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ABSTRACT
The research aims: 1 ) to analyze and synthesize the conceptual framework the architecture of
participatory learning system with virtual laboratory, 2 ) to design the architecture of participatory learning
system with virtual laboratory, 3 ) to develop the architecture of participatory learning system with virtual
laboratory, and 4) to evaluate the satisfaction on developing the architecture of participatory learning system
with virtual laboratory. The instructions of this research were 1) the conceptual framework the architecture of
participatory learning system with virtual laboratory, 2) the architecture of participatory learning system with
virtual laboratory, and 3) the evaluate the satisfaction on developing the architecture of participatory learning
system with virtual laboratory.
The results of the research found that: 1 ) the developed architecture of participatory learning system
with virtual laboratory consists of 3 parts: (1 .1 ) the composition of the user, (1 .2 ) the composition of the
system, and (1 .3 ) the composition of the database system; and 2 ) the suitability evaluation result on the
developed architecture of participatory learning system with virtual laboratory found that (2 .1 ) the overall
composition on the architecture of participatory learning system with virtual laboratory is at the highest level
( = 4.73, S.D.= 0.44), (2.2) for the suitability of classified composition, the composition of the user was at the
highest suitability level ( = 4.56, S.D.= 0.50), the composition of the system was also at the highest suitability
level ( = 4.79, S.D.= 0.42), and the composition of the database system was at the highest suitability level
( = 4.79, S.D.= 0.43); and (2.3) the implementation of the architecture of participatory learning system with
virtual laboratory was at the highest level ( = 4.80, S.D.= 0.42).
Keywords: Participatory learning System; Participatory learning; Virtual laboratory.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วย
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 2) ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3) พัฒนา
สถาปั ตยกรรมระบบการเรียนรู้แ บบมีส่ วนร่วมด้วยห้ อ งปฏิ บั ติ การเสมื อ นจริง และ 4) ประเมิ น ความพึ งพอใจในการพั ฒ นา
สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรม
ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น 2) สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัย พบว่า 1) สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นมี 3 องค์ประกอบ (1.1) องค์ประกอบสําหรับ
ผู้ใช้งาน (1.2) องค์ประกอบของระบบ และ (1.3) องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของ
สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นพบว่า (2.1) ด้านองค์ประกอบโดยรวมของสถาปัตยกรรมระบบการ
เรียนรู้แ บบมีส่วนร่วมที่พั ฒ นาขึ้ น มีความเหมาะสมในระดับมากที่ สุด ( = 4.73, S.D.= 0.44) (2.2) ความเหมาะสมแยกตาม
องค์ประกอบ องค์ประกอบสําหรับผู้ใช้งานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.= 0.50) องค์ประกอบของระบบมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D.= 0.42) องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (
= 4.79, S.D.= 0.43) และ (2.3) ด้านการนํ าไปใช้ งานของสถาปั ต ยกรรมระบบการเรียนรู้ แ บบมีส่ วนร่ว มที่ พั ฒ นาขึ้น มีค วาม
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.80, S.D.= 0.42)
คําสําคัญ: ระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด และการเผชิญ
สถานการณ์ ผู้สอนทําหน้าที่จัดสภาพแวดล้อมและสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน โดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น คลาวน์เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุก
สถานที่และทุกเวลา [1] และจากนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว Thailand 4.0 [2] ที่มุ่งเน้นการมีนวัตกรรมเป็น
ของตนเอง ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอด
ความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องตามสถานการณ์ในขณะนั้น และสามารถผลิตนวัตกรรมในการ
ตอบสนองต่อสังคมให้เรียนรู้ได้เอง โดยจําเป็นต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้หลายด้านรวมทั้งประสบการณ์ ความชํานาญของผู้สอน
และผู้เรียน เพื่อนําองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนแห่งมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในบทบาทที่จะต้องผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์เพื่ อนํ าไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่ อการส่งออก และตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ ค นในระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมและพูดถึงในปัจจุบันก็คือ คลาวน์
เทคโนโลยีหรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [3] โดยคลาวน์เทคโนโลยีมีรูปแบบการให้บริการหลายแบบ และหนึ่งในรูปแบบการ
ให้บริการของคลาวน์เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการประมวลผลที่มีโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งสามารถ
ขยายตัวได้โดยอัตโนมัติ ให้บริการไปยังลูกค้าภายนอกจํานวนมหาศาล เป็นการทํางานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาสูง การให้บริการคลาวน์เทคโนโลยีรูปแบบนี้จึงถูกนํามา
ประยุกต์ใช้และบูรณาการสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้การรับส่งข้อมูล การสั่งงานผ่านอีเมลระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนทําได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนําสื่อจากสื่อนําเสนอ เอกสารประกอบการสอน และสื่อวิดีโอ ส่งเข้าระบบได้แบบ
ฟรีๆ อีกด้วย จึงทําให้คลาวน์เทคโนโลยีได้รับความนิยมในการนํามาจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จําลอง เป็นการนําเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง เนื่องจากในบางครั้งการฝึกและทดลองจริงอาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง หรือมีความเสี่ยงอันตรายสูง โดยคอมพิวเตอร์
จะเลียนแบบหรือสร้างสถานการณ์ทดแทนสภาพจริง สถานการณ์ จําลองช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และตัดสินใจจากข้อมูลที่
จัดเตรียมให้ ผู้เรียนสามารถใช้งานได้อย่างอิสระภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ จึงทําให้ผู้เรียนสามารถจินตนาการตามบทบาท
ในสถานการณ์ที่กําหนด และนําไปสู่การเข้าใจสถานการณ์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง [4]
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จากหลักการข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง โดยนําหลักการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือที่อาศัยเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์
ในการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรมระหว่างบทเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้จากการทํางาน
ร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การสังเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอ
อภิปรายต่อหน้าชั้นเรียนเพื่อนําไปสู่การสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
1.
2.
3.
4.

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
เพื่อประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

3. สมมติฐานการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โดยมี
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานวิธีการเชิงระบบและกระบวนการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคนิค SDLC อีกทั้งนํา
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นพื้นฐานร่วมในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัยให้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
[5] ทฤษฎี การเรียนรู้แ บบร่ว มมือ โดยใช้เทคนิ ค การแบ่ งกลุ่ มสั ม ฤทธิ์ [6] และระบบการจัดการเรีย นการสอน [7] งานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แบบจําลองสถานการณ์ ผลการใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อเป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอน รวมถึงทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างสื่อวีดิทัศน์ จากนั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกรอบ
แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โดยจะนําเสนอให้หัวข้อที่ 5.1 ต่อไป
4.2 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบตั ิการเสมือนจริง
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โดยอาศัย
ขั้นตอนการออกแบบตามเทคนิค SDLC [8] ในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริงตามแนวทางของ SDLC ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ทําให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการออกแบบ ยูสเคสไดอะแกรม และ
แผนผังภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง โดยจะนําเสนอให้ในหัวข้อที่ 5.2
ต่อไป
4.3 พัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
ซึ่งอยู่ในข้อ 4.2 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ที่
สามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์และผลงานเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้เรียนในระดับปริญ ญาบัณ ฑิตให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะนําเสนอในหัวข้อที่ 5.3 ต่อไป
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4.4 ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริงโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ในส่วนนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการ
เสมื อ นจริง โดยผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ท างด้ านการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน การออกแบบเนื้ อหา และด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จํานวน 11 ท่าน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นใช้งานจริง โดยเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ซึ่งช่วงของค่าเฉลี่ยและ
ความหมายการแปลผลแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ช่วงคะแนนเฉลี่ยและความหมายการแปลผล [9]
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ความหมายการแปลผล
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

5. ผลการวิจยั
ผลการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ผู้วิจัยได้ทําการ
สรุปผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อข้างต้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริง
ผลการศึกษาทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมที่พัฒนาขึ้น ได้ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 4 ส่วน สามารถแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมด้วยห้องปฏิบตั ิการเสมือนจริง
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5.2 ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้อง
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการนํา
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเสมื อ นจริงมาใช้ ในการออกแบบเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี ทั ก ษะในการสร้างสื่ อ เชิ งสร้ างสรรค์ แ ละผลงานเชิ ง
สร้างสรรค์ จากการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางข้างต้นทําให้ได้แนวทางการ
ออกแบบยูสเคสไดอะแกรมและแผนผังโครงสร้างภาพรวมระบบ แสดงดังรูปที่ 2 และ รูปที่ 3 ตามลําดับ

รูปที่ 2 ยูสเคสไดอะแกรมสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบตั ิการเสมือนจริง

จากรูปที่ 2 แสดงถึงยูสเคสไดอะแกรมสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒ นาขึ้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย
บุคคล 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้ดูแลระบบ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกฎเกณฑ์หรือบทบาทให้แก่สมาชิกที่ใช้งานระบบ อาทิ ผู้สอน
หลัก ผู้ช่วยสอน และผู้เรียน 2) ผู้สอนหลัก มีบทบาทสําคัญในการสร้างบทเรียนและกําหนดเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา และจัดรายงานผลการศึกษา 3) ผู้ช่วยสอน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดเนื้อหาภาคปฏิบัติตงั้ แต่ออกแบบและ
จัดการเนื้อหาภาคปฏิบัติและกิจกรรมผ่านห้องปฏิบัติการเสมือนจริง รวมถึงประเมินคะแนนผู้เรียนในส่วนของการปฏิบัติ และ 4)
ผู้เรียน มี บ ทบาทในการทํ าแบบทดสอบเพื่ อวัด ความก้า วหน้ า ของตนเอง การศึก ษาเนื้ อหา ทํ าแบบฝึก หั ด ทํ ากิ จ กรรมผ่า น
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ และสามารถตรวจสอบคะแนนความก้าวหน้าของตนเองได้
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รูปที่ 3 แผนผังโครงสร้างภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

จากรูปที่ 3 แสดงถึงแผนผังโครงสร้างภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงที่ประกอบด้วย 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสําหรับผู้ดูแลระบบ เป็นระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบใช้ในการกําหนดสิทธิ์ให้กับผู้เรียน ผู้ช่วย
สอน และผู้สอนหลักในการเข้าถึงการใช้งานระบบ 2) ระบบสําหรับผู้เรียน เป็นระบบสําหรับให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวีดิทัศน์ เข้าใช้ในการศึกษาบทเรียนและทํากิจกรรมผ่านห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 3) ระบบ
สําหรับผู้ช่วยสอน เป็นระบบสําหรับให้ผู้ช่วยสอนจัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ และ 4) ระบบสําหรับ
ผู้สอนหลัก เป็นระบบสําหรับจัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
5.3 ผลการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัตกิ ารเสมือนจริง
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จากรูปที่ 4 แสดงถึงสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนานั้น ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบและพัฒนาโดยมี
แนวคิดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ ป ระกอบสํ า หรั บ ผู้ ใ ช้ ง าน เป็ น ส่ ว นที่ ผู้ ใช้ ง านเข้ า ถึ ง ระบบโดยเข้ า ผ่ า นเว็ บ เบราว์ เซอร์ ไ ปที่ เว็ บ เพจ Moodle
Cloud.com จากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบในฐานะต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้สอนหลัก ผู้ช่วยสอน หรือผู้เรียน ระบบจะแสดงเมนู
ต่างๆ สําหรับการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบตามสิทธิ์การเข้าถึง
2. องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 9 ส่วน ตามลําดับขั้นตอนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ขั้นที่
1 กระดานข่าว เป็นส่วนที่ใช้ในการประกาศข่าว แจ้งเตือน หรือตอบคําถามข้อสงสัยของผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้จัดการนําเสนอ
หรือสนับสนุนตอบคําถามและผู้เรียนใช้สําหรับจัดการตั้งคําถามหรือตอบคําถามได้เช่นกัน ขั้นที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้สอนมี
บทบาทในการจัดทําและนําเสนอ ในบทบาทของผู้เรียนต้องทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ภูมิหลังของ
ตนเอง และเก็บคะแนนไว้เป็นฐานในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของตนหลังจากเรียนจบบทเรียน ขั้นที่ 3 เนื้อหา
บทเรียน ผู้สอนทําหน้าที่จัดการเนื้อหาบทเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนมีหน้าที่ในการศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรที่ผู้สอน
ได้จัดไว้ ขั้นที่ 4 แบบฝึกหัดท้ายบท ผู้สอนทําหน้าที่จัดการแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน และคะแนนในส่วนนี้จะ
นําไปประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป โดยผู้เรียนที่เรียนจบบทเรียน
จําเป็นต้องทําแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนในแต่ละบทเรียน ขั้นที่ 5 กิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ในส่วนนี้เป็นการนําเสนอกิจกรรมจําลองสถานการณ์ผ่านระบบ โดยในบทบาทของผู้สอนจะ
ทําหน้าที่ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ขั้นที่ 6 ส่งแบบฝึกหัด ผู้เรียน
จําเป็นต้องส่งงานผ่านระบบตามโจทย์ที่ได้ปฏิบัติผ่านสถานการณ์จําลองบนห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ขั้นที่ 7 แฟ้มสะสมสื่อ
สร้างสรรค์ ผู้เรียนจําเป็นต้องสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ขึ้นมา 1 ชิ้น และทําการส่งงานผ่านระบบเพื่อสะสมในแฟ้มสะสมงานบนระบบ
ขั้ น ที่ 8 แบบทดสอบท้ า ยบท ผู้ เรี ย นต้ อ งทํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นเพื่ อ ใช้ ผ ลคะแนนในการเปรี ย บเที ย บ
ความก้าวหน้า โดยที่ผู้สอนทําหน้าที่จัดการออกแบบและนําเสนอแบบทดสอบผ่านระบบ และขั้นที่ 9 จัดการคะแนนของผู้เรียน
ผู้สอนทําหน้าที่จัดทํารายงานผลคะแนนให้กับผู้เรียนโดยนําเสนอผ่านระบบ และผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเอง
ผ่านระบบได้ตลอดเวลา
3. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ ในฐานะของผู้เข้าใช้งาน อาทิ การ
จัดการหรือการศึกษาเนื้อหา แบบทดสอบ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง รวมถึงคะแนนความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นต้น
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงโดยผู้เชี่ยวชาญ
5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริง (ด้านองค์ประกอบรวม) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น (ด้านองค์ประกอบรวม)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
1. สถาปัตยกรรมระบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย
4.91
0.30
2. องค์ประกอบสถาปัตยกรรม
4.82
0.40
3. การจัดลําดับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ออกแบบขึ้นมีความชัดเจน ต่อเนื่อง
4.64
0.50
4. แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน
4.64
0.50
5. การเรียบเรียงลําดับขององค์ประกอบในสถาปัตยกรรมระบบมีความเหมาะสม
4.55
0.52
ทําให้เข้าใจง่าย
6. ภาพรวมขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมระบบมีความสมบูรณ์
4.82
0.40
และครอบคลุมความต้องการ
ภาพรวม
4.73
0.44

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่าสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ในด้านองค์ประกอบรวมที่
พัฒนาขึ้นนั้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.44) ซึ่งอาจสรุปได้ว่า แนวคิดสถาปัตยกรรมระบบใน
ภาพรวมที่ออกแบบ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามหลักการออกแบบระบบการเรียนการสอน
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5.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริง (ด้านแยกตามองค์ประกอบ) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น (ด้านแยกตามองค์ประกอบ)
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
ระบบย่อย
S.D.
องค์ประกอบสําหรับผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ
4.73
0.47
ผู้สอนหลัก
4.45
0.52
ผู้ช่วยสอน
4.54
0.52
ผู้เรียน
4.64
0.50
ภาพรวม
4.59
0.50
องค์ประกอบของระบบ
กระดานข่าว
4.73
0.47
แบบทดสอบก่อนเรียน
4.91
0.30
เนื้อหาบทเรียน
4.82
0.40
แบบฝึกหัดท้ายบท
4.64
0.50
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
4.65
0.62
ส่งแบบฝึกหัด
4.91
0.30
แฟ้มสะสมสื่อสร้างสรรค์
4.82
0.40
แบบทดสอบท้ายบท
4.82
0.40
จัดการคะแนนของผู้เรียน
4.82
0.40
ภาพรวม
4.79
0.42
องค์ประกอบระบบฐานข้อมูล
เก็บข้อมูลของผู้ดูแลระบบ
4.73
0.47
เก็บข้อมูลระบบผู้สอน
4.82
0.40
เก็บข้อมูลระบบผู้เรียน
4.82
0.40
ภาพรวม
4.79
0.43

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าสถาปั ตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วมด้วยห้องปฏิบั ติการเสมือนจริงแยกตามองค์ประกอบ
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ในทุกๆ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
องค์ประกอบสําหรับผู้ใช้งาน ( = 4.59, S.D. = 0.50) องค์ประกอบของระบบ ( = 4.79, S.D. = 0.42) และองค์ประกอบระบบ
ฐานข้อมูล ( = 4.79, S.D. = 0.43)
5.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริง (ด้านการนําไปใช้งาน) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น (ด้านการนําไปใช้งาน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D.
1. สถาปัตยกรรมระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถตอบสนองตามความถนัด และความ
4.73
0.47
แตกต่างของศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. สถาปั ต ยกรรมระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมต่ อ การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
4.82
0.40
ทางการเรียนของผู้เรียน
3. สถาปัตยกรรมระบบที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
4.82
0.40
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. สถาปัตยกรรมระบบที่ พัฒ นาขึ้ น สนั บ สนุ น ต่ อการสร้างสื่ อเชิงสร้างสรรค์ ข อง
4.82
0.40
ผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้เรียน
5. สถาปัตยกรรมระบบที่พัฒนาขึ้น มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง
4.82
0.40
ภาพรวม
4.80
0.42

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่าสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง มีความเหมาะสมในด้าน
การนําไปใช้ในระดับมากที่สุด ( = 4.80, S.D. = 0.42) ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับสถาปัตยกรรมระบบที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถนําแนวคิดไปพัฒนาเป็นสื่อในการเรียนการสอนในรายวิชาการควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวีดิทัศน์ได้จริง
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6. สรุปผลและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริง โดยมีแนวคิดการออกแบบและพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการ
แบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการนําห้องปฏิบัติการเสมือนจริงมาใช้ในการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้าง
สื่อเชิงสร้างสรรค์และผลงานเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้
6.1 สรุปผล
6.1.1 ผลการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง พบว่า องค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมระบบมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบสําหรับผู้ใช้งานหรือส่วนสื่อปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้งาน 2) องค์ประกอบของ
ระบบ ประกอบด้ ว ยส่ ว นสํ าคั ญ 9 ส่ วน ได้ แ ก่ (2.1) กระดานข่ า ว (2.2) แบบทดสอบก่ อ นเรีย น (2.3) เนื้ อ หาบทเรีย น (2.4)
แบบฝึกหัดท้ายบท (2.5) ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (2.6) ส่งแบบฝึกหัด (2.7) แฟ้มสะสมสื่อสร้างสรรค์ (2.8) แบบทดสอบท้าย
บท และ (2.9) จัดการคะแนนของผู้เรียน และ 3) องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
6.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบเนื้อหา และทางเทคนิค 11
ท่าน โดยผลการประเมิน พบว่า 1) ความเหมาะสมในด้านองค์ประกอบโดยรวมของสถาปัตยกรรมระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (
= 4.73, S.D. = 0.44) 2) ความเหมาะสมแยกตามองค์ประกอบ (2.1) องค์ประกอบสําหรับผู้ใช้งานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.50) (2.2) องค์ประกอบของระบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.42)
และ (2.3) องค์ป ระกอบของระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุด ( = 4.79, S.D. = 0.43) และ 3) ความ
เหมาะสมในด้านการนําไปใช้งานของสถาปัตยกรรมระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80, S.D. = 0.42)
6.2 อภิปรายผล
สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง มีประเด็นสําหรับการอภิปรายผลประกอบกับการ
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.2.1 ผลการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง พบว่า เหตุผลที่ทําให้
สถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจต่อผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริงมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยการนําวิธีเชิง
ระบบ SDLC มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pinanta Chatwattana [10] ที่มีการนํา
วิธีการเชิงระบบ SDLC มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานอยู่ในระดับมากเช่นกัน อีกทั้งทําให้ระบบการเรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้นมีองค์ประกอบและกระบวนการที่ชัดเจนครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการอภิปรายผล นั่นคือ ส่วนขององค์ประกอบของระบบมีการนําห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริงมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีการกําหนดองค์ประกอบและขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจัย ของ Pravit Ruengrairatanaroje [11] ที่ อ้ างอิ งถึ ง Huan-Wen & Chin-Ming ซึ่ งกล่า วไว้ว่ า โครงสร้างของระบบ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงควรมีขั้นตอน คือ 1) การลงบันทึกเมื่อเข้าสู่ระบบ 2) การนําทางเพื่อให้ผู้เรียนเลือกการเข้าสู่การทดลอง
ใดๆ ก็ได้ในห้ องปฏิ บัติ การเสมือ นจริง 3) การมีป ฏิสั ม พั น ธ์ระหว่างผู้ส อนและผู้เรียน หรือการปฏิ สั มพั น ธ์ระหว่างผู้เรียนกั บ
โปรแกรมที่จัดไว้ 4) การประเมินผล ระบบจะทําการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าผ่านหรือไม่ และ 5) ลงบันทึกออกจากระบบ
6.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยห้องปฏิบัติการเสมือน
จริง โดยภาพรวมทั้งหมดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75, S.D. = 0.43) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Unchana
Klentien & Wannachai Wannasawadee [12] ที่กล่าวถึงการสังเคราะห์รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงด้วยการ
เรียนแบบผสมผสาน โดยผลการสังเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงด้วยการเรียนแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย 1) ส่วนของผู้เรียน ทําหน้าที่ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนลงในฐานข้อมูล 2) ส่วนของ
ผู้สอน ทําหน้าที่ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้สอนลงในระบบฐานข้อมูล 3) ส่วนของเนื้อหา ทําหน้าที่ในการบันทึก
และเก็บสื่อประกอบการสอน เนื้อหาบทเรียน งานที่มอบหมาย รวมถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 4) ส่วนของการเรียนแบบ
ผสมผสาน เป็นการบูรณาการการศึกษารูปแบบต่างๆ โดยการนําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงมาใช้ร่วมกับการเรียนแบบ
ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียนแบบปกติ และ 5) ส่วนของการประเมินผล ทําหน้าที่ในการสนับสนุนเครื่องมือสําหรับประเมิน
โดยผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกัน 100% ว่าองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน และให้การยอมรับว่ารูปแบบ
การเรียนนี้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาบทเรียนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กั บ Parita Tuncharoen, Nopmanee Chauvatcharin, Somsiri Singlop & Chade Siriswat [13] ที่ ก ล่ า วถึ ง ผ ลการใช้
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต ไว้ว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีการร่วมมือกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็จของตนเองและของกลุ่มทําให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและทําให้ผู้เรียนมีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม และยัง
สอดคล้ อ งกั บ Mintra Paopoon, Khawn Piasai, Chutiwan Penpean, Sukanya Hajisalah & Anek Janjaroon [14] ที่
กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ โดยเน้นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับสถานการณ์จริงในการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
แสดงเหตุผลยืนยันคําตอบของสถานการณ์ที่กําหนดสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้นได้

เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Ministry of Education. 1999. National Education Act B.E. 2542.
Bangkok: Prigwhan Graphic Co., Ltd.
Chatwattana, P. 2018. The Concept of Creative Innovation Skills for Enhancement of Thailand
4.0. Journal of Industrial Education, 17(3), p. 222-229.
Christy P. C. & Meulen R. 2009. Gartner Says Cloud Computing Will Be as Influential As
E-business. Gartner.com. [online]. Retrieved August 22, 2018 from:
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=707508
Songkram, N. 2010. Multimedia for learning: Design & Development. Bangkok: Chulalongkorn
University Press.
Thinhanwong, S. 2015. Participatory Learning: From Theory to Practice in Children’s Literature
Course. Journal of Humanities & Social Sciences Review Phetchaburi Rajabhat University,
17(1), p. 2-11.
Slavin, R. 1986. Using students team learning. Center for Research on Elementary and Middle
School. John Hopkins University.
Khemmani, T. 2010. Science of Teaching: Knowledge of Efficient Learning Process Management.
Edition 13. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Robert, M. R., Alan, D. & Barbara H. W., 2013. System Analysis and Design (5th ed).
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Kanasutra, P. 1995. Statistics for Research in the Behavioral Sciences. Bangkok: Chulalongkorn
University Press.
Chatwattana, P. 2017. The Effect of Web-based Learning System using Project-based Learning
of Imagineering to Enhance Creative Construction of Multimedia Skills and Cooperative Skills.
Journal of Industrial Education, 16(1), p. 192-201.
Ruengrairatanaroje, P. 2007. The Learning Achievement of Virtual Laboratory in Physics Laboratory
Subject via Internet System. STOU Education Journal Sukhothai Thammathirat Open University,
6(2), p. 84-92.

229

พินันทา ฉัตรวัฒนา และดารอวี มานตรี 2562
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
[12]
[13]

[14]

Klentien, U. & Wannasawadee, W. 2017. The Synthesis of Virtual Science Laboratory and
Blended Learning for Developing Analytic Thinking Skill. Journal of graduate studies Valaya
Alongkorn Rajabhat University, 11, p. 147-162.
Tuncharoen, P., Chauvatcharin, N., Singlop, S. & Siriswat, C. 2018. The Learning Achievement by
using STAD Cooperative Learning Techniques to Promote Learning Achievement and Attitude on
Science for Developing Life Skill in the Topic “Ecosystems” of Diploma Level Students. Journal
of Industrial Education, 17(2), p. 188-196.
Paopoon, M., Piasai, K., Penpean, C., Hajisalah, S. & Janjaroon, A. 2018. A Study of Reasoning
Abilities on Sequence by using Learning Management Connecting with Real World Situations and
Cooperative Learning for Mathayomsuksa IV Students. Journal of Industrial Education,
17(2), p. 83-92.

230

