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 ดร.ชุติมา หาญเผชิญ. 
   
 การวิจัยเรื่องน้ีมีจุดมุงหมาย คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 3) เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัดการ
ความรูของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 4) ศึกษาความสามารถ
ในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตในการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองไดแกนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่3 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวทิยาลยัทักษิณ 2554 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถติทิี่ใชในการวเิคราะห
ขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test dependent 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 องคประกอบหลักไดแก 1) ปจจัยนําเขา 2) กระบวนการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  3) การควบคุม 4) ผลผลิต 5) ขอมูล
ยอนกลับ และมี 12 องคประกอบยอยคือ 1. นิสิต  2. ผูสอน 3. เน้ือหาวิชา 4. ปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 5. การแสวงหาและสรางความรู 6. การจัดการความรูใหเปนระบบ 7. การแบงปนขอมูล 
8. การนําความรูไปใช 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10. ความสามารถในการจัดการความรู 11.
ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ และ12.ความพึงพอใจ ซึ่งผูเชี่ยวชาญประเมินวารูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความเหมาะสมมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.10/85.30 เปนไปตามเกณฑ 85/85 ที่
กําหนด 
 2. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  ความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู อยูในระดับดี 
 4.  นิสิตที่เรียนผานรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรูมีความสามารถในการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับดี 
 5. ความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูอยูในระดับดี 
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 The purposes of this study were 1) to develop a model of teaching and learning 
through a virtual classroom to enhance knowledge management  2) to investigate the 
academic achievement of students learning through a virtual classroom 3) to study the 
ability to manage knowledge of student learning through a virtual classroom 4) to study the 
ability of the collaboration between students in learning through a virtual classroom 5) to 
study the satisfaction of the students who learn through a virtual classroom to enhance 
knowledge management. 
 The samples used in this study were undergraduate students Faculty of Education, 
Thaksin University, 30 obtained by purposive sampling. The achievement of pre-and post- 
test study was evaluated by t-test.  
 The results were as follows. 
 1. A Development of teaching through virtual classroom model to enhance 
knowledge management consists of five main elements: 1) input, 2) the process of learning 
through a virtual classroom to enhance knowledge management) 3) output 4) control and 5) 
feedback, the minor components were 1. the learner 2. the teacher 3.content 4. the support 
of teaching and learning. 5. knowledge acquisition and knowledge creation 6. knowledge 
organization 7. knowledge sharing 8. knowledge application 9. The achievement 10. the 
ability of knowledge management 11. the ability of collaborative learning 12. the student 
satisfaction. The experts evaluations showed that virtual classroom model to enhance 
knowledge management was appropriate at level 4.27 and the efficiency of the virtual 
classroom, E1/E2 was 86.10/85.30, which was corresponding with the 85/85 provided 
criterion. 
 2. The students’ learning achievement  through a virtual classroom  was found 
that post-test scores were significantly higher than post-test scores at .01 level 
 3. The learner’s ability to manage the knowledge through a virtual classroom to 
enhance knowledge management was good. 
 4. The ability of students in cooperative learning and learning through a virtual 
classroom to enhance knowledge management was good. 
 5. The students were satisfied with the virtual classroom to enhance knowledge 
management at good level. 
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ประกาศคุณูปการ 
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ขอบพระคุณไวเปนอยางสูง 
 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณและอาจารย ดร.กุศล       
อิศดุลย ที่ไดใหความกรุณาเปนกรรมการในการสอบปริญญานิพนธคร้ังนี้ กราบขอบพระคุณทาน
ผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามและประเมินผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. พิศมัย จารุจิตติพันธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา
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ผูวิจัยประสบความสําเร็จครบถวนตามกระบวนการของการศึกษาในระดับปริญญาเอกดวยดี 
 

 คุณคาและประโยชนใด ๆ ที่เปนผลจากปริญญานิพนธนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บุพการี และครู 
อาจารย ทุกทานที่อบรมสั่งสอนผูวิจัย ดวยความเคารพยิ่ง 
  
 

      จินตนา กสินันท 



 
สารบัญ 

 
บทที ่  หนา 

1 บทนํา ............................................................................................................. 1 
 ภูมิหลัง…………………………………………………………………………….. 1 
 ความมุงหมายของการวิจัย……………………………………………………….. 7 
 ความสําคัญของการวิจัย………………………………………………………….. 8 
 ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………………………… 8 
 นิยามศัพทเฉพาะ…………………………………………………………………. 10 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………….. 12 
 สมมติฐานการวิจัย.......................................................................................... 14 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ………………………………………………… 15 
 การวิจัยและพฒันาทางการศึกษา………………………………………………… 16 
 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา....................................... 16 
 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา…………………………... 16 
 การดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา……………………………….. 17 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน…………………………………………… 18 
 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน................................................. 19 
 ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน........................................... 27 
 หองเรียนเสมือนจริง........................................................................................ 41 
 หลักการของหองเรียนเสมือนจริง ……………………………………………. 41 
 องคประกอบของหองเรียนเสมือนจริง ………………………………………. 41 

 การใหบริการของหองเรียนเสมือนจริง ………………………………………. 43 
 วิธีสื่อสารในหองเรียนเสมือนจริง …………………………………………….. 44 
 ลักษณะของผูเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริง 44 
 การจัดการความรู........................................................................................... 45 
 องคประกอบของการจัดการความรู………………………………………….. 46 
 ขั้นตอนการจัดการความรู ……………………………………………………. 47 
 เคร่ืองมือในการจัดการความรู ……………………………………………….. 54 
 การจัดการความรูสวนบุคคล ………………………………………………… 55 
 ความหมายของการจัดการความรูสวนบคุคล ………………………………. 56 
 กระบวนการจดัการความรูสวนบุคคล ………………………………………. 57 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่  หนา 

2 (ตอ)  
 ทฤษฎีการเรียนรู ………………………………………………………………… 61 
 ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู ……………………………………. 61 
 การเรียนรูดวยตนเอง ……………………………………………………….. 64 
 การเรียนแบบรวมมือ ……………………………………………………………. 67 
 ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ ………………………………………….. 67 
 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนแบบรวมมือ ………………………….. 67 
 ขั้นตอนการเรยีนแบบรวมมือ ……………………………………………….. 68 
 เทคนิควิธเีรียนแบบรวมมือ ………………………………………………….. 69 
 ขอดีของการเรียนแบบรวมมือ ………………………………………………. 70 
 การสรางเกณฑการประเมิน (Rubric Score) …………………………………… 71 
 ชนิดของรูบริคส ………………………………………………………………. 71 
 ลักษณะของรูบริคสที่ดี ………………………………………………………. 74 
 ขั้นตอนการสรางรูบริคส ……………………………………………………… 75 
 คําอธิบายรายวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา …………………….. 76 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ …………………………………………………. 77 
   

3 วิธีดําเนินการวิจัย………………………………………………………………… 86 
 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง ……………………………… 86 
 แบบแผนการวิจัย ………………………………………………………………… 87 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย …………………………………………………………. 88 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ………………………………………………. 88 
 การดําเนินการวิจัย ………………………………………………………………. 105 
 การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล ………………………………………………. 106 
   

4 ผลการวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………… 108 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการความรู.................................................................... 108 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสทิธิภาพของรปูแบบการเรียนการสอนผาน

หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู................................ 118 

สารบัญ (ตอ) 



 
บทที ่  หนา 

4 (ตอ)  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน

เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู............................................. 119 
   

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ………………………………………… 126 
 ความมุงหมายของการวิจัย……………………………………………………….. 126 
 การดําเนินการวิจัย.............................................................…………………… 126 
 การวิเคราะหขอมูล…………………………...…………………………………… 128 
 สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………………. 129 
 อภิปรายผลการวิจัย……………………………………………………………….. 130 
 ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………….. 136 
   

บรรณานุกรม……………………………………………………………………………........ 138 
  
ภาคผนวก ……………………………………………………………………………………. 147 

ภาคผนวก ก ………………………………………………......................................... 149 
ภาคผนวก ข ………………………………………………......................................... 152 
ภาคผนวก ค ………………………………………………......................................... 163 
ภาคผนวก ง ………………………………………………......................................... 168 
ภาคผนวก จ ………………………………………………......................................... 184 
ภาคผนวก ฉ ………………………………………………......................................... 198 
  

ประวตัิยอผูวิจัย………………………………………………………………………………. 203 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แบบแผนการทดลองแบบสอบกอน-สอบหลัง……………………………................. 87 
2 การวิเคราะหกระบวนการจดัการความรูสวนบุคคล (Personal Knowledge 

Management)................................................................................................. 90 
3 การวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนปกต.ิ............................... 91 
4 การวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง/การเรียน

ผานระบบ......................................................................................................... 93 
5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความเหมาะสมขององคประกอบ

ของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานการจัดการความรู......... 114 

6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมดานเน้ือหาของรูปแบบ
การเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดย
ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ………………………………………… 116 

7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานเทคโนโลยีของ
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยผูเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษา ………………………………………………………….. 117 

8 ประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูจากการ
ทดลอง คร้ังที่ 3 ……………………………………………………………………. 119 

9 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียน
ของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง 
การจัดการความรู ………………………………………………………………….. 119 

10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศกึษาความสามารถในการจัดการความรู
ของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู ………………………………………………………. 120 

11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความสามารถในการทํางานรวมกันของ
นิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรู ………………………………………………………………….. 123 

12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตตอรปูแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู …… 124 

13 แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบจํานวน     
30 ขอ ………………………………………………………………………………. 187 

14 แสดงคาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินความสามารถในการ
จัดการความรู ……………………………………………………………………… 187 



บัญชีตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

15 แสดงคาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินความสามารถในการ
เรียนแบบรวมมือ …………………………………………………………………... 175 

16 แสดงคาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู จํานวน 15 คน ……………………………………………………... 177 

17 แสดงคาการหาประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู จํานวน 30 คน …………………………………………………………….. 178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ  หนา 

1 กรอบแนวคิดการวิจัย ……………………………………………………………… 13 
2 ระบบการเรยีนการสอนของเจอรลาช และอีไล…………………………………… 22 
3 รูปแบบการสอนของดิคและคาเรย …………………………………………….. 25 
4 รูปแบบการเรยีนการสอนของคิปเลอร…………………………………………….. 26 
5 ระบบการจัดการเรียนการสอนของเคมพ……..................................................... 27 
6 รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา... 29 
7 รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัต ิ

 เรื่อง การผลิตรายการโทรทศัน....................................................................... 30 
8 รูปแบบการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา (Course Management 

Model) ในระบบe-Learning ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก............ 33 
9  รูปแบบการสอนบนเว็บ โดยใชกลยทุธการจัดการความรูรายวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา......................................................................... 34 
10 รูปแบบการเรยีนการสอนฝกปฏิบัตทิางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับ

นักเรียนอาชีวศึกษา....................................................................................... 37 
11 องคประกอบของการจัดการความรู.................................................................... 46 
12 รูปแบบการจัดการความรูของ ก.พ.ร. ................................................................ 51 
13 ขั้นตอนการจัดการความรูตามแนวคิดของ Probst & Raub และ Romhardt......... 54 
14 โมเดลข้ันตอนการจัดการความรูตามแนวคิดของ Turban และคณะ ……………. 54 
15 รูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ

ความรู (ACOSA Steps) ………………………………………………………… 109 
16 การปฐมนิเทศและแนะนําการเรียน ……………………………………………….. 119 
17 นิสิตกลุมทดลองการเรียนรูผานรูปหองเรียนเสมือนจริง ………………………….. 199 
18 กิจกรรมการเรียนรูผานหองเรียนเสมือนจริง ……………………………………… 200 
19 หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ……………………………. 200 
20 หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ……………………………. 201 
21 ผลงานนิสิต …………………………………………………………………………. 202 

   
 
 



  

บทที่  1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 
 กระแสโลกาภิวัตน ไดมีบทบาทตอเศรษฐกิจและสังคมโลกเพ่ิมขึ้นทําใหการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศตางๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งดานขอมูลขาวสาร การคา 

การเงิน การลงทุนระหวางประเทศ การผลิต เทคโนโลยี ความรู คานิยมและวัฒนธรรม จากการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลานี้นําไปสูยุคของระบบเศรษฐกิจฐานความรู หรือระบบเศรษฐกิจ  

ที่อาศัยการผลิต การแพรกระจายและการใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ซึ่งจะเปน  

ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตางประเทศ ทั้งทางดานการคาและการลงทุน ซึ่งขอไดเปรียบของการแขงขันในโลก

เศรษฐกิจคือ การคิดคนสิ่งใหม และการเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วกวาผูอ่ืน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ดานยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนน้ัน มีเปาหมายในพัฒนากําลังแรงงานหรือทุนมนุษยใหมีความรู

และสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค 

เน่ืองจากสังคมไทยตองสัมพันธกับสังคมที่มีการแขงขันตามอิทธิพลของกระแสที่เปนเสรี โครงสราง

เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากการใชแรงงานไปเปนการใชความรูและเทคโนโลยีมากข้ึน ดังน้ัน คนจึงตองมี

การเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิต เพ่ือใหมีความ

เขมแข็ง มีคุณภาพ มีคุณคา สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคศตวรรษท่ี 21 

โดยการเสริมสรางใหเปนผูที่มีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีทักษะ 

ในการคิดเปน ทําเปนสามารถคิดวิเคราะหและมีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม/จริยธรรม รูจักสิทธิ

หนาที่ของตนเองและใหความเคารพในสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน และมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ืองใหคนทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรู 

ที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวัฒนธรรมภูมิปญญาและองคความรูใหม และเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารที่จําเปนไดอยางถูกตอง และสรางนิสัยใฝรูตั้งแตวัยเด็ก ควบคูกับการสงเสริมใหองคกรและ

สื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ. 2553: 93-110) 

 ประเด็นยุทธศาสตรและนโยบายเชิงการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 10 และแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2545–2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา



 
 

2

แหงชาติ: 2548) ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเปนอยางมากในการสราง

สังคมความรู สังคมอุดมปญญา ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญ ในการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในเวทีสากล

ผานการสรางและพัฒนากําลังคน การสรางความรูและนวัตกรรมผานระบบวิจัยและพัฒนา เพ่ือประโยชน

ในภาคการผลิตโครงสรางพ้ืนฐานและ การยกระดับความเขมแข็งของสังคมโดยรวม มหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียนพรอมๆ กับทําหนาที่

รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห สรางและเผยแพรความรู โดยมุงผลิต “บัณฑิต” ที่มีความรูและมีวิชาชีพ

ชั้นสูง สามารถเขาสูชีวิต การทํางาน เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมเปน

อยางดี และชวยนําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยแวดลอมรุมเรา ที่สงผลกระทบตอโลกและประเทศไทย ทางสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงไดกําหนดเปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 – 

2565 คือเพื่อยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว

สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษา  

บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ (สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา. 2550: 1)  

 ในฐานะองคกรอุดมปญญา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถูกคาดหวังวาเปนกลไก

สําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึง

ตองจัดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง จากการสํารวจหาคุณลักษณะของ 

คนไทยที่พึงประสงคในอนาคตพบวา คนไทยจะตองรูและพยายามพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของ

คนไทยที่พึงประสงค ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ 5 มิติไดแก มิติดานรางกาย มิติดานจิตใจ มิติดาน

ความรู มิติดานทักษะความสามารถและมิติดานลักษณะชีวิต (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 2546) ซึ่ง

การจัดการความรู (Knowledge Management) นั้นเปนทักษะที่จัดอยูในมิติดานทักษะความสามารถ 

ที่หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาความรู การรวบรวม การสังเคราะห การวิเคราะหและ

สามารถนําความรูที่มีอยูและท่ีไดมาจัดหมวดหมู ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี จัดเปนทักษะที่จําเปนสําหรับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู เนื่องจาก     

ในอนาคตความกาวหนาดานการพัฒนาวิทยาการและองคความรูเปนไปอยางรวดเร็ว มีการสราง

นวัตกรรมทางความรูในศาสตรสาขาตางๆ ขึ้นอยางตอเน่ือง ประกอบกับความเจริญกาวหนา ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหโลกอนาคตกลายเปนยุคที่มีขอมูลขาวสารและความรูอยางทวมทน 
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ความรูจะกลายเปน “ทุน” ที่สําคัญในโลกอนาคตที่เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความไดเปรียบ

และความสามารถในการแขงขัน จําเปนอยางยิ่งที่ตองจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่สงเสริม

ความสามารถดานการจัดการความรู เพราะความสามารถในการจัดการความรูทําใหบัณฑิตสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัย สามารถสรางความรู ตกผลึกความรูเปนองคความรูและใชความรูให

เกิดประโยชนทางสังคม เศรษฐกิจและพาณิชยเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวเอง (เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศศักด์ิ.  2546: 90-93; วิจารณ พานิช.  2548) ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่กําหนดไวในมาตรฐานดานผูเรียนมาตรฐานที่ 1 ผูเรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2548) นอกจากนี้การผลิตบัณฑิตเขาสูอาชีพและตลาดแรงงานในอนาคตและเผชิญเพ่ือความอยูรอด

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาคนไทยใหมีผลิตภาพ

เศรษฐกิจ (Economic Productivity) สูงขึ้นใหสามารถทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-

based/Community-based Education) โดยสรางระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาค

การผลิต 

 แตในสถานการณปจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติดานผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงาน

คอนขางต่ํา หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ซึ่งจากผลการประเมินความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศไทยโดยสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ หรือ IMD (International Institute for 

Management Development) ในรอบสิบปที่ผานมา ประเทศไทยถูกจัดอันดับสมรรถนะหรือความสามารถ

ในการแขงขันอยูกลางๆ คอนไปทางทาย โดยเม่ือเปรียบเทียบแลวจะอยูต่ํากวา ประเทศสิงคโปร 

ไตหวัน เกาหลีใต ฮองกงและมาเลเชียมาโดยตลอด การจัดอันดับประเทศไทยในสองปลาสุด (พ.ศ. 

2552 – 2553) ไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 26 จากท้ังหมด 58 ประเทศ เม่ือพิจารณาสมรรถนะดาน

การศึกษาโดยรวมของประเทศไทยอยูในอันดับทายๆ คือ อันดับที่ 40 โดยอันดับที่ไดบงบอกถึง

ศักยภาพของประเทศไทยอยางชัดเจนถึงกระบวนการวิจัยคิดคนส่ิงใหมไมมีความคืบหนาเทาที่ควร 

และจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในก็พบวา มหาวิทยาลัยของไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัย

ชั้นนําที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค (Times Higher Education Supplement, 

THES. 2012: Online) นอกจากน้ีประเด็นที่ชี้ความดอยคุณภาพไดแกการจัดการเรียนการสอนที่

ขาดประสิทธิภาพ โดยวิธีการสอนยังเนนการถายทอดความรูจากผูสอน ขาดการวิจัยและสราง

ความรูใหม ไมสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการใชความคิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห 

สังเคราะหและสรางสรรค ขาดการสงเสริมความสามารถในการแสวงหาความรูและสรางนิสัยใฝรู 

(ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 19) ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเปนตองปฏิรูปการเรียนการ
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สอนเพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของบัณฑิตใหทันตอความเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ 

การเพ่ิมขึ้นขององคความรูสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง การผลิตและการ

ใหบริการจําเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในสภาวะที่มีความจํากัด

ของทรัพยากร โดยไมเกิดความเสียหาย ประกอบดวยความมุงม่ัน ความอดทนและรูจักทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดดวย (วินัย วีระวัฒนานนท. 2543: 28–29) 

 การเรียนการสอนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในตัวบัณฑิตใหเกิดการเรียนรูและมีทักษะ  

ที่จําเปนสําหรับสังคมปจจุบันและอนาคตที่สามารถฝกฝนทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ 

มีหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivist Model of Learning) การเรียนรู

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning) การ

เรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) การเรียนรูแบบโครงการ (Project-based Learning) 

การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) และการเรียนการสอนที่สงเสริมจิตสํานึกเชิง

คุณธรรม จริยธรรม (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543: 44-55 ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2543: 12) ซึ่งการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู 

(Constructivist Model of Learning) ก็มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการ

เรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivist Model of Learning) หมายถึง วิธีการเรียนรูที่ผูเรียน

เปนผูแสวงหาความรูและสรางความรูความเขาใจขึ้นดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความเจริญงอกงาม

ในความรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอ่ืนๆ หรือไดพบ

สิ่งใหมๆ แลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหมๆ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2540: 

44-51 ; พรทิพย สุวรรณโรจน. 2543: 12) และการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง 

การเรียนรูที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอย ผูเรียนทํางานรวมกัน ชวยเหลือกันในการแสวงหาความรูที่เปน

ประโยชนตอตนเองและกลุมเปนการสงเสริมความรวมมือกันในกลุมสมาชิกและสรางปฏิสัมพันธกัน

ระหวางผูเรียนโดยมีเปาหมายหรือผลลัพธ คือความสําเร็จของสมาชิกทุกคนซึ่งการเรียนรูแบบรวมมือ 

จะเกิดประโยชนตอผูเรียนทั้งในดานวิชาการและทักษะทางสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ. 2544: 15-16 ; ทิศนา แขมมณี. 2545: 98 ; Johnson; & Johnson. 2000: 14-16) รูปแบบ

การเรียนรูแบบใหมที่ไดรับความสนใจในการนําไปใชในการเรียนการสอนอยางแพรหลายโดยอาศัย

เทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานไดแก การเรียนออนไลน (Online Learning) และการสอนผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (Web-Based Instruction) (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. 2545: 55-56) ซึ่งเปน

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขายและเทคโนโลยีการส่ือสารเปนเครื่องมือในการ

สรางสรรคและสงผานองคความรูในรูปแบบตางๆ ไปยังผูเรียนที่อยูในสถานที่แตกตางกันใหไดรับ
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ความรู ทักษะและประสบการณรวมกันอยางมีชีวิตชีวา กระบวนการเรียนรูเหลาน้ีจะเกิดขึ้นไดอยาง

เหมาะสม และนําไปใชกับผูเรียนทั้งในลักษณะของการศึกษาและการฝกอบรม โดยที่ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบการเรียนออนไลนนี้จะดําเนินการตางๆ 

เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปอยางอัตโนมัติเสมือนกับการเรียนการสอนในการศึกษา

ปกติ (มนตชัย เทียนทอง: 2545) ซึ่งสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 65 วาดวยแนวทางในการสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม ใหผูเรยีน

มีสิทธิ์ไดรับความรูและทักษะทั้งยังแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542)  

 ในปจจุบันสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบ 

การเรียนออนไลน เพ่ือรองรับการเรียนผานเว็บอยางเต็มรูปแบบ (Full Online Course) นับตั้งแต 

การลงทะเบียนของผูเรียน การจัดการขอมูลของผูเรียน การจัดการเน้ือหา รวมทั้งการทดสอบและ

ประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยท่ีผูเรียนสามารถศึกษาจากที่ใดก็ได หรือจากในที่ซึ่งหางไกล  

ก็ตาม (มนตชัย เทียนทอง, 2545; Pang; & Au, 2002) หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 

จึงถูกนํามาใชรองรับสภาวะการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการออกแบบ

กระบวนการเรียนการสอนใหมีสภาพแวดลอมคลายกับเรียนในหองเรียนปกติ มีสิ่งสนับสนุนอ่ืนที่

ชวยใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนโดยมีบรรยากาศเหมือน  

พบกันจริง (ฤทธิชัย ออนม่ิง. 2547)  

 ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545: 55-56) ไดกลาวถึงความสําคัญของคุณคาใน      

การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวา คุณคาทางการศึกษาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนผานสื่ออินเทอรเน็ตในรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงจะเปนสื่อชวยเปดโลก

กวางใหกับผูเรียน ซึ่งอํานวยใหผูเรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะหอยูเสมอ เพ่ือแยกแยะวาขอมูล

สารสนเทศใดที่เปนขอมูลที่มีสารประโยชน สามารถที่จะบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาตางๆ ใช

เครือขายในการสํารวจปญหาตางๆ ของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนใหผูเรียนมี

โอกาสที่จะมองปญหาน้ันๆ ในหลายแงมุมอีกดวย ผูเรียนสามารถเขาถึงผูเชี่ยวชาญหรือผูที่ให

คําปรึกษา มีความอิสระในการศึกษาสิ่งที่ตนเองสนใจนั้น ถือวาเปนแรงจูงใจสําคัญอยางหน่ึงใน การ

เรียนรูของนักเรียน ผูเรียนมีโอกาสที่ทําความคุนเคยกับโปรแกรมประยุกตตางๆ บนคอมพิวเตอร 

ไปในตัวและประโยชนบางประการของการใชหองเรียนเสมือนจริง คือผูเรียนสามารถคนควางานได

อยางอิสระโดยไมจํากัดเฉพาะอยูในหองเรียน (สุรพล บุญลือ. 2550: 3) อยางไรก็ตามแมวา การ

เรียนการสอนผานเว็บจะมีขอดีหลายประการแตยังมีขอจํากัดอยูเชนกัน โดยเฉพาะผูเรียนจะตอง
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เปนผูมีความรับผิดชอบสูงและเปนผูที่ชอบคนควาหาความรูดวยตนเองรวมทั้งจะตองรูจัก การ

ทํางานรวมกันกับผูอ่ืนและชวยเหลือกันซ่ึงเปนการเรียนรูปแบบใหมที่ผูเรียนซึ่งไมเคยชินกับ การ

เรียนแบบนี้ อาจจะทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนได (วิชุดา รัตนเพียร. 2542: 22-23)  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน 

ผูวิจัยพบวาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนจะไมสมบูรณหากขาดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงควรเนนใหผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน รวมมือ รวมแรงรวมใจในการเรียน เพ่ือใหสามารถคนหาความรูและจัดการความรู

ไดดวยตนเอง และกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด การแกปญหาและเผชิญสถานการณตางๆ 

ในบทเรียนใหเชื่อมโยงความรูอยางมีความหมาย ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู

ดวยตนเอง (Constructivism) โดยมีฐานสารสนเทศชวยสนับสนุนผูเรียนในการเรียนรู ซึ่งจากการ

สังเคราะหกระบวนจัดการความรูนั้น พบวาการจัดการความรูใหประสบผลสําเร็จมี 4 ขั้นคือ 

 1.  การแสวงหาและสรางความรู (Knowledge Acquisition and Knowledge Creation) 

เปนขั้นตอนของการกําหนดขอบเขตเน้ือหาในการเรียนการสอนและดําเนินการแสวงหาความรูจาก

สารสนเทศ 

 2.  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนขั้นของการแบงชนิดและ

ประเภทของสารสนเทศ จัดทําใหเปนระบบและสะดวกตอการคนหาและนําไปใช 

 3. การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) เปนการแบงปนและกระจายความรู โดย

ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือในการถายทอด จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง 

 4. การนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนการนําเอาสารสนเทศ ความรูที่ได

ไปประยุกตใชประโยชน เชน เพ่ือแกปญหาหรือใชเพ่ือตัดสินใจ 

 การเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาเปนการสอนที่มุงหวังผลิตบัณฑิตใหมีความรู 

ทักษะทางวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสรางองคความรูและเทคโนโลยีดานวิชาการและ

วิชาชีพ โดยมีการวิจัยที่สรางสรรคเปนรากฐานสําคัญ รายวิชาเรียนสวนมากเปนเรื่องของเทคโนโลยี

ตางๆ เพ่ือใชในการศึกษา เชน เทคโนโลยีถายภาพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีทางการพิมพ

และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสารสนเทศอยูตลอดเวลา นิสิตจึงตองเปน 

ผูมีทักษะการจัดการความรูเปนอยางดี รูจักขวนขวายความรูใหมๆ เพ่ือใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง

รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู ประยุกตใชความรูที่ไดไปแกปญหาและใชอยางมีจรรยาบรรณ  

ถูกกฎหมายและสรางสรรค ซึ่งในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (0318341) เปนอีก

วิชาหน่ึงที่นิสิตตองมีความรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นิสิต
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ตองมีแนวคิดใหมๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาและสื่อเพ่ือการศึกษา มีความสามารถในการจัดการกับ

ความรูเพ่ือเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต 

นอกจากนี้แลวการจัดการความรู มีความเก่ียวของใกลชิดกับนวัตกรรมเปนอยางมาก บอยคร้ังที่การ

จัดการความรูถูกอางอิงเปนปจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดนวัตกรรมตางๆ แตปจจุบันไดเกิดปญหา

การเรียนกับนิสิตในวิชาน้ี อันเน่ืองมาจากขอมูลสวนใหญนั้น มักเผยแพรในรูปของสื่ออินเทอรเน็ต 

นิสิตตองรูจักคัดเลือกขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือได ตองใชเทคนิคและเครื่องมือตางๆ เพ่ือการรวบรวม

ความรูที่กระจัดกระจายอยูที่ตางๆ มารวมไวอยางเปนระบบในที่เดียวกัน คิดคนและสรางสรรค

ความรูใหม จัดระเบียบความรูแลวทํา การจัดเก็บและสามารถคนคืน เพ่ือใหสามารถนํามาความรูนั้น

มาใชอยางสะดวก 

 จากสภาพปญหาและความสําคัญตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตองเนนใหนิสิต 

มีความสามารถในการจัดการความรู ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการเรียนผานหองเรียน

เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม 

(Cognitivism) กลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุมมนุษยนิยม (Humanism) กลุมผสมผสาน 

(Eclecticism) ประกอบกับหลักการแนวคิดจากการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivist 

Model of Learning) และการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ประกอบกับรูปแบบการ

จัดการเรียนดวยกระบวนการจัดการความรู 4 ขั้นตอนไดแก การแสวงหาและสรางความรู การจัด

ความรูใหเปนระบบ การแลกเปลี่ยนความรู การนําความรูไปใช ผนวกกับการดึงเอาศักยภาพของ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาประสมประสานกับวิธีการสอนอยางบูรณาการ (Integration) จะทําให

เกิดความสมบูรณขององคประกอบของวิธีการเรียนการสอน อันกอใหเกิดการเพ่ิมศักยภาพทางการ

เรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมนิสิตสูอาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตลอดจนมีความ

เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมแหงการเรียนรูที่เนนความรวมมือเปนอยางสูงใน

สภาพปจจุบัน และอนาคต 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย ดังนี้ 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ

ความรู  

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง

การจัดการความรู  
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 3.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริง

เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  

 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือน

จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  

 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ

จัดการความรู  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงที่เหมาะสม

กับลักษณะการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  

 2. สามารถประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอน ไปใชกับรายวิชาอ่ืนหรือระดับการศึกษาอ่ืนได 

 3. เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาแหง

อ่ืนๆ ในระดับเดียวกันที่มีการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือใหนิสิตเกิดความสามารถใน

การจัดการความรู มีการเรียนแบบรวมมือและสงเสริมใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอการเรียน นิสิต

สามารถทํางานเปนกลุมและพัฒนาตนเองอยูเสมอ อันสงผลใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง เพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรู ผูวิจัยไดแบงแหลงขอมูลออกเปน 3 แหลง คือ  
 1.  แหลงขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน

จริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู ประกอบดวย 

  1.1  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยี 

การศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และเกี่ยวของกับการศึกษา

ไมนอยกวา 3 ป และระดับปริญญาโท มีประสบการณในการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและเกี่ยวของ

กับการศึกษาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน 

  1.2  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกใน

สาขาที่เก่ียวของหรือมีประสบการณเก่ียวกับการจัดการความรู และมีประสบการณในการสอนใน
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สถาบันอุดมศึกษาหรือปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษา หรือมีประสบการณเกี่ยวของกับการจัดการ

ความรูไมนอยกวา 3 ป หรือระดับปริญญาโทที่มีประสบการณในการสอนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ

ปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษา และมีประสบการณเก่ียวของกับการจัดการความรูไมนอยกวา 5 ป 

จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณารูปแบบการจัดการความรู 

 2.  แหลงขอมูลสําหรับหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน

เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 

  2.1  กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2554 

  2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี เปนนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 

จํานวน 4 หองเรียน รวมจํานวน 186 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีการจับฉลากจากนิสิต นําไปทดลองเพ่ือพัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑจํานวน 48 คน

ใหนิสิตเขาเรียนในชวงเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 มีขั้นตอนที่ใชในการหา

ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่

สรางขึ้น 3 ขั้นตอนคือ 

   ขั้นตอนที่ 1 ทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คน เพ่ือทดสอบคุณภาพเบ้ืองตน โดยการ

สังเกต สัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 

   ขั้นตอนที่ 2 ทดลองกับนิสิตจํานวน 15 คน เพ่ือทดสอบคุณภาพตามวัตถุประสงค 

จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 

   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองกับนิสิตจํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑ

การหาประสิทธิภาพ 85/85 

 3.  แหลงขอมูลสําหรับหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน

เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 

  3.1  กลุมประชากรไดแกนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 158 คน 

  3.2  กลุมตัวอยางไดแกนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณที่ลงทะเบียน

เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดยการเลือก



 
 

10

แบบเจาะจง (Purposive sample) จํานวน 30 คน จากผูที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา โดยใหนิสิตเขาเรียนในชวงเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 

 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน

จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก  

  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  2.2 ความสามารถในการจัดการความรู 

  2.3  ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ 

  2.4  ความพึงพอใจในการเรียนรู 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

จัดลําดับประสบการณใหแกนิสิตอยางมีเปาหมาย เพ่ือสงเสริมใหเกิดสถานการณหรือเง่ือนไข

บางอยาง อันจะสงผลกระตุนใหเกิดกระบวนการภายในสมองของนิสิต มีการสงเสริมใหนิสิตกระทํา

กิจกรรมและมีการใหขอมูลยอนกลับแกนิสิต ทั้งน้ีเพ่ือใหนิสิตเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม

เปาหมายที่กําหนด 

 2.  หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู หมายถึง หองเรียน บนเครือขาย

ที่สรางขึ้นเพ่ือใหนิสิตไดฝกความคิด ฝกความสามารถดานการจัดการความรู ที่มีการดําเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน การฝกคนควาหาความรู การประเมินผล และการบริการผานเครือขายสารสนเทศ

โดยมีที่ตั้งเสมือนจริงอยูในระบบคอมพิวเตอร มีระบบการบริหารการจัดการระบบการเรียนการสอน 

มีการประเมินผลและระบบการบริการเชนเดียวกันกับการเรียนภายในหองเรียนปกติแตดําเนินการ

ผานเครือขายสารสนเทศโดยปรับกระบวนการใหสอดคลองกับลักษณะของเครือขายสารสนเทศ และ

ซอฟทแวรที่ใชสวนที่ตั้งจริงอาจมีเพียงสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับศูนยควบคุม

ทางการเรียนโดยมีพ้ืนที่สําหรับติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับบริการขอมูลและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ของผูที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร  

 3.  รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 

หมายถึง แบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือจัดลําดับประสบการณใหแกนิสิตอยางมี
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เปาหมาย เพ่ือสงเสริมใหนิสิตเกิดความสามารถในการจัดการความรู โดยจัดกิจกรรมผานเครือขาย

สารสนเทศซึ่งมีที่ตั้งเสมือนจริงอยูในระบบคอมพิวเตอร มีระบบการบริหารการจัดการระบบการเรียน

การสอน มีการประเมินผลและระบบการบริการเชนเดียวกันกับการเรียนภายในหองเรียนปกติ 

 4.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง

การจัดการความรู หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบ

ทายบทในหองเรียนเสมือนจริง วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เร่ืองนวัตกรรมทาง

การศึกษา สื่อการสอน ที่นิสิตตองตอบถูก โดยเกณฑที่กําหนดคือ 85/85 

  85 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่นิสิตตอบถูกตอง จากการทํา

แบบฝกหัดระหวางการเรียนแตละบท โดยคิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 

  85 ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ยของจํานวนคําตอบที่นิสิตตอบถูกตอง จากการทํา

แบบทดสอบหลังจบบทเรียนทั้งหมด โดยคิดเปนรอยละ 85 ขึ้นไป 

 5.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง

การจัดการความรู หมายถึง คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงที่วัด

จากดานตางๆ ดังนี้ 

   5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถที่ไดรับหลังจากเรียนใน

เน้ือหาเรื่องนวัตกรรมการศกึษา สื่อการสอน ซึ่งวัดดวยแบบทดสอบออนไลน  

  5.2  ความสามารถในการจัดการความรู หมายถึง ความสามารถในการคนควาหาความรู 

การรวบรวม การสังเคราะห การวิเคราะห และสามารถนําความรูที่มีอยูและท่ีไดมาจัดหมวดหมู 

ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ซึ่งวัดคะแนนที่ไดจากแบบ

ประเมินความสามารถในการจัดการความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

   5.3  ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิต หมายถึง คุณลักษณะที่นิสิตได
เรียนรูรวมกันกับสมาชิกในกลุมอยางตอเน่ือง โดยทุกคนเขาใจบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถรวมกัน นําไปสูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตอไป ซึ่งวัดคะแนนที่ไดจากแบบประเมินความสามารถในการเรียน
แบบรวมมือของนิสิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  5.4  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นดานความรูสึกของนิสิตมีตอรูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  
 6.  การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใชใน
การแสวงหาและสรางความรู จัดความรูใหเปนระบบ แลกเปลี่ยนความรู และนําความรูไปใชในกิจกรรม
ประจําวัน โดยเริ่มตนจากการที่บุคคลสามารถกําหนดขอบเขตสิ่งที่ตองการเรียนรูใหชัดเจน จากน้ัน
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ไปศึกษาคนควาหาความรู และสรางเปนความรูขึ้น แลวจัดความรูใหเปนระบบและตัดสินคุณภาพ 
ความถูกตอง ความเชื่อถือไดของความรูที่ไดมา และจัดเก็บความรูที่ไดอยางเปนหมวดหมู นําเสนอ
และอธิบายความรูของตนเอง ใหแกบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจ และนําความรูที่ไดจัดเก็บไวไป
ประยุกตใชประโยชนในการแกปญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของตนและบุคคลอ่ืน 
 7.  ความรู หมายถึง ผลที่ไดจากการเรียนรูและความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูซึ่งเกิดจาก

ประสบการณ คานิยม ความเช่ือ กระบวนการหรือขอมูลสารสนเทศ ซึ่งทําใหเกิดคุณคาสูงและสามารถ

สรางคุณคาและนําไปใชประโยชนใหแกตนเองและองคกรได  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ

ความรู เปนการจัดการเรียนการสอนที่นําเทคโนโลยีตางๆ มาผสมผสานกันทั้งทางดานเทคโนโลยี

การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนรู ซึ่งชวยสรางโอกาสและความเทาเทียม

กันทางการศึกษา และเนนใหนิสิตไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังสนับสนุนใหเกิดความ

ชํานาญในการใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรอีกดวย โดยสามารถแสดงเปนโครงสรางกรอบแนวคิด

ในการวิจัยไดดังภาพ 
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3. ความสามารถในการเรียนแบบ 
รวมมือ 

4.ความพึงพอใจ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

13

 การเรียนรูแบบรวมมือ 

 
 

รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริง 

เพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู 
 
 การเรียนโดยการนําตนเอง  

 หองเรียนเสมือนจริง  

 การจัดการความรูและการ 
จัดการความรูสวนบุคคล  

 การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน  

 เกณฑการประเมิน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่

พัฒนาขึ้น มีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี 

 2. นิสิตที่เรียนผานรูปแบบการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ

ความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง 

 3. นิสิตที่เรียนผานรูปแบบการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ

ความรู มีความสามารถในการจัดการความรูอยูในระดับดี 

 4. นิสิตที่เรียนผานรูปแบบการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ

ความรู มีความสามารถในการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับดี 

 5. นิสิตมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการความรูอยูในระดับมาก 

 

 

 

 
 



  

บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง
การจัดการความรู ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและไดนําเสนอตามหัวขอเอกสาร
ดังนี้ 
 1. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  1.2 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
  1.3 การดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
  2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2.2 ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 3. หองเรียนเสมือนจริง 
   3.1 หลักการของหองเรียนเสมือนจริง 
   3.2 องคประกอบของหองเรียนเสมือนจริง 
   3.3 การใหบริการของหองเรียนเสมือนจริง 
   3.4 วิธีสื่อสารในหองเรียนเสมือนจริง 
   3.5 ลักษณะของผูเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริง 
 4. การจัดการความรู 
   4.1 องคประกอบของการจัดการความรู 
   4.2 ขั้นตอนการจัดการความรู 
   4.3 เคร่ืองมือในการจัดการความรู 
   4.4 การจัดการความรูสวนบุคคล 
   4.5 ความหมายของการจัดการความรูสวนบุคคล 
  4.6 กระบวนการจัดการความรูสวนบุคคล 
 5. ทฤษฎีการเรียนรู  
  5.1  ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  
  5.2  การเรียนรูดวยตนเอง 
 6. การเรียนแบบรวมมือ 
   6.1 ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ 
   6.2 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
   6.3 ขั้นตอนการเรียนแบบรวมมือ 
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   6.4 เทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือ 
   6.5 ขอดีของการเรียนแบบรวมมือ 
 7. การสรางเกณฑการประเมิน (Rubric Score) 
  7.1 ชนิดของรูบริคส 
  7.2 ลักษณะของรูบริคสที่ดี 
  7.3 ขั้นตอนการสรางรูบริคส 
 8. คําอธิบายรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 9. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 นักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา ดังนี้ 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development) เปนการ
พัฒนาการศึกษาโดยพ้ืนฐานการวิจัย (Research Based Education Development) ที่เปน กลยุทธ
หรือวิธีการสําคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใชในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาเนนหลักเหตุผล
และตรรกวิทยา โดยมีเปาหมายหลักคือใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษา (Education Product) อันหมายถึง วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา ไดแก หนังสือ
แบบเรียน ฟลมสไลด เทปเสียง เทปโทรทัศนคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ (Borg; & 
Gall. 1979: 771-798; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ. 2531: 21-24)  
 นอกจากน้ี วัญญา วิศาลาภรณ (2540: 24) ไดกลาวถึง การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
วาไมไดเปนการสรางหรือทดสอบทฤษฎีแตเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใชใน
โรงเรียน ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นน้ี เชน อุปกรณ การฝกอบรม อุปกรณการเรียน กลุมของจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม สื่อการเรียน ระบบการจัดการ เปนตน ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นมาน้ันจะตองตรงกับ
ความตองการที่มีรายละเอียดโดยเฉพาะ เม่ือพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นแลวจะตองไปทดลองใชและ
ปรับปรุงจนถึงระดับที่มีประสิทธิภาพ 
  
 1.2 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนกระบวนการของการพัฒนา การทดสอบภาคสนาม
และวิเคราะหขอมูลที่ใชจากการทดสอบ ถึงแมวาการพัฒนาส่ือจะประกอบดวยการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต โดยมีจุดประสงคพ้ืนฐานในการคนพบส่ิงใหม ในทางตรงกันขาม เปาหมายของการ
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาคือ การนําความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาสื่อใหสามารถใชได 
ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนตัวเชื่อมระหวางการวิจัยทางการศึกษาและแบบฝกหัด
ทางการศึกษา ซึ่งทําใหสื่อการศึกษาสมบูรณยิ่งขึ้น (ธัญวดี มงคลพันธ. 2544; อางอิงจาก Waiter. 
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1983: 771 - 793) ในการบริหารหรือการศึกษาวิจัยที่มุงแกปญหาหรือพัฒนาใหเกิดคุณภาพ เม่ือ
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานคนพบปญหาและเกิดความตระหนักในปญหาก็จะคิดคนรูปแบบสื่อหรือ
รูปแบบการพัฒนาที่มักเรียกวา “นวัตกรรม” เพ่ือใชในการแกปญหาหรือพัฒนางานดังกลาว โดยท่ี
รูปแบบส่ือหรือรูปแบบการพัฒนาที่คิดขึ้น จะตองมีหลักการเหตุผลหรือทฤษฎีรองรับ ทั้งนี้อาจเลือกใช
วิธีการปรับปรุงในสิ่งที่มีผูอ่ืนไดศึกษา หรือเคยใชไดผลในสถานการณที่เปนปญหาเชนเดียวกัน 
มากอน หรืออาจคิดวิธีการขึ้นใหมก็ได แตการทําใหรูหรือม่ันใจไดวาวิธีการที่คิดคนขึ้นน้ันดีหรือไม 
จําเปนตองนํามาทดลองจริง มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือพิสูจนวาสามารถแกปญหา หรือพัฒนางาน
ได ถาไมประสบผลสําเร็จก็ตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองจนไดผลดี สามารถนําไปเผยแพร
ใหผูอ่ืนไดทราบหรือนําไปใชไดตอไป (ธเนศ ขําเกิด. 2540: 157) 
  
 1.3 การดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
 บอรก และกอล (Borg; & Gall. 1979) กลาวถึงขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษาโดยมีขั้นตอน 10 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา ขั้นตอนแรกที่จําเปนที่สุดคือ ตอง
กําหนดใหชัดวาผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยตองกําหนด ลักษณะทั่วไป 
รายละเอียดของการใชและวัตถุประสงคของการใช เกณฑในการเลือกกําหนดผลผลิตการศึกษาที่จะ
วิจัยและพัฒนาอาจมี 4 ขอคือ 
  1.1  ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 
  1.2  ความกาวหนาทางวิชาการมีพอเพียงในการพัฒนาผลผลิตที่กําหนดหรือไม 
  1.3  บุคลากรที่มีอยู มีทักษะ ความรูและประสบการณที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนา
นั้นหรือไม 
  1.4  ผลผลิตนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรไดหรือไม 
 2. รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ คือการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย การสังเกต
ภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลผลิต ถามีความจําเปนผูทําการวิจัยและพัฒนาอาจตองทําการศึกษา
วิจัยขนาดเล็กเพ่ือหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฏีที่มีอยูไมสามารถตอบได กอนที่จะเร่ิมทําการ
พัฒนาตอไป 
 3. การวางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 
  3.1  กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 
  3.2  ประมาณการคาใชจาย กําลังคน ระยะเวลาที่ตองใชเพ่ือศึกษาความเปนไปได 
  3.3  พิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลผลิต 
 4. พัฒนารูปแบบขั้นตนของผลผลิต ในขั้นน้ีเปนการออกแบบและจัดทําผลผลิตการศึกษา
ตามที่วางไว เชน ถาเปนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นก็จะตองออกแบบหลักสูตร 
เตรียมวัสดุ หลักสูตร คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรมและเครื่องมือ การประเมินผล 
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 5. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 ในการนําผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรียมไวไป
ทดลองใชเพ่ือทดสอบคุณภาพขั้นตนของผลผลิตในโรงเรียนจํานวน 1 - 3 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง
กลุมเล็ก 6 - 12 คนประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ และรวบรวม
ขอมูลมาวิเคราะห 
 6. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 โดยการนําขอมูลและผลจากการทดลองใชจากขั้นที่ 5 มา
พิจารณาปรับปรุง แกไข 
 7. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตคร้ังที่ 2 ในขั้นน้ี นําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพ่ือทดสอบ
คุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงคโรงเรียน จํานวน 5 - 15 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30 -100 คน 
ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะการทําแบบทดสอบกอนเรียนกับการทําแบบทดสอบหลังเรียน นําผล 
ที่ไดเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิต ในขั้นนี้อาจมีกลุมควบคุม กลุมการทดลองถาจําเปน 
 8. ปรับปรุงผลผลิตคร้ังที่ 2 
 9.  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 ในขั้นน้ีนําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลองเพ่ือทดสอบ
คุณภาพการใชงานของผลผลิต โดยใชตามลําพังในโรงเรียน 10 - 30 โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40 - 
200 คน ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะห 
  10. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 นําขอมูลจาการทดลองขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิต
และเผยแพรตอไป 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับ สรุปไดวาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปน
งานวิจัยประเภทหนึ่งที่มุงเนนการพัฒนารูปแบบการทํางานพัฒนาผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ใชในโรงเรียน ผลผลิตที่พัฒนาขึ้นจะตองมีหลักการเหตุผลหรือทฤษฎีรองรับ โดยอาจเลือกใชวิธีการ
ปรับปรุงในสิ่งที่มีผูอ่ืนไดศึกษามาแลวหรือเคยใชไดผลในสถานการณที่เปนปญหาเชนเดียวกันมา
กอนหรืออาจคิดวิธีการขึ้นใหม ผลผลิตพัฒนาขึ้นนี้จําเปนตองนํามาทดลองจริง มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือพิสูจนวาสามารถแกปญหาหรือพัฒนางานได ถาไมประสบผลสําเร็จก็ตองมีการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเน่ืองจนไดผลดี สามารถนําไปเผยแพรใหผูอ่ืนไดทราบหรือนําไปใชไดตอไป  
 
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ในปจจุบันไดมีผูออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนไวหลากหลาย จึงมีรูปแบบของ
ระบบการเรียนการสอนเกิดขึ้นมากมายท่ีมีขั้นตอนแตกตางกัน แตโดยท่ัวไปแลวรูปแบบการเรียนการ
สอนจะมีขั้นตอนหลักได 5 ขั้นตอนคือ 1. การวิเคราะห 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนําไป
ทดลองใช 5. การประเมินผลหรือการควบคุม ซึ่งขั้นตอนหลักทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ซีล (Seels: 1990) ใหชื่อวา 
Generic ID Model โดยกลาววาขั้นตอนการวิเคราะหนั้นเปนกระบวนการคนหาส่ิงที่จะตองเรียนรู 
ขั้นตอนการออกแบบเปนกระบวนการของรายละเอียดวาควรจะเรียนรูอยางไร ขั้นตอนการพัฒนาเปน
กระบวนการเขียน การผลิตวัสดุอุปกรณที่จะใชในการเรียนรู ขั้นตอนการนําไปใชเปนขั้นตอนการนําเอา
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โครงการที่ จัดทํามาแลวใชในบริบทของสภาพที่เปนจริง สวนขั้นตอนสุดทายคือขั้นตอนการ
ประเมินผลเปนกระบวนการเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจ ถึงความเหมาะสมพอเพียงในการสอนหรือการ
นําโครงการที่จัดทํามาแลวไปใชได 
  
 2.1 องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
 ทิศนา แขมมณี (2547: 219 – 220) กลาววารูปแบบการเรียนการสอนตองมีองคประกอบ
สําคัญคือ 
 1. ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่เปนพ้ืนฐานหรือหลักการของรูปแบบ
การสอนน้ัน 
 2.  การบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับหลักการที่ยึดถือ 
 3.  การจัดระบบคือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ ให
สามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 
 4.  การอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ อันจะชวยให
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 สงัด อุทรานันท (2532) กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนวาควรมีลักษณะดังนี้ 
 1.  มีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานเปนสวนประกอบ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งอาจมี
เพียงแนวคิดเดียวหรืออาจจะมีหลายแนวคิด (Multidisciplinary) แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเหลาน้ี
จะใชเปนหลักหรือแนวทางในการเลือกกําหนดและจัดระเบียบความสัมพันธขององคประกอบให
สอดคลองตอเน่ืองกัน 
 2.  มีองคประกอบที่สัมพันธกันตลอดรูปแบบการเรียนการสอน เปนหนาที่ของผูออกแบบ
การเรียนการสอนจะตองมีความรู ประสบการณ ความละเอียดรอบคอบและคิดวิเคราะห จะตอง
คํานึงถึงองคประกอบทั่วไปและองคประกอบเฉพาะสาขาจะตองเลือกใหเหมาะสม คือมีความสัมพันธ
และสงผลโดยตรงตอการเรียนรูของผูเรียนอยางสอดคลองตอเน่ืองกันเปนลําดับกับ แนวคิดหรือ
หลักการพ้ืนฐาน นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนการสอนควรมีลักษณะของการใหความสําคัญของ
องคประกอบทั้งหมดรวมกัน กลาวคือ ในรูปแบบการสอนหนึ่งแตละองคประกอบจะมีความสัมพันธ
กันและรวมกันสงผลตอผูเรียนกลาวไดวา รูปแบบการสอนนั้นเปนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3. มีการพัฒนาหรือออกแบบอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตศึกษาวิเคราะหขอมูลและ
องคประกอบ กําหนดองคประกอบที่สําคัญ จัดความสัมพันธขององคประกอบใหสอดคลอง นํา
แผนการจัดองคประกอบ ไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดในการปฏิบัติ และรับรองผลที่
เกิดกับผูเรียนวาสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตองการ จึงจะยอมรับวาการจัด
องคประกอบน้ีเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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 4.  มีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนทั้งแบบเฉพาะเจาะจงและแบบทั่วไปซ่ึง 
รูปแบบการเรียนการสอนแตละรูปแบบจะสงผลตอผูเรียนตางกันออกไปตามแนวคิดและหลักการของ 
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ดังน้ันกอนที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ควรพิจารณาถึง
ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการ มิฉะน้ันผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจจะไมเปนไปตามที่กําหนดไว 
 5.  มีแนวทางการนําไปใช รูปแบบการเรียนการสอนจะตองมีการกําหนดแนวทางการ
นําไปใชอยางชัดเจน เพ่ือสะดวกกับครูผูสอนในการนําไปปฏิบัติ เชน การเตรียมของครูผูสอน 
บทบาทของครู ผูเรียน การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เปนตน จะชวยใหมองเห็นภาพและ
สามารถปฏิบัติไดงาย สงผลใหการเรียนการสอนตามรูปแบบมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามที่ตองการ
มากขึ้น 
 จอยช และเวล (Joyce; & Weil. 1986) กลาววารูปแบบการเรียนการสอนโดยทั่วไปมี
องคประกอบที่ควรคํานึงถึงคือ 
 1.  หลักการของรูปแบบ เปนสวนที่กลาวถึงความเชื่อ แนวคิดของทฤษฎีที่รองรับรูปแบบ
การเรียนการสอน หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจะเปนตัวกําหนดจุดประสงค เนื้อหา 
กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบการเรียนการสอน 
 2.  จุดประสงค เปนสวนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบการ
เรียนการสอน 
 3.  เน้ือหา เปนสวนที่ระบุถึงเนื้อหาและกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
 4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ เปนสวนที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในแตละขั้นตอน 
เม่ือนํารูปแบบการเรียนการสอนมาใช 
 5.  การวัดและประเมินผล เปนสวนที่ประเมินถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  
 เจอรลาช และอีไล (Gerlach; & Ely. 1971: 31) ไดเสนอองคประกอบของระบบการเรียน
การสอนซ่ึงประกอบดวย 10 องคประกอบคือ 
 1.  การกําหนดเนื้อหาสาระ (Specification of Content) เปนการเลือกเนื้อหาเพื่อนํามา
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งใจจะดําเนินควบคูกับการกําหนด
วัตถุประสงค 
 2.  การกําหนดวัตถุประสงค (Specification of Objectives) เปนจุดเร่ิมตนของรูปแบบการ
เรียนการสอน วัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นควรเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค
เฉพาะที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติได ครูสามารถวัดและสังเกตได 
 3.  การประเมินพฤติกรรมเบื้องตน (Assessment of Entering Behaviors) เปนขั้นตอนของ
การศึกษาขอมูลของผูเรียน วามีความรูพ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาสาระท่ีกําหนดไวไดหรือไม 
ทั้งน้ีจะไดเร่ิมตนจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน ซึ่งอาจ
กระทําไดโดยการสัมภาษณ การทดสอบ การตรวจสอบจากทะเบียนการเรียน เปนตน 
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 4.  การกําหนดยุทธศาสตรการสอน (Determination of Strategy) ยุทธศาสตรการสอนที่ 
เจอรลาช และอีไลนําเสนอไว 2 แบบ คือ 
  4.1  การสอนแบบปอน (Expository Approach) เปนการสอนที่ครูจะเปนผูปอนความรู
ตางๆ ทั้งหมดใหกับผูเรียน โดยการใชแหลงทรัพยากรการเรียนรูหลายอยางๆ เชน หนังสือวารสาร
สื่อการสอน และจากประสบการณของผูสอนเอง การสอนวิธีการน้ีผูสอนมักจะยืนอยูหนาชั้นเรียน
แลวถายทอดความรูใหกับผูเรียนโดยวิธีการบรรยายเสียเปนสวนใหญ บางคร้ังก็ใชสื่อการสอนบาง 
  4.2  แบบสืบเสาะหาความรู (Discovery Approach) แบบนี้ครูจะมีบทบาท เปนเพียงแต
ผูเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือการเรียนรู และจัดสภาพการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ไดแก การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) การศึกษาคนควาดวยตนเองหรือ
การเรียนแบบอิสระ (Independent Study) การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) เปนตน 
 5.  การจัดกลุมผูเรียน (Organization of Group) เปนการจัดกลุมเพ่ือใหไดเรียนรูรวมกัน 
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน จะทําใหสามารถจัดกลุมผูเรียนไดอยางเหมาะสม ดังน้ันในการ
จัดแบงกลุมผูเรียนจะตองพิจารณาจากวัตถุประสงค เน้ือหา และยุทธศาสตรการสอน ซึ่งสามารถ
ยืดหยุนได 
 6. การกําหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) การกําหนดเวลาเรียนขึ้นอยูกับวัตถุประสงค 
เน้ือหา สถานที่ การบริการ และความสามารถตลอดจนความสนใจของผูเรียน 
 7.  การกําหนดขนาดของของสถานที่เรียน (Allocation of Space) หองเรียนปกติโดยทั่วไป 
จะมีผูเรียนประมาณ 30 – 40 คน ในหองจะมีโตะสําหรับผูเรียน โตะสําหรับครู กระดาน ปายนิเทศ 
ซึ่งนับวาเหมาะสมกับการสอนแบบบรรยายแตอาจจะไมเหมาะสมกับการสอนที่ใชยุทธศาสตรแบบ
อ่ืนๆ ดวยเหตุนี้หองเรียนควรจะมีหลายขนาด 
 8.  การเลือกแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Selection of Resources) ครูควรรูจักเลือกส่ือ
และแหลงวิทยาการที่เหมาะสม เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอนที่ตางกัน 
 9.  การประเมินผลการเรียน (Evaluation of Performance) เปนการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน เพ่ือตรวจสอบดูวา ผูเรียนไดรับความรูหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวเพียงใด 
   10.การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ (Analysis of Feedback) เปนการพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
หาขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป 
 องคประกอบของระบบการเรียนการสอนของเจอรลาช และอีไล แสดงดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบการการสอนของเจอรลาช และอีไล 
 

 ที่มา: Gerlach; & Ely. (1971). Teaching and Media: A Systematic Approach. p. 32. 
 

 บารว และคนอ่ืนๆ (Brown; & Others. 1977: 5-13) ไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่
จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรูของผูเรียน
แตละคนเพื่อที่ผูสอนจะไดสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ ความสามารถ
และความสนใจของผูเรียนโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  จุดมุงหมาย ในการเรียนการสอนนี้มีจุดมุงหมายอะไรบางที่จะตองการใหบรรลุผลสําเร็จ 
ผูสอนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่วางไว วัตถุประสงค
และเนื้อหาเปนส่ิงแรกที่ผูสอนตองกําหนดใหแนนอนวาเม่ือเรียนบทเรียนนั้นแลว ผูเรียนจะบรรลุถึง
วัตถุประสงคอะไรบาง ซึ่งจะตองเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดหรือสังเกตได  
 2.  สภาพการณ ผูสอนควรจัดสภาพการณอยางไรและควรมีอะไรบาง เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนอยางไดผลดีเพ่ือบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ในการนี้ตองมีการเลือกประสบการณที่เหมาะสม
กับผูเรียน โดยเนนถึงสภาพความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อการจัด รูปแบบหรือวิธีการเรียนที่เหมาะสม 
โดย 

กําหนดเน้ือหา 

กําหนด
วัตถุประสงค 

ประเมินผล
พฤติกรรม
เบื้องตน 

กําหนดกลยุทธ
การสอน 

จัดแบงกลุม
ผูเรียน 

กําหนดเวลา
เรียน 

จัดสถานที่เรียน

เลือกวัสดุการ
สอนที่

เหมาะสม 

ประเมินผล
พฤติกรรม
กรรม 

การวิเคราะหขอมูลยอนกลบั 
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  2.1  การจัดประสบการณการเรียน เปนการจัดประสบการณในรูปลักษณะกิจกรรมการ
เรียนตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการเรียนรู ในขั้นน้ีผูสอนจึงตองเลือกประสบการณการเรียนรูที่ดีที่สุดสําหรับ
ผูเรียนแตละคน ประสบการณที่นําไปสูการเรียนรู แบงไดเปนหลายรูปแบบ เชน การฝกใหคิด การ
อภิปราย การเขียน การอาน การฟง ฯลฯ  
  2.2 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เปนการจัดเพ่ือใหผูเรียนสามารถไดรับประสบการณ
การเรียนรูที่ดีที่สุด การจัดน้ีตองคํานึงถึงขนาดของผูเรียน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหา
บทเรียนดวย การจัดรูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถจัดทําไดโดยการจัดหองตามขนาดของกลุม
ผูเรียน โดยถาเปนผูเรียนกลุมใหญ ผูสอนมักใชวิธีการบรรยายในหองเรียนใหญ ถากลุมผูเรียนมี
ขนาดกลางหรือกลุมเล็กก็ใชการบรรยายโดยมีการซักถามโตตอบกัน และควรมีการใชสื่อการสอน
รวมดวย แตถามีผูเรียนเพียงคนเดียวจะใชการศึกษารายบุคคลในลักษณะของการใชสื่อประสม 
 3.  ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการ ผูสอนควรจะตองทราบวามีแหลงทรัพยากรหรือแหลง
วิชาการใดบางที่จําเปนและสามารถนํามาใชเพ่ือการจัดประสบการณแกผูเรียน ทรัพยากรนี้หมายถึง
ทางดานบุคลากร การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมในการสอนตลอดจนการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานกายภาพในการเรียนการสอนดวย ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการประกอบดวย 
  3.1 บุคลากร ในกระบวนการของการจัดระบบการสอนนั้น บุคลากรมิไดหมายเฉพาะ
เพียงผูสอนหรือผูเรียนเทาน้ัน แตจะหมายรวมถึงบุคคลทุกคนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังน้ัน “ผูสอน” จึงหมายถึงครูหรือวิทยากรผูถายทอดความรูไปยังผูเรียน ผูสอนจะตองมีบทบาท
ในการใชสื่อการสอน เปนผูจัดสภาพแวดลอมและจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน เปนผูนําการ
อภิปราย แนะนําส่ิงตาง ๆ ตลอดแกไขปญหาแกผูเรียน และตองมีสัมพันธกับผูสอนคนอื่น ๆ เพ่ือ
ปรึกษาหรือวางแผนการสอนและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขรวมกัน สวนบทบาทของ “ผูเรียน” นั้น อาจเปนผูชวยในการตั้งจุดมุงหมายการเรียน
การสอน การเตรียมกิจกรรมตาง ๆ การใชสื่อ ตลอดจนการวัดและประเมินการเรียนการสอนดวย 
  3.2  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ในการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการสอนนั้น 
ผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 
   3.2.1  ความเหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถและประสบการณเดิมของ
ผูเรียน 
   3.2.2  การใชสื่อเพ่ือสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
   3.2.3  ความเหมาะสมของชนิดของสื่อกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.2.4  สื่อน้ันสามารถหาไดในแหลงวิชาการหรือในทองถิ่นน้ัน 
   3.2.5  ความสะดวกในการใช 
  3.3  สิ่งอํานวยความสะดวกดานกายภาพ หมายถึง การจัดสภาพหองเรียนตามขนาดของ
กลุมผูเรียน เพ่ือใหการจัดสภาพการณในการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม ตลอดจน
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การจัดวัสดุ อุปกรณและส่ือการสอนเพื่อความสะดวกในการใชดวย สิ่งอํานวยความสะดวกและสถานที่
เหลาน้ี ไดแก หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ หองสื่อการศึกษา และหองนันทนาการ เปนตน 
 4.  ผลลัพธ (Outcomes) เปนการพิจารณาดูวาผลลัพธที่ไดมาสําเร็จตามจุดมุงหมายมากนอย
เพียงใด มีสิ่งใดบางที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข ทั้งน้ี หมายถึง การประเมินและการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะ
ในการปรับปรุงระบบการสอนใหดีขึ้น  
  4.1  การประเมินและการปรับปรุง เปนขั้นตอนสุดทายในระบบการสอนเพื่อเปนการ
ประเมินวาหลังจากการสอนแลวผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูอะไรบาง และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม การประเมินจะทําใหผูสอนสามารถทราบไดวาระบบการ
สอนนั้นมีขอบกพรองอะไรบาง เชน แผนการสอน จุดมุงหมาย สื่อการสอน เน้ือหา หรือแมแตความ
พรอมของผูเรียนเอง ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ เหลาน้ันในการ
สอนครั้งตอไป  
 ดิค และคาเรย (Dick; & Carey: 1989) ไดเสนอรูปแบบการออกแบบการสอนซึ่งประกอบดวย 
3 องคประกอบ คือ 
 1. กําหนดจุดมุงหมายของการสอน 
 2. พัฒนาการสอน 
 3. ประเมินการเรียนการสอน 
 จาก 3 องคประกอบ สามารถออกแบบการสอนออกเปน 10 ขั้นตอนคือ 
 1. กําหนดจุดมุงหมายการสอน (Identify Instructional Goals) เปนการกําหนดความมุง
หมายการสอน ซึ่งตองพัฒนาใหสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษา จากน้ันก็ทําการวิเคราะห
ความจําเปน (Needs Analysis) และวิเคราะหผูเรียน 
 2. วิเคราะหการสอน (Conduct Instructional Analysis) เปนการวิเคราะหภารกิจ หรือ
วิเคราะหขั้นตอนดําเนินการสอน ผลการวิเคราะหการสอนที่ไดจะเปนหมวดหมูของการจัดภารกิจ
(Task Classification) ตามลักษณะของจุดมุงหมายการสอน 
 3. กําหนดพฤติกรรมเบื้องตนและคุณลักษณะของผูเรียน (Identify Entry Behaviors)             
วาเปนผูเรียนระดับใด มีพ้ืนฐานความรูเพียงใด 
 4. เขียนจุดมุงหมายการเรียน (Write Performance Objectives) ซึ่งเปน จุดมุงหมาย
เฉพาะหรือจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม และสอดคลองกับจุดมุงหมายการสอนเพ่ือประโยชน คือ 
  4.1 ทําใหเห็นแนวทางการเรียนการสอน 
  4.2 เปนแนวทางในการวางแผนจัดสภาพแวดลอมการเรียน 
  4.3 เปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 
  4.4 ชวยใหผูเรียนเรียนอยางมีจุดมุงหมาย 
 5. สรางแบบทดสอบอิงเกณฑ (Develop Criterion Referenced Test Items) เพ่ือประเมิน
การเรียนการสอน 
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 6. พัฒนายุทธศาสตรการสอน (Develop Instructional Strategy) เปนแผนการสอนที่ชวย 
ใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาและเลือกวัสดุการเรียนการสอน (Develop and Select Instructional Materials) 
ทั้งสื่อส่ิงพิมพและสื่อโสตทัศน 
 8. ออกแบบและจัดการประเมินระหวางเรียน (Design and Conduct Formative Evaluation) 
 9. ออกแบบการจัดการประเมินหลังเรียน (Design and Conduct Summative Evaluation) 
 10. แกไขปรับปรุงการสอน (Revise Instruction) เปนการแกไขและปรับปรุงการสอนตั้งแต
ขั้นที่ 2 ถึงขั้นที่ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  3 รูปแบบการสอนของดิคและคาเรย 
 

 ที่มา: Dick; & Carey. (1989). The Systematic Design of Instruction. p. 5. 
 
 คิปเลอร (1974: 44–53) ไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนมี 4 องคประกอบคือ 
 1. จุดมุงหมายในการเรียนการสอน เปนผลผลิตทางการเรียนการสอนที่มุงหวังใหเกิดใน
ผูเรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรมทางดานสติปญญา (Cognitive Domain) ดานจิตใจ (Affective 
Domain) และดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) 

ปรับปรุงการสอน 
วิเคราะห 
การสอน 

กําหนด
ความมุง
หมาย 

เขียนจุดมุง 
หมายเชิง
พฤติกรรม 

พัฒนา
แบบทดสอ
บอิงเกณฑ 

พัฒนา
ยุทธศาสต
รการสอน 

พัฒนาและ
เลือกวัสดุ
การสอน 

ออกแบบ
และ
ประเมินผล
เพื่อ

กําหนด
ลักษณะ
ผูเรียน 

ออกแบบ
และ
ประเมินผล
สุดทาย 
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 2. การวัดพฤติกรรมพ้ืนฐาน เปนการตรวจสอบความพรอม ความรูพ้ืนฐานและทักษะเบื้องตน
ของผูเรียนกอนการเรียนการสอนจริงๆ 
 3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม ของผูเรียน
โดยเริ่มตนที่พฤติกรรมพ้ืนฐาน ตอเน่ืองจนถึงพฤติกรรมปลายทาง 
 4. การประเมินผลรวม เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค
เพียงใด มีวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมเพียงใด เปนตน องคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนของคิปเลอร แสดงดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 รูปแบบการเรียนการสอนของคิปเลอร 

 
 ที่มา: Kipler. (1974). Behavioral Objectives and Instructional Process. p. 44-53. 

 
 เคมพ (Kemp: 1985). ไดเสนอองคประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอน 10 องคประกอบ 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะหความตองการทางการเรียน (Learning Needs) กําหนดเปาหมายการเรียน 
จัดลําดับความตองการและความจําเปน 
 2. กําหนดหัวขอเรื่องหรือภารกิจ (Topics or Job Tasks) และจุดมุงหมายทั่วไป (General 
Purposes) 
 3. ศึกษาลักษณะของผูเรียน (Learner Characteristics) 
 4. วิเคราะหเน้ือหาวิชาและภารกิจ (Subject Content Task Analysis) 
 5. กําหนดจุดประสงคการเรียน (Learning Objective) 
 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/Learning Activities) 
 7. กําหนดแหลงทรัพยากรการเรียนการสอน (Instructional Resources) 
 8. จัดบริการส่ิงสนับสนุน (Support Services) 
 9. ประเมินผลการเรียน/ประเมินผลโปรแกรมการเรียน (Learning Evaluation) 
 10. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

จุดมุงหมายใน 
การเรียนการสอน 

การวัดพฤติกรรม
พ้ืนฐาน 

 

กระบวนการเรียน 
การวัดและ
ประเมินผล 

ผลยอนกลับ 
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 องคประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอนของ Kemp  แสดงดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ 5 ระบบการจดัการเรียนการสอนของเคมพ 
 

 ที่มา: Kemp. (1985). The Instructional Design Process. p. 11. 
 
 2.2 ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 มีผูเสนอแนวทางขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไวอยางหลากหลาย สามารถ
สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ (จารุวัส หนูทอง. 2553; Joyce; 
& Wiel. 1986) 
 1.  ศึกษาแนวคิดและองคประกอบสําคัญที่เก่ียวของกับการสอนสิ่งที่ตองการเปนการศึกษา
วิเคราะหประเด็นสําคัญสําหรับนํามาใชในการกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่จะ
พัฒนา 
 2.  กําหนดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
เชน จุดมุงหมาย เน้ือหา กระบวนการสอน ขั้นตอนและกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล เปนตน 
และกําหนดความสัมพันธแตละองคประกอบใหสอดคลองกันตามแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานที่ใช 

2. หัวเร่ืองของ
วิชา งานและ

1. ความตองการใน
การเรียนและ
จุดมุงหมายในการ

3. คุณลักษณะ
ของผูเรียน 

4. เนื้อหาวิชาการ
และการวิเคราะห

5. วัตถุประสงคของ 
การเรียน 

6. กิจกรรมการ
เรียน 

7. ทรัพยากรใน
การสอน 

8. บริการ
สนับสนุน 

9. การประเมินผล 
การเรียน 

10. การทดสอบ
กอน 



 
 

28

 3.  ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เปนการหาขอมูลเชิงประจักษ
เพ่ือยืนยันวาแผนการจัดองคประกอบตางๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบน้ีมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพจริงคือ สามารถนําไปใชปฏิบัติไดและเกิดผลตอผูเรียนตามที่ตองการหรือที่ไดกําหนด
จุดมุงหมายไว การหาขอมูลเชิงประจักษทําไดโดยการนําแผนการจัดองคประกอบไปทดลองใชใน
หองเรียนตามระเบียบวิธีวิจัยที่เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และสามารถ
ยืนยันไดดวยตัวเลข นอกจากน้ียังสามารถใชการตรวจสอบเชิงประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เก่ียวของไดในทางปฏิบัติการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน จะเร่ิมจากการ
ตรวจสอบเชิงประเมินของผูทรงคุณวุฒิ นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข แผนการจัดองคประกอบ
ใหเหมาะสมมากขึ้นกอนที่จะนําไปทดลองใชในหองเรียน 
 4.  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เปนการปรับแกรูปแบบการเรียนการสอนที่ได
พัฒนาใหดียิ่งขึ้นมีขอบกพรองนอยลง โดยการนําส่ิงที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
มาปรับปรุงแกไข สิ่งที่ปรับปรุงน้ีอาจเปนองคประกอบ ลักษณะความสัมพันธขององคประกอบ
ตลอดจน แนวการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู ผูวิจัยศึกษารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงและการเรียนแบบออนไลนของ 
นักการศึกษาจํานวน 5 รูปแบบ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางรูปแบบและหาองคประกอบที่เหมาะสม
กับรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู รูปแบบที่นํามา
ศึกษาไดแก สุรพล บุญลือ (2550),  สุปรียา ศิริพัฒนกุล (2549) จาตุรงค  เลาหเพ็ญแสง (2549), รัฐกร 
คิดการ (2551), อภิชาติ อนุกูลเวช (2551) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 สุรพล บุญลือ (2550) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใช
ปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาตามวิธีการระบบ  รูปแบบการเรียนการสอนนี้ประกอบดวยปจจัย
นําเขา (Input) การเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง (Process) ปจจัยนําออก (Output) การ
ตรวจสอบและควบคุม (Control) และขอมูลยอนกลับ (Feedback) ซึ่งมีขั้นตอนรูปแบบจํานวน 13 ขั้นตอน 
ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน, 2) การวิเคราะหผูเรียน, 3) การออกแบบเนื้อหา
บทเรียน ,4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก, 5) การ
เตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ,6) การกําหนดบทบาทผูสอน, 7) การสราง
แรงจูงใจในการเรียน , 8) การดําเนินการเรียนการสอน, 9) กิจกรรมเสริมทักษะ, 10) ควบคุมกระบวนการ
เรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักใช FILA Model, 11) กําหนดชวงเวลาทดสอบ,  
12) การประเมินผลการเรียน(การประเมินตามสภาพจริง), 13) ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง ดัง
ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 6  รูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลักในหองเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา 

 
 ที่มา: สุรพล บุญลือ.  (2550).  การพัฒนารูปแบบการสอนแบบใชปญหาเปนหลักใน
หองเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา. หนา. 80. 

 
 สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2549: 169 – 173) ไดพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนจริง
แบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบ 4 สวนใหญ ๆ ตามองคประกอบของ
ระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน ผลิตผล และขอมูลยอนกลับ ซึ่งแตละสวนมี
องคประกอบและความสัมพันธกัน ดังภาพประกอบ 7 

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

การควบคุม 
(Control) 
- กระบวนการเรียน 
การสอน 
- การกําหนดระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลง 
- การประเมินผล 

กระบวนการเรียนการสอน (Process) 
ผานหองเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) 
- กําหนดบทบาทผูเรียน 
- กําหนดขอตกลงในการเรียน 
- การดําเนินการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนหลักโดยใช FILA 

ปจจัยสงออก (Output) 
- ผลการเรียนรู วัดจาก การทดสอบ 
- และจากการประเมินตามสภาพจริง 

ขอมูล
ปอนกลับ 

(Feedback

) 
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ภาพประกอบ 7  รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบตัิ เรื่อง  
      การผลิตรายการโทรทศัน 

 
 ที่มา: สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร.  (2550).  รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลอง
สถานการณรวมกับการฝกปฏิบตัิเรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน.  หนา. 170. 

 
 จากภาพประกอบ 7 องคประกอบของรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณ
รวมกับการฝกปฏิบัติ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน ผลิตผลและขอมูลยอนกลับเพ่ือ
ปรับปรุงมีองคประกอบและความสัมพันธกันดังนี้ 

บริบท 

ปรัชญา หลักการ ปณิธาน นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย 

ขั้นท่ี 1 
ปจจัยนําเขา 

(Input) 

ขั้นท่ี 3 
ผลผลิต 

 (Output) 

ขั้นท่ี 2 
กระบวนการดําเนินงาน  

 (Process) 

1.1 บุคลากร 

1.2 วัสดุ-
อุปกรณ 

1.3 วิชาการ
ผลิตรายการ
โทรทัศน 

1.4 แหลง
ทรัพยากร
การเรียน 

1.5 
นักศึกษา 

2.1
 ก
าร
ออ

กแ
บบ

ระ
บบ

หอ
งเรี

ยน
เส
มือ

นจ
ริง

 

2.2
 ก
าร
วิเ
คร
าะ
หเ
นื้อ

หา
รา
ยว

ิชา
 

2.3
 ก
าร
กํา
หน

ดรู
ปแ

บบ
กา
รส
อน

 แ
ละ
กิจ

กร
รม
กา
รส
อน

 

2.4
 ก
าร
สร
าง
หอ

งเร
ียน

เส
มือ

นจ
ริง

 

2.6
 ก
าร
ปร

ะเมิ
นผ

ลก
าร
ศึก

ษา
 

2.5
 ก
าร
เรีย

นก
าร
สอ

นเ
สมื

อน
จร
ิง 

3.1 
ผูสําเร็จ
การศึกษา
รายวิชา 

ขั้นท่ี 4 
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
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 1. ปจจัยนําเขา มีองคประกอบ 5 ปจจัย คือ 
  1.1 บุคลากร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรฝาย
สนับสนุน 
  1.2 วัสดุ-อุปกรณ ไดแก วัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับระบบหองเรียนเสมือนจริง คือ
อุปกรณแมขายคอมพิวเตอร (Server) และอุปกรณเครือขาย (Network adapter) ตลอดจนอุปกรณที่ 
ใชประกอบการสรางสื่อประกอบบทเรียน 
  1.3 วิชาเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศนโดยเนนขอบขายของเนื้อหาเร่ืองเทคนิคการ 
ถายทํา และเทคนิคการจัดแสง 
  1.4 แหลงทรัพยากรการเรียน ไดแก แหลงขอมูลความรูสําหรับใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควา 
  1.5 นักศึกษา ไดแก ผูที่สมัครเขาเรียนในหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณ 
รวมกับการฝกปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการผลิตรายโทรทัศน 
 2. กระบวนการดําเนินงาน 
 กระบวนการดําเนินงานของหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝก
ปฏิบัติเปนกระบวนการในการนําปจจัยนําเขาทั้ง 2 ปจจัยมาดําเนินการเพื่อใหไดผลิตผลตาม
วัตถุประสงคนโยบาย เปาหมาย ปณิธาน และปรัชญา กระบวนการดําเนินงานของหองเรียนเสมือน
จริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติมีองคประกอบ 6 องคประกอบคือ 
  2.1 การออกแบบระบบหองเรียนเสมือนจริง จะแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของระบบ
การเรียนการสอน (Instruction & Learning system) และสวนของฐานขอมูล (Data based system)  
  2.2 การวิเคราะหเน้ือหาวิชา  
  2.3 การกําหนดรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอน  
  2.4 การสรางหองเรียนเสมือนจริง 
  2.5 การเรียนการสอนเสมือนจริง ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนการสอน 4 ดาน คือ 
การเรียนดวยตนเอง การเรียนในชั้นเรียนเสมือนจริง การปฏิบัติกิจกรรมกลุม และการศึกษาคนควา 
ผานเครือขายสารสนเทศโดยอิสระและกิจกรรมเสริมในรายวิชา 
  2.6 การประเมินผลการศึกษา เปนระบบยอยเกี่ยวกับกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา ซึ่งประกอบดวยการประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลปลายภาคเรียน 
 ระบบการประเมินผลเปนระบบสุดทายของกระบวนการดําเนินงาน และเปนตัวปอนใหกับ
องคประกอบที่ 3 คือ ผลิตผล 
 3. ผลิตผล ผลิตผลของหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ 
ในที่นี้ไดแกผูสําเร็จการศึกษารายวิชาหมายถึง นักศึกษาที่เรียนจบรายวิชาเทคนิคการผลิตรายการ
โทรทัศน 
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 4. ขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุง เปนกระบวนการประเมินผลของผลิตผลวามีจุดออน
ทางดานใด แลวนําผลมาพิจารณาปรับปรุงองคประกอบของระบบทุกองคประกอบที่มีสวนเก่ียวของ
ทั้งปจจัยนําเขาและกระบวนการ 
 จาตุรงค  เลาหเพ็ญแสง (2549) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา (Course Management 
Model) ในระบบe-Learning  ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก ระดับอุดมศึกษา ไดขั้นตอน
รูปแบบจํานวน 13 ขั้นตอนประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน, 2) การวิเคราะห
ผูเรียน, 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน , 4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก, 5) การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน, 6) การ
กําหนดบทบาทผูสอน, 7) การสรางแรงจูงใจในการเรียน, 8) การดําเนินการเรียนการสอน, 9) กิจกรรม
เสริมทักษะ, 10) ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก,  
11) กําหนดชวงเวลาทดสอบ, 12)การประเมินผลการเรียน(การประเมินตามสภาพจริง), 13) ขอมูล
ปอนกลับเพ่ือปรับปรุง  ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา (Course Management                  
     Model) ในระบบe-Learning ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 

 
 ที่มา: จาตุรงค เลาหเพ็ญแสง. (2549). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชา 
(Course  Management Model) ในระบบe-Learning  ตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก. 
หนา. 206. 
 
 รัฐกร คิดการ (2551) พัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยใชกลยุทธการจัดการความรูรายวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยรูปแบบการสอนบนเว็บโดยใชกลยุทธการจัดการความรู
รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาที่พัฒนาขึ้น เรียกวา “รูปแบบดัสสุ (DASSU model)” ประกอบดวย 5 
ขั้นตอน ไดแก 1. วาดฝน(Defining: D) 2. ตามหามันใหเจอ (Acquisition: A) 3. ฉันและเธอรวมสราง 
(Sharing: S) 4. อยาทิ้งขวางตองเก็บไว (Storage: S) 5. รูจักใชเมื่อจําเปน (Utilization: U) โดยมี 

กระบวนการเรียนการสอนผานรูปแบบบริหาร

จัดการรายวิชา (Process) 

กําหนดบทบาทผูสอน 

การสรางแรงจูงใจในการเรียน 

การดําเนินการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลัก 

กิจกรรมเสริมทักษะ 

ปจจัยนําเขา (Input) 

กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน 

การวิเคราะหผูเรียน 

การออกแบบเน้ือหาบทเรียน 

กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลัก 

การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการ
เรียน 

ปจจัยนําออก (Output) 
ประเมินผลการเรียนการสอน 

ขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) 

การควบคุม 
(Control) 

1. กระบวนการ
เรียนการสอน
ตามแนวการ
เรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก 
2.การกําหนดชวง 
เวลาการทดสอบ 
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11 องคประกอบ คือ 1) เปาหมาย 2) วัตถุประสงค 3) เน้ือหาวิชา4) ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ต 5)ปจจัยสนับสนุน 6) กระบวนการเรียนการสอน 7) ปฏิสัมพันธ 8) ผูเรียน 9) ผูสอน  
10) ผูเชี่ยวชาญประจําวิชา 11) การประเมินผล ดังภาพประกอบ 9 
 

 
 
ภาพประกอบ  9 รูปแบบการสอนบนเวบ็ โดยใชกลยทุธการจัดการความรูรายวชิาเทคโนโลยี 
      การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 

 
 ที่มา: รัฐกร คิดการ. (2551). การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บ โดยใชกลยุทธการจัดการ
ความรูรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา. หนา. 206. 
 
 โดยแตละองคประกอบมีดังนี้ 
 1. เปาหมาย เพ่ือเปนรูปแบบในการจัดการเรียนรูบนเว็บสําหรับผูเรียน ในระดับอุดมศึกษา 
โดยการนําเอาแนวคิดและหลักการของการสอนบนเว็บ การจัดการความรู มาผสมผสานกับแนวคิด
พ้ืนฐานการเรียนรูที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง  
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 2. วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ
เสริมสรางความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 3. เน้ือหาวิชา ประกอบดวยเนื้อหาในหัวขอ นวัตกรรมการศึกษา แหลงทรัพยากรการ
เรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 
 4. ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต ควรประกอบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร            
แมขาย (Sever) ซึ่งติดตั้งเว็บการสอนที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ และเชื่อมตออินเทอรเน็ตไปยังเครื่อง 
ลูกขายตางๆ ได 
 5. ปจจัยสนับสนุน ประกอบดวย 
  5.1 เว็บการสอนรายวิชา เปรียบเสมือนหองเรียนในอินเทอรเน็ต และเปนแหลงพบปะ 
กันของนักศึกษา ผูสอน และผูเชี่ยวชาญประจําวิชา 
  5.2 หองสมุดที่เสมือนจริง เปนแหลงความรูตางๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนบน 
เว็บนักศึกษา สามารถคนหาขอมูลไดทั่วโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชการคนหาจากแหลง
บริการคนหา (Search Engine) ตางๆ บนเว็บ 
  5.3 บริการสนับสนุนบนเว็บ เปนบริการเพ่ือใชสําหรับการติดตอส่ือสาร 
 6. กระบวนการเรียนการสอน เปนกระบวนการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด
การสอนบนเว็บ รวมกับแนวคิดการจัดการความรู รูปแบบการสอนบนเว็บพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห 
และสังเคราะหรูปแบบกระบวนการจัดการความรู ของเชี่ยวชาญตางๆท้ังตางประเทศและในประเทศ 
เรียกวารูปแบบดัสสุ (DASSU Model) ประกอบ ดวยกิจกรรม 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  6.1. “วาดฝน” (Defining: D) เปนกิจกรรมซึ่งนักศึกษาเปนผูกําหนดเปาหมายการ
เรียนรูโดยพิจารณาตามจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชา แลวรวมกันกําหนดเปาหมายการเรียนรู
ในลักษณะของการเรียนรูกอนการปฏิบัติ (BAR: Before Action Review) แลวสํารวจและประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) วาแตละองคประกอบที่จะไปสูเปาหมาย ตนเองมีความรูอยูในระดับใด  
มีองคประกอบใดบางที่รูดีแลว องคประกอบใดบางที่ยังไมรู 
  6.2 “ตามหามันใหเจอ” (Acquisition: A) เปนกิจกรรมที่นักศึกษากําหนดแนวทางหรือ
วิธีการ เพ่ือใหไดมาซึ่งความรู โดยการวางแผนการเรียนรู (Learning Plan) ของตนเอง  
  6.3 “ฉันและเธอรวมสราง” (Sharing: S) เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษานําความรู 
ที่ตนเองหามาไดมาแบงบันหรือแลกเปลี่ยนและรวมกันสรางความรูโดยชวยกันเขียนและแกไขใน
สารานุกรมเสรี (wiki pedia) และใน blogs และชุมชนที่รวมตัวกันโดยสมัครใจ มี 3 ระดับคือ 1)
ชุมชนคนสนใจ (Community of Interest: Co-I) 2) ชุมชนคนปฏิบัติ (Community of Practice: Co-
P) 3) ชุมชนคนเชี่ยวชาญ (Community of Expert: Co-E) 
  6.4 “อยาทิ้งขวางตองเก็บไว” (Storage: S) เปนกิจกรรมที่นักศึกษาทําการตรวจสอบ 
หรือเปรียบเทียบ (Benchmarking: B1) เพ่ือยืนยันวาความรูที่หามาไดวาเปนความรูที่ถูกตอง และ 
เพ่ือหาขอสรุปวาความรูหรือแนวปฏิบัติใดเปนความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice: B2) 
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โดยการกลั่นกรอง สังเคราะห จัดระเบียบเชื่อมโยงความรูจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากสารานุกรมเสรี
(Wiki Pedia) และ Blogs ของเพื่อนสมาชิก เพ่ือสรุปเปนองคความรูใหมของตนเอง แลวทําการ
บันทึกจัดเก็บอยางเปนระบบใน Blogs ของตนเอง 
  6.5“รูจักใชเม่ือจําเปน” (Utilization: U) เปนกิจกรรมการทดสอบความรูในแตละหัวขอ 
เพ่ือประเมินตนเองวามีความรูอยูระดับใด และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนนั้นประเมิน
ชิ้นงานที่สรางจากความรูที่ไดมา รวมทั้งกิจกรรมทบทวนการเรียนรูหลังการปฏิบัติ (AAR:After 
Action Review) 
 7. ปฏิสัมพันธ เปนการมีปฏิสัมพันธผานเว็บ 
 8. ผูเรียน มีบทบาทหนาที่ในการเรียนดวยตนเองผานเว็บ และเรียนรูดวยการแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 
 9. ผูสอน มีบทบาทหนาที่เปนผูจัดการการเรียนรูเตรียมความพรอมอํานวยความสะดวก
ติดตาม และคอยดูแลชวยเหลือการดําเนินการจัดการเรียนรูบนเว็บ 
 10. ผูเชี่ยวชาญประจําวิชา เปนผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษาซึ่ง
คัดเลือกและแตงตั้งจากคณาจารยที่มีประสบการณในการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 อภิชาติ อนุกูลเวช (2551) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบหลกั ไดแก 1) ปจจัย
นําเขา (Input) 2) กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Process) 
3) การควบคุม (Control) 4) ผลผลิต (Output) 5) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) โดยมี 13 องคประกอบ
ยอย คือ 1) กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน 2) การวิเคราะหผูเรียน 3) การออกแบบเนื้อหา
บทเรียน 4) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการ
เรียน 6) กําหนดบทบาทผูสอน 7) การสรางแรงจูงใจในการเรียน 8) การดําเนินการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิค โดยใชโมเดลซีเอเอ (CAA Model) ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ 3 ขั้นตอน คือ 8.1) ขั้นความรูความเขาใจ (Cognitive Phase) 8.2) ขั้นปฏิบัติ (Associative 
Phase) 8.3) ขั้นชํานาญ (Autonomous Phase) 9) กิจกรรมเสริมทักษะ 10) การตรวจสอบและควบคุม
การเรียนของผูเรียน 11) การตรวจสอบทักษะปฏิบัติระหวางเรียน 12) ประเมินผลการเรียนการสอน 
และ 13) ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง ดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ  10 รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบตัิทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับ 
      นักเรียนอาชีวศึกษา 
 
 ที่มา: อภิชาติ อนุกูลเวช. (2551).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา. หนา. 11. 
 

ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง 
• ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

• ความคิดเห็นของผูเรียน 

• ผลการเรียนการสอน 

• ผลจากการปฏบัิติในขั้นตอนตางๆ 

ผลผลิต (output) 

ประเมินผลการเรียนการ
สอน 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

• ทักษะปฏิบัติ 
• ความคงทนของทักษะ 
ปฏิบัต ิ

• ความคิดเห็นของ
นักเรียน 

ปจจัยนําเขา (Input) 

กําหนดเปาหมายในการ
เรียนการสอน 

การวิเคราะหผูเรียน 

การออกแบบเนื้อหา
บทเรียน 

กําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

การเตรียมความพรอม
ดานสภาพแวดลอม

การควบคุม (Control) 

การตรวจสอบและควบคุมการเรียน
ของผูเรียน 

การตวจสอบทักษะปฏิบัติระหวาง

กระบวนการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต 

กําหนดบทบาทผูสอน 

การสรางแรงจูงใจในการเรียน 

การดําเนินการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิค ตามขั้นตอน 
โมเดลซีเอเอ (CAA Model) 
• ขั้นความรูความเขาใจ (Cognitive 
Phase) 
• ขั้นปฏิบัติ (Associative Phase) 
• ขั้นชํานาญ (Autonomous Phase) 

กิจกรรมเสริมทักษะ 
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 จากภาพประกอบ 10 องคประกอบหลักของรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต การควบคุม ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ มีองคประกอบและความสัมพันธกัน
ดังนี้ 
 1. ปจจัยนําเขา (Input) มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ คือ 
  1.1 กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนฝกปฏิบัติมีจุดมุงหมาย 
3 ดาน คือ ดานความรู (Cognitive) ดานเจตคติ (Affective) และดานทักษะปฏิบัติ(Psychomotor) 
โดยมีลําดับขั้นตอนในการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมดังนี้ 
   1) กําหนดหัวเรื่องและทักษะที่จะสอน 
   2) หาลําดับขัน้ตอนในการทํางาน 
   3) จําแนกขั้นตอนการทํางานออกเปนทักษะและความรู 
   4) รวบรวมทกัษะและความรูใหมเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  1.2 การวิเคราะหผูเรียน ในการวิเคราะหผูเรียนน้ันจะชวยในการกําหนดจุดประสงคการ
สอน ชวยในการกําหนดเน้ือหา ชวยในการแบงกลุมผูเรียน และชวยใหผูสอนรูวาในระหวางการเรียน
การสอนสมควรจะไดชวยเหลือกลุมใดหรือคนใดเปนพิเศษ เพ่ือจะทําใหเรียนรูไดทันผูอ่ืน  
  1.3 การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ผูสอนจะตองดําเนินการออกแบบเนื้อหาบทเรียนใน
สวนทฤษฎีใหเนื้อหามีการผสมผสานมัลติมีเดีย ในการนําเสนอเน้ือหา และเนื้อหาบทเรียนในสวน
ปฏิบัติ จะตองดําเนินการจัดทําเน้ือหาตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
   1) จัดเตรียมงานที่ใหผูเรียนฝกปฏิบตั ิ
   2) วิเคราะหทกัษะที่จะฝกเปนทักษะยอย ๆ ตามลําดับกอน–หลัง 
   3) นําทักษะยอย ๆ มาจัดทําสตรีมม่ิงวีดิโอ (Streaming Video)  
  เน้ือหาปฏิบัติในขั้นตอนการสาธิตการปฏิบัติจะตองแสดงทักษะการปฏิบัติงานดวย
วิธีการที่ปลอดภัย โดยเนนความปลอดภัยตอผูปฏิบัติ ตอเคร่ืองมือและอุปกรณ และตอชิ้นงาน 
  1.4 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนดวยบทเรียนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน 2สวน คือ 
   1) กิจกรรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก การปฏิสัมพันธบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ดวยการใชเคร่ืองมือบนเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก กระดานสนทนา (Web Board), 
หองสนทนาสด (Chat Room), อีเมลล (e-Mail) เปนตน และการสงงานและแบบฝกหัดบนเครือขาย 
อินเทอรเน็ต 
   2) กําหนดกิจกรรมในการเรียนกับบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นดําเนินการสอน และขั้นประเมินผล 
  1.5 การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ในการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนโดยใชบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต ควรมีการเตรียมความพรอม
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เก่ียวกับ ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) บุคลากรดานคอมพิวเตอร (Peopleware) 
การจัดเวลาในการเรียน (Timing) หองเรียนสําหรับฝกปฏิบัติ และเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ฝกปฏิบัติ 
 2.  กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบตัิทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Process) มี
องคประกอบยอย 4 องคประกอบ คือ 
  2.1 กําหนดบทบาทผูสอน ผูสอนมีบทบาทเปนผูควบคุมการเรียนการสอน ใหดําเนินไป
ตามขั้นตอนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติ คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
ตรวจสอบทักษะปฏิบัติของผูเรียนเพ่ือปรับแกทักษะปฏิบัติของผูเรียนใหถูกตอง  
  2.2 การสรางแรงจูงใจในการเรียน  
  2.3 การดําเนินการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค โดยใหผูเรียนเรียนกับบทเรียน
ฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการฝกปฏิบัติกับวัสดุและอุปกรณจริงตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น เรียกวา โมเดลซีเอเอ (CAA Model) 
ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
   2.3.1 ขั้นความรูความเขาใจ (Cognitive Phase) ขั้นความรูความเขาใจนี้เปนขั้นตอนที่
จะบอกถึงทักษะและความรูทางทฤษฎีที่เก่ียวของ ซึ่งผูสอนควรจะใหขอมูลแกผูเรียนในดานตาง ๆ 
ดังนี้ 
    1) ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องที่ 
    2) บอกขั้นตอนที่ตองฝกทักษะ 
   2.3.2 ขั้นปฏิบัติ (Associative Phase) ขั้นปฏิบัตินี้เปนการกระทําการเพื่อใหได
พฤติกรรมในรูปแบบที่ถูกตอง ทักษะจะเกิดขึ้นไดเม่ือลงมือปฏิบัติ ขอผิดพลาดหรือพฤติกรรมที่ไม
ถูกตองควรไดรับการแกไข ขั้นปฏิบัติผูสอนควรจัดใหผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    1) สาธิตทักษะหรือการกระทําใหผูเรียนดูทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ 
    2) สาธิตทักษะยอย และใหผูเรียนปฏิบัติตามไปทีละสวนอยางชา ๆ ใน
ลักษณะเลียนแบบการกระทํา 
    3) ใหผูเรียนปฏิบัติทักษะโดยไมมีการสาธิต หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรให
คําชี้แนะและแกไขจนผูเรียนทําได 
   2.3.3 ขั้นชํานาญ (Autonomous Phase) ขั้นชํานาญน้ีเปนขั้นที่ปฏิบัติทักษะน้ัน
รวดเร็วและถูกตอง ตลอดจนโอกาสจะกระทําผิดจะไมเกิดขึ้น ทักษะที่เกิดขึ้นเปนการเพิ่มพูนความ
ชํานาญเปนอัตโนมัติมากขึ้น 
    1) ใหผูเรียนฝกทักษะซ้ําๆ จนกลายเปนกลไกที่สามารถกระทําไดเอง
(Mechanism) 
    2) เพ่ิมพูนความเร็ว, ความถูกตอง และความคลองแคลว 
  2.4 กิจกรรมเสริมทักษะ 
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 3. การควบคุม (Control) มีองคประกอบยอย 2 องคประกอบ คือ 
  3.1 การตรวจสอบและควบคุมการเรียนของผูเรียน ผูสอนควรใชระบบบริหารการเรียนรู 
(Learning Management System: LMS) บนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
และควบคุมการเรียนของผูเรียน ไดแก การตรวจสอบขอมูลของผูเรียนและการใหขอมูล 
ปอนกลับ การควบคุมการฝกปฏิบัติของผูเรียน และการกําหนดชวงเวลาการทดสอบ 
  3.2 การตรวจสอบทักษะปฏิบัติระหวางเรียน เปนการตรวจสอบทักษะปฏิบัติของผูเรยีน
ในขณะที่กําลังเรียน (Formative Evaluation) เพ่ือที่จะไดรูวาผูเรียนเกิดทักษะปฏิบัติตามที่ตองการ
เพียงใด 
 4. ผลผลิต (Output) มีองคประกอบยอย 1 องคประกอบ คือ การประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยทําการประเมินผลการเรียนการสอนของผูเรียน ไดแก 
  4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
  4.2 การประเมินทักษะปฏิบัติ โดยแบบวัดทักษะปฏิบัติจะทําการประเมินผล 2 ดาน คือ 
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลงาน (Product) 
  4.3 การประเมินความคงทนของทักษะปฏิบัติ 
  4.4 การประเมินความคิดเห็นของผูเรียน 
 5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback) มีองคประกอบยอย 1 องคประกอบ คือ ขอมูลปอนกลับ
เพ่ือปรับปรุง เปนการนําขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ความคิดเห็นของผูเรียนผลการ
เรียนการสอน และผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ มาวิเคราะหหาขอบกพรอง เพ่ือปรับปรุงแกไข
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน สรุปไดวาการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคือการออกแบบการทํางานอยางเปนระบบขั้นตอน
ตั้งแตจุดเร่ิมตนจนถึงจุดสุดทายของการทํางานดวยการใชวิธีการการระบบมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยท่ัวไปการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประกอบดวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ไดแก 
การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช การประเมิน ลักษณะของรูปแบบการเรียนการ
สอนตองประกอบไปดวยหลักการหรือแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ การบรรยายลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึด การจัดองคประกอบใหสัมพันธกันและมีการ
อธิบายใหขอมูลเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนที่จะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และในการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนนั้นตองมีการกําหนดจุดประสงคของการประเมิน 
กําหนดเกณฑในการประเมิน กําหนดกลุมตัวอยางและรายงานผลการประเมิน จากหลักการดังกลาว
ขางตนนี้ ผูวิจัยไดนําไปประยุกตใชเปนหลักในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน            
ดังปรากฏในบทที่ 3 ตอไป 
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3. หองเรียนเสมือนจริง 
 การจัดการเรียนการสอนดวยหองเรียนเสมือนจริงเปนการจัดสภาพแวดลอมการเรียนการ
สอนที่ตั้งขึ้นภายในระบบการสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ 
ซึ่งเปนกระบวนการที่เนนความสําคัญของกลุมที่จะรวมมือทํากิจกรรมรวมกัน โดยผูเรียน และผูสอน
จะไดรับความรูใหมๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารซึ่งกันและ
กันโดยการใชสื่อที่หลากหลาย 
  
 3.1 หลักการของหองเรียนเสมือนจริง 
 สุรพล บุญลือ (2550: 36) ไดกลาวถึงหลักการของหองเรียนเสมือนจริงวาตองยึดหลัก 4 
ประการดังนี้ 
 1. การใหการศึกษาที่ทันเวลาการใชงาน หองเรียนเสมือนจริงจะตองมีความคลองตัวและ
เชื่อมโยงกับแหลงขอมูลและแหลงวิชาการตางๆ ไดทั่วโลกจึงเปนแหลงความรูที่ทันสมัยตลอดเวลา 
 2. การเรียนเปนการแลกเปลี่ยน ในหองเรียนเสมือนจริงจะไมมีระบบที่มีผูรูทุกเรื่องคนเดียว
แลวสอนคนอ่ืนๆ แตจะเปนลักษณะที่ทุกคนเสมอกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
 3. การเรียนคือการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร ไมใชการรับเพียงอยาง-เดียว 
หลักการน้ีเปนลักษณะของหองเรียนเปดที่ครู อาจารย นักศึกษา และผูสนใจสามารถพบปะ
แลกเปลี่ยนความรูกันได 
 4. การจัดสภาพแวดลอมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สภาพแวดลอมทางการเรียนจะเปลีย่นรปู
ไปตามลักษณะของผูเรียน ตั้งแตเร่ิมล็อกอินเขาเรียน ผูเรียนจะเปนผูกําหนดขอบขายความสนใจวาจะ
เรียนอะไร และในระหวางเรียน ผูเรียนจะเปนผูปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมการเรียนเอง โดยเปนผูเลือก
เน้ือหาท่ีจะเรียนเลือกปรึกษาคนที่ตนเองตองการ ซึ่งอาจเปนผูสอน บุคลากรหรือเพ่ือนนักศึกษาเอง
ขณะที่ลงทะเบียนเรียน ผูเรียนจะใหชื่อ ที่อยูในอีเมลล คุณวุฒิในการทํางาน ขอบขายความสนใจ
ประสบการณ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
  
 3.2 องคประกอบของหองเรียนเสมือนจริง 
 ในหองเรียนเสมือนจริงควรประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก หลักสูตรหรือเนื้อหาวิชา 
ผูสอน การใหคะแนน ผูเรียนและหองปฏิบัติการเสมือนจริง ในสวนของหลักสูตรหรือเน้ือหาวิชาใน
หองเรียนเสมือนจริงน้ันตองพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสําหรับการเรียนนี้ ตองมีการจัดลําดับขั้นตอนการ
เรียนการสอน แบงเนื้อหาออกเปนหมวดหมู หนวยยอยตามหัวขอเพื่อใหผูเรียนไดรับความรู ผูสอน
ในหองเรียนเสมือนจริงมีหนาที่อํานวยการและอํานวยความสะดวกอีกทั้งยังเปนผูดําเนินการสัมมนา 
คอยใหคําปรึกษา มอบหมายงานและประเมินผลผูเรียน การใหคะแนนเกี่ยวของกับการตัดเกรดหรือ
การใหประกาศนียบัตร ผูเรียนมีหนาที่เรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย หองปฏิบัติการ
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เสมือนจริงคือสวนที่เก่ียวของกับซอฟแวรดานการจัดเรียงวัตถุและผลลัพธของการเรียนการสอน (Gati; 
& Kartyas.  2005: Online; Lazlo; & other.  2001: Online) 
 นอกจากนี้ บิลกิน และโวลเกน (Belgin; & Volkan.  2006: Online) กลาววาหองเรียนเสมือน
จริงประกอบดวย 6 องคประกอบหลัก ไดแก  
 1.  การจัดการเนื้อหา เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีวิธีการเรียนที่แตกตางกันออกไปดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริงควรใชสื่อที่หลากหลาย การจัดการเน้ือหาเปนสิ่งที่
ควรทําเปนอันดับตนๆ เนื้อหาในที่นี้รวมไปถึงการนําเสนอเนื้อหาดวยโปรแกรมเพาเวอรพอยต 
กระดานขาว ไฟลวีดิโอ ภาพ เว็บเพจของผูสอนเพื่อใชในการจัดการเน้ือหา การทํางานเปนกลุม 
 2.  ผูเรียน มีหนาที่เรียนตามที่วัตถุประสงคของแตละเนื้อหา และทํากิจกรรมรวมกันตามที่
ผูสอนออกแบบไว เชน สงงาน สงการบานและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด เม่ือเรียนจบทําการ
วัดประเมินผลความรูความสามารถ  
 3. ผูสอน ผูสอนมีหนาที่อํานวยการ จัดการกับรายวิชาและเนื้อหา ในบางครั้งผูสอนอาจทํา
หนาที่เพ่ิมสมาชิกที่สมัครเขาเรียนในหองเรียนเสมือนจริงดวยตัวเอง การตั้งชื่อผูสอนในหองเรียน
เสมือนจริงตองใชชื่อ-นามสกุลจริงเพื่อใหผูเรียนสามารถติดตามไดงายเหมือนกับการเรียนใน
หองเรียนแบบปกติ  
 4. การจัดการ เปนการจัดการหองเรียนเสมือนจริงดวยซอฟแวร สิ่งที่ตองจัดการน้ีไดแก 
ชื่อผูใช รหัสผาน วันและเวลาในการเรียน กิจกรรมการเรียน 
 5. การบันทึกการเรียน การเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถเขา
ไดจากท่ีใดก็ได เรียนเม่ือใดก็ได แตในบางคร้ังที่ผูเรียนไมสามารถเขาเรียนได จึงตองมีบทเรียนไว
ใหศึกษายอนหลังได 
 6. ฐานขอมูล ในหองเรียนเสมือนจริงมีการจัดการฐานขอมูลในสวนของผูสอน ผูเรียนและ
บทเรียนไวในคลังขอมูล เพ่ือใชขอมูลในการประเมินผลหรือประเมินความกาวหนาของผูเรียน 
 ฤทธิชัย ออนม่ิง (2555: ออนไลน) กลาวถึงองคประกอบของหองเรียนเสมือนจริงวาหองเรียน
เสมือนจริงควรประกอบไปดวย 
 1.  เว็บเพจประกาศขาว เปนสวนที่เสนอขาวสารตางๆ เชน กําหนดเวลาในการเรียนการ
สอน กําหนดการลงทะเบียนปฏิทินประจําป ตลอดจนกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน
ในรายวิชานั้นหรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหผูเรียนไดทราบขอมูลขาวสารตางๆ  
 2.  เว็บเพจประมวลรายวิชา เปนสวนที่แสดงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาและบอก
จุดมุงหมายการเรียนการสอนและวัตถุประสงคของวิชาและเน้ือหาวิชา ขอเสนอแนะในการเรียน ซึ่ง
ในสวนนี้จะเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอ่ืนๆ  
 3.  เว็บเพจหองเรียน เปนสวนเสนอเน้ือหาที่แบงรายละเอียดของแตละเนื้อหายอยตาม
แผนการสอนรายสัปดาหที่กําหนดไวในเว็บเพจประมวลรายวิชา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตาม
แผนการสอนของผูสอนที่กําหนดไวตามที่ผูเรียนสนใจ และเรียนชาหรือเร็วไดตามความสามารถของ
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ผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนในสวนนี้ผูสอนออกแบบใหคลายคลึงกับการเรียนการสอนใน
หองเรียนปกติ 
 4.  เว็บเพจแสดงความคิดเห็น เปนสวนที่ผูเรียนเขามารวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
รวมแลกเปลี่ยนความรูหรือทํากิจกรรมกลุม 
 5.  เว็บเพจตอบปญหา เปนสวนที่ผูสอนใชเปนที่ตอบคําถามหรือปญหาตางๆ ที่ผูเรียน
สงสัย ทําใหผูเรียนที่ถามปญหาและผูเรียนคนอ่ืนไดเรียนรูจากคําตอบของผูสอน 
 6.  เว็บเพจแหลงทรัพยากรการเรียนรู เปนสวนที่เสนอแหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ 
เชน บทความ วารสาร หองสมุด ขาวสารมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในเน้ือหาที่มีอยู 
 7.  เว็บเพจการประเมินผล เปนสวนที่ผูสอนตองประเมินผลการเรียนการสอน โดยเว็บเพจ
นี้มันเชื่อมโยงกับเว็บเพจแบบฝกหัด เว็บเพจแบบทดสอบ เว็บเพจประเมินการสอน เปนตน  
  
 3.3 การใหบริการของหองเรียนเสมือนจริง 
 หองเรียนเสมือนจริงโดยทั่วไปจะใหบริการในสิ่งตอไปน้ี 
 1. หองสมุดที่เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสามารถคนหาขอมูลผานเครือขายสารสนเทศ 
 2. สภาพแวดลอมสําหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือการทํางานเปนทีม (พ้ืนที่ใน
เครือขายสารสนเทศและโปรแกรมในการใชงาน) 
 3. สภาพแวดลอมสําหรับการศึกษารายบุคคล หรือการติดตอกับผูสอน 
 4. สถานที่สําหรับการพบปะของเพ่ือนนักศึกษา ผูเชี่ยวชาญ คณาจารย (การพบปะที่ไม
เปนทางการ เชน การจัดอภิปรายหัวขอใดหัวขอหน่ึง) 
 5. โตะประชาสัมพันธของหองเรียน 
 6. หองจําลองสถานการณ เปนหองที่จัดสําหรับการทดลองเสมือนจริง 
 7. สถานที่สําหรับวางขายสิ่งพิมพ หรือผลิตผลอ่ืนๆ 
 8. หองเรียนสําหรับสอนหรือประชุมทางไกลผานจอภาพ 
 9. จัดหาเจาหนาที่เสมือนจริง (Virtual staff) 
 ในหองเรียนเสมือนจริงนอกจากจะมีเจาหนาที่จริง ซึ่งประกอบดวยคณาจารยผูเชี่ยวชาญและ
นักวิชาชีพตางๆ แลว ยังมีเจาหนาที่เสมือนจริงที่เรียกวา “Bot” ซึ่งจะทํางานตางๆ โดยอัตโนมัติ เชน 
การใหบริการหลังเรียน การเรียน การสอน การใหคําแนะนํา การใหบริการคนหาขอมูล และ
ปฏิบัติงาน เจาหนาที่หองสมุด เปนตน 
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 3.4 วิธีสื่อสารและคนควาหาความรูในหองเรียนเสมือนจริง 
 หองเรียนเสมือนจริงมีวิธีสื่อสารและคนควาหาความรู 6 วิธีใหญๆ คือ 
 1. การสนทนาแบบออนไลน (Online Chat) 
 2. สิ่งพิมพที่พิมพในหองสมุดตามหลักสูตร จัดเก็บเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือให
นักศึกษาคนควาไดดวยตนเอง 
 3. ผนังขาว (News Wall) เปนปายประกาศแจงขาวตาง ๆ ในหองเรียน เชนกําหนดการ
สัมมนาปฏิบัติการ การประชุม ขาวสําหรับผูเรียนใหม การติดตอตางๆ เปนตน 
 4. หองสมุด เปนแหลงคนหาความรูในทุกๆ ดานโดยมีฐานขอมูลที่เชื่อมตอเครือขาย
สารสนเทศและขอเขียนที่จัดพิมพโดยหองสมุดเอง 
 5. แหลงคนควาเพ่ิมเติม เปนแหลงคนควาที่นอกเหนือจากหองสมุด เชน เว็บไซตตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการเรียน หรือเปนเว็บไซตเพ่ือการฝกปฏิบัติจริง 
 6. เน้ือที่สําหรับการสงการบานหรือขอสอบบนเว็บไซต ซึ่งเปนพ้ืนที่สวนตัวของผูเรียนแต
ละคนเพื่อใหอาจารยสามารถเขาไปตรวจสอบได 
  
 3.5 ลักษณะของผูเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือน
จริง 
 มารยลา เดโซโท (Marla DeSoto. 2555: Online) กลาววาในปจจุบันมีหลักสูตรออนไลน
เกิดขึ้นมากมาย เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบใหม เปนการเรียนรูที่สามารถเขาไดเรียนจากที่ใด
ก็ได ในเวลาใดก็ได โดยไมตองเขาชั้นเรียนแบบปกติ แตอยางไรก็ตามหลักสูตรออนไลนไมไดใช
ไดผลดีกับผูเรียนทุกคน เชนเดียวกับผูเรียนทุกคนไมประสบความสําเร็จในชั้นเรียนที่วิทยาลัยแบบ
ด้ังเดิมได โดยทั่วไปผูเรียนออนไลนประสบความสําเร็จควรมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  
 - เปดใจเกี่ยวกับการแบงปนชีวิตการทํางานและประสบการณการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู 
 - มีความสามารถในการสื่อสารผานการเขียน 
 - มีระเบียบวินัยในตัวเอง 
 - เปนคนเต็มใจที่จะ "พูด" ถามีปญหาเกิดขึ้น 
 - สามารถเขาเรียนได 8 - 9 ชั่วโมงตอสัปดาหตอหลักสูตร 
 - มีความคิดอยางมีวิจารณญาณและการตัดสินใจได 
 มหาวิทยาลัย Fairmontstate (2555: Online) กลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ในการเรียนออนไลนวาควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1.  รูสึกอิสระในการเรียน 
 2.  มีระเบียบวินัยในตัวเองและมีเปาหมายในการทํางานที่มอบหมายใหเสร็จสมบูรณ 
 3.  เปนผูอานมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร 
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 4.  มีทักษะคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน 
 5.  สามารถจัดตารางหรือวางแผนไดอยางดี 
 6.  ตรงตอเวลา 
 7.  ไมถอทอยตอความผิดหวัง 
 8.  รับผิดชอบในการกระบวนการเรียนรู 
   
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริงสรุปไดวา หองเรียนเสมือนจริงเปน
นวัตกรรมการศึกษาที่มีสภาพแวดลอมการเรียนการสอนภายใตระบบเครือขาย ในลักษณะของการ
เรียนแบบรวมมือโดยมีหลักการของการจัดการศึกษาใหทันเวลาในการใชงาน การแลกเปลี่ยนความรู
และขอมูลขาวสาร การจัดสภาพแวดลอมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งในหองเรียนนี้มีวิธีการสื่อสาร
และคนหาความรูที่หลากหลาย และจากการศึกษาลักษณะของผูเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
เรียนออนไลนหรือการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบ สามารถเรียนได
ดวยตนเอง เปนผูมีทักษะดานการส่ือสารที่ดีและเปนผูที่มีระเบียบวินัยในการเรียน ซึ่งผูวิจัยไดนํา
หลักการตางๆ เหลาน้ีไปปฏิบัติใชในบทที่ 3 ตอไป  
 

4. การจัดการความรู 
 แนวคิดการจัดการความรูมีตนกําเนิดมาจากนักทฤษฎีการจัดการ ตั้งแตชวงกลางป ค.ศ. 
1970 ที่มีความพยายามในการพัฒนาแนวคิดตัวอยางเชน Peter Drucker และPual Strassman ที่
เนนความสําคัญของสารสนเทศ (Information) และความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge) ในฐานะ
ที่เปนทรัพยากรขององคกร หรือ Peter Senge ที่มุงใหความสําคัญตอองคกรแหงการเรียนรู 
(Leaning Organization) มิติในเชิงวัฒนธรรมเก่ียวกับการดําเนินการจัดการความรู เปนตน จนถึง
ชวงป ค.ศ.1989 แนวคิดการจัดการความรูเร่ิมมีความชัดเจนมากขึ้น มีการตีพิมพแนวคิดเร่ืองการ
จัดการความรูลงในวารสารหลายฉบับและมีหนังสือเลมแรกเก่ียวกับการเรียนรูในองคกรและ การ
จัดการความรู เชน หนังสือของ Peter Senge เร่ือง “ The Fifth Discripline” ตอมาในป ค.ศ. 1990
แนวคิดการจัดการความรูเริ่มเปนที่รูจักอยางแพรหลายในบริษัทชั้นนําหลายแหงทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป ประเทศญ่ีปุนและในประเทศตางๆ (Berclay & Murray.1997: Online) 
 ปจจุบันแนวคิดเร่ืองการจัดการความรูไดแพรหลายในประเทศไทย การจัดการความรูถูกใช
เปนเคร่ืองมือในพัฒนาบุคลากรในองคกร โดยมีเปาหมายหลักคือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององคกรให
สูงขึ้น และเพ่ือใหบรรลุพันธกิจขององคกร (วิจารณ พานิช.2547: ออนไลน) หนวยงานตางๆ จึง
พยายามสงเสริมใหบุคคลากรสามารถจัดการความรูที่ เปนความรูที่ฝงลึกในคนได (Tacit 
Knowledge) โดยการถอดความรูที่มีคุณคาสูงแตแลกเปลี่ยนไดยาก ที่ฝงอยูในความคิด ความเชื่อ 
ประสบการณที่สั่งสมมานานจากการเรียนรูดวยการเรียนรูผานความเปนชุมชน เชน การสังเกต การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการทํางาน และใหบุคลากรใชประโยชนจากความรูที่เปดเผย ที่สามารถ
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พบเห็นไดจากหนังสือ ตํารา สื่อตางๆ ที่สามารถเขาถึงและแลกเปลี่ยนไดไมยาก และจัดการกับ
ความรูที่แฝงอยูในองคกร (Embedded Knowledge) เชน ความรูที่แผงอยูในรูปขั้นตอนการทํางาน 
คูมือ กฎเกณฑ กติกา ขอตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางาน  
  
 4.1 องคประกอบของการจัดการความรู 
 ความสําเร็จในการจัดการความรู เ กิดจากการผสมผสานการทํางานระหวางคน 
กระบวนการและเทคโนโลยี ดังภาพประกอบ 11 (รัฐกรณ คิดการ. 2551: 48 -49)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 11 องคประกอบของการจัดการความรู 
  
 1.  ดานคน กลยุทธหลักที่ธุรกิจใชเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในทศวรรษนี้ มุงที่
ความสามารถของคนในองคกรที่จะสรางนวัตกรรมและมีความคลองตัวที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธตาม
สภาพการณ การพัฒนาคนในองคกรจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก การจัดการความรูเปน กลยุทธ 
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใชในองคกร เพ่ือแสวงหา สราง จัดการ แลกเปลี่ยนและใหความรูที่
ตองการไดรับผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่องคกรตองการ เปนการผสมผสานความรูจาก หลายศาสตร 
เชน การบริหารจัดการ (Management Science) การสืบคนสารสนเทศ (Information Retrieval) 
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และพฤติกรรมองคกร (Organization Behavior) การจัดการ
ความรูเปนเคร่ืองมือในการบริการจัดการที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในชวงป 2000 เปนตนมา 
 2.  ดานกระบวนการ กระบวนการของการจัดการความรูประกอบดวยแนวทางและขั้นตอน
ของการจัดการความรู โดยตองระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการทั้งจากแหลงขอมูลภายในและ
ภายนอก เปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคกรแลวนําความรูนั้นมากําหนด
โครงสราง รูปแบบและตรวจสอบความถูกตอง กอนที่จะนํามาผลิตและเผยแพร โดยการบริหาร
กระบวนการนั้นจะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคกรวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร 
 3.  ดานเทคโนโลยี การจัดการความรูใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของความรูในองคกรใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลน้ัน ในเวลาและรปูแบบ

 
คน 

 
เทคโนโลย ี

 
 

กระบวนการ 
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ที่บุคคลน้ันตองการ เรียกวา ระบบบริหารความรู แนวคิดของเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรู  
มีความหมายกวางกวาเทคโนโลยี www เน่ืองจากเปนความสามารถในการยกระดับแนวคิดใน การ
รวมความสามารถของเทคโนโลยีและความรูของบุคคล โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ โครงการนํารอง
ของการจัดการความรูพัฒนาขึ้นใชในอินทราเน็ต ฐานขอมูลหรือกรุปแวรที่ใหบุคคลในองคกรสามารถ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรูรวมถึงกระบวนการจัด
เอกสาร (Document Management System) การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval Engines) 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธและเชิงวัตถุ (Relational and Object Database) ระบบการพิมพอิเล็คทรอนิกส 
(Electronic Publishing System) กรุปแวรและการไหลของขอมูล (Groupware and Workflow System) 
เทคโนโลยีการรับสงขอมูล (Push Technology and Object) โปรแกรมการใหขอมูลลูกคา (Help-Desk 
Application) โปรแกรมการระดมความคิด (Brainstorming Application) และเครื่องมือการรวบรวม
ขอมูล (Data Warehousing and Data-Mining Tools)  
   
 4.2 ข้ันตอนการจัดการความรู 
 มานิดา นันทไมตรี (2547: 6) กลาววา การจัดการความรูประกอบดวยขั้นตอนที่ตองดําเนินการ
ดังนี้ 
 1.  การกําเนิด/สราง/คนหาความรูที่มีอยู 
 2.  การบริหารจัดการ/รวบรวมจัดการความรูใหเปนหมวดหมูและงายตอการเขาถึง 
 3.  การเผยแพรกระจาย/แบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคคล/ กลุม /คณะ 
 4.  การเขาถึงความรูในรูปแบบตางๆ 
 5.  การซึมซับความรูเขาไปในตัวบุคคล 
 6.  การประยุกตใชความรูและนําความรูกลับมาใชใหม 
 สุกิจ แตงมีแสง และยงยุทธ อ่ิมอุไร (2546: 71-72) กลาววาการจัดการความรูเปนกระบวนการ
ที่มีการนําเอาความรูมาใชเพ่ือการพัฒนาองคกร ประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ 
 1.  การกําหนดความรูที่ตองการใช (Define) โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคกรมากําหนดความรูที่ตองการใช 
 2.  การสรางความรู (Create) โดยผูรู / ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งกอนลงมือทํางาน ระหวาง
การทํางาน และสรุปประมวลประสบการณหลังจากการทํางานโดยจัดทําขึ้นในรูปแบบเอกสาร เชน 
บทความ คูมือ ตํารา เอกสาร คําสอน หลักสูตร รายงานวิจัยในรูปแบบของผลิตภัณฑความรู เชน 
ซอฟตแวร สื่อและอุปกรณและในรูปแบบของกระบวนการ เชน การระดมสมอง การอภิปราย  
 3.  การเสาะหาและยึดกุมความรู (Capture) เปนการเสาะหาและยึดกุมความรูที่กระจัด
กระจายหรือแฝงอยูตามที่ตางๆ มาใชประโยชนและดําเนินการอยางสมํ่าเสมอจนเกิดทักษะและ
ความชํานาญซึ่งมีกระบวนการในการเสาะหาและยึดกุมความรู ไดแก 
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  3.1  การสืบคนและเก็บรวบรวม จากเอกสารทั่วไปและจากเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่เก็บ
ไวในสื่อรูปแบบตางๆ โดยมีชองทางสําคัญในการเขาถึงความรูประเภทนี้จากอินทราเน็ตและ
อินเทอรเน็ต 
  3.2  การแบงปนแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณความรูระหวางบุคคล ซึ่งเกิดจาก
การสนทนาโดยตรง และจากการสนทนาผานทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ทั้งแบบทางการและ ไม
เปนทางการ กิจกรรมสําคัญที่ไดมาซึ่งความรูประเภทนี้คือ การระดมความคิด การทํางานรวมกัน
เปนทีม การประชุม สัมมนา และการฝกอบรม การเรียนรูอยางใกลชิดกับผูเชี่ยวชาญ 
  3.3  การเชา ซื้อและจางในรูปแบบของวัตถุคือ เอกสาร และผลิตภัณฑ 
  3.4  ความรูในรูปแบบของกระบวนการ คือ การขอรับคําปรึกษาขอเขารับการฝกอบรม  
  3.5  จัดตั้งระบบเทคโนโลยีและการบํารุงรักษา 
 4.  การกลั่นกรอง (Distill) มีการกลั่นกรองและจัดระบบระเบียบของความรูดังนี้ 
  4.1  จัดทําระบบสารความรู ไดแก จัดและจําแนกความรูเปนประเภทและหมวดหมู จัด
อันดับและความสัมพันธของความรู บงบอกแหลงความรู เชน สื่อ สถานที่ ผูรู 
  4.2  ประมวลความรู ไดแก การเลือก และคัดสรรความรู  
  4.3  การปรับปรุงแกไขความรู ไดแก การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน การ
ตรวจสอบความรูโดยผูเชี่ยวชาญ  
  4.4  การเก็บรักษา โดยเก็บไวในฐานความรู แฟมความรูและเก็บไวในตัวบุคคลคือ
ผูบริหาร / ผูเชี่ยวชาญ 
 5. การแลกเปลี่ยนความรู (Sharing) มีกิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานในองคกรมีการแลกเปลี่ยน
ความรู เชน การระดมความคิด การทํางานเปนทีม การใหคําปรึกษา การศึกษาดูงาน การเผยแพร
และถายทอด เชน การพิมพเผยแพร การบรรยาย การสาธิต การประชุม การอบรมสัมมนา การฝก
ทักษะ 
 6.  การใชความรู (Use) เปนการใหพนักงานไดมีการนําองคความรูที่มีอยูในองคกร มาใช
ในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
  6.1  การพัฒนาการเรียนรูและกระบวนการคิด เชน การทํางาน การวางแผน การ
แกปญหา การตัดสินใจการวัดและประเมิน 
  6.2  การบริการความรู เปนการใหบริการความรูแกบุคคลภายในองคกรและสังคม
ภายนอก รูปแบบของการใหบริการความรูคือ การใหคําปรึกษา การจัดฝกอบรม การอํานวยความ
สะดวกในการเขาถึงความรู 
 วิจารณ พานิช (2545: 9) กลาวถึงการจัดการความรูวามี 6 ขั้นตอนประกอบดวย 
 1.  การกําหนดความรูที่ตองการใช (Define) เปนการนําความมุงม่ัน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรมากําหนดความรูที่ตองการใช เพ่ือใหการจัดการความรูมี
จุดเนน  
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 2.  การเสาะหาและยึดกุมความรู (Capture) เปนการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหา
และยึดกุมความรูที่อยูกระจัดกระจาย หรือแฝงอยูตามที่ตางๆ มาใชประโยชนดําเนินการอยาง
สมํ่าเสมอ จนเกิดทักษะและความชํานาญในการเสาะหาและยึดกุม แหลงความรูที่จะเสาะหา อาจจะ
มาจากภายนอกหรือผูที่ทํางานอยูดวยกันในองคกรก็ได 
 3.  การสรางความรู (Create) ในมุมมองเดิม ความรูตองสรางโดยผูรู/ผูเชี่ยวชาญ แตใน
มุมมองใหม ความรูเกิดขึ้นทุกจุดของการทํางานโดยทุกคนที่ทํางาน เปนความรูที่ฝงอยูในสมองซึ่ง
อาจจะพูดออกมาไมได การสรางความรูอาจทําไดทั้งกอนลงมือทํา ระหวางการทํางานและสรุป
ประมวลประสบการณหลังจากการทํางานในการสรางความรู ไมจําเปนตองสรางใหมทั้งหมด 100% 
อาจเริ่มจาก 10-20% ก็ได 
 4.  การกลั่นกรอง (Distil) ความรูบางอยางเปนส่ิงลาสมัย บางอยางเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม
กับบริบทหรือสภาพแวดลอมจึงจําเปนตองมีการกลั่นกรอง เพ่ือใหนําความรูที่เหมาะสมมาใช 
 5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนส่ิงสําคัญที่สุดเพราะแตละคน
มีมุมมองตอความรูไมเหมือนกันตองมาแลกเปลี่ยน มิฉะนั้นจะเก็บอยูภายในตัวไมมีการยกระดับ
ความรู ถาขาดการแลกเปลี่ยน ความรูที่มีอยูจะเกาลาสมัยอยางรวดเร็ว ไมงอกงาม ยิ่งแลกเปลี่ยน
มากก็ยิ่งไดกําไรมาก การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสิ่งยากที่สุด คนไมอยากแลกเปลี่ยนเพราะกลัว
ขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ตองสรางเงื่อนไขและกติกาที่สงเสริมการแลกเปลี่ยน การแบงปนใหเกิด
ประโยชนแกผูมีพฤติกรรมแบงปนความรูและไมใหผลประโยชนแกผูมีพฤติกรรมกักตุนหรือปกปด
ความรู 
 6.  การประยุกตใชความรู (Use) ทําใหเกิดผลจากการใชความรู เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ / 
บริการ พัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิกองคกร และมีผลเชิงปองกันกลับตอขั้นตอนการ
จัดการความรู ซึ่งตามที่กลาวมาขางตนน้ันการใชความรูตองเนนที่การเอาความรูมาใชในการทํางาน
ใหมาก ไมควรเริ่มดวยการหาความรูมาใสไวในคอมพิวเตอรซึ่งเส่ียงมากที่จะไมเกิดประโยชนไม
คุมคา 
 บดินทร วิจารย (2547: 45 - 46) กลาววาการจัดการความรูประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ 
 1.  Define คือ การกําหนดรูปแบบของความรูที่ตองการเพื่อตอบสนองกลยุทธขององคกร
หรือการปฏิบัติงาน หรือหาวาความรูหลักๆ ขององคกรคืออะไร (Core Competency) และเปน
ความรูที่สามารถสรางความแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงไดอยางชัดเจน 
 2.  Create คือ การสรางความรูหรือการคนหา ดวยการสงไปศึกษาเพิ่มเติมหรือการสอน
งานภายในองคกร หรือหากเปนความรูใหม อาจจําเปนตองหาจากภายนอกองคกร จากที่ปรึกษา 
การเรียนรูจากความสําเร็จจากผูอ่ืนและการเทียบเคียง (Benchmarking)  
 3.  Capture คือ การเสาะหาและจัดเก็บความรูในองคกรใหเปนระบบ ทั้งความรูที่อยูใน
รูปแบบสื่อตางๆ และในรูปแบบประสบการณใหเปนทุนความรูขององคกรซ่ึงพรอมตอการยกระดับ
ความรูและขยายความรูใหทั่วทั้งองคกรไดโดยงายตอไป 



 
 

50

 4.  Sharing คือ การแบงปน แลกเปลี่ยน เผยแพร กระจาย ถายโอนความรูซึ่งมีหลาย
รูปแบบและหลายชองทาง เชน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน การสอนงานหรือใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน หรือมีการถายโอนความรูในลักษณะ
เสมือนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือระบบ e-Learning เปนตน 
 5.  Use คือ การใชประโยชน การนําไปประยุกตใชงานกอใหเกิดประโยชนและผลสัมฤทธิ์
เกิดขึ้นและเกิดเปนปญญาปฏิบัติ ขยายผลใหระดับความรูและขีดความสามารถในการแขงขันใน
องคกรใหสูงขึ้น 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: ก.พ.ร. (2549) ไดเสนอขั้นตอนที่ทําใหเกิด
การจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกรประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การบงชี้ความรู เชน พิจารณาวาวิสัยทัศน/พันธกิจ เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร  
 2.  การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 
รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 
 3.  การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการ
เก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต 
 4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใช
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 
 5.  การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ
สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบอรด บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
 6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการโดยกรณีเปนความรูที่เปดเผย อาจ
จัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปนความรูที่ฝงลึกในคนอาจจัดทํา
เปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพ่ีเลี้ยง 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 
 7.  การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจาก
สรางองคความรู นําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยาง
ตอเน่ือง 
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ภาพประกอบ 12 รูปแบบการจัดการความรูของ ก.พ.ร. 
 

 ที่มา: ก.พ.ร.  (2549).  เทคโนโลยีกับการจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู. 
หนา 3. 
 
 ดาเวนโพท, เดอ ลอง และเบียส (Davenport; De Long; & Beers. 1998: 45-47) กลาวถึง
การจัดการความรูวามี 5 ขั้นตอนซึ่งประกอบดวย 
 1. การสรางความรู ไดจาก 3 แหลง คือความรูจากภายนอก ความรูและประสบการณของ
พนักงานในองคกร และความรูจากกิจกรรมองคกรหรือความรูเปดเผยที่องคกรสรางขึ้น 
 2. การแลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู มุงที่คน กลุมคน การแลกเปลี่ยนความรู
หรือการแบงปนความรู จะตองไมใชเฉพาะเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว ตองมีการใชคนดวย เชน การ
ประชุม อบรม สัมมนา การสรางเครือขาย การประชุมทางไกล การแลกเปลี่ยนความรูหรือการ

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 
เรามีความรูเรื่องนั้นหรอืยัง 

1. การบงชี้ความรู  
(Knowledge Identification) 

ความรูอยูที่ใคร อยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

2. การสรางและแสวงหาความรู  
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบงประเภท  
หัวขออยางไร 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ  
(Knowledge Organization) 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณ 
อยางไร 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานําความรูมาใชงานไดงาย 
หรือไม 

5. การเขาถึงความรู  
(Knowledge Access) 

มีการแบงปนความรูใหกัน 
หรือไม 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) 

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรอืไม 
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม 

7. การเรียนรู 
(Learning) 
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แบงปนความรูไมใชเปนเรื่องของธรรมชาติ ตองมีการสงเสริมและสนับสนุน และตองใชเวลา การ
แลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู จะชวยในการแกปญหาไดดีและชวยเพ่ิมพูนความสามารถ
และทักษะของพนักงานดวย 
 3.  การยกระดับความรู ตองไมพัฒนาอยางกาวกระโดด หลักการที่สําคัญของการยกระดับ
ความรู ก็คือ จะทําอยางไร จึงจะทําใหคนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน การทํางานที่แตกตางไป
จากเดิม 
 4.  การเก็บความรู ตองจัดการใหความรูเปนเสมือนหน่ึงสินทรัพยขององคกร ในฐานะที่
ความรูเปนสินทรัพยเชนเดียวกับการใหความสําคัญตอการแสดงงบดุล 
 5.  การนําความรูไปใช ความรูที่ถูกจัดเก็บไวจะไมไดประโยชนหากไมมีการนําไปใชให
แพรหลายเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมความสามารถและทักษะของพนักงาน  
 คูมมิง และเวอรี  (Cumming; & Worley.  2001: 526-528) เสนอทัศนะวาการจัดการ
ความรูประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ การกําหนดความรู การเก็บรวบรวมความรู และการแพรกระจาย
ความรู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การกําหนดความรู (Generating Knowledge) เปนขั้นตอนที่เก่ียวของกับการจําแนก
ชนิดของความรูที่จะถูกออกแบบใหมีคุณคามากที่สุดสําหรับองคกร ซึ่งจะเร่ิมขึ้นพรอมกับ การ
ตัดสินใจวางกลยุทธการแขงขันที่มุงเนนการจัดการความรูเพ่ือชี้เฉพาะวา สวนไหนที่ความรูจะ
สามารถเขาไปสรางผลลัพธที่ตองการไดมากท่ีสุด องคกรจึงตองออกแบบกลไกที่ตองการเกี่ยวกับ
ความรูนั้นทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
 2.  การเก็บรวบรวมความรู (Codification Knowledge) โดยอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความรูเปดเผย ที่สกัดไดจากตัวบุคคล รายงานตางๆและแหลงขอมูลอ่ืนๆ และการเก็บรวบรวม
ความรูที่เปนความรูฝงลึกในคนที่ไมสามารถนํามาจัดเก็บเปนหมวดหมูในระบบคอมพิวเตอรได แต
จะไดจากการสนทนา การติดตอส่ือสารโดยตรงและบทสนทนากับผูที่มีความรู 
 3.  การแพรกระจายความรู (Distributing Knowledge) เปนขั้นตอนสุดทายของการจัดการ
ความรู การแลกเปลี่ยนความรูการปฏิบัติงานจะกอใหเกิดการแบงปนและถายโอนความรูและในที่สุด
ความรูที่มีอยูจะแพรกระจายดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบงวิธีการแพรกระจายความรู ได
เปน 3 กลุม คือ 
  3.1  วิธี Self-directed Methods โดยใหสมาชิกในองคกรควบคุม และริเร่ิม การแพร
ความรู ซึ่งรวมถึงฐานขอมูลที่ใชสําหรับเก็บความรูและระบบแหลงที่ตั้งที่จะชวยสมาชิกคนหาได
ตามที่ตองการ เชน ขอมูลลูกคา รายงานการวิเคราะห เปนตน Locator System จะสามารถวาง
ขอบเขตจากงายไปยากได ซึ่งจะเก่ียวของกับการ Pull and Push ของระบบดวย คือสมาชิกสามารถ
ดึงขอมูลที่ตองการได หรือการสงความรูที่สมาชิกตองการไปให 
  3.2  วิธี Knowledge Services and Networks เปนการสงมอบความรูและจัดหาผูชวย
เฉพาะและจัดการชองทางใหความรูออกจากองคกรในลักษณะของการเปนเครือขายที่มีการออกแบบ



 
 

53

ใหเชื่อมโยงกับสมาชิกทั้งในและนอกองคกรเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและเรียนรูซึ่งกันและ
กัน โดยอาจใชหองสนทนาหรืออินทราเน็ตก็ได 
  3.3  วิธี Facililated Transfer จะเก่ียวของกับบุคคลที่สนับสนุนการแพรกระจายความรู 
ซึ่งไดรับการอบรมในการชวยหาและถายทอดความรูเชนเดียวกับการเขาฐานขอมูลและบริการ
ความรูอ่ืนๆ รวมทั้งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและชวยสมาชิกในการจัดการความรูมาใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและองคกร ทั้งน้ี จะตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานและโครงสรางองคกร
ใหเอ้ือตอการจัดการความรูดวย 
 เมอตินส ไฮซิก และวอเบค (Mertins; Heisig; & Vorbeck. 2003: 48) ไดเสนอรูปแบบการ
จัดการความรูในองคกรวาจะตองประกอบดวยหลักการจัดการความรูที่สําคัญ คือ การกําหนดความรู 
การสรางความรู การเก็บความรู การแลกเปลี่ยนความรูหรือการแบงปนความรู การประยุกตใช
ความรู 
 โนนากา และทาเคชิ (Nonaka.; & Takeuchi. 1995) เสนอวา การจัดการความรูประกอบดวย 
6 ขั้นตอนคือ การกําหนด การสราง การแสวงหา หรือยึดกุมความรูการกลั่นกรอง การแลกเปลี่ยน 
และการใชความรู 
 ซีแคนไทช และโคนิก (Srikantaiah; & Koenig. 2002: 3) เสนอวาองคกรจะตองมีวินัยใน
การจัดการความรู จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพตามที่ตองการ ซึ่งประกอบดวยการยึดกุมความรู 
(Capture) การประเมินผล (Evaluating) การแบงปนความรู (Sharing) และการจัดเก็บหรือการ
รวบรวมความรู (Information Assets) ไวในฐานขอมูล เอกสารและนโยบายองคกร เปนตน 
 ซีฟบี้ วิก และคูซา (Sveiby. 2003: Online; Wiig. 2003: Online; & Kucza. 2001: Online; 
citing Sveiby, Wiig; & Kucza.  n.d.) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการความรูที่สอดคลองกันดังนี้ 
 1. การจัดหาความรู (Knowledge Acquisition)  
 2. การจัดเก็บและคนคืนความรู (Knowledge Storage and Retrieval)  
 3. การใชความรู (Knowledge Usage / Utilization)  
 4. การเคลื่อนยาย การกระจายความรู และการแบงปนความรู (Knowledge Transfer / 
Distribution / Sharing) 
 5. การสรางความรู(New Knowledge Creation) เปนวัฎจักรที่ตองทําอยางตอเน่ือง 
 พร็อฟส รุป และรอมฮาท (Probst; Raub; & Romhardt. 2000) ไดแบงการจัดการความรู
เปน 6 ขั้นตอน คือ การกําหนดความรูที่ตองการใช (Knowledge Identification) การจัดหาความรูที่
ตองการ (Knowledge Acquisition) การสรางพัฒนาความรูใหม (Knowledge Development) การ
ถายทอดความรู (Knowledge Transfer) การนําความรูไปใชงาน (Knowledge Utilization) และการ
จัดเก็บความรู (Knowledge Storing) โดยการจัดการความรูตามโมเดลนี้เปนความสัมพันธที่แตละ
ขั้นตอนมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ จะขาดชวงหรือตอนใดตอนหนึ่งไมได 
(สมชาย นําประเสริฐชัย. 2546: 104) ดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 13 ขั้นตอนการจัดการความรูตามแนวคดิของ Probst & Raub และ Romhardt 
  
 ที่มา: สมชาย นําประเสริฐชัย.  (2546).  เทคโนโลยีกับการจัดการความรู.  หนา 104. 

 
 สวนโมเดลของTurban และคณะนั้นเปนโมเดลขั้นตอนการจัดการความรูที่ออกแบบเปน
ลักษณะของพลวัตรซึ่งประกอบดวยการสรางความรู (Create) การจับและเก็บความรู (Capture and 
Store) การเลือกหรือกรองความรู (Refine) การกระจายความรู (Distribute) การใชความรู (Use) 
และการติดตาม / ตรวจสอบ (Monitor) ดังภาพประกอบ  
 

Create Capture/Store Refine Distribute Use Monitor 

 
 
 ภาพประกอบ 14  โมเดลข้ันตอนการจัดการความรูตามแนวคิดของ Turban และคณะ 

 
 ที่มา: พรธิดา วิเชียรปญญา. (2547). การจัดการความรู: พ้ืนฐานและการประยุกตใช.   
หนา 52. 

 
 4.3 เครื่องมือในการจัดการความรู 
 ภราดร จินดาวงศ (2459) ไดกลาวถึงเครื่องมือในการถายทอดและเขาถึงความรูดังตอไปน้ี 
 1.  กลุมเคร่ืองมือที่ถายทอดความรู จะเหมาะกับความรูประเภทที่อยูในตัวคน โดยมีเคร่ืองมือ 
เชน  
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  1.1  การทํางานขามสายงาน (Cross Functional) ใหมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรูกันโดยอาจจัดในรูปแบบของการทําโครงงาน ไดมีการ
นําเอาคนในหลายๆ ความรูมาทํางานที่มีจุดหมายเดียวกัน เม่ือไดทํางานแลวก็จดบันทึกและรวบรวม
ขอมูลไว 
  1.2  ชุมชนนักปฏิบัติการความรู (Community of Practice) หรือเรียกยอ ๆ วา CoP มี
การใหพนักงานหรือผูเก่ียวของไดรวมกลุมกัน โดยอาจอยูในกลุมงานประเภทเดียวกัน เปดใหพบปะ
พูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู มีการจัดสถานที่ตามความเหมาะสม หรืออาจทําบนระบบอินทราเน็ต
หรืออินเทอรเน็ต 
  1.3  ระบบการสับเปลี่ยนงาน (Rotation) ใหมีการโยกยายสลับหนาที่การทํางานกัน 
โดยอาจอยูในสายงานเดียวกันหรือขามสายงาน ซึ่งจะทําใหเกิดการเขาใจในงาน ความตองการของ
หนาที่ เกิดแนวคิดที่จะสนับสนุนรูปญหาของแตละฝาย 
  1.4  ระบบพ่ีเลี้ยง (Peer Assist) หรืออบรมหนางาน (On the Job Training: OJT) เม่ือ
มีการรับคนเขามาใหมหรือมีการทําเรื่องใดใหมๆ อาจจัดใหมีผูที่รูและเขาใจเรื่องนั้นๆ มาสอนใน
ลักษณะพี่เลี้ยงเพ่ือใหผูถูกถายทอดความรูเกิดความเขาใจงานและมีความรูไดงายกวาการเรียนรูเอง 
 2.  กลุมเครื่องมือที่ใชในการเขาถึงความรู กลุมเคร่ืองมือที่เขาถึงความรูจะเหมาะเม่ือ
นําไปใชกับความรูประเภทที่ทําใหมองเห็นไดชัดเจน โดยมีเคร่ืองมือ เชน 
  2.1  การเก็บความรูใหเปนเอกสาร เม่ือมีการพบความรูหรือปญหาใด ทั้งที่เกิดภายใน
หรือภายนอกองคกรใหมีการจดบันทึกไว มีการสรุปขอมูลเพื่อแปลงเปนสารสนเทศนําเอา แบบ
ปฏิบัติที่ดีมาใชในการอางอิง 
  2.2  การใชวิธีการเขียนเลาเร่ือง ใหมีการนําเสนอและเลาเร่ืองตางๆ ที่นาสนใจโดยการ
เลาเร่ืองน้ีอาจทําเปนประจําหลังทํางานมีการบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไวหรืออาจอัดเปนขอมูลเปน
วีดิโอหรือบันทึกลงในเอกสาร (สมุด)  
  2.3  สมุดหนาเหลือง นําความรูหรือผลงานตาง ๆ มารวบรวม แยกกลุม ดัชนี ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหผูสนใจสามารถคนหา หรือเขาถึงไดงาย คลายๆ กับสมุดหนาเหลืองโทรศัพท 
  2.4  ฐานความรู อิเล็กทรอนิกส มีการบันทึกหรือเก็บขอมูลเขาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกร อาจอยูในรูปแบบของอินทราเน็ตหรือผานทางอินเทอรเน็ต (ฐานขอมูลอาจ
เปดสูภายนอก เชน ใหลูกคา หรือผูขายหรือผูสนใจไดสามารถเขาถึง)  
 
 4.4  การจัดการความรูสวนบุคคล 
 คําวา การจัดการความรูสวนบุคคล (Personal knowledge Management) ถูกกลาวถึงครั้ง
แรกที่มหาวิทยาลัยสองแหงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แรกคือที่ UCLA ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย 
(Frand & Hixon. 1999) และตอมาที่มหาวิทยาลัย Millikin ในเมืองเดคาเทอ รัฐอิลินอย (Millikin. 
2003) ในระยะแรกๆ การจัดการความรูสวนบุคคลยังไมเปนที่สนใจของมหาวิทยาลัยตางๆ แตใน
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เวลาตอมาคําๆ นี้ถูกนํากลับมาแปลความใหมในฐานะที่เปนสภาพแวดลอมที่มีคุณคาในวงการธุรกิจ 
ซึ่งในปจจุบันคําๆ นี้เปนคําที่รูจักกันอยางเปนวงกวางในขอบเขตของการจัดการความรูและการ
จัดการสารสนเทศ 
 ในประเทศไทย การจัดการความรูสวนบุคคล (Personal Knowledge Management) ยัง
เปนคําที่ใชในวงการศึกษาไมกวางขวางนัก ซึ่งแนวคิดเร่ืองการจัดการความรูในปจจุบัน เนนวาบุคคล
เปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการจัดการความรู แตการจัดการความรูสวนบุคคลนั้นมีความหมาย
มากกวาการจัดการความรูโดยทั่วไป ความรูสวนบุคคลน้ันเปนสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคล ที่เปนแรงงาน
ความรู อันมีสวนสนับสนุนใหเกิดความทาทายในการทํางานและเกิดความรวมมือในการทํางาน จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในประเทศไทย พบวามีเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการ
จัดการความรูสวนบุคคลคอนขางนอย เอกสารที่กลาวถึงการจัดการความรู สวนใหญมุงประเด็นไปที่
การปฏิบัติการจัดการความรูในระดับองคกรหรือหนวยงานมากกวา  
 สิ่งที่ผูวิจัยสนใจศึกษานี้เปนแนวคิดเรื่องการจัดการความรูสวนบุคคล (Personal Knowledge 
Management) ของ พอล ดอรเซย ( Paul Dorsey. 2005: Online) ศาสตราจารยดานการจัดการระบบ
สารสนเทศแหงมหาวิทยาลัย Millikin ซึ่งมีทัศนะตอการจัดการความรูสวนบุคคลวาเปนชุดทักษะการ
แกปญหาที่มีทั้งองคประกอบดานการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถทางกายภาพ ชุดทักษะเหลาน้ี
ประกอบดวยทักษะ 7 ดานคือ 1. การแสวงหาสารสนเทศ (Retrieving Information) 2. การประเมิน
คาสารสนเทศ (Evaluating Information)  3. การจัดระบบระเบียบสารสนเทศ (Organized Information) 
4. การวิเคราะหสารสนเทศ (Analyzing Information) 5. การนําเสนอสารสนเทศ (Presenting 
Information) 6. การรักษาและปกปองสารสนเทศ (Securing Information) 7. การประสานความ
รวมมือทางสารสนเทศ (Collaborating Around Information) 
  
 4.5 ความหมายของการจัดการความรูสวนบุคคล  
 สตีฟ บารท (Steve Barth. 2000: Online) กลาววา การจัดการความรูสวนบุคคลน้ันเปน
สิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลที่เปนแรงงานความรู ที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดความทาทายในการทํางานและ
เกิดความรวมมือในการทํางาน 
 แฟรน และฮิกสัน (Frand; & Hixon.  1999: Online) กลาววาการจัดการความรูสวนบุคคล 
เปนกรอบแนวคิดในการจัดระเบียบขอมูลของแตละบุคคล เปนกลยุทธของแตละบุคคลในการ
เปลี่ยนแปลงสารสนเทศ การจัดกับสารสนเทศใหเปนระบบเพื่อนําไปสูการประยุกตใชสารสนเทศนก
ลายเปนความรูของแตละบุคคล 
 อีริค ซึย  (Eric Tsui. 1999: Online) กลาววา การจัดการความรูสวนบุคคลเปนกระบวนการ 
ที่ตอเน่ืองที่บุคคลจะตองทําผลงานตางๆ เชน รวบรวมจัดหมวดหมูสารสนเทศใหกลายเปนความรู
สวนบุคคลของพวกเขาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  
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 เอเวอรี่ และคณะ (Avery; & et al.  2000: Online) กลาวถึงการจัดการความรูสวนบุคคล
วาเปนมุมมองที่ดีที่สุดในฐานะที่เปนหลักการพ้ืนฐานของชุดทักษะการแกปญหาที่ซึ่งเต็มไปดวย
องคประกอบดานการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถทางกายภาพ 
 เวยเชา ลี และหยง ลุย (Weichao Li; & Yong Liu. 2008: Online) กลาววาการจัดการ
ความรูสวนบุคคลเปนการจัดการแหลงทรัพยากรความรูเพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ เนนที่
การบันทึก การขุดเจาะขอมูลความรูที่ฝงลึก เขาถึงแหลงความรูที่จําเปนสําหรับการทํางาน การเรียน 
โดยมีการเรียงลําดับความรู การจัดระบบความรูของตนเอง การทบทวนกระบวนการทํางานและการ
นําความรูกลับมาใชอีกคร้ัง  
 ซิบิง ลุย และคนอื่นๆ (Zhibing Liu. & others.  2010: Online) กลาววา การจัดการความรู
สวนบุคคลเปนแนวคิดการจัดการ ดวยการที่ใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือชวยใหบุคคล
จัดการกับขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ชวยใหบุคคลใชความรูอยางเปนระบบและชวยให
สามารถนําความรูที่ฝงลึกออกมาเปนความรูที่ชัดเจนได และการจัดการความรูสวนบุคคลมี
ความสําคัญเพราะเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหบุคคลมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถ
บูรณาการความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันของกลุม ผานการจัดการความรูสวนบุคคล เปน
ความสามารถในการจัดการกับความหลากหลายของขอมูลใหเปนความรูที่มีคามากขึ้นและเปน
ประโยชนตอการเรียนรูการทํางานของตัวเองและชีวิต 
 นักวิชาการหลายคนใหความเห็นวาความแตกตางของการจัดการความรูและการจัดการ
ความรูสวนบุคคลอยูที่ระดับของการจัดการ ซึ่งเปนส่ิงที่นําไปสูการเปนแรงงานความรู ยิ่งไปกวาน้ัน
การจัดการความรูสวนบุคคลเปนตัวบงชี้วาแรงงานความรูเหลาน้ันสามารถจัดการงานของพวกเขา
ได และการจัดการความรูสวนบุคคลน้ีเปนเคร่ืองมือในการดึงความรูที่ฝงลึกออกมาเปนความรูที่เปด
ผลได (Steve Barth. 2000: Online; Olivier Bally, Marcel Gabi, Daniel Walther. 2009: Online; 
Gang Li, Yi Li. 2009: Online) 
 สรุปไดวา การจัดการความรูสวนบุคคล หมายถึง กระบวนการในตัวบุคคลที่สามารถ
จัดการกับสารสนเทศ โดยมีการคนหา คัดเลือก วิเคราะหสังเคราะห แยกแยะ แบงปนและสามารถ
นําสารสนเทศ และความรูนั้นไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 4.6 กระบวนการจัดการความรูสวนบุคคล 
 พอล ดอรเซย (การุณย ประทุมและคณะ. 2549; อางอิงจาก Paul Dorsey. 2005: 
Online) กําหนดใหชุดทักษะการแกปญหาท่ีมีทั้งองคประกอบดานการคิดเชิงเหตุผลและ
ความสามารถทางกายภาพ ประกอบดวยทักษะ 7 ดานหรือมีกระบวนการ ไดแก  
 1.  การแสวงหาสารสนเทศ (Retrieving Information) เปนทักษะในการแกปญหาที่อาศัย
ความสามารถในการแกปญหาที่อาศัยความสามารถในการตั้งคําถาม การฟง รวมไปถึงความสามารถ
ในการคนหาสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือคนหาทางอินเทอรเน็ต (Internet Search Engines) และ
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ฐานขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ความสามารถในการสืบคนแบบขยายและจํากัดขอบเขตสารสนเทศ
ถือเปนสวนสําคัญที่สุดของทักษะนี้ 
 2.  การประเมินคาสารสนเทศ (Evaluating Information) เปนทักษะที่ไมเพียงแตจะเก่ียวของ
กับการตัดสินคุณภาพของสารสนเทศเหลาน้ัน ยังเกี่ยวของกับการตัดสินความเกี่ยวของของสารสนเทศ
กับประเด็นปญหาที่ตองการแกไขอีกดวย 
 3.  การจัดระบบระเบียบสารสนเทศ (Organized Information) เปนทักษะในการเขียนหรือ
วาดภาพความเชื่อมโยงระหวางขอสารสนเทศ การจัดหมวดหมูสารสนเทศไมวาจะโดยมือคนหรือใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรถือเปนทักษะดานนี้ 
 4.  การวิเคราะหสารสนเทศ (Analyzing Information) เปนทักษะในการดึงความหมายและ
ความสัมพันธออกจากขอมูล เคร่ืองมือเชน ตารางจัดการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Spreadsheet) 
และซอฟตแวรดานสถิติ (Statical Software) ใหวิธีการตางๆ สําหรับการวิเคราะหขอมูลแตองคประกอบ
ดานบุคคลหรือมนุษยยังถือวาเปนความสําคัญที่สุด 
 5.  การนําเสนอสารสนเทศ (Presenting Information) เปนทักษะที่ใหความสําคัญกับผูชม 
ผูอาน ผูฟงสารสนเทศ การนําเสนอไมวาจะเปนการนําเสนอผานโปรแกรมคอมพิวเตอร เว็บไซต 
หรือตําราเรียน ตองตั้งอยูบนพื้นฐานการทําใหสารสนเทศมีความสั้น กะทัดรัดที่จะทําใหผูชม ผูอาน 
ผูฟงเขาใจ จํา และเชื่อมโยงไดงาย 
 6.  การรักษาและปกปองสารสนเทศ (Securing Information) เปนทักษะในการพัฒนาและ
ดําเนินการเพ่ือใหแนใจในความเชื่อถือได คุณภาพและความเปนปจจุบันของสารสนเทศที่มีอยู การ
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการรหัสผาน (Password Management) การทําสําเนาสํารอง (Backup) และ
การนําสารสนเทศมีสรางรหัสลับ (Encryption) ถือเปนสวนสําคัญสําหรับทักษะดานนี้ดวย 
 7.  การประสานความรวมมือทางสารสนเทศ (Collaborating Around Information) เปน
ทักษะในการใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนกลุมบุคคลในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ
ทํางานประสานรวมมือกัน เทคโนโลยีเหลาน้ีเชน อีเมล อินเทอรเน็ต เปนตน ผูมีทักษะน้ีไมเพียงตอง
รูวิธีการใชเคร่ืองมือเทาน้ันแตยังตองเขาใจหลักการที่แฝงอยูเก่ียวกับการทํางานประสานรวมมือกัน
ดวย 
 ทักษะทั้ง 7 ดานน้ีไดถูกพัฒนาปรับปรุงโดย บารต (Barth.  2003: Online) ซึ่งยังคงเคา
โครงเดิมของทักษะทั้ง 7 ดานของดอรเซย ไว แต บารต เห็นวาถาเพ่ิมคําวา ความคิด (Ideas) เขา
ไปใน แตละทักษะทั้ง 7 ดาน จะทําใหการพัฒนาเคร่ืองมือวัดกระทําไดอยางรัดกุมมากขึ้นกวาเคา
โครงเดิม รายละเอียดโดยสรุปสําหรับทักษะทั้ง 7 ดานที่ถูกปรับแลวมีดังนี้ 
 1. การเขาถึงสารสนเทศและความคิด (Accessing Information and Ideas) แบงเปน
ทักษะการเขาถึงสารสนเทศ โดยจะเก่ียวของกับการคนหาแหลงที่มา การจําแนกแยกแยะและการ
อานเอกสารและเขาถึงขอมูลเพื่อคนหาความรูที่มีอยูในเอกสารและขอมูลเหลาน้ัน สวนทักษะการ
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เขาถึงความคิดจะเก่ียวของกับการเรียนรู การตรวจสอบ และการคนหาคําตอบจากผูเชี่ยวชาญและ
เพ่ือนรวมงานในเครือขายที่สามารถใหความชวยเหลือได 
 2. การประเมินคาสารสนเทศและความคิด (Evaluating Information and Ideas) เปน
ทักษะในการตัดสินคุณภาพและความเกี่ยวของของสารสนเทศและความคิด ทักษะที่สําคัญคือการ
จําแนกแยกแยะแหลงที่มาที่นาเชื่อถือได การตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศทั้งโดยสวนตัว
และการประสานรวมมือกับบุคคลอ่ืน 
 3. การจัดระบบระเบียบสารสนเทศและความคิด (Organizing Information and Ideas) 
การจัดระบบระเบียบเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับการคนหาหรือการวางแผน แนวโนมและความสัมพันธที่
มีอยู ทักษะดานน้ีเปนกระบวนการสวนบุคคล กลาวคือ บุคคลอาจมีเครื่องมือสวนตัวที่มีความชอบ
ในการใชที่แตกตางกัน บางคนชอบการเขียนบันทึกประจําวันหรือการบันทึกเสียง ในขณะที่บางคน
ชอบท่ีจะใชเทคโนโลยีในการชวยจัดหมวดหมูและเชื่อมโยงความสัมพันธของสารสนเทศและ
ความคิด 
 4.  การวิเคราะหสารสนเทศและความคิด (Analyzing Information and Ideas) ทักษะดาน
นี้ไมเพียงแคเปนทักษะในการดึงความหมายและความสัมพันธออกมาจากขอมูล ยังรวมไปถึงทักษะ
ในการสังเคราะหและการตั้งสมมุติฐาน และอาจเช่ือมโยงกับกระบวนการการจัดระบบระเบียบ
หมวดหมูตางๆ ของทักษะดานที่ 3 ดังกลาวขางตน 
 5.  การถายทอดสารสนเทศและความคิด (Conveying Information and Ideas) เปนทักษะ
ในการโอนหรือสงตอสารสนเทศและความคิดจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลโดย
เจตนา ความสามารถในการอธิบาย นําเสนอ ตีพิมพ โนมนาว และสอนดวยภาษาเขียน ภาษาพูด 
ถือเปนองคประกอบสําคัญของทักษะดานนี้ 
 6.  การประสานรวมมือทางสารสนเทศและความคิด (Collaborating Around Information 
and Ideas) เปนทักษะที่เก่ียวของกับการสงขาวสาร การแลกเปลี่ยน การอภิปราย การระดมสมอง 
ทั้งโดยการเผชิญหนาแบบตัวตอตัว และการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ทั้งน้ีอาจมีการใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตเขามาเปนเครื่องมือชวยสนันสนุนดวย 
 7.  การรักษาและปกปองสารสนเทศและความคิด (Securing Information and Ideas) เปน
ทักษะในการปกปองสารสนเทศและความคิดที่ถูกเก็บสะสมไวใหปลอดภัยทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอร
และผูชํานาญการทางคอมพิวเตอรที่ใชความสามารถในทางที่ผิด (Hacker) รวมถึง การบิดเบือน
สารสนเทศและความคิดที่จะทําใหเกิดการลดความไววางใจหรือความนาเชือถือไดของบุคคลหรือ
องคกรผูเปนเจาของสารสนเทศและความคิด ตัวอยางเชน การใชโปรแกรม Adobe Arocbat ในการ
แปลงไฟลขอมูลสําหรับการอานหรือพิมพเพียงอยางเดียว ไมสามารถแกไขเนื้อหาที่เผยแพรหรือ
นําเสนอไวแลว  
 ซิบิง ลุย และคนอ่ืนๆ  (Zhibing Liu; & others. 2010: Online) ไดกลาวถึงกระบวนการ
จัดการความรูสวนบุคคลวามี 5 กระบวนการไดแก 
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 1.  การระบุความรูที่ตองการ (Knowledge Acquisition) เปนกระบวนการของการเก็บ
รวบรวม รักษา สะสมขอมูลที่จําเปนในแตละกิจการมีความรู ดวยการจัดการกับความรูพ้ืนฐานแลว
จัดไวใหเปนหมวดหมู รวมถึงแกไขความหลากหลายของทรัพยากรขอมูล เชน เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
แหลงขอมูลเอกสารที่เปนกระดาษ (โดยการสแกน) แหลงขอมูลเสียง ภาพ ขอมูล บันทึกฐานขอมูล
แลวเก็บลงในฐานขอมูลของความรูสําหรับการจัดหมวดหมู เพ่ือใหสามารถเขาถึงได 
 2.  การจัดเก็บความรู(Knowledge Storage) เปนกระบวนการของการจัดเก็บความรูไว
สําหรับการใหบริการเม่ือตองการใชงานและแบงปน การจัดเก็บความรูจะอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหไดขอมูลที่ทันสมัยและเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูสวนบุคคล 
 3.  การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) เปนกระบวนการการแลกเปลี่ยนความรูและ
การแบงปนระหวางความรูสวนบุคคลและภายนอก รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรูระหวางโรงเรียน 
หรือแลกเปลี่ยนกันระหวางสถาบัน เพ่ือใหความรูสวนบุคคลจะถูกสะสมไดรับการปรับปรุงแกไข และ
มีการเผยแพรความรูออกสูชุมชนในของรูปแบบเอกสาร 
 4.  การนําความรูไปใช (Knowledge Using) เปนการประยุกตใชความรู ซึ่งเปนจุดมุงหมาย
หลักของกระบวนการการจัดการความรูทั้งหมด 
 5.  นวัตกรรมความรู (Knowledge Innovation) เปนการบริหารจัดการความรู การคิดคน
ความรูใหมขึ้น ดวยการสํารวจความคิดของแตละคนจากนั้นนําความรูที่เกิดจากความคิดของแตละ
คนที่มีศักยภาพและรวมเปนความรูใหมเกิดขึ้น 
 โดยที่กระบวนการเหลาน้ีตองใหความชวยเหลือและสนับสนุนจากวิธีการจัดการความรู
โดยทั่วไปและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งแตยังตองการปกปองจากวัฒนธรรมองคกรของแต
ละบุคคล  
 แกงค ลี และไย ลี (Gang Li; & Yi Li. 2009: Online) กลาวถึงการจัดการความรูสวน
บุคคลวามี 5 กระบวนการไดแก การจับกุมความรู (Knowledge Captrue) การจัดเก็บและการ
จัดระบบ (Storge and Organization) การสรางสรรคความรู (Knowledege Creation) การแบงปน
ความรูและการสื่อสาร (Knowledge Sharing and Communication) 

มาเรีย ไครลา เพ็ตเท็นเน็ตและคณะ (Maria Chiara Pettenat; & others. 2007) ศึกษาเรื่อง
การใชซอฟแวรเพ่ือสังคมสําหรับการจัดการความรูระดับบุคคลในการเรียนออนไลน ในการออกแบบ
นี้ไดผสมผสานระหวางการจัดการความรูสวนบุคคลกับหลักการออกแบบการเรียนการสอนแลว
จัดเรียงกลุมของการจัดการความรูสวนบุคคลใหมวามี 3 องคประกอบหลักคือ การสรางความรู 
(Create) การจัดระบบความรู (Organize) และการแบงปนความรู (Share)   
 การุณย ประทุมและคณะ (2549) กลาววาโครงสรางของพฤติกรรมการจัดการความรู
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ การแบงปนและการแลกเปลี่ยนความรู การสรางและการแสวงหา
ความรู การเผยแพรความรู การจัดเก็บความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู 
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 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูและการจัดการความรูสวนบุคคลน้ี
สรุปไดวา การจัดการความรูเปนกระบวนการที่บุคคลหรือองคกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
ความรูขึ้นใชภายในองคกรหรือสรางความรูภายในตัวบุคคลเองเพื่อพัฒนาองคกร/ พัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุพันธกิจของสถาบัน โดยความสําเร็จในการจัดการความรูเกิดจากการ
ผสมผสานการทํางานระหวางคน กระบวนการและเทคโนโลยี สวนการจัดการความรูสวนบุคคล คือ
กระบวนการในตัวบุคคลท่ีสามารถจัดการกับสารสนเทศ โดยมีการคนหา คัดเลือก วิเคราะห 
สังเคราะห แยกแยะ แบงปนและสามารถนําความรูนั้นไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ
การจัดการความรูคือการแสวงหาและสรางความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การแบงปนความรู 
และการนําความรูไปใช  
 
5. ทฤษฎีการเรียนรู 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนมีอยูหลายทฤษฎี แตแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและผูเรียนระดับปริญญาตรี คือ
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูและการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  
  5.1 ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivism) 
 ไดมีนักการศึกษากลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูไวหลายทาน ดังนี้  
 เกลสเซอเฟลด (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540: 11; อางอิงจาก Glasersfeld. 1991) กลาววา
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูเปนทฤษฎีของความรูที่มีรากฐานมาจากปรัชญาจิตวิทยาและ
การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อความหมายและการควบคุมกระบวนการสื่อความหมายในตัวคน ทฤษฎี
ของความรูนี้อางถึงหลักการ 2 ขอ คือ  
 1.  ความรูไมไดเกิดจากการรับรูเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางขึ้นโดยบุคคลที่มีความรู
ความเขาใจ 
 2. หนาที่ของการรับรู คือ การปรับตัวและการประมวลประสบการณทั้งหมดแตไมใชเพ่ือ
การคนพบสิ่งที่ไมเปนจริง ซึ่งถานําเอาหลักการท้ังสองนี้ไปใชจะมีผลเกิดขึ้นตามมาแผกวางไปไกล
ทั้งในการศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาและการเรียนรูเชนเดียวกับในการฝกปฏิบัติการสอนใน
จิตวิทยาบําบัดและในการจัดการระหวางบุคคล 
 บรูคส และบรูคส (Brooks; & Brooks. 1993: 13-17) กลาวถึงจุดมุงหมายของแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูวา ตองการใหนักเรียนรับผิดชอบตอการเรียนของนักเรียน
เอง ตองการใหนักเรียนเปนนักคิด ความคิดรวบยอดใหมไดจากการนําความเขาใจตางๆ มาหลอม
เขาดวยกันและพัฒนาเปนความคิดรวบยอดใหมและตองการใหนักเรียนคนหาคําตอบของปญหา
สําคัญตาง ๆ ดวยตนเอง การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูนั้นไมตองการให
นักเรียนทําตามแบบไดเทาน้ัน แตตองการใหนักเรียนสามารถคิดส่ิงใหม สาธิตและจัดแสดงผลงาน
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ได โดยครูผูสอนตามแนวทฤษฎีนี้ตองมีความเชี่ยวชาญในวิชาครู วิชาการศึกษา มีความเช่ือและ
มุมมองเกี่ยวกับโลกอนาคตดวย 
 เฮนรี่ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2540: 2; อางอิงจาก Hanley. (1999)  อธิบายความหมายของ
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูทางการศึกษาวาเก่ียวของอยางใกลชิดกับการเชื่อมโยง
ประสบการณ เม่ือนักเรียนเขาสูชั้นเรียนจะมีประสบการณหนึ่งของตนเองและมีโครงสรางความรู
ความคิดจากพ้ืนฐานของประสบการณที่ตนไดรับมา โครงสรางความรูความคิดที่มีนั้นอาจถูกหรือ  
ไมถูกหรืออาจไมสมบูรณ นักเรียนจะมีการเปลี่ยนโครงสรางน้ันเม่ือไดรับสารสนเทศหรือประสบการณ
ใหมที่เชื่อมโยงกับความรูที่มีอยูเดิม การที่นักเรียนลงความเห็น มองเห็นรายละเอียดและความสัมพันธ
ระหวางการรับรูเดิมและความคิดใหมจะตองเกิดจากตัวของนักเรียนเองในการนําความคิดใหมมาบูรณา-
การเขากับความรูที่มีอยูเดิม การจดจําขอเท็จจริงหรือสารสนเทศที่ไมไดเชื่อมโยงเขากับประสบการณที่
ผูเรียนมีอยูเดิมจะทําใหเกิดการลืมไดอยางรวดเร็ว นั่นคือผูเรียนจะตองตื่นตัวในการสรางสารสนเทศใหม
ใหเขากับกรอบของความคิดที่มีอยูเดิมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายขึ้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 130 ) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูแบบ
สรรคสรางความรูวาเปนทฤษฎีที่เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียนผูเรียนเปน
ผูสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม 
โดยอธิบายวาบุคคลแตละคนพยายามที่จะนําความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณและปรากฏการณที่ตน
พบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกวา Schema โครงสราง
ทางปญญาน้ีประกอบดวยความหมายหรือความเขาใจเก่ียวกับสิ่งที่มีประสบการณ อาจเปนความเชื่อ
ความเขาใจ คําอธิบายความรูของบุคคลน้ันและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 131-
132) ไดอธิบายองคประกอบสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสราง
ความรูไวดังนี้ 
 1.  ผูเรียนสรางความหมายโดยใชกระบวนการทางปญญา (Cognitive Apparatus) ของตน 
ความหมายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมสามารถถายทอดจากครูไปสูผูเรียนได แตจะถูกสรางขึ้นในสมอง
ของผูเรียนจากความสัมพันธระหวางประสาทสัมผัสของผูเรียนกับโลกภายนอกโครงสรางทางปญญา
หรือความรูที่ผูเรียนมีนี้ มักจะไมสอดคลองกับความรูที่ระบุไวในตํารา ความรูความเขาใจที่ผูเรียนมี
อยูเดิมและคลาดเคลื่อนจากหลักการและความรูนี้จัดเปนแนวคิด หรือความคิดรวบยอดที่คลาดเคลื่อน 
(Misconceptions, Alternative Conceptions, Alternative Frameworks, Home Grown Conceptions 
หรือ Intuitive Conceptions) ผูเรียนจะใชความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมในการคาดคะเนหรือทํานาย
เหตุการณ 
 2.  โครงสรางทางปญญาเปนผลของความพยายามทางความคิด (Mental Effort) จัดเปน
กระบวนการทางจิตวิทยา หากการใชความรูเดิมของตนทํานายเหตุการณไดถูกตอง จะทําใหโครงสราง
ทางปญญาของเขาคงเดิมและม่ันคงมากยิ่งขึ้น แตถาการคาดคะเนไมถูกตอง ผูเรียนจะประหลาดใจ 
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สงสัย และคับของใจหรือที่เพียเจตกลาววา เกิดภาวะไมสมดุล (Disequilibrium) เม่ือเกิดความ
ขัดแยงระหวางการคาดคะเนและการสังเกตขึ้น ผูเรียนมีทางเลือก 3 ทางคือ 
  2.1 ไมปรับความคิดในโครงสรางทางปญญาของตนแตปฏิเสธขอมูลจากประสาทสัมผัส
หาเหตุผลที่จะหักลางขอมูลจากประสาทสัมผัสออกไป จัดเปนความเฉื่อยชาทางปญญา (Cognitive 
Inertia) มีหลักฐานจากงานวิจัยพบวา การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของแตละบุคคล
เกิดขึ้นไดยาก ผูเรียนจะไมสนใจขอมูลใหมที่ไดจากการสัมผัสแตยึดติดกับโครงสรางทางปญญาของตน 
  2.2  ปรับความคิดในโครงสรางทางปญญาไปในทางที่การคาดคะเนนั้นเปนไปตาม
ประสบการณหรือการสังเกตมากขึ้นในลักษณะนี้จะเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายขึ้น 
  2.3 ไมสนใจที่จะทําความเขาใจ 
 3.  โครงสรางทางปญญาเปลี่ยนแปลงไดยาก ถึงแมจะมีหลักฐานจากการสังเกตที่ขัดแยง
กับโครงสรางน้ัน การเชื่อมโยงระหวางโลกภายนอกและโลกภายในของผูเรียนเกิดขึ้นผานประสาท
สัมผัสและกลไกทางประสาท สรีรวิทยา ชีวเคมี การไหลของขอมูลจากการสัมผัสไปสูโครงสรางทาง
ปญญาเรียกวา กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หากความคาดหวังของผูเรียนไมสอดคลองกับ
ประสบการณจากการสังเกต จะเกิดภาวะไมสมดุล (Disequilibrium) ภาวะไมสมดุลจะทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของเขา เรียกวากระบวนการปรับใหเหมาะ (Accommodation) 
แลวทําใหการคาดคะเนสอดคลองกับประสบการณตรงมากขึ้น กระบวนการปรับโครงสรางทาง
ปญญาจัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 โดยสรุปแลวผูเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไม
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญาได โดยจัดสภาพการณทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น คือสภาวะที่โครงสรางทาง
ปญญาเดิมใชไมได ตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น 
 ผูเรียนจะสรางแนวคิดหลักอยูตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองมีการสอนภายในหองเรียน
เทาน้ันแตจะไดจากส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ นอกจากน้ีการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู
แบบสรรคสรางความรูจะเกิดขึ้นไดตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
 1.  การเรียนรูเปนกระบวนที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเลาจะไมชวยให
เกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักมากนัก แตการบอกเลาก็จัดเปนวิธีใหขอมูลทางหนึ่งได 
 2.  ความรูตางๆ จะถูกสรางขึ้นดวยตัวของนักเรียนเอง โดยใชขอมูลที่ไดรับมาใหมรวมกับ
ขอมูลหรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตางๆ เชน สังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งประสบการณเดิมมาเปน
เกณฑชวยการตัดสินใจ  
 3. ความรูและความเชื่อของแตละคนจะแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสิ่งที่นักเรียนไดพบเห็น ซึ่งจะถูกใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจและใชเปนขอมูลในการ
สรางแนวคิดใหม 
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 4.  ความเขาใจจะแตกตางจากความเชื่อโดยสิ้นเชิง และความเชื่อจะมีผลโดยตรงตอการ
สรางแนวคิดหรือการเรียนรู 
 สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2541: 42) กลาววาการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูเปน
วิธีการเรียนรูที่ผูเรียนตองแสวงหาความรูและสรางความรูความเขาใจขึ้นดวยตนเอง ความแข็งแกรง 
ความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ 
คนอ่ืนๆ หรือไดพบสิ่งใหมๆ แลวนําความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม ๆ  
 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  (อางถึงใน สุมณฑา พรหมบุญ; และคณะ. 2541: 42) กลาวถึง
แนวคิดเก่ียวกับวิธีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูวา ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ประการคือ 
 1.  การสอนของครู คือการอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนสรรคสรางความรูความเขาใจ
ใหเกิดขึ้นโดยตัวนักเรียนเอง 
 2.  การเรียนรูเปนกระบวนการสรรคสรางความคิดรวบยอด ทฤษฎีและแบบจําลอง ขึ้นใหม
ในแตละบุคคล 
 3.  ครูชวยนักเรียนสรรคสรางความรูความเขาใจใหม ชวยนักเรียนสรรคสรางความรูความคิด
รวบยอดที่ยังไมสมบูรณใหสมบูรณขึ้น 
 4.  ครูชวยนักเรียนตรวจสอบความเขาใจโดยพิจารณาวาความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นได
ประสานกันเปนระเบียบ เปนโครงสรางความรูที่สามารถนําไปใชในบริบททางสังคมไดเพียงใด 
 5.  ครูชวยนักเรียนสรางแผนผังความคิด โดยใหนักเรียนนําความรูความคิดรวบยอดท่ี
สรางขึ้นมาอภิปรายรวมกันเปนกลุม แลวจึงทําเปนแผนผังความคิด 
 
 5.2 การเรียนรูดวยตนเอง  
 ไดมีผูใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) ไวดังนี้ 
 โนวเลส (Knowles.  1975) ใหความหมายของ การเรียนรูดวยตนเองวาเปนกระบวนการที่
บุคคลมีความคิดริเร่ิมในการวินิจฉัยความตองการเรียนรู การวางเปาหมายและแผนการเรียนอยางมี
ระบบการแสวงหาแหลงทรัพยากร เลือกและนํามาประยุกตเปนกลวิธีในการเรียนรู และการ
ประเมินผลการเรียนโดยจะไดรับหรือไมไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนก็ตาม 
 สเคเกอร (Skager. 1978) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนการพัฒนาการเรียนรู
ประสบการณการเรียน ความสะดวกในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลของกิจกรรมการ
เรียนทั้งในลักษณะที่เปนเฉพาะบุคคลและในฐานะเปนสมาชิกของกลุมการเรียนที่รวมมือกัน 
 สมคิด อิสระวัฒน (2543) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเนนการดําเนินการที่ผูเรียน
ชวยเหลือตนเองในการเรียนรู ผูเรียนมีความคิดริเริ่มในความอยากรูสิ่งใดสิ่งหน่ึงแลวทําการวางแผน
การศึกษาคนควาตางๆ ดวยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียนรู 
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 ทิศนา แขมมณี (2547: 125-126) กลาววาการเรียนรูดวยตนเองเปนการที่ผูเรียนวาง
แผนการเรียนรูดวยตนเองซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการการเรียนรูของตนเอง การ
ตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีเรียนรูการแสวงหาแหลงความรู 
 สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเอง ผูเรียนชวยเหลือ
ตนเองในการเรียน คิดริเริ่มวาอยากรูสิ่งใดแลวทําการวางแผน ศึกษาคนควาดวยตนเอง เลือกวิธีการ
เรียน แสวงหาแหลงความรูจนสามารถรูในสิ่งที่ตองการรูได 
 โนวเลส (Knowles. 1975) ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเองไว 9
ประการ คือ 
 1.  มีความเขาใจถึงความแตกตางของบุคคลในดานความคิด และทักษะที่จําเปนในการ
เรียนรู ไดแก ความแตกตางระหวางการเรียนโดยมีครูเปนผูชี้นํา และการเรียนรูดวยตนเอง 
 2.  มีแนวคิดวาตนเองเปนบุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเองไมขึ้นกับผูใด และเปนผูที่
สามารถควบคุม และนําตนเองได 
 3.  มีความสามารถในการสรางสัมพันธอันดีกับเพ่ือน เพ่ือที่จะใหบุคคลเหลาน้ันเปนผู
สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรู การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทั้งการชวยเหลือ
ผูอ่ืน ตลอดจนการไดรับความชวยเหลือกลับจากบุคคลเหลาน้ัน 
 4.  มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางแทจริง โดยการรวมมือ
จากผูที่เกี่ยวของ 
 5.  มีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนรูจากความตองการ การเรียนรูของ
ตนเองโดยเปนจุดมุงหมายที่สามารถประเมินผลสําเร็จได 
 6.  มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธกับผูสอนเพื่อขอความชวยเหลือ หรือขอ
คําปรึกษา 
 7.  มีความสามารถในการแสวงหาบุคคล และแหลงวิทยาการที่เหมาะสมสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูที่แตกตางกัน 
 8.  มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากแหลง
วิทยาการตางๆ มีความคิดริเริ่ม และมีทักษะการวางแผนอยางดี 
 9.  มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลจากขอมูลที่คนพบไปใชไดอยาง
เหมาะสม 
  สเคเกอร (Skager. 1978) กลาวถึงคุณลักษณะของผูเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี
วา ควรมีลักษณะ 7 ประการดังนี้ 
 1.  เปนผูยอมรับตนเอง ไดแก การมีเจตคติในเชิงบวกตอตนเอง 
 2.  เปนผูมีการวางแผนการเรียน ประกอบดวย  
  2.1 การรับรูความตองการในการเรียนของตนเอง  
  2.2 การวางจุดมุงหมายที่สอดคลองกับความตองการน้ัน  
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  2.3 การวางแผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุจุดประสงคการเรียน 
 3.  มีแรงจูงใจในการเรียนอยูในตนเอง คือสามารถเรียนรูไดโดยปราศจากสิ่งควบคุมหรือ
การบังคับจากภายนอก เชน การใหรางวัล การถูกตําหนิ การถูกลงโทษ การเรียนเพ่ือตองการ
วุฒิบัตรหรือเลื่อนตําแหนง 
 4.  สามารถที่จะประเมินผลตนเองไดวาจะเรียนไดดีแคไหน โดยอาจขอใหผูอ่ืนประเมินการ
เรียนรูของตนเองก็ได โดยการประเมินจะตองสอดคลองกับสิ่งตางๆ ที่ปรากฏเปนจริงอยูในขณะนั้น 
 5.  มีลักษณะที่เปดกวางตอประสบการณ ไดแก การมีความสนใจ ความใครรู มีความ
อดทนตอความคลุมเครือ ชอบส่ิงที่ยุงยากสับสน และเรียนอยางสนุกสนาน สิ่งเหลาน้ีจะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการทํากิจกรรมซ่ึงกอใหเกิดประสบการณใหมๆ 
 6.  มีความยืดหยุน ในการเรียนรู คือเต็มใจจะที่เปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวิธีการเรียน 
และใชระบบการแกปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ การลองผิดลองถูกโดยไมลมเลิกความตั้งใจที่จะ
เรียนรู 
 7.  มีความเปนตัวของตัวเอง สามารถดูแลตนเองได เลือกที่จะผูกพันกับรูปแบบการเรียนรู
แบบใดแบบหนึ่ง มีการกําหนดปญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนดใหวาลักษณะ
การเรียนแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูและการเรียนรู
ดวยตนเอง สรุปไดวาทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูเปนทฤษฎีที่มีความเชื่อวา ผูเรียนแต
ละคนมีพ้ืนฐานความรูเดิมเปนโครงสรางทางปญญาอยูแลว ผูสอนไมสามารถปรับโครงสรางทาง
ปญญาของผูเรียนได ผูเรียนเองเทาน้ันจึงจะปรับโครงสรางทางปญญาใหมไดเม่ือไดรับประสบการณ
ใหมผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเขากับความรูเดิม ถาความรูเดิมใชกับประสบการณใหมไมไดผูเรียนจะ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาโดยสรางองคความรูใหมขึ้นมาไดเอง ผูสอนมีหนาที่เปนเพียง ผู
อํานวยความสะดวกและจัดสถานการณใหเหมาะสมกับความรูเดิมของผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียน
คิดและเชื่อมโยงความรูเอง ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูแบบมีความหมาย สามารถพัฒนาความคิดรวบ
ยอดได และการเรียนที่ผูเรียนสามารถสรรคสรางความรูไดเองนั้นผูเรียนตองสามารถจัดการเรียนรู
ดวยตัวของผูเรียนเอง ชวยเหลือตนเองในการเรียน คิดริเร่ิมวาอยากรูสิ่งใดแลวทําการวางแผน 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง เลือกวิธีการเรียน แสวงหาแหลงความรูจนสามารถรูในสิ่งที่ตองการรูได
และ คุณลักษณะของผูเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริง เพราะในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูนี้ เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถสราง
ความรูไดดวยตนเอง จัดการความรูไดดวยตนเอง และจัดการกับขอมูลตางๆ จนไดมาซ่ึงความรูที่
ถูกตองและนาเชื่อถือได อีกทั้งยังรูจักแสวงหาแหลงความรูที่นาเชื่อถือและสามารถทํากิจกรรมกลุม
ได 
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6. การเรียนแบบรวมมือ 
 6.1 ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ 
 การเรียนแบบรวมมือเปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนอยูรวมกัน
เปนกลุมเล็กๆ โดยทั่วๆ ไปจะจัดกลุมละ 4 คน แบบคละความสามารถใหทํางานรวมกันชวยเหลือ
กันโดยการผสมผสานความรูเดิมที่มีอยูแลวกับความรูใหม และคนพบความหมายของสิ่งที่ศึกษาดวย
กลุมเขาเอง โดยกิจกรรมกลุมเชน การอภิปราย การอธิบาย การบรรยาย การสอบสวนแนวความคิด
และแกปญหารวมกันในกลุม ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ
ไวดังนี้ 
 อารี สัณหฉวี (2555: Online) กลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือวา 
 1.  มีการพ่ึงพาอาศัยกัน (Positive Interdependence) สมาชิกในกลุมทุกคนจะมีหนาที่และ
บทบาทที่สําคัญและจําเปนในกลุมทุกคน 
 2.  มีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด (Face to Face Interaction) สมาชิกทุกคนไดแสดงความ
คิดเห็นของตนเองตอหนาเพ่ือนๆ ในกลุม 
 3.  แตละคนตองรับผิดชอบในผลงานที่ไดรับมอบหมาย (Individual Accountability)  
 4. สมาชิกของกลุมจะตองไดรับการฝกฝนในเรื่องทักษะทางมนุษยสัมพันธและ
กระบวนการกลุม (Interpersonal and Small-Group Skills) 
 ซลาวิน (Slavin. 1995: 5) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้ 
 1.  สมาชิกในกลุมรับผิดชอบการทํางานรวมกัน สนใจการทํางานของตนเองเทากับการ
ทํางานของกลุม ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะออกมาในลักษณะงานกลุม 
 2. ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยู กับการเรียนรูของทุกคน เนนใหสมาชิกทุกคนตอง 
รับผิดชอบการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกันทํางานตางๆ ในกลุม 
 3.  สมาชิกทุกคนในกลุมมีโอกาสประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน ผูเรียนในกลุมสามารถ
ชวยกลุมของตนไดโดยพัฒนาการเรียนของตนใหดีขึ้นกวาเดิม ไมวาผูเรียนจะเรียนเกง ปานกลาง
หรือออน ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน 
 
 6.2 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
 ศุภางค ไทยสมบูรณสุข (2547: 69) กลาววาบทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนแบบ
รวมมือจะเปลี่ยนจากการเปนผูควบคุมชั้นมาเปนเพียงผูคอยแนะนําใหผูเรียนใชขอมูล ความรู วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ และเปนผูจัดบรรยายที่เอ้ืออํานวยตอการ
เรียนรูของผูเรียน ซึ่งผูเรียนเรียนรูไดดีจากบรรยากาศที่เปนกันเอง ที่ทั้งผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึกซ่ึงกันและกันโดย 
 1.  ใหงานที่ทาทายความสามารถของผูเรียนมากกวาที่จะเปนงานที่แขงขันกัน 
 2.  ใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกและตัดสินใจในงานที่ทํา 
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 3.  ยอมรับความคิดและสนใจความรูสึกของผูเรียน 
 4.  เห็นวาความคิดเห็นของผูเรียนมีความหมายและมีคุณคา ถึงแมวาจะเปนความคิดที่
จํากัด 
 5.  สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกซ่ึงความคิดของตนเอง ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบตางๆ 
เชน วาดภาพ ระบายสี แสดงละคร บทบาทสมมติ เขียนบรรยาย และ อ่ืนๆ 
 6.  ยอมรับความผิดพลาดของผูเรียนและหาทางชวยเหลือ 
 7.  เผยแพรผลงานขอผูเรียน อาจเปนในรูปจดหมายขาว หนังสือของหองหรือหนังสือพิมพ
ของโรงเรียน 
 8.  กระตุน สงเสริมทักษะทางดานความคิดแกผูเรียน โดยใชแหลงขอมูลตางๆ และสื่อการ
สอน เชน หนังสืออางอิง วารสาร 
  
 6.3 ข้ันตอนการเรียนแบบรวมมือ 
 ไดมีนักการศึกษาหลายคนแบงขั้นตอนการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
(Johnson and Johnson. 1989: 3-4; สถาพร ดียิ่ง. 2548) 
 ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นนี้ประกอบดวย ผูสอนแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกันและ
จัดเปนกลุมยอยๆ ประมาณ 2 - 6 คน ผูสอนควรแนะนําเก่ียวกับระเบียบของกลุม บทบาทและ
หนาที่สมาชิกกลุม แจงวัตถุประสงคของบทเรียนและการทํากิจกรรมรวมกันและการฝกฝนทักษะ
พ้ืนฐาน ที่จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 
 ขั้นสอน ผูสอนนําเขาสูบทเรียน แนะนําเน้ือหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานให
นักเรียนแตละกลุม 
 ขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมีบทบาทและหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนขั้นตอนที่สมาชิกในกลุมไดรวมกันรับผิดชอบตอผลงานของกลุม ในขั้นน้ี
ผูสอนจะกําหนดใหผูเรียนใชเทคนิคตางๆ เชน แบบ JIGSAW, TGT STAD, TAI, GT, LT, CIRC, 
CO-CO เปนตน ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง เทคนิควิธีการท่ีใชจะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคใน
การเรียนรูแตละเรื่อง ในการเรียนคร้ังหน่ึงๆ อาจตองใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือหลายๆ เทคนิค
ประกอบกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 
 ขั้นตอนตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นน้ีเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคลในบาง
กรณีผูเรียนอาจตองซอมเสริมสวนที่ยังขาดตกบกพรอง ตอจากนั้นเปนการทดสอบความรู 
 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ถา
มีสิ่งที่ผูเรียนยังไมเขาใจ ผูสอนควรอธิบายเพ่ิมเติม ผูสอนและผูเรียนชวยกันประเมินผลการทํางาน
กลุมและพิจารณาวาอะไรคือจุดเดนของงาน และอะไรคือส่ิงที่ควรปรับปรุง 
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 6.4  เทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือ 
 จากแนวคิดขางตน นักการศึกษาไดพัฒนาเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
(สุมณฑา พรหมบุญ; และคณะ 2541: 29)  
 1.  การเลาเรื่องรอบวง (Round robin) เปนเทคนิคการเรียนที่เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนใน
กลุมไดเลาประสบการณความรู สิ่งที่ตนกําลังศึกษา สิ่งที่ตนประทับใจใหเพ่ือนๆ ในกลุมฟง 
 2.  มุมสนทนา (Corners) เร่ิมตนจากการใหผูเรียนกลุมยอยแตละกลุมเขาไปน่ังตามมุม
หรือจุดตางๆ ของหองเรียน และชวยกันหาคํา ตอบสําหรับโจทยปญหาตางๆ ที่ผูสอนยกขึ้นมาและ
เปดโอกาสใหผูเรียนอธิบายเรื่องราวท่ีตนศึกษาใหเพ่ือนกลุมอ่ืนฟง 
 3.  คูตรวจสอบ (Pairs Check) แบงผูเรียนเปนกลุมละ 4 หรือ 6 คน ใหผูเรียนจับคูกัน
ทํางาน คนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะวิธีแกปญหา อีกคนทําหนาที่แกโจทยเสร็จขอที่ 1 แลวใหสลับ
หนาที่กัน เม่ือเสร็จครบ 2 ขอใหนําคําตอบมาตรวจสอบกับคําตอบของคูอ่ืนในกลุม 
 4.  คูคิด (Think-Pair Share) ผูสอนตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ ผูเรียนแตละคนจะตองคิดคําตอบ
ของตนเอง นําคําตอบมาอภิปรายกับเพ่ือนที่นั่งติดกับตน นําคําตอบมาเลาใหเพ่ือนทั้งชั้นฟง 
 5.  ปริศนาความคิด (Jigsaw) ผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่ผูสอนกําหนดใหสมาชิกแตละคนใน
กลุมประจําจะไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่แตกตางกันตามความเหมาะสม ผูเรียนที่ศึกษา
เน้ือหาเดียวกันจากทุกกลุมรวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ เพ่ือรวมกันศึกษาเนื้อหาจนเขาใจ แลวหาวิธี
อธิบายใหเพ่ือนในกลุมประจําของตนฟงกลับเขากลุมประจํา เพ่ือเลาเร่ืองที่ตนศึกษาใหเพ่ือนฟง เม่ือ
ทุกคนเลาเรื่องที่ตนศึกษาจบแลวจึงใหสมาชิกคนหนึ่งสรุปเน้ือหาของสมาชิก ทุกคนเขาดวยกัน 
ผูสอนทดสอบความเขาใจและใหรางวัล 
 6.  กลุมรวมมือ (Co-op Co-op) สมาชิกแตละคนในกลุมยอยจะไดรับมอบหมายใหศึกษา
เน้ือหาหรือทํากิจกรรมที่ตางกัน ทําเสร็จแลวจึงนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม เพ่ือใหไดผลงานท่ี
มีคุณภาพ ควรอานทบทวนและตรวจแกไขภาษา นําผลงานกลุมเสนอตอชั้นเรียน 
 7.  การรวมมือกันแขงขัน (The Games Tournament) ผูสอนแบงผูเรียนเปน 3 กลุม กลุมที่ 
1 และกลุมที่ 2 เปนกลุมแขงขัน สมาชิกในกลุมทั้ง 2 ตองมีจํานวนเทากัน กลุมที่ 3 เปนกลุม
ผูเชี่ยวชาญหรือกลุมผูตัดสิน ทุกกลุมตองศึกษาเน้ือหาใหเขาใจ สมาชิกกลุมแขงขันแตละคนตองเขียน
คําถาม มอบใหกลุมผูตัดสินโดยไมตองใหคําตอบ กลุมแขงขันแตละกลุมจะติวขอสอบใหกับเพ่ือนของ
ตนเม่ือถึงเวลาแขงขัน ผูตัดสินอธิบายกติกา และเรียกตัวแทนของกลุมแขงขันออกมาทีละคนหรือ
มากกวาน้ันตามความเหมาะสม เม่ือสิ้นสุดการแขงขัน กลุมที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ 
 8.  รวมกันคิด (Numbered Heads Together) เร่ิมจากผูสอนถามคําถาม เปดโอกาสให
ผูเรียนแตละกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ จากน้ันผูสอนจึงเรียกใหผูเรียนคนใดคนหน่ึงจากกลุมใดกลุม
หนึ่งหรือทุกกลุมตอบคําถาม เปนวิธีการที่นิยมใชในการทบทวนหรือตรวจสอบความเขาใจ 
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 6.5 ขอดีของการเรียนแบบรวมมือ 
 อุไรวรรณ พรนอย (2545: 5) กลาวถึงขอดีของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้ 
 - เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี 
 - เกิดการเรียนรูในกลุมยอย 
 - ลดปญหาวินัยในชั้นเรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 - พัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค 
 - ฝกการทํางานและการแกปญหา 
 - มีอิสระในกาเรียนรูของตนเอง 
 - มีอิสระในการตัดสินใจ 
 - มีประสบการณตรง 
 - มีทักษะในการบริหารจัดการ 
 - เตรียมผูเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลกของความเปนจริงได 
 จอหนสัน, จอหนสัน และโฮลูเบค  (Johnson, Johnson; & Holubec. 1990: 3-4) กลาววา
การเรียนแบบรวมมือสงผลดีตอผูเรียนในดานตางๆดังนี้  
 1. ผูเรียนมีความพยายามที่จะทํางานบรรลุเปาหมายมากขึ้น (Greater efforts to 
achieve) การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปนผล
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานมากขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดีขึ้นและคิดอยางมี
วิจารณญาณมากขึ้น 
 2. ความสัมพันธระหวางผูเรียนดีขึ้น (More positive relationships among students) 
การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากข้ึน ใสใจผูอ่ืนมากขึ้น เห็นคุณคาของความ
แตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธและการรวมกลุม 
 3. มีสุขภาพจิตดี (Greater psychological health) การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมี
สุขภาพจิตดีขึ้น มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้นและยังชวยพัฒนา
ทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรตางๆ 
 สรุปไดวาการเรียบแบบรวมมือเปนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนอยู
รวมกันเปนกลุมเล็กๆ แบบคละความสามารถ แลวใหทํางานรวมกันชวยเหลือกันโดยการผสมผสาน
ความรูเดิมที่มีอยูแลวกับความรูใหม และคนพบความหมายของสิ่งที่ศึกษาดวยกลุมของเขาเอง ซึ่ง
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูนี้ 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดเร่ืองการเรียนแบบรวมมือมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการให
ผูเรียนมีการแบงกลุมกันทํากิจกรรม สมาชิกแตละคนทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
เปาหมายเพื่อสามารถรวมกันจัดการความรูไดและนําความรูนั้นไปประยุกตใชได 
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7. การสรางเกณฑการประเมิน (Scoring Rubric) 
 ในการประเมินผลการเรียน ผูสอนจําเปนตองมีเคร่ืองมือในการใหคะแนนเพื่ออธิบาย
ผลสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน ซึ่งปจจุบันนักการศึกษาไดใหความสนใจอยางมากกับเกณฑการประเมิน 
(Scoring Rubric) ทั้งน้ีจากการวัดผลและประเมินผลกําลังเปลี่ยนแปลงสูการประเมินตามสภาพจริง
และการประเมินจะอิงการปฏิบัติมากขึ้น เกณฑการประเมินหรือที่เรียกกันสั้นๆ วา รูบริคส คือเกณฑ
การใหคะแนนที่ถูกพัฒนาโดยครูหรือผูประเมินที่ใชวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการที่ผูเรียนได
พยายามสรางขึ้น การประเมินผลงานของนักเรียนจะมี 2 ลักษณะคือ ผลงานที่ไดจากกระบวนการ
ของนักเรียนและกระบวนการที่นักเรียนใชเพ่ือใหเกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายในการเรียนรู อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสองลักษณะก็ได    
ผูประเมินจะตองตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละคนที่มีระดับ
ที่แตกตางกันหลายระดับ ระดับที่แตกตางกันอาจจะเปนระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ไดสรางขึ้น หรือ
ระดับของกระบวนการตาง ๆ ที่ผูเรียนแตละคนไดใชเพ่ือใหเกิดผลงาน (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์. 
2544: Online) ซึ่งในกระประเมินน้ันจะตองมีการระบุเกณฑ (Criteria) ประเมินชิ้นงานและคุณภาพ
(Quality) ของชิ้นงานในแตละเกณฑดวย (สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน. 2554: 137)  
 การประเมินศักยภาพของผูเรียนโดยใหลงมือปฏิบัตินั้น ไมมีคําเฉลยหรือคําตอบถูกที่แน
ชัดลงไปเหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแตละชิ้นของผูเรียนที่ไดลงมือปฏิบัติ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองประเมินคุณภาพของงานอยางเปนปรนัย ซึ่งเปนการยากที่จะทําได การสราง
เกณฑการประเมินสําหรับประเมินก็เพ่ือเปนการกําหนดแนวทางในการตัดสินอยางยุติธรรมและ
ปราศจากความลําเอียงเพราะเกณฑการประเมินจะตองมีความชัดเจนในเกณฑการใหคะแนนอยาง
พอเพียง ถึงขนาดที่ผูประเมิน 2 คนสามารถใชเกณฑการประเมินเดียวกันประเมินชิ้นงานของผูเรียน
ชิ้นเดียวกันแลวใหคะแนนไดตรงกัน ระดับของความสอดคลองในการใหคะแนนของผูประเมิน 2 คน
ที่ประเมินอยางเปนอิสระจากกันจะเรียกวา ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของการประเมิน 
   
 7.1 ชนิดของรูบริคส 
 ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ (2544: Online) กลาววารูบริคส มีอยู 3 ชนิดคือ 
 1.  Holistic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไมไดแยกสวนหรือ
แยกองคประกอบการใหคะแนน คือจะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น 
 2.  Analytic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนที่แยกสวนหรือองคประกอบคุณลักษณะ
ของผลงานหรือกระบวนการ แลวนําแตละสวนหรือองคประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปน
คะแนนรวม 
 3.  Annotated Holistic Rubrics ผูประเมินจะประเมินแบบ holistic rubrics กอนแลวจึง
ประเมินแยกสวนอีกบางคุณลักษณะที่เดนๆ เพ่ือใชเปนผลสะทอนในบางคุณลักษณะของผูเรียน 
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 การใหคะแนนแบบ Holistic rubrics ใชไดงายและใชเพียงไมก่ีคร้ังตอผูเรียน 1 คนจะเปน
การประเมินในภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนการใหคะแนนแบบ Analytic 
Rubrics จะใชบอยคร้ัง โดยจะประเมินแยกในแตละคุณลักษณะของงาน ซึ่งการประเมินแบบนี้จะมี
ประโยชนเม่ือสนใจจะวินิจฉัยหรือชวยเหลือผูเรียนวามีความรูความเขาใจในแตละสวนหรือแตละ
คุณลักษณะของการปฏิบัติงานน้ันๆ หรือไม ซึ่งจะมีสวนใหครูไดชวยเสริมสรางหรือพัฒนาการ
เรียนรูในแตละคุณลักษณะของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น 
 สวนแบบ Annotated Rubrics จะรวมขอจํากัดของ Holistic และ Analytic ไวดวยกันเริ่ม
ดวยการประเมินในภาพรวมของการปฏิบัติงานดวย holistic แลวผูประเมินเลือกประเมินอีกเพียง
บางคุณลักษณะของงานแบบ Analytic ซึ่งการประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินแบบ Holistic ประโยชนก็คือจะมีความรวดเร็วในการประเมินและเปน
การใหผูประเมินไดเลือกประเมินเฉพาะบางคุณลักษณะที่โดดเดนเพียงไมกี่องคประกอบเพ่ือเปนผล
สะทอนใหแกผูเรียน แตไมมีประโยชนในการวินิจฉัยผูเรียนวาบกพรองในคุณลักษณะใด เพราะ
หลาย ๆ คุณลักษณะไมไดถูกประเมิน 
 กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
(2550: ออนไลน) แบงรูบริคสออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1.  รูบริคแบบภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจาก
ภาพรวมของชิ้นงาน โดยจะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน เกณฑการ
ประเมินในภาพรวมนี้ เหมาะที่จะใชในการประเมินทักษะการเขียน สามารถที่จะตรวจสอบความ
ตอเน่ือง ความคิดสรางสรรคและความสละสลวยของภาษาที่เขียนได  
  เกณฑการประเมินในภาพรวมสวนใหญจะประกอบดวย 3 - 6 ระดับ สวนเกณฑการ
ประเมิน 3 ระดับ จะเปนที่นิยมใชกันมาก เน่ืองจากการใชเกณฑ 3 ระดับนั้น จะงายตอการกําหนด 
รายละเอียด ซึ่งเกณฑการประเมิน 3 ระดับเขียนไดดังตัวอยาง  
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ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบภาพรวม 
 
ระดับคะแนน ลักษณะของงาน 

3 
(ดี) 

- เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว 
- มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุปอยางชัดเจน 
- ภาษาที่ใช เชน ตัวสะกดและไวยากรณมีความถูกตองสมบูรณทําใหผูอานเขาใจงาย 
- มีแนวคิดที่นาสนใจ ใชภาษาสละสลวย 

2 
(ผาน / พอใช) 

- เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว 
- มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุป 
- ภาษาที่ใชทําใหผูอานเกิดความสับสน 
- ใชศัพทที่เหมาะสม 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- เขียนไมตรงประเด็น 
- ไมมีการจัดระบบการเขียน 
- ภาษาที่ใชทําใหเกิดความสับสน 
- ใชศัพทที่เหมาะสม 

0 - ไมมีผลงาน 
 

 ที่มา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1. (2550). แนวทางการพัฒนาเกณฑการ
ประเมินตามสภาพจริง (Scoring Rubrics). หนา 5. 
 
 2.  รูบริคแบบแยกสวน (Analytic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณาจาก แต
ละสวนของชิ้นงาน ซึ่งแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางการใหคะแนนโดยมีคํานิยามหรือคําอธิบาย
ลักษณะของงานในสวนนั้น ๆ ในแตละระดับไวอยางชัดเจน  
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ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบแยกสวน  
 

ระดับคุณภาพ 
รายการพฤตกิรรม 

ดีมาก (3) ดี (2) ควรปรบัปรุง (1) 
1. ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน ตอบคําถามถูกตอง

ทุกขอ 
ตอบคําถามผดิไม
เกิน3 ขอ ใน 5 ขอ 

ตอบผิดมากกวา 
3 ขอ ใน 5 ขอ 

2. บอกความสําคัญของเร่ืองที่อาน บอกเน้ือหาสาระ
ถูกตอง 
ไดใจความตอเนื่อง 

บอกเน้ือหาสาระ 
ไดถูกตองแตวกวน 

บอกเน้ือหาสาระ
ไดบาง 

3. บอกขอคิดจากเร่ืองที่อาน 
 

บอกขอคิดได 
ตรงประเด็น
สมบูรณ 

บอกขอความได
ตรงประเด็น แตไม
ตอเน่ือง 

บอกขอคิดไดบาง 
แตวกวน 

4. แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน เสนอความคดิเห็น
ดวยเหตุผลและ
เปนประโยชน 

เสนอความคดิเห็น
ไดอยางมีเหตุผล 

เสนอความคดิเห็น 
แตไมแสดงเหตุผล 

 
 ที่มา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1. (2550). แนวทางการพัฒนาเกณฑการ
ประเมินตามสภาพจริง (Scoring Rubrics). หนา 6. 
 
 7.2 ลักษณะของรูบริคสที่ดี 
 วิกกินส  (สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน. 2554: 101-103; อางอิงจาก Wiggins.  1989) กลาววา
รูบริคส เปนชดุคะแนนที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลงานของนักเรียน รูบริคสที่ดีมีลักษณะดังนี้  
 1.  มีความเกี่ยวของกับจุดมุงหมาย หรือเปาหมายทั่วไปกลาวคือเก่ียวของกับงานที่ทํา 
 2.  จําแนกการปฏิบัติไดอยางเที่ยงตรง 
 3.  ในแตละเกณฑ (Rubrics) จะไมมีการรวมเกณฑการใหคะแนน 
 4.  วิเคราะหงานไดอยางละเอียด 
 5.  ภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะงาน จําแนกคุณภาพของงานไดถูกตอง 
 6.  สามารถตัดสินงานไดถูกตอง 
 7.  อธิบายอยางชัดเจนในแตละระดับของคะแนน และมีความแมนตรงในการใหคะแนน 
ในตัวของมันเอง 
 8.  ตัดสินใหคะแนนจากผลงานที่ปฏิบัติมากกวากระบวนการ รูปแบบเนื้อหาหรือความ
ตั้งใจในการทํางาน 
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 ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์ (2544: Online) กลาววา เพ่ือใหการตัดสินใจสอดคลองกับผูเรียน     
แตละคน ผูประเมินจะตองใชเกณฑในการประเมินคุณภาพชิ้นงานของผูเรียน เกณฑอาจจะอยูในเชิง
คุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) หรือแบบตรวจสอบ 
(Checklist) โดยปกติจะใชรูบริคสในการประเมินจุดประสงคการเรียนรูเดียวหรือสวนใดสวนหนึ่งของ
งานปฏิบัติ แตการปฏิบัติงานที่มีซับซอน ผูประเมินจะตองประเมินจุดประสงคการเรียนรูที่หลากหลาย
และประเมินหลาย ๆ สวนของการปฏิบัติ นั่นคือผูประเมินจะตองมีเกณฑการใหคะแนนที่มากมาย
เพ่ือใหเหมาะกับจุดประสงคการเรียนรูที่แตกตางกัน หรือเหมาะกับแตละสวนของการปฏิบัติงาน 
การใหคะแนนจะอยูในรูปของตัวเลข โดยปกติจะเปน 0-3 หรือ 1-4 ในแตละระดับของคะแนนจะ
ขึ้นอยูกับระดับของคุณภาพของงาน ดังน้ันตัวเลข 4 อาจจะหมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด เลข 3 เปน
ระดับคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแตละระดับจะตองใชการอธิบาย (Rubric) ดังนั้นในแตละ
ระดับคะแนนจะตองอธิบายเปนภาษาที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานในระดับน้ัน 
   
 7.3 ข้ันตอนการสรางรูบริคส 
 เพ่ือใหการวัดรูบริคสมีความสัมพันธกับการเรียนรูมากขึ้น การออกแบบจึงตองทําให
ผูเรียนมีสวนรวมในแตละขั้นตอนดังน้ี (สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน.  2553: 141 – 145) 
 ขั้นที่ 1 เห็นรูปแบบตางๆ (Look at models) ขั้นน้ีเปนขั้นแรกที่ใหนักเรียนเห็นตัวอยาง
ชิ้นงานที่ดีและไมดี ระบุคุณลักษณะที่ทําใหชิ้นงานดีและลักษณะที่ทําใหชิ้นงานไมดี 
 ขั้นที่ 2 ระบุรายการที่เปนเกณฑ (List Criteria) ขั้นนี้เปนการอภิปรายชิ้นงาน แลวนํา
ความเห็นมาสรุปเปนเกณฑที่บอกวา ชิ้นงานที่ดีเปนอยางไร 
 ขั้นที่ 3 ระบุระดับคุณภาพ (Articulate Gradations of Quality) ขั้นน้ีเปนการบรรยาย
ลักษณะของชิ้นงานที่ถือวามีคุณภาพที่ดีที่สุด และบรรยายลักษณะชิ้นงานที่มีคุณภาพต่ําสุด จากน้ัน
บรรยายลักษณะที่อยูระหวางกลาง 
 ขั้นที่ 4 ฝกใชเกณฑ (Practice on Models) ขั้นน้ีใหนักเรียนฝกใชรูบริคสที่สรางขึ้นในการ
ประเมินชิ้นงานที่นําเสนอ เปนตัวอยางในขั้นที่ 1 
 ขั้นที ่5 ประเมินตนเองและเพื่อน (Use Self and Peer Assessment) ขั้นนี้ทําใหนักเรียน
ผลิตชิ้นงาน ขณะทํางานใหหยุดบางชวงเพ่ือใหนักเรียนใชรูบริคสประเมินชิ้นงานของตนเองและของ
เพ่ือน 
 ขั้นที่ 6 แกไข ปรับปรุง (Revise) ขั้นนี้เปดโอกาสใหนักเรียนแกไข ปรับปรุงชิ้นงานของ
ตนเองจากขอเสนอแนะที่ไดจากขั้นที่ 5 
 ขั้นที่ 7 ครูใชรูบริคสที่นักเรียนพัฒนาขึ้นในประการประเมิน (Use Teacher Assessment) 
ขั้นนี้ครูตอใชรูบริคสที่นักเรียนพัฒนาขึ้นและไดเคยใชมาแลว ประเมินชิ้นงานของนักเรียนตอไป 
 



 
 

76

 กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
(2550: ออนไลน) ไดเสนอวิธีการเขียนเกณฑการประเมิน โดยการพิจารณาจากสิ่งตอไปน้ี 
 1.  เน้ือหา หนวยการเรียนน้ัน ๆ ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูขอใด 
 2.  ประเด็นที่นํามาประเมินสามารถบงบอกไดวาเปนคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูในขอใด 
 3.  จัดทํากรอบการประเมินที่ครอบคลุมประเด็นที่จะนํามาประเมิน 
 4.  กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ 
 5.  พิจารณาเกณฑผานและไมผานพรอมคําอธิบายและ/หรือตัวอยางงาน (คําตอบ) 
 6.  เขียนคําอธิบายการแสดงออกถึงระดับความสามารถที่สูงกวาเกณฑ หรือต่ํากวาเกณฑ
ตามลําดับ 
 7.  ตรวจสอบความชัดเจนของเกณฑการประเมิน โดยคณะผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีสวนรวม 
เชน นักเรียน (ถานักเรียนเขาใจ อาจชวยครูสราง Rubric ได) 
 8.  ทดลองใชเกณฑตรวจผลงาน 
 9.  หาคุณภาพของเกณฑ  
 10. ปรับปรุงเกณฑที่ไมไดมาตรฐาน 
 
8. คําอธิบายรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัด
วิชา 0308341 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Innovation and Technology for 
Education) ใหเปนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ผูวิจัยไดรับผิดชอบสอนในรายวิชาน้ีดวย
ซึ่งมีคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 
 ศึกษา ความหมาย พัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ระบบการ
สื่อสาร ระบบการเรียนการสอน แหลงและเครือขายการเรียนรู บทบาท คุณคา ของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีตอการศึกษา หลักการออกแบบ ดัดแปลง ผลิต ใช ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรม
เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
 จากคําอธิบายรายวิชาจะเห็นไดวาเม่ือผูเรียนผานกระบวนการเรียนการสอนวิชาน้ีแลว
ผูเรียนควรอธิบายความหมาย ความสําคัญและบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
และอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได อีกทั้งสามารถ
ใชแหลงและทรัพยากรการเรียนรูในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม และมีทักษะพื้นฐานในการ
ออกแบบสรางสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูได 
 
 



 
 

77

9. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยเก่ียวกับหองเรียนเสมือนจริง 
 ทูรอฟ (Turof. 1955) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเรียนแบบรวมมือโดยพัฒนาหองเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classroom) ซึ่งมีสมาชิกของกลุมสถานที่ทํางานในการติดตอสื่อสารและสราง   
สิ่งอํานวยความสะดวกดานโปรแกรม โดยเปนการการเรียนการสอนแบบการใชการส่ือสารที่มี
คอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง ทําการทดลองที่ British Open University โดยมีจุดมุงหมายท่ีทําการ
สนับสนุนการเรียนรูแบบรวมมือ มีการเปรียบเทียบการเรียนรูจากหองเรียนเสมือนจริงกับการเรียนรู
รูปแบบเดิม ผลปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ความรูสึกของนักเรียนที่เรียนทาง
ออนไลนมีความสะดวกสบายในเรื่องของการรวมกันของกลุมในการเลือกเวลาทํางาน 
 ฮารดเลย (Hardley. 1998) ไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอนของผูสอน
โดยศึกษาปฏิสัมพันธในการมีสวนรวมในการใช e-Mail หองสนทนา และเว็บไซต ที่เก่ียวของ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับแหลงขอมูล พบวา e-Mail ใชในการ
สนับสนุนการตอบคําถามและเปนการเพ่ิมโอกาสใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น มีความ
เขาใจกันไดดียิ่งขึ้น ลดความเกรงกลัวของผูเรียนที่มีตอผูสอน หองสนทนาชวยขยายขอบเขต            
ในการสนทนาโตตอบ และขอบเขตของขอคําถามชวยลดขอจํากัดในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทเรียนและความลาชาในการสนทนา สวนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับแหลงขอมูลจาก WWW 
นั้นชวยเพ่ิมความสนใจ ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดทุกเวลา 
 บัณฑติ พฤฒเศรณ ี (2544) ไดวเิคราะหองคประกอบทีมี่ตอการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ตัวประกอบท่ีสําคัญมี 
12 ตัวประกอบคือ 1) ความเสมือนจริงของบทเรียน 2)ความพรอม/ไมพรอมของระบบเครือขายและ
ผูเรียนตอการเรียนรู 3) ประโยชนตอการเรียนรู 4) ความรูสึกของบุคคลและความนาสนใจของ
บทเรียน 5) การสงเสริมดานการคิด การรับรูและความเสมอภาคทางการศึกษา 6) การสนับสนุนจาก
สถานศึกษา 7) สถานภาพสวนบุคคล 8) การไมจํากัดขอบเขตและเวลาในการศึกษา 9) คานิยมและ
การยอมรับนวัตกรรม 10) ประสบการณและการชี้แนะจากบุคคลรอบขาง 11) การสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง 12) การศึกษาคนควาและการเพิ่มพูนความรูทางภาษาอังกฤษ  
 ศุภางค ไทยสมบูรณสุข (2547) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบรวมกลุมเรื่อง
การบริหารโครงการในหองเรียนเสมือนจริงสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม
ของการเรียนแบบรวมมือแบบรวมกลุมเรื่องการบริหารโครงการในหองเรียนเสมือนจริง สําหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบรวมกลุมในหองเรียนเสมือนจริง 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดกอนและหลังการเรียนในหองเรียนเสมือนจริง และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนตอรูปแบบการเรียนที่พัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยคร้ังน้ีไดแก 
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นิสิตคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการเรียนการสอนบนเว็บ              
ขั้นนํา จํานวน 20 คน ซึ่งมีทักษะในการใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้น เปนระยะเวลา 4 
สัปดาห สัปดาหละครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนแบบรวมมือแบบรวม
กลุมเร่ืองการบริหารโครงการในหองเรียนเสมือนจริงที่ไดพัฒนาขึ้น ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับ
รูปแบบการเรียนที่ไดพัฒนาขึ้น พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2547) ทําการศึกษาคนหารูปแบบที่เหมาะสมของหองเรียนเสมือน
จริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบหองเรียน
เสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ เร่ืองการผลิตรายการโทรทัศน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลอง
สถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติกับการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิตรวมกับการฝกปฏิบัติ 
ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติวิชา 
การผลิตรายการโทรทัศนประกอบดวยบริบท 6 ประการ ปจจัยนําเขา 5 ปจจัยกระบวนการ
ดําเนินงาน 6 ระบบยอย ผลิตผล 1 ประเภทและขอมูลยอนกลับ 1 ระบบยอย 2) ชุดบทเรียนรูปแบบ
หองเรียนเสมือนจริงแบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติ เร่ือง การผลิตรายโทรทัศนที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.18/91.38 3) ชุดบทเรียนที่สรางขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยาง         
มีนัยสําคัญที่ .05 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่เรียนหองเรียนเสมือนจริง
แบบจําลองสถานการณรวมกับการฝกปฏิบัติกับการเรียนแบบบรรยายประกอบการสาธิตรวมกับ 
การฝกปฏิบัติพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 4) นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวย     
ชุดบทเรียนที่สรางขึ้น 
 สุวิชัย พรรษา (2547) ไดศึกษาสภาพปญหาในการใชหองเรียนเสมือนจริงพบวาในการ
ออกแบบหองเรียนเสมือนจริง สามารถนํามาประยุกตใชไดในสถาบันการศึกษาที่มีความพรอม จะ
เปนประโยชนอยางมากตอการจัดการสอนระบบใหม คือ ผูเรียนสามารถคนควาไดอยางอิสระ โดย
ไมจํากัดบริเวณในอยูเฉพาะในหองเรียน และตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมของการเรียนรู เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนารูปแบบการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงค ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ตอไปน้ี นอกจากนี้ยังพบวาปญหาการเรียนรูของนักศึกษาจากสภาพปจจุบัน สวนมากจัดอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยสูงสุด ต่ําสุดใน แตละดาน พบวา ดานระบบบริการการจัดการ
เรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานสภาพทั่วไปของสถานศึกษามีคาต่ําสุดและที่เปนปญหาสูงสุด 5 
อันดับแรกไดแก 1.ทัศนคติตอการยอมรับนวัตกรรมใหมๆ  2.การทําแบบทดสอบออนไลนได
ตลอดเวลา 3. การเรียนและทํางานรวมกัน 4.การรับทราบความกาวหนาของตนและ 5.การขอดู
บทเรียนที่เรียนไปแลว 
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 หทัยชนก ผลาวรรณ (2547) ไดทําวิจัยเพ่ือวิเคราะหและอธิบายลักษณะองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอการเรียนการเรียนการสอนในหองเรียนเสมือนจริง กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยประกอบดวย 
ผูสอนและผูดูแลระบบหองเรียนเสมือนจริงของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 639 คน 
การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนเฉลี่ย (S.D.) วิเคราะหองคประกอบดวย
องคประกอบหลัก (Principle Component Analysis: PCA) การหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉาก
ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax Method) ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียน
ในการสอนในหองเรียนเสมือนจริงมี 7 องคประกอบคือ 1) สภาพทั่วไปของสถานศึกษาและความรู
ความสามารถของบุคลากร 2) การจัดการรายวิชา 3)ระบบการวัดผลและประเมินผล 4)ระบบการ
ติดตอส่ือสาร 5)โปรแกรมประยุกต 6)รูปแบบของสื่อ 7)การบริหารจัดการของผูใช  
 สุรพล บุญลือ (2550)  พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชหองเรียนเสมือนจริงแบบใชปญหา
เปนหลักในระดับอุดมศึกษาซึ่งมี 13 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน            
2) การวิเคราะหผูเรียน 3) การออกแบบเน้ือหาบทเรียน 4) การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรูโดยปญหาเปนหลัก 5) การเตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 
6) การกําหนดบทบาทผูสอน 7) การสรางแรงจูงใจในการเรียน 8) การดําเนินการเรียนการสอน           
9) กิจกรรมเสริมทักษะ 10) ควบคุมการบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
หลัก ใช FILA Model 11)กําหนดชวงเวลาในการทดสอบ 12) การประเมินผลการเรียน (การประเมิน
ในสภาพจริง) 13) ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุง ซึ่งผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญวามีความเหมาะสม
มากและมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 83.15/81.17 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
ตอการสอนดวยหองเรียนเสมือนจริงโดยใชปญหาเปนหลักในระดับอุดมศึกษาอยูใน ระดับมาก 

สุดาพันธ จุลเอียด(2551: ออนไลน)  ไดพัฒนาบทเรียนบนหองเรียนเสมือนโดยประยุกตการ
เรียนแบบใชปญหาเปนหลัก สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษา ชั้นป ที่ 3 ปการศึกษา 2551 จํานวน 42 คน ไดมาโดยใชผลการเรียนสะสมของนักศึกษา
ในการแบงกลุม จากน้ันจึงจับฉลากโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ผลการวิจัยพบวา (1) บทเรียนบนหองเรียนเสมือนโดยประยุกตการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก 
เร่ืองภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา มีประสิทธิภาพมีเทากับ 82.00/82.33 (2) ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนบนหองเรียนเสมือนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนบนหองเรียนเสมือนโดย
ประยุกตการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก เร่ืองภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษา มีความพึงพอใจ
ทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานความเร็วในการแสดงภาพและบทเรียนอยูในระดับปานกลาง 

กันยารัตน ดัดพันธ (2551: ออนไลน)  ศึกษาเรื่องการออกแบบสภาพแวดลอมในหองเรียน
เสมือนสําหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยที่สงผลตอการ
ออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา แบงไดเปน 4 กลุมใหญ 
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ไดแก 1.1 ปจจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนและการออกแบบการเรียนการสอน มี 9 ปจจัยยอย 
ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับการออกแบบปฏิสัมพันธ, การออกแบบหนาจอ, การออกแบบเน้ือหา, การ
ออกแบบความสามารถในการใชงาน, ความสามารถในการเขาถึง, คุณภาพของผลปอนกลับ, 
ประสบการณของผูสอน, การประเมินผล, และการออกแบบกิจกรรมการเรียน 1.2 ปจจัยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและชุมชนของผูเรียน มีทั้งหมด 9 ปจจัยยอย ไดแก เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร, การ
สนับสนุนผูเรียนออนไลน, แหลงการเรียนรู, การคงอยูของผูสอนในหองเรียนเสมือน, คุณภาพของ
เทคโนโลยี, การปฐมนิเทศการเรียนในหองเรียนเสมือน, ความสามารถในการเขาถึงอุปกรณ
ฮารดแวรและซอฟตแวร, ปฏิสัมพันธทางบวกระหวางผูสอนและผูเรียน, และการเสริมศักยภาพ 1.3 
ปจจัยเกี่ยวกับพลวัตของกลุมและปฏิสัมพันธของเพื่อน มีทั้งหมด 3 ปจจัยยอย ไดแก ความเขมแข็ง
ของสมาชิกในกลุม, ความชัดเจนของงานที่ไดรับมอบหมาย, และความสามารถของผูนําของกลุม 
1.4 ปจจัยเก่ียวกับขนาดของกลุม 2. จํานวนสมาชิกในกลุมขนาดกลางมีคาเฉลี่ยผลการสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนในหองเรียนเสมือน สูงกวากลุมขนาดเล็ก และกลุมขนาดใหญ 3. ปจจัยดาน
พลวัตของกลุมและปฏิสัมพันธของเพ่ือนสมาชิกในกลุม มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการเรียนรูเปนทีม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นงลักษ อันทะเดช  (2554: ออนไลน) ไดพัฒนาหองเรียนเสมือนจริงวิชา การใชคอมพิวเตอร 
ในงานธุรกิจตามแนวคอนสตรัคติวิสตสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการวิจัยพบวาหองเรียนเสมือนจริงเพื่อใชเปนเคร่ืองมือ
สําหรับการเรียนการสอน แบงออกเปนสองสวนคือ สวนที่หน่ึงอาจารยผูสอน สามารถกําหนด
ตารางเวลาเรียน สรางบทเรียน แบบทดสอบ เพ่ิมสื่อประกอบการสอนที่อยูในรูปแบบสไลด เอกสาร
ประกอบการสอนและเพิ่มแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมจากเว็บไซตอ่ืน เขาสอนแบบออนไลนและสามารถ
โตตอบสนทนากับผูเรียนได สวนที่สองผูเรียน เขาชั้นเรียนตามตารางเพื่อเรียนออนไลนหรือเรียน
ยอนหลังได ทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบฝกหัด สงงานออนไลน สนทนาโตตอบกับผูสอน
และผูเรียนดวยกัน และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์หองเรียนเสมือนจริงที่ถายทอดผานคอมพิวเตอร
แบบพกพามีประสิทธิภาพอยูที่ 85.57/84.57 และหองเรียนเสมือนจริงที่ถายทอดผานหองถายทอด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีประสิทธิภาพ 83.60/82.14 ซึ่งคะแนนสูงกวาเกณฑที่
กําหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอหองเรียนเสมือนจริงในดานเน้ือหา ดานรูปแบบของหองเรียน และดาน
เทคนิคในประเด็นตาง ๆ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
 งานวิจัยดานการจัดการความรู 
 น้ําทิพย วิภาวิน (2546: 84 –89;  2547: 31) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูในหองสมุด 
พบวา การจัดการความรูจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบคือ องคประกอบ
ดานกระบวนการจัดการความรูซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรูและการ
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นําความรูไปใชและองคประกอบอ่ืนอีก 4 องคประกอบดังน้ี 1)เทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ
สารสนเทศ (Repositories) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 
รวมถึงการเผยแพรเน้ือหาขอมูลไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก External knowledge, 
Structured / Informal internal knowledge 2)แพลตฟอรมที่ทําใหเกิดการทํางานรวมกัน 
(Collaborative Platforms) การมีระบบและฐานขอมูลที่ใชงานรวมกันได รวมทั้ง การสนับสนุนการ
ทํางานรวมกัน 3)ระบบเครือขาย (Network) โครงสรางพ้ืนฐานเชน ระบบเครือขายชวยสนับสนุนการ
สื่อสารและการสนทนา 4)วัฒนธรรม (Culture) เชน วัฒนธรรมองคกรที่ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน
และใชขอมูลรวมกันองคประกอบเหลาน้ีตองมีการนําและกระตุนศักยภาพของคนในองคกรออกมาใช
เพ่ือพัฒนาองคกรไปสู เปาหมายและทิศทางที่ตองการ การสรางวัฒนธรรม การเรียนรูและ                 
การแลกเปลี่ยนความรู จะมีความสําคัญเปนอันดับแรก 
 ไพฑูรย ชวงฉ่ํา (2547: 2) ไดทําการศึกษาเร่ืองการจัดการความรูในโรงพยาบาลพบวา 
องคประกอบที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือภาวะผูนํา
ของผูบริหารที่จะตองมีความมุงม่ัน และแสดงอิทธิพลในการที่จะนําการจัดการความรูมาใชในองคกร
ใหบรรลุผลสําเร็จ โดยบุคลากรในองคกรตองมีการส่ือสารเพื่อใหมีความรูความเขาใจเพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือในองคกร รวมทั้ง ตองมีการทํางานเปนทีมและมี การสราง
เครือขายทั้งภายใน ภายนอกองคกรในการแลกเปลี่ยนและการนําความรูไปใชอยางเหมาะสม 
 อดิศร ณ อุบล (วิลาวัลย มาคุม. 2549: 156; อางอิงจาก อดิศร ณ อุบล. 2002) ได
ทําการศึกษาเรื่องการจัดการความรูในระบบการศึกษาทางไกลผานระบบออนไลน  ผลการศึกษา
พบวาสิ่งที่เก่ียวของกับการศึกษาทางไกลผานระบบออนไลน ประกอบดวยชุมชน  ความรวมมือกัน 
ความนาเชื่อถือและการแลกเปลี่ยนความรู  เขาใจซึ่งกันและกัน สวนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ระบบการศึกษาทางไกลผานระบบออนไลน โดยปญหาที่ไดถูกนําเสนอไดแกขอจํากัด ดานความ
แตกตางระหวางบุคคลและเวลา การขาดการพบปะกันโดยตรงและการกระตุนทางสังคม  อุปสรรค
ทางภาษาและวัฒนธรรม ปญหาเก่ียวกับความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน ระดับชั้นของความรวมมือ                
จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงตองมีการนํากระบวนการจัดการความรูเขามาใชในการแกปญหาโดย
การดําเนินการจัดการทั้งความรูฝงในลึกและความรูเปดเผย การสงเสริมใหมีการสรางและ
แลกเปลี่ยนความรูในทุกระดับ 
 สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2547) ไดพัฒนาตัวบงชี้รวมความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต และทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสราง ความเปน
องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตกับขอมูลเชงิประจักษ กลุมตวัอยางที่
ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใตจํานวน 
395 คน ใชวิธีการสุมกลุมแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาตัวแปร
ที่เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใต ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักดังน้ี องคกรภาวะผูนํา การเรียนรู การบริหาร
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จัดการความรู และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 5 องคประกอบหลักจะตองปฏิบัติผาน ตัวแปรที่เปนองคประกอบ
ยอยทั้งหมด 13 องคประกอบ และตัวบงชี้ความเปนองคกรแหงการเรียนรู 62 ตัว ตัวบงชี้รวมความ
เปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดภาคใต ประกอบดวยตัวบงชี้ที่เปน
องคประกอบหลักรวม 5 องคประกอบ เรียงลําดับตามน้ําหนัก องคประกอบจากมากไปนอยไดดังน้ี 
การเรียนรู การจัดการความรู องคกร ภาวะผูนํา และเทคโนโลยี  
 มานิดา นันทไมตรี (2547) ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความรูในองคกร
ของไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช บริษัทแฟเซิล (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัทวิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ผลการศึกษา
พบวา การดําเนินการจัดการความรูในองคกรมีที่มาแตกตางกันคือ โรงพยาบาลศิริราช ใชการ
จัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในองคกร บริษัทแฟเซิล 
(ไทยแลนด) จํากัดใชการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมปรัชญาทางการดําเนินธุรกิจและคุณคาดาน
ความรูและรักษาไวซึ่งความรูโดยดึงความรูที่มีอยูในตัวบุคคล ใหออกมาเก็บไวในองคกร เพ่ือเพ่ิม
คุณคาใหองคกรตอไปในอนาคต สวนบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทยจํากัด ใชการจัดการความรู
โดยมีความเชื่อม่ันวา การจัดการความรูจะสามารถชวยใหกาวไปสูวิสัยทัศนขององคกรดานการมุงสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรูไดโดยมีองคประกอบที่สําคัญในการจัดการความรูในองคกรที่ศึกษาคือ 
ผูบริหารระดับสูงใหความสนับสนุน การมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ความสนใจใฝรูของคนในองคกร
และรางวัลจูงใจที่องคกรมีใหแกบุคลากรในองคกร โดยมีกระบวนการจัดการความรูที่ประกอบดวย
การกําหนดความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การเก็บความรูและ
การนําความรูไปใช 
 วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย (2548) ไดพัฒนาระบบการสรางความรูดวยวิธีการเรียนรู เปน
ทีมสําหรับอาจารยพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวยแบบวัด
ลักษณะการเรียนรูเปนทีม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินผลงานและแบบสังเกตการมี 
สวนรวม กลุมตัวอยางคืออาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน 15 คน โดย
แบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 5 คน ดําเนินกิจกรรมตามแผนกํากับกิจกรรมการสรางความรูดวย
วิธีการเรียนเปนทีมเปนเวลา 12 สัปดาหผลการวิจัยพบวา 1.องคประกอบของระบบการสรางความรู
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1 )วัฒนธรรมองคกร 2) ภาวะผูนํา 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ทีม
และ 5) การประเมินผล 2.ขั้นตอนการสรางความรูดวยวิธีการเรียนรูเปนทีมประกอบดวย 8 ขั้นตอน
คือ 1) การเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินกิจกรรมการสรางความรู 2) การกําหนดประเด็น
ปญหา/ความรูที่ตองการ 3) การตั้งทีมสรางความรู 4) การแลกเปลี่ยนความรู 5) การสรางความรู
และการตรวจสอบความถูกตองของความรู 6) การสรางตนแบบ 7) การนําตนแบบไปทดลองปฏิบัติ 
8) การสรุปผลและการประเมินผล และ3.ระบบการสรางความรูดวยวิธีการเรียนรูเปนทีมสําหรับ
อาจารยพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
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 วิลาวัลย มาคุม (2549) ไดพัฒนาตัวบงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวาองคประกอบหลักทั้ง 6 องคประกอบคือการกําหนด
ความรู การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู การเก็บความรู และการนํา
ความรูไปใช เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ
องคประกอบดานการแลกเปลี่ยนความรู (.96) องคประกอบดานการสรางความรู (.91) องคประกอบ
ดานการแสวงหาความรู (.91) องคประกอบดานการเก็บความรู (.88) องคประกอบดานการนํา
ความรูไปใช (.88) และองคประกอบดานการกําหนดความรู (.77) ซึ่งทั้ง 6 องคประกอบหลัก จะตอง
ปฏิบัติผานตัวแปรที่เปนองคประกอบยอยทั้งหมด 23 องคประกอบ และตัวบงชี้การจัดการความรู 
80 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ตัวบงชี้ดานการกําหนดความรู 11 ตัวบงชี้ ดานการแสวงหาความรู 12          
ตัวบงชี้ ดานการสรางความรู 13 ตัวบงชี้ ดานการแลกเปลี่ยนความรู 23 ตัวบงชี้ดานการเก็บความรู 
9 ตัวบงชี้ และดานการนําความรูไปใช 12 ตัวบงชี้และผลการทดสอบความเที่ยงตรงของโมเดล
โครงสรางเชิงเสนตัวบงชี้การจัดการความรูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยใชคาไค-สแควร คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก
แลวพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 แอรชบูช และบิชอป (Hirschbuh; & Bishop. 2009: 83 - 93) ไดศึกษาการจัดการความรู
ในระบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) เพ่ือคนหากระบวนการในการปดชองวางระหวาง
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และอัตราการเรียนรู ที่ใชกระบวนการจัดการความรูเปน
เคร่ืองมือสําคัญ ทั้งน้ีเนื่องจากชองวางดังกลาวเปนสาเหตุของความวิตกกังวลในตัวผูเรียน พบวา
ชองวางที่เกิดขึ้นไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ (1)เปนเรื่องยากในการจะเปลี่ยน
กระบวนทัศนของผูเรียนและผูสอน (2) ผูเรียนและผูสอนไมมีทักษะและความสามารถในการใชงาน
ผูวิจัยใชระบบการจัดการความรูที่งายตอการใชงาน มีการทดสอบและรายงานผลผาน Web-based
ทําใหชองวางที่เกิดขึ้นลดลง 
  วีเลน และฮักเกอร (Wheelen; & Hunger. 2004: 89) ไดเสนอผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการ
จัดการความรูในองคกร พบวาองคประกอบหลักที่สําคัญในการจัดการความรูขององคกร คือ
วัฒนธรรมของการใฝรู ความเชื่อ ทัศนคติ การทํางานเปนทีม  พลังรวม (Synergy) การไววางใจ 
และกระบวนการจัดการความรู โดยมีกระบวนการดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เปน
องคประกอบยอยที่สําคัญที่สุด 
 
 งานวิจัยดานการเรียนแบบรวมมือ 
 วรุณี อุนบุญ (2540) ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดย
เนนการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวาเกณฑความรอบรูที่กําหนดไวเปนรอยละ
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70 ของคะแนนเต็ม คือคิดเปนรอยละ 88.08 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑจํานวนนักเรียนที่กําหนดไวรอยละ 90 
 ธีตา เธียรกุลไพบูลย (2540: 55) ไดศึกษาผลการใชรายการวิดีทัศนประกอบกิจกรรม
การศึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุมรวมมือ กลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน แบงออกเปน 2 กลุม 
กลุมละ 30 คน โดยกลุมทดลอง 1 เรียนโดยใชรายการวิดีทัศนประกอบกิจกรรมการศึกษาแบบ
รายบุคคล กลุมทดลอง 2 เรียนโดยใชรายการวิดีทัศนประกอบกิจกรรมการศึกษาแบบรวมมือ ผล
การศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนจากการใชรายการวิดีทัศนประกอบกิจกรรมการศึกษาแบบ
รายบุคคลและแบบรวมมือ มีผลการเรียนรูแตกตางกัน นักเรียนที่เรียนจากการใชรายการวีดิทัศน
ประกอบกิจกรรมการศึกษารายบุคคล และแบบรวมมือ ใชเวลาในการเรียนแตกตางกัน 
 ขวัญตา บุญวาศ (2546) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทางการพยาบาลดวยการสราง
ความรูแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา 1.1) ทักษะการสรางความรูของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีทักษะการสรางความรู ดานการแสวงหา
ความรู การคิดวิเคราะห การสังเคราะหและสรุปความรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 1.2) ทักษะความรวมมือในการเรียนรูของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีทักษะความรวมมือในการเรียนรู ดานการสื่อสาร การ
แกปญหา และการทํางานเปนทีมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1.3) 
ความรูตามเน้ือหาในรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุของนักศึกษากลุมทดลองและกลุมควบคุมไม
แตกตางกัน 
 ปยะพงษ ไสยโสภณ (2550) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมวดวิชา
พัฒนาทักษะชีวิต 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิต
สําหรับนักศึกษานอกโรงเรียนในทัณฑสถานวัยหนุมกลางผลการวิจัยพบวา 1.รูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมมี 4 องคประกอบ คือ ผลการเรียนรูสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นการสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักในตน ขั้นการจัดประสบการณใหม ขั้นการสราง
โครงสรางความรูในตน ขั้นการทดลองปฏิบัติ และขั้นการประยุกตใช ซึ่งมีประสิทธิผลโดยการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.97 และมีความเหมาะสมกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 2. ผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจเร่ืองเพศศึกษา:โอกาสเส่ียงของ
ตนเองจากอารมณและความตองการทางเพศและสัมพันธภาพคูครองที่ดีมีคุณภาพหลังเรียน พบวามี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมในระดับสูง  
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 สรุปเอกสารศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน หองเรียนเสมือนจริง การเรียนแบบสรางสรรคความรู การเรียนแบบรวมมือ การเรียนรูดวย
ตนเอง ทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูที่เหมาะสม ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่เหมาะสมและมีคุณภาพ อันนําไปสูการพัฒนา
ทางการศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งผูเรียนจะตองทําการศึกษาคนควาโดยใชความสามารถในการจัดการ
ความรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาและสรางความรู ผูเรียนจึงไดขอมูล
ที่ใหมและถูกตองเสมอ ทําใหสามารถแกไขปญหาไดดวยกระบวนการที่ถูกตอง สามารถดํารงชีวิตใน
ประจําวันไดอยางมีความสุข กาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความรูใหมๆ เกิดขึ้น
เสมอๆ อันเปนการพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอไป 



  

บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง 
การจัดการความรู ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  แบบแผนการวิจัย 
 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 5.  การดําเนินการวิจัย 
 6.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. แหลงขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู ประกอบดวย 
  1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาเทคโนโลยี 
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และเกี่ยวของกับการศึกษา
ไมนอยกวา 3 ป และระดับปริญญาโทมีประสบการณในการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและเกี่ยวของ
กับการศึกษาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน 
  1.2 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในสาขาที่เก่ียวของหรือมีประสบการณเก่ียวกับการจัดการความรู และมีประสบการณในการสอน  
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษา หรือมีประสบการณเก่ียวของกับการ
จัดการความรูไมนอยกวา 3 ป หรือระดับปริญญาโทที่มีประสบการณในการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
หรือปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษา และมีประสบการณเกี่ยวของกับการจัดการความรูไมนอยกวา 
5 ป จํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน 
 2.  แหลงขอมูลสําหรับหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
  2.1 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
ทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2554 
  2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับฉลากจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในภาคเรียน
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ที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 หองเรียน รวมจํานวน 186 คน นําไปทดลองเพ่ือพัฒนาสื่อเพ่ือให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 3 ขั้นตอน จํานวน 48 คน 
   ขั้นตอนที่ใชในการหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้น แบงเปน 3 ขั้นตอนคอื 
   ขั้นตอนที่ 1 ทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คน เพ่ือทดสอบคุณภาพเบ้ืองตน โดยการ
สังเกต สัมภาษณ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 
   ขั้นตอนที่ 2 ทดลองกับนิสิตจํานวน 15 คน เพ่ือทดสอบคุณภาพตามวัตถุประสงค 
จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใชทดลองในขั้นตอไป 
   ขั้นตอนที่ 3 ทดลองกับนิสิตจํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้นใหไดตามเกณฑ
การหาประสิทธิภาพ 85/85 
 3.  แหลงขอมูลสําหรับหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
  3.1 กลุมประชากรไดแกนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณที่
ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 รวม
จํานวน 158 คน 
  3.2  กลุมตัวอยางไดแกนิสิตชั้นปที่ 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณที่
ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จํานวน 30 คน จากผูที่ลงทะเบียนรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 
2. แบบแผนการทดลอง 
 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ใช
แบบแผนการทดลองแบบกลุมสอบกอน-สอบหลัง (One-group Pretest-Posttest Design) (ลวน 
สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 216) โดยมีแบบแผนการทดลองดังนี้ 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลองแบบสอบกอน - สอบหลัง 
 

สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
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 เม่ือ T1 แทน การทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  
   T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
   X แทน การจัดกระทํา (Treatment) เปนรูปแบบการเรียนการสอนผาน 
        หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
   
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 สําหรับเครื่องมือในการวิจัยมีรายละเอียดในการสรางและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 2.  แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรู 
 3.  แบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.  แบบประเมินความสามารถในการจัดการความรู 
 6.  แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิต 
 7.  แบบวัดความพึงพอใจ  
 
4. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู 
  ในการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรูเปน 4 ขั้นตอนคือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสรางรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
  ขั้นตอนที่ 4 นํารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรูไปทดลองใช 
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 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 ประกอบดวยขั้นตอนยอยๆ ดังนี้ 
 1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาหารูปแบบการเรียนการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่เหมาะสม โดยการศึกษาแนวคิด 
ความหมาย การเตรียมรายวิชา การเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนและตัวอยางการจัดหองเรียนเสมือนจริง 
 2) ศึกษาการจัดรูปแบบทางการศึกษาในดานความหมาย องคประกอบ การวิเคราะห
รูปแบบ การสังเคราะหรูปแบบ การสรางและประเมินรูปแบบ ทฤษฎีการเรียนรู การจัดการความรู 
กระบวนการจัดการความรูสวนบุคคล แนวคิดการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู และแนวคิดการ
เรียนรูแบบรวมมือ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางพื้นฐานในการสราง
รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 3) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเครื่องบริการคอมพิวเตอรผานเครือขายและซอฟตแวรที่ใชในการ
ผลิตและใหบริการสารสนเทศ ในดานประสิทธิภาพการใหบริการ ขอบขายและกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน และศึกษาซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถประยุกตใชในระบบงานของ
หองเรียนเสมือนจริง และใชเปนระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System) โดย
ศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณผูที่ทําหนาที่ดานการผลิตและการใหบริการขอมูลผานเครือขาย
คอมพิวเตอร เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการจัดกระบวนการของระบบยอยตางๆ ของหองเรียน
เสมือนจริง 
 4) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดาน
วัตถุประสงคการเรียนรู หลักสูตร เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียน 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริม 
สรางการจัดการความรู 
 ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบกระบวนการจัดการความรูสวนบุคคลของนักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะหเปนขั้นตอนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู ดังแสดงในตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2 การวิเคราะหกระบวนการจัดการความรูสวนบุคคล  (Personal Knowledge Management) 
 

กระบวนการจดัการความรูสวนบุคคล   
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การสรางความรู (Creation/ Construction)      
การแสวงหาความรู (Acquisition)      
การจับกุม/ยึดเกาะความรู (Capture)      
การจัดระบบความรู (Organize)      
การแบงปนความรู (Sharing)      
การเขาถึงความรู (Accessing)      
การประเมินความรู (Evaluate)      
การวิเคราะห (Analyzing)      
การถายทอดความรู (Conveying)      
การรวมมือ (Collaborating)      
การจัดเก็บความรูใหปลอดภัย(Securing)      
การจัดเก็บความรู (Storage)      
การส่ือสาร (Communication)      
การใชความรู (Using/Apply)      
การสรางนวัตกรรม (Innovation)      

 
 ผลจากการวิเคราะหขั้นตอนการจัดการความรูสวนบุคคล สามารถกําหนดเปนขั้นตอนการ
จัดการความรูในสวนบุคคลที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง สรุปได 4 
ขั้นตอนคือ 
 1.  การแสวงหาและสรางความรู (Knowledge Acquisition and Knowledge Creation) 
หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตสิ่งที่ตองการเรียนรูใหชัดเจนแลวทําการ
ประเมินวาตนเองมีความรูแตละเรื่องในระดับใด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จากน้ันจะดําเนิน
กิจกรรมการแสวงหาความรูจากแหลงสารสนเทศและสรางความรูขึ้นโดยการคิดวิเคราะห สังเคราะห
จากสารสนเทศน้ัน อาจทําโดยการคนหาจากแหลงขอมูลที่เปนบุคคล ตํารา สิ่งพิมพ ฐานขอมูล  
 2.  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของ
กับการตัดสินคุณภาพ ความถูกตอง ความเชื่อถือไดและความเกี่ยวของกับสารสนเทศและความรูที่
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ไดมาจนถึงการจัดเก็บสารสนเทศหรือความรูที่ไดอยางเปนหมวดหมู สามารถสืบคนและนํามาใชได
อยางงายเม่ือตองการนําไปใช 
 3.  การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการ
นําเสนอและอธิบายสารสนเทศและความรูของตนเอง ที่ทําใหบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดงาย ทั้งโดย
การใชภาษาพูด ภาษาเขียนและการใชซอฟแวร รวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเพ่ือแบงปน
และแลกเปลี่ยนความรู 
 4.  การนําความรูไปใช (Knowledge Application) หมายถึงกิจกรรมที่ไดนําสารสนเทศและ
ความรูที่ไดจัดเก็บไวไปประยุกตใชประโยชนในการแกปญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของตนและบุคคลอ่ืน 
 และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห สังเคราะหหาองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู จากระบบการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ 5 
ระบบ เน่ืองจากแนวคิดเหลาน้ี เปนแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียนปกติและรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบ        
สรุปไดดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 การวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนปกต ิ
 

ขั้นตอนของระบบการเรยีน 
การสอนในหองเรียนปกต ิ

องคประกอบของการเรียนการสอน 
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การกําหนดจุดมุงหมาย      
การวิเคราะหสภาพแวดลอม      
การวิเคราะหผูเรียน      
การวิเคราะหผูสอน      
การประเมินผลกอนการเรียน      
การวิเคราะหการสอน      
การวิเคราะหเนื้อหา      
การออกแบบเน้ือหา      
การกําหนดเวลาเรียน      
การกําหนดสถานที่เรียน      



 
 

92

ตาราง 3  (ตอ) 
 

ขั้นตอนของระบบการเรยีน 
การสอนในหองเรียนปกต ิ

องคประกอบของการเรียนการสอน 
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การวิเคราะหกิจกรรม      
การกําหนดวิธีการเรียนหรอืกิจกรรมการเรียน      
การพัฒนาและเลือกทรัพยากรในการเรียนการสอน      
การสรางแรงจูงใจในการเรียน      
การดําเนินการเรียนการสอน      
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ      
การประเมินผลการเรียน      
การประเมินผลการสอน      
ขอมูลยอนกลบั      
กลไกควบคุม      
 
 จะเห็นไดวาระบบการเรียนการสอนของบราวนและคณะ  ดิคและคาเรย เกอรลาชและอีลี 
คิปเลอร และเคมพนั้นจะเนนถึงองคประกอบที่สําคัญของระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ดังน้ันผูวิจัยจึงนําองคประกอบที่ไดจากการสังเคราะหมาจัดเปนองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู ซึ่งไดแก การกําหนดจุดมุงหมาย  
การออกแบบเน้ือหา การกําหนดบทบาทผูสอน การกําหนดบทบาทผูเรียน การพัฒนาและเลือก
ทรัพยากรในการเรียนการสอน การดําเนินการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียน 
 นอกจากน้ีแลวผูวิจัยศึกษารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงหรือการเรียน
ผานระบบ เพ่ือศึกษาปจจัยและองคประกอบที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริง วิเคราะห สังเคราะหใหไดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ตาราง 4  การวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง/การเรียนผานระบบ 
 

ขั้นตอนของระบบการเรยีนการสอนใน
หองเรียนเสมือนจริง/การเรียนผานระบบ 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
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กําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค      

วิเคราะหผูเรียน      
วิเคราะหผูสอน      
วิเคราะห/ ออกแบบเนื้อหาบทเรียน      
วิเคราะหสภาพแวดลอม      
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน      
เตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน      
ระบบการติดตอส่ือสาร      
โปรแกรมประยุกต      
กําหนดเน้ือหารายวิชา      
แหลงทรัพยากรในการสอน/ ปจจัยสนับสนุน      
กําหนดบทบาทผูเรียน      
กําหนดบทบาทผูสอน      
บริหารจัดการในสวนของผูใช      
ปฏิสัมพันธ      
ผูเชี่ยวชาญประจําวิชา      
ดําเนินการเรียนการสอน      
สรางแรงจูงใจในการเรียน      
กิจกรรมเสริมทักษะ      
กําหนดชวงเวลาการทดสอบ      
กระบวนการเรียนการสอน      
การตรวจสอบและควบคุมการเรียน      
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ขั้นตอนของระบบการเรยีนการสอนใน
หองเรียนเสมือนจริง/การเรียนผานระบบ 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
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การตรวจสอบทักษะปฏิบตัิระหวางเรียน      
ประเมินผลการเรียน      
ขอมูลยอนกลบั      

 
 จากผลวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง/การเรียนผานระบบ 
ผูวิจัยนํามาสังเคราะหเปนองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1. ปจจัยนําเขา 2. กระบวน 
การเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 3. การควบคุม 4. ผลผลิต 
5. ขอมูลยอนกลับ โดยมี 12 องคประกอบยอยคือ 1. นิสิต 2. ผูสอน 3. เน้ือหาวิชา 4. ปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 5. การแสวงหาและสรางความรู 6. การจัดความรูใหเปนระบบ 7. การแลกเปลี่ยน
ความรู 8. การนําความรูไปใช 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10. ความสามารถในการจัดการความรู 
11. ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ 12. ความพึงพอใจ 
 

 ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบและสรางรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 1. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มากําหนดกรอบแนวคิดใน
การสรางรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู โดยตั้ง 
เปาหมาย เพ่ือจัดโครงสรางและองคประกอบที่ใชในการพัฒนานิสิตใหเกิดความสามารถในการ
จัดการความรู เพราะในอนาคต ความสามารถในการจัดการความรูสวนบุคคลจะมีความจําเปนใน
การแยกแยะ คัดกรองขอมูลขาวสาร ความรูที่หลั่งไหลเขามาในโลกแหงความเปนจริงและบนโลก
อินเทอรเน็ต และสามารถสงเสริมใหนิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเน้ือหาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ดีขึ้น   
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 2. สรางรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดวิธีระบบ ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักไดแก 1. ปจจัยนําเขา      
2. กระบวนการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 3. การควบคุม 
4. ผลผลิต 5. ขอมูลยอนกลับ โดยมี 12 องคประกอบยอยคือ 1. นิสิต 2. ผูสอน 3. เน้ือหาวิชา                    
4. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 5. การแสวงหาและสรางความรู  6. การจัดความรูใหเปนระบบ 
7. การแลกเปลี่ยนความรู 8. การนําความรูไปใช 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10. ความสามารถใน
การจัดการความรู 11. ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ 12. ความพึงพอใจ 
  

 ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 ในการพัฒนาและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง
การจัดการความรูนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. นํารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่
สรางขึ้นไปใหประธานควบคุมปริญญานิพนธและกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ และ
ดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา 
 2. นํารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่แกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรู จํานวน 5 คน ประเมิน
ตรวจสอบความเหมาะสม (รายช่ือแสดงในภาคผนวก ก) โดยใชแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.51 
 3. สรางหองเรียนเสมือนจริงตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนตามคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  3.1  วิเคราะหโครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา (0308341) เพ่ือกําหนดเนื้อหาท่ีนํามาจัดทําบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง ซึ่งเนื้อหา
ประกอบไปดวย 2 เรื่องคือ นวัตกรรม สื่อการสอน  
  3.2  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแตละเรื่องใหชัดเจน จากน้ันจัดลําดับ
เน้ือหาเปนแผนการนําเสนอบทเรียนเปนแผนภูมิ (Course Flow Chart)  
  3.3  ออกแบบบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงโดยในแตละเรื่องจะมีการนําเขาสูบทเรียน 
การนําเสนอเนื้อหา การสรุปเนื้อหา แบบฝกหัด กิจกรรมและแบบทดสอบ ซึ่งการออกแบบบทเรียน
นี้จะเปนการนําเสนอแบบมัลติมีเดียที่มีการนําเสนอทั้งภาพและเสียง รวมถึงมีการใชไฮเปอรมีเดีย
ไฮเปอรลิงค และไฮเปอรเทกซ เพ่ือใหนิสิตเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น แลวเขียนรายละเอียดของเนื้อหา
ตามที่ไดกําหนดจากน้ันจึงสราง Story Board ตามเนื้อหาที่ไดออกแบบไว จากน้ันสงใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ทําการปรับปรุงตามคําแนะนํา 
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  3.4  ออกแบบสวนตอประสานกับผูใช (User Interface) เพ่ือเปนสวนประสานที่ดีระหวาง
เนื้อหากับนิสิต โดยคํานึงถึงวิธีของการนําทาง (Navigation) และออกแบบทางทัศนะ (Visual Design) 
  3.5  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรู โดยใชเคร่ืองมือส่ือสารบนอินเทอรเน็ต ไดแก กระดานสนทนา หองสนทนาสด อีเมลล 
การอัพโหลด การดาวนโหลด การคนหาขอมูล และการสงงานผานระบบ  
  3.6  สรางหองเรียนเสมือนจริงตามที่ไดออกแบบ ดวยโปรแกรมดังนี้ 
   - โปรแกรมบริหารจัดการการเรียนการสอนบนเว็บไซต (LMS-CMS) Moodle ซึ่ง
ยอมาจาก Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment เปนซอฟตแวรเสรี (Open 
Source)  
   - ระบบฐานขอมูล Mysql 
   - ระบบการจัดการบนเครือขาย Appserve, Linux, Apache serverและ Php 
   - โปรแกรมกราฟกใชโปรแกรม Adobe Photoshop 
   - โปรแกรมสรางเน้ือหาบทเรียนใชโปรแกรม Macromedia Flash 
   - โปรแกรมสรางเน้ือหา e-Bookใชโปรแกรม Adobe Acrobat   
  3.7  สรางคูมือการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู
สําหรับนิสิต 
  3.8  นําบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้นไป
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวน 5 คนทําการ
ประเมิน ผลการประเมินพบวาระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนในหองเรียนเสมือน
จริงดานเน้ือหามีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.27 จัดอยูในระดับดี และผลการประเมินบทเรียนใน
หองเรียนเสมือนจริงดานเทคโนโลยีของบทเรียนไดคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.14 ซึ่งมีความ
เหมาะสมอยูในระดับดีจากน้ันนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่เหมาะสม ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ดังนี้  
   - เพ่ิมเติมการใชเว็บบอรดและหองสนทนา  
   - แกไขหนาเว็บเพจ ลบโมดูลที่ไมไดใชออก ใหเหลือเพียงสิ่งที่จําเปนเทาน้ัน 
   - เพ่ิมภาพประกอบหรือวิธีการเพ่ือใหสามารถติดตอผูสอนได 
  3.9  ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู โดยทดสอบกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไดคา
ประสิทธิภาพเทากับ 86.10/85.30 
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 ข้ันตอนที่ 4 นํารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง
การจัดการความรูไปทดลองใช 
 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว นําไปใชกับสถานการณจริงเพื่อดูประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนการสอนกอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป  
 
 2.  แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง
การจัดการความรู 
  การสรางแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสราง
การจัดการความรู มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  
  2.2  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูใหครอบคลุมในดานองคประกอบ เนื้อหาการ
เรียน กิจกรรมการเรียนและการประเมินผล 
  2.3  สรางแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู 
  2.4  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหประธานควบคุมปริญญานิพนธ และกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธรวมตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  2.5  จากน้ันนําแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลหรือการวิจัยจํานวน 3 คน 
เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาไดแกความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นยอย 
ประเด็น-หลัก และวัตถุประสงคของเครื่องมือและตรวจสอบความเปนปรนัย ไดแกความชัดเจนของ
ภาษา การใชภาษาไมคลุมเครือ ไมซับซอน ใหผูเชี่ยวชาญประเมินใหคะแนนคําถาม โดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   ใหคะแนน  +1  สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน   0  สําหรับขอที่ไมแนใจ 
   ใหคะแนน  -1  สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
   นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหาโดยใช
สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 69)  
 

   n

R
IOC 
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   IOC  = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา 
   R  =  คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    

   สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ขึ้นไป เปน
ขอคําถามที่ใชไดสวนขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.49 ลงมา เปนขอคําถามที่ตองปรับปรุงหรือ   
ตัดออก  
  2.6  นําแบบประเมินที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว กลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล
หรือการวิจัยตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง  
  2.7 จากนั้นนําแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูที่ผานการตรวจสอบหาคุณภาพเรียบรอยแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา 5 คนและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูจํานวน 5 คนใชประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอน 
  2.8 วิเคราะหขอมูลในแบบประเมิน ในสวนที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ จะดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
   2.8.1 นําขอมูลจากการประเมินมาแจกแจงความถี่ คาความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน
แตละขอคําถาม โดยใหคานํ้าหนักเปนคะแนนดังตอไปน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 214)  
    5  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
    4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
    3 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับพอใช 
    1 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปรับปรุง 
   2.8.2  หาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเห็นใน
แตละขอคําถามของความเห็นในแตละขอความพิจารณาคาของความเห็นโดยเทียบกับเกณฑการ 
แปลความหมายของคาเฉลี่ยและคามัธยฐานในแตละขอคําถาม ดังนี้  
    คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
    คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับพอใช 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปรับปรุง 
  2.9 รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู
มีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ระดับความเหมาะสมอยูใน ระดับดี 
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 3.  แบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
  การสรางแบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูมี
รายละเอียดดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบประเมินหองเรียนเสมือน
จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  
  3.2  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูใหครอบคลุมในดานเน้ือหาของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง และดาน
เทคโนโลยีของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง   
  3.3  สรางแบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
แบงเปน 2 ชุด คือแบบประเมินดานเน้ือหาของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง และแบบประเมิน
ดานเทคโนโลยีบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงได 
  3.4  นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหประธานควบคุมปริญญานิพนธ และกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธรวมตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  3.5  จากน้ันนําแบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลหรือการวิจัยจํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาไดแกความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นยอย ประเด็นหลัก และ
วัตถุประสงคของเคร่ืองมือและตรวจสอบความเปนปรนัย ไดแกความชัดเจนของภาษา การใชภาษา
ไมคลุมเครือ ไมซับซอน ใหผูเชี่ยวชาญประเมินใหคะแนนคําถาม โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   ใหคะแนน  +1  สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน   0  สําหรับขอที่ไมแนใจ 
   ใหคะแนน  -1  สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
   นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหาโดยใช
สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.2527: 69)  
        

   n

R
IOC 

 
 
   IOC  = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา 
   R  =  คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ขึ้นไป เปน
ขอคําถามที่ใชไดสวนขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.49 ลงมา เปนขอคําถามที่ตองปรับปรุงหรือ            
ตัดออก  
  3.6  นําแบบประเมินที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว กลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล
หรือการวิจัยตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง  
  3.7  จากน้ันนําแบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรูที่ผานการตรวจสอบหาคุณภาพเรียบรอยแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 5 
ประเมิน 
  3.8  วิเคราะหขอมูลในแบบประเมินในสวนที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ ดังนี้ 
   3.8.1  นําขอมูลจากการประเมินมาแจกแจงความถี่ คาความเห็นของผูเชี่ยวชาญใน
แตละขอคําถาม โดยใหคานํ้าหนักเปนคะแนนดังตอไปน้ี  
 
    5  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
    4  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
    3  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง  
    2  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับพอใช 
    1  หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปรับปรุง 
   3.8.2  หาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเห็นใน
แตละขอคําถามของความเห็นในแตละขอความพิจารณาคาของความเห็นโดยเทียบกับเกณฑการ 
แปลความหมายของคาเฉลี่ยและคามัธยฐานในแตละขอคําถาม ดังนี้  
    คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
    คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับพอใช 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปรับปรุง 
  3.9 บทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีผลการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญ ดานเน้ือหาของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และ
ดานเทคโนโลยีของหองเรียนเสมือนจริงไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.14   
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 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 
  4.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสรางแบบทดสอบ  
  4.2  วิเคราะหวัตถุประสงค และสรางแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุมเน้ือหา
และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน จํานวน 60 ขอ 
  4.3  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหประธานผูควบคุมปริญญานิพนธ และกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  4.4  จากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา ตรวจสอบ
ความถูกตองและทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  4.5  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษานี้มาแลว จํานวน 30 คน แลวนํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยให
คะแนนขอที่ตอบถูก 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน  
  4.6  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอรริชารดสัน ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.74 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ) 
  4.7  เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความยากงาย (p) อยูในชวง 0.20 - 0.80 คาอํานาจจําแนก 
(r) 0.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอไวใชในการทดลอง 
  4.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได ไปใชสําหรับการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง ที่เปนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 
 5. แบบประเมินความสามารถในการจัดการความรู มีขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี 
  5.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางแบบประเมินความสามารถใน
จัดการความรู การประเมินความสามารถในการจัดการความรูในสวนบุคคล และการสรางเกณฑการ
ใหคะแนน (Scoring Rubric) 
  5.2  สรางแบบประเมินความสามารถในการจัดการความรูที่มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประเมินคา 5 อันดับ (Rating Scale) โดยปรับจากแบบวัดพฤติกรรมการจัดการความรูของการุนย 
ประทุมและคณะ (การุนย ประทุม;  และคณะ. 2549) จํานวน 35 ขอ  โดยออกแบบใหนิสิตเปนผู
ประเมินตนเอง ใหคานํ้าหนักเปนคะแนนดังตอไปน้ี  
   5 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ดีมาก 
   4 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ดี 
   3 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ พอใช 
   1 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ควรปรับปรุง 
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  5.3  นําแบบประเมินความสามารถในการจัดการความรูที่สรางขึ้นไปใหประธานควบคุม
ปริญญานิพนธ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  5.4  จากน้ันนําแบบประเมินความสามารถในการจัดการความรูที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 คน ประเมินใหคะแนนคําถามโดยใชคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   ใหคะแนน  +1  สําหรับขอที่แนใจวาสอดคลอง 
   ใหคะแนน   0  สําหรับขอที่ไมแนใจ 
   ใหคะแนน  -1  สําหรับขอที่แนใจวาไมสอดคลอง 
    

   นําคะแนนความเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหาโดยใช
สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 69)  

   n

R
IOC 

 
 
   IOC = ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา 
   R  =  คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
     
   สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ขึ้นไป เปน
ขอคําถามที่ใชไดสวนขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.49 ลงมา เปนขอคําถามที่ตองปรับปรุงหรือ              
ตัดออก  
  5.5  นําแบบประเมินที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว กลับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล
หรือการวิจัยตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง  
  5.6 ปรับปรุงแกไขแบบประเมินความสามารถในการจัดการความรูใหมีคุณภาพตามท่ี
ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอไป 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชแบบประเมินผลงานแบบเกณฑการประเมินในการประเมินผลงาน
ภาคปฏิบัติของนิสิต (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) 
 6.  แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ 
  แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือมีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  6.1 ศึกษาเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล เกณฑการสราง แบบประเมิน
ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ ทบทวนโครงสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยการจัดการ
ความรู จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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  6.2 สรางแบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือที่มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประเมินคา (Rating scale) 5 อันดับโดยปรับจากแบบความสามารถในการทํางานเปนทีมของ       
รัฐพล ประดับเวทย (รัฐพล ประดับเวทย. 2550) จํานวน 13 ขอ มีคาตัวเลือก 5 ระดับ คือ   
 
   ระดับ 5 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ดีมาก 
   ระดับ 4 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ดี 
   ระดับ 3 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ พอใช 
   ระดับ 1 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับ ควรปรับปรุง 
  6.3  นําแบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือที่สรางขึ้นไปใหประธาน
ควบคุมปริญญานิพนธ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  6.4  นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความชัดเจนของภาษาและความเที่ยงตรง (Validity) และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
  6.5  นําผลจากการตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความเที่ยงตรงของประเมิน
ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 

     n

R
IOC 

 
 

   IOC  =  ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับเน้ือหา 
   R  =  คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    

   สําหรับเกณฑที่ใชในการพิจารณาคือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ขึ้นไปเปน
ขอคําถามที่ใชได สวนขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.49 ลงมาเปนขอคําถามที่ตองปรับปรุงหรือ        
ตัดออก  
  6.6  นําแบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือที่ผานการปรับปรุงแกไข
ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ ไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  
  6.7  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับ
ความสามารถในแตละขอพิจารณาคาโดยเทียบกับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยในแตละ
ขอคําถาม ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสามารถระดับดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสามารถระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสามารถระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสามารถระดับนอยมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสามารถระดับนอยที่สุด 
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 7.  แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
  แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูใชประเมินความคิดเห็นของนิสิตหลังการทดลอง มีขั้นตอนการสรางดังน้ี 
  7.1 ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือวิจัยจากเอกสารตางๆ เก่ียวกับขั้นตอนการสราง
และวิธีการสรางแบบวัด ตลอดจนแนวทางในการกําหนดขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  7.2  วางแผนการสรางเครื่องมือวิจัยและสรางเปนแบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู จํานวน 30 ขอ หัวขอใน
การศึกษาความพึงพอใจมี 2 หัวขอ คือดานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดาน
รูปแบบการนําเสนอของหองเรียนเสมือนจริง 
  7.3  นําแบบวัดความพึงพอใจที่สรางขึ้นเสนอประธานควบคุมปริญญานิพนธ และ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือปรับปรุงแกไข  
  7.4  นําแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและความเที่ยงตรง (Validity) โดยพิจารณาจากดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอความกับแบบสอบถามที่วัดแตละขอ โดยใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
   +1  สําหรับขอความที่สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
    0  สําหรับขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
   -1  สําหรับขอความที่ไมสอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด 
  7.5  บันทึกผลการพิจารณาของผูตรวจสอบแตละขอ แลวนําไปหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอความกับสิ่งที่ตองการวัด (Hambleton; & others. 1978)  
  7.6 คัดเลือกขอคําถามที่คา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปเปนความพึงพอใจตอรูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู  ในการสรางแบบวัดความ
พึงพอใจดังกลาว ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสรางแบบสอบถามตามวิธีของลิเคอรท ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีคาตัวเลือก 5 ระดับ คือ 
   ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจนอย 
   ระดับ 1 หมายถึง ไมมีความพึงพอใจ 
   และเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจตอรูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ดังนี้ 
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   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไมมีความพึงพอใจ 
   คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจที่ยอมรับไดคือ 3.50 
 
5. การดําเนินการวิจัย 
 เม่ือไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแลว นําไปทดลองศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการจัดการความรู ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือระหวางนิสิต และประเมินความพึงพอใจ
ตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก นิสิตชั้นปที่ 3 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัยที่ไดจากการทดลอง ผูวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการเรียนการสอน ผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางความรูตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นดวยการวางแผนกอนการเรียนการสอนเก่ียวกับ 
ตารางเวลาของการเรียน วิธีเรียน กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล 
 2. เตรียมความพรอมของหองเรียนเสมือนจริง เอกสารประกอบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรูที่พัฒนาข้ึน ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  3.1  ปฐมนิเทศนิสิตกลุมทดลองที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ชี้แจงทําความเขาใจและแนะนําการลงทะเบียนใน
หองเรียนเสมือนจริง การเขาสูบทเรียน การทํากิจกรรม แบบฝกหัด แบบทดสอบ และกําหนด
ตารางเวลาเพื่อการซักถามและมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและนิสิตดวยกันเอง โดยใชเคร่ืองมือที่จัดไวให 
  3.2  ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบประเมินความสามารถในการจัดการความรู ประเมินความสามารถในการเรียนแบบ
รวมมือ 
  3.3  ใหกลุมทดลองลงทะเบียนเรียนผานหองเรียนเสมือนจริง วิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
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  3.4  ใหกลุมทดลองเริ่มศึกษาเนื้อหา และดําเนินกิจกรรมตางๆในหองเรียนเสมือนจริง 
โดยนิสิตสามารถเขาเรียนเวลาใด หรือที่ไหนก็ได แตมีบางชวงเวลาที่จะตองเขารวมกิจกรรมรวมกัน
ตามที่กําหนดในตารางและกําหนดใหนิสิตตองเรียนใหครบทุกเนื้อหาท้ัง 2 เรื่องในเวลา 4 สัปดาห  
  3.5  เม่ือนิสิตเรียนครบทุกเน้ือหาแลว ทําใหแบบทดสอบหลังเรียน แบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการความรู  
 4. หลังจากเสร็จส้ินการเรียนการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหนิสิตประเมิน
ความสามารถในการจัดการความรูและประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือระหวางนิสิต 
และประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู 
 5. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพ่ือสรุปการวิจัยตอไป 
 
6. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 1. การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู โดยหาคาเฉล่ีย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวย
สูตรหาคาเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ย ในแตละขอคําถาม ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับพอใช 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปรับปรุง 
 2. การหาประสิทธิภาพบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่
สรางขึ้น (ชัยยงค พรหมวงศ.  2555: Online) โดยใช  
 

  E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียนคือเปนรอยละจากการทํา 
       แบบฝกหัดและ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 
  E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธความสามารถที่เปลี่ยนไปในตัวนิสิตทําแบบวัด 
      หลังเรียนและ/หรือการประกอบกิจกรรมการเรียน 
 

  หากนิสิตไดคะแนนไมถึงเกณฑที่ตั้งไวจะตองแกไขปรับปรุงหองเรียนเสมือนจริงแลวหา
ประสิทธิภาพใหมอีกครั้ง ถายังไดผลต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวก็ตองปรับปรุงแกไขอีกจนกวาจะไดผลตาม
เกณฑ 
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 3. การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู ใชการวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย โดยใช t-test Dependent  
 4. การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นเปนการใหคะแนนการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 5. การประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะหหาความยากงาย 
คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของขอสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
  
 
 



  

บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู” ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรู 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 ซึ่งรายละเอียดของผลการวิจัยแตละตอนมีดังนี้   
 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู 
 รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู 
 รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้น
ตามแนวคิดวิธีระบบประกอบดวย 5 องคประกอบหลักไดแก 1. ปจจัยนําเขา 2. กระบวนการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 3. การควบคุม 4. ผลผลิต  
5. ขอมูลยอนกลับ โดยมี 12 องคประกอบยอยคือ 1. นิสิต 2. ผูสอน 3. เน้ือหาวิชา 4. ปจจัยสนับสนุน  
การเรียนการสอน 5. การแสวงหาและสรางความรู 6. การจัดความรูใหเปนระบบ 7. การแลกเปลี่ยน
ความรู 8. การนําความรูไปใช 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10. ความสามารถในการจัดการความรู 
11. ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ 12. ความพึงพอใจ ดังภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ  
      ความรู (ACOSA Model) 
 
 ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้ 
 1.  ปจจัยนําเขา (Input) องคประกอบที่เปนปจจัยนําเขาในการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงไดแก 
  นิสิต นิสิตมีหนาที่ตองเรียนรูดวยตนเองและมีการรวมกันทํางานกลุมระหวางเรียน มี
การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ทํากิจกรรมตามที่ผูสอนกําหนดให โดยใชเคร่ืองมือ
ในการติดตอสื่อสารที่มีอยูในหองเรียนเสมือนจริงซ่ึง ไดแก หองสนทนา บลอค มีการทําแบบฝกหัด 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการความรู ความสามารถในการ
เรียนแบบรวมมือและความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง 
  คุณลักษณะของนิสิตที่เหมาะสมกับรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรูนี้ควรเปนผูที่มีลักษณะใฝเรียนใฝรู มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา มีความสามารถใน
การสื่อสารผานการอานและการเขียน รวมถึงมีทักษะความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร และ
สามารถทํางานรวมกันภายในกลุมได 
  ผูสอน ในการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสรางความรูในระดับบุคคล เปนกิจกรรม
ที่มุงเนนใหนิสิตสามารถเรียนรูเนื้อหาบทเรียนดวยตนเองและเนนนิสิตเปนศูนยกลางผานกิจกรรม
การทํางานรวมกันตามที่ผูสอนกําหนดไว ผูสอนมีหนาที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คอยให
คําปรึกษา สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง โดยสนับสนุนใหนิสิตเลือก
สิ่งที่ตองการเรียนรูและกระตุนใหทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนและวิธีการจัดการความรู 
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จนไดความรูดวยตนเองและนําความรูที่ไดไปแบงปน และสงเสริมใหนิสิตสามารถกําหนดประเด็นใน
การคนหาขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะหสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง  
  เน้ือหาวิชา การจัดการเน้ือหาวิชาเพื่อใหนิสิตสามารถจัดการความรูไดนั้น ผูสอนตอง
ออกแบบเน้ือหาบทเรียนใหมีความยืดหยุน เพ่ือใหนิสิตสามารถเรียนไดอยางอิสระ มีการนําเสนอ
เน้ือหาแบบผสมผสานของสื่อมัลติมีเดียที่มีภาพเคลื่อนไหว ไฟลเสียง ไฟลวีดิโอ เพ่ือใหนิสิตเขาใจ
เน้ือหาอันนําไปสูการเรียนรูตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวอยางงายและเปนระบบ  
  เน้ือหาที่วิชาที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู ไดแก เน้ือหาวิชาที่มุงเนนดานทฤษฎีและสามารถนําทฤษฎีนั้นไป
ปฏิบัติใชจริงใหเห็นผล เชน เน้ือหาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่มุงเนนใหนิสิตมี
ความรูในทางทฤษฎีเร่ืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สื่อการสอน และใหนิสิตสามารถนํา
ทฤษฎีที่ไดเรียนรูมาไปประยุกตใช โดยสรางนวัตกรรมหรือส่ือการสอนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
  ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบน้ี
ประกอบดวย 
  1) ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรที่
สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตและมีโปรแกรมเขาสูอินเทอรเน็ตได 
  2) บุคลากรคอมพิวเตอร (Peopleware) ประกอบดวยอาจารย นิสิต เจาหนาที่ผูดูแล
และควบคุมระบบเครือขาย 
  3) เวลาในการเรียน (Time) เปนการจัดตารางเวลาในการเรียนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนเสมือนจริง มีการนัดหมายตามตารางกําหนดเวลาทํากิจกรรมรวมกัน สามารถ
โตตอบไดทันที ระหวางอาจารยกับนิสิต และนิสิตกับนิสิต 
  4) หองเรียนเสมือนจริง สําหรับพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบดวย
หองยอยอีก 3 หองคือหองทฤษฎี หองสมุดและหองปฏิบัติ 
      - หองทฤษฎี มีไวสําหรับใหนิสิตไดเขาศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎีและแสดงผลงานจาก
การศึกษาคนควา 
      - หองสมุดเสมือนจริง เปนหองสําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานเครือขาย 
ผูสอนและนิสิตรวมกันรวบรวมแหลงคนควาขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือไดมานําเสนอ เพ่ือใหนิสิตคนอ่ืน
ไดศึกษาเพ่ิมเติม 
      - หองปฏิบัติ (Workshop) เปนหองสาธิตการปฏิบัติ การสรางสื่อนวัตกรรม การแลกเปลี่ยน
ขอมูล การถามตอบปญหาระหวางการปฏิบัติงาน เพ่ือหาทางแกปญหาของนิสิต 
  องคประกอบดานปจจัยนําเขาแตละตัวมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันเปนปจจัยที่ตอง
เก้ือหนุนกันตลอดเวลา ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไมได และการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการ
ความรู มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อสนับสนุนใหนิสิตเกิดการจัดการ
ความรูไดมากท่ีสุด ซึ่งกิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบการคนควาดวยตนเองนี้ ผูสอนไดเตรียมสื่อ
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ประกอบการเรียนและทําลิงคเชื่อมโยงไปคนหาขอมูลตามแหลงเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือ
สนับสนุนใหนิสิตไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่  
 2.  กระบวนการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู (Process)  
  ในการดําเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมการจัดการความรูนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนโดย
อาศัยหลักการเร่ืองการจัดการความรูในระดับบุคคล (Personal Knowledge Management) 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 
  2.1  การแสวงหาและสรางความรู (Knowledge Acquisition and Knowledge 
Creation)  
   เปนขั้นของการกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการเรียนการสอนและดําเนินการแสวงหา
ความรูจากสารสนเทศ โดยผูสอนจะดําเนินการดังนี้ 
   2.1.1  ผูสอนกําหนดหัวขอเนื้อหาที่ตองเรียนเพื่อเปนหัวขอสําหรับการศึกษา
คนควา  
   2.1.2  นิสิตทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือประเมินวาตนเองมีความรูกอนเรียนแตละ
หัวขอในระดับใด  
   2.1.3  จากน้ันผูสอนแบงกลุมนิสิต ตามหัวขอเร่ืองที่นิสิตสนใจเพ่ือแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในแตละกลุม 
   2.1.4  นิสิตแสวงหาความรู โดยเนนการสืบคนขอมูล/สารสนเทศ ผานเคร่ืองมือ 
Search Engine บนเครือขายและขอมูลที่มีอยูจากแหลงตางๆ เพ่ือฝกความสามารถในการคนควา 
การแสวงหาความรูและความสามารถในการจัดการความรู 
 
  2.2  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)  
   เปนขั้นของการแบงชนิดและประเภทของขอมูลใหเปนระบบเพ่ือความสะดวกตอ
การคนหาและนําไปใช โดยผูสอนและนิสิตมีบทบาทดังนี้ 
   2.2.1  สมาชิกในแตละกลุมระดมความคิด รวมกันวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ได
ไปศึกษาคนความา แลวชวยกันตัดสินคุณภาพของขอมูลรวมกัน โดยพิจารณาถึงความนาเชื่อถือ
และความถูกตองของขอมูลที่ไดไปคนความา  
   2.2.2  สรุปความรูที่ไดจากการคนควา โดยใหนิสิตแตละกลุมสรุปผลออกมาใน
รูปแบบของแผนที่ความคิด 
   2.2.3  นําแผนที่ความคิด ของแตละกลุมไปเก็บไวใน Web blog ของแตละกลุม 
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  2.3 การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)  
   เปนการแบงปนและกระจายความรู โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการ
ถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนคือ 
   2.3.1  นิสิตแตละคนเขาไปศึกษาเนื้อหา หัวขอของกลุมอ่ืน  
   2.3.2  หากมีขอสงสัย ก็สามารถโพสตคําถามไวในกระทู หรือมีการใชหองสนทนา
เพ่ือการถามตอบ ในขั้นน้ีนิสิตแตละกลุมสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลความรูของกลุมและของ
ตนเองไดตลอดเวลาเพื่อใหไดขอมูลความรูที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
  2.4  การนําความรูไปใช (Knowledge Application)    
   เปนการนําเอาความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเปนประโยชน เชน เพ่ือแกปญหาหรือ
ใชเพ่ือตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนคือ 
   2.4.1 นิสิตนําความรูที่ไดจัดเก็บไวไปใชแกปญหาทางการศึกษา หรือนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในการสรางนวัตกรรมการศึกษาหรือส่ือการสอน โดยใหแตละกลุมเขียนโครงการ
พัฒนาและนวัตกรรมหรือส่ือการสอน 
   2.4.2  นิสิตแตละกลุมสรางผลงานของกลุมตนเองขึ้น แลวนําเสนอผลงานของกลุม
ตนผานทางหองเรียนเสมือนจริง 
   2.4.3  นิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินวาตนเองมีความรูแตละเรื่องใน
ระดับใด    
 3.  ผลลัพธ (Output) องคประกอบที่เปนผลลัพธของการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริง ไดแก 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความรูความสามารถของนิสิตที่ไดรับหลังจากเรียนใน
เน้ือหาวิชา ซึ่งวัดไดดวยแบบทดสอบออนไลน  
  ความสามารถในการจัดการความรู เปนความสามารถในการคนควาหาความรู              
การรวบรวม การสังเคราะห การวิเคราะห และสามารถนําความรูที่มีอยูและท่ีไดมาจัดหมวดหมู 
ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ซึ่งวัดคะแนนที่ไดจากแบบ
ประเมินความสามารถในการจัดการความรู  
  ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ  คือความสามารถในการทําจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่นิสิตอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แบบคละความสามารถแลวใหทํางานรวมกันชวยเหลือกัน
โดยการผสมผสานความรูเดิมที่มีอยูแลวกับความรูใหม และคนพบความหมายของสิ่งที่ศึกษาดวย
กลุมนิสิตเอง  
  ความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง คือ ระดับความคิดเห็นดาน
ความรูสึกของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
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  องคประกอบยอยดานผลลัพธแตละตัวไมมีสัมพันธกัน เนื่องจากในบางคร้ังนิสิตมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนนี้ แตอาจรูสึกไมพึงพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้  
 
 4.  การควบคุม (Control)  
  เพ่ือใหไดผลลัพธที่ มีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานที่ตั้งไว จึงตองมีการควบคุม          
ทุกขั้นตอน นับตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ โดยในรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู โดยเนนไปท่ีการควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งไดแกการจัด
กิจกรรมการจัดการความรูเพ่ือใหนิสิตไดปฏิบัติตามและกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูแบบทํางาน
รวมกัน 
 
 5.  ผลยอนกลับ (Feedback)  
  ผลยอนกลับ (Feedback) เปนการนําขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ความคิดเห็น
ของนิสิตและผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง แกไขรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 ผลการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู   
 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูนี้โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญทางดานการ
จัดการความรู จํานวน 5 คน รวม 10 คน ประเมินความเหมาะสม ผลการประเมินแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความเหมาะสมขององคประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานการจัดการความรู  

 
ระดับความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ดานความเหมาะสม    
1. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการ

จัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมเพียงใด 

 
 

4.30 

 
 

0.67 

 
 
ดี 

2. เปาหมายของรูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

 
4.40 

 
0.52 

 
ดี 

3. ลําดับขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

 
4.50 

 
0.53 

 
ดีมาก 

4. การกําหนดบทบาทนิสติมีความเหมาะสมเพียงใด 4.30 0.67 ดี 
5. การกําหนดบทบาทผูสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 4.30 0.67 ดี 
6. การกําหนดปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมเพียงใด 
 

4.20 
 

0.79 
 
ดี 

7. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียน    
7.1 การจัดกิจกรรมขั้น AC-การแสวงหาและสรางความรู

(Knowledge Acquisition and Knowledge Creation)  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

 
4.40 

 
0.70 

 
ดี 

7.2 การจัดกิจกรรมขั้น O-การจัดความรูใหเปนระบบ
(Knowledge Organization) มีความเหมาะสมเพียงใด 

 
4.40 

 
0.70 

 
ดี 

7.3 การจัดกิจกรรมขั้น S-การจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่น
ความรู (Knowledge Sharing) มีความเหมาะสม
เพียงใด 

 
4.40 

 
0.70 

 
ดี 

7.4 การจัดกิจกรรมขั้น A-การจัดกิจกรรมการนําความรูไป
ใช (Knowledge Application) มีความเหมาะสมเพียงใด 

 
4.40 

 
0.70 

 
ดี 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

8. กระบวนการควบคุม มีความเหมาะสมเพียงใด 3.80 0.63 ดี 
9. ผลลัพธของกระบวนการ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการ

สอนเพียงใด 
 

4.20 
 

0.79 
 
ดี 

10. การพิจารณาผลยอนกลับนัน้ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน
การสอนเพียงใด 

 
4.00 

 
0.82 

 
ดี 

ดานการนําไปใช    
11. รูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการความรูมีความเหมาะสมในการขยาย
โอกาสการเรียนการสอนเพียงใด 

 
 

4.20 

 
 

0.79 

 
 
ดี 

12. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้สะดวกตอการนําไปใช
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 4.30 0.67 ดี 

13. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้สะดวกตอการนําไปใช
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 4.20 0.79 ดี 

14. เม่ือพิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากการใชรูปแบบการ
เรียนการสอนนี้จะคุมคากับเวลาที่ใชในการดําเนินการ มาก
นอยเพียงใด 4.30 0.57 ดี 

รวม 4.27 0.51 ดี 
 

  
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ระดับความ
เหมาะสมอยูในระดับดี  
 ผลการประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพือ่เสริมสรางการจัดการความรู 
 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมเสริมตางๆ 
ที่ไดสรางไวเพ่ือใหนิสิตไดลงทะเบียนเขาใชงานโดยสามารถเขาไปที่ http://www.personalkm.in.th 
และดําเนินการหาประสิทธภิาพของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู
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โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 คนประเมินผล ซึ่งผลการประเมินแสดง
ในตาราง 6  
 

ตาราง 6 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนใน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู โดยผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รายการ 

X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ    
1.1 ความถูกตองของเนื้อหา 4.60 0.54 ดี 
1.2 การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม 4.40 0.55 ดี 
1.3 ภาษาที่ใชมีความชัดเจน 4.60 0.55 ดีมาก 
1.4 ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.20 0.83 ดี 
1.5 การนําเสนอนาสนใจ 4.20 0.83 ดี 
1.6 เนื้อหามีความนาเชื่อถอื อางอิงแหลงที่มา 4.00 0.71 ดี 

2. ดานตัวอักษร ภาพ ภาษา    
2.1 ภาษาที่ใชในเนื้อหามีความถูกตอง 4.20 0.44 ดี 
2.2 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับของนิสิต 4.60 0.55 ดีมาก 
2.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.20 0.83 ดี 
2.4 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 .083 ดี 
2.5 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 0.83 ดี 
2.6 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.40 0.54 ดี 

3. ดานเสียงและภาษา    
3.1 เสียงบรรยายเหมาะสม 4.20 1.09 ดี 
3.2 เสียงบรรยายชัดเจน 4.20 1.09 ดี 
3.3 เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม 3.80 0.83 ดี 
4. ดานแบบทดสอบ    
4.1 ความชัดเจนของคําถาม 4.20 0.54 ดี 
4.2 สอดคลองและครอบคลมุวัตถุประสงค 4.400 0.54 ดี 
4.3 รูปแบบการทดสอบเหมาะสมกับกลุมปาหมาย 4.60 0.70 ดีมาก 
4.4 จํานวนขอสอบเหมาะสม 4.27 0.36 ดี 

คาเฉลีย่ 4.27 0.36 ดี 



 
 

117

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูโดยรวม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 ระดับความเหมาะสมอยูในระดับดี 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดหาคุณภาพของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรู ดานเทคโนโลยีของบทเรียนซึ่งแสดงผลในตาราง 7 
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานเทคโนโลยีของบทเรียนใน

หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู โดยผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

 
ระดับความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

1. ดานการเขาถึงบทเรียน    
1.1 คูมือแนะนําการใชหองเรียนเสมือนจริง 3.80 0.83 ดี 
1.2 งายและสะดวกในการใชงาน 3.80 0.44 ดี 

2. ดานการออกแบบการสอน    
2.1 การออกแบบหองเรียนเสมือนจริงมีความนาสนใจ 4.20 0.83 ดี 
2.2 ระบบนําทาง (Navigation) เชื่อมโยงภายในบทเรียน 3.80 0.44 ดี 
2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.60 0.54 ดีมาก 
2.4 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.80 0.44 ดีมาก 
2.5 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.20 0.44 ดี 
2.6 ขนาดของปุมและสัญลกัษณรูปไอคอน  3.80 0.44 ดี 

3. ดานการจัดรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริง    
3.1 ดึงดูดความสนใจ 4.20 1.09 ดี 
3.2 การใชสีประกอบ 4.20 0.44 ดี 
3.3 การออกแบบหนาจอ 4.80 0.44 ดี 
3.4 การจัดวางเน้ือหาบทเรียน 4.40 0.54 ดี 
3.5 การจัดวางเมนูตางๆ 3.80 0.44 ดี 

4. ดานนําทางและการเชือ่มโยง   ดี 
4.1 การนําทางภายในบทเรยีน 4.40 0.89 ดี 
4.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 4..40 0.89 ดี 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 

X  S.D. 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

5. การปฏิสัมพันธ   ดี 
5.1 การปฎิสัมพันธระหวางผูสอนกับนิสิต 3.60 0.54 ดี 
5.2 การปฎิสัมพันธระหวางนิสิตกับนิสติ 4.14 0.54 ดี 

คาเฉลีย่ 4.14 0.40 ดี 

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูในดานเทคโนโลยีของบทเรยีน 
โดยรวมมีคาเฉลีย่เทากับ 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 ระดับความเหมาะสมอยูในระดับดี 
 
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/855 โดยทดลองกับกลุม
ตัวอยางที่เปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 48 คน โดย
วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยแบงเปน 3 คร้ังคือ 
 คร้ังที่ 1 ทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ วิธีการเรียน และข้ันตอน
การปฏิบัติกิจกรรมของนิสิต โดยผูวิจัยไดทําการสังเกตและสอบถามการใชงาน ผลปรากฏวานิสิต
ตองการใหแบงเนื้อหาในแตละหัวขอใหนอยลง และจัดเน้ือหาใหเปนหมวดหมูเพ่ืองายตอการใชงาน 
และใหทําเอกสารในรูปแบบไฟลหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูที่ตองการศึกษา
เน้ือหาเพียงอยางเดียว ผูวิจัยนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขหองเรียน เพ่ือใชทดลองในขั้นตอไป  
  คร้ังที่ 2 ทดลองกับนิสิตจํานวน 15 คน เพ่ือทดสอบความสมบูรณของเทคโนโลยีของ
หองเรียนและหาขอบกพรองของการนําเสนอในจุดตางๆ จากน้ันจึงนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขบทเรียน  
 ครั้งที่ 3 ทดลองกับนิสิตจํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้น โดยมีผลดังนี้ 
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ตาราง 8 ประสิทธภิาพของหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสรมิสรางการจัดการความรูจากการทดลองครั้งที่ 3   
 

การทดสอบ จํานวนนิสิต คะแนนเต็ม X  รอยละ E1/ E2 
ระหวางเรียน 30 30 28.70 86.10 

หลังเรียน 30 30 28.37 85.30 
 86.10 / 85.30 

 

 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรูพบวาหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู มีคาประสิทธิภาพอยูที่ 
86.10/85.30 (รายละเอียดของขอมูลอยูในภาคผนวก จ) ผลการทดลองถือไดวาหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูนี้มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวที่ 85 / 85 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
  ในการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูนี้ ไดทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน ผลการวิเคราะหดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนและหลังการเรียนของนิสิต   

ที่เรียนจากรูปแบบการเรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 

คะแนน N X  SD df t P 
คะแนนกอนเรียน 
คะแนนหลังเรยีน 

30 
30 

18.03 
21.53 

3.62 
2.13 

29 28.92 *.000 

 
P<.01 

  
 จากตาราง 9 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูหลังการเรียนสูงขึ้น 
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 3.2 การศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการ
เรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
  ในการการศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตทีเ่รียนจากรูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ไดศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน ผลการวิเคราะหดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสติ 

ที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

ดานความสามารถดานการแสวงหาและสรางความรู    
1. ขาพเจากับเพ่ือนภายในกลุม มีการอภิปรายรวมกนัเกี่ยวกับ

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาในการเรียน 
 
4.03 

 
0.71 

 
มาก 

2. เม่ือประสบกับขอสงสัยทีห่าคําตอบไมได ขาพเจาจะขอ
คําแนะนําจากผูที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องที่สงสัยนั้นได อยาง
ไมยากลําบาก 

 
3.96 

 
0.66 

 
มาก 

3. ขาพเจาสามารถสรางความเชื่อมโยงของขอมูลแตละชิ้นได 4.03 0.71 มาก 
4. ขาพเจาสนุกกับการหาคาํตอบจากคําถามที่ยากๆ 3.96 0.66 มาก 
5. ขาพเจาสามารถสรางแผนที่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ไปศึกษา

คนควาได 
4.33 0.71 มาก 

6. ขาพเจาคนหาขอมูลและความรูที่จําเปนสําหรับการเรียน ให
สําเร็จลุลวงจากหองสมุดทั้งของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศกึษาแหงอ่ืน 

 
4.33 

 
0.61 

 
มาก 

7. ขาพเจาคนหาขอมูลและความรูที่จําเปนสําหรับการเรียนให
สําเร็จลุลวงจากเว็บไซตตางๆ บนอินเทอรเน็ต 

 
4.06 

 
0.61 

 
มาก 

8. ขาพเจากับเพ่ือนในกลุมรูจักแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือไดทาง
อินเทอรเน็ต 

4.26 0.63 มาก 

9. ขาพเจาใชรหัสผานสวนตัวเพ่ือปองกนัการเขาถึงขอมูลและ
ความรูที่สําคญัที่ไดจัดเก็บ 

 
4.06 

 
0.78 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

ความสามารถในการจัดความรูใหเปนระบบ    
1. ขาพเจาขอคําแนะนําในการปรับปรุงการเรียนของขาพเจาจาก

บุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับวามีผลการ
ปฏิบัติงานดี 

4.26 0.69 มาก 

2. ขาพเจาวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งที่ไดจากการอภิปรายรวมกัน
กับเพื่อนออกมาเปนความรูสําหรับเปนแนวทางการพัฒนาการ
เรียน 

 
3.96 

 
0.90 

 
มาก 

3. ขาพเจามีวิธีการบันทึกและจัดเก็บความคิดตางๆ ของตนเองไว
อยางเปนหมวดหมู คนหาไดงาย 

 
4.00 

 
0.74 

 
มาก 

4. ขาพเจาและเพ่ือนในกลุม เก็บรวบรวมเอกสาร เก่ียวกับขั้นตอน
และวธิีการแกปญหาการเรียนไวอยางเปนหมวดหมู คนหาได
งาย 

 
3.90 

 
0.71 

 
มาก 

5. ขาพเจาใชคอมพิวเตอร ชวยในการจัดเก็บขอมูลและความรูให
เปนหมวดหมู เพ่ือที่จะคนหาและเรียกใชไดงาย 

 
4.20 

 
0.66 

 
มาก 

6. ขาพเจาสามารถแยกแยะไดวา ขอมูลความรูจากแหลงใดที่มี
ความถูกตองและเชื่อถือได 

 
4.06 

 
0.58 

 
มาก 

7. ขาพเจาสามารถจัดเก็บรายชื่อเว็บไซตตางๆ ที่เปนแหลงขอมูล
และความรูทีมี่ประโยชนในการเรียนไวเปนหมวดหมู คนหาได
งาย 

 
3.93 

 
0.80 

 
มาก 

ความสามารถดานการแลกเปลี่ยนความรู    
1. ขาพเจานําขอมูลและความรูที่ไดจากประสบการณการเรียนของ

ผูอ่ืนมาใชประโยชนในการเรียนของตน 
 
4.06 

 
0.69 

 
มาก 

2. ขาพเจารูวาเพ่ือนคนใดในกลุมมีความถนัดหรือความชํานาญใน
เรื่องใด 

4.23 0.67 มาก 

3. ขาพเจาคิดและวางแผนการเรียนรูตางๆ ดวยตนเอง 3.98 0.79 มาก 
4. ขาพเจาสามารถเขียนบทความเก่ียวกับความรูที่มีอยู เผยแพร

ทางเว็บไซตได 
 
3.93 

 
0.86 

 
มาก 

5. ขาพเจาสามารถเขียนความรูที่มีอยู ออกมาเปนภาษาเขียนที่สั้น 
กะทัดรัด ทําใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย 

 
4.20 

 
0.71 

 
มาก 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 

6. ขาพเจาแกไขปญหาการเรียนของตนดวยวธิีการใหมๆ และใช
ผลดีกวาวิธีเดิม 

 
4.43 

 
0.50 

 
มาก 

7. ขาพเจากับเพ่ือนในกลุมมีการแลกเปลีย่นความรูกัน 4.33 0.47 มาก 
8. ขาพเจาคิดวาเพ่ือนของขาพเจามีการแลกเปลีย่นความรู      

ระหวางกัน 
4.33 0.47 มาก 

9. ขาพเจาแกปญหาการเรียนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุมที่คิดแตกตางจากขาพเจา 

 
4.40 

 
0.49 

 
มาก 

10. ขาพเจาใชอีเมลลหรือแชท ชวยในการติดตอส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 

 
4.33 

 
0.54 

 
มาก 

11. ขาพเจาชอบอานหนังสือกับเพ่ือนๆ แลวพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเห็นซ่ึงกันและกัน 

 
4.50 

 
0.50 

 
มาก 

ความสามารถดานการนําความรูไปใช    
1. ขาพเจาสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดี 4.26 0.44 มาก 
2. ขาพเจารูสึกวาอาจารยผูสอนสรางโอกาสสําหรับใหขาพเจาและ

เพ่ือนๆ มารวมอภิปราย แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูกัน 
 
4.43 

 
0.62 

 
มาก 

3. ขาพเจาสรุปขอมูลตางๆที่ไดจากการอานตําราวิชาการ 
บทความ งานวิจัย และการฝกอบรมออกมาเปนความรูสําหรับ
นําไปใชตอไป 

 
4.33 

 
0.54 

 
มาก 

4. ขาพเจาไดพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองใหดีขึ้น 4.33 0.54 มาก 
5. ขาพเจาชอบมีสวนรวมในการตอบคําถาม ถาตอบไมไดขาพเจา

จะไปคนหาคาํอธิบายเพิ่มเติม 
4.13 0.62 มาก 

6. ขาพเจาชอบเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชไดในชวีติประจําวัน 4.40 0.62 มาก 
7. ขาพเจานําขอมูลและความรูตางๆ ที่จัดเก็บไวอยางเปน

หมวดหมูมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียน 
 
4.23 

 
0.56 

 
มาก 

คาเฉลีย่รวม 4.17 0.40 มาก 
 
 จากตาราง 10 แสดงวานิสิตที่เรียนดวยรปูแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความสามารถในการจัดการความรู อยูในระดับมากทั้งดานการแสวงหา
และสรางความรู ดานการจัดความรูใหเปนระบบ ดานการแบงปนความรูและดานการนําความรูไปใช 
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 3.3 การศึกษาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 
ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตที่

เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. นิสิตเขาใจวตัถุประสงคงานที่ทํารวมกัน 4.16 0.59 ดี 
2. นิสิตเขาใจเปาหมายของงานที่กลุมจะตองทํารวมกัน  4.36 0.55 ดี 
3. นิสิตเขาใจบทบาทการทํางานของตนเองภายในกลุม 4.50 0.50 ดี 
4. นิสิตใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม 4.33 0.66 ดี 
5. นิสิตใชหองสนทนา / msn / facebook / กระดานขาว/ อีเมล             

 ในการประชุมกลุม 
4.45 0.59 ดี 

6. นิสิตไดรับความรูใหมจากการสนทนากับสมาชิกในกลุม 4.36 0.49 ดี 
7. นิสิตสามารถปรึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานกับสมาชิกคนอ่ืน       
 ในกลุมได 

4.33 0.66 ดี 

8. นิสิตสามารถเผชิญปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการทํางานรวมกันภายในกลุม 4.45 0.59 ดี 
9. นิสิตสามารถอธิบายการทํางานของตนใหสมาชิกภายในกลุมเขาใจ 4.36 0.49 ดี 
10. นิสิตและสมาชิกภายในกลุมแบงงานกันทําตามความถนัดของแตละคน 4.30 0.46 ดี 
11. นิสิตสามารถไววางใจสมาชกิคนอ่ืน ทําหนาที่สําคัญแทนนิสิตได 4.30 0.46 ดี 
12.  นิสิตสามารถทํางานแทนสมาชิกคนอ่ืนได เม่ือเกิดปญหาในการ
 ทํางาน 

4.13 0.34 ดี 

13. นิสิตสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางานภายในกลุม 4.45 0.59 ดี 
คาเฉลีย่ 4.30 0.23 ดี 

 
 จากตาราง 11 แสดงวานิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู มีความสามารถในการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับดี ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
  
 
 
 



 
 

124

 3.4 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
  ผูวิจัยไดนําแบบวัดความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปวัดความพึงพอใจหลังจากการเรียน
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 12 ดังนี้ 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการ

สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
1. การเรียนรูผานหองเรียนเสมือนจริงนี้เปนการเรียนรูดวย

ตนเองโดยยึดนิสิตเปนสําคญั 
 

4.03 
 

0.61 
 

มาก 
2. การเรียนน้ีทําใหเกิดความคดิสรางสรรค 4.03 0.71 มาก 
3. การจัดการเรียนรูนี้ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู เกิดการ

เชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม 4.26 0.69 มาก 
4. การเรียนน้ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 4.06 0.78 มาก 
5. การเรียนน้ีทาทายความสามารถของนิสิต 3.93 0.73 มาก 
6. การเรียนน้ีทําใหเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดดีขึ้น 3.96 0.71 มาก 
7. นิสิตทบทวนเนื้อหาบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น 4.06 0.69 มาก 
8. การเรียนน้ีทําใหมีประสบการณในการใชเคร่ือง

คอมพิวเตอรมากขึ้น 4.26 0.69 มาก 
9. การเรียนน้ีเปนไปตามจุดประสงคของการเรียน 4.20 0.69 มาก 
10. การเรียนน้ีมีการนําเสนอที่นาสนใจ 4.66 0.60 มากที่สุด 
11. การเรียนน้ีสามารถเรียนไดทุกที่ทีต่องการโดยไม

จําเปนตองเรียนในหองเรียน  
 

4.33 
 

0.60 
 

มาก 
12. นิสิตสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง 4.20 0.71 มาก 
13. การเรียนน้ีทําใหมีการติดตอส่ือสารกับเพ่ือนมากขึ้น 4.10 0.60 มาก 
14. การเรียนน้ีทําใหจัดการกับขอมูลไดดียิ่งขึ้น 4.23 0.60 มาก 
15. การเรียนน้ีทําใหคนหาขอมูลไดรวดเรว็ยิง่ขึ้น 4.43 0.56 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริง    
16. การออกแบบใหใชไดงาย เมนูไมสับสน 4.23 0.56 มาก 
17. การออกแบบหนาจอมีความสวยงามเหมาะสม 4.40 0.63 มาก 
18. ความชัดเจนของภาพประกอบ 4.03 0.61 มาก 
19. ขนาดตัวอักษร เหมาะสม ชัดเจน 4.16 0.59 มาก 
20. สีตัวอักษร รูปแบบตวัอักษรสวยงาม เหมาะสม ชัดเจน 4.10 0.60 มาก 
21. สีพ้ืนและรูปภาพในบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน 3.99 0.60 มาก 
22. ภาพกราฟกสามารถส่ือความหมายและมีความ

สอดคลองกับเนื้อหา 4.13 0.68 มาก 
23. ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารภายใน/ นอก

บทเรียน 4.13 0.68 มาก 
24. ความสามารถในการเขาถึงบทเรียนไดอยางรวดเร็ว 4.23 0.56 มาก 
25. ความเหมาะสมของอุปกรณสนับสนุนการเรียน เชน 

ติดตอผูสอน กระดานขาว แหลงขอมูลอ่ืน เปนตน 3.99 0.56 มาก 
26. การแสดงผลขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสม สามารถ

ใหขอมูลไดรวดเร็ว 
 

4.06 
 

0.77 
 

มาก 
27. การเรียนน้ีเปดโอกาสใหนิสิตติดตอกับผูสอน  3.98 0.69 มาก 
28. แหลงพบปะ ติดตอ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง

นิสิตแตละกลุม 3.98 0.69 มาก 
29. ขาวสาร ขอมูล ทันสมัยตอเหตุการณ 4.10 0.60 มาก 

คาเฉลีย่ 4.15 0.36 มาก 

 
 จากตาราง 12 แสดงวานิสิตความพึงพอใจตอหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูอยูในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาดานรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและดานรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริงพบวานิสิตมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  



  

บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู ในคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีลําดับหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
 1.  ความมุงหมายของการวิจัย 
 2.  การดําเนินการวิจัย 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 4.  สรุปผลการวิจัย 
 5.  อภิปรายผล 
 6.  ขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู  
 2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู  
 3.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 4.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตในการเรียนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 5.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรู  
 
การดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (0308341) ในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2554 
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  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  1.1 กลุมตัวอยางสําหรับศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู สุมมาจากนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (0308341) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
จํานวน 48 คน ดวยวิธีการการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
  1.2 กลุมตัวอยางสําหรับศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู เลือกมาจากนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (0308341) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เพื่อใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ศึกษาความสามารถในการจัดการความรู ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ และความพึงพอใจ
ของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอน 
 2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนดังน้ี  
  2.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนการจัดรูปแบบทางการศึกษา การวิเคราะหรูปแบบ การสังเคราะหรูปแบบ การสราง
และประเมินรูปแบบ ทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการจัดการความรูสวนบุคคล แนวคิดการเรียนรูแบบ
สรรคสรางความรู แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ เครื่องบริการคอมพิวเตอรผานเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่ใชในการผลิตและใหบริการสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานวัตถุประสงคการเรียนรู หลักสูตร เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผลการเรียน เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู แลวทําการสรางรูปแบบการเรียนการสอน
จากน้ันใหผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 5 คนและผูเชี่ยวชาญทางดานการ
จัดการความรู จํานวน 5 คน ประเมิน ผูเชี่ยวชาญประเมินวารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูนี้มีความเหมาะสมมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  
  2.2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู โดยการนํารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูที่ไดสรางขึ้นไปทดสอบหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 85/85 โดย
ทดลองกับกลุมตัวอยาง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทดลองกับนิสิตจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตน ดานความเขาใจของเนื้อหาบทเรียน การส่ือความหมาย วิธีการนําเสนอ ประเมินผลจาก
การสังเกตและการสัมภาษณ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 2 ทดลองกับนิสิตจํานวน 15 
คน เพ่ือหาแนวโนมของประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
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เสริมสรางการจัดการความรู และตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตาง ๆ จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข 
ครั้งที่ 3 ทดลองกับนิสิตจํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้น เน้ือหาบทเรียนผานหองเรียนเสมือน
จริงประกอบไปดวยเนื้อหาเรื่องนวัตกรรม สื่อการสอน หลังจากที่นิสิตเรียนเน้ือหาบทเรียนแตละ
หนวยยอยจบแลวใหนิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละหนวยยอย และในระหวางการเรียนตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ผูสอนจะตรวจผลงานของนิสิตในแตละ
ขั้นตอน นําคะแนนมารวมกันเพ่ือหาประสิทธิภาพ E1 และเม่ือนิสิตศึกษาเน้ือหาบทเรียนจบทุก
หนวยแลว ใหนิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียน ประเมินผลแลวนําคะแนนมารวมกันเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ E2 ในขั้นน้ีไดประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.10/85.30 
  2.3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู เม่ือไดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแลว นํารูปแบบ
นี้ไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความสามารถ
ในการจัดการความรู ศึกษาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือและศึกษาความพึงพอใจของนิสิต
ที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู โดยใหนิสิตทําแบบทดสอบกอนเรียน ดําเนินการทดลองตามรูปแบบ ทําแบบทดสอบหลัง
เรียนแบบวัดความสามารถในการจัดการความรู แบบวัดความสามารถในการเรียนแบบรวมมือและ
แบบวัดความพึงพอใจ ผลการทดลองพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่จากรูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู กอนเรียนและหลังเรียนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยหลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
คะแนนความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.40 เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินแลวคาเฉล่ียคะแนนความสามารถในการจัดการ
ความรูของนิสิตอยูในระดับดี คะแนนความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตคาเฉลี่ยเทากับ 
4.30 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.23 เม่ือเทียบกับเกณฑประเมินแลวคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตอยูในระดับมาก และจากการสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
พบวานิสิตมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.15 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.36 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 2.  ประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย (X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.  ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู ที่สรางขึ้นโดยใชสูตร E1/E2 
 4.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนผานรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ดวยสูตร t-test dependent 
 5.  ประเมินความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนผานรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 6.  ประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตที่เรียนผานรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 7.  ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู  
  1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรูที่พัฒนาขึ้น พบวารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรูมีความเหมาะสมอยูในระดับดี โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  
  1.2 ผลการพัฒนาบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู  
พบวาบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูดานเน้ือหาของบทเรียนมี
ความเหมาะสมอยูในระดับดี โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.51 และดานเทคโนโลยีของบทเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับดี โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14  มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.04 
 2.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู มีคาเทากับ 86.10/85.30 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 3.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู มีดังนี้ 
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  3.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน จากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2  ความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนผานรูปแบบการเรียนการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 อยูในระดับดี 
  3.3 ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตที่เรียนผานรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับดี 
  3.4  ความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู มีคาความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมเทากับ 4.15 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู ในครั้งน้ีแบงออกไดเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู  
 รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูนี้
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักไดแก 1.ปจจัยนําเขา 2. กระบวนการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 3.การควบคุม 4.ผลผลิต 5.ขอมูลยอนกลับ โดยมี 12 
องคประกอบยอยคือ 1. นิสิต 2. ผูสอน 3. เน้ือหาวิชา 4. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 5. การ
แสวงหาและสรางความรู 6. การจัดความรูใหเปนระบบ 7. การแลกเปลี่ยนความรู 8. การนําความรู
ไปใช 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 10. ความสามารถในการจัดการความรู 11. ความสามารถในการ
เรียนแบบรวมมือ 12. ความพึงพอใจ รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรูนี้เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เปน
การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูดวยตัวนิสิตเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักด 
เจริญวงศศักด์ิ (2552) และการุนย ประทุม (2549) ที่กลาววาความสามารถในการจัดการความรูเปน
ความสามารถที่จําเปนในการดํารงชีวิตในยุคขอมูลขาวสาร และสอดคลองกับแนวคิดของเบิรนส และ
จานิคกิ (Bruns; & Janicki: 2006) ที่กลาววาความสามารถในการจัดการความรูสวนบุคคลเปน
ความสามารถในการจัดการกับความหลากหลายของขอมูลเพื่อเพ่ิมพูนความรูของตนเอง  
 รูปแบบการเรียนการสอนนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหจากรูปแบบการเรียนการสอน
ผานหองเรียนเสมือนจริงและขั้นตอนการจัดการความรูสวนบุคคลทั้งในประเทศและตางประเทศ            
ทําใหไดขั้นตอนการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นเรียกวา ACOSA 
Model ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานการจัดการความรู พบวา
องคประกอบและทุกขั้นตอนอยูในเกณฑมีความเหมาะสมในระดับดี  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู
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นี้ใชวิธีการระบบและหลักการออกแบบและพัฒนาการสอน เปนแนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบและ
ประเมินผล ทําใหเกิดการจัดการที่ดีและมีการจัดองคประกอบที่เหมาะสมที่ใชในการเรียนการสอน 
เม่ือเกิดปญหาขึ้นก็สามารถทราบไดวาควรแกไขในขั้นตอนการทํางานจุดใด เพราะมีการจัดระบบ
การควบคุม และการใหขอมูลยอนกลับ ดังที่สมาคมเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา (AECT) 
(Gustafson & Branch.1997) กลาวถึงการพัฒนาการเรียนการสอนไววาเปนการใชวิธีระบบเพื่อการ
ออกแบบการผลิต การประเมินผล การจัดการและการจัดองคประกอบที่เหมาะสมในการใชระบบการ
สอน  และสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2547) เก่ียวกับการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนวาตองมีองคประกอบในสวนของหลักการปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดหรือความเชื่อที่เปนพื้นฐาน
หรือหลักการของรูปแบบการสอนที่นาเชื่อถือ มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่
ยึดถือการจัดระบบคือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบใหสามารถ
นํานิสิตไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการน้ันๆ และมีวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ อันจะ
ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู  
 หลังจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรูแลวนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ พบวารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.1/85.30 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดที่ 85/85  ในการพัฒนาในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวนี้ อาจเปนผลมาจากผูวิจัยไดทําการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูอยางมีระบบ มีการกําหนด
จุดประสงคทางการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของนิสิต มีการออกแบบเนื้อหาใหนิสิต
สามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดตามความตองการและความสนใจของนิสิต จะเรียนเวลาใดหรือจากที่ใด
ก็ได เรียนซํ้าไดเทาที่ตองการ  บทเรียนที่สรางขึ้นมีการนําเสนอทั้งภาพและเสียง มีรวมถึงมีการใช
ไฮเปอรมีเดีย,ไฮเปอรลิงคและไฮเปอรเทกซเพ่ือใหนิสิตเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น และมีการออกแบบ
สวนประสานตอกับผูใช (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง.  2545:  55-56) เพ่ือเปนสวน
ประสานที่ดีระหวางเน้ือหากับนิสิตโดยคํานึงถึงวิธีของการนําทาง (Navigation) และออกแบบทาง
ทัศนะ (Visual Design) มีการใชกระดานสนทนา อีเมลล การอัพโหลด การดาวนโหลด การคนหา
ขอมูล และการสงงานผานระบบ ทําใหนิสิตสามารถติดตอสื่อสารผานทางหองเรียนเสมือนจริงได
ตลอดเวลา อีกทั้งรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูนี้ผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ มีการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําหลายคร้ังจนมีความเหมาะสม มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนได ทําใหนิสิตสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียน
ไดดวยตนเองอยางอิสระ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ในการเรียนและสามารถเรียนซํ้าเม่ือใดก็ได
ตามที่ตองการ จึงทําใหรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ  
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 ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือน
จริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู  
  ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนกับหลังการเรียน
ของนิสิตที่เรียนจากหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตที่เรียนจากหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู กอนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว โดย
หลังเรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นน้ี สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อาจเน่ืองมาจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรูนี้มีจุดเดนที่ไดออกแบบใหมีกระบวนการที่เปนขั้นตอน ทุกขั้นตอนนิสิต
ไดปฏิบัติจริง มีการควบคุมการดําเนินงาน  และมีการตรวจสอบและประเมินผลขอมูลยอนกลับเปน
ระยะๆ อยางตอเนื่องในทุกขั้นตอน ทําใหนิสิตไดรูความกาวหนาของตนเอง มีการออกแบบใหนิสิต
ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถของนิสิตแตละคน เนนใหนิสิตไดรับ
ประสบการณการเรียนที่มีความหมาย นิสิตวางแผนการเรียนรูของตนได สงผลใหนิสิตรูสึกอิสระใน
การเรียน สามารถเรียนไดโดยไมมีขอจํากัดเร่ืองของเวลาและสถานที่ในการเรียน  ในระหวางการ
เรียนมีการเปดโอกาสใหนิสิตมีปฏิสัมพันธกันดวยการรวมมือกันเรียนระหวางเพื่อนในกลุมรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน มีการเปดพ้ืนที่ใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็น (Turoff. 1995)  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะ พูดคุยเก่ียวกับประเด็นที่สงสัย และสามารถติดตามและ
ประสานงานกันไดงายขึ้นผานทางหองเรียนเสมือนจริง  สิ่งเหลาน้ีสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์การเรียน
สูงขึ้น นอกจากนี้รูปแบบหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูมีการเชื่อมโยงกับ
แหลงวิชาการตางๆ จึงเปนแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย ตอบสนองความตองการของนิสิตได และทํา
ใหนิสิตไดรับประสบการณที่หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงนี้มีลักษณะคลายกับหองเรียนปกติที่มีสิ่งชวยสนับสนุนใหมีปฏิสัมพันธระหวางนิสิตกับ
ผูสอนได (ฤทธิชัย ออนม่ิง: ออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุมณฑา พรหมบุญและคณะ 
(2547) ที่วาการเรียนรูแบบสรรคสรางความรูเปนวิธีการเรียนที่นิสิตไดแสวงหาและสรางความรูความ
เขาใจขึ้นดวยตนเอง ความรูจะเกิดขึ้นเม่ือนิสิตมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคน
อ่ืนๆ หรือไดรับส่ิงใหมๆ แลวนําความรูนั้นมาเชื่อมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม นอกจากน้ี สาเหตุที่พบ
ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู อาจเกิดจากคุณลักษณะของนิสิตกลุมทดลองที่
เรียนผานหองเรียนเสมือนจริงนี้  สวนใหญมีความกระตือรือรน ใฝเรียน ใฝรู มีวินัยในการเรียนสูง 
และสามารถมีทักษะการสื่อสารที่ดี ซึ่งเปนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียนผานหองเรียนเสมือน
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จริง จากเดิมที่นิสิตเปนผูมีความใฝเรียน ใฝรูอยูแลว เม่ือไดเรียนดวยหองเรียนเสมือนจริงที่มีวิธีการ
เรียนแบบยืดหยุนที่นิสิตสามารถเขาเรียนจากที่ใดก็ได และสามารถเรียนในเวลาใดก็ได ประกอบกับ
มีชองทางการติดตอสื่อสารกับผูสอนและเพื่อนๆ ไดโดยงาย เม่ือนิสิตกลุมน้ีใชประโยชนจาก
หองเรียนเสมือนจริงไดเต็มที่จึงสงผลใหพบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่
เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง ถึงแมวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังการทดลองจะไมแตกตางกันมากนะ แตก็นับไดวารูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นนี้ ประสบผลสําเร็จเพราะสามารถ
ลดเวลาที่ใชในการเรียนการสอนไดเม่ือเทียบกับการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ และจากการ
สังเกตพบวานิสิตมีความสามารถในการจัดการความรูมากขึ้น รวมไปถึงนิสิตบางคนที่มีวิธีการเรียน
แบบชอบเรียนรูดวยตนเองก็เขากลุมทํากิจกรรมกับเพ่ือนมากขึ้น และนิสิตไมตองเขาเรียนใน
หองเรียนทุกคาบแตมีการนัดเจอกันในหองเรียนเพ่ืออภิปรายในขั้นของการนําไปใช 
 การศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนจากการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 จากการศึกษาความสามารถในการจัดการความรูของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยใหนิสิตไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่
พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือขั้นที่ 1 การแสวงหาและสรางความรู (Knowledge 
Acquisition and Knowledge Creation) ขั้นที่ 2  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge 
Organization) ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) ขั้นที่ 4  การนําความรูไปใช 
(Knowledge Application) และเม่ือเสร็จส้ินการเรียนในทุกบทเรียนใหนิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียน 
ผลการวิจัยพบวานิสิตที่เรียนผานรูปแบบการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู มีความสามารถในการจัดการความรูสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูตามขั้นตอน สงผลทําใหนิสิตมี
ความสามารถในการจัดการความรูอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรูนี้มีขั้นตอนที่สามารถสรางความสามารถในการจัดการความรูไดโดยใน
ขั้นที่ 1 การแสวงหาและสรางความรู (Knowledge Acquisition and Knowledge Creation) เปนขั้น
ของการกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการเรียนการสอนและดําเนินการแสวงหาความรูจากสารสนเทศ 
โดยผูสอนกําหนดหัวขอเน้ือหาที่ตองเรียนเพ่ือเปนหัวขอสําหรับการศึกษาคนควา นิสิตประเมินวา
ตนเองมีความรูกอนเรียนแตละหัวขอในระดับใดจากนั้นผูสอนแบงกลุมนิสิตตามหัวขอเร่ืองที่นิสิต
สนใจเพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในแตละกลุม แลวใหนิสิตแสวงหาความรู โดยเนน
การสืบคนขอมูล/สารสนเทศ ผานเคร่ืองมือ Search Engine บนเครือขายและขอมูลที่มีอยูจากแหลง
ตางๆ เพ่ือฝกความสามารถในการคนควา การแสวงหาความรูและความสามารถในการคนหา
สารสนเทศ ความสามารถในการสืบคนหาขอมูล ในขั้นน้ีจะบอกถึงความสามารถในการแสวงหา
ความรูจากสารสนเทศท่ีอยูมากหลายและหลากหลายในเครือขายอินเทอรเน็ตที่ยังไมเดนชัดให
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เกิดขึ้น ในการคนหาสารสนเทศ (สมชาย นําประเสริฐชัย  : 2546) ขั้นที่ 2  เปนขั้นการจัดความรูให
เปนระบบ (Knowledge Organization) เปนขั้นของการแบงชนิดและประเภทของขอมูล จัดทาํใหเปน
ระบบเพื่อความสะดวกตอการคนหาและนําไปใช โดยสมาชิกในแตละกลุมระดมความคิด รวมกัน
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดไปศึกษาคนความา แลวชวยกันตัดสินคุณภาพของขอมูลโดยรวมกัน
พิจารณาถึงความนาเชื่อถือและความถูกตองของขอมูลที่ไดไปคนความา แลวสรุปความรูที่ไดจาก
การคนควา โดยใหนิสิตแตละกลุมสรุปผลออกมาในรูปแบบของแผนที่ความคิดจากนั้นนําแผนที่
ความคิดของแตละกลุมไปเก็บไวใน Web blog ของแตละกลุม ขั้นที่ 3 เปนขั้นการแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) เปนการแบงปนและกระจายความรู โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือใน
การถายทอดจากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึงโดยนิสิตแตละคนเขาไปศึกษาเน้ือหา หัวขอของกลุม
อ่ืน หากมีขอสงสัยก็สามารถโพสตคําถามไวในกระทูหรือมีการใชหองสนทนาเพื่อการถามตอบ ใน
ขั้นนี้นิสิตแตละกลุมสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลความรูของกลุมและของตนเองไดเพ่ือใหไดขอมูล
ความรูใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น ขั้นที่ 4 เปนขั้นการนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนการ
นําเอาสารสนเทศ ความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเปนประโยชน เชน เพ่ือแกปญหาหรือใชเพ่ือตัดสินใจ 
โดยที่นิสิตนําความรูที่ไดจัดเก็บไวไปใชแกปญหาทางการศึกษา โดยเขียนโครงงานสรางนวัตกรรม
การศึกษา ประเมินโครงงานและผลงานของนิสิตโดยการใชเกณฑการประเมิน (Scoring Rubric) 
หลังจากเรียนแลวนิสิตประเมินวาตนเองมีความรูแตละเรื่องในระดับใด นอกจากน้ีผูวิจัยไดกําหนดให
มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อสนับสนุนใหนิสิตเกิดการจัดการความรูใหไดมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมเสริม
ทักษะในรูปแบบการคนควาดวยตนเองนี้ ผูสอนไดเตรียมสื่อประกอบการเรียนและทําลิงคเชื่อมโยง
ไปคนหาขอมูลตามแหลงเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหนิสิตไดพัฒนาศักยภาพไดอยาง
เต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2541) ที่วาการเรียนในระดับสูง ควร
เนนการเรียนรูเพ่ือการวิเคราะหวิจัย โดยใหนิสิตศึกษาหาความรูดวยตนเอง และนํามาอภิปราย
รวมกันใหเกิดความเขาใจ 
 การศึกษาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิตที่เรียนจากการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 
 การศึกษาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือเรียนของนิสิตที่เรียนจากรูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู โดยใหนิสิตประเมินตนเองในแบบ
ประเมินความรวมมือในการเรียน ผลการประเมินพบวาความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของ
นิสิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ซึ่งอยูในระดับดี แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสงผลทําใหนิสิตเกิดความรวมมือในการ
เรียนไดเปนอยางดี อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเรียนแบบรวมมือเปนลักษณะที่เปนผลผลิตจาก
วิธีการเรียนแบบใหนิสิตจัดการความรูดวยตนเองได ซึ่งเปนการกระทําเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับหลักการแนวคิดของจอหนสัน แอนดจอหนสัน (Johnson and 
Johnson. 1989) ที่วาการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการ
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รวมกันและชวยเหลือกันภายในกลุม และสอดคลองกับแนวคิดของอรพรรณ พรสีมา 2540: 254) ที่
กลาววาการเรียนแบบรวมมือเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรูใหแกนิสิตไดเรียนรูรวมกัน แตละคนมีสวนรวมในการเรียน คนเกงจะชวยเหลือคนท่ี
ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเทาน้ันหากแตจะตองรวมกัน
รับผิดชอบตอการเรียนของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จ
ของกลุม  
 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู  
 จากการนําแบบสอบถามไปวัดความพึงพอใจของนิสิตตอการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู พบวานิสิตมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรูที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นตอ
รูปแบบดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริงอยูในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแบบสอบถามพบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้มากเพราะสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง ไมจําเปนตองเรียน
ในหองเรียนทําใหรูสึกอิสระที่ไดศึกษาดวยตนเอง และรูสึกสนุกสนานไปกับการเรียน อีกทั้งยัง
สามารถพบเพื่อนหรือแสดงความคิดของตัวเองได จากในหองเรียนที่ไมกลาซักถาม นิสิตสามารถ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไดตลอดเวลา นอกจากนี้นิสิตยังสามารถรูระดับความกาวหนาของ
ตนเอง รูผลการเรียนของตนเอง การจัดการเรียนรูนี้ทาทายความสามารถของตนเองทําใหมี
ประสบการณในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรมากขึ้น และมีการติดตอสื่อสารกับเพ่ือนมากขึ้น ทําให
สามารถจัดการกับขอมูลไดดียิ่งขึ้น คนหาขอมูลไดรวดเร็ว นิสิตรูสึกประสบความสําเร็จในการคนหา
ขอมูลที่ตองการ  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ผูสอนจะตองมีการเตรียมพรอมในหลายดาน ในดานตัวนิสิตจะตองมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตเปนอยางดี และหากนิสิตขาดความรู ความเขาใจ
ดังกลาว รูปแบบการการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ที่
สรางขึ้นมานี้จะไมสามารถสนับสนุนหรือไมสงเสริมการเรียนรูของนิสิตได แตอาจจะเปนอุปสรรค
สําหรับการเรียนรู  ดานตัวผูสอนควรตองมีการเตรียมการมาเปนอยางดี ทั้งยังตองเปนผูที่มีเวลา มี
ความอดทนในการเขามาติดตาม ดูแลการเรียนการสอนรูปแบบการการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู และควรตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในระบบ
อินเทอรเน็ต เพ่ือจะไดเปนที่ปรึกษา ใหความสะดวก ชวยใหการเรียนราบร่ืนไดเปนอยางดี 
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  1.2  การเตรียมความพรอมของนิสิต เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญมากกลาวคือ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นน้ี เหมาะสําหรับนิสิตที่มีความพรอมในการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต นิสิตจําเปนตองมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับการใชงานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเบื้องตน และจะตองมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนผานระบบเครือขายและรักการเรียนรูดวย
ตนเอง หากวานิสิตไมมีพ้ืนฐานความรูในดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตผูสอนจําเปนตองให
ความรูและฝกทักษะดังกลาวใหแกนิสิตใหดี กอนจะมาใชรูปแบบการการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่สรางขึ้น 
  1.3  ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู ควรจะตองมีความพรอมของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดี มี
คอมพิวเตอรรองรับความตองการในการใชงานเพ่ือการเรียนการสอนตามรูปแบบที่สรางขึ้น ครูหรือ
ผูสอนจึงตองคํานึงถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตในสถานศึกษาดวยวามีความ
พรอมในการรองรับการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดมากนอยเพียงใด 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรูนี้ทําการศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
จัดการความรู และความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนผานหองเรียนเสมือนจริงในดานความคงทนของความสามารถในการจัดการความรูที่มุงหวัง
ใหนิสิตสามารถนําความรูเดิมที่มีอยูไปประยุกตใชในสถานการณที่แตกตางกัน 
 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในการใชกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน ACOSA Steps ใน
เนื้อหาวิชาอ่ืนๆ เชน ดานวิทยาศาสตร เพ่ือใหนิสิตสามารถจัดการกับความหลากหลายของขอมูล 
และสามารถการจัดการความรูดวยตนเองได รวมไปถึงสามารถคนหาขอมูลความรูตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการจัดการความรูในรูปแบบของการใชงาน
ผานทางโมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา หรือการเรียนผาน Smart Phone เพ่ือความสะดวกของ
นิสิตยิ่งขึ้น 
 2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยกับผูเรียนที่เปนเด็ก อาจเปนชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษา 
เน่ืองจากเด็กในปจจุบันมีทักษะการใชคอมพิวเตอร แตยังขาดทักษะการจัดการความรู ขาดการคิด
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสาร ทําใหรับขาวสารที่เปนเท็จ 
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 3.  อาจารยชัชวาล ชุมรักษา  
  อาจารยประสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 รายนามผูเชีย่วชาญดานประเมินหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรพล บุญลือ  
  อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 2. รองศาสตราจารย ดร.พงษประเสริฐ หกสุวรรณ  
  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 3 ดร.เอกนฤน บางทาไม 
  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4  ดร.ณัฐญา นาคะสันต  
  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
 5.  ดร.วิวัฒน มีสุวรรณ  
  อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 รายนามผูเชีย่วชาญดานการวัดและประเมินผล 
 1.  รองศาสตราจารย ดร.กานดา พูนลาภทวี  
  อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี กระโหมวงษ   
  อาจารยประจําสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศกึษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3.  ดร.สุทธาสินี บุญญพิทักษ  
  อาจารยประจําสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศกึษาศาสตร  
  มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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เอกสารสรุปรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง 
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 

 
 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรูนี้ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู โดยใชเปนกรอบในการสรางและพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการจัดการความรูระดับบุคคลตอไป ผูวิจัยตองประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบกอนนําไปทดลองใช โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  หลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดการความรูที่นําไปสูการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน 
  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษาหลายๆ ทานเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่จะ
นําไปสูการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู ทําใหไดขอสรุปดังนี้ 
  1.1 รูปแบบการเรียน คือ แบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือจัดลําดับ
ประสบการณใหแกผูเรียนอยางมีเปาหมาย เพ่ือสงเสริมใหเกิดประสบการณหรือเง่ือนไขบางอยางอัน
สงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการภายในสมองของผูเรียน 
  1.2  การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional System Design) 
   การออกแบบและพัฒนาการสอนเปนกระบวนการอยางมีระบบที่มีการวางแผน
ขั้นตอนการทํางานโดยใชวิธีระบบ (System Approach) ซึ่งเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มี
การกําหนดปญหา สมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล และการดําเนินการทดลองจะนําไปสูการสรุปผลที่
เหมาะสมเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ถาผลสรุปหรือผลลัพธที่ไดมาเปนสิ่งที่คาดวาจะไดผลดีก็จะ
ถูกนํามาทดลองใช แตถาหากนํามาใชแลวยังไมสามารถแกปญหาไดก็จะตองมีการทดลองวิธีใหม
ตอไปจนกวาจะไดผลลัพธที่ถูกตองที่ใชแลวแกปญหาไดเปนผลสําเร็จ 
  1.3  แนวคิดการจัดการความรูในระดับบุคคล (Personal Knowledge Management) 
   ดอรเซย (Dorsey. 2005: Online) เชื่อวาการจัดการความรูสวนบุคคลเปนชุดของ
ทักษะการแกปญหาที่มีองคประกอบดานการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถทางกายภาพ ซึ่งชุด
ของทักษะเหลาน้ีประกอบดวยทักษะ 7 ดานคือ 
   1) การแสวงหาสารสนเทศ (Retrieving Information) 
   2) การประเมินคาสารสนเทศ (Evaluation Information) 
   3) การจัดระบบสารสนเทศ (OrganizedInformation 
   4) การวิเคราะหสารสนเทศ (Analyzing Information) 
   5) การนําเสนอสารสนเทศ (Present Information) 
   6) การรักษาและปกปองสารสนเทศ (Securing Information) 
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   7) การประสานรวมมือทางสารสนเทศ (Collaborating Around Information) 
  1.4  แนวคิดการใชหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 
   การใชหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือใหผูเรียนไดฝกความคิด ฝกจัดการสารสนเทศและ
ฝกความสามารถในการจัดการความรู ที่มีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ การ
ประเมินผล และการบริการผานเครือขายสารสนเทศ โดยมีที่ตั้งเสมือนจริงอยูในระบบคอมพิวเตอร มี
ระบบการบริหารการจัดการ ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบการจําลองสถานการณ  มีการ
ประเมินผลและระบบการบริการในทํานองเดียวกันกับการเรียนภายในหองเรียนปกติ แตดําเนินการ
ผานเครือขายสารสนเทศโดยปรับกระบวนการใหสอดคลองกับลักษณะของเครือขายสารสนเทศ และ
ซอฟทแวร (Software) ที่ใชสวนที่ตั้งจริงอาจมีเพียงสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทํานองเดียวกับศูนย
ควบคุมทางการเรียนโดยมีพ้ืนที่สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการขอมูล (Servers) และ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานของผูที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร   
  1.5  แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning)  
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถ
แตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปน
ทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งการเปนกําลังใจใหแกกันและกันจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีและไดเรียนรูทักษะทางสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน   
  1.6  ทฤษฎีการสรางสรรคความรู (Constructivist Learning Theory)  
   การเรียนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูในตนเอง และดวยตนเองของผูเรียน  
หากผูเรียนไดมีโอกาสไดสรางความคิด  และนําความคิดของตนเองไปสรางสรรคชิ้นงาน โดยอาศัย
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทําใหเห็นความคิดน้ันเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  และเมื่อผูเรียนสรางสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา  ก็หมายถึงการสรางความรูขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรูที่สรางขึ้นในตนเองนี้ จะมี
ความหมายตอผูเรียน จะอยูคงทนไมลืมงาย และจะสามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตน
ไดดีนอกจากนั้นความรูที่สรางขึ้นเองนี้  ยังจะเปนฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไปอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด     
  2. เปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
   2.1  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นน้ีมีเปาหมายในการจัดโครงสรางและ
องคประกอบที่ใชในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสามารถในการจัดการความรู 
  2.2  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นน้ี มุงสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในเนื้อหาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3.  รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
จัดการความรู 
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รูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
 (ACOSA Model) 

 
รายละเอียดขององคประกอบของรูปแบบ  
 รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูที่
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดวิธีระบบ (System Approach) ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักไดแก            
1.ปจจัยนําเขา 2. กระบวนการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรู 3.การควบคุม 4.ผลผลิต 5.ขอมูลยอนกลับ โดยมี 12 องคประกอบยอยคือ 1. นิสิต 2. ผูสอน 
3. เนื้อหาวิชา 4. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 5. การแสวงหาและสรางความรู 6. การจัด
ความรูใหเปนระบบ 7. การแลกเปลี่ยนความรู 8. การนําความรูไปใช 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
10. ความสามารถในการจัดการความรู 11. ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ 12. ความพึง
พอใจ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้ 
 ซึ่งมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังนี้ 
 1.  ปจจัยนําเขา (Input) องคประกอบที่เปนปจจัยนําเขาในการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงไดแก 
  นิสิต นิสิตมีหนาที่ตองเรียนรูดวยตนเองและมีการรวมกันทํางานกลุมระหวางเรียนมี
การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ทํากิจกรรมตามที่ผูสอนกําหนดให โดยใชเคร่ืองมือ
ในการติดตอสื่อสารที่มีอยูในหองเรียนเสมือนจริงซ่ึง ไดแก หองสนทนา บลอค มีการทําแบบฝกหัด 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความสามารถในการจัดการความรู ความสามารถในการ
เรียนแบบรวมมือและความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง 
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  คุณลักษณะของนิสิตที่เหมาะสมกับรูปแบบหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการ
จัดการความรูนี้ควรเปนผูที่มีลักษณะใฝเรียนใฝรู มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา มีความสามารถ
ในการสื่อสารผานการอานและการเขียน รวมถึงมีทักษะความสามารถพื้นฐานทางคอมพิวเตอร และ
สามารถทํางานรวมกันภายในกลุมได 
  ผูสอน ในการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสรางความรูในระดับบุคคล เปนกิจกรรม
ที่มุงเนนใหนิสิตสามารถเรียนรูเนื้อหาบทเรียนดวยตนเองและเนนนิสิตเปนศูนยกลางผานกิจกรรม
การทํางานรวมกันตามที่ผูสอนกําหนดไว ผูสอนมีหนาที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน คอยให
คําปรึกษา สนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง โดยสนับสนุนใหนิสิตเลือก
สิ่งที่ตองการเรียนรูและกระตุนใหทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนและวิธีการจัดการความรู 
จนไดความรูดวยตนเองและนําความรูที่ไดไปแบงปน และสงเสริมใหนิสิตสามารถกําหนดประเด็นใน
การคนหาขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะหสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง  
  เน้ือหาวิชา การจัดการเน้ือหาวิชาเพ่ือใหนิสิตสามารถจัดการความรูไดนั้น ผูสอนตอง
ออกแบบเนื้อหาบทเรียนใหมีความยืดหยุน เพ่ือใหนิสิตสามารถเรียนไดอยางอิสระ มีการนําเสนอ
เน้ือหาแบบผสมผสานของสื่อมัลติมีเดียที่มีภาพเคลื่อนไหว ไฟลเสียง ไฟลวีดิโอ เพ่ือใหนิสิตเขาใจ
เน้ือหาอันนําไปสูการเรียนรูตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวอยางงายและเปนระบบ  
  เนื้อหาที่วิชาที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เสริมสรางการจัดการความรู ไดแก เน้ือหาวิชาที่มุงเนนดานทฤษฎีและสามารถนําทฤษฎีนั้นไป
ปฏิบัติใชจริงใหเห็นผล เชน เนื้อหาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่มุงเนนใหนิสิตมี
ความรูในทางทฤษฎีเร่ืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สื่อการสอน และใหนิสิตสามารถนํา
ทฤษฎีที่ไดเรียนรูมาไปประยุกตใช โดยสรางนวัตกรรมหรือส่ือการสอนไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
  ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งที่ชวยสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบนี้
ประกอบดวย 
  1) ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรที่
สามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตและมีโปรแกรมเขาสูอินเทอรเน็ตได 
  2) บุคลากรคอมพิวเตอร (Peopleware) ประกอบดวยอาจารย นิสิต เจาหนาที่ผูดูแล
และควบคุมระบบเครือขาย 
  3) เวลาในการเรียน (Time) เปนการจัดตารางเวลาในการเรียนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนเสมือนจริง มีการนัดหมายตามตารางกําหนดเวลาทํากิจกรรมรวมกัน สามารถ
โตตอบไดทันที ระหวางอาจารยกับนิสิต และนิสิตกับนิสิต 
  4) หองเรียนเสมือนจริง สําหรับพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบดวย
หองยอยอีก 3 หองคือหองทฤษฎี หองสมุดและหองปฏิบัติ 
      - หองทฤษฎี มีไวสําหรับใหนิสิตไดเขาศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎีและแสดงผลงานจาก
การศึกษาคนควา 
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      - หองสมุดเสมือนจริง เปนหองสําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานเครือขาย 
ผูสอนและนิสิตรวมกันรวบรวมแหลงคนควาขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือไดมานําเสนอ เพ่ือใหนิสิตคนอ่ืน
ไดศึกษาเพ่ิมเติม 
      - หองปฏิบัติ (Workshop) เปนหองสาธิตการปฏิบัติ การสรางสื่อนวัตกรรม การ
แลกเปลี่ยนขอมูล การถามตอบปญหาระหวางการปฏิบัติงาน เพ่ือหาทางแกปญหาของนิสิต 
  องคประกอบดานปจจัยนําเขาแตละตัวมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันเปนปจจัยที่ตอง
เก้ือหนุนกันตลอดเวลา ขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปไมได และการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการจัดการ
ความรู มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อสนับสนุนใหนิสิตเกิดการจัดการ
ความรูไดมากท่ีสุด ซึ่งกิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบการคนควาดวยตนเองนี้ ผูสอนไดเตรียมสื่อ
ประกอบการเรียนและทําลิงคเชื่อมโยงไปคนหาขอมูลตามแหลงเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือ
สนับสนุนใหนิสิตไดพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่  
 2. กระบวนการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการ
ความรู (Process)  
  ในการดําเนินการเรียนการสอนตามกิจกรรมการจัดการความรูนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดย
อาศัยหลักการเรื่องการจัดการความรูในระดับบุคคล (Personal Knowledge Management) 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 
  2.1  การแสวงหาและสรางความรู (Knowledge Acquisition and Knowledge 
Creation) เปนขั้นของการกําหนดขอบเขตเน้ือหาในการเรียนการสอนและดําเนินการแสวงหา
ความรูจากสารสนเทศ โดยผูสอนจะดําเนินการดังนี้ 
   2.1.1  ผูสอนกําหนดหัวขอเนื้อหาท่ีตองเรียนเพ่ือเปนหัวขอสําหรับการศึกษา
คนควา  
   2.1.2  นิสิตทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือประเมินวาตนเองมีความรูกอนเรียนแตละ
หัวขอในระดับใด  
   2.1.3  จากน้ันผูสอนแบงกลุมนิสิต ตามหัวขอเร่ืองที่นิสิตสนใจเพ่ือแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในแตละกลุม 
   2.1.4  นิสิตแสวงหาความรู โดยเนนการสืบคนขอมูล/สารสนเทศ ผานเครื่องมือ 
Search Engine บนเครือขายและขอมูลที่มีอยูจากแหลงตางๆ เพ่ือฝกความสามารถในการคนควา 
การแสวงหาความรูและความสามารถในการจัดการความรู 
  2.2  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนขั้นของการแบง
ชนิดและประเภทของขอมูลใหเปนระบบเพื่อความสะดวกตอการคนหาและนําไปใช โดยผูสอนและ
นิสิตมีบทบาทดังนี้ 
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   2.2.1  สมาชิกในแตละกลุมระดมความคิด รวมกันวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ได
ไปศึกษาคนความา แลวชวยกันตัดสินคุณภาพของขอมูลรวมกัน โดยพิจารณาถึงความนาเชื่อถือ
และความถูกตองของขอมูลที่ไดไปคนความา  
   2.2.2  สรุปความรูที่ไดจากการคนควา โดยใหนิสิตแตละกลุมสรุปผลออกมาใน
รูปแบบของแผนที่ความคิด 
   2.2.3  นําแผนที่ความคิด ของแตละกลุมไปเก็บไวใน Web blog ของแตละกลุม 
  2.3 การแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing)  
   เปนการแบงปนและกระจายความรู โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการ
ถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนคือ 
   2.3.1  นิสิตแตละคนเขาไปศึกษาเนื้อหา หัวขอของกลุมอ่ืน  
   2.3.2  หากมีขอสงสัย ก็สามารถโพสตคําถามไวในกระทู หรือมีการใชหองสนทนา
เพ่ือการถามตอบ ในขั้นน้ีนิสิตแตละกลุมสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลความรูของกลุมและของ
ตนเองไดตลอดเวลาเพื่อใหไดขอมูลความรูที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 2.4 การนําความรูไปใช (Knowledge Application) เปนการนําเอาความรูที่ ไดไป
ประยุกตใชใหเปนประโยชน เชน เพ่ือแกปญหาหรือใชเพ่ือตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนคือ 
   2.4.1 นิสิตนําความรูที่ไดจัดเก็บไวไปใชแกปญหาทางการศึกษา หรือนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในการสรางนวัตกรรมการศึกษาหรือส่ือการสอน โดยใหแตละกลุมเขียนโครงการ
พัฒนาและนวัตกรรมหรือส่ือการสอน 
   2.4.2  นิสิตแตละกลุมสรางผลงานของกลุมตนเองขึ้น แลวนําเสนอผลงานของกลุม
ตนผานทางหองเรียนเสมือนจริง 
   2.4.3  นิสิตทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินวาตนเองมีความรูแตละเรื่องใน
ระดับใด    
 3.  ผลลัพธ (Output) องคประกอบที่เปนผลลัพธของการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริง ไดแก 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนความรูความสามารถของนิสิตที่ไดรับหลังจากเรียนใน
เน้ือหาวิชา ซึ่งวัดไดดวยแบบทดสอบออนไลน  
  ความสามารถในการจัดการความรู เปนความสามารถในการคนควาหาความรู              
การรวบรวม การสังเคราะห การวิเคราะห และสามารถนําความรูที่มีอยูและที่ไดมาจัดหมวดหมู 
ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ซึ่งวัดคะแนนที่ไดจากแบบ
ประเมินความสามารถในการจัดการความรู  
  ความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ  คือความสามารถในการทําจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นิสิตอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แบบคละความสามารถแลวใหทํางานรวมกันชวยเหลือ
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กันโดยการผสมผสานความรูเดิมที่มีอยูแลวกับความรูใหม และคนพบความหมายของสิ่งที่ศึกษาดวย
กลุมนิสิตเอง  
  ความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบหองเรียนเสมือนจริง คือ ระดับความคิดเห็น
ดานความรูสึกของนิสิตตอรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการ
จัดการความรู 
  องคประกอบยอยดานผลลัพธแตละตัวไมมีสัมพันธกัน เน่ืองจากในบางคร้ังนิสิตมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังจากเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนนี้ แตอาจรูสึกไมพึง
พอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนนี้  
 4  การควบคุม (Control)  
  เพ่ือใหไดผลลัพธที่ มีประสิทธิภาพตามสมมุติฐานที่ตั้งไว จึงตองมีการควบคุม          
ทุกขั้นตอน นับตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ โดยในรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรู โดยเนนไปที่การควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งไดแกการจัด
กิจกรรมการจัดการความรูเพ่ือใหนิสิตไดปฏิบัติตามและกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูแบบทํางาน
รวมกัน 
 5.  ผลยอนกลับ (Feedback)  
  ผลยอนกลับ (Feedback) เปนการนําขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ความคิดเห็น
ของนิสิตและผลจากการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง แกไขรูปแบบการเรียนการ
สอนผานหองเรียนเสมือนจริงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง 
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 

 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือน 
 จริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  
 5 = เหมาะสมดีมาก 
 4 = เหมาะสมดี 
 3 = เหมาะสมปานกลาง 
 2 = เหมาะสมพอใช 
 1 = ควรปรบัปรุง 
 

ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดานความเหมาะสม      
1. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการจัดการ

ความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

     

2. เปาหมายของรูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความเหมาะสมเพียงใด 

     

3. ลําดับขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริง
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความเหมาะสมเพียงใด 

     

4. การกําหนดบทบาทผูเรยีนมีความเหมาะสมเพียงใด      
5. การกําหนดบทบาทผูสอนมีความเหมาะสมเพียงใด      
6. การกําหนดปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

เพียงใด 
     

7. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียน      
 7.1 การจัดกิจกรรมขั้น AC -การแสวงหาและสรางความรู

(Knowledge Acquisition and Knowledge Creation) มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

     

 7.2 การจัดกิจกรรมขั้น O -การจัดกิจกรรมการจัดความรูใหเปน
ระบบ (Knowledge Organization) มีความเหมาะสมเพียงใด 
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ดานความเหมาะสม (ตอ)      

 7.3 การจัดกิจกรรมขั้น S- การจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นความรู 
(Knowledge Sharing) มีความเหมาะสมเพียงใด 

     

 7.4 การจัดกิจกรรมขั้น A- การจัดกิจกรรมการนําความรูไปใช 
(Knowledge Application) มีความเหมาะสมเพียงใด 

     

8. กระบวนการควบคุม มีความเหมาะสมเพียงใด      
9. ผลลัพธของกระบวนการ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน

เพียงใด 
     

10. การพิจารณาผลยอนกลับนัน้ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน
เพียงใด 

     

ดานการนําไปใช      
1. รูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง

การจัดการความรูมีความเหมาะสมในการขยายโอกาสการเรียนการ
สอนเพียงใด 

     

2 
 
รูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การความรูมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกจิ
ฐานความรูเพียงใด 

     

3. รูปแบบการเรยีนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง
การจัดการความรูนี้สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการความรูไดจริง 

     

4. รูปแบบการเรยีนการสอนนี้สะดวกตอการนําไปใชดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

     

5. เม่ือพิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากการใชรูปแบบการเรียนการ
สอนนี้จะคุมคากับเวลาที่ใชในการดําเนินการ มากนอยเพียงใด 
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ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(………………………………………………………..…..…………………..) 
วันที ่............... เดือน ........................................... พ.ศ. ............ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง 
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
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แบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง 
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  (ดานเน้ือหา) 

 
คําชี้แจง 

แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดาน
เน้ือหาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในดานความสอดคลองและความเหมาะสมของ
เน้ือหา การนําเสนอและแบบทดสอบ ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงบทเรียน
ใหสมบูรณยิ่งขึ้น จึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนสมบูรณและ
สอดคลองกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน โดยมีคาระดับเหมาะสมในแบบประเมินน้ีมี 5 ระดับ มีความหมายดังน้ี 

คาระดับ 5 หมายถึง ดีมาก คาระดับ 4 หมายถึง ดี 
คาระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง คาระดับ 2 หมายถงึ พอใช 
คาระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

 
ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ       
 1.1 ความถูกตองของเนื้อหา       
 1.2 การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม       
 1.3 ภาษาที่ใชมีความชัดเจน       
 1.4 ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม       
 1.5การนําเสนอนาสนใจ       
 1.6 เน้ือหามีความนาเชื่อถอื อางอิงแหลงที่มา       
2. ดานตัวอักษร ภาพ ภาษา       
 2.1 ภาษาที่ใชในเนื้อหามีความถูกตอง       
 2.2 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับของ
ผูเรียน 

      

 2.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม       
 2.4 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
 2.5 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
 2.6 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
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ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
ขอเสนอแนะ 

3. ดานเสียงและภาษา       
 3.1 เสียงบรรยายเหมาะสม       
 3.2  เสียงบรรยายชัดเจน       
 3.3 เสียงดนตรีประกอบเหมะสม       
4. ดานแบบทดสอบ       
 4.1 ความชัดเจนของคําถาม       
 4.2 สอดคลองกับวัตถุประสงค       
 4.3 รูปแบบการทดสอบเหมาะสมกับกลุมปา
หมาย 

      

 4.4 จํานวนขอสอบเหมาะสม       
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(………………………………………………………..…..…………………..) 
วันที ่............... เดือน ........................................... พ.ศ. ............ 
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แบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริง 
เพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู  (ดานเทคโนโลยีของบทเรียน) 

 
คําชี้แจง 

แบบประเมินฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
ของบทเรียนดานการเขาถึงบทเรียน การออกแบบการสอน การจัดการรูปแบบของบทเรียน การนํา
ทางและการเชื่อมโยงของบทเรียน  และการมีปฏิสัมพันธของนิสิตและผูสอนในหองเรียนเสมือนจริง 
ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหองเรียนเสมือนจริงใหสมบูรณยิ่งขึ้น          
จึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนสมบูรณและสอดคลองกับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด โดยใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมี
คาระดับเหมาะสมในแบบประเมินน้ีมี 5 ระดับ  มีความหมายดังนี้ 

คาระดับ 5 หมายถึง ดีมาก  
คาระดับ 4 หมายถึง ดี 
คาระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  
คาระดับ 2 หมายถึง พอใช 
คาระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

 
ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานการเขาถึงบทเรียน       
 1.1 คูมือแนะนําการใชหองเรียนเสมือนจริง       
 1.2 งายและสะดวกในการใชงาน       
2. ดานการออกแบบการสอน       
 2.1 การออกแบบหองเรียนเสมือนจริงมีความ
นาสนใจ 

      

 2.2 ระบบนําทาง (Navigation) เชื่อมโยง
ภายในบทเรียน 

      

 2.3 การเชื่อมโยง (Link) ไปยังแหลงทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนภายนอก 

      

 2.4 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
 2.5 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
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ระดับความเหมาะสม 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

ขอเสนอแนะ 

 2.6 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม       
 2.7 ขนาดของปุมและสัญลกัษณรูปไอคอน        
3. ดานการจัดรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริง       
 3.1 ดึงดูดความสนใจ       
 3.2  การใชสปีระกอบ       
 3.3 การออกแบบหนาจอ       
 3.4 การจัดวางเน้ือหาบทเรียน       
 3.5 การจัดวางเมนูตางๆ        
4. ดานนําทางและการเชื่อมโยง       
 4.1 การนําทางภายในบทเรยีน       
 4.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน       
5.การปฏิสัมพันธ       
 5.1 การปฎิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน       
 5.2 การปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน       

 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินวัดความสามารถในการจัดการความรู 
แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
แบบวัดความพึงพอใจ 

แบบประเมินผลงานของนิสิต 
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการความรู 
 
คําชี้แจง แบบวัดน้ีเปนแบบประเมินความสามารถในการจัดการความรู ขอใหนิสิตอานขอความ

ตอไปน้ีแลวทาํเครื่องหมาย ลงในชองเลขทีต่รงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุดเพียง
ชองเดียว 

 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
น

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุ ด
 

ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
ความสามารถดานการแสวงหาและสรางความรู      

1. ขาพเจากับเพ่ือนภายในกลุม มีการอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับขอบเขตของ
เน้ือหาวิชาในการเรียน 

     

2. เม่ือประสบกับขอสงสัยที่หาคําตอบไมได ขาพเจาจะขอคําแนะนําจากผูที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สงสัยนั้นได อยางไมยากลําบาก 

     

3. ขาพเจาสามารถสรางความเชื่อมโยงของขอมูลแตละชิน้ได      
4. ขาพเจาสนุกกับการหาคําตอบจากคําถามที่ยากๆ      
5. ขาพเจาสามารถสราง Mind Mapping เก่ียวกับเรื่องที่ไปศึกษาคนควาได      
6. ขาพเจาคนหาขอมูลและความรูที่จําเปนสําหรับการเรียน ใหสําเร็จลุลวง

จากหองสมุดทั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแหงอ่ืน 
     

7. ขาพเจาคนหาขอมูลและความรูที่จําเปนสําหรับการเรียน ใหสําเร็จลุลวง
จากเว็บไซตตางๆ บนอินเทอรเน็ต 

     

8. ขาพเจากับเพ่ือนในกลุมรูจักแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือไดทางอินเทอรเน็ต      
9. ขาพเจาใชรหัสผานสวนตวัเพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลและความรูที่สาํคัญ

ที่ไดจัดเก็บ 
     

ความสามารถดานการจัดความรูใหเปนระบบ       
1. ขาพเจาขอคําแนะนําในการปรับปรุงการเรียนของขาพเจา จากบุคคล

ภายในมหาวิทยาลัยทีไ่ดรับการยอมรับวามีผลการปฏิบัติงานดี 
     

2. ขาพเจาวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งที่ไดจากการอภิปรายรวมกันกับเพื่อน 
ออกมาเปนความรูสําหรับเปนแนวทางการพัฒนาการเรียน 
 

     

3. ขาพเจามีวิธีการบันทึกและจัดเก็บความคิดตางๆ ของตนเองไวอยางเปน
หมวดหมู คนหาไดงาย 
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มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
น

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุ ด
 

ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
4. ขาพเจาและเพื่อนในกลุม เก็บรวบรวมเอกสาร เก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการ

แกปญหาการเรียนไวอยางเปนหมวดหมู คนหาไดงาย 
     

5. ขาพเจาใชคอมพิวเตอร ชวยในการจัดเก็บขอมูลและความรูใหเปน
หมวดหมู เพ่ือที่จะคนหาและเรียกใชไดงาย 

     

6. ขาพเจาสามารถแยกแยะไดวา ขอมูลความรูจากแหลงใดที่มีความถูกตอง
และเชื่อถือได 

     

7. ขาพเจาสามารถจัดเก็บรายชื่อเว็บไซตตางๆ ที่เปนแหลงขอมูลและความรู
ที่มีประโยชนในการเรียนไวเปนหมวดหมู คนหาไดงาย 

     

ความสามารถดานการแลกเปลี่ยนความรู       
1. ขาพเจานําขอมูลและความรูที่ไดจากประสบการณการเรียนของผูอ่ืนมาใช

ประโยชนในการเรียนของตน 
     

2. ขาพเจารูวาเพ่ือนคนใดในกลุมมีความถนัดหรือความชํานาญในเร่ืองใด      
3. ขาพเจาคิดและวางแผนการเรียนรูตางๆ ดวยตนเอง      
4. ขาพเจาสามารถเขียนบทความเก่ียวกบัความรูที่มีอยู เผยแพรทางเว็บไซต

ได 
     

5. ขาพเจาสามารถเขียนความรูที่มีอยู ออกมาเปนภาษาเขียนที่สั้น กะทัดรัด 
ทําใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย 

     

6. ขาพเจาแกไขปญหาการเรียนของตนดวยวิธีการใหมๆและใชผลดีกวาวธิี
เดิม 

     

7. ขาพเจากับเพ่ือนในกลุมมีการแลกเปลี่ยนความรูกัน      
8. ขาพเจาคิดวาเพ่ือนของขาพเจามีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน      
9. ขาพเจาแกปญหาการเรียนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพือ่นใน

กลุมที่คิดแตกตางจากขาพเจา 
     

10. ขาพเจาใชอีเมลลหรือแชท ชวยในการตดิตอส่ือสารกับบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 

     

11. ขาพเจาชอบอานหนังสือกับเพ่ือนๆแลวพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็น
เห็นซ่ึงกันและกัน 
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มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
น

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุ ด
 

ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
ความสามารถดานการนําความรูไปใช       

1. ขาพเจาสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดี      
2. ขาพเจารูสึกวาอาจารยผูสอนสรางโอกาสสําหรับใหขาพเจาและเพ่ือนๆ

มารวมอภิปราย แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูกัน 
     

3. ขาพเจาสรุปขอมูลตางๆท่ีไดจากการอานตําราวิชาการ บทความ งานวิจัย 
และการฝกอบรมออกมาเปนความรูสําหรับนําไปใชตอไป 

     

4. ขาพเจาไดพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนของตนเองใหดีขึ้น      
5. ขาพเจาชอบมีสวนรวมในการตอบคําถาม ถาตอบไมไดฉันจะตองการ

คําอธิบายเพิม่เติม 
     

6. ขาพเจาชอบเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชไดในชีวติประจําวัน      
7. ขาพเจานําขอมูลและความรูตางๆ ที่จัดเก็บไวอยางเปนหมวดหมูมาใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียน 
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แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิต 
ในหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 

 
คําชี้แจง แบบแบบประเมินฉบับน้ีเปนแบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบรวมมือของนิสิต

ในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูขอใหนิสิตอานขอความตอไปนี้
แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความสามารถของนิสิตมากที่สุดเพียงชองเดียว 

 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
น

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ขอ ขอความ 

5 4 3 2 1 
1. ทานเขาใจวัตถุประสงคงานที่ทํารวมกัน      
2. ทานเขาใจเปาหมายของงานที่กลุมจะตองทํารวมกัน       
3. ทานเขาใจบทบาทการทํางานของทานภายในกลุม      
4. ทานใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม      
5. ทานใชหองสนทนา / msn / facebook / กระดานขาว/ อีเมล       

 ในการประชุมกลุม 
     

6. ทานไดรับความรูใหมจากการสนทนากับสมาชิก ในกลุม      
7. ทานสามารถปรึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานกับสมาชิกคน

อ่ืนในกลุมได 
     

8. ทานสามารถเผชิญปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการทํางานรวมกันภายใน
กลุม 

     

9. ทานสามารถอธิบายการทํางานของทานใหสมาชิกในกลุมเขาใจ      
10. ทานและสมาชิกภายในกลุมแบงงานกันทําตามความถนัดของ

แตละคน 
     

11. ทานสามารถไววางใจสมาชกิคนอ่ืนในการทําหนาที่สําคัญแทน
ทานได 

     

12. ทานสามารถทํางานแทนสมาชิกคนอ่ืนได เม่ือเกิดปญหาในการ
ทํางาน 

     

13. ทานสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการทํางานภายใน
กลุม 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอน 
ผานหองเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสรางการจัดการความรู 

 
คําชี้แจง แบบวัดน้ีเปนแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ

เสริมสรางการจัดการความรูขอใหนิสิตอานขอความตอไปน้ีแลวทําเคร่ืองหมาย     
 ลงในชองเลขที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตมากที่สุดเพียงชองเดียว 
 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการ 

5 4 3 2 1 
ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
  1. การเรียนรูผานหองเรียนเสมือนจริงนี้เปนการเรียนรูดวยตนเอง

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
     

  2. การจัดการเรียนรูชวยเกิดความคิดสรางสรรค      
  3. การจัดการเรียนรูนี้ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู การเชื่อมโยง

ความรูเกากับความรูใหม 
     

  4. การจัดการเรียนรูนี้ทําใหรูสึกสนุกสนานไปกับการเรียน      
  5. การจัดการเรียนรูนี้ทาทายความสามารถของผูเรียน      
  6. การจัดการเรียนรูนี้ทําใหเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดดีขึ้น      
  7. การจัดการเรียนรูสามารถทบทวนเนือ้หาบทเรียนไดสะดวก

และงายขึ้น 
     

  8. การเรียนน้ีทําใหมีประสบการณในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
มากขึ้น 

     

  9. การเรียนน้ีเปนไปตามจุดประสงคของการเรียน      
10. การเรียนน้ีมีการนําเสนอที่นาสนใจ      
11. การเรียนน้ีสามารถเรียนไดทุกที่ทีต่องการโดยไมจําเปนตอง

เรียนในหองเรียน 
     

12. นิสิตสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง      
13. การเรียนน้ีทําใหมีการติดตอส่ือสารกับเพ่ือนมากขึ้น      
14. การเรียนน้ีทําใหจัดการกับขอมูลไดดียิ่งขึ้น      
15. การเรียนน้ีทําใหคนหาขอมูลไดรวมเร็วยิ่งขึ้น      
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ระดับความพึงพอใจ 
รายการ 

5 4 3 2 1 
ดานรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริง      
 16. การออกแบบใหใชไดงาย เมนูไมสับสน      
 17. การออกแบบหนาจอมีความสวยงามเหมาะสม      
 18. ความชัดเจนของภาพประกอบ      
 19. ขนาดตวัอักษร  เหมาะสม  ชัดเจน      
  20. สีตวัอักษร รูปแบบตวัอักษรสวยงาม  เหมาะสม  ชัดเจน      
  21. สีพ้ืนและรูปภาพในบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน      
  22. ภาพกราฟกสามารถส่ือความหมายและมีความสอดคลองกับ

เน้ือหา 
     

 23.  ความสามารถในการเชื่อมโยงเนื้อหาภายใน/นอกบทเรียน      
 24. สามารถในการเขาถึงบทเรียนไดอยางรวดเร็ว       
 25. ความเหมาะสมของอุปกรณสนับสนุนการเรียน การสอน เชน 

ติดตอผูสอน  กระดานขาว แหลงขอมูลอ่ืน ฯลฯ 
     

 26. การแสดงผลขอมูลยอนกลับมีความเหมาะสม สามารถให
ขอมูลไดรวดเร็ว 

     

 27. การเรียนนี้เปดโอกาสใหนิสิตติดตอกับผูสอน      
 28. แหลงพบปะ ติดตอ แลกเปลีย่นขอมูลขาวสารระหวางนิสิตแต

ละกลุม 
     

 29. ขาวสาร ขอมูล ทันสมัยตอเหตุการณ      
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
 
1. ขอใดคือความหมายที่ถกูตองที่สุดของนวัตกรรม 
 ก. สิ่งประดิษฐทีไ่ดรับการยอมรับ 
 ข. สิ่งประดิษฐทีไ่ดรับการตรวจสอบแลว 
 ค. การกระทําหรือแนวคิดที่เผยแพรสูชุมชนได 
 ง. การกระทําหรือแนวคิดใหมๆ ที่ไดรับการยอมรับเพ่ือแกปญหาและพัฒนางาน 
2. ขอใดไมใชเกณฑในการพิจารณาวาเปนนวัตกรรม 
 ก. ตองนํามาใชไดจริง 
 ข. ตองมีการตรวจสอบ 
 ค. ตองประดิษฐใหมเทาน้ัน 
 ง. ตองมีการแพรสูชุมชนได 
3. นวัตกรรมทางการศึกษามีความสําคญัตอการศึกษาอยางไร 
 ก. เพ่ิมความสําคัญในตวัผูสอน 
 ข. ลดความสําคัญในตวัผูเรียน 
 ค. ประหยัดเวลาในการเรียนของผูเรียน 
 ง. ชวยแกปญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีสวนเกี่ยวของกันอยางไร 
 ก. นวัตกรรมมักเกิดกอนเทคโนโลยี 
 ข. เทคโนโลยีมักเกิดกอนนวัตกรรม 
 ค. นวัตกรรมจะประสบความสําเร็จ ตองพึ่งเทคโนโลย ี
 ง. นวัตกรรมอาจแปรสภาพเปนเทคโนโลย ีและเทคโนโลยีอาจแปรสภาพเปนวตักรรมได 
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสอดคลองกันในดานใด 
 ก. ความใหม 
 ข. ความทันสมัย 
 ค. การไดรับความนิยมอยางกวางขวาง 
 ง. เปาหมายเพื่อแกปญหาและพัฒนางาน 
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความแตกตางกันในดานใด 
 ก. ระบบการใชงาน 
 ข. ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 
 ค. การแกปญหาและการพัฒนางาน 
 ง. การยอมรับในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบในปจจุบัน 
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7. องคประกอบของนวตักรรมมีอะไรบาง 
 ก. นวัตกรรม/การส่ือสาร/เวลา 
 ข. เทคโนโลย/ีนวัตกรรม/การส่ือสาร 
 ค. นวัตกรรม/เทคโนโลยี/สถานที่/ระบบสื่อสาร 
 ง. นวัตกรรม/การส่ือสาร/เวลา/ระบบสังคม 
8. นวัตกรรมใดที่กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน 
 ก. Internet 
 ข. CAI 
 ค. ชุดการสอน 
 ง. โทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
9. เหตุใดนวตักรรมที่ใชไดดีในที่หนึ่ง กลบัใชในอีกที่หน่ึงไมได 
 ก. ขาดการวิจัย 
 ข. ขาดการยอมรับ 
 ค. ขาดการปรับปรุง 
 ง. ถูกทุกขอ 
10. ใครคือผูสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ก. กลุมคนที่มีความคิดเห็นตรงกันขามกับคนทั่วไปในขณะนั้น 
 ข. กลุมคนที่โกรธงายและไมยอมรับผลที่เกดิขึ้น 
 ค. กลุมคนที่กลวัการทําลายเอกลักษณของตน 
 ง. กลุมที่ถูกสกัดก้ันทางความคิด 
11. หนังสือเลมแรกของโลกที่มีภาพประกอบมีชื่อวาอะไร 
 ก. The Last Supper 
 ข. The Orbis Pictus 
 ค. The Orbis Picture 
 ง. The Last Picture 
12. ขอใดคือความหมายทีถู่กตองที่สุดของสื่อการสอน 
 ก. วัสดุการสอนที่ครูใช 
 ข. สื่อใดๆ ก็ตามที่ถายทอดเร่ืองราวไปยังผูรับได 
 ค. วัสดุ เคร่ืองมือและวธิีการทีจ่ะนําหรือถายทอดสารไปยังผูรับ 
 ง. วัสดุ เคร่ืองมือ ที่นําสารไปยังผูรับ เพ่ือใหผูรับเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงค 
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13. หลักการที่เอกาเดล ใชในการพิจารณาแบงประเภทของสื่อการสอนคือ (ขอสรุปใดถูกตอง) 
 ก. วัสดุที่ใช 
 ข. วิธีการถายทอด 
 ค. ประสบการณ 
 ง. ราคาของสื่อ 
14. ประสบการณใดที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดีที่สุด 
 ก. ใหเด็กเรียนรูจากรูปภาพ 
 ข. ใหเด็กเรียนจากของจําลอง 
 ค. ครูบรรยายใหเด็กฟง  
 ง. ใหเด็กเรียนรูจากของจริง 
14. ขอใดตอไปน้ีคือวัสดุ 3 มิติ 
 ก. ภาพถาย 
 ข. การตูน 
 ค. เทปเสียง 
 ง. หุนตัดสวน 
15. คุณสมบัติการจับยึดหรือคงที่ของสื่อคือ 
 ก. การจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัตติาม 
 ข. การจัดกิจรรมใหผูเรียนมองเห็นรายละเอียด 
 ค. การทําส่ือเปนหลายชิ้น 
 ง. การนําสื่อกลับมาใชใหม 
16. คุณสมบัติการแพรกระจายของสื่อคือ 
 ก. อาจารยแอมเปดวีดีโอใหเด็กดู 
 ข. อาจารยแอมกอบป CAI จํานวนสามสิบชดุไวสําหรับผูเรียนกลุม 
 ค. อาจารยแอมพาผูเรียนไปทัศนศึกษาทีเ่ชียงใหม 
 ง. อาจารยแอมถายภาพขยายเชื้อ H1N1 เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นรายละเอียด 
17. คุณคาของสื่อดานวิชาการคือขอใด 
 ก. ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและตองการเรียนรู 
 ข. ทําใหผูเรียนเขาใจความหมายของสิ่งตางๆไดกวางขวาง 
 ค. ทําใหผูเรียนไดประสบการณตรงและเรียนรูไดดีมากกวาไมมีสื่อการเรียนรู 
 ง. ถูกทั้งขอ ก และ ค 
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18. สื่อการสอนชนิดใดไมเขาพวกตวัเลือกใดไมเขาพวก 
 ก. หุนจําลอง 
 ข. แผนสถิต ิ
 ค. วีดีทัศน 
 ง. กระดานแมเหล็ก 
19. สื่อการสอนที่มีอยูทั่วไปจัดเปนการผลติสื่อการสอนในระดับใด 
 ก. ระดับเบื้องตน 
 ข. ระดับปานกลาง 
 ค. ระดับขั้นสูง 
 ง. ระดับทั่วไป 
20. องคประกอบใดเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาคุณภาพสื่อ 
 ก. รูปแบบ (format) 
 ข. น้ําหนัก (weight) 
 ค. ราคา (price)  
 ง. สีสัน (color) 
21. เม่ือตองการแสดงใหเห็นโครงสรางของระบบการหายใจ ควรใชสือ่การสอนชนิดใด 
 ก. รูปภาพ 
 ค. สไลด 
 ค. หนังสือเรียน 
 ง. CAI 
22. หากตองการแสดงขอมูลเกี่ยวกบัสถิติประชากรไทยของประเทศไทย ควรใชวัสดุกราฟกชนิดใด 
 ก. Graph 
 ข. Diagram 
 ค. Poster 
 ง. Cartoon 
23. หากตองการแสดงใหเห็นสวนประกอบภายในของกลองถายภาพ ควรใชสื่อชนิดใด 
 ก. แผนภูมิ 
 ข. แผนภาพ 
 ค. แผนสถิต ิ
 ง. แผนที่ 
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23. ภาพที่เห็นคือแผนภูมิชนิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ก.  แบบตาราง (Tabular Charts) 
  ข.  แบบองคการ (organization Charts) 
  ค.  แบบสายธาร (Stream Charts) 
  ง.   แบบแสดงเวลา (Time and Line Charts) 
 
24. ภาพที่เห็นคือแผนสถิตชินิดใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. การพิจารณาเลือกรูปภาพ เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอนคือ 
 ก. ภาพที่มีสีสันสดใส 
 ข. ภาพที่มีลายเสนที่งดงาม 
 ค. ภาพที่ถายโดยชางภาพมืออาชีพ 
 ง. ภาพที่บอกความหมายและใหรายละเอียด 

 

 

 ก.  แผนสถิติแบบแทง 
 ข.  แผนสถิตแิบบเสน 
 ค.  แผนสถิตแิบบวงกลม 
 ง.  แผนสถิติแบบรูปภาพ 
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26. ลักษณะของสื่อการสอนท่ีดีคือ 
 ก. สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง  
 ข. สรางความสนใจกับผูเรียนไดดี 
 ค. ผูเรียนมีสวนรวมในการใช  
 ง. ทุกขอถูก 
27. หลักการจัดเก็บสื่อประเภทในตองใชความระมัดระวังมากที่สุด 
 ก. CAI 
 ข. ฟลมสไลด 
 ค. แผนปายผาสําลี 
 ง. หนังสือจดหมายเหต ุ
28. ขอคํานึงในการออกแบบส่ือคือ 
 ก. สวยงามและนาสนใจ 
 ข. ทนทานและใชงานได 
 ค. ประกอบดวยวัสดุราคาแพง 
 ง. ก และ ข ถูก 
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แบบประเมินผลงานนิสิต 

ความถูกตอง

ชัดเจน 
ความคิดสรางสรรค การนําเสนอ 

กลุมที ่

4 3 2 1 5 3 2 1 4 3 2 1 

รวม 12 

คะแนน 

หมาย 

เหต ุ

1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก = ๔   ดี = ๓ 
พอใช  = ๒   ปรับปรุง = ๑ 
เกณฑการตดัสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน  ระดับคุณภาพ 

๑๐ – ๑๒ =  ดีมาก      ๖ – ๙   =  ดี 
๔- ๕  =  ปานกลาง   ๐– ๓  =  ปรับปรุง 
 

 

 

ลงชื่อ_________________________ ผูประเมิน
____/____/____ 



 
 

 

182 

เกณฑการใหคะแนนผลงาน 

คําอธิบายคุณภาพ 
รายการประเมิน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

ความถูกตอง

ชัดเจน 

ผลงานที่สราง 
ชัดเจน สมบูรณ
มาก ครบถวนและ
เขาใจงาย และการ
สะกดคําไมมีผิด 

ผลงานที่สราง 
ชัดเจน สมบูรณ
พอใช  

ผลงานที่สราง
เขาใจยาก ขาดบาง
ประเด็น 

ผลงานที่สราง
เขาใจไดยาก 

ความคิด

สรางสรรค 

ผลงานที่สราง
แสดงใหเห็นวา 
นิสิตใชความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบช้ินงานได
อยางเหมาะสม 
สมบูรณ สีสันสดใส 
โดดเดนจากกลุม
อ่ืน 

ผลงานที่สราง
แสดงใหเห็นวา 
นิสิตใชความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบช้ินงานได
อยางเหมาะสม  

ผลงานที่สรางขาด
สีสัน และความ
สมบูรณบาง
ประเด็น   

ผลงานที่สราง
เขาใจยาก 

การนําเสนอ การพูดทําได
ชัดเจน ถูกตอง 
ผูฟงใหความสนใจ 
มีทาทางน้ําเสียง
และการสบสายตา
ผูฟงไดดีมาก 

การพูดนําเสนอ
ไดรับการเตรยีม
ความพรอมดวย
ความชวยเหลอื
บางประการจาก
อาจารยและเพื่อน  
การนําเสนอ 
ผลงาน  มีการใช
น้ําเสียงและการสบ
สายตาผูฟงไดดี 

การพูดนําเสนอทํา
ไดหลังจากที่ไดรับ
การสอนจาก
อาจารย มีการใช
ทาทาง น้ําเสียง 
และมีการสบ
สายตาผูฟง 

การพูดทําได
หลังจากที่ไดรับ
การสอนจาก
อาจารย 
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ภาคผนวก จ 
 

การคํานวณคาสถิต ิ
 
1.  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 
2.  คาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน

เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
3.  คาความสอดคลอของแบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
4.  คาความสอดคลอของแบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ

ความรู 
5.  คาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินความสามารถในการจัดการความรู 
6.  คาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินความสามารถในการเรยีนแบบรวมมือ 
7.  คาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูจํานวน 

15 คน 
8.  คาการหาประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู จํานวน 30 คน 
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ตาราง 12  แสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก( r ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 

0.56 
0.63 
0.72 
0.69 
0.63 
0.75 
0.75 
0.56 
0.63 
0.56 
0.65 
0.75 
0.64 
0.56 
0.63 
0.75 
0.56 
0.75 
0.63 
0.67 
0.50 
0.75 
0.50 
0.63 
0.38 
0.56 
0.50 
0.75 

 

0.36 
0.48 
0.38 
0.61 
0.48 
0.53 
0.48 
0.61 
0.73 
0.36 
0.45 
0.48 
0.45 
0.61 
0.73 
0.24 
0.61 
0.48 
0.24 
0.48 
0.48 
0.45 
0.48 
0.48 
0.24 
0.48 
0.48 
0.56 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก( r ) 

29 
30 

0.50 
0.69 

0.48 
0.64 

 
 เม่ือใชสูตร KR-20 คาความเชื่อม่ันแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทั้งชุดเทากับ 
0.74 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

186 

ตาราง 13  แสดงคาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 

 
ระดับความคดิเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC 

ดานความเหมาะสม      

1. หลักการและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับความสามารถในการ
จัดการความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

2. เปาหมายของรูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียน
เสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรูมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

3. ลําดับขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนผาน
หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู
มีความเหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

4. การกําหนดบทบาทผูเรยีนมีความเหมาะสมเพียงใด 1 1 1 3 1.00 
5. การกําหนดบทบาทผูสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 1 1 1 3 1.00 
6. การกําหนดปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมเพียงใด 
1 1 1 3 1.00 

7. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอน ACOSA 
   7.1 การจัดกิจกรรมขั้น AC -การแสวงหาและสราง
ความรู(Knowledge Acquisition and Knowledge 
Creation)มีความเหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

   7.2 การจัดกิจกรรมขั้น O -การจัดกิจกรรมการจัด
ความรูใหเปนระบบ  (Knowledge Organization) มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

    7.3 การจัดกิจกรรมขั้น S- การจัดกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นความรู (Knowledge Sharing) มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC 

    7.4 การจัดกิจกรรมขั้น A- การจัดกิจกรรมการนํา
ความรูไปใช  (Knowledge Application) มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

8. กระบวนการควบคุม มีความเหมาะสมเพียงใด 1 1 1 3 1.00 
9. ผลลัพธของกระบวนการ เหมาะสมกับรูปแบบการ
เรียนการสอนเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

10. การพิจารณาผลยอนกลบัน้ัน เหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียนการสอนเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

ดานการนําไปใช      
1. รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูมีความเหมาะสมในการ
ขยายโอกาสการเรียนการสอนเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

2. รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการความรูมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจฐานความรูเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

3. รูปแบบการเรียนการสอนผานหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือ
เสริมสรางการจัดการความรูนี้ สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูไดจริง 

1 1 1 3 1.00 

4. รูปแบบการเรียนการสอนนี้สะดวกตอการนําไปใช
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 

5. เม่ือพิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากการใชรูปแบบ
การเรียนการสอนนี้จะคุมคากับเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการ มากนอยเพียงใด 

1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 14 แสดงคาความสอดคลอของแบบประเมินหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ 
     ความรู 
 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC 

1. ดานการเขาถึงบทเรียน      
  1.1 คูมือแนะนําการใชหองเรียนเสมือนจริง 1 1 1 3 1.00 
  1.2 งายและสะดวกในการใชงาน 1 1 1 3 1.00 
2. ดานการออกแบบการสอน      
 2.1 การออกแบบหองเรียนเสมือนจริงมีความ
นาสนใจ 1 1 1 3 1.00 

 2.2 ระบบนําทาง (Navigation) เชื่อมโยงภายใน
บทเรียน 

1 0 1 2 0.66 

 2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 2.4 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 2.5 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 2.6 ขนาดของปุมและสัญลกัษณรูปไอคอน  1 0 1 2 0.66 
3. ดานการจัดรูปแบบของหองเรียนเสมือนจริง      
 3.1 ดึงดูดความสนใจ 1 1 1 3 1.00 
 3.2  การใชสปีระกอบ 1 1 1 3 1.00 
 3.3 การออกแบบหนาจอ 1 1 1 3 1.00 
 3.4 การจัดวางเน้ือหาบทเรียน 1 0 1 2 0.66 
 3.5 การจัดวางเมนูตางๆ  1 1 1 3 1.00 
4. ดานนําทางและการเชือ่มโยง      
 4.1 การนําทางภายในบทเรยีน 1 1 1 3 1.00 
 4.2 การเชื่อมโยงภายในบทเรียน 1 1 1 3 1.00 
5. การปฏิสัมพันธ      
 5.1 การปฎิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 1 1 1 3 1.00 
 5.2 การปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 15 แสดงคาความสอดคลอของแบบประเมินบทเรียนในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสราง 
     การจัดการความรู 
 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน 

1 2 3 
รวม IOC 

1. ดานเน้ือหาและการนําเสนอ      
 1.1 ความถูกตองของเนื้อหา 1 1 1 3 1.00 
 1.2 การเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 1.3 ภาษาที่ใชมีความชัดเจน 1 1 1 3 1.00 
 1.4 ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 1.5 การนําเสนอนาสนใจ 1 1 1 3 1.00 
 1.6 เน้ือหามีความนาเชื่อถอื อางอิงแหลงที่มา 1 1 1 3 1.00 
2. ดานตัวอักษร ภาพ ภาษา      
 2.1 ภาษาที่ใชในเนื้อหามีความถูกตอง 1 1 1 3 1.00 
 2.2 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับของ
ผูเรียน 

1 1 1 3 1.00 

 2.3 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 2.4 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 2.5 ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 2.6 แบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
3. ดานเสียง      
 3.1 เสียงบรรยายเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
 3.2  เสียงบรรยายชัดเจน 1 1 1 3 1.00 
 3.3 เสียงดนตรีประกอบเหมะสม 1 1 1 3 1.00 
4. ดานแบบทดสอบ      
 4.1 ความชัดเจนของคําถาม 1 1 1 3 1.00 
 4.2 สอดคลองกับวัตถุประสงค 1 0 1 2 0.66 
 4.3 รูปแบบการทดสอบเหมาะสมกับกลุมปาหมาย 1 0 1 2 0.66 
 4.4 จํานวนขอสอบเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 16 แสดงคาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินความสามารถในการจัดการ
ความรู 

 
ระดับความคดิเห็น

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่

รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม ICO 

ความสามารถดานการแสวงหาและสรางความรู       
1. ขาพเจากับเพ่ือนภายในกลุม มีการอภิปราย

รวมกันเกี่ยวกับขอบเขตของเนื้อหาวิชาใน
การเรียน 

1 1 1 3 1.00 

2. เม่ือประสบกับขอสงสัยที่หาคําตอบไมได 
ขาพเจาจะขอคําแนะนําจากผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่สงสัยนั้นได อยางไม
ยากลําบาก 

1 1 1 3 1.00 

3. ขาพเจาสามารถสรางความเชื่อมโยงของ
ขอมูลแตละชิน้ได 

1 1 1 3 1.00 

4. ขาพเจาสนุกกับการหาคําตอบจากคําถามที่
ยากๆ 

0 1 1 2 0.66 

5. ขาพเจาสามารถสรางแผนท่ีความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ไปศึกษาคนควาได 1 1 1 3 1.00 

6. ขาพเจาคนหาขอมูลและความรูที่จําเปน
สําหรับการเรยีน ใหสําเร็จลลุวงจากหองสมุด
ทั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
แหงอ่ืน 

1 1 1 3 1.00 

7. ขาพเจาคนหาขอมูลและความรูที่จําเปน
สําหรับการเรยีน ใหสําเร็จลลุวงจากเวบ็ไซต
ตางๆ บนอินเทอรเน็ต 

1 1 1 3 1.00 

8. ขาพเจากับเพ่ือนในกลุมรูจักแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือไดทางอินเทอรเน็ต 

1 1 1 3 1.00 

9. ขาพเจาใชรหัสผานสวนตวัเพ่ือปองกันการ
เขาถึงขอมูลและความรูที่สําคัญที่ไดจัดเก็บ 

0 1 1 2 0.66 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม ICO 

ความสามารถดานการจัดความรูใหเปนระบบ       
1. ขาพเจาขอคําแนะนําในการปรับปรุงการเรียน

ของขาพเจา จากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่
ไดรับการยอมรับวามีผลการปฏิบัติงานดี 

1 1 1 3 1.00 

2. ขาพเจาวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งที่ไดจาก
การอภิปรายรวมกันกับเพื่อน ออกมาเปน
ความรูสําหรบัเปนแนวทางการพัฒนาการ
เรียน 

0 1 1 2 0.66 

3. ขาพเจามีวิธีการบันทึกและจัดเก็บความคิด
ตางๆ ของตนเองไวอยางเปนหมวดหมู คนหา
ไดงาย 

1 1 1 3 1.00 

4. ขาพเจาและเพื่อนในกลุม เก็บรวบรวมเอกสาร 
เก่ียวกับขั้นตอนและวธิีการแกปญหาการเรียน
ไวอยางเปนหมวดหมู คนหาไดงาย 

1 1 1 3 1.00 

5. ขาพเจาใชคอมพิวเตอร ชวยในการจัดเก็บ
ขอมูลและความรูใหเปนหมวดหมู เพ่ือที่จะ
คนหาและเรียกใชไดงาย 

0 1 1 2 0.66 

6. ขาพเจาสามารถแยกแยะไดวา ขอมูลความรู
จากแหลงใดที่มีความถูกตองและเชื่อถือได 

1 1 1 3 1.00 

7. ขาพเจาสามารถจัดเก็บรายชื่อเว็บไซตตางๆ 
ที่เปนแหลงขอมูลและความรูที่มีประโยชนใน
การเรียนไวเปนหมวดหมู คนหาไดงาย 

1 1 1 3 1.00 

ความสามารถดานการแลกเปลี่ยน      
1. ขาพเจานําขอมูลและความรูที่ไดจาก

ประสบการณการเรียนของผูอ่ืนมาใช
ประโยชนในการเรียนของตน 

1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม ICO 

2. ขาพเจารูวาเพ่ือนคนใดในกลุมมีความถนัด
หรือความชํานาญในเร่ืองใด 

1 1 1 3 1.00 

3. ขาพเจาคิดและวางแผนการเรียนรูตางๆ ดวย
ตนเอง 

1 1 1 3 1.00 

4. ขาพเจาสามารถเขียนบทความเก่ียวกบั
ความรูที่มีอยู เผยแพรทางเว็บไซตได 

1 1 0 2 0.66 

5. ขาพเจาสามารถเขียนความรูที่มีอยู ออกมา
เปนภาษาเขยีนที่สั้น กะทัดรัด ทําใหผูอ่ืน
เขาใจไดงาย 

1 1 1 3 1.00 

6. ขาพเจาแกไขปญหาการเรียนของตนดวย
วิธีการใหมๆและใชผลดีกวาวิธีเดิม 

1 1 1 3 1.00 

7. ขาพเจากับเพ่ือนในกลุมมีการแลกเปลี่ยน
ความรูกัน 

1 1 0 2 0.66 

8. ขาพเจาคิดวาเพ่ือนของขาพเจามีการ
แลกเปลีย่นความรูระหวางกัน 

1 1 1 3 1.00 

9. ขาพเจาแกปญหาการเรียนโดยการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุมที่คิด
แตกตางจากขาพเจา 

1 1 1 3 1.00 

10. ขาพเจาใชอีเมลลหรือแชท ชวยในการ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 

1 1 1 3 1.00 

11. ขาพเจาชอบอานหนังสือกับเพ่ือนๆแลวพูดคุย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นเห็นซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 

ระดับความคดิเห็น
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม ICO 

ความสามารถดานการนําความรูไปใช      
1. ขาพเจาสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดดี 1 1 1 3 1.00 
2. ขาพเจารูสึกวาอาจารยผูสอนสรางโอกาส

สําหรับใหขาพเจาและเพ่ือนๆมารวมอภิปราย 
แบงปนและแลกเปลีย่นความรูกัน 

1 1 1 3 1.00 

3. ขาพเจาสรุปขอมูลตางๆท่ีไดจากการอาน
ตําราวิชาการ บทความ งานวิจัย และการ
ฝกอบรมออกมาเปนความรูสําหรับนําไปใช
ตอไป 

1 1 0 2 0.66 

4. ขาพเจาไดพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนของ
ตนเองใหดีขึ้น 

1 1 1 3 1.00 

5. ขาพเจาชอบมีสวนรวมในการตอบคําถาม ถา
ตอบไมไดฉันจะตองการคําอธิบายเพิ่มเตมิ 

0 1 1 2 0.66 

6. ขาพเจาชอบเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชได
ในชีวติประจําวัน 

1 1 1 3 1.00 

7. ขาพเจานําขอมูลและความรูตางๆ ที่จัดเก็บไว
อยางเปนหมวดหมูมาใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียน 

1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 17 แสดงคาความสอดคลองของคําถามกับเน้ือหาแบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบ
รวมมือ 

 
ระดับความคดิเห็น

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที ่

รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม IOC 

1. ทานเขาใจวัตถุประสงคงานที่ทํารวมกัน 1 0 1 2 0.66 
2. ทานเขาใจเปาหมายของงานที่กลุมจะตองทํา

รวมกัน 
1 1 1 3 1.00 

3. ทานเขาใจบทบาทการทํางานของทานภายในกลุม 1 1 1 3 1.00 
4. ทานใหความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม 1 1 1 3 1.00 
5. ทานใชหองสนทนา / msn / facebook / กระดาน

ขาว/ อีเมลล ในการประชุมกลุม 
1 1 1 3 1.00 

6. ทานไดรับความรูใหมจากการสนทนากับสมาชิก ใน
กลุม 

1 1 1 3 1.00 

7. ทานสามารถปรึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน
กับสมาชิกคนอื่น ในกลุมได 

1 1 1 3 1.00 

8. ทานสามารถเผชิญปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการทํางาน
รวมกันภายในกลุม 

1 1 1 3 1.00 

9. ทานสามารถอธิบายการทํางานของทานใหสมาชิก
ในกลุมเขาใจ 

1 1 1 3 1.00 

10. ทานและสมาชิกภายในกลุมแบงงานกันทําตาม
ความถนัดของแตละคน 

1 1 1 3 1.00 

11. ทานสามารถไววางใจสมาชกิคนอ่ืนในการทําหนาที่
สําคัญแทนทานได 

1 1 1 3 1.00 

12. ทานสามารถทํางานแทนสมาชิกคนอ่ืนได เม่ือเกิด
ปญหาในการทํางาน 

1 0 1 2 0.66 

13. ทานสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ทํางานภายในกลุม 

1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 18  แสดงคาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการ
ความรูจํานวน 15 คน 

 

คนที่ 
คะแนนคาเฉลี่ยระหวางเรียน  

(E1) 
คะแนนคาเฉลี่ยหลังเรียน  

(E2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

26 
27 
25 
27 
26 
27 
27 
28 
26 
27 
28 
26 
27 
28 
27 

25 
25 
27 
26 
26 
25 
25 
26 
25 
25 
26 
25 
26 
26 
27 

คาเฉลี่ย 89.33 85.56 

 
E1/E2=89.33/85.56 
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ตาราง 19 แสดงคาการหาประสิทธิภาพของหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู   
จํานวน 30 คน 

 

คนที่ 
คะแนนคาเฉลี่ยระหวางเรียน 

(E1) 
คะแนนคาเฉลี่ยหลังเรียน 

(E2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

29 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
25 
28 
27 
30 
28 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
30 
30 
30 
28 
29 
25 
26 

29 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
25 
29 
27 
30 
28 
29 
29 
28 
30 
29 
29 
30 
30 
28 
26 
29 
25 
28 

27 
28 

28 
30 

28 
30 
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ตาราง 19  (ตอ) 
 

คนที่ 
คะแนนคาเฉลี่ยระหวางเรียน 

(E1) 
คะแนนคาเฉลี่ยหลังเรียน 

(E2) 
27 
28 
29 
30 

28 
30 
27 
30 

28 
30 
25 
27 

คาเฉลี่ย 86.10/ 85.30 
 

E1/E2= 86.10/85.30 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพประกอบ 16 การปฐมนิเทศและแนะนําการเรียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 นิสิตกลุมทดลองการเรียนรูผานรูปหองเรียนเสมือนจริง 
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ภาพประกอบ 18  กิจกรรมการเรียนรูผานหองเรียนเสมือนจริง 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
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ภาพประกอบ 20 หองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเสริมสรางการจัดการความรู 
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ภาพประกอบ 21  ผลงานนิสิต 
 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวจินตนา กสินันท   
วันเดือนปเกิด    วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2520 
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