภาษา
ดั้ ง เดิมคุณสมบัติบนโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ระบบ Mlab (http://mlab.computing.edu.sa/)  
ถูกออกแบบมาให้ท างานขา้มแพลตฟอร์ม กล่าวคือ สามารถเขา้ถึงไดผ้่านคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
และหลายประเภทของโทรศพัท์มือถือ ผูส้อนสามารถเขา้สู่ระบบโดยใช้ช่ือและรหัสวิชา สามารถ
อพัโหลดไฟลต่์าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการเรียน ท าการโพสตแ์ละลบวดีิโอยทููปได ้สามารถบนัทึกเสียง
และอพัโหลดออกแบบและสร้างแบบฝึกหดัและโพสตรู์ปแบบการเรียน ผูเ้รียนสามารถเขา้สู่ระบบ
โดยใช้ช่ือและรหัสวิชา ดูส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์เสียง วิดีโอและขอ้ความ (ไฟล์เสียง , วิดีโอ, 
และขอ้ความ) และท าแบบฝึกหัด การพฒันาระบบใช้เว็บเทคโนโลยีในรูปแบบภาษา HTML 5  
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CSS และ JavaScript ในส่วนการติดต่อผูใ้ช้ และใช้ภาษา PHP ในส าหรับการจดัการระบบ ซ่ึง
รองรับอุปกรณ์มือถือให้สามารถใช้งานง่าย โดยเรียกใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติ
โทรศพัทใ์ด ๆ เวบ็แอปพลิเคชนันั้นจดัเป็นความหลากหลายและการเขา้ถึงการใชง้านเวบ็บนมือถือ
ให้ในหลายแพลตฟอร์ม นอกจากน้ียงัมีความเรียบง่ายและการบ ารุงรักษาของการเขียนโปรแกรม
เวบ็บนมือถือท่ีมีบทบาทส าคญัในการเลือกการพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็มือถือเป็นวิธีการ 
สามารถใช้ APIs สนบัสนุนการท างานใชจ้  านวนของการบริการท่ีมีอยูแ่ละซอฟแวร์บนเวบ็โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมดว้ยตนเอง น ามาใชเ้ป็น HTML5 getUserMedia () API ส าหรับวสัดุเสียง
และ API MediaFire Cloud Storage ส าหรับวสัดุข้อความ เลือก MediaFire API เพราะจะช่วยให้
ผูส้อนท่ีจะอปัโหลดเน้ือหาขอ้ความถึง 12 GB ฟรี ตลอดจน API ของ YouTube ระบบ Mlab ซ่ึง
ให้บริการทั้งผูส้อนภาษาองักฤษและผูเ้รียน ประกอบดว้ย2 มุมมอง ไดแ้ก่ 1) มุมมองของผูส้อนจะ
ช่วยให้ผู ้สอนในการจัดการทะเบียนของนักเรียนเน้ือหาการเรียนรู้และท าแบบฝึกหัด และ  
2) มุมมองของผูเ้รียนแสดงให้เห็นว่าส่ือการเรียนรู้และให้ท าแบบฝึกหดั (Hind M Al Otaibi Reem 
A AlAmer & Hends S AL Khalifa, 2016) 
 

ขั้นตอนการพฒันาของระบบ  ADDIE  

 ขั้นตอนการพัฒนาของระบบ  ADDIE เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนท่ี 
นกัออกแบบการเรียนการสอนและนกัพฒันาการฝึกอบรมนิยมใช้กนั ซ่ึง ADDIE Model มีล าดบั
การพฒันาเป็น 5 ขั้น ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวเิคราะห์ (analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐาน
ส าหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอ่ืนๆ ในระหว่างขั้นตอนน้ีท าการระบุปัญหา ระบุ
แหล่งของปัญหา และวินิจฉยัค าตอบท่ีท าได ้ขั้นตอนน้ีอาจประกอบดว้ยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ 
เช่น การวิเคราะห์ความตอ้งการ (ความจ าเป็น) การวิเคราะห์งาน  การวิเคราะห์ภารกิจ ผลลพัธ์ของ
ขั้นตอนน้ีมกัประกอบดว้ย เป้าหมาย และรายการภารกิจท่ีจะสอน ผลลพัธ์เหล่าน้ีจะถูกน าเขา้ไปยงั
ขั้นตอนการออกแบบต่อไป  2) ขั้นการออกแบบ (design)  ขั้นตอนการออกแบบเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ผลลพัธ์จากขั้นตอนการวเิคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ส าหรับพฒันาการสอน ในระหวา่งขั้นตอนน้ี
คุณจะตอ้งก าหนดโครงร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน ซ่ึงไดรั้บการวินิจฉัยในระหว่าง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ 3) การพฒันา (development) ขั้นตอนการพฒันาสร้างข้ึนบนบนขั้นตอน 
การวิเคราะห์และการออกแบบ 4) การน าไปใช ้(implementation) เป็นขั้นตอนการด าเนินการใหเ้ป็น
ผล หมายถึง การน าส่งท่ีแทจ้ริงของการสอน และ 5) การประเมินผล (evaluation) ซ่ึงแต่ละขั้นตอน
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เป็นแนวทางท่ีมีลกัษณะท่ียืดหยุน่เพื่อให้สามารถน าไปสร้างเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Nada Aldoobie, 2015) 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 มิติการวดัคุณภาพของห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนการจดัการมิติการวดัคุณภาพเพื่อการใช้

เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของห้องเรียนเสมือนในการศึกษาไทยยุค 4.0 นั้น จะตอ้งประกอบไปดว้ยสาระ

เน้ือหาท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี คือ แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพของสารสนเทศ เน่ืองจากห้องเรียนอจัฉริยะ

เสมือนจดัเป็นสารสนเทศ ซ่ึงสารสนเทศเป็นผลท่ีไดจ้ากการค านวณ ประมวลผลให้ความหมายได้ 

และเกิดประโยชน์กบัผูใ้ช้โดยสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การใช้งาน (Nickerson R. C, 1998) ซ่ึง

คุณภาพของสารสนเทศ ประกอบดว้ย แนวคิดมิติการวดัคุณภาพของสารสนเทศของ Laudon K C. 

and Laudon J P.(2014). ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัมิติการวดัคุณภาพของ ดงัต่อไปน้ี 1) ความถูกตอ้งแม่นย  า 

(accuracy) 2) ความคงสภาพ  (integrity) 3) ความสอดคล้อง  (consistency) 4) ความสมบูรณ์  

(completeness) 5) ความถูกตอ้งมีเหตุผล (validity) 6) ความทนัเวลา (timeless) และ 7) ความสามารถ

ในเขา้ถึงได ้(accessibility) 

แนวคิดตัวแบบท่ีใช้เพื่อการประเมินความส าเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศ  

กรณีศึกษาความส าเร็จของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  “ Delone and McLean Information Success 

Model – D&M Success Model ” (William H.Delone and Ephraim R.McLean, 2003) ซ่ึ ง ไ ด้ มี 

การพฒันาจากกรอบแนวคิดความส าเร็จของสารสนเทศ (model of information system success) 

ประกอบด้วยมิติการว ัดดังต่อไปน้ี คือ 1) คุณภาพของระบบ (system quality) ประกอบด้วย 

 5 ตวัช้ีวดั ในเร่ืองของความเหมาะสมกับการใช้งาน (adaptability) ระบบสามารถเข้าใช้งานได้

ตลอดเวลา (availability) ระบบมีการท างานท่ีมีความสอดคล้องน่าเช่ือถือ (reliability) เวลาท่ีใช ้

การตอบสนองการท างาน (response time) และมีประโยชน์ต่อการใชง้าน(usability) 2) คุณภาพของ

ระบบสารสนเทศ (information quality) ประกอบด้วย  5 ตัวช้ีว ัดในเร่ืองของ  ความสมบูรณ์ 

(completeness)  ความง่ายต่อการเขา้ใจ (ease to understanding) ความเป็นส่วนตวั (personalization) 

ความเก่ียวเน่ืองกนั (relevance) และความปลอดภยัของขอ้มูล (security) 3) คุณภาพของการบริการ 

(service quality) ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดัในเร่ืองของการรับประกนั (assurance)  การเอาใจใส่ลูกคา้
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(empathy) และความเร็วในการตอบสนอง (responsiveness) 4) ความตั้งใจในการใชง้านของระบบ

(intention to use) ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดัในเร่ืองของธรรมชาติการใช้งาน (nature of use) รูปแบบ

การเช่ือมโยง (navigation patterns) จ านวนการเขา้ชมเว็บไซด์ (number of site visits) และจ านวน

รายการท่ีประมวลผล  (number of transactions executed) 5) ความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน (user 

satisfaction) ประกอบด้วย  3 ตัวช้ีวดัในเร่ืองของการซ้ือซ ้ า (repeat purchases) การเยี่ยมชมซ ้ า 

(repeat visit)และความพึงพอใจโดยรวม  (user survey) และ 6) ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ระบบ

สารสนเทศ  (Net Benefits) ประกอบด้วย  5 ตัวช้ีว ัดในเ ร่ืองของการลดต้นทุน (cost saving)  

การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (expanded markets) การเพิ่มยอดขาย (incremental additional sales) 

การลดต้นทุนในการค้นหา  (reduced search costs) และการประหยดัเวลาในการท างาน  (time 

saving) 

แนวคิดมิติการวดัคุณภาพของขอ้มูลของ Wang R. Y. & Strong D. M (1996) ประกอบดว้ย

มิติการวดัคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 1) คุณภาพเน้ือแท้ของข้อมูล (intrinsic quality) ประกอบด้วย  4 

ตวัช้ีวดัในเร่ืองของความมีช่ือเสียงของแหล่งท่ีมา (reputation) ความตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ 

(objectictivity) ความถูกตอ้งแม่นย  า (accuracy) และมีความน่าเช่ือถือ (believability) 2) คุณภาพของ

บริบทของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (contextual quality)ประกอบดว้ย 5 ตวัช้ีวดัในเร่ืองของความมี

มูลค่า (value added) ความสัมพนัธ์กบัระบบงาน (relevancy) ความทนัเวลา(timeless) ความสมบูรณ์ 

(completeness) ความเหมาะสมของจ านวนข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน(approriate amount of 

data) 3) คุณภาพการเขา้ถึงสารสนเทศ (accessibility quality) ประกอบดว้ย  2 ตวัช้ีวดัในเร่ืองของ

ความสามารถในการเขา้ถึงได ้(accessibility) และความปลอดภยัในการเขา้ถึง(access security)  และ 

4) คุณภาพการจัดรูปแบบและการแสดงสารสนเทศ (representational quality) ประกอบด้วย  

4 ตวัช้ีวดัในเร่ืองของความหมายท่ีชดัเจนของขอ้มูล (interpretability) ความง่ายต่อการเขา้ใจ (ease 

to understanding) การน า เสนอตรงตามความสอดคล้อง  (representational consistency) และ 

การน าเสนอท่ีมีความกระทดัรัด (concise representational) 

แนวคิดมิติการวดัคุณภาพของข้อมูลของ Knight S. A ประกอบด้วยมิติการวดัคุณภาพ 

(Knight S. A, 2011) ดังต่อไปน้ี 1) คุณภาพเน้ือแท้ของข้อมูล (intrinsic quality) ประกอบด้วย  

4 ตัวช้ีว ัดในเร่ืองของความสอดคล้องน่าเช่ือถือของข้อมูล (reliability) ความตอบสนองต่อ
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วตัถุประสงค์ (objectictivity) ความถูกตอ้งแม่นย  า (accuracy) และมีความน่าเช่ือถือ (believability) 

2) คุณภาพของบริบทของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (contextual quality) ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดัใน

เ ร่ืองของความกระทัด รัด  (conciseness) ความสมบูรณ์  (completeness) ความสอดคล้อง 

(consistency) และความ ง่ าย ต่อการ เข้า ใจ  (understandability) 3) คุณภาพด้านปฏิสัมพัน ธ์  

(interactional quality)ประกอบด้วย  4 ตัว ช้ีว ัดในเ ร่ืองของความสามารถในการเข้า ถึงได้  

(accessibility) ความปลอดภัย (security) ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ (efficiency) และ

ประโยชน์ในการใช้งาน (usability) และ 4) คุณภาพการจัดรูปแบบและการแสดงสารสนเทศ 

(represational quality) ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดัในเร่ืองของความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล (currency) 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของขอ้มูล(uniqueness) ความสัมพนัธ์กบัระบบงาน (relevancy) และขอบเขต

ของขอ้มูลท่ีชดัเจน (scope/depth) 

แนวคิดมิติการว ัดคุณภาพของข้อมูลของ  COBIT ตามเป้าหมายของสารสนเทศ 

ประกอบด้วย  มิ ติ เ ชิง คุณภาพ ดัง ต่อไปน้ี  1) คุณภาพเ น้ือแท้ของข้อมูล  (intrinsic quality) 

ประกอบด้วย 4 ตวัช้ีวดัในเร่ืองความถูกตอ้งแม่นย  า (accuracy) ความตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ 

(objectictivity) ความน่าเช่ือถือ (believability) และความมีช่ือเสียงของแหล่งท่ีมา  (reputation)  

2) คุณภาพเชิงบริบทและการน าเสนอ (contextual and representational quality) ประกอบด้วย  9 

ตวัช้ีวดัในเร่ืองความสัมพนัธ์กบัระบบงาน (relevancy) ความสมบูรณ์ (completeness) ความเป็น

ปัจจุบนัของขอ้มูล (currency) ความเหมาะสมของจ านวนขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน (approriate 

amount of data) การน าเสนอเน้ือหาท่ีกระชับ (concise representation) ความหมายท่ีชัดเจนของ

ข้อ มู ล  (interpretability) ความ เข้า ใ จ ง่ า ย  (understandability) ความกะทัด รัด  (conciseness)  

ความสอดคลอ้ง (consistency) และง่ายต่อการบ ารุงรักษา (ease of manipulation)  และ 3) คุณภาพ

ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความสามารถในการเข้า ถึ ง  (security/accessibility quality) 

ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดัในเร่ืองความสามารถในการใช้งานไดต้ลอดเวลา (availability/timeliness) 

และการจ ากดัการเขา้ถึงระบบ (restricted access)   

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเป็นงานท่ีเป็นรูปแบบการเรียนท่ีอาศยัเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มามี

บทบาท ตลอดจนงานวิจยัท่ีกล่าวถึงมิติการวดัคุณภาพของระบบสารสนเทศและมิติการวดัคุณภาพ

ของขอ้มูล และต่อไปน้ีเป็นง่นวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการก าหนดค่ามิติการวดัของรูปแบบห้องเรียนใน
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อนาคต ซ่ึงเป็นงานวิจยัท่ีมีความใกลเ้คียงในการก าหนดมิติการวดัคุณภาพของห้องเรียนในอนาคต

ในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่  

งานวิจัยของ Song Shuqiang et al (2014) ท าการศึกษาต่อยอดความรู้เก่ียวกับงานวิจัย

แนวคิดของห้องเรียนอัจฉริยะ  ของ Ronghuai Huang และคณะ กล่าวถึงฟังก์ชั่นมิติต่าง ๆ ของ

ห้องเรียนอจัฉริยะ 1) มิติแนวคิดดา้นการน าเสนอ (showing) 2) มิติความสามารถด้านการจดัการ 

(manageable) 3) มิติขีดความสามารถในการเขา้ถึง (accessible) 4) มิติการท างานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย

เวลาจริง (real-time interactive) และ 5) มิติการทดสอบ (testing) โดยไดท้  าการสร้างระบบท่ีเรียกวา่

รูปแบบ iSMART ท่ีประกอบด้วยกลไกการท างาน 6 โมดูล ได้แก่ 1) โครงสร้างระบบพื้นฐาน

ประกอบดว้ยระบบย่อย ตวัอย่าง เช่น พื้นท่ีทางกายภาพ โต๊ะ เกา้อ้ี ระบบไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ 

และระบบแสงสว่าง 2) ระบบเครือข่ายการตรวจจับ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับใน

รูปแบบของการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เทคโนโลยีคล่ืนความถ่ีวิทยุ และเทคโนโลยี

ตรวจจบับุคคล ซ่ึงต่างก็เป็นอุปกรณ์การตรวจจบัทั้งส้ิน 3) ระบบการจดัการส่วนกลาง ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ีจะใชก้ารควบคุมพลงังาน การควบคุมจอแสดงผล และการควบคุมในส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ของระบบทั้ งหมด 4) เทคโนโลยีผสมผสานโลกความจริง ประกอบด้วย ระบบท่ีใช้ใน 

การปฏิบัติการสาธิต ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล และอาจจะรวมไปถึงอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถสวมใส่บนร่างกายมนุษยเ์พื่อการโตต้อบซ่ึงกนัและกนั 5) การบนัทึกเวลา

จริงเพื่อช่วยในการจดับนัทึกประวติัเวลาของการเรียนรู้จากระบบ และ 6) เทคโนโลยียูบิควิตสัท่ี

ประกอบดว้ย เทคโนโลยคีลาวดแ์ละอุปกรณ์การติดต่อส่ือสารแบบเคล่ือนท่ี เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ไอแพด และอุปกรณ์โทรศพัท์ เป็นต้น โดยโมดูลท่ีส าคญัต่าง ๆ นั้นสามารถปรับได้ตามความ

ตอ้งการ และงบประมาณ 

Hsin-Yi Chang และคณะ (2015) กล่าวถึง กรอบแนวความคิดใหม่ในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ

การสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการสอนในอนาคตและเพื่อการท าการวจิยั

ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 มิติ อนัไดแ้ก่ 1) มิติทางเทคนิคเป็นการวดัทางเทคนิค

โดยการใชส้ภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีในการสนบัสนุน ตวัอยา่งเช่น ความต่อเน่ืองใน

การใชง้าน และความง่ายในการใช้งาน 2) มิติทางเน้ือหาเป็นการตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลท่ี
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รวมอยู ่ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยใีนการสนบัสนุน เช่น การปรับเปล่ียนของเน้ือหา 

ความหลากหลายของท่ีมาตลอดจนความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งของเน้ือหา 3) มิติทางความเขา้ใจเป็น 

การประเมินกิจกรรมท่ีผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ส่วนบุคคลเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผูเ้รียนเช่นการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ การเจรจาของผูเ้รียนและค าแนะน า

ตามช่วงเวลา 4) มิติการรู้คิดเป็นการส ารวจกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้สู่การรู้คิดใน

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีในการสนบัสนุน เช่น การคิดไตร่ตรอง การมุ่งงาน เขา้ใจ

การด าเนินงานและท าตามจุดประสงค์ อุปนิสัยความเป็นเด็กเป็นผูใ้หญ่ 5) มิติทางสังคม คือ 

การระบุลกัษณะ ความรุนแรงและความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล  ความเป็นส่วนร่วม การสนับสนุน  

การช่วยเหลือกนั เช่น การรวมกลุ่มของผูเ้รียน และ 6) มิติพฤติกรรมทางจิตใจการวดัการพฒันา

อารมณ์ในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีในการสนบัสนุน  เช่น ความวิตกกงัวลต่อการใช้

งานคอมพิวเตอร์ 

จากงานวิจัยข้างต้นเป็นการก าหนดฟังก์ชั่นการท างาน และมิติการวดัคุณภาพของ

เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีใช้เป็นส่ือสร้างห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ และส าหรับงานวิจยัท่ีมีการก าหนด

ฟังก์ชั่นการท างานของห้องเรียนหรือแมแ้ต่โปรแกรมส าหรับการเรียนการสอน และมิติการวดั

คุณภาพต่าง ๆ แต่งานวิจยัเหล่านั้นก็ไม่ไดท้  าการตรวจสอบรายละเอียดรายการของห้องเรียนใน

รูปแบบต่าง ๆ แต่อยา่งใด  ส่วนงานวจิยัท่ีไดท้  าการเปรียบเทียบฟังกช์ัน่การท างานของห้องเรียนใน

รูปแบบต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของคุณสมบติัการเรียนรู้ด้วยสภาพแวดล้อม  

การเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีและคุณสมบติัการเรียนรู้ดว้ยสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีแบบ  

ยูบิควิตัส (Martin Sergio et al, 2010) ส าหรับงานวิจัย ท่ี มีการหาค่าระดับความสัมพันธ์ของ 

มิติการวดัคุณภาพ ไดแ้ก่งานวิจยัส าหรับการประเมินสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบยูบิควิตสัเป็น

วิธีการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมีการประเมินค่าของเทคโนโลยีท่ีน ามาใชเ้พื่อการศึกษา ซ่ึง Yueh-Min 

Huang และคณะ กล่าวถึงมิติการวดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบยูบิควิตสั (Yueh-Min Huang et 

al, 2011) ประกอบดว้ย มิติการวดั คือ 1) การเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเชิงรุก (active) ใชเ้กณฑก์ารวดั ไดแ้ก่ 

การเรียนสามารถน าไปใช้กับการเรียนท่ีเร่งด่วน (urgency of learning need) เช่น การใช้คีย์เวร์ิด 

(keyword) เพื่ อก า รค้นหา  และวิ นิ จฉัย ปัญหาแบบออนไลน์  (online problem diagnoses)  
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และการเรียนรู้ตามค าขอของผูเ้รียน (initiative of knowledge accuistion)เช่น ส่ือน าเสนอ (material 

presentation) และ ค าแนะน าทางการศึกษา (study guidance)  2) การเรียนรู้แบบตามสภาพจริง 

(authentic) เป็นการจ าลองสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน (situation of instructional activity) เช่น การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัส่ือการเรียนการสอน 

(linking to related learning materials) และการปฏิสัมพันธ์ของผู ้เรียนบนส่ือการเรียนการสอน 

(students’ feedback on learning materials)  สภาพแวดล้อมห้องเรียนแบบยูบิควิตสั เป็นการรับรู้

บริบทของผูเ้รียนโดยการอาศยัขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนเป็นเกณฑ์ในการให้เน้ือหาสาระ

การเรียน (context awareness) โดยจ าเป็นต้องอาศยัอุปกรณ์จ าพวกเทคโนโลยีคล่ืนความถ่ีวิทยุ 

(Radio Frequency Identification : RFIDs ) เทคโนโลยีจีพีเอส  (Global Positioning System : GPS ) 

เทคโนโลยีตวัตรวจจบั (sensors) เทคโนโลยีตอบกลบัด้วยชีวภาพ (bio – feedback) 3) การเรียนรู้

อยา่งสร้างสรรค ์(constructive) สภาพแวดลอ้มหอ้งเรียนแบบยูบิควิตสั ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้เดิม

ของผู ้เ รียนเพื่อเป็นการต่อยอดประสบการณ์เดิมของผู ้เ รียนเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ใหม่  

(constructive learning) เช่น ระบบการทดสอบผูเ้รียนและระบบการวินิจฉัยผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม

ห้องเรียนแบบยูบิควิตัส มีฟังก์ชั่นการท างานท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมความก้าวหน้า 

การเรียนรู้ด้วยตวัเอง (self-regulated learning) เช่น ปฏิทินการเรียน (calendars) และรายการภาระ

การเรียนของผูเ้รียน (task-lists)  4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative) สภาพแวดล้อมห้องเรียน

แบบยูบิควิตสั มีช่องทางการส่ือสารระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนท่ีมีประสิทธิภาพ (interactivity of 

learning process) เช่น อีเมล์ หรือช่องทางท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัรายวิชา ฯลฯ 

สภาพแวดลอ้มหอ้งเรียนแบบยูบิควติสั มีช่องทางอ านวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน

ออนไลน์ โดยการใหป้ระสบการณ์ต่าง ๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์การเรียนรู้

ระหว่างสมาชิก (learning communication) เช่น บล็อกสนทนา หรือ กระทู้ถามตอบ ตลอดจน

ช่องทางสนทนาต่าง ๆ และ 5) การเรียนรู้สนบัสนุนศกัยภาพบุคคล (personalized) สภาพแวดลอ้ม

ห้องเรียนแบบยูบิควิตสัสอดรับการเรียนรู้เชิงปรับตวัสามารถเฝ้าดูและประเมินพฤติกรรมของ

ผู ้เ รียนแต่ละคนในปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ (adaptive learning) เช่น ระบบการแนะน าผู ้เ รียน 

(recommended system) และรูปแบบการใชเ้อเยน่ (agent-based model) ความสามารถในการตีความ

พฤติกรรม และส่งผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนไดว้า่ผูเ้รียนควรจะท าส่ิงใดต่อไป สภาพแวดลอ้มหอ้งเรียน
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แบบยูบิควิตสัมีส่วนสนบัสนุนผูเ้รียนจะช่วยเปล่ียนแปลงส่งแวดลอ้มให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียนโดยอตัโนมติั (personalization service) อย่างไรก็ตามพบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ 

ล้วนเป็นเพียงงานวิจัยท่ีก าหนดคุณสมบัติด้วยมิติการวดัคุณภาพหรือคุณสมบัติของฟังก์ชั่น 

การท างาน แต่ไม่ไดท้  าการประเมินระดบัคุณภาพของหอ้งเรียนในอนาคตนั้น ๆ เลย 

  



 
 

 

บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

งานวจิยัเร่ือง “การพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย” 

ตั้งบนฐานรูปแบบการวจิยัและพฒันา มีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาตวัช้ีวดัในมิติคุณภาพการวดั 

2. การพฒันาระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

3. การกลัน่กรองตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 

การพฒันาตัวช้ีวดัในมติิคุณภาพการวดั  

 ประกอบไปดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในบริบทของ
ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน (ความหมาย รูปแบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน และตวัช้ีวดัของห้องเรียน
อจัฉริยะเสมือน) การศึกษาในประเทศไทย  และมิติการวดัคุณภาพต่าง ๆ 

ผลลพัธ์ท่ีได ้ตามบริบทของหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือน มีดงัต่อไปน้ี 

ห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนจ าลองแหล่งการเรียนรู้จดัท า

ข้ึนในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไปเป็นห้องเรียนท่ีไม่มีลกัษณะ

ทางกายภาพท่ีสามารถจบัตอ้งได้ เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกนัจากเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายท่ีก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในรูปแบบการเรียน

ทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพโดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการสร้างกิจกรรม

การเรียนการสอน 

 รูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโดยรอบ  
(Bick et al, 2007) 2) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี  (Maeguerite L Koole, 2009) (Liyana 
Shuib et al, 2015)  3) สภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ บบ ร อบตัว  (Dan Pontefract, 2004)  
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4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ีแบบยูบิควิตัส  (Mark Weiser, 1991) (Luyi Li Yanlin 
Zheng Hiroaki Ogata & Yoneo Yano, 2005) (Saadiah Yahya Erny Arniza Ahmad & Kamarularifin 
Abd Jalil., 2010) 5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือน (Boyle .T,1997)   (Sandy Britain and 
Oleg Liber., 2001) Arbaugh J.B.(2000) และ Daniel Mueller  และ Stefan Strohmeier (2011) (Daniel 
Mueller and Stefan Strohmeier, 2011) (พิเชษฐ เพียรเจริญ, 2556) และ 6) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
แบบอจัฉริยะ Pishva D และ Nishantha (2008) (สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2558)  (Ronghuai Huang et.al., 2014) 
(Fatimah Alsaif  และ Arockisamy Clementking , 2014)  

การศึกษาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2553) 

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) มาตรา 15 การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ  

คือ มาตรา 16 การศึกษาในระบบท่ีมี 2 ระบบ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประกอบดว้ยการศึกษา 

ซ่ึงจดัไม่นอ้ยวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษาและการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ  

ต ่ากวา่ปริญญาและระดบัปริญญา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

มิติการวัดคุณภาพต่าง ๆ (Hsin-Yi Chang et al., 2015) กล่าวถึง กรอบแนวความคิดใหม่ใน
การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการสอนในอนาคต
และเพื่อการท าการวิจยัในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 มิติ อนัไดแ้ก่ 1) มิติทางเทคนิค
เป็นการวดัทางเทคนิคโดยการใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีในการสนับสนุน  
ตัวอย่างเช่น ความต่อเน่ืองในการใช้งาน และความง่ายในการใช้งาน 2) มิติทางเน้ือหาเป็น 
การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลท่ีรวมอยู่ ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีใน 
การสนบัสนุน เช่น การปรับเปล่ียนของเน้ือหา ความหลากหลายของท่ีมาตลอดจนความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งของเน้ือหา 3) มิติทางความเขา้ใจเป็นการประเมินกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการพฒันา
องคค์วามรู้ส่วนบุคคลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผูเ้รียนเช่นการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 
การเจรจาของผูเ้รียนและค าแนะน าตามช่วงเวลา 4) มิติการรู้คิดเป็นการส ารวจกิจกรรมท่ีสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้สู่การรู้คิดในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีในการสนบัสนุน เช่น 
การคิดไตร่ตรอง การมุ่งงาน เขา้ใจการด าเนินงานและท าตามจุดประสงค ์อุปนิสัยความเป็นเด็กเป็น
ผูใ้หญ่ 5) มิติทางสังคม คือการระบุลกัษณะ ความรุนแรงและความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล  ความเป็น
ส่วนร่วม การสนบัสนุน การช่วยเหลือกนั เช่น การรวมกลุ่มของผูเ้รียน และ 6) มิติพฤติกรรมทาง
จิตใจการวดัการพฒันาอารมณ์ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีมีเทคโนโลยีในการสนับสนุน  เช่น 
ความวติกกงัวลต่อการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
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การพฒันาระบบประเมนิห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

 ประกอบไปดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

ขั้นตอนการด า เนินงานตั้ งบนพื้นฐาน ADDIE Model ได้แก่  1) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(analysis) 2) การออกแบบ (design) 3) การพัฒนาระบบ (development) 4) การน าไปใช้งาน 
(implement) และ 5) การประเมินผล (evaluation) 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนขั้นตอนในการรวบรวมความตอ้งการของระบบ ในท่ีน้ีคือ
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินผลห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย ใช้
วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อยนืยนัตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีประสบการณ์ใน
แต่ละระดับการศึกษาของไทย (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษาและระดบัการฝึกอบรม) ระดบัชั้นละ 5 คน (ภาคผนวก ก) 

การออกแบบ จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถออกแบบระบบ ซ่ึงมีแบบจ าลองยสูเคส ดงัน้ี 

 

 

รูปที ่3.1 แบบจ าลองยสูเคส 

 จากรูปท่ี 3.1 แบบจ าลองยสูเคส (Use case) ของระบบ ประกอบดว้ย 1) ส่วนผูดู้แลระบบท่ี
สามารถท าการแกไ้ขและปรับปรุงตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน  และ 2) ส่วนของผูใ้ช ้ท่ีจะท าการใช้
งานระบบเพื่อการประเมิน 

 ส าหรับแผนภาพบริบทของระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

(Context diagram) ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2  
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รูปที ่3.2 แผนภาพบริบทของระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของระบบในส่วนของผูใ้ชง้าน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 

 

รูปที ่3.3 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ส่วนของผูใ้ช ้

 จากรูปท่ี 3.3 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ประกอบดว้ย 

กระบวนการท่ี 1.1 Calculate score ใชส้ าหรับค านวณคะแนนในมิติการวดัคุณภาพในแต่

ละระดบัชั้นการศึกษา  

กระบวนการท่ี 1.2 Evaluate VSC ใชส้ าหรับประเมินผลคุณภาพของห้องเรียนอจัฉริยะเส

มือในแต่ละระดบัชั้นการศึกษาท่ีตอ้งการประเมิน 

กระบวนการท่ี 1.3 Analysis & Recommend ใชส้ าหรับวเิคราะห์เพื่อหาจุดท่ีควรปรับปรุง

และเสนอค าแนะน าเพื่อการปรับปรุง 
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 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของระบบ ในส่วนของผูดู้แลระบบ  ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4 

 

รูปที ่3.4 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ของระบบในส่วนของผูดู้แลระบบ 

 จากรูปท่ี 3.4 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 ประกอบดว้ย 

กระบวนการท่ี 1.4 Update ใชส้ าหรับปรับปรุงขอ้มูลตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน ้าหนกั และขอ้ความ

ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุง  

 

แบบจ าลองอีอาร์ของระบบ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5 

 

รูปที ่3.5 แบบจ าลองอีอาร์ของระบบ 
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ส าหรับสถาปัตยกรรมของระบบ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.6 

 
 

รูปที ่3.6 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 จากรูปท่ี 3.6 สถาปัตยกรรมของระบบท่ีรองรับการท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (PC or Mobile devices) ซ่ึงระบบประกอบดว้ย   

1) ส่วนการติดต่อผูใ้ชง้าน (Interface)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที ่3.7 หนา้จอระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

ระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือน 

ส าหรับการศึกษาไทย 

Assessment System of Virtual Smart Classroom 

For Thai Education 

แบบประเมิน 
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 จากรูปท่ี 3.7 ผู ้ใช้คลิกแบบประเมินแล้ว จะพบหน้าจอการเร่ิมต้นในการรับผล ตาม 
รูปท่ี 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.8 หนา้จอเร่ิมตน้ในการรับผล 

 ในส่วนหนา้จอการรับผลจากรูปท่ี 3.8 เม่ือผูใ้ชก้รอกรายการช่ือห้องเรียนท่ีตอ้งการประเมิน 
พร้อมระดับชั้ นท่ีต้องการประเมิน (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษาและระดบัการอบรม) เลือกค าสั่งตกลง จะเขา้สู่หนา้จอการรับขอ้มูลเพื่อท าการเช็ค
รายการสถานะของหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีตอ้งการประเมิน 
 

 

รูปที ่3.9 ส่วนการรับขอ้มูล 

ค าแนะน า  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

หอ้งเรียน  

 

ตกลง ยกเลิก 

ระดบัชั้น 
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  2) ส่วนการประเมินผล (Assessment Engine) เม่ือผู ้ใช้เช็ครายการสถานะของ
ห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส่งผลขอ้มูลเพื่อท าการประมวลผล ดงัแสดงในรูป 
ท่ี 3.10 

 

รูปที ่3.10 ส่วนการประเมินผล 

จากรูปท่ี 3.10 เป็นส่วนการประเมินผล พบวา่องคป์ระกอบของการประเมินผลตอ้งมีตวัช้ีวดั
ส าหรับการศึกษาท่ีผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญว่าเหมาะสมกับระดับชั้ น
การศึกษาไทยในชั้นใด ๆ ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัใดเพื่อน ้ ามาพิจารณาหาค่าน ้ าหนกัประจ า
ตวัช้ีวดัในระดบัชั้นการศึกษาต่าง ๆ จากนั้นเม่ือระบบประเมินมีฐานของตวัช้ีวดัและน ้ าหนกัประจ า
ตวัช้ีวดัแลว้ ก็เขา้สู่การประมวลผลในรูปแบบการเช็คสถานะรายการ (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย
และน้อยท่ีสุด) ท าการประมวลผลด้วยขั้นตอนวิธี (ตามในประเด็นถัดไป) เม่ือได้ผลลัพธ์ของ
คะแนนแสดงในรูปกราฟมิเตอร์ โดยแบ่งระดบัคะแนน 1 ถึง 5 ซ่ึงน าค่าไปเทียบระดบัคุณภาพตาม
ค่าเกณฑ์ของเบสท์ (Best John, 1977) การแสดงผลระดบัคะแนน ด้วยรูปแบบแผนภาพระดบัค่า
คะแนนและมีสีส าหรับประเมินสถานการณ์ (Kaplan R. S.& Norton D. P, 2008) ดงัต่อไปน้ี  

ระดบัคุณภาพมากท่ีสุด อยูใ่นระหวา่งค่า 4.21 – 5.00   สีเขียวแก่ 

ระดบัคุณภาพมาก อยูใ่นระหวา่งค่า 3.41 – 4.20 สีเขียวอ่อน 

ระดบัคุณภาพปานกลาง อยูใ่นระหวา่งค่า 2.61 – 3.40 สีเหลือง 
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ระดบัคุณภาพต ่า  อยูใ่นระหวา่งค่า 1.81 – 2.60 สีส้ม 

ระดบัคุณภาพต ่าสุด อยูใ่นระหวา่งค่า 1.00 – 1.80 สีแดง 

ดงัแสดงในรูปท่ี 3.11 

 

รูปที ่3.11 รูปแบบการประมวลผลแสดงผลลพัธ์ 

และในรูปแบบการเปรียบเทียบคะแนนของทุกมิติคุณภาพการวดัทั้ง 5 มิติ น าเสนอใน
รูปแบบของกราฟเรดาห์ โดยระบบจะมีส่วนการแนะน าใหป้รับปรุงมิติการวดัคุณภาพ ท่ีใหค้่าระดบั
คะแนนนอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในรูปท่ี 3.12 

 
 

รูปที ่3.12 รูปแบบการประมวลผลแสดงผลลพัธ์ 
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3) ขั้นตอนวธีิการประมวลผลคะแนน (Scoring Algorithm)  

  ระบบประเมินผลห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย ใช้รูปแบบ  
การวเิคราะห์ขอ้มูลบนพื้นฐานขั้นตอนวธีิการประมวลผลคะแนน ดงัต่อไปน้ี 

 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
𝑠𝑖  

 

โดย  score  คือ ระดบัคะแนนของมิติการวดัคุณภาพนั้น ๆ 

𝑤i คือ  ค่าน ้าหนกัของตวัช้ีวดั i ในมิติการวดัคุณภาพนั้น ๆ 

𝑠i คือ  ค่าคะแนนโดยผูป้ระเมินของตวัช้ีวดั i  ในมิติการวดัคุณภาพนั้น ๆ 
 

4) ตวัช้ีวดั (Indicators) และค่าน ้ าหนักคะแนนซ่ึงได้มาจากขั้นตอนท่ี 3 การกลั่นกรอง

ตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ (กล่าวในหวัขอ้ถดัไป) 

5) ฐานขอ้มูล ทางดา้นฝ่ังผูใ้ห้บริการ (web server) ส าหรับเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดั และค่าน ้าหนกั

คะแนน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละระดบัชั้นการศึกษา 

การพัฒนาระบบ โดยสร้างและออกแบบหนา้จอติดต่อผูใ้ชด้ว้ยโปรแกรม Macromedia 
Dreamweaver  ใช้ภาษา PHP ในการพฒันาเว็บแอพพลิเคชั่น รูปแบบฟรีซอร์สโคดท่ีใช้สร้าง
รูปแบบกราฟการแสดงผลต่าง ๆ และการจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL 

การน าไปใช้ ด้วยการทดลองการท างานของระบบทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้าน 
การท างานของระบบ ดา้นการใชง้าน และดา้นประสิทธิภาพในการท างานของระบบ (ภาคผนวก จ)  

การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ ตรวจสอบการท างานของระบบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (ภาคผนวก ง) ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ใชเ้กณฑก์ารประเมินค่า (ration scale) 5 ระดบั ตามค่าเกณฑข์องเบสท ์(Best John, 1977)  คือ ระดบั
คุณภาพมากท่ีสุด อยู่ในระหว่างค่า 4.21 – 5.00  ระดบัคุณภาพมาก อยู่ในระหว่างค่า 3.41 – 4.20 
ระดบัคุณภาพปานกลาง อยูใ่นระหวา่งค่า 2.61 – 3.40 ระดบัคุณภาพต ่า อยูใ่นระหวา่งค่า 1.81 – 2.60 
และระดบัคุณภาพต ่าสุด อยู่ในระหว่างค่า 1.00 – 1.80 เป็นเกณฑ์พิจารณาหาค่าตวัช้ีวดัท่ีมีค่ามาก
ท่ีสุดจากการประเมินเพื่อยนืยนัตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ  
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การกลัน่กรองตัวช้ีวดัจากผู้เช่ียวชาญ 

ประกอบไปดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. สร้างต้นแบบมิติการว ัดคุณภาพต่าง ๆ จากกรอบแนวความคิดใหม่ในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการสอนในอนาคตและ

เพื่อการท าการวิจยัในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 6 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติทางเทคนิค 2) มิติ

ทางเน้ือหา 3) มิติทางความเขา้ใจ 4) มิติการรู้คิด 5) มิติทางสังคม และ 6) มิติพฤติกรรมทางจิตใจ  

2. น าตน้แบบมิติการวดัคุณภาพต่าง ๆ นั้น เขา้สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญในเบ้ืองตน้

เพื่อหามิติการวดัคุณภาพท่ีเหมาะสม พบว่า มิติการวดัคุณภาพต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาไทย

ประกอบดว้ย 1) มิติทางเทคนิค 2) มิติทางเน้ือหา 3) มิติทางความเขา้ใจ 4) มิติการรู้คิด และ 5) มิติ

ทางสังคม น าไปสร้างแบบประเมินตวัช้ีวดัในแต่ละมิติการวดัคุณภาพของระบบประเมินห้องเรียน

อจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย (ภาคผนวก ข) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมท่ี

จะน าไปใช้สร้างระบบประเมินเสนอผูเ้ช่ียวชาญโดยให้ค่าระดบัคะแนนความส าคญัของตวัช้ีวดั 

ต่าง ๆ ในมิติการวดัคุณภาพต่าง ๆ โดยการก าหนดความเหมาะสมของตวัช้ีวดัน้ีจะอา้งอิงเกณฑ์การ

ใหค้ะแนนของเบสท ์(Best John, 1997) ท่ีระดบัคะแนนความส าคญัมากท่ีสุด อยูใ่นระหวา่งค่า  4.21 

ถึง  5.00  ระดบัคะแนนความส าคญัมาก อยูใ่นระหวา่งค่า  3.41 ถึง 4.20 ระดบัคะแนนความส าคญั

ปานกลาง อยูใ่นระหวา่งค่า  2.61 ถึง  3.40 ระดบัคะแนนความส าคญันอ้ย อยูใ่นระหวา่งค่า  1.81 ถึง  

2.60 และระดบัคะแนนความส าคญัน้อยท่ีสุด อยู่ในระหว่างค่า  1.00 ถึง  1.80 หากตวัช้ีวดัใดผ่าน

การพิจารณาว่าตวัช้ีวดันั้นเหมาะสมและมีค่าระดบัคะแนนความส าคญัมากท่ีสุด ก็จะได้รับการ

พิจารณาน าไปใชเ้ป็นตวัช้ีวดัในมิติคุณภาพการวดันั้นตามระดบัชั้นการศึกษา (ภาคผนวก ค) 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
บทน้ีกล่าวถึงผลการวิจยั “การพัฒนาระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนส าหรับ

การศึกษาไทย” ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอ ไดด้งัน้ี 

1. ระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือน ดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาใน

ระดบัต่าง ๆ ในประเทศไทย 

2. ตวัช้ีวดัส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน ท่ีเหมาะสมกับ

การศึกษาในประเทศไทย 

3. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษา

ไทย 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 

ระบบประเมนิห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

 ในส่วนการใชง้านระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย ประกอบ
ไปดว้ยส่วนการติดต่อใชง้านกบัผูใ้ชง้าน ดงัต่อไปน้ี 

1. หนา้จอระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย  
ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 

 
รูปที ่4.1 หนา้จอระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 
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2. ส่วนรับขอ้มูลการประเมินผล 
 ส่วนรับขอ้มูลพื้นฐานคือ หอ้งเรียนในส่วนช่ือหอ้งเรียน และ ระดบัชั้นการศึกษาท่ีตอ้งการ
ท าการประเมิน  

 ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2  

 
 

รูปที ่4.2 หนา้จอเร่ิมตน้ในการรับผล 

 จากรูปท่ี 4.2 ผูใ้ช้จะท าการประเมินผลโดยเร่ิมจากการระบุช่ือห้องเรียน และระดับชั้น
การศึกษาท่ีตอ้งการประเมิน 

 ในส่วนการต่อไปจะเขา้ส่วนการรับขอ้มูล ในรูปแบบการเช็คสถานะรายการของห้องเรียน
อจัฉริยะเสมือนวา่มีคุณสมบติัอยูใ่นระดบัใด (มากท่ีสุด เท่ากบั 5 , มาก เท่ากบั 4 , ปานกลาง เท่ากบั 
3 , นอ้ย เท่ากบั 2 และ นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1) 
 

 

รูปที ่4.3 ส่วนการรับขอ้มูล 
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 เม่ือผูใ้ชท้  าการเช็ครายการสถานะของหอ้งเรียนเป็นท่ีเรียบร้อย โปรแกรมจะท าการค านวณ
ค่าระดบัคะแนน ซ่ึงสามารถแสดงผล ไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปที ่4.4 ส่วนการสรุปผลประเมิน (มิติทางเทคนิค และ มิติทางเน้ือหา) 
 
 

 
 

รูปที ่4.5 ส่วนการสรุปผลประเมิน (มิติความเขา้ใจ และ มิติการรู้คิด) 
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รูปที ่4.6 ส่วนการสรุปผลประเมิน (มิติทางสังคม และ ผลรวมของทุกมิติ) 

 
 

รูปที ่4.7 ส่วนการสรุปผลประเมิน (น าเสนอการเปรียบเทียบในทุกมิติการวดัคุณภาพ) 
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รูปที ่4.8 ตวัอยา่งรายละเอียดในประเด็นท่ีควรพิจารณาจากการประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือน 

 

ตัวช้ีวัดส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนที่เหมาะสมกับ
การศึกษาในประเทศไทย 

จากงานวิจยัไดท้  าการกลัน่กรองตวัช้ีวดัโดยผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัชั้นการศึกษา ชั้นละ 

5 คนท าการกลัน่กรองและก าหนดค่าระดบัคะแนนความส าคญั (ตามภาคผนวก ค) ผูว้ิจยัได้น า 

ผลตวัช้ีวดัท่ีผ่านการกลัน่กรองท่ีมีค่าระดบัคะแนนความส าคญัตั้งแต่ 4.21 น ามาใช้เป็นตวัช้ีวดัใน

การพฒันาระบบ พบว่า ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ ระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และระดบัการอบรม มีรายละเอียดตามตาราง

ท่ี 4.1 ถึง ตารางท่ี 4.5 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางเทคนิคในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความส าคัญ 

1.มิติทางเทคนิค 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

1.1 ประเด็นทัว่ไป      

1)ระบบใชง้านง่าย      
2)ระบบเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้      
3)ระบบมีกระบวนการเช่ือมต่อขอ้มูลของระบบเพื่อการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

     

4)ระบบมีฟังกช์ัน่การท างานท่ีไม่ซบัซอ้น      
5)ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน์      
6)ระบบสามารถเช่ือมต่อสภาพแวดลอ้มระบบเสียง      
7)ระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง     - 
8)ระบบมีการจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้     - 
9)ระบบมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้     - 
10)ระบบสามารถน าเอานวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใชง้าน
เพื่อการเรียนรู้ 

-     

1.2 ประเด็นพเิศษ      

1)ระบบช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท าการทดลองได้
อยา่งอิสระ 

- -    

2)ระบบมีการจดัสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ี
เพียงพอกบัผูเ้รียน 

     

3)ระบบมีความพร้อมในการใชง้านหอ้งทดลองส าหรับ
ผูเ้รียน  

-    - 
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ตารางที ่4.2 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางเน้ือหาในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตวัช้ีวดั ค่าระดบัความเหมาะสม 

2. มติทิางเน้ือหา 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

2.1 ประเดน็ทั่วไป      

1) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์แก่ผูเ้รียน      
2)ระบบรูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง    - -  
3)ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายของเน้ือหาท่ีมา  -     
4)ระบบตอ้งการจดัการบริบทของเน้ือหาใหเ้หมาะสม       
5) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์แก่ผูเ้รียน      

2.2 ประเดน็พเิศษ      
1)ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีส่วนสนบัสนุนการคน้หาสารสนเทศ      

2.3 ประเดน็การสร้างความรู้      
1)ระบบมีรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  -  - - - 
2)ระบบมีการเจรจาต่อรองระดบันกัศึกษา  - - - - - 
3)ระบบมีการจดัการเรียนรู้แบบส ารวจ  - -    
4)ระบบมีการเรียนตั้งบนพ้ืนหวัขอ้การเรียนและมีโมดูลโครงสร้าง
การเรียน  

     

5)ระบบมีการจดัการเรียนตั้งบนพ้ืนฐานการสืบเสาะความรู้และมี
โมดูลการทดลองการเรียน  

- -    

6)ระบบมีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน       
7)ระบบตอ้งมีการสนบัสนุนสัญชาตญาณการเรียนรู้ของผูเ้รียน  -     
8)ระบบรูปแบบการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยขีองระบบ  -     

2.4 ประเดน็การคิดแบบมีล าดบัขั้นสูง      
1)ระบบมีสร้างการแข่งขนัในกลุ่มการเรียนแก่ผูเ้รียน  -  - - - 
2)ระบบมีความสามารถในการสร้างความทา้ทายแก่ผูเ้รียน  -    - 
3)ระบบมีการเรียนตั้งบนพ้ืนหวัขอ้การเรียนและมีโมดูลโครงสร้าง
การเรียน  

     

4)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางการเรียนรู้  

-     

5)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลงการ
ประเมินผลเรียนรู้  

-     
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ตารางที ่4.3 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางความเขา้ใจในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความเหมาะสม 

3. มิติทางความเข้าใจ 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

3.1 ประเด็นการคิดจากจากความเข้าใจ-การรู้คิดเพ่ือการ
ปฏิสัมพนัธ์ 

     

1)ระบบมีส่วนตระหนกับริบทการเพิ่มขีดความสามารถ
ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

     

2)ระบบมีความสามารถตั้งค่าเป้าหมายการเรียนของ
ผูเ้รียนได ้

     

3)ระบบมีส่วนการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน      

4)ระบบมีส่วนบริหารจดัการเวลา - -    

5)ระบบมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น 
การเรียนรู้เชิงรุก 

-     

3.2 ประเด็นความรู้ความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 

     

1)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบฝึกหัด
ทางปัญญา 

     

2)ระบบมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีหลาย
แนวทางใหก้บัผูเ้รียน 

-     

3)ระบบมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการเรียน 
การสอนแบบเผชิญหนา้ 

-     

4)ระบบมีต้องมีรูปแบบการจัดการเวลาในการให้
ค  าแนะน า 

-     
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ตารางที ่4.4 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติการรู้คิดในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความเหมาะสม 

4.มิติการรู้คิด 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

4.1 ประเด็นความรับผดิชอบและเสรีภาพของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  

     

2)ระบบมีความสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
รับผดิชอบต่อการเรียนและกิจกรรม  

     

4.2 ประเด็นการสะท้อนแนวความคิดของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
คิดเห็นสะทอ้นกลบัมา   

-     

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความคิดแบบวพิากษ ์ 

-     

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนวดัและ
ประเมินผลตวัเองได ้ 

     

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนตดัสินใจ
แบบมีวจิารณญาณ  

-     

4.3 ประเด็นการก ากบัตัวเองของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมุ่ง
ภาระงาน  

-     

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเนน้ 
กลยทุธ์งาน  

-     

3)ระบบมีส่วนประเมินความรู้ผูเ้รียน       
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ตารางที ่4.5 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางสังคมในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความเหมาะสม 

5.มิติทางสังคม 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

5.1 ประเด็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน      

1)ระบบมีช่องทางการช่วยเหลือของผูส้อน      
2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจและใหก้ าลงัใจแก่
ผูเ้รียน 

    - 

5.2 ประเด็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน      
1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือ/ปฏิสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนและการท างานร่วมกนั 

-    - 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมสมคัรสมานสามคัคีของ
ผูเ้รียน 

    - 

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะท างาน
รวมกนัในชั้นเรียน 

    - 

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้และกิจกรรม
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

-    - 

5)ระบบมีความสามารถส่งเสริมเกิดความผกูพนัของแต่ละคน -    - 
6)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดมิตรภาพความเป็นเพ่ือน -    - 
5.3 ประเด็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม      
1)ระบบมีความสามารถช่วยสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั      
2)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจใส่ใจใน
กิจกรรมการเรียน 

     

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้พฤติกรรมใน
ลกัษณะท่ีเป็นระเบียบ 

     

4)ระบบมีการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบออนไลน์      
5)ระบบมีส่วนการจดัการความพนัธ์กบัทีมงานผูดู้แลพ้ืนท่ีการ
เรียน 

-     

6)ระบบมีช่องทางสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ ์      
7)ระบบมีช่องทางการตอบกลบัแบบทนัทีทนัใด      
8)ระบบมีปฏิสัมพนัธแ์บบปิดลอ้ม - - -  - 
9)ระบบมีปฏิสัมพนัธแ์บบลอ้มรอบ - - -  - 
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 จากรายละเอียดของตวัช้ีวดัตมมิติการวดัคุณภาพท่ีผ่านการกลั่นกรองก าหนดค่าระดับ
คะแนนความส าคญั  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัช้ีวดัดงักล่าวหาค่าถ่วงน ้ าหนกัของตวัช้ีวดั ดงัแสดงในตาราง 
ท่ี 4.6 
ตารางที ่4.6 ค่าถ่วงน ้าหนกัของตวัช้ีวดัในมิติทางเทคนิคในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนักตัวช้ีวดั 

1.มิติทางเทคนิค 
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กา
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ม 

1.1 ประเดน็ทั่วไป      

1)ระบบใชง้านง่าย 0.10 0.09 0.08 0.08 0.11 
2)ระบบเป็นประโยชนต่์อการเรียนรู้ 0.10 0.09 0.07 0.07 0.11 
3)ระบบมีกระบวนการเช่ือมต่อขอ้มูลของระบบเพ่ือการ
เรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

0.10 0.08 0.07 0.07 0.12 

4)ระบบมีฟังกช์ัน่การท างานท่ีไม่ซบัซอ้น 0.10 0.08 0.07 0.07 0.11 
5)ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน์ 0.10 0.09 0.08 0.08 0.11 
6)ระบบสามารถเช่ือมต่อสภาพแวดลอ้มระบบเสียง 0.10 0.08 0.08 0.08 0.11 
7)ระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 0.10 0.09 0.07 0.07  
8)ระบบมีการจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ 0.10 0.09 0.08 0.08  
9)ระบบมีความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ 0.10 0.08 0.08 0.08 0.11 
10)ระบบสามารถน าเอานวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใชง้านเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 0.08 0.08 0.08 0.12 

1.2 ประเดน็พเิศษ         
1)ระบบช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท าการทดลองได้
อยา่งอิสระ 

  0.08 0.08  

2)ระบบมีการจดัสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
เพียงพอกบัผูเ้รียน 

0.10 0.08 0.08 0.08 0.11 

3)ระบบมีความพร้อมในการใชง้านหอ้งทดลองส าหรับ
ผูเ้รียน  

 0.08 0.08 0.08  

รวมคะแนน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่4.7 ค่าถ่วงน ้าหนกัของตวัช้ีวดัในมิติทางเน้ือหาในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตวัช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนักตวัช้ีวดั 

2. มติทิางเน้ือหา 
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2.1 ประเดน็ทั่วไป      

1) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสมัพนัธ์แก่ผูเ้รียน 0.13 0.07 0.07 0.07 0.06 

2)ระบบรูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง  0.12 0.06   0.06 

3)ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายของเน้ือหาท่ีมา   0.06 0.07 0.07 0.06 

4)ระบบตอ้งการจดัการบริบทของเน้ือหาให้เหมาะสม  0.12 0.06 0.07 0.07 0.06 

5) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสมัพนัธ์แก่ผูเ้รียน 0.12 0.06 0.07 0.07 0.06 
2.2 ประเดน็พิเศษ         
1)ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีส่วนสนบัสนุนการคน้หาสารสนเทศ 0.12 0.06 0.07 0.07 0.06 
2.3 ประเดน็การสร้างความรู้         

1)ระบบมีรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ   0.06   0.05 

2)ระบบมีการเจรจาต่อรองระดบันกัศึกษา       

3)ระบบมีการจดัการเรียนรู้แบบส ารวจ    0.07 0.07 0.06 
4)ระบบมีการเรียนตั้งบนพ้ืนหวัขอ้การเรียนและมีโมดูลโครงสร้างการ
เรียน  

0.13 0.06 0.07 0.07 0.07 

5)ระบบมีการจดัการเรียนตั้งบนพ้ืนฐานการสืบเสาะความรู้และมีโมดูลการ
ทดลองการเรียน  

  0.07 0.07 0.07 

6)ระบบมีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน  0.13 0.06 0.07 0.07 0.06 

7)ระบบตอ้งมีการสนบัสนุนสญัชาตญาณการเรียนรู้ของผูเ้รียน   0.06 0.07 0.07 0.06 

8)ระบบรูปแบบการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยขีองระบบ   0.06 0.07 0.07 0.06 
2.4 ประเดน็การคดิแบบมีล าดบัขั้นสูง         

1)ระบบมีสร้างการแข่งขนัในกลุ่มการเรียนแก่ผูเ้รียน   0.06    

2)ระบบมีความสามารถในการสร้างความทา้ทายแก่ผูเ้รียน   0.06 0.07 0.07 0.00 
3)ระบบมีการเรียนตั้งบนพ้ืนหวัขอ้การเรียนและมีโมดูลโครงสร้างการ
เรียน  

0.12 0.06 0.07 0.07 0.06 

4)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการ
เรียนรู้  

 0.07 0.07 0.07 0.07 

5)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลงการ
ประเมินผลเรียนรู้  

 0.06 0.07 0.07 0.06 

รวมคะแนน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่4.8 ค่าถ่วงน ้าหนกัของตวัช้ีวดัในมิติทางความเขา้ใจในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนักตัวช้ีวดั 

3. มิติทางความเข้าใจ 
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3.1 ประเด็นการคิดจากจากความเข้าใจ-การรู้คิดเพ่ือการ
ปฏิสัมพนัธ์ 

     

1)ระบบมีส่วนตระหนกับริบทการเพิ่มขีดความสามารถ
ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

0.25 0.13 0.11 0.11 0.12 

2)ระบบมีความสามารถตั้งค่าเป้าหมายการเรียนของ
ผูเ้รียนได ้

0.25 0.13 0.11 0.11 0.11 

3)ระบบมีส่วนการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน 0.26 0.13 0.12 0.12 0.11 

4)ระบบมีส่วนบริหารจดัการเวลา   0.11 0.11 0.11 

5)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การ
เรียนรู้เชิงรุก 

 0.12 0.11 0.11 0.11 

3.2 ประเด็นความรู้ความเข้าใจการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

        

1)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบฝึกหดั
ทางปัญญา 

0.25 0.13 0.11 0.11 0.11 

2)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีหลาย
แนวทางใหก้บัผูเ้รียน 

 0.13 0.11 0.11 0.11 

3)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหนา้ 

 0.12 0.11 0.11 0.11 

4)ระบบมีตอ้งมีรูปแบบการจดัการเวลาในการให้
ค  าแนะน า 

 0.13 0.12 0.12 0.11 

รวมคะแนน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่4. 9 ค่าถ่วงน ้าหนกัของตวัช้ีวดัในมิติการรู้คิดในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนักตัวช้ีวดั 

4.มิติการรู้คิด 
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4.1 ประเด็นความรับผดิชอบและเสรีภาพของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  

0.26 0.12 0.12 0.12 0.12 

2)ระบบมีความสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
รับผดิชอบต่อการเรียนและกิจกรรม  

0.24 0.12 0.12 0.12 0.12 

4.2 ประเด็นการสะท้อนแนวความคิดของผู้เรียน         

1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
คิดเห็นสะทอ้นกลบัมา   

 0.11 0.11 0.11 0.11 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความคิดแบบวพิากษ ์ 

 0.11 0.11 0.11 0.12 

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนวดัและ
ประเมินผลตวัเองได ้ 

0.24 0.12 0.11 0.11 0.12 

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนตดัสินใจ
แบบมีวจิารณญาณ  

 0.11 0.11 0.11 0.11 

4.3 ประเด็นการก ากบัตัวเองของผู้เรียน         

1)ระบบมีความสามารถช่วยช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมุ่ง
ภาระงาน  

 0.11 0.11 0.11 0.11 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเนน้กล
ยทุธ์งาน  

 0.11 0.11 0.11 0.10 

3)ระบบมีส่วนประเมินความรู้ผูเ้รียน  0.26 0.12 0.11 0.11 0.11 

รวมคะแนน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที ่4.10 ค่าถ่วงน ้าหนกัของตวัช้ีวดัในมิติการรู้คิดในแต่ละระดบัชั้นเรียนในมิติทางสังคมในแต่
ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าถ่วงน า้หนักตัวช้ีวดั 

5.มิติทางสังคม 
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5.1 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน      

1)ระบบมีช่องทางการช่วยเหลือของผูส้อน 0.10 0.06 0.07 0.07 0.15 
2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจและใหก้ าลงัใจแก่
ผูเ้รียน 

0.10 0.06 0.07 0.07  

5.2 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียน         
1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือ/ปฏิสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนและการท างานร่วมกนั 

 0.06 0.07 0.07  

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมสมคัรสมานสามคัคีของผูเ้รียน 0.10 0.07 0.07 0.07  
3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะท างาน
รวมกนัในชั้นเรียน 

0.10 0.07 0.07 0.07  

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้และกิจกรรมแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 0.06 0.07 0.07  

5)ระบบมีความสามารถส่งเสริมเกิดความผกูพนัของแต่ละคน  0.06 0.07 0.07  
6)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดมิตรภาพความเป็นเพ่ือน  0.06 0.07 0.07  
5.3 ประเดน็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม        
1)ระบบมีความสามารถช่วยสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั 0.10 0.07 0.07 0.07 0.14 
2)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจใส่ใจในกิจกรรม
การเรียน 

0.10 0.07 0.07 0.07 0.14 

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้มีพฤติกรรมใน
ลกัษณะท่ีเป็นระเบียบ 

0.10 0.07 0.07 0.07 0.14 

4)ระบบมีการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบออนไลน์ 0.10 0.07 0.07 0.07 0.15 
5)ระบบมีส่วนการจดัการความพนัธ์กบัทีมงานผูดู้แลพ้ืนท่ีการเรียน  0.07 0.07 0.07 0.14 
6)ระบบมีช่องทางสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์ 0.10 0.06 0.07 0.07 0.15 
7)ระบบมีช่องทางการตอบกลบัแบบทนัทีทนัใด 0.10 0.06 0.07 0.07 0.15 
8)ระบบมีปฏิสัมพนัธ์แบบปิดลอ้ม      
9)ระบบมีปฏิสัมพนัธ์แบบลอ้มรอบ      

รวมคะแนน 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 



72 
 

ผลประสิทธิภาพของระบบประเมนิห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

การประเมินงานวิจัยน้ี ผู ้วิจ ัยได้ออกแบบประเมินการใช้งานให้ผู ้เ ช่ียวชาญ 5 คน  
(ตามภาคผนวก ง) พิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ (ตามภาคผนวก จ) สามารถสรุป
ผลได ้ตารางท่ี 4.11 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4. 11 ตารางผลประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของผูเ้ช่ียวชาญตามหวัขอ้วิจยั 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพของ
ระบบ 

1. ด้านการท างานของระบบ  

1.1 การออกแบบระบบค านึงถึงการ
ประเมินผลหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือน 

4.2 0.44 ดี 

1.2 ระบบสามารถท าการประเมินผล
หอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนไดถู้กตอ้ง 

4.6 0.55 ดีมาก 

1.3 ระบบสามารถน า เสนอแสดงผล
คะแนนห้องเ รียนอัจฉริยะเสมือนได้
ถูกตอ้ง 

4.4 0.54 ดีมาก 

2. ด้านการใช้งานของระบบ  

2.1 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบ
ได ้

4.8 0.44 ดีมาก 

2.2 ขั้นตอนการใชง้านไม่ยงุยาก และ
รวดเร็ว 

4.4 0.54 ดีมาก 

3. ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ  

3.1 มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองการ
ใชง้าน 

4.2 0.83 ดี 

3.2 มีความถูกตอ้งในการประเมินผล 4.6 0.54 ดีมาก 
3.3 ระบบมีความยืดหยุน่ในการพฒันา 
และปรับปรุง 

4.4 0.54 ดีมาก 

4. ภาพรวมของระบบ 4.2 0.83 ดี 
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 จากตารางท่ี 4.11 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ระดบัคุณภาพตามค่าเกณฑ์ของเบสท์ (Best John, 1977)  
คือ  ระดับ คุณภาพ ดีมาก อยู่ ในระหว่า งค่ า  4.21 – 5.00  ระดับ คุณภาพ ดี  อยู่ ในระหว่า ง 
ค่า 3.41 – 4.20 ระดบัคุณภาพปานกลาง อยู่ในระหว่างค่า 2.61 – 3.40 ระดบัคุณภาพพอใช้ อยู่ใน
ระหว่างค่า 1.81 – 2.60 และระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง อยู่ในระหว่างค่า 1.00 – 1.80 เป็นเกณฑ์
พิจารณาหาการประเมินการใชง้านของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท างานของระบบ  

พบว่าการการออกแบบระบบค านึงถึงการประเมินผลห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนมีค่าเฉล่ีย 
ท่ี 4.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.44 อยู่ในระดับดี ระบบสามารถท าการประเมินผลห้องเรียน
อจัฉริยะเสมือนได้ถูกต้องท่ี 4.6 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.55 อยู่ในระดับดีมาก และระบบ
สามารถน าเสนอแสดงผลคะแนนหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนไดถู้กตอ้งท่ี 4.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ท่ี 0.54 อยูใ่นระดบัดีมาก 

ดา้นการใชง้านของระบบ พบวา่ ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบไดท่ี้ 4.8 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.44 อยูใ่นระดบัดีมาก และขั้นตอนการใชง้านไม่ยุง่ยากและรวดเร็วท่ี 4.4 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.54 อยูใ่นระดบัดีมาก 

ดา้นประสิทธิภาพในการท างานของระบบ มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองการใช้งาน 
ท่ี 4.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.83 อยู่ในระดบัดี มีความถูกตอ้งในการประเมินผลท่ี 4.6 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.54 อยูใ่นระดบัดีมาก และระบบมีความยดืหยุน่ในการพฒันาและปรับปรุงท่ี 
4.4ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.54  อยูใ่นระดบัดีมาก 

และส าหรับภาพรวมของระบบท่ี 4.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.83 อยูใ่นระดบัดี 

ส าหรับในส่วนการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบนั้น ผูว้ิจ ัยได้ท าการวดั 
ผลความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านทั้งหมด 20 คน พิจารณาตามหวัขอ้ตามตารางท่ี 4.7 ดงัต่อไปน้ี 
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ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบจากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบประเมินการใช้
งานใหผู้ใ้ช ้20 คน (ตามภาคผนวก ฉ) พิจารณาตามหวัขอ้ตามตารางท่ี 4.12 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.12 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 

 

จากตารางท่ี 4.12 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ระดบัคุณภาพตามค่าเกณฑ์ของเบสท์ (Best John, 1977) 
เช่นเดียวกนัเป็นเกณฑ์พิจารณาหาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบพบวา่ สามารถมี
ความรวดเร็วต่อการตอบสนองการใช้งานท่ี 4.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.75 อยูใ่นระดบัพอใจ
มากท่ีสุด เป็นประโยชน์ต่อการการท างาน ท่ี 4.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.73 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ขอ้มูลตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ท่ี 4.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.83 อยูใ่น
ระดบัพอใจมาก ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ี 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66 อยู่

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1.สามารถเขา้ถึงการใชง้านไดส้ะดวก 4.4 0.75 พอใจมากท่ีสุด 
2.เป็นประโยชน์ต่อการการท างาน 4.3 0.73 พอใจมากท่ีสุด 
3.ข้อ มูลตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

4.2 0.83 พอใจมาก 

4.ความถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล 

4.35 0.67 พอใจมากท่ีสุด 

5.การจดัรูปแบบง่ายต่อการใชง้าน 4.3 0.8 พอใจมากท่ีสุด 
6.รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมี
ความเหมาะสม 

4.2 0.89 พอใจมาก 

7.ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูล 4.35 0.67 พอใจมากท่ีสุด 
8.ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน 4.3 0.73 พอใจมากท่ีสุด 
9.รายงานผลได้ตามต้องการสามารถ
น าไปใชต้ดัสินใจได ้

4.3 0.66 พอใจมากท่ีสุด 

10. ภาพรวมของระบบ 4.45 0.6 พอใจมากท่ีสุด 
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ในระดบัพอใจมากท่ีสุด การจดัรูปแบบง่ายต่อการใชง้าน ท่ี 4.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.8 อยูใ่น
ระดับพอใจมากท่ีสุด  รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสมท่ี 4.2 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.89 อยู่ในระดับพอใจมาก ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลท่ี 4.35 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.67 อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด  ความเหมาะสมของรูปแบบรายงานท่ี 4.3 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.73 อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด  รายงานผลไดต้ามตอ้งการสามารถน าไปใช้
ตดัสินใจได้ท่ี 4.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66 อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด และภาพรวมของ
ระบบท่ี 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.6 อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด 

 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลงานวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การพัฒนาระบบประเมินห้องเ รียนอัจฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย  ผู ้วิจัย 
ได้ด าเนินการวิจยัแล้วท าการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  
โดยแบ่งการน าเสนอดงัน้ี 

1. สรุปงานวจิยั 

2. อภิปรายผล 

3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลงานวจิัย 

งานวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย  
มีเป้าหมายเพื่อพฒันาระบบส าหรับประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน มีวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี  
1) เพื่อออกแบบและพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน ดว้ยตวัช้ีวดัคุณภาพท่ีเหมาะสม
กบัการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ในประเทศไทย และ 2) เพื่อพฒันาตวัวดัส าหรับใช้ในการประเมิน
คุณภาพห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาในประเทศไทย และมีค าถามการวิจยัว่า 
ระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาประเทศไทยควรเป็นอยา่งไร และตวัช้ีวดั
ของระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบัชั้นการศึกษาในประเทศไทย
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัใดบา้ง 

สรุปการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ได้ว่าสถาปัตยกรรมของระบบ ระบบ
ประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาประเทศไทยท่ีออกแบบสามารถรองรับ  
การท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โดยมีองค์ประกอบส าคญั 5 ส่วน ได้แก่ 
 1) ส่วนการติดต่อผูใ้ช้งาน (interface)  2) ส่วนการประมวลผล (assessment engine) 3) ขั้นตอน
วธีิการประมวลผล (scoring algorithm) 4) ตวัช้ีวดั (indicators) และ 5) ฐานขอ้มูล (data base)  

การใช้งานระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน เร่ิมจากผูใ้ช้(ผูป้ระเมิน)เรียกใช้
โปรแกรมป้อนขอ้มูลช่ือห้องเรียนและเลือกระดบัชั้นการศึกษาท่ีตอ้งการประเมิน และป้อนขอ้มูล
คะแนนตามรายการตวัช้ีวดัท่ีปรากฏให้ครบถว้น โดยด าเนินการในรูปแบบการตรวจสอบสถานะ
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ของห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนวา่แต่ละรายการมีคุณสมบติัอยูใ่นระดบัใด เม่ือผูใ้ชท้  าการป้อนขอ้มูล
ใหร้ะบบเรียบร้อยแลว้ โปรแกรมจะท าการค านวณค่าระดบัคะแนน และแสดงผล ซ่ึงสามารถท าการ
แสดงผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟเรดาร์ และระดบัคะแนนของแต่ละมิติการวดัคุณภาพ พร้อมทั้ง
รายละเอียดขอ้เสนอแนะจุดท่ีควรปรับปรุง 

ผลการประเมินระบบ 3 ด้าน ได้แก่ ฟังก์ชันการท างานของระบบ ด้านการใช้งาน 
และดา้นประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบว่ามีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีทั้ง 3 ดา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัวา่ประสิทธิภาพของระบบประเมินห้องเรียน
อจัฉริยะเสมือนท่ีออกแบบและพฒันาอยูใ่นระดบัดี และส าหรับความพึงพอใจของผูใ้ช ้จ  านวน 20 
คนจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ พบวา่อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด 

สรุปการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 การพฒันาตวัช้ีวดัมิติการวดัคุณภาพต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย ซ่ึงสามารถแบ่งมิติการวดั
คุณภาพทั้งหมด 5 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติทางเทคนิค 2) มิติทางเน้ือหา 3) มิติทางความเขา้ใจ 4) มิติการรู้
คิด และ 5) มิติทางสังคม โดยในแต่ละระดบัชั้นการศึกษานั้นจ านวนตวัช้ีวดัในแต่ละมิติมีความ
แตกต่างกนัไป เน่ืองจากสภาพบริบทระดบัชั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี  

 มิติทางเทคนิค ในระดับประถมศึกษา มีประเด็นทัว่ไป 9 ตวัช้ีวดัและประเด็นพิเศษ 1 
ตวัช้ีวดั ระดบัมธัยมศึกษามีประเด็นทัว่ไป  10 ตวัช้ีวดัและประเด็นพิเศษ 2 ตวัช้ีวดั ระดบัอาชีวศึกษา
มีประเด็นทัว่ไป 10 ตัวช้ีวดัและประเด็นพิเศษ 3 ตัวช้ีวดั  ระดับอุดมศึกษามีประเด็นทัว่ไป 10  
ตวัช้ีวดัและประเด็นพิเศษ 3 ตวัช้ีวดั และระดบัการฝึกอบรมมีประเด็นทัว่ไป 7 ตวัช้ีวดัและประเด็น
พิเศษ 1  ตวัช้ีวดั  
 มิติทางเน้ือหา ในระดบัประถมศึกษา มีประเด็นทัว่ไป 4 ตวัช้ีวดั ประเด็นพิเศษ 1 ตวัช้ีวดั 
ประเด็นการสร้างความรู้  2  ตัวช้ีวดัและประเด็นการคิดแบบมีล าดับขั้นสูง 1  ตัวช้ีวดั ระดับ
มธัยมศึกษามีประเด็นทัว่ไป 5 ตวัช้ีวดั ประเด็นพิเศษ 1 ตวัช้ีวดั ประเด็นการสร้างความรู้ 5  ตวัช้ีวดั
และประเด็นการคิดแบบมีล าดับขั้นสูง 5  ตวัช้ีวดั ระดับอาชีวศึกษามีประเด็นทัว่ไป 4 ตวัช้ีวดั 
ประเด็นพิเศษ 1 ตวัช้ีวดั ประเด็นการสร้างความรู้ 6  ตวัช้ีวดัและประเด็นการคิดแบบมีล าดบัขั้นสูง 4  
ตวัช้ีวดั ระดบัอุดมศึกษามีประเด็นทัว่ไป 4 ตวัช้ีวดั ประเด็นพิเศษ 1 ตวัช้ีวดั ประเด็นการสร้างความรู้ 
6  ตวัช้ีวดัและประเด็นการคิดแบบมีล าดบัขั้นสูง 4 ตวัช้ีวดั และระดบัการฝึกอบรมมีประเด็นทัว่ไป 
5 ตวัช้ีวดั ประเด็นพิเศษ 1 ตวัช้ีวดั ประเด็นการสร้างความรู้ 6  ตวัช้ีวดัและประเด็นการคิดแบบมี
ล าดบัขั้นสูง 3  ตวัช้ีวดั 
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 มิติทางความเข้าใจ ในระดบัประถมศึกษามีประเด็นการคิดจากจากความเขา้ใจ-การรู้คิดเพื่อ
การปฏิสัมพนัธ์ 3 ตวัช้ีวดัและประเด็นความรู้ความเขา้ใจการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 1 ตวัช้ีวดั ระดบั
มธัยมศึกษามีประเด็นการคิดจากจากความเขา้ใจ-การรู้คิดเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ 4 ตวัช้ีวดัและประเด็น
ความรู้ความเขา้ใจการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  4 ตวัช้ีวดั ระดบัอาชีวศึกษามีประเด็นการคิดจากจาก
ความเขา้ใจ-การรู้คิดเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ 5 ตวัช้ีวดัและประเด็นความรู้ความเขา้ใจการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม 4 ตัวช้ีวดั ระดับอุดมศึกษามีประเด็นการคิดจากจากความเข้าใจ-การรู้คิดเพื่อการ
ปฏิสัมพนัธ์ 5 ตวัช้ีวดัและประเด็นความรู้ความเขา้ใจการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 4 ตวัช้ีวดั และระดบั
การฝึกอบรมมีประเด็นการคิดจากจากความเข้าใจ-การรู้คิดเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ 5 ตวัช้ีวดัและ
ประเด็นความรู้ความเขา้ใจการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 4 ตวัช้ีวดั 
 มิติการรู้คิด ระดบัประถมศึกษามีประเด็นความรับผดิชอบและเสรีภาพของผูเ้รียน 2 ตวัช้ีวดั 

ประเด็นการสะทอ้นแนวความคิดของผูเ้รียน 1 ตวัช้ีวดั และประเด็นการก ากบัตวัเองของผูเ้รียน 1 

ตวัช้ีวดั ระดบัมธัยมศึกษามีประเด็นความรับผิดชอบและเสรีภาพของผูเ้รียน 2 ตวัช้ีวดั ประเด็นการ

สะทอ้นแนวความคิดของผูเ้รียน 4 ตวัช้ีวดั และประเด็นการก ากบัตวัเองของผูเ้รียน 3 ตวัช้ีวดั ระดบั

อาชีวศึกษา มีประเด็นความรับผิดชอบและเสรีภาพของผูเ้รียน 2 ตวัช้ีวดั ประเด็นการสะท้อน

แนวความคิดของผู ้เ รียน  4 ตัว ช้ีว ัด  และประเ ด็นการก ากับตัว เองของผู ้เ รียน  3 ตัว ช้ีว ัด

ระดบัอุดมศึกษา มีประเด็นความรับผิดชอบและเสรีภาพของผูเ้รียน 2 ตวัช้ีวดั ประเด็นการสะทอ้น

แนวความคิดของผูเ้รียน 4 ตวัช้ีวดั และประเด็นการก ากบัตวัเองของผูเ้รียน 3 ตวัช้ีวดั และระดบัการ

ฝึกอบรม  มีประเด็นความรับผิดชอบและเสรีภาพของผูเ้รียน  2 ตัวช้ีวดั ประเด็นการสะท้อน

แนวความคิดของผูเ้รียน 4 ตวัช้ีวดั และประเด็นการก ากบัตวัเองของผูเ้รียน 3 ตวัช้ีวดั 

 มิติทางสังคม ระดบัประถมศึกษามีประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน 2 

ตวัช้ีวดั ประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 2 ตวัช้ีวดั และประเด็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 5  ตวัช้ีวดั ระดบัมธัยมศึกษา มีประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและ

ผูส้อน 2 ตวัช้ีวดั ประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 6 ตวัช้ีวดั และประเด็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 7  ตวัช้ีวดั ระดบัอาชีวศึกษา มีประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน

และผูส้อน 2 ตวัช้ีวดั ประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน 6 ตวัช้ีวดั และประเด็นปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 7  ตวัช้ีวดั ระดบัอุดมศึกษามีประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูเ้รียนและผูส้อน 2 ตวัช้ีวดั ประเด็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน 6 ตวัช้ีวดั และประเด็นปัจจยัท่ี
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ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 9  ตัวช้ีวดั  และระดับการฝึกอบรมมีประเด็นการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เรียนและผู ้สอน  1 ตัวช้ีวดั  และประเด็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 7 ตวัช้ีวดั 

กล่าวได้ว่างานวิจยัน้ี ได้คน้พบตวัช้ีวดัท่ีมีความเหมาะสมกบัระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ 
ในบริบทการศึกษาไทย พร้อมค่าถ่วงน ้ าหนกัในแต่ละตวัช้ีวดัของมิติคุณภาพการวดันั้น ๆ เพื่อใช้
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบและพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน
ส าหรับการศึกษาไทย 

อภิปรายผล 

ผลการกลัน่กรองตวัช้ีวดัเพื่อต่อยอดน ามาพฒันาระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน

ส าหรับการศึกษาไทย ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวความคิดใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนบัสนุน

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการสอนในอนาคต ประกอบดว้ย 6 มิติการวดัคุณภาพ 

ไดแ้ก่ 1) มิติทางเทคนิค 2) มิติทางเน้ือหา 3) มิติทางความเขา้ใจ 4) มิติการรู้คิด 5) มิติทางสังคม และ 

6) มิติพฤติกรรมทางจิตใจ (Hsin-Yi Chang et al., 2015) เป็นบริบทตั้ งต้นเพื่อหาตัวช้ีว ัดตาม 

มิติการวดัคุณภาพ พบว่าพฤติกรรมทางจิตใจเป็นเพียงมิติเดียวท่ีไม่สามารถน ามาใช้ในระบบ

ประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย เน่ืองจากเป็นมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจนคติยาก

ต่อการประเมินผล และเน่ืองจากวิจยัน้ีเป็นบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไทยจึงยงัไม่มีงานวิจยัท่ี

เทียบเคียง และมีการจดัสรรตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมกบับริบทการศึกษาไทย แต่ส าหรับงานวิจยัท่ีมา 

การตรวจสถานะคุณสมบติัของห้องเรียนท่ีอาศยัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและการพฒันารูปแบบการเรียนรู้

แบบยูบิควิตสั มีเพียงงานวิจยัของ Martin Sergio และคณะ(2010) ซ่ึงท าการตรวจสอบคุณสมบติั

แบบไบนาร่ีสเกลตามประเด็นพิจารณาของกรอบการท างานของระบบ โดยน าบริบทของห้องเรียน

ในรูปแบบต่าง ๆ มาตรวจสอบเท่านั้น แต่ไม่มีกระบวนการการใหค้ะแนนแต่อยา่งใด  ส าหรับวจิยัน้ี

ผูว้ิจยัพบวา่มิติการวดัคุณภาพความเป็นห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนนั้นจะสอดคลอ้งกบัค านิยามของ

ห้องเรียนอัจฉริยะท่ี   Ronghuai Huang และคณะได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า “SMART” ดังน้ี 

อกัษร S มาจากค าว่า “Showing” แสดงมิติแนวคิดน าขอ้มูลการเรียนการสอนผ่านส่ือเทคโนโลย ี

การสอน ซ่ึงมีแนวทางสอดคลอ้งกบัมิติคุณภาพทางเทคนิค อกัษร M มาจากค าว่า “Manageable” 
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แสดงมิติความสามารถดา้นการจดัการดา้นส่ือ วสัดุอุปกรณ์ การสอนรวมทั้งแหล่งทรัพยากรและ

สภาพแวดลอ้มของการใช้ห้องเรียนอจัฉริยะ สอดคลอ้งกบัมิติทางเน้ือหา และมิติทางความเขา้ใจ 

อักษร A มาจากค าว่า “Accessible” แสดงมิติขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง 

การเรียนรู้จากการใชห้้องเรียนอจัฉริยะผา่นส่ือท่ีมีอยู่หลากหลาย สอดคลอ้งกบัมิติทางความเขา้ใจ 

อกัษร R มาจากค าว่า  “Real time interactive” แสดงมิติการท างานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ด้วยเวลาจริง  

การสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอนโดยครู  รวมทั้ งการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เชิงโตต้อบ สอดคลอ้งกบัมิติทางสังคม และอกัษร T มาจากค าว่า “Testing” แสดงมิติ

การทดสอบเป็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพในการจัด กิจกรรมการเรียน หรือการตรวจสอบ

พฤติกรรมทางการเรียนจากการใชห้อ้งเรียนอจัฉริยะสอดคลอ้งกบัมิติการรู้คิด  

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสรุปแนวทางในการต่อยอดงานวจิยั ตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ยคุสมยัอาจมีการปรับเปล่ียนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั ในการน าเอาระบบไป
ใชง้านในโอกาสภายภาคหนา้ต่อไป อาจจะจ าเป็นท่ีตอ้งวิเคราะห์และสังเคราะห์มิติการวดัคุณภาพ
และตวัช้ีวดัท่ีมีความสัมพนัธ์ตามโลกแห่งการเปล่ียนแปลงจึงส่งผลให้เกิดการประเมินห้องเรียน
อจัฉริยะเสมือนเพื่อน าไปใชง้านและปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป  

2. การไดม้าของมิติคุณภาพและตวัช้ีวดัต่าง ๆ อาศยัอาศยัรูปแบบวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การจดั
สนทนากลุ่มเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนั หรือแมก้ระทั้ง
รูปแบบวธีิการเดลฟายท่ีมีการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่สองรอบเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีมัน่คง 
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วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณากลัน่กรองตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมเพื่อจะน าไปใชเ้ป็นตวัช้ีวดัตามมิติการวดัคุณภาพ
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นการศึกษาต่าง ๆ 

ค าแนะน า 

ผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจาณาความเหมาะสมของตวัช้ีวดัในแต่ละมิติการวดัคุณภาพห้องเรียน
อจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย  

หากตวัช้ีวดัใดพิจารณาแลว้วา่ไม่เหมาะสม (ดว้ยการท าเคร่ืองหมาย  ในช่องไม่มีความ
จ าเป็น) 

หากตวัช้ีวดัใดพิจารณาแลว้วา่เหมาะสม โปรดพิจารณาวา่มีความส าคญัอยูใ่นระดบัใด  

ระดบัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

ระดบัมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

ระดบันอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ระดบันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
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ตัวช้ีวดั 
ไม่ม ี

ความจ าเป็น 

ระดับคะแนนความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

1.1 ประเด็นทัว่ไป       
1)ระบบใชง้านง่าย       
2)ระบบเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้       
3)ระบบมีกระบวนการเช่ือมต่อข้อมูลของระบบ
เพื่อการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

      

4)ระบบมีฟังกช์ัน่การท างานท่ีไม่ซบัซอ้น       
5)ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน์       
6)ระบบสามารถเช่ือมต่อสภาพแวดลอ้มระบบเสียง       
7)ระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง       
8)ระบบมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ 

      

9)ระบบมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้       
10)ระบบสามารถน าเอานวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใช้
งานเพื่อการเรียนรู้ 

      

1.2 ประเด็นพเิศษ       
1)ระบบช่วยส่งเสริมให้ผู ้เ รียนสามารถท าการ
ทดลองไดอ้ยา่งอิสระ 

      

2)ระบบมีการจัดสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ท่ีเพียงพอกบัผูเ้รียน 

      

3)ระบบมีความพร้อมในการใช้งานห้องทดลอง
ส าหรับผูเ้รียน  

      

ตารางที ่ข.1 มิติการวดัคุณภาพเทคนิคทาง 
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ตารางที ่ข.2 มิติการวดัคุณภาพทางเน้ือหา 

 

ตัวช้ีวัด 
ไม่มี 

ความจ าแป็น 
ระดับคะแนนความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

2.1 ประเดน็ทั่วไป       
1) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์แก่ผูเ้รียน       
2)ระบบรูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง        
3)ระบบตอ้งจัดเตรียมเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายของเน้ือหา
ท่ีมา  

      

4)ระบบตอ้งการจดัการบริบทของเน้ือหาใหเ้หมาะสม        
5) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์แก่ผูเ้รียน       
2.2 ประเดน็พเิศษ       
1)ระบบต้องจัดเตรียมเน้ือหาท่ีมีส่วนสนับสนุนการค้นหา
สารสนเทศ 

      

2.3 ประเดน็การสร้างความรู้       
1)ระบบมีรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ        
2)ระบบมีการเจรจาต่อรองระดบันกัศึกษา        
3)ระบบมีการจดัการเรียนรู้แบบส ารวจ        
4)ระบบมีการเรียนตั้ งบนพ้ืนหัวข้อการเรียนและมีโมดูล
โครงสร้างการเรียน  

      

5)ระบบมีการจดัการเรียนตั้งบนพ้ืนฐานการสืบเสาะความรู้และ
มีโมดูลการทดลองการเรียน  

      

6)ระบบมีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน        
7)ระบบตอ้งมีการสนบัสนุนสัญชาตญาณการเรียนรู้ของผูเ้รียน        
8)ระบบรูปแบบการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยขีองระบบ        
2.4 ประเดน็การคิดแบบมีล าดบัขั้นสูง       
1)ระบบมีสร้างการแข่งขนัในกลุ่มการเรียนแก่ผูเ้รียน        
2)ระบบมีความสามารถในการสร้างความทา้ทายแก่ผูเ้รียน        
3)ระบบมีการเรียนตั้ งบนพ้ืนหัวข้อการเรียนและมีโมดูล
โครงสร้างการเรียน  

      

4)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางการเรียนรู้  

      

5)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลง
การประเมินผลเรียนรู้  
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ตารางที ่ข.3 มิติการวดัคุณภาพความเขา้ใจ  

ตัวช้ีวดั 
ไม่ม ี

ความจ าเป็น 

ระดับคะแนนความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

3.1 ประเด็นการคิดจากจากความเข้าใจ-การรู้คิด
เพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ 

      

1)ระบบ มี ส่ วนตระหนักบ ริบทก า ร เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

      

2)ระบบมีความสามารถตั้ งค่าเป้าหมายการเรียน
ของผูเ้รียนได ้

      

3)ระบบมีส่วนการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน       
4)ระบบมีส่วนบริหารจดัการเวลา       
5)ระบบมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
เนน้การเรียนรู้เชิงรุก 

      

3.2 ประเด็นความรู้ความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 

      

1)ระบบมี รูปแบบการจัดการ เ รี ยนการสอน
แบบฝึกหดัทางปัญญา 

      

2)ระบบมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
หลายแนวทางใหก้บัผูเ้รียน 

      

3)ระบบมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการ
เรียนการสอนแบบเผชิญหนา้ 

      

4)ระบบมีตอ้งมีรูปแบบการจดัการเวลาในการให้
ค  าแนะน า 
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ตารางที ่ข.4 มิติการวดัคุณภาพการรู้คิด  

ตัวช้ีวดั 
ไม่ม ี

ความจ าเป็น 
ระดับคะแนนความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

4.1 ประเด็นความรับผดิชอบและเสรีภาพของ
ผู้เรียน 

      

1)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียน
พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

      

2)ระบบมีความสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความรับผดิชอบต่อการเรียนและกิจกรรม  

      

4.2 ประเด็นการสะท้อนแนวความคิดของ
ผู้เรียน 

      

1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความคิดเห็นสะทอ้นกลบัมา   

      

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความคิดแบบวพิากษ ์ 

      

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน
วดัและประเมินผลตวัเองได ้ 

      

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ตดัสินใจแบบมีวิจารณญาณ  

      

4.3 ประเด็นการก ากบัตัวเองของผู้เรียน       
1)ระบบมีความสามารถช่วยช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมุ่งภาระงาน  

      

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เนน้กลยทุธ์งาน  

      

3)ระบบมีส่วนประเมินความรู้ผูเ้รียน        
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ตารางที ่ข.5 มิติการวดัคุณภาพสังคม 

 

ตวัช้ีวดั 
ไม่ม ี

ความจ าเป็น 
ระดบัคะแนนความส าคญั 

5 4 3 2 1 
5.1 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน       
1)ระบบมีช่องทางการช่วยเหลือของผูส้อน       
2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจและให้ก าลงัใจ
แก่ผูเ้รียน 

      

5.2 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียน       
1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือ/ปฏิสมัพนัธ์
ของนกัเรียนและการท างานร่วมกนั 

      

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมสมคัรสมานสามคัคีของ
ผูเ้รียน 

      

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะ
ท างานรวมกนัในชั้นเรียน 

      

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้และกิจกรรม
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

      

5)ระบบมีความสามารถส่งเสริมเกิดความผกูพนัของแต่ละคน       
6)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดมิตรภาพความเป็น
เพื่อน 

      

5.2 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียน       
1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือ/ปฏิสมัพนัธ์
ของนกัเรียนและการท างานร่วมกนั 

      

5.3 ประเดน็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม       
1)ระบบมีความสามารถช่วยสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั       
2)ระบบมีความสามารถช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนใจใส่ใจใน
กิจกรรมการเรียน 

      

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้มีพฤติกรรมใน
ลกัษณะท่ีเป็นระเบียบ 

      

4)ระบบมีการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบออนไลน์       
5)ระบบมีส่วนการจดัการความพนัธ์กบัทีมงานผูดู้แลพ้ืนท่ีการ
เรียน 

      

6)ระบบมีช่องทางสนบัสนุนการมีปฏิสมัพนัธ์       
7)ระบบมีช่องทางการตอบกลบัแบบทนัทีทนัใด       
8)ระบบมีปฏิสมัพนัธ์แบบปิดลอ้ม       
9)ระบบมีปฏิสมัพนัธ์แบบลอ้มรอบ       
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ภาคผนวก ค 
การยนืยนัตวัช้ีวดั 

 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นตารางการให้คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญท่ีผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก
และรวบรวมเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้  

ตารางที ่ค.1 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางเทคนิคในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความส าคัญ 

1.มิติทางเทคนิค 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

1.1 ประเดน็ทัว่ไป      

1)ระบบใชง้านง่าย *4.40 *4.60 *4.60 *4.60 *4.60 

2)ระบบเป็นประโยชนต์่อการเรียนรู้ *4.60 *4.60 *4.40 *4.40 *4.60 

3)ระบบมีกระบวนการเช่ือมต่อขอ้มูลของระบบเพ่ือการเรียนรู้
แก่ผูเ้รียน 

*4.40 *4.40 *4.40 *4.40 *5.00 

4)ระบบมีฟังกช์ัน่การท างานท่ีไม่ซบัซอ้น *4.60 *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 

5)ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน์ *4.60 *4.60 *5.00 *5.00 *4.60 

6)ระบบสามารถเช่ือมต่อสภาพแวดลอ้มระบบเสียง *4.60 *4.40 *4.60 *4.60 *4.40 

7)ระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง *4.40 *4.60 *4.40 *4.40 4.20 

8)ระบบมีการจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ *4.40 *4.80 *4.60 *4.60 4.20 

9)ระบบมีความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ *4.60 *4.40 *4.80 *4.80 4.60 

10)ระบบสามารถน าเอานวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใชง้านเพื่อการ
เรียนรู้ 

- *4.40 *4.60 *4.60 *4.80 

1.2 ประเดน็พเิศษ      

1)ระบบช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท าการทดลองไดอ้ยา่ง
อิสระ 

4.20 4.20 *4.60 *4.60 4.00 

2)ระบบมีการจดัสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยตี่าง ๆ ท่ีเพียงพอ
กบัผูเ้รียน 

*4.40 *4.40 *4.80 *4.80 *4.60 

3)ระบบมีความพร้อมในการใชง้านหอ้งทดลองส าหรับผูเ้รียน  4.20 *4.40 *4.80 *4.80 4.00 
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ตารางที ่ค.2 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางเน้ือหาในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตวัช้ีวดั ค่าระดบัความเหมาะสม 

2. มติทิางเน้ือหา 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มธั
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

2.1 ประเดน็ทั่วไป      

1) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์แก่ผูเ้รียน *4.60 *4.80 *4.40 *4.40 *4.40 
2)ระบบรูปแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริง  *4.40 *4.40 4.00 4.00 *4.60 
3)ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายของเน้ือหาท่ีมา  4.00 *4.60 *4.40 *4.40 *4.80 
4)ระบบตอ้งการจดัการบริบทของเน้ือหาใหเ้หมาะสม  *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 
5) ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีความสัมพนัธ์แก่ผูเ้รียน *4.40 *4.40 *4.60 *4.60 *4.40 
2.2 ประเดน็พเิศษ      
1)ระบบตอ้งจดัเตรียมเน้ือหาท่ีมีส่วนสนบัสนุนการคน้หาสารสนเทศ *4.40 *4.60 *4.40 *4.40 *4.80 
2.3 ประเดน็การสร้างความรู้      
1)ระบบมีรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  4.00 *4.60 4.00 4.00 4.20 
2)ระบบมีการเจรจาต่อรองระดบันกัศึกษา  - - - - - 
3)ระบบมีการจดัการเรียนรู้แบบส ารวจ  - - *4.40 *4.40 *4.40 
4)ระบบมีการเรียนตั้งบนพ้ืนหวัขอ้การเรียนและมีโมดูลโครงสร้าง
การเรียน  

*4.60 *4.60 *4.40 *4.40 *5.00 

5)ระบบมีการจดัการเรียนตั้งบนพ้ืนฐานการสืบเสาะความรู้และมี
โมดูลการทดลองการเรียน  

- - *4.40 *4.40 *5.00 

6)ระบบมีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน  *4.60 *4.40 *4.60 *4.60 *4.80 
7)ระบบตอ้งมีการสนบัสนุนสัญชาตญาณการเรียนรู้ของผูเ้รียน  3.80 *4.60 *4.40 *4.40 *4.60 
8)ระบบรูปแบบการเพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยขีองระบบ  4.20 *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 
2.4 ประเดน็การคิดแบบมีล าดบัขั้นสูง      
1)ระบบมีสร้างการแข่งขนัในกลุ่มการเรียนแก่ผูเ้รียน  - *4.60 4.20 4.20 - 
2)ระบบมีความสามารถในการสร้างความทา้ทายแก่ผูเ้รียน  - *4.60 *4.40 *4.40 - 
3)ระบบมีการเรียนตั้งบนพ้ืนหวัขอ้การเรียนและมีโมดูลโครงสร้าง
การเรียน  

*4.40 *4.60 *4.40 *4.40 *4.80 

4)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทางการเรียนรู้  

4.20 *4.80 *4.40 *4.40 *5.00 

5)ระบบมีความสามารถในการสร้างกระบวนการเปล่ียนแปลงการ
ประเมินผลเรียนรู้  

- *4.60 *4.60 *4.60 *4.80 

 



102 
 

ตารางที ่ค.3 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางความเขา้ใจในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความเหมาะสม 

3. มิติทางความเข้าใจ 

ปร
ะถ

มศึ
กษ

า 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

3.1 ประเด็นการคิดจากจากความเข้าใจ-การรู้คิดเพ่ือการ
ปฏิสัมพนัธ์ 

     

1)ระบบมีส่วนตระหนกับริบทการเพิ่มขีดความสามารถ
ต่าง ๆ ใหก้บัผูเ้รียน 

*4.40 *4.60 *4.40 *4.40 *4.80 

2)ระบบมีความสามารถตั้งค่าเป้าหมายการเรียนของ
ผูเ้รียนได ้

*4.40 *4.60 *4.40 *4.40 *4.40 

3)ระบบมีส่วนการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียน *4.60 *4.60 *4.60 *4.60 *4.40 

4)ระบบมีส่วนบริหารจดัการเวลา 4.00 4.20 *4.40 *4.40 *4.40 

5)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การ
เรียนรู้เชิงรุก 

4.20 *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 

3.2 ประเด็นความรู้ความเข้าใจการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

     

1)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบฝึกหดั
ทางปัญญา 

*4.40 *4.60 *4.40 *4.40 *4.60 

2)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีหลาย
แนวทางใหก้บัผูเ้รียน 

- *4.60 *4.40 *4.40 *4.40 

3)ระบบมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนการเรียนการ
สอนแบบเผชิญหนา้ 

4.00 *4.40 *4.40 *4.40 *4.60 

4)ระบบมีตอ้งมีรูปแบบการจดัการเวลาในการให้
ค  าแนะน า 

4.20 *4.60 *4.60 *4.60 *4.40 
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ตารางที ่ค.4 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติการรู้คิดในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความเหมาะสม 

4.มิติการรู้คิด 
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ศึก
ษา

 

อา
ชีว

ศึก
ษา

 

อ ุด
มศึ

กษ
า 

กา
รอ
บร

ม 

4.1 ประเด็นความรับผดิชอบและเสรีภาพของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  

*4.60 *5.00 *5.00 *5.00 *5.00 

2)ระบบมีความสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
รับผดิชอบต่อการเรียนและกิจกรรม  

*4.40 *4.80 *5.00 *5.00 *5.00 

4.2 ประเด็นการสะท้อนแนวความคิดของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
คิดเห็นสะทอ้นกลบัมา   

4.20 *4.40 *4.40 *4.40 *4.60 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความคิดแบบวพิากษ ์ 

4.20 *4.40 *4.40 *4.40 *5.00 

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนวดัและ
ประเมินผลตวัเองได ้ 

*4.40 *4.80 *4.60 *4.60 *5.00 

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนตดัสินใจ
แบบมีวจิารณญาณ  

4.00 *4.40 *4.40 *4.40 *4.60 

4.3 ประเด็นการก ากบัตัวเองของผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมุ่ง
ภาระงาน  

4.00 *4.40 *4.40 *4.40 *4.60 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเนน้ 
กลยทุธ์งาน  

- *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 

3)ระบบมีส่วนประเมินความรู้ผูเ้รียน  *4.60 *4.80 *4.60 *4.60 *4.60 
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ตารางที ่ค.5 ระดบัคะแนนตวัช้ีวดัในมิติทางสังคมในแต่ละระดบัชั้นเรียน 

รายการตัวช้ีวดั ค่าระดับความเหมาะสม 

5.มิติทางสังคม 
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5.1 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน      

1)ระบบมีช่องทางการช่วยเหลือของผูส้อน *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 *5.00 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจและใหก้ าลงัใจแก่
ผูเ้รียน *4.60 *4.40 *4.40 *4.40 4.00 

5.2 ประเดน็การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียน      

1)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือ/ปฏิสัมพนัธ์ของ
นกัเรียนและการท างานร่วมกนั 4.20 *4.40 *4.40 *4.40 4.20 

2)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมสมคัรสมานสามคัคีของผูเ้รียน *4.40 *4.60 *4.40 *4.40 4.00 

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถท่ีจะท างาน
รวมกนัในชั้นเรียน *4.40 *4.60 *4.40 *4.40 4.00 

4)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดการเรียนรู้และกิจกรรมแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 4.20 *4.40 *4.60 *4.60 4.00 

5)ระบบมีความสามารถส่งเสริมเกิดความผกูพนัของแต่ละคน 4.00 *4.40 *4.40 *4.40 4.00 

6)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมเกิดมิตรภาพความเป็นเพ่ือน 4.20 *4.40 *4.60 *4.60 4.00 

5.3 ประเดน็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม      

1)ระบบมีความสามารถช่วยสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั *4.60 *4.80 *4.40 *4.40 *4.60 

2)ระบบมีความสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจใส่ใจในกิจกรรม
การเรียน *4.40 *5.00 *4.40 *4.40 *4.60 

3)ระบบมีความสามารถช่วยส่งเสริมผูเ้รียนให้มีพฤติกรรมใน
ลกัษณะท่ีเป็นระเบียบ *4.40 *4.60 *4.40 *4.40 *4.60 

4)ระบบมีการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนแบบออนไลน์ *4.40 *4.80 *4.60 *4.60 *5.00 

5)ระบบมีส่วนการจดัการความพนัธ์กบัทีมงานผูดู้แลพ้ืนท่ีการเรียน 4.00 *4.60 *4.40 *4.40 *4.80 

6)ระบบมีช่องทางสนบัสนุนการมีปฏิสัมพนัธ์ *4.40 *4.40 *4.60 *4.60 *5.00 

7)ระบบมีช่องทางการตอบกลบัแบบทนัทีทนัใด *4.40 *4.40 *4.40 *4.40 *5.00 

8)ระบบมีปฏิสัมพนัธ์แบบปิดลอ้ม - - - 4.20 - 

9)ระบบมีปฏิสัมพนัธ์แบบลอ้มรอบ - - - 4.20 - 

หมายเหตุ ตวัช้ีวดัท่ีมีเคร่ืองหมาย * คือตวัช้ีวดัท่ีมีค่าคะแนนในระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด (น าไปใชง้านวจิยั
ต่อไป) 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ (ทดสอบการใชง้าน) 

 
ประกอบดว้ย 

1) นายอดิสร นิลวสุิทธ์ิ 

                   ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทัฟิฟธ์ อีเลฟเว่น อินทิเกรชัน่ จ  ากดั และ ผูท้รงคุณวุฒิ
วชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทลัคอนเทนต ์สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์าร
มหาชน) 

2) นาย สันติ ศรีวเิชียร  
ครู ค.ศ.2  สังกดั โรงเรียนสินปุนคุณวชิญ ์จงัหวดักระบ่ี 

3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรรควฒิุ ปรมะปุญญา 

   อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

4) อาจารย ์ดร. เดช ธรรมศิริ 

 อาจารยป์ระจ า คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
5) นาย กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  

 รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินการออกแบบระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับ

การศึกษาไทย 
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แบบประเมนิประสิทธิภาพของระบบประเมนิห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน 
ส าหรับการศึกษาไทย 

 

ช่ือหัวข้อวจัิย 

การพฒันาระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินการประสิทธิภาพของระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน
ส าหรับการศึกษาไทย 

ค าช้ีแจง 

 ขอ้ความท่ีเสนอต่อไปน้ีเป็นเกณฑ์พื้นฐานในระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือน
ส าหรับการศึกษาไทย 

  โปรดกาเคร่ืองหมายถูก ()  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นลงในแบบประเมิน และหาก
มีขอ้เสนอแนะน ากรุณาระบุรายละเอียดในหมายเหตุ โดยก าหนดใหค้วามหมายเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 5  หมายถึง ระดบัดีมาก 

ระดบั 4 หมายถึง ระดบัดี 

ระดบั 3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง ระดบัพอใช ้

ระดบั 1 หมายถึง ระดบัตอ้งปรับปรุง 
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ค าอธิบายศัพท์ 

 ระบบประเมิน หมายถึง ระบบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินค่าประสิทธิภาพ 

 ห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน คือ เป็นการจดัการเรียนการสอนจ าลองแหล่งการเรียนรู้จดัท าข้ึน
ในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไปเป็นห้องเรียนท่ีไม่มีลกัษณะทาง
กายภาพท่ีสามารถจับต้องได้ เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายท่ีก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในรูปแบบการเรียน
ทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพโดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการสร้างกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 การศึกษาไทย  หมายถึง การจัดระดับชั้ นการเรียนได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มธัยมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และการฝึกอบรม 
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ตารางที ่จ.1 รายการประเมินการใชง้านระบบห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการท างาน 

1.1 การออกแบบระบบค านึงถึงการประเมินผลหอ้งเรียน
อจัฉริยะเสมือน 

      

1.2 ระบบสามารถท าการประเมินผลหอ้งเรียนอจัฉริยะ
เสมือนไดถู้กตอ้ง 

      

1.3 ระบบสามารถน าเสนอแสดงผลคะแนนหอ้งเรียน
อจัฉริยะเสมือนไดถู้กตอ้ง 

      

2. ด้านการใช้งาน 

2.1 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงการใชง้านระบบได้       

2.2  ขั้นตอนการใชง้านไม่ยงุยาก และรวดเร็ว       

3. ด้านประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 

3.1 มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองการใชง้าน       

3.2 มีความถูกตอ้งในการประเมินผล       

3.3 ระบบมีความยดืหยุน่ในการพฒันา และปรับปรุง       
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช ้

ระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 
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แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้ 

ระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

 

ช่ือหัวข้อวจัิย 

การพฒันาระบบประเมินหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผูใ้ช้ท  าการประเมินความพึงพอใจในการใช้ของระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะ
เสมือนส าหรับการศึกษาไทย 

ค าช้ีแจง 

 โปรดกาเคร่ืองหมายถูก ()  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นลงในแบบประเมินความพึง
พอใจ โดยก าหนดใหค้วามหมายเกณฑป์ระเมินดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั 5  หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง พอใจมาก 

ระดบั 3 หมายถึง พอใจปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง พอใจนอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง พอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ค าอธิบายศัพท์ 

 ระบบประเมิน หมายถึง ระบบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินค่าประสิทธิภาพ 

 ห้องเรียนอัจฉริยะเสมือน คือ เป็นการจดัการเรียนการสอนจ าลองแหล่งการเรียนรู้จดัท าข้ึน
ในลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีมีความแตกต่างจากห้องเรียนโดยทัว่ไปเป็นห้องเรียนท่ีไม่มีลกัษณะทาง
กายภาพท่ีสามารถจับต้องได้ เน้นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายท่ีก่อให้เกิดการเรียนทั้งในระบบชั้นเรียนปกติและนอกชั้นเรียนในรูปแบบการเรียน
ทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพโดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการสร้างกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 การศึกษาไทย  หมายถึง การจัดระดับชั้ นการเรียนได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มธัยมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา ระดบัอุดมศึกษา และการฝึกอบรม 
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รายการประเมินความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1.สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก       

2.เป็นประโยชน์ต่อการการท างาน       

3.ขอ้มูลตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้       

4.ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล       

5.การจดัรูปแบบง่ายต่อการใชง้าน       

6.รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม       

7.ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูล       

8.ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน       

9.รายงานผลไดต้ามตอ้งการสามารถน าไปใชต้ดัสินใจได้       

10. ภาพรวมของระบบ       

ตารางที ่ฉ.1 รายการแบบประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบหอ้งเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับ
การศึกษาไทย 

 



114 
 

 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 

  

ช่ือ - สกุล พนัธิการ์ วฒันกุล 

วนั เดือน ปีเกดิ 21 มีนาคม 2522 

สถานทีเ่กดิ จงัหวดัยะลา 

วุฒิการศึกษา 

 พ.ศ. 2544 ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

  ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 พ.ศ. 2550 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 พ.ศ. 2546-2550 อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาเทคนิคคอมพิวเตอร์  

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตภาคใต ้

 พ.ศ. 2545-2546 อาจารยป์ระจ า แผนกวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลย ีคลองสาน 
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ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์  

 

พันธิการ์ วฒันกุล และ สุรศักด์ิ มังสิงห์. (2558). ความรู้พื้นฐานและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ

ไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1, หนา้ 84-94. 

พนัธิการ์ วฒันกุล และ สุรศกัด์ิ มงัสิงห์. (2560).ระบบประเมินห้องเรียนอจัฉริยะเสมือนส าหรับ

การศึกษายุค 4.0 . (มิติทางเทคนิค) วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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