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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลไดมีเทคนิคการเรียนรูและวิธีที่หลากหลาย 

การเรียนรูที่มคีวามยืดหยุนจะชวยเพ่ิมความสะดวกสบายและอํานวยความสะดวกแกผูเรียนไดมาก 

ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนไดดวยตนเองทั้งจากที่บานหรือที่มหาวิทยาลัยโดยไมตองมีการ 

ปฏิสัมพันธหรือพบกับผูสอนในสถานที่จริงชวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดประสบกับมหาอุทกภัย 

ครั้งใหญในรอบ 50 ป ทั้งผูเรียนและผูสอนตางประสบปญหาความยากลําบากในการเดินทางมาเรียน 

และติดตอสื่อสารกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดนําระบบ “BU WebEx” 

มาใชงานเพ่ือแกปญหาน้ีโดยระบบดังกลาวถูกออกแบบมาเพ่ือชวยใหผูสอนและผูเรียนสามารถเรียน 

ผานระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลไดจนถึงขณะน้ียังมีงานวิจัยจํานวนไมมากที่ไดดําเนินการ 

วิจัยคนควาหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทางไกล โดยการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะห 

และอธิบายวาผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในระบบ BU WebEx อยางไร และไดทําการตรวจสอบ 

จํานวนผูเขารวมในระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล ระบบเครือขายการเช่ือมตอ และจํานวนเวลา 

ทั้งหมดที่ใชในการเรียนการสอน โดยขอมูลดังกลาวประกอบไปดวย Log Files ที่ไดจากระบบ  

BU WebEx และผลตอบรับจากระบบ Feedback รวมทั้งการสัมภาษณที่ไดรับจากผูใชงานภายหลัง 

จากใชงานระบบ BU WebEx แลว     
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ABSTRACT 

 

Nowadays, distant-learning systems provide a wide range of learning 

techniques with flexibility that provide students with increased opportunities, 

convenience, and personalization. Students can choose their own studying style 

whether learning at home or the university. Students can learn at home without the 

physical presence of a teacher. Recently, Thailand has experienced the worst 

flooding in over 50 years. At that time, some students and teachers had difficulty in 

commuting. For that reason, Bangkok University adopted a “BU WebEx” system 

which designed for helping teachers and students for distant learning. So far, there is 

little research have been conducted on the effectiveness of distant learning. In this 

study, we analyzed and described how students and teachers participated in the  

BU WebEx system. We examined the students' participation rates, the network 

connection, and the amount of spending time. The data consist of log files of the  

BU WebEx system and user's feedbacks after using the system. 
 

Keywords: WebEx System, Distance Learning, Virtual Classroom, Effectiveness 

Evaluation. 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองดวยความกรุณาและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ 

การคนควาอิสระเปนอยางดีย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวัฒน เชิญสวัสด์ิ อาจารยที่ปรึกษาที่ได

เสียสละเวลาอันมีคาในการใหขอคิดเห็น ขอช้ีแนะ ทั้งหลกัการทฤษฎี แนวคิด รวมถึงใหคําปรึกษา

และขอปฏิบัติตาง ๆ สําหรับการดําเนินการวิจัย ตลอดจนการแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทําใหการ

คนควาอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณและถูกตองที่สุด และขอกราบขอบพระคุณ ดร.ถิรพล วงศสอาดกุล 

คณะกรรมการการคนควาอิสระที่ไดใหคําแนะนําที่มีประโยชนเพ่ือนํามาปรับปรุงการคนควาอิสระครั้ง

น้ีใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น กราบขอบพระคุณ ดร.กิ่งกาญจน สุขคณาภิบาล ที่ไดใหความชวยเหลือ 

แนะนํา ใหคําปรึกษาและคอยสนับสนุนอีกทั้งเปนกําลังใจใหผูวิจัยจนการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จ

ลุลวงไดดวยดี กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย สมจติต  ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝาย

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ไดใหความอนุเคราะหและชวยเหลือในดานการศึกษา 

ขอขอบคุณ ดร.ธนกร หวังพิพัฒนวงศ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร และอาจารยพรชัย  

เสมแจง ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูลจากระบบ BU 

WebEx เพ่ือนํามาใชในการศกึษาวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคณุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพร หวัง

พิพัฒนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีใ่หคาํปรึกษา แนะนํา อีกทั้งใหความชวยเหลือในการศึกษาวิจัย

ดวยความกรุณาย่ิง  

ขอขอบคุณในความชวยเหลือจากอาจารยประจําศูนยคอมพิวเตอรทั้ง 3 ทาน ไดแก อาจารย

ทรงวุฒิ แพสมหวัง อาจารยพิสิษฐ อธิปญญา และอาจารยสุภาภรณ เพ็ชรสังวาลย ซึ่งไดใหคําปรึกษา

และใหสัมภาษณเกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยระบบ BU WebEx รวมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีทุกทานที่มสีวนชวยในการตอบแบบสอบถามและใหสัมภาษณหลังการเรียนผานระบบ 

BU WebEx จนทําใหการคนควาอิสระครั้งน้ีสําเร็จลุลวง 

สุดทายผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดาที่ลวงลับ มารดา เพ่ือนซึ่งสนับสนุนและใหกําลงัใจแก

ผูจัดทําการคนควาอิสระครั้งน้ีจนประสบความสําเร็จดวยดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่

สนับสนุนทุนในการศึกษาครัง้น้ี ขอบคุณ อาจารยเอกชัย กันยานุชรัตน ที่คอยชวยเหลือ ตลอดจนการ

แกไขปญหาตาง ๆ จนทําใหการคนควาอิสระน้ีสําเร็จเรียบรอยดวยดี คุณคาและประโยชนอันใดที่พึง

จะเกิดจากการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญ ุตาแกบิดาผูลวงลับไปแลว ตลอดจน 

บูรพาจารยของผูวิจัยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันความกาวล้ําของของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสาํคัญในการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและปรับตัวใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคสังคม 

แหงการเรียนรู ดังน้ันการพัฒนาประเทศเพ่ือไปสูความย่ังยืนและเกิดความสมดุล จําเปนอยางย่ิงที่ 

จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหมีความเขมแข็งและมพีลังเพียงพอที่ 

จะเปนแนวทางในการขับเคลือ่นกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเพราะการพัฒนาคนหรือทรัพยากร 

มนุษยที่มีอยูใหเกิดความเขมแข็งและพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคทศวรรษที่ 21 

รวมทั้งการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งเชิงสถาบัน ระบบ 

โครงสรางของสังคมใหเกิดความเขมแข็ง เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันแกสังคมไดอยางดี  (สํานักงาน 

2คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ2, 2555) 

ในป 2554 ประเทศไทยไดเกิดมหาอุทกภัยอยางหนัก สงผลใหมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

วิทยาเขตรังสิต ซึ่งเปนหน่ึงในสองวิทยาเขต ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง อาคารเรียนเกือบทั้งหมด 

ถูกนํ้าทวมไดรับความเสียหายไมสามารถเปดทําการเรียนการสอนไดตามปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที จึงไดนํา 

ระบบ WebEx ซึ่งเปนบริการ Cloud  จากบริษัท ซิสโก ซสิเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด มาใช โดย 

ปรับปรุง WebEx ใหทํางานรวมกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และไดต้ังช่ือระบบ 

ดังกลาววา “BU WebEx” (Bangkok University WebEx)  ระบบ BU WebEx สามารถทํางาน 

เปนระบบหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) โดยทํางานบน Cloud Service ทําหนาที่ในการ 

เช่ือมตอขอมูล ภาพ วีดีโอ และเสียงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

สามารถติดตอสื่อสารกันไดจากทุกสถานที่ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีฟเจอรการทํางานตาง ๆ ที่

ชวยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบทางไกล เชน การประชุม การสัมมนาทางไกลผานทางเว็บ 

เบราวเซอรแบบเรียลไทม โดยรองรับทั้งภาพและเสียง ซึ่งนักศึกษาและอาจารยไมจําเปนตองเดินทาง 

มาเรียนดวยตนเองในหองเรียนจริง โดยใชอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก คอมพิวเตอร 

กลองเว็บแคม ไมโครโฟน และหูฟง ที่มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมไวใหทําการเรียนและการสอน 

ที่วิทยาเขตที่ไมประสบอุทกภัยคือวิทยาเขตกลวยนํ้าไท สวนอาจารยหรือนักศึกษาอีกจํานวนหน่ึงที่ไม 

สามารถเดินทางมาไดอยางสะดวก สามารถทําการเรียนการสอนดวยตนเอง โดยใชคอมพิวเตอร 

สวนบุคคล แทป็เล็ต หรือสมารทโฟนจากภายนอกมหาวิทยาลัยได
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งานวิจัยน้ีเปนการคนหาประสิทธิผลการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ BU WebEx ของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ไดนํามาใชในการเรยีนการสอนแบบทางไกลแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยในงานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลการเขาใชงานของ 

ผูเรียนและผูสอนทั้งหมด ซึ่งไดแก เวลาเขาและออกจากระบบของผูเรียน เวลาทั้งหมดที่ผูเรียนอยู 

ในระบบ จํานวนของผูเขาเรียนทั้งหมดในเซสช่ัน จากจํานวนผูลงทะเบียนเรียนทั้งหมด และเก็บ 

ขอเสนอแนะ คําติชม รวมทัง้ปญหาที่พบของผูเขาใชงานระบบภายหลังจากไดใชงานระบบเสร็จสิ้นใน

แตละครั้ง อีกทั้งยังสัมภาษณผูเรียนและผูสอนจํานวนหน่ึง โดยใชคําถามปลายเปดเพ่ือรับขอ 

เสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ BU WebEx จาก

ผูเรียนและผูสอน เพ่ือประโยชนแกผูเรียนในอนาคตตอไป 

  

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 

2) เพ่ือหาจํานวนผูเรียนและระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอหน่ึงเซสช่ัน 

3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรบัปรุงแกไขการบริหารจัดการการศึกษาทางไกล

ของระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาและคนควาหาประสิทธิภาพการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx 

โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมการเขาใชงานระบบ BU WebEx ของผูเรียนและผูสอนโดยมี

ขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

1) ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปน Log Files ที่เก็บจากขอมูล

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 445 คน และอาจารยผูสอนจํานวน 10 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 

18 เซสช่ัน และจากการสัมภาษณความพึงพอใจจากการใชงาน BU WebEx ทั้งสิ้น 10 คน โดย

แบงเปนอาจารยผูสอนจํานวน 3 คน และนักศึกษาจํานวน 6 คน 

2) ขอบเขตดานเน้ือหา เก็บขอมูลจากวิชาเรียนจํานวน 3 รายวิชาดังน้ีคือ วิชาคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology), วิชาสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) และวิชาการบริหารและจัดการเว็บไซต (Web Administration) 

3) ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยคอื ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึง

มิถุนายน พ.ศ. 2555 เปนระยะเวลา 2 เดือน 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ทราบประสทิธิผลการใหบริการการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx ของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2) ทราบปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทางไกลของระบบ  

BU WebEx ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือเปนแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการศึกษาทางไกลผานระบบ 

BU WebEx ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.5 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังน้ี 

ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Learning) หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอน

อยูไกลกัน แตสามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดโดยอาศัยสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสมโดยการ

ใชสื่อตาง ๆ รวมกัน อาทิเชน ตําราเรียน เทปเสียง แผนภูมิ คอมพิวเตอร หรือโดยใชอุปกรณ

โทรคมนาคมและสื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศนเขามาชวยในการแพรกระจายการศึกษาไปยังผู

ที่ตองการเรียนรูไดอยางกวางขวางทั่วทุกทองถิ่น การศึกษาน้ีมีทั้งในระดับตนจนถึงระดับสูงขั้น

ปริญญา 

เซสช่ัน (Session) หมายถึง การเรียนการสอนในแตละครัง้ของคาบวิชาของ BU WebEx ใน

แตละเซสช่ันอาจมีจํานวนช่ัวโมงในการเรียนการสอนแตกตางกันไปตามที่อาจารยผูสอนกําหนดไว 

เชน 1 เซสช่ันมีจํานวนช่ัวโมงเรียน 3 ช่ัวโมง เปนตน 
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วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทําคนควา

เอกสาร วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแบงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ีออกเปน 2 

สวน ไดแก 

1) รูปแบบการศึกษาประเภทตาง ๆ 

2) การศึกษาประสิทธิภาพของการศึกษา 

 

2.1. รูปแบบการศึกษาประเภทตาง ๆ  

วิลเลี่ยม, พารพล็อก และโควิงตัน (William, Paprock & Covington, 1998) พบวาใน

ปจจุบันระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online Learning) หรือการเรียนการสอนทางไกล 

(Distance Learning) ไดมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เน่ืองจากไมมีขอจํากัดในเรื่อง

เวลาและสถานที่ในการเรียนการสอน และการพัฒนาของระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลไดถูก

พัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนรวมทั้งสามารถอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูสอนและ

ผูเรียนในมหาวิทยาลัยในยุคศตวรรษที่ 21 โดยไมจําเปนตองใชสถานที่ในการเรียนการสอน นักศึกษา

สามารถศึกษาจากทางไกลไดโดยอาศัยอุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต

ได รวมทั้งอุปกรณสื่อสารพ้ืนฐาน เชน ไมโครโฟนและอุปกรณหูฟง ก็สามารถเรียนไดจากทุกสถานที่

โดยไมตองพบปะอาจารยผูสอนจริง 

ศรีศักด์ิ จามรมาน และสายพิณ ชอโพธ์ิทอง (2544) ใหความเห็นวา อุปสรรคของการเรียน

การสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) การขาดความรูและทักษะพ้ืนฐานทางอินเทอรเน็ต ในการเรียนการสอนทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตใหไดประสิทธิภาพตามตองการน้ัน ผูเรียนจําเปนตองมีความรูความเขาใจและมี

ความคุนเคยกับอินเทอรเน็ตในระดับหน่ึง เน่ืองจากการเรียนการสอน การทํางานกลุม การสงงาน 

และการรับงานจากอาจารยผูสอน การติดตอกับสถานศึกษา รวมถึงการสอบจะใชบริการบน

อินเทอรเน็ตทั้งสิ้น ดังน้ันหากผูเรียนขาดทกัษะดังกลาว อาจทําใหเกิดความทอแทและลมเลิกความ

ต้ังใจในการศึกษาได 

2) การขาดทักษะในการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต อุปสรรคสําคัญในการเรียนทางไกลผาน

อินเทอรเน็ตประการหน่ึงคือ การที่ผูเรียนขาดทักษะการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ตโดยใชเครื่องมือ

คนหาขอมูล หรือ Search Engine ทั้งน้ีเน่ืองจากการคนหาขอมูลถือเปนหัวใจสําคัญในการเรียน

ทางไกล เชนเดียวกับการคนขอมูลจากหองสมุดอันเปนหัวใจสําคญัของการเรียนในสถาบันการศึกษา
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ถาผูเรียนขาดทักษะน้ีแลวจะไมสามารถรวบรวมขอมูลที่จาํเปนตองใชในการประกอบการเรียนได ซึ่ง

กอใหเกิดความกังวลและความกดดันในการเรียนผานระบบน้ี 

3) การขาดความคุนเคยกับเทคโนโลยี หากผูเรียนไมคุนเคยกับเทคโนโลยีก็อาจทําใหตาม

เพ่ือนไมทัน และจะสรางความกดดันใหกับผูเรียนดวย 

4) ขาดความสามารถทางภาษา ผูเรียนที่มิไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักจะพบความ

ยากลําบากในการเรียน และการทํางานรวมกับผูทีใ่ชภาษาอังกฤษเปนหลัก ทั้งน้ีเน่ืองจากเว็บเพจที่

นําเสนอหลักสตูรการศึกษาทางไกลมักจะเปนเว็บที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก 

2.1.1 ความรูเก่ียวกับ e-learning 

มนตชัย เทียนทอง (2545) ไดอธิบายถึงความหมายของ e-learning ไววาเกิดจากคําศัพท 2 

คํา ซึ่งเปนคําศัพทที่มีความหมายในตัวเองไดแกอักษร e ซึ่งหมายถึง Electronic มีความหมายในเชิง

ความรวดเร็วในการทํางานแบบระบบอัตโนมัติ และคําวา Learning ซึ่งหมายความถึง การเรียนรู 

หรือการเรียนการสอน เมื่อนํามารวมกัน จึงมีความหมายเปน Electronic Learning หรือ  

e-learning ซึง่หมายถึง การเรียนรูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรืออีกนัยหน่ึงคือกระบวนการเรียนรู

ทางไกลโดยอัตโนมัติผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) ไดแก ซีดีรอม เครือขายอินทราเน็ต 

เครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายเอ็กซทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality System) และสื่อ

อ่ืนอีกจํานวนมาก 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใหคําจํากัดความสําหรับ e-learningไว 2 ความหมาย

ดวยกัน ความหมายแรกบทเรียนออนไลน (Online) อีเลิรนน่ิง หมายถึง การเรียนเน้ือหาตาง ๆ  

สารสนเทศสําหรับการสอน หรือการอบรม ซึ่งรวมถึงการใชการนําเสนอดวยตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง 

(Image) เพ่ือผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว (Animation) วีดิทัศน และเสียง (Sound) โดย

อาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมทั้งใชเทคโนโลยีการจัดการ

คอรส (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนตาง ๆ และยังใหความหมาย

ที่สองไวคือ บทเรียนออนไลน (Online) อีเลิรนน่ิง (e-learning) คือการเรียนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใช

การถายทอดเน้ือหาผานทางสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิเชน เครื่องคอมพิวเตอร (Computer) 

ระบบเครือขายอินทราเน็ต (Intranet)ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ระบบเครือขาย

เอ็กซทราเน็ต (Extranet) หรอืสัญญาณโทรทัศน และสญัญาณดาวเทียม  นอกจากน้ียังไดมีผูใหคํา

นิยามความหมายของ e-learning ในลักษณะตาง ๆ เชน เปนการเรียนเน้ือหาหรือสารสนเทศ โดย

อาศัยการนําเสนอดวยตัวอักษร ภาพน่ิง และทําการผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว หรืออาศัย

เสียงในการนําเสนอ โดยใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการนําเสนอ รวมไปถึงการ

ถายทอดเน้ือหาที่มี และการใชเทคโนโลยีระบบการจัดการคอรส (Course Management System)
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ในการบริหารงานการสอน จัดใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพ่ือวัดผลการเรียน รวมทั้งจัดให

ระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 

ขอไดเปรียบของการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การเรียนการสอนผานสือ่อิเล็กทรอนิกส ถือ

ไดวาเปนการปรับกระบวนทัศนใหม (New Paradigm Shift) ทางการศึกษาเพราะการเรียนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

ประโยชนของ การเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีอยูหลายประการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

การเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยใหการจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพมาก

ย่ิง งานวิจัยหลายช้ินสนับสนุนเน้ือหาการเรียนซึ่งถูกถายทอดผานทางมัลติมีเดียน้ันสามารถทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความแตเพียงอยางเดียว ดังน้ันหากจะเปรียบการเรียน

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับการสอนที่รูเนนการบรรยายในลกัษณะการเขียนกระดาษดําและการพูด 

(Chalk and Talk) ซึ่ง ผูสอนในปจจุบันยังคงใชกันอยูน้ันการเรียนผานการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่

ไดรับการออกแบบและผลิตมาอยางมีระบบจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากกวา นอกจากในดานของประสิทธิภาพการเรียนอันเกิดจากสื่อแลว ในดานของการเรียนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสยังมีการจัดหาเครื่องมือ (Course Management Tool) ซึ่งทําใหผูสอนสามารถ

ตรวจสอบความกาวหนาของพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดอยางละเอียดและตลอดเวลา 

การเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เอ้ือใหเกิดการโตตอบ (Interaction) ที่หลากหลาย 

ไมวาจะเปนการโตตอบกับเน้ือหา การโตตอบกับครูผูสอนและกับเพ่ือนคอรสแวรที่ไดรบัการออกแบบ

มาอยางดีน้ันจะเอ้ือใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเน้ือหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยาง เชน 

การออกแบบเน้ือหาในลักษณะเกมหรือการจําลองเปนตน นอกจากน้ีการเรียนการสอนผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ยังเอ้ือใหผูเรียนเกิดการโตตอบกับครูผูสอนและกับเพ่ือนได อยางที่เราทราบกันดีวา 

การเรียนการสอนที่ดีที่สุด ก็คือ การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดการโตตอบกับผูสอนหรือ

กับผูเรียนอ่ืน ๆ ไดมากที่สุด เพราะการเรียนในลักษณะน้ีผูสอนจะสามารถตอบสนองความตองการ 

ปญหา และคําถามตาง ๆ ของผูเรียนไดทันที การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหโอกาสผูเรียนในการ

โตตอบกับครูผูสอนและ หรือการไดรับผลปอนกลับทั้งในลกัษณะเวลาเดียวกัน (Synchronous) เชน 

การสนทนา (Chat) หรือการออกอากาศสด (Live Broadcast) 

2.1.2 หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 

2.1.2.1 ความหมายของหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) 

ไดมีนักวิชาการ นักการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ นิยามความหมายของ

หองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ไวดังน้ี คือ 

เทอรอฟฟ (Turoff, 1995) ไดใหความหมายของหองเรียนเสมือนจริงวาเปนการจัด

สภาพแวดลอมใหต้ังขึ้นภายใตระบบการสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร โดยผานระบบการเรียนแบบ
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ความรวมมือ (Collaborative) โดยการเนนกระบวนการใหความสําคญัของกลุมที่รวมทํากิจกรรม

ระหวางผูเรียนและผูสอน โดยทั้งสองฝายจะไดรับประสบการณ รวมทั้งการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู

ใหม ลักษณะเดนของการเรียนการสอนในรปูแบบน้ีคือ ความสามารถในการลอกเลียนความสามารถ

ของหองเรียนแบบปกติ โดยใชความสามารถตาง ๆ ของระบบอินเทอรเน็ตชวยสนับสนุนรูปแบบการ

สรางกิจกรรม โดยมีสวนประกอบคือ การประมวลผลรายวิชา เน้ือหาหลักสูตร รายช่ือแหลงเน้ือหา

เสริม กิจกรรมระหวางผูเรียนและผูสอน คําแนะนําตาง ๆ การเรียนแบบรวมมือ การสือ่สารระหวาง

ผูเรียน ผูสอน ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีมีขอดีคือไมมีขอจํากัดในดานของเวลาและสถานที่ 

ครรชิต มาลัยวงศ (2540) ไดใหความหมายของของหองเรียนเสมือน วาหมายถึง

การเรียนการสอนที่อาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีการเช่ือมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอร

ของผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรของผูใหบริการเครือขาย ซึ่งเราเรียกวาไฟลเซิรฟเวอร ซึ่งไฟล

เซิรฟเวอรทําหนาที่ใหบริการขอมูลแกผูเรียน และเครื่องคอมพิวเตอรผูใหบริการเว็บไซต ซึ่งเรา

สามารถเรียกบริการดังกลาววาเว็บเซิรฟเวอร ซึ่งทําหนาทีใ่หบริการเว็บไซตแกผูใชบริการ โดยอาจ

เปนการเช่ือมโยงในระยะที่ใกลหรือระยะที่ไกล ผานชองทางการสื่อสาร ระบบเครือขาย และ

อินเทอรเน็ตดวยกระบวนการสอนตาง ๆ ซึง่ผูสอนไดทําการออกแบบระบบการเรียนการสอนของ

ตนเองไว โดยดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน สือ่การนําเสนอตาง ๆ โดยทํา

การนําเสนอผานเว็บไซตที่จัดสรางขึ้นมาประจําวิชา และมีการจัดสรางเว็บเพจที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนในแตละสวนใหสมบูรณ โดยผูเรียนจะสามารถเขาสูเว็บไซตประจําวิชาและเรียนไปตามระบบ

การเรียนที่ผูสอนออกแบบไวในระบบเครือขาย มีการจําลองสภาพแวดลอมตาง ๆ ในลกัษณะเปน

หองเรียนเสมือน 

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543, หนา 12-16) ไดใหความหมายของหองเรียนเสมือนวา 

หมายถึง การจดัการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนไดจากสถานที่หลายแหง ไมวาจะเปนที่บาน 

หรือที่ทํางาน โดยไมจําเปนตองเดินทางไปเรียนในสถานทีจ่ริง ชวยใหเราสามารถประหยัดคาใชจาย

ไดมาก 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) ไดกลาววา หองเรียนเสมอืนจริง เปนการจัด

สิ่งแวดลอมทางการศึกษาที่เหมือนกับการเรียนในช้ันเรียน ลักษณะเปนโปรแกรมทีส่รางเลียนแบบ

สิ่งแวดลอมในการเรียนการสอน ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และสามารถเขากลุมกนัไดระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนและผูสอนจะเปนศูนยกลางขอมูลและบทเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถที่จะมปีฏิสัมพันธ

กับผูสอนไดทางคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท ซึ่งอาจจะเห็นหนากันทางจอ และพูดคุยกันได 

สรุปความหมายของหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) หมายถึงการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนการสอนโดยนําแหลงทรัพยากรออนไลนที่เกี่ยวของมาใชในการจัดการเรียน

การสอนแบบรวมมือ โดยอาศัยความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูสอน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน
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ดวยกัน โดยเนนความสําคัญของกลุมเรียน ซึ่งผูเรียนและผูสอนจะไดรับประสบการณความรูแบบ 

ใหม ๆ จากกิจกรรมการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตาง ๆ ผานทางคอมพิวเตอร หรือ

ทางโทรศัพท โดยมีสวนประกอบซึ่งประกอบดวยเน้ือหาขอมูลของรายวิชา รายช่ือแหลงเน้ือหาเสริม 

กิจกรรมระหวางผูเรียนและผูสอน คําแนะนําตาง ๆ การนําเสนอ โดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลาและ

สถานที ่

2.1.2.2 ประเภทของหองเรยีนเสมือนจรงิ 

มีนักวิชาการหลายทานไดแบงประเภทของหองเรียนเสมือนจริงไวดังน้ีคือ อุทัย 

ภิรมยรื่น (2540) ไดจําแนกการเรียนในหองเรียนเสมือนจรงิ ในปจจุบันน้ีมีอยู 2 ลักษณะ คือ 

1) การจัดการเรียนการสอนในหองเรียนธรรมดา แตมีการถายทอดสดภาพและเสียง

เกี่ยวกับบทเรียน โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเรียกวา ออนไลนไปยัง

ผูเรียนที่อยูนอกหองเรียน ผูเรียนก็สามารถรับฟงติดตามบทเรียนและตัวผูสอน จากเครือ่ง

คอมพิวเตอรของตัวเองและยังโตตอบกับอาจารยผูสอนหรอืเพ่ือนผูเรียนในช้ันเรียนก็ได หองเรียน

แบบน้ียังอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เปนจริงซึ่งเรียกวา Physical Education Environment 

2) การจัดหองเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางภาพเสมือนจริง ที่เรียกวา 

Virtual Reality โดยใชสื่อที่เปนตัวหนังสือ หรือภาพกราฟก สงบทเรียนไปยังผูเรียน โดยผานระบบ

โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร หองเรียนลักษณะน้ีเรียกวา Virtual Education Environment ซึ่ง

เปนหองเรียนเสมือนจริงที่แทจริง  

เราสามารถแบงประเภทของ Virtual Classroom ไดเปน 2 ประเภทหลักคือ 

1)  Live Video/ Audio Streaming on the Internet (BU WebEx) คือการ

ติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนในรปูแบบของภาพ และเสียง โดยผานอุปกรณหูฟง 

ลําโพง และไมโครโฟน โดยมีการสงขอมูลระหวางกันแบบทันทีทันใด 

2)  3D Virtual Environments Using Avatars (Second Life) คือการ

ติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนโดยผานตัวละครเสมือน หรือที่เรยีกวา “Avatar” โดย

โปรแกรมสามารถจําลองตัวละคร สิ่งของ อุปกรณการเรียนในโลกเสมือน เพ่ือใหทั้งผูเรียนและผูสอน

สามารถกระทาํสิ่งตาง ๆ โดยผานทางตัวละครน้ัน ๆ ได ดังภาพที่ 2.1 จะแสดงใหเห็นถึงการใช 

Avatar ในการเรียนการสอนแบบ 3D Virtual Environments Using Avatars 
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ภาพที่ 2.1: แสดงการเรียนการสอนแบบ 3D Virtual Environments Using Avatars 

 

 
 

บริทเทน และลิเบอร (Britain & Liber, 2001) ไดแบงจําแนกรูปแบบการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรูเสมือนจริงไวในงานวิจัย เรื่อง A Framework For Pedagogical 

Evaluation of Virtual Learning Environment โดยแบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1) Asynchronous Learning เหมาะกับการเรียนแบบเสริมและการเรียนที่ผูเรียน

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self  Learning) ผูเรียนจะเรียนวิชาผานเว็บ เมื่อไรก็ได ในชวงเวลาที่

เจาของหลักสูตรกําหนดการเรียนน้ันจะมีกิจกรรมการอาน เน้ือหา คนควา ทําโครงการ ทํา

แบบทดสอบและทําการสอบ ผูเรียนมีปฏิสมัพันธกับผูสอนหรือบทเรียนในรูปของการเรียนการสอน

แบบไมประสานเวลา คือ คนละเวลา ผูเรียนอาจต้ังคําถามผาน Webboard ผูสอนก็อาจเขาไปดู

คําถาม และตอบในชวงเวลาที่สะดวก หรือ ผูเรียนอาจติดตอกับผูสอนทาง e-Mail นอกจากน้ี ผูสอน

อาจจะใหการบานหรือขอมูลเพ่ิมเติมแกผูเรียน ซึ่งผูเรียนเห็นขอมูลภายหลังจากที่ผูสอนประกาศและ

ระหวางที่ผูเรียนเรียนบทเรียนน้ัน ผูสอนไมตองออนไลนอยูกับระบบ 

2) Synchronous Learning คือ การสอนเสมือนหน่ึงวาผูสอนอยูในหอง อยูหนาช้ัน

เรียนแตผูเรียนอยูกระจายทั่วไป โดยผูเรียนแตละคนมีเครือ่งคอมพิวเตอรสวนบุคคลทีต่ออยูกับ

อินเทอรเน็ตและลงทะเบียนวิชาน้ัน ผูสอนจะทําการสอนโดยมีการติดตามการเรียนของผูเรียนหรือ

ผูสอนสามารถระบุหนาที่เรียน ผูสอนสามารถติดตอกับผูเรียนทันทีผาน Chat, Message, IP Phone 

หรือ IP Video การสอนน้ันผูเรียนตองระบุเวลาที่ทั้งผูสอนและผูเรียนตองออนไลน มาพบกันที่

หองเรียนเสมือนจริง 

3) Collaborative Learning การสอนแบบรวมมือน้ันยากขึ้น จะตองมีซอฟตแวร

เฉพาะที่ทุกคนใชรวมกันได เชน Whiteboard หรือซอฟตแวรที่ทํางานเสมือนจริง เพ่ือสื่อใหเปนกลไก 

ทําใหผูเรียนกบัผูสอนมีปฏิสมัพันธในการทาํงานรวมกัน และเรียนรูรวมกนัเพ่ือนําไปสูจุดหมายของ
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บทเรียน การเรียนแบบรวมมอื จะเปนการเรียนแบบประสานเวลา ผสมกบัการใชเครื่องมือระดับที่

สูงขึ้น 

2.1.2.3 จุดมุงหมายของหองเรียนเสมือนจริง 

จุดมุงหมายของหองเรียนเสมือนจริง สามารถสรุปไดดังน้ีคือ 

1) จุดมุงหมายทั่วไปของหองเรียนเสมือนจรงิเพ่ือการกระจายความรูโดยใช

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเครือขายสารสนเทศ ระหวางผูเรียนกับผูสอน เพ่ือเตรียมคนสําหรับโลก

อิเล็กทรอนิกสในวันขางหนาและฝก “การเช่ือมตอทางปญญา” ในโครงรางของสภาพแวดลอมเสมอืน

จริง 

2) จุดมุงหมายเฉพาะของหองเรียนเสมือนจริง ไดแก 

จุดมุงหมายแรกคือเพ่ือสรางหองเรียน “ขามชาติ” ที่สามารถเรียนรูไดผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยไมวาจะอยูสวนไหนของโลกที่มีเครือขายอินเทอรเน็ต ก็สามารถเรียนผานหองเรียน

เสมือนได และจุดมุงหมายที่สองคือเพ่ือออกแบบหองเรียนสําหรับวันขางหนา ที่ผสมผสานระหวาง

การปฏิบัติและทฤษฎีโดยการสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต เน่ืองจากเทคโนโลยีในปจจบัุนมี

ความกาวหนารวดเร็วมาก ผูเรียนจะตองปรับความรูใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ือไมใหตกอยูในความ 

ลาหลัง การเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางผูเรียนและผูสอน การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ผูสอนจัดให

การคนควาจากฐานขอมูลโดยใชการจําลองสถานการณชีวิตจริง จะชวยใหผูเรียนเขาใจในวิชาชีพที่จะ

ปฏิบัติในอนาคต นอกจากน้ันยังขยายการเช่ือมตอทางปญญาโดยการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร และ

ความเช่ียวชาญ ระหวางโลกของวิชาการกับโลกของความเปนจริงในตลาดแรงงาน 

สรุปแลวจุดมุงหมายของหองเรียนเสมือนจรงิ เพ่ือกระจายความรูโดยใชเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย และเครือขายสารสนเทศ ระหวางผูเรียนกับผูสอน เพ่ือสรางหองเรียนขามชาติ แลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและความเช่ียวชาญระหวางโลกของวิชาการกับโลกของความเปนจริง 

2.1.2.4 หลักการของหองเรียนเสมือนจรงิ 

หองเรียนเสมือนจริงยึดหลักการ 4 ประการ โดยแบงไดดังน้ีคือ 

1) การใหการศึกษาที่ทันเวลาการใชงาน (Just in Time Education) หองเรียน

เสมือนจริงมีความคลองตัวและเช่ือมโยงกับแหลงขอมูลและแหลงวิชาการตาง ๆ ไดทั่วโลกจึงเปน

แหลงความรูทีท่ันสมัยตลอดเวลา สามารถตอบสนองตอประชาชนไดในทันที 

2) การเรียนเปนการแลกเปลีย่น (Learning is Exchange) ในหองเรียนเสมือนจริง

จะไมมีระบบทีม่ีผูรูทุกเรื่องคนเดียวแลวสอนคนอ่ืน ๆ แตจะเปนลักษณะที่ทุกคนเสมอกัน แลกเปลี่ยน

ความรูกัน 
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3) การเรียน คือ การแลกเปลีย่นความรูและขอมูลขาวสาร ไมใชการรับเพียงอยาง

เดียวหลักการน้ีเปนลักษณะของหองเรียนเปดที่ผูสอน ผูเรียน และผูสนใจสามารถพบปะแลกเปลี่ยน

ความรูกันได 

4) การจัดสภาพแวดลอมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Environment According to 

User Profile) สภาพแวดลอมทางการเรียนจะเปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของผูเรียน ต้ังแตเริ่มล็อกอิน

เขาเรียน ผูเรียนจะเปนผูกําหนดขอบขายความสนใจวาจะเรียนอะไร และในระหวางเรียนน้ันผูเรียน

จะเปนผูปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมการเรียนเอง โดยเปนผูเลือกเน้ือหาที่จะเรียน เลือกปรึกษาคนที่

ตนเองตองการ ซึ่งอาจเปนผูสอน บุคลากร หรือเพ่ือนผูเรียนเอง ขณะที่ลงทะเบียนเรียน ผูเรียนจะให

ช่ือที่อยูในอีเมล คุณวุฒิในการทํางาน ขอบขายความสนใจ และประสบการณในการสมัมนาเชิง

ปฏิบัติการ เปนตน ซึ่งขอมูลน้ีจะเปนกุญแจในการติดตอกับผูที่มีความสนใจและคุณลักษณะคลายกัน 

สรุปไดวาหองเรียนเสมือนจรงิยึดหลักการ ความคลองตัว การเช่ือมโยงกับ

แหลงขอมูลและแหลงวิชาการตาง ๆ ไดทั่วโลก จึงทําใหหองเรียนเสมือนจริงเปนแหลงความรูที่

ทันสมัยตลอดเวลามีการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร และยึดผูเรยีนเปนสําคัญ 

2.1.2.5 สิ่งทีค่วรคํานึงถึงเก่ียวกับการสรางหองเรียนเสมือนจริง 

1) การมีโอกาสเขาถึงไดเทาเทียมกัน (Equitable Access) ผูเรียนที่เรียนผานระบบ

หองเรียนเสมือนจริงจะไดรับโอกาสในการเขาถึงในการเรียนเทาเทียมกัน 

2) คุณภาพของขอมูลขาวสาร (Information Quality) ขอมูลขาวสาร ที่เสนอผาน

ระบบหองเรียนเสมือนจะถูกจัดเตรียมการลวงหนาอยางพิถีพิถัน ทําใหไดขอมูลที่มีคณุภาพ 

3) ผลกระทบตอสังคมในดานการศึกษาทางไกล (Social Impact in Distance 

Education) พบวา การมีหองเรียนเสมือนจริง เปนสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดผลกระทบในดานการพัฒนา

การศึกษาโดยเฉพาะในดานโอกาสการศึกษาทางไกล 

4) ผลกระทบทางดานเสริมสรางปญญาในรายวิชาปกติ (Intellectual Impact on 

Conventional Courses) การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนอยางรวมมือ จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาส

รวมกันสรางสรรคสิ่งใหม  ๆ ทําใหเกิดการตอเติมเสริมสรางปญญาซึ่งกันและกัน 

5) การออกแบบและขีดความสามารถของซอฟตแวร (Software Capability and 

Design) 

6) ปจจัยสําคญัของความสําเร็จในการเรียนในหองเรียนเสมือนจริงอยูทีก่าร

ออกแบบและระดับความสามารถของซอฟตแวร วาสามารถตอบสนองตอการเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดรับประสบการณเสมือนจรงิมากนอยเพียงใด และไดรับประสบการณที่มีคุณคาตอการเรียนรูเพียงใด 

โดยสรุป สิ่งทีต่องคํานึงถึงเกี่ยวกับหองเรียนเสมือนจริง ไดแก การมีโอกาสเขาถึงได

เทาเทียมกันคณุภาพของขอมูลขาวสาร ผลกระทบตอสังคมในดานการศึกษาทางไกล ผลกระทบ
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ทางดานเสริมสรางปญญาในรายวิชาปกติ การออกแบบและขีดความสามารถของซอฟตแวร และการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณเสมือนจริงที่มีคุณคาตอการเรียนรู (พีระพงษ สาสิมมา, 2548) 

2.1.2.6 จุดแข็งและจุดออนของหองเรียนเสมือนจริง 

จุดแข็งของหองเรียนเสมือนจริง มีดังน้ี คือ 

1) การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนจริง จะจัดในรูปของสื่อ

อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายสารสนเทศ สามารถเช่ือมโยงกับหองเรียนตาง ๆ ทั่วโลก และหองสมุด

ตาง ๆ ตลอดจนฐานขอมูล ทาํใหมีแหลงความรูที่ทันสมัย สามารถจัดหลกัสูตรไดหลายรูปแบบ เชน 

การนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประกอบเปนชุดหลักสูตร ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนจาก

หองเรียนตาง ๆ และบางสวนจากแหลงขอมูลจนครบหลกัสูตร ซึ่งจะเปนหลักสูตรทีท่นัสมัย 

2) สื่อการสอน จะมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ตํารา เสียง วีดิทัศน หรือ

ภาพยนตรซึ่งเช่ือมโยงจากแหลงตาง ๆ ทั่วโลก สําหรับสื่อตํารา อาจอยูในรูปของซีดีรอมหรือขอมูล

สารสนเทศทีส่งไปทางสายออนไลน สื่อวีดิทัศนจะมีทั้งแบบปฏิสัมพันธและไมปฏิสัมพันธ สื่อดิจิตอล 

ไดแกคอมพิวเตอรชวยสอน ไฮเปอรมีเดีย และมัลติมีเดีย ซึ่งอานสงผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือใช

ซีดีรอม 

3) การเรียนการสอน สามารถใชการสอนแบบมัลติมีเดียดวยการอภิปรายสดผาน

โทรศัพท หรือการสนทนาผานการประชุมทางคอมพิวเตอร และกระดานขาว (Webboard) การ

ทดลองตาง ๆ สามารถใชการจําลองสถานการณจริงผานเครือขายคอมพิวเตอร หรือการใช

หองทดลองจริงในทองถิ่นที่ผูเรียนเรียนได 

4) การประเมินผล มีการประเมินผลที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนของผูเรียน และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร โดยมีวิธีประเมินผลทีใ่หผูเรียนทราบความกาวหนาเปนระยะ ๆ ผูเรียนจะ

ไดผลการเรียนเมื่อปฏิบัติไดถึงระดับที่กําหนดไว 

5) การบริหารงาน สามารถดําเนินการผานเครือขายคอมพิวเตอรไดตลอด 24 

ช่ัวโมง ไมวาจะเปนการลงทะเบียน การสอบถามปญหาตาง ๆ ฯลฯ 

6) การควบคุมในหองเรียนเสมือนจริง ผูเรียนจะเปนผูเลือกรายวิชาตาง ๆ อาจจะ

เลือกสถาบันและผูสอนเอง หลักสูตรสามารถปรับเขากับตารางเวลาและรูปแบบการเรียนของผูเรียน

รายวิชาตาง ๆ สามารถเริ่มเรยีน หรือเลิกเรยีนในเวลาใดก็ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

7) การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในหองเรียนเสมือนจริง ไมตองจาย

คากอสรางหองเรียน หองปฏิบัติการ หรืออาคารตาง ๆ ไมตองจายคาซอมแซมดูแลรักษาอาคาร 

กิจกรรมการเรยีนการสอน การใหคําปรึกษารายบุคคล การสอนเสริม (Tutoring) การพบที่ปรึกษา 

(Mentoring) และการใหบรกิารอ่ืน ๆ สามารถทําไดทางเครือขายสารสนเทศโดยใชโทรศัพท หรือ

เทคโนโลยีคมนาคมอ่ืน ๆ 
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จุดออนของหองเรียนเสมือนจริง เชน ในดานสังคม และนันทนาการ (Social 

Recreation) ถึงแมผูเรียนในหองเรียนเสมือนจริง จะสามารถติดตอสื่อสารกันผานทางอินเทอรเน็ตใน

รูปสนทนา เปนรายบุคคล และการประชุมทางคอมพิวเตอร (Computer Conference) ซึ่งสามารถ

ทํางานรวมกันเปนกลุมได แตก็ไมเปนธรรมชาติเหมือนกับสังคมจริง 

2.1.3 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Learning) 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต และการโทรคมนาคมตาง ๆ ชวยสรางความสามารถในการติดตอสื่อสารเช่ือมโยงกันได

ทั่วโลก เปนตัวขยายขีดความสามารถทางกายภาพแกมนุษยชาติ ทําใหมนุษยในยุคน้ีสามารถเอาชนะ

ขอจํากัดดานเวลา ระยะทาง หรือทางภูมิศาสตรได ประกอบกับความหลากหลายทางดานสังคม 

เศรษฐกิจ และองคประกอบทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ มาบรรจบกัน จึงกอใหเกิดความตองการใน

การศึกษาทางไกลขึ้น ความตองการที่เพ่ิมขึ้นตอการศึกษาทางไกลน้ันจึงเปนแนวคิดที่จะหาวิธีในการ

เปลี่ยนแปลงความรูที่มีอยูเพ่ือนําเสนอไปสูผูเรียน และทําใหเกิดผลกระทบเปนอยางมากตอการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อันจะทําใหเกิดการศึกษาทางไกลแพรขยายในวงกวางและเปดโอกาส

ทางการศึกษาแกประชาชนโดยทั่วถึงกัน (Holmverg, 1995, p. 29-31) 

2.1.3.1 ความหมายของการศึกษาแบบทางไกล (Distance Learning) 

คําจํากัดความของการศึกษาทางไกล หมายถึงระบบการเรียนการสอนที่มผีูเรียนและ

ผูสอนอยูไกลกนั ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน ตามแผนการเรียนการสอนทีก่ําหนดไว

ลวงหนาอยางเปนระบบ โดยอาศัยสื่อตาง ๆ ไดแก เอกสารสิ่งพิมพ โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอรและ

เครือขายการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อการเรียนการสอนอ่ืน  ๆ โดยทีผู่เรียนสามารถเลือกใชสื่อ

ตาง ๆ เหลาน้ันไดตามความถนัดของตนเอง อีกทั้งยังสามารถมีปฏิสัมพันธ กับบทเรียนหรือกับผูเรียน

อ่ืน ๆ ไดในเวลาเดียวกัน หากระบบการศึกษาทางไกลใชลกัษณะของสื่อประสม (Multimedia) ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (มนตชัย เทียนทอง, 2545, หนา 2) 

ไดมีผูใหคํานิยามของการเรียนทางไกล (Distance learning)  หรือการศึกษา

ทางไกล (Distance Education) ไวดังน้ี การเรียนการสอนทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่

สถาบันการศึกษาไดจัดทําเพ่ือใหผูเรียนซึ่งไมไดเลือกเขาเรียนหรือไมสามารถจะเขาเรียนในช้ันเรียนที่

มีการสอนตามปกติไดกิจกรรมการเรียนที่จดัน้ี จะมีการผสมผสานวิธีการที่สัมพันธกับทรัพยากรการ

กําหนดให มีระบบการจัดสงสื่อการสอน และมีการวางแผนการดําเนินการรูปแบบของทรัพยากร อัน

ประกอบดวย เอกสาร สิ่งพิมพ โสตทัศนูปกรณ สื่อคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนอาจเลือกใชสื่อเฉพาะตน

หรือเฉพาะกลุมได สวนระบบการจัดสงสื่อน้ันก็มีการใชเทคโนโลยีนานาชนิด สําหรับระบบบริหารก็มี

การจัดต้ังสถาบันการศึกษาทางไกลขึ้นเพ่ือรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล
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วาเปนแนวทางทุก  ๆ แนวทางของการเรียนรูจากหลักสูตรการเรียนการสอนปกติที่เกิดขึ้น แตใน

กระบวนการเรียนรูน้ี ครูผูสอนและนักเรียนอยูคนละสถานที่กัน 

มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดใหคํานิยามความหมายของการศึกษา

ทางไกลไวตาง ๆ กันดังน้ี ไซมอนสัน, สมัลดิโน, อัลไบรท และซวาเช็ค (Simonson, Smaldino, 

Albright & Zvacek, 2000) ไดใหความหมายของการศึกษาทางไกล (Distance Learning) วา

หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนอยูในระยะทางที่ไกลกัน แตสามารถทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูไดโดยอาศัยสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสมโดยการใชสื่อตาง ๆ รวมกัน อาทิ

เชน ตําราเรียน เทปเสียง แผนภูมิ คอมพิวเตอร หรือโดยวิธีการใชอุปกรณโทรคมนาคมและ

สื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศนเขามาชวยในการแพรกระจายการศึกษาไปยังผูที่ตองการจะ

เรียนรูไดอยางกวางขวางทั่วทุกทองถิ่น การศึกษาน้ีมีทั้งระดับตนจนสูงถึงระดับปริญญา 

เพจ และโทมสั (Page & Thomas, 1997, p. 107) ไดใหความหมายของการศึกษา

ทางไกลไว คือการจัดการศึกษาที่ผูสอน และการเรียนการสอนไมไดเปนการเผชิญหนา แตใชวิธีการ

ติดตอระหวางกัน เชน เอกสารการสอน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 

โกศล  ชูชวย (2537, หนา 44) กลาววา การศึกษาทางไกล (Distance Education) 

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนใหผูที่ไมสามารถเขาช้ันเรียนไดตามปกติ ซึ่งอาจเพราะสาเหตุทาง

ภูมิศาสตร หรอืเหตุผลทางเศรษฐกิจก็ตาม การเรียนการสอนลักษณะน้ี ผูสอนกับผูเรียนแยกหางกัน 

แตก็มีความสัมพันธกันโดยผานสื่อการเรียนการสอน การเรียนโดยใชสื่อการเรียนทางไกลน้ันใชสื่อใน

ลักษณะสื่อผสม Multi-media อันไดแก สื่อเอกสาร สื่อโทรทัศน และสือ่อิเล็กทรอนิกส เชน รายการ

วิทยุโทรทัศน เทปเสียง วีดีทัศน และคอมพิวเตอร เปนตน 

โดยสรุปแลวการศึกษาทางไกล หมายถึง กจิกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยที่

ผูเรียนไมจําเปนตองเขาช้ันเรียนปกติ เปนการเรียนการสอนแบบไมมีช้ันเรียน แตอาศัยสื่อตาง ๆ ที่

เรียกวาสื่อประสม ไดแก เอกสาร สื่อโสตทัศน และสื่ออิเลก็ทรอนิกส รวมไปถึงสื่อบุคคลชวยในการ

จัดการเรียนการสอน 

2.1.3.2 หลักของการศึกษาทางไกล 

หลักของการศึกษาทางไกลน้ัน โดยความหมายแลวจะมีความแตกตางจากลักษณะ

การเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ การศึกษาทางไกลทางไกลน้ันผูเรียนและผูสอนอยูหางจากกัน และอยูคน

ละสถานที่กัน รวมทั้งมีการเรียนการสอนโดยผานสื่อจดหมายโตตอบกันมากกวาการพบกันเฉพาะหนา 

เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนในระบบการเรียนการสอนทางไกล ผูเรยีนจะมีอิสระในการเลือก

เรียนวิชาและเลือกเวลาเรียนตามที่ตนเห็นสมควร สามารถกําหนดสถานที่เรียนของตนเอง พรอมทั้ง

กําหนดวิชาการเรียนและควบคุมการเรียนดวยตนเองวิธีการเรียนรูก็จะเปนการเรียนรูดวยตนเองจาก
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สื่อที่สถาบันการศึกษาจัดบริการรวมทั้งสื่อเสริมในลักษณะอ่ืน ๆ ที่ผูเรียนจะหาไดเองใชสื่อและ

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการบริหารและบริการสื่อทางเทคโนโลยี  

การศึกษาทางไกลน้ันไดมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ทําใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

โดยไมขึ้นอยูกับบุคคลในบุคคลหน่ึงในการควบคุมคุณภาพ และยังสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน มี

การจัดการศึกษาอยางมีระบบ กระบวนการเรียนการสอนทางไกลไดรับการออกแบบขึ้น อยางเปน

ระบบเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรและผลิตเอกสาร ตลอดจนสื่อการสอนจากผูเช่ียวชาญ ทั้งในดาน

เน้ือหา ดานสื่อและดานการวัดและประเมินผล มีการดําเนินงานและผลติผลงานที่เปนระบบ มีการ

ควบคุมมาตรฐานและคุณคาอยางแนนอนชัดเจน จากน้ันจะสงตอไปใหผูเรียน สวนการติดตอที่มาจาก

ผูเรียนน้ัน ผูเรยีนจะจัดสงกิจกรรมมายังสถานศึกษาซึ่งหนวยงานในสถานศึกษาจะจัดสงกิจกรรมของ

ผูเรียนไปตามระบบถึงผูสอน เพ่ือใหผูสอนตรวจตามมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ไดกําหนดไว มี

การใชสื่อประเภทตาง ๆ หลากหลายแทนสือ่บุคคลสื่อทีใ่ชแตกตางกันไปตามเน้ือหา การสอนและการ

จัดการสอนเปนการจัดบริการใหแกผูเรียนจาํนวนมากในเวลาเดียวกันดังน้ันการดําเนินงานในดานการ

เตรียมและจัดสงสื่อการศึกษาจึงตองจัดทําในรูปของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม คือมกีารผลิตเปน

จํานวนมาก มีการนําเอาเทคนิคและวิธีการผลิตที่จัดเปนระบบ และมีการดําเนินงานเปนขั้นตอนตาม

ระบบอุตสาหกรรมเนนดานการผลิตและจัดสงสื่อการสอนมากกวาการทําการสอนโดยตรง  

2.1.3.3 องคประกอบของการเรียนการสอนทางไกล 

สุภาณี  เส็งศร ี(2543) ไดทําการศึกษาระบบการเรียนการสอนทางไกลใน

สถาบันอุดมศึกษา “แผน มน. 2544” (แผนมหาวิทยาลัยนเรศวร 2544) และไดศึกษาองคประกอบ 

ขั้นตอนและไดศึกษาองคประกอบ ขั้นตอนและแบบจําลองระบบการสอนทางไกล ดังรายละเอียดตาม

ภาพที่ 2.2 

จากองคประกอบทั้ง 7 ดังภาพที่ 2.2 สุภาณี เส็งศรี (2543) ไดทําการศึกษา 5 

องคประกอบหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลดังน้ี คือ ผูเรยีนทางไกล 

ผูสอนทางไกล กิจกรรมการสอนทางไกล เทคโนโลยีการสอนทางไกล รวมทั้งสิ่งที่เกื้อหนุนการเรียน

การสอนทางไกล องคประกอบแตละองคประกอบมีลักษณะหรือองคประกอบยอยที่จะทําใหการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพ 
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1.หลกัสูตร

การเรียนการ

 

1.หลกัสูตร

การเรียนการ

 

2. ระบบ 

การจดัการ 

7. ผูเ้รียน

ทางไกล 

6. ผูส้อน

ทางไกล 

4. ปัจจยั

เก้ือหนุน 

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบั 

การเรียนการสอนทางไกล 

ในสถาบนัอดุมศกึษา 

5. 

สภาพแวดลอ้ม

ี

 

3. กิจกรรม

การเรียนการ

 

ภาพที่ 2.2:  แสดงองคประกอบหลักของการเรียนการสอนทางไกลในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สุภาณี  เส็งศรี.0 (2543). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา. 

        วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

2.1.3.4 สื่อและวิธีการศึกษาทางไกล 

สื่อและวิธีการศึกษาทางไกล ซึ่งเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอนในการศึกษา

ทางไกล เพราะการถายทอด ความรู และประสบการณตาง ๆ จากผูสอนไปยังผูเรียนน้ันจะอาศัยสื่อ

ประเภทตาง ๆ ผูเรียนหรือนักศึกษาจะเรียนดวยตนเองอยูที่บานโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทตาง ๆ 

การเลือกหรือจัดสื่อเพ่ือใชในการศึกษาทางไกลไมวาจะเปนสื่อชนิดใดก็ตาม จะตอง

คํานึงถึงหลักจิตวิทยาที่วา ถาผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธอยูกับสื่อชนิดเดียวนาน ๆ อาจเกิดความเบ่ือ

หนายได และอาจทําใหผูเรียนทอถอยและหมดกําลังใจในการเรียนรู ดังน้ันสื่อที่ใชควรเปนสื่อที่

หลากหลาย และเปนสื่อที่มีการเสริมแรงใหกําลังใจผูเรียน ซึ่งการใชสื่อแบบน้ีเรียกวาสื่อประสม คือมี

สื่อหน่ึงเปนสื่อหลักและมีสื่อชนิดอ่ืนเปนสื่อเสริม ทั้งน้ีเน่ืองจากสื่อแตละตัวมีทั้งขอดีและขอจํากัด

การศึกษาจากสื่อเพียงตัวเดียวจะทําใหผูเรียนไดรับความรูไมสมบูรณจึงควรอาศัยสื่อชนิดอ่ืนประกอบ

เพ่ือเสริมความรูสื่อที่ใชในการศึกษาทางไกลน้ีแยกไดเปน 

สื่อหลัก คือสื่อที่ผูเรียนสามารถใชศึกษาไดดวยตนเองตลอดเวลาและทุกสถานที่ สื่อ

หลัก สวนมากจะเปนสื่อสิ่งพิมพ เชน ตํารา เอกสารคําสอน หรือคูมือเรยีน โดยผูเรียนสามารถใชสื่อ

เหลาน้ีเปนหลักในการเรียนวิชาน้ัน ๆ และมีโอกาสพลาดจากการเรียนไดนอยมาก เพราะผูเรียนมีสือ่

หลักน้ีอยูกับตัวแลว 
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สื่อเสริม คือ สือ่ที่จะชวยเก็บตกตอเติมความรูใหแกผูเรียนใหมีความรูกระจาง

สมบูรณขึ้นหรอืหากในกรณทีี่ผูเรียนศึกษาจากสื่อหลักแลวยังไมจุใจพอ หรือยังไมเขาใจไดชัดเจนมี

ปญหาอยูก็สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อเสริมไดสื่อประเภทน้ีจะอยูในรูปแบบของเทปสรุปบทเรียน 

วิทยุ เอกสารเสริม การสอนเสริมหรือการพบกลุม เปนตน ในสวนของวิธีการเรียนการสอนทางไกลน้ัน

นอกจากผูเรียนจะเรียนดวยตนเองจากสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งสื่อหลัก สือ่เสริมแลวสถาบันการศึกษา

ทางไกลในปจจุบันจํานวนมากไดใชสื่อวิธีการตาง ๆ เปนสือ่เสริมอีกดวย เชน กระบวนการกลุมการ

สาธิต การทดลอง สถานการณจําลอง การศึกษารายกรณ ีฯลฯ โดยผูสอนอาจกําหนดใหนักศึกษาทํา

กิจกรรมตอเน่ืองหลังจากที่ศึกษาเน้ือหาจากสื่อหลักแลว อาจใหไปสัมภาษณผูเกี่ยวของเพ่ิมเติมใหไป

ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ โดยใหนักศึกษารับผิดชอบไปทํากิจกรรมเหลาน้ันเองแลวสงผลการ

ทํากิจกรรมมาใหอาจารยผูสอนตรวจหรือจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการระยะสั้น มีการอภิปรายกลุม 

โดยการนัดหมาย ณ ศูนยวิทยบริการในทองถิ่นดวย 

Asynchronous Learning คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูสอน และผูเรียนไม

จําเปนตองพบกันตามเวลาในตารางที่กําหนดไว (Synchronous Learning) แตผูสอนและผูเรียน

สามารถติดตอกันไดตลอดเวลา โดยใชเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ซึ่งเปนการเรียนรูที่ไมมขีอจํากัดในเรื่อง

ของเวลาและสถานที่ ผูเรียนสามารถเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได (Anywhere Anytime) เปนการเรียนที่

อาศัยวิธีการหรือเครื่องมือตาง ๆ ทีท่ําใหผูเรียนสามารถเรยีนรูในลักษณะที่ปฏิสัมพันธและมีสวนรวม

ชวยเหลือกันระหวางผูเรียน โดยใชแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ทั้งใกลและไกล ผูเรียนสามารถศึกษา

คนควาหรือเขาถึงขอมูลความรูจากที่ไหนและเวลาใดไดตามความตองการและความสะดวกของผูเรียน

เองซึ่ง Asynchronous Learning เปนการใชการสื่อสารระยะไกล (Telecommunication) เพ่ือชวย

ใหการเรียนรูมลีักษณะใกลเคยีงกับการเรียนในระบบหองเรียนหรือการเรียนการสอนที่ผูสอนกับ

ผูเรียนไดพบหนากัน (Face to Face Instruction) 

แนวคิดเกี่ยวกับ Asynchronous Learning คือการนําความกาวหนาของเทคโนโลยี

การสื่อสารและความสามารถของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไดแก ระบบโทรทัศน ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป (Software) ตาง ๆ มาใชใหเปนประโยชนเพ่ือการศึกษา ทาํ

ใหสามารถขจดัขอจํากัดของการเรียนการสอนในลักษณะที่ผูสอนและผูเรียนตองมีเวลาตรงกันใน

ลักษณะตารางสอน (Synchronous Learning)  มีสถานทีต่รงกันอาจจะเปนหองเรียน หรือสถานที่ใด

ที่หน่ึงจึงจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนในลักษณะ Face to 

Face แตถาหากใชเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ จะชวยสนับสนุนการเรียนรู การเรียนรูใน

ลักษณะดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน โดยที่ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองมีเวลาและ

สถานที่ตรงกัน น่ันคือผูเรียนสามารถเรียนจากที่ไหนและเวลาใดก็ไดตามความตองการของผูเรียนเอง

โดยผานสื่อตาง ๆ 



18 

2.1.3.5 ปจจัยสําคัญทีส่งผลตอความสําเร็จในระบบการเรียนการสอนทางไกล 

สุภาณี  เส็งศร ี(2543) ได4ศึ4กษาปจจัยที่เกี่ยวของซึ่งสงผลตอความสําเร็จระบบการ

เรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยหลักคือ ผูสอนทางไกล ผูเรียนทางไกล กิจกรรมการ

เรียนการสอนทางไกล เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล และปจจัยเกื้อหนุนในการเรียนการสอน

ทางไกลดังน้ี 

1) ผูสอนทางไกล ผูสอนทางไกลเปนปจจัยหลักปจจัยหน่ึงสงผลตอความสําเร็จใน

ระบบการเรียนการสอนทางไกล การสอนที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับตัวผูสอนเปนสําคัญ แมมีการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน แตผูสอนยังคงมีบทบาทที่สําคญัเพราะเทคโนโลยีไมสามารถ

จัดการไดดวยตัวเทคโนโลยีเอง บทบาทหนาที่ของผูสอนตองเปลี่ยนไป โดยผูสอนจําเปนตองมี

คุณลักษณะเฉพาะที่เอ้ือตอกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล มีความสามารถในการสอนที่ตอง

ปรับเปลี่ยนบทบาทของตน มีสมรรถภาพดานความรู ทักษะ เชาวปญญา และคุณลักษณะดานการ

ทํางานหลายประการ 

2) ผูเรียนทางไกล ผูเรียนทางไกลจําเปนตองมีคุณลักษณะเฉพาะที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จในการเรียนการสอนทั้งลักษณะเฉพาะตน ลักษณะการเรียนทางไกล สมรรถภาพในการ

เรียนและเจตคติในการเรียนทางไกล 

ผูเรียนในยุคสารสนเทศ เปนผูเรียนที่มีเสรีภาพในการเลือกรบัขาวสารและกําหนด

วิถีของตนเอง การเรียนการสอนทางไกล เปนทางเลือกหน่ึงที่จะพัฒนาตนเองตามความตองการ แต

ผูเรียนทางไกลที่ประสบความสําเร็จสูงจําเปนตองมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนทางไกล มคีวามต้ังใจและ

รับผิดชอบตัวเองสูง มีวินัยในการควบคุมตนเองไดดี และเมื่อตัดสินใจวาจะตองเรียนทางไกล ตองมี

ความเช่ือมั่นวาจะประสบความสําเร็จในการศึกษา 

 

2.2 การศึกษาประสิทธิภาพของการศึกษา 

การเรียนการสอนน้ันจําเปนตองพัฒนาใหดีและมีประสิทธิภาพขึ้นดวยการหาและพัฒนา

วิธีการหรือนวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนการสอนดวยการวิจัย เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบในการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพขึ้น 

แนวคิดการเรียนการสอน คําวา “แนวคิดการเรียนการสอน” ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

“Instruction” = To teach and to be taught มีความหมายวา การสอนและการเรียนเปน

กระบวนการที่ผูสอนเสนอเน้ือหาสาระ และถายทอดใหแกผูเรียนผานชองทางตาง ๆ ทัง้แบบ

เผชิญหนา เชนการเรียนการสอนในหองเรียนจริง หรือการเรียนการสอนแบบทางไกลโดยผานสื่อ  

เชน โทรศัพท โทรทัศน อินเทอรเน็ต หรือสื่อตาง ๆ เชน เทป หรือซีดี 
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ซึ่งการเรียนแบบน้ีจําเปนตองมีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอน หรือที่เรียกวา “นวัตกรรมการเรียนการสอน”   

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ไมใชเพียงการทองจําเทาน้ัน แตเปนการศึกษาที่ผูเรยีน

สามารถเขาใจในเน้ือหาที่เรียนอยางแทจริง และผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาน้ันไป

ประยุกตใชเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอไปได ซึ่งไดมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา

สื่อการสอนสามารถที่จะชวยใหการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ดังน้ันการศึกษา

ประสิทธิภาพของการการศึกษาจึงเปนสิ่งที่จําเปน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลแกผูเรียนมากที่สุด  

(กิดานันท มลทิอง, 2546) 

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองมีคุณภาพ คือการสอนผูเรียนใหเกิดการบรรลุผล

ตามพฤติกรรม และตามวัตถปุระสงคที่ไดต้ังไว เรียกวามีประสิทธิผล โดยสามารถทําใหผูเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถูกตองและถูกวิธี และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดไว รวดเร็ว สามารถ

คิดไดอยางมีเหตุมีผล รวมทั้งสามารถนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได คุมคากับ

ทรัพยากรที่เสยีไป 

พัลลภ ชัยประโคม, พิสุทธา อารรีาษฏร, วิทยา อารีราษฎร และสานิตย กายาผาด (2553) 

ไดทําการวิจัยและศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูวิชาระบบปฏิบัติการ 1 ไดต้ังช่ือ

วา LA-OS Model ประกอบดวยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรูและแบบสอบถามความพึง

พอใจ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ีคือนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาฬสินธุ ซึ่งผลการวิจัยพบวาภายหลังจากใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวแลว ผูเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีความคงทนทางการเรียนรูอยูในเกณฑและระดับที่ดีมาก 

นฤเทพ สุวรรณธาดา (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูแบบผสมผสานในรายวิชา

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบ “BU WebEx” ของกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพ ช้ันปที่ 1 จํานวน 80 คน โดยใชระยะเวลาในการ

เก็บขอมูลการวิจัยทั้งสิ้น 14 สัปดาห ๆ ละ 3 ช่ัวโมง พบวาการวิจัยโดยรวมอยูในเกณฑที่นักศึกษามี

ความพึงพอใจมาก แตจากการสรุปปญหาและผลการวิจัยพบวานักศึกษายังตองมีการศึกษาวิธีการใช

ระบบ และยังพบวาการเรียนการสอนที่มีจาํนวนนักศึกษามากกวา 40 คนใน 1 หองเรียนจําลอง 

ระบบจะไมสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และนักศึกษายังมีปญหาการใชงานทางดานเทคนิค 

โดยงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชเครื่องมือคือแบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บขอมูลเทาน้ัน ซึ่งยังขาด

ขอมูล Log Files จากระบบ BU WebEx จริง  

เชียน ยู (Chien-Yu, 2005) ไดทําการวิจัยและศึกษาผลของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวย

ในการเรียนรูภาษาในโปรแกรมการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ  
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ซึ่งงานวิจัยน้ีครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางเปนชายชาวจีนจํานวน 18 คน ซึ่งไดเขารวมการวิจัยในการอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน ที่ใชในเทคโนโลยคีอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการเรียนรูภาษาในการเรียนการ

สอนออนไลนผสมผสานกับผูสอนในสภาวะแวดลอมในหองเรียนปกติ โดยงานวิจัยครั้งน้ีใชเวลาทั้งสิ้น 

8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา การใชการเรียนการสอนแบบผสมผสานในโปรแกรมการฝกอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการบินครั้งน้ี ผูเขารวมมีคะแนนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

ปณิตา วรรณพิรุณ (2553) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใชเครื่องมือทางปญญาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยกลุมตัวอยาง

คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ  ที่เรียนวิชาสื่อการเรียนการสอนบนเครือขายคอมพิวเตอร ไดจากการสุมอยาง

งายจํานวน 25 คน  เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นเปนระยะเวลา 10 

สัปดาห พบวานักศึกษากลุมดังกลาวมีคะแนนทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอน

การเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก 

สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2544) ไดทําการวิจัยและศึกษาสภาพปญหาและผลกระทบของระบบ

การเรียนการสอนผานเครือขาย Fiber Optic ในถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณผูบรหิารการเรียนการสอนทางไกล จํานวนทั้งสิน้ 

5 ทาน และใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน และผูชวยสอนจํานวน 58 ทาน และ

นําขอมูลดังกลาวมาหาคาสถิติ โดยใชคาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยพบปญหาที่

สําคัญคือ การจัดตารางการเรียนการสอนตนทางและปลายทาง การจัดตารางการเรียนใหสอดคลอง

เหมาะสม ซึ่งตองพิจารณาจากอาจารยผูสอนเปนหลัก รวมทั้งเรื่องของงบประมาณที่ยังขาดแคลน ทาํ

ใหไมสามารถพัฒนาอุปกรณ และวัสดุทีใ่ชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ทันสมยั และมี

ประสิทธิภาพที่ดีเทาที่ควร อีกทั้งผลกระทบที่เกิดจากการจาดความรูในการผลิดสื่อการเรียนการสอน 

และเมื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล ยังพบวาคุณภาพของภาพไมชัดเจน และเสียงที่ยังมีการขาด

หาย สภาพการเรียนการสอนทางไกลยังไมเหมาะสมสําหรับเน้ือหาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง 

และที่พบปญหามากที่สุดคือเรื่องของปญหาไฟฟาดับที่สงผลกระทบตอการเรียนการสอนทางไกล

อยางมาก 

นาตยา แกวใส (2549) ไดพัฒนาระบบและชุดการศึกษาทางไกล เรื่องความปลอดภัยในการ

ทํางาน สําหรับบริหารและจดัการอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปใชกับบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม โดย

สรางขึ้นตามกระบวนการพัฒนาระบบและชุดการศึกษาทางไกล และนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติ

ผูสมัครที่ไดกําหนดเอาไวในหลักสูตร ผูวิจัยใชแผนการทดลองแบบ Single-Group Pretest Posttest 



21 

Design โดยกอนเริ่มเรียนผูวิจัยไดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) ในระหวางเรียนให

ผูเรียนทําแบบฝกหัด และเมือ่สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบเพ่ือวัดและหา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Posttest) พรอมดวยแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน จากน้ันจึงนํา

ขอมูลและผลที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของระบบและชุดการศึกษาทางไกล ผลการทดลองพบวา

ระบบการศึกษาทางไกลที่พัฒนาขึ้นสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุดการศึกษาทางไกลมี

ประสิทธิภาพเทากับ 82/92 สูงกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ธนิดา หนูแปน (2552) ไดสรางและหาคุณภาพของหองเรียนเสมือนจริงสาํหรับการเรียนการ

สอนแบบใชปญหาเปนหลัก รวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบ

เรื่องการใช Microsoft Excel เพ่ือการคํานวณที่สรางขึ้น และนําไปใชกับกลุมตัวอยางระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 40 คน โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง ผลการทดลองปรากฎวาคะแนนหลังเรียนมคีะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.65 ซึ่งอยูในระดับพึง

พอใจที่ดีมาก จึงสามารถสรปุไดวาหองเรียนเสมือนจริงสาํหรับการเรียนแบบใชปญหาเปนหลัก เรื่อง

การใช Microsoft Excel เพ่ือการคํานวณที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยาง

ดี 

ดนัย สีออนนอก (2552) ไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

เรื่องนิวแมติกสและไฮดรอลกิสเพ่ือหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรูปแบบหองเรียนเสมือนจรงิ

โดยใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่ 1 แผนกวิชา

ชางไฟฟากําลังจากวิทยาลัยการอาชีพพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 28 คน ผลการวิจัย พบวา 

บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82/83 โดยสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 เมื่อทําการ

เปรียบเทียบประสิทธิผลทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยการทดสอบคา t  พบวามีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยคาเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 50.71 สูงกวา

คาเฉลี่ยกอนเรยีนคือ 19.28 แสดงใหเห็นวาสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกสทีส่รางขึ้นทําใหผูเรียนมี

ประสิทธิผลทางการเรียนดีขึ้นและสามารถนําไปใชศึกษาดวยตนเองในการเรียนแบบ e-learning ได 



 

บทที่ 3 

ระบบ BU WebEx 

 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดทําการเช่ือมตอระบบ BU WebEx เขากับระบบ

บัญชีรายช่ือของอาจารยและนักศึกษา (Microsoft Active Directory) ซึ่งสามารถชวยใหอาจารย

และนักศึกษาสามารถทําการเรียนการสอนไดทันที โดยไมตองมีการสมัครเขาใชงาน ซึ่งการดําเนินการ

สอนของผูสอนสามารถทําไดโดยสะดวก เพียงสรางหองประชุมบนระบบ BU WebEx และสงอีเมลให

นักศึกษาในคลาสเรียน ในอีเมลจะแสดง Link ใหผูเรียนสามารถคลิกเพ่ือเช่ือมตอเขากับระบบ BU 

WebEx เพ่ือดําเนินการเรียนการสอนไดทันที โดยหากมีปญหาหรือขอสงสัย ผูเรียนสามารถสอบถาม

จากผูสอนโดยใชฟงกช่ันของระบบ เชน ฟงกช่ันการยกมือเพ่ือสอบถามปญหา เปนตน ผูสอนสามารถ

แสดงไฟลนําเสนอแกผูเรียนโดยใชไฟลสื่อนําเสนอ (Power Point) หรือเปลี่ยนใหผูเรียนสามารถเปน

ผูนําเสนอสื่อแกผูเรียนอ่ืน ๆ ในช้ันเรียนได นอกจากน้ี ผูเรยีนและผูสอนยังสามารถเขาใชงานระบบ 

BU WebEx ผานอุปกรณสมยัใหม เชน สมารทโฟนหรือแท็ปเล็ตที่ใชระบบปฎิบัติการไอโอเอส หรือ

แอนดรอยด ผานแอพพลิเคช่ันที่เรียกวา “Web Ex” ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก AppStore บน

ระบบปฏิบัติการไอโอเอส และ Google Play บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยภาพที่ 3.1 แสดง

ใหเห็นถึงสถาปตยกรรมการทํางานของระบบ WebEx 

 

ภาพที่ 3.1: แสดงสถาปตยกรรมการทํางานของระบบ WebEx 
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เราสามารถอธิบายกระบวนการทําการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ BU WebEx ดังภาพ

ที่ 3.2 คือระบบ BU WebEx น้ันอาศัยการสรางหองเรียนโดยผูสอนหรืออาจารยเปนผูสรางหองเรียน

ขึ้นมา โดยระบบจะทําการตรวจสอบสิทธ์ิของผูสอนวาเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือไม 

โดยผานระบบการตรวจสอบสิทธ์ิบนบัญชีรายช่ือ (Active Directory) เมื่อพบวาถูกตอง หองเรียนจะ

ถูกสรางอยูในระบบ Cloud ของ Cisco โดยผูเรียนหรือนักศึกษาสามารถทําการเรียนโดยผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต เริ่มตนผูสอนจะทําสรางหองเรียน (Virtual Classroom) จากน้ันระบบจะทํา

การสงอีเมลเพ่ือแจงใหผูเรียนทราบ หรือผูสอนสามารถแจงรหัสผานเพ่ือเขาเรียนแกผูเรยีนเองก็

สามารถทําได โดยผูเรียนจะไดรับอีเมลจากผูสอนเพ่ือเขาสูระบบ BU WebEx (ดังภาพที่ 3.2) จากน้ัน

ผูเรียนจะสามารถเขาสูระบบโดยลิ้งคที่สงมาทางอีเมลหรือรหัสผานทีผู่สอนไดแจงใหทราบ ภาพที่ 3.3 

แสดงหนาจอเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิกอนการเขาสูหองเรียนในระบบ BU WebEx เมื่อเขามาสูหองเรียน

แลว ผูสอนสามารถทําการสอนโดยสามารถแชรเอกสารสาํหรับการสอนใหผูเรียนทั้งหมดเห็น และ

สามารถบรรยายเสียงผานอุปกรณไมโครโฟนไปยังผูเรียน ผูเรียนสามารถรับฟงคําบรรยายโดยผาน

อุปกรณ เชน หูฟง หรือลําโพง อีกทั้งผูสอนยังสามารถเปดกลองเว็บแคมเพ่ือสามารถมีปฏิสัมพันธกับ

ผูเรียนเพ่ือพบปะหนาตา และสามารถแสดงอากปักริยาตาง ๆ ผานทางกลองเว็บแคมกับผูเรียนได ใน

กรณีที่ผูสอนตองการใหผูเรียนแสดงงานพรีเซนเทช่ันของตนเอง ก็สามารถอนุญาติสิทธ์ิใหผูเรียนแสดง

เอกสารพรีเซนเทช่ันใหผูเรียนคนอ่ืนๆ ชมได ซึ่งเหมาะกับการทํางานประเภทกลุม ในกรณีที่ผูเรียนไม

เขาใจเน้ือหาบทเรียน สามารถยกมือ (Raise Hand) เพ่ือถามขอสงสัยจากผูสอน ซึ่งเปนฟเจอรที่

สําคัญบนระบบ BU WebEx เมื่อผูสอนเห็น Raise Hand ก็สามารถอนุญาตหรือเปดไมโครโฟนใหผู

ซักถามไดมีโอกาสถามคําถามได  

 

ภาพที่ 3.2: แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ BU WebEx  
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ภาพที่ 3.3: แสดงหนาจอเพ่ือล็อกอินเขาสูระบบ BU WebEx 

 

 
 

ที่มา: พรชัย เสมแจง. (2554). คูมือการใชงาน WebEx (Meeting Center สําหรับนักศึกษา). 

สืบคนจาก http://webex.bu.ac.th/manual/webex_manual_st.pdf. 

 

จากน้ันเมื่อผูเรียนล็อกอินเขาสูระบบและเขามาเรียนในหองเรียนในเวลาที่กําหนดไวพรอม

กันดังภาพที่ 3.4  ผูสอนจะเริม่ดําเนินการสอนโดยมีฟเจอรการสอนตาง ๆ ทีส่ามารถอํานวยความ

สะดวกแกผูสอน 

 

ภาพที่ 3.4: ผูเรียนทําการเรียนผานระบบ  BU WebEx 
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ภาพที่ 3.5: ผูสอนทําการสอนผานระบบ BU WebEx โดยใชฟเจอรตาง ๆ ที่มใีนระบบ  

 

 
 

ภาพที่ 3.5 แสดงใหเห็นการสอนของผูสอนที่ใชความสามารถและฟเจอรตาง ๆ ของระบบ 

BU WebEx โดยแบงลักษณะสําคัญไดดังน้ี 

1) Share Documents & Applications คือความสามารถในการแชรเอกสารหรือสื่อการ

สอนตาง ๆ ที่ผูสอนไดจัดทําขึ้น เชน เอกสารเพาเวอรพอยซ หรือเอกสารที่สรางจากไมโครซอฟตเวิรด 

เพ่ือใหผูเรียนทกุคนมองเห็นจากคอมพิวเตอรของตนเอง และสามารถใชประโยชนจากการเรียนผาน

เอกสารดังกลาวได รวมถึงสามารถแชรแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ใหผูเรียนใชงานได 

2) Online Polls & Quizzes คอืความสามารถในการทําโพลตเพ่ือสอบถามความเห็นตาง ๆ 

จากผูเรียนได หรือ Quizzes เพ่ือสรางคําถามตาง ๆ ใหผูเรียนตอบ เพ่ือทดสอบความเขาใจของ

ผูเรียน 

3) Access from Home ความสามารถในการเขาถึงระบบ WebEx จากที่บานได 

4) Equal Attention และ Raise Hand เพ่ือใชแทนการยกมอืเพ่ือสอบถามผูสอน หาก

ผูเรียนเกิดขอสงสัยหรือความไมเขาใจในการเรียน 

โดยเมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแตละครั้ง ระบบจะทําการเก็บขอมูลผูใชงาน เรียกวา 

Log Files เพ่ือบันทึกช่ือผูใชระบบ เวลาเริ่มตน เวลาสิ้นสุด เวลาที่ใชในระบบทั้งหมด ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของขอมูลที่ไดนํามาใชในงานวิจัยน้ี 



บทที่ 4 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่องการคนควาหาประสิทธิผลการเรียนการสอนทางไกลของระบบ  

BU WebEx มหาวิทยาลัยกรุงเทพในชวงประสบมหาอุทกภัยป 2554 ผูวิจัยไดทําการศึกษา

รายละเอียดตาง ๆ โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินการศึกษาดังตอไปน้ี 

 

4.1 ประเภทของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการคนควาหาประสิทธิผลการเรียนการสอนทางไกลของระบบ 

BU WebEx มหาวิทยาลัยกรุงเทพไดทําการศึกษารายละเอียดตาง ๆ โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) 

 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยและคนควาหาประสิทธิผลการเรียนการสอนทางไกลของระบบ BU WebEx 

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดใชเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ ในการวิจัยดังตอไปน้ี 

1) ระบบ BU WebEx ในสวนของการแสดงผลรายงานซึ่งเปนขอมูลการเขาใชงานระบบ BU 

WebEx ของผูเขาใชงานทั้งหมด (Log Files) 

2) ระบบ Feedback ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ที่ไดจากผูใชงานระบบ BU WebEx หลังจากใชงานระบบเสร็จสิ้นในแตละครั้ง 

3) การสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่ทําการเรียนการสอนของระบบ BU WebEx 

โดยวิธีการสุม (Random) ใชคําถามปลายเปด (Open Ended Question) 

 

4.3 วิธีการและกรรมวิธีในการวิเคราะหขอมูล 

วิธีการและกรรมวิธีในการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยและคนควาหาประสิทธิผลการเรียน

การสอนทางไกลของระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใชวิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

4.3.1 ขอมูล Log files จากระบบ BU WebEx ซึ่งเปนขอมูลรายงานการเขาใชงานระบบ BU 

WebEx ของผูเขาใชงานทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลผูเขาใชงานระบบ เชน ช่ือ ล็อกอิน ผูเขาใช

งาน, อีเมลผูใชงาน, เวลาเขาและออกจากระบบ, เวลาทั้งหมดที่ใชในการเรียน เปนตน โดยเมื่อผูเรียน

หรือผูสอนเขาใชงานระบบจะตองกรอก Username และ Password ดังภาพที่ 4.1 ซึ่งมีการเช่ือมตอ

แบบ LDAP กับ Active Directory ของมหาวิทยาลัย ซึง่มีการเก็บขอมูลบัญชีรายช่ือของผูเรียนและ

ผูสอนทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน 
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ภาพที่ 4.1: หนาจอสําหรับกรอกขอมูลผูใชงานของระบบ BU WebEx 

 

 
ที่มา: พรชัย เสมแจง. (2554). คูมือการใชงาน WebEx (Meeting Center สําหรับนักศึกษา). 

สืบคนจาก http://webex.bu.ac.th/manual/webex_manual_st.pdf. 

 

 ขอมูลที่ไดจากระบบแสดงรายงาน (Log Files) ไดแก ขอมูลการเขาใชงานผูสอนคืออาจารย 

และผูเรียนคือนักศึกษา โดยขอมูลที่เก็บรวบรวมและใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยขอมูล

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 445 คน และอาจารยผูสอนจํานวน 10 คน จากจํานวนทั้งสิ้น 18 

เซสช่ัน โดยมีการดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

4.3.1.1  นําขอมูลที่ไดจากระบบ BU WebEx ซึ่งสามารถทําการ Export ไฟลขอมูล 

ออกมาจากระบบ ดังตารางที่ 4.1 ซึ่งจะไดไฟลในรูปแบบของไฟล CSV (2Comma-Separated 

Values) โดยไฟลดังกลาวจะแบงออกไดเปนคอลัมนทีส่ําคัญอันไดแก 

1) ลําดับของผูเขาใชงานระบบ (Participant) 

2) ช่ือผูใชงานระบบ (Name) 

3) อีเมลผูใชงานระบบ (Email)  

4) ไอพีแอดเดรส (IP Address) 

5) เบราวเซอรที่ใชงาน (Browser)  

6) วันที่เขาใชงานระบบ (Date) 

7) เวลาเริ่มใชงาน (Start Time) 

8) เวลาสิ้นสุดการใชงาน (End Time) 

9) เวลาที่อยูในระบบทั้งสิ้น (Duration) 
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ตารางที่ 4.1: ไฟลขอมูลผูเขาใชงานจากระบบ BU WebEx ในรูปแบบไฟล CSV 

 

 
 

ที่มา: ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2554). ระบบ BU WebEx. สืบคนจาก http:// 

webex.bu.ac.th. 

 

โดยขอมูลจะอยูในรูปแบบของไฟล CSV (2Comma-Separated Values)  ซึ่งสามารถนํา

ขอมูลที่ไดไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

4.3.1.2  นําไฟล CSV ที่ไดมาเก็บลงในระบบฐานขอมูล MySQL และโปรแกรม

สําเร็จรูป Microsoft Excel ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลเวลาเขาใชงานสรางออกมาเปนแผนภูมิแทง เพ่ือ

สะดวกในการวิเคราะหขอมูล ดังภาพที่ 4.2 จากน้ันจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยการคิวรีขอมูลโดยใช

ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล DBMS (Database Management System) คือ MySQL Front โดยใช

เครื่องมือทางสถิติคือ2รอยละ0 (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) หาจํานวนผูเขาเรียนในแตละ

เซสช่ัน และจํานวนเวลาที่ใชในแตละเซสช่ันของผูเรียน โดยภาพที่ 4.3 จะแสดงกระบวนการนําขอมูล

จาก Log Files ของระบบ BU WebEx มาวิเคราะหและจัดใหอยูในรูปแบบของกราฟ 
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ภาพที่ 4.2: แสดงกราฟที่ไดจากขอมูลผูเขาใชงานระบบ BU WebEx  

 

 
 

ที่มา: ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2554). ระบบ BU WebEx. สืบคนจาก http:// 

webex.bu.ac.th. 

 

ภาพที่ 4.3: แสดงกระบวนการเก็บและวิเคราะห Log Files จากระบบ BU WebEx 

 

 
4.3.2 ขอมูลจากระบบ Feedback ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะที่ไดจากผูใชงานระบบ BU WebEx หลังจากใชงานระบบเสร็จสิ้นในแตละครั้ง โดย

จะมีแบบฟอรมสําหรับใหผูใชงานกรอกขอมูลดังภาพที่ 4.4 ซึ่งระบบน้ีจะทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล

เมื่อผูเรียนและผูสอนทําการเรียนการสอนเสร็จลุลวงแลว โดยระบบจะเก็บขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 

และแนวทางการปรับปรุงการใหบริการที่ผูสอนและผูเรียนไดกรอกขอมูลไวในระบบ ดังภาพที่ 4.5 
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โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไวในฐานขอมูล จากน้ันผูวิจัยจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพ่ือ

สรุปและแยกแยะขอมูลออกเปนประเภทของขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และแนวทางปรับปรุงการ

ใหบริการ 

 

ภาพที่ 4.4: แสดงแบบฟอรมกรอกขอมูลสาํหรับผูใชงานภายหลังจากใชระบบเสร็จสิ้น 

 

 
 

ที่มา: ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2554). ระบบ Feedback. สืบคนจาก http:// 

feedback.bu.ac.th. 

 

ภาพที่ 4.5: แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ Feedback เพ่ือเก็บขอเสนอแนะจากผูใชงาน 

 

 
 

4.3.3 ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่ทําการเรียนการสอนของระบบ 

BU WebEx โดยวิธีการสุม (Random) โดยใชคําถามปลายเปด (Open Ended Question)  ไดแก
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ขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ BU WebEx โดย

มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

4.3.3.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ (Interview) จากน้ันจึงออกแบบคําถาม 

โดยใชคําถามปลายเปด (Open Ended Question) จํานวน 10 ขอ เพ่ือเปดโอกาสในการตอบคําถาม

ใหผูสมัภาษณไดแสดงความคิดในแนวกวาง 

4.3.3.2 นําคําถามทั้ง 10 ขอที่ไดออกแบบและสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม กอนนําไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

4.3.3.3 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะทําการสัมภาษณ โดยคัดเลือกจากกลุม

อาจารยและนักศึกษาที่ไดผานการเรียนการสอนดวยระบบ BU WebEx ดวยวีธีการสุมกลุมตัวอยาง 

โดยมีอาจารยผูสอนจํานวน 3 ทานที่ทําการสัมภาษณ ซึ่งอาจารยทั้ง 3 ทานไดผานการสอนดวยระบบ 

BU WebEx และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรจํานวน 6 คนที่ไดผานการเรียนการสอนดวยระบบ  

BU WebEx   

4.3.3.4 เริ่มทําการสัมภาษณโดยจัดเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ จากน้ันจึงนํา

เสียงที่ไดรับการบันทึกมาถอดเทปเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปตอไป 

4.3.3.5 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณทั้งหมดมาบันทึกเพ่ือวิเคราะหขอมูล และ

สรุปหัวขอความคิดเห็นตาง ๆ ทีผู่ใหสัมภาษณมีตอระบบการเรียนการสอนทางไกลของระบบ  

BU WebEx (ดูภาคผนวก ก) 

 

4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การหาคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชการหาตัวช้ีวัดประสิทธิผล 

(Effectiveness) ของจํานวนผูเรียนและระยะเวลาตอ 1 เซสช่ันที่เหมาะสม จากน้ันจึงจัดกลุมที่มี

จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเทากันเปนกลุมเดียวกัน และใชคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ

จัดการซึ่งหาไดจากสูตรดังน้ี 

 

สูตรหาตัวช้ีวัดประสิทธิผล (Effectiveness) จํานวนผูเรียนและระยะเวลาตอ 1 เซสช่ันทีเ่หมาะสม  

 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล       =   จํานวนผูเขาเรียน  

                               จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล     =    จาํนวนเวลาเขาเรียน  

                              จํานวนเวลาทั้งหมด 

x 100 

x 100 
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บทที่ 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยศึกษาประสิทธิผลการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจดัการการศึกษาทางไกลของ

ระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดผลดังน้ี 

1) ผลจาก Log Files ของระบบ BU WebEx ซึ่งเปนขอมูลการเขาใชงานระบบ BU WebEx 

ของผูเขาใชงานทั้งหมด 

2) ผลจากระบบ Feedback ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากผูใชงานระบบ BU WebEx หลังจากใชงานระบบเสร็จสิ้นในแตละครั้ง 

3) ผลการสมัภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่ทําการเรียนการสอนของระบบ  

BU WebEx โดยวิธีการสุม (Random) โดยใชคําถามปลายเปด (Open Ended Question) 

 

5.1 ผลจาก Log Files ของระบบ BU WebEx  

จากการนําขอมูลที่ไดจาก Log Files ของระบบ BU WebEx ซึ่งเปนขอมูลการเขาใชงาน

ระบบ BU WebEx ของผูเขาใชงานทั้งหมดมาทําการวิเคราะห โดยจะทําการหาจํานวนผูเรียนที่

เหมาะสมตอคลาสเรียน และระยะเวลาที่เหมาะสมตอคลาสเรียน 

จํานวนผูเรียนที่เหมาะสมตอคลาสเรียน จาก Log Files ที่เก็บจากระบบ BU WebEx เรา

สามารถสรุปขอมูลออกมาไดดังตารางที่ 5.1 ซึ่งจะเห็นไดวาคลาสเรียนที่มีผูเขารวมคดิเปนเปอรเซ็นต

มากที่สุดคือจํานวน 26 คน จากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นในคลาสจํานวน 29 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 89.65 คือคลาสเรียนที่ 1 และตรงกันขามคลาสเรียนทีผู่เขารวมคิดเปนเปอรเซ็นตนอย

ที่สุดคือจํานวน 17 คน จากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นในคลาสจํานวน 75 คน หรือคดิ

เปนรอยละ 22.67 คือคลาสเรียนที่ 2 จากขอมูลที่ได สามารถแสดงใหเหน็ถึงปญหาในรปูแบบกราฟ

ดังภาพที่ 5.1 
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2ตารางที่ 5.1: แสดงจํานวนรอยละของนักศึกษาที่เขาเรียนจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

                 ทั้งหมด และคาเฉลี่ยทั้งหมดที่ได โดยคิดจากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 18 คลาส 

 

คลาสเรียน จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียน

ในระบบ 

จํานวนนักศึกษา

ทั้งหมดที่ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวนนักศึกษา 

ที่เขารวมคิดเปน

เปอรเซ็นต 

(Percentage) 
1 26 29 89.65 
2 17 75 22.67 
3 25 75 33.34 
4 23 38 60.52 
5 19 39 48.71 
6 31 40 77.50 
7 31 39 79.48 
8 29 41 70.73 
9 23 40 57.50 
10 23 38 60.52 
11 18 39 46.15 
12 29 40 72.50 
13 33 39 84.61 
14 33 39 84.61 
15 26 39 66.67 
16 26 41 63.41 
17 26 39 66.67 
18 25 41 60.97 

คาเฉลี่ย 

(Average) 

63.68 
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ภาพที ่5.1: แผนภูมิแทงเปรยีบเทียบจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในแตละคลาสเรียน 

 
ที่มา: ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2554). ระบบ BU WebEx. สืบคนจาก http:// 

webex.bu.ac.th. 

 

จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหและสรปุไดดังน้ี 

1) จํานวนคลาสเรียนที่เล็กทีสุ่ดและใหญทีสุ่ดคือ 29 คน และ 75 คนตามลําดับ 

2) จํานวนรอยละสูงสุดและตํ่าสดุของผูเขาเรียนคือรอยละ 89.65  และรอยละ 22.67 

ตามลําดับ 

3) คาเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาเรียนของระบบ BU WebEx ทั้งหมด คือรอยละ 60.97 

จากแผนภูมิแทงที่ไดดังภาพที่ 5.1 จะเห็นไดวาจํานวนนักศึกษาในเซสช่ันมีผลตอการเขาเรียน

ของนักศึกษาในเซสช่ันน้ัน เซสช่ันที่มีจํานวนนักศึกษามาก เชน เซสช่ันที่ 2 พบวามีจํานวนของผูเขา

เรียนนอยเพียงรอยละ 22.67 ซึ่งแตกตางจากเซสช่ันที่มขีนาดเล็ก เชน เซสช่ันที่ 1 มีผูเขาเรียนสูงถึง 

รอยละ 89.65 

เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชสูตรเพ่ือหาตัวช้ีวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ของจํานวน

ผูเรียนตอ 1 เซสช่ันที่เหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล =           จํานวนผูเขาเรียน 

                                    จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

 

x 100 
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จากขอมูลผูเขาใชงานจากระบบ BU WebEx ที่แสดงดังแผนภูมิแทงดังภาพที่ 5.1 จะเห็นได

วามีขอมูลจํานวนของผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเปนจํานวนที่ซ้ํากันจากขอมูลทั้งหมดจํานวน 18 

เซสช่ันดวยกัน เพ่ือสามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการรวม

เซสช่ันวิชาที่มีคาของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนซ้ํากันและทําการหาคาเฉลี่ย โดยสามารถรวมขอมูล

ทั้งหมดจาก 18 เซสช่ันใหเหลือเพียง 6 เซสช่ัน โดยเซสช่ันทั้ง 18 เซสช่ันจะถูกจัดกลุมดังตารางที่ 5.2 

 

ตารางที่ 5.2: ตารางแสดงการจัดกลุมของเซสช่ันที่มจีํานวนผูลงทะเบียนซ้ํากัน 

 

 
 

จากน้ันจึงหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสรางแผนภูมิแทงเพ่ือแสดงคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานออกมาไดดังภาพที่ 5.2 

 

เราสามารถสรางกราฟเพ่ือแสดงถึงแนวโนมของตัวช้ีวัดประสิทธิผลไดดังภาพที่ 5.2 

โดยจากภาพที่ 5.2 จะแสดงคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของชุดขอมูลไดอยางชัดเจน และเพ่ือใหเห็นถึง

แนวโนมของการลดลงของคาประสิทธิผลเมื่อจํานวนผูเรียนในแตละเซสช่ันมีมากขึ้น ซึ่งจะมีการ

แปรผกผันกันอยางชัดเจน เราสามารถสรางกราฟดังภาพที่ 5.3 เพ่ือแสดงคาประสิทธิผลเพ่ือใหเขาใจ

แนวโนมและทศิทางการลดลงของคาประสิทธิผลตอจํานวนผูเรียนไดดีขึ้น 
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ภาพที่ 5.2: แผนภูมิแทงแสดงคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของจํานวนผูลงทะเบียนเรียนที่ผาน 

การจัดกลุมแลว 

 

 
 

จากภาพที่ 5.3 แสดงใหเห็นวาหากจํานวน นศ.ที่ลงทะเบียนในแตละคลาสเรียนน้ันมีจาํนวน

มากขึ้นเทาใด คาประสิทธิผลที่ไดก็จะย่ิงลดลง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคลาสเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมาก

จะมีประสิทธิผลในการเขาเรยีนตํ่า น่ันคือจํานวนผูเรียนก็จะเขาเรียนในหองเรียนลงนอยลงไปตาม

ขนาดของคลาสที่เพ่ิมมากขึ้น สังเกตจากกราฟที่จํานวน นศ. ที่ลงทะเบียนเรียนต้ังแต 40 คนขึ้นไป

เรื่อย ๆ จนถึง 80 คน กราฟจะเริ่มแสดงใหเห็นคาประสิทธิผลทีล่ดลงอยางชัดเจน 

 

ภาพที่ 5.3: กราฟแสดงคาประสิทธิผลของจาํนวนผูเรียนตอเซสช่ัน 
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เซสชั่นท่ีถูกจัดกลุมเพื่อหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน … 

แผนภูมิแสดงคาประสิทธิผลตอจํานวนผูลงทะเบียนในแต

ละเซสชั่น 
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1) การเขาเรียนสายและออกจากเซสช่ันกอนเวลา 

ประสิทธิผลของการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นไดน้ัน ยอมเกิดจากการเรียนรูที่สามารถติดตาม

เน้ือหาในบทเรียนที่ผูสอนไดบรรยายอยางเต็มที่ จากขอมลู Log Files จากระบบ BU WebEx ที่ได 

จึงไดนํามาสรางกราฟในบางเซสช่ัน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการเขาและออกจากหองเรียนใน

ระบบ BU WebEx ไดดังภาพที่ 5.4, 5.5, 5.6 และ 5.7 ซึ่งแสดงใหเห็นวามีผูเขาเรียนในระบบ BU 

WebEx ชาและมีการออกจากระบบ BU WebEx เร็วกวาเวลาที่ผูสอนสิ้นสุดการสอน 

 

ภาพที่ 5.4: ผูเรียนเขาเรียนสาย 

 

 
 

ภาพที่ 5.5: ผูเรียนเขาเรียนสายและมีการลอ็กอินคางในระบบภายหลังจากผูสอนเลิกสอนแลว 

 

 
 



38 

ซึ่งจากภาพที่ 5.4 และ 5.5 เห็นไดในแถว (Row) จะแสดงจํานวนผูเรียนที่เรียนดวยระบบ 

BU WebEx และคอลัมน (Column) แสดงระยะเวลาในเซสช่ัน ซึ่งแตละชองจะแทนจํานวนเวลา 1 

นาที โดยชองสีนํ้าเงินจะเปนเวลาที่ผูเรียนอยูในระบบ Bu WebEx และชองสีขาวแสดงวาผูเรียนออก

จากระบบ BU WebEx และชองสีมวงแสดงเวลาที่ผูสอนทําการสอนในชวงระยะเวลาน้ัน ๆ โดยจะ

สังเกตไดวาบริเวณวงกลมน้ัน ผูสอนไดเริ่มการสอนไปแลว แตผูเรียนหลายคนยังไมไดเขาสูระบบ   

BU WebEx สงผลทําใหอาจติดตามเน้ือหาบทเรียนไมทัน และวงกลมทีส่องแสดงใหเหน็วาเมื่อผูสอน

ไดยุติการสอนแลว แตยังมผีูเรียนจํานวนสองคนที่ยัง Login คางอยูในระบบ ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวา

ผูเรียนมีการ Login คางในระบบ BU WebEx แตอาจไมไดอยูที่หนาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือติดตาม

เน้ือหาบทเรียน 

 

ภาพที่ 5.6: ผูเรียนเขาเรียนสายและออกกอนเวลา 

 

  
 

จากภาพที่ 5.6 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีการเขาเรียนสาย และออกจากระบบกอนที่ผูสอนจะ

ยุติการสอน 
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ภาพที่ 5.7: ผูเรียนหลุดการเช่ือมตอจากระบบ  BU WebEx 

 

 
 

จากภาพที่ 5.7 จะเห็นไดวาผูเรียนบางคนน้ันมีการหลุดการเช่ือมตอจากระบบ BU WebEx 

โดยมีการหลุดเปนชวงเวลาคอนขางถี่ เชน หลุดการเช่ือมตอจากเซสช่ันเปนเวลา 2 นาที และเมื่อเขา

มาในระบบได 2 นาทีก็มีการหลุดการเช่ือมตอไปอีก เปนตน ซึ่งในผูเรียนบางคนจะสามารถเรียนได

ตามปกติ ไมพบการหลุดการเช่ือมตอแตอยางใด จึงแสดงใหเห็นวาอาจมีปญหาการเช่ือมตอของผูใช

งานระบบเอง ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งเรื่องของระบบเครือขายหรืออุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวรของเครื่อง

ผูใชงาน (Client) เองมีปญหา 

 

2) จํานวนผูเรียนที่เหมาะสมตอคลาสเรียน จาก Log Files ของระบบ BU WebEx เรา

สามารถสรุปขอมูลออกมาไดดังภาพที่ 5.8 

จากผลการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหเวลาที่นักศึกษาอยูในเซสช่ัน ดังภาพที่ 5.8 พบวา

คาเฉลี่ยที่นักศกึษาใชเวลาในเซสช่ันนอยกวา 90 นาที มีจาํนวนรอยละ 77.2  91 ถึง 150 นาที 

จํานวนรอยละ 55.2  และมากกวา 150 นาที มีจํานวนรอยละ 31.4 
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ภาพที่ 5.8: แผนภูมิแทงเปรยีบเทียบระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหองเรียนในแตละคลาสเรียน 

 

 
 

เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชสูตรเพ่ือหาตัวช้ีวัดประสิทธิผล (Effectiveness) ของระยะเวลาที่

ใชตอ 1 เซสช่ันที่เหมาะสม  

 

ตัวช้ีวัดประสิทธิผล =         จํานวนเวลาที่เขาเรียน 

                                   จํานวนผูเวลาทั้งหมด 

 

เราสามารถสรางกราฟเพ่ือแสดงแนวโนมและทิศทางของตัวช้ีวัดประสิทธิผลไดดังภาพที่ 5.9

จากกราฟดังภาพที่ 5.9 แสดงใหเห็นวาหองเรียนที่ใชระยะเวลาในการเรียนการสอนที่ยาวนานมากขึ้น

เทาใด คาประสิทธิผลจะยิ่งลดลงตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหากหองเรียนน้ันใชเวลาในการเรียน

การสอนที่เพ่ิมขึ้น คาเฉลี่ยของผูเรียนที่อยูในหองเรียนก็จะย่ิงลดลง อาจสงผลใหประสทิธิผลในการ

เรียนลดนอยลงดวยตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100 
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ภาพที ่5.9: กราฟแสดงคาประสิทธิผลตอระยะเวลาของผูเรียนตอเซสช่ัน 

 

 
 

5.2 ผลจากระบบ Feedback ซึ่งพัฒนาขึน้โดยศูนยคอมพิวเตอร เพื่อเก็บขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่ไดจากผูใชงานระบบ BU WebEx หลังจากใชงานระบบเสร็จสิ้นในแตละครัง้ 

เมื่อนําขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดรับจากผูใชงานคือทั้งผูเรียนและผูสอน ภายหลังจากใชงาน

ระบบ BU WebEx  มาวิเคราะหแลว สามารถวิเคราะหและสรุปปญหาสาํคัญซึ่งเปนปจจัยสําคัญใน

การเรียนการสอนออกไดดังน้ี ดังตารางที่ 5.3 โดยแยกหมวดหมูหลัก ๆ ออกไดทั้งหมด 3 หมวดหมู

ดวยกันไดแก ผลตอบรับดานบวก (Positive), ผลตอบรับดานลบ (Negative) และขอเสนอแนะ 

(Suggestion) เมื่อแยกประเภทของผลตอบรับดานลบ ซึง่เราจะนํามาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทาง

แกปญหาดานลบ ซึ่งเปนปญหาที่สงผลตอประสิทธิผลการเรียนการสอนดวยระบบ BU WebEx เรา

จําแนกออกมาไดดังน้ีคือ 

1) ปญหาระบบเครือขาย การเช่ือมตอ (Network Connection) จํานวน 12.50 เปอรเซ็นต 

ซึ่งตรงสวนน้ีที่เรานํามาพิจารณาประกอบกับ Log Files ที่ไดจากระบบ BU WebEx พบวาปญหา

ดังกลาวเกิดขึ้นกับผูเรียนเพียงบางคนในแตละเซสช่ัน ซึ่งอาจวิเคราะหไดวาเปนปญหาที่เกิดไดจาก

หลายสาเหตุ อาทิเชน ความเร็วอินเทอรเน็ตที่ใชเช่ือมตอของผูใชงาน (ADSL Speed) หรือปญหา

ดานฮารดแวร (Hardware) เชน อุปกรณ Router ที่ใชในการเช่ือมตอเครือขาย ซอฟตแวร 

(Software) หรือระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ใช เปนตน  

2) ปญหาความไมเขาใจในการใชงานฟงกช่ันตาง ๆ ของระบบ (Difficulty of the System 

Functions) จํานวน 6.25 เปอรเซ็นต ซึ่งปญหาดังกลาวอาจเกิดจากทักษะการใชงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักศึกษาที่มพ้ืีนฐานแตกตางกันไปตามมืพ้ืนฐานความรูเดิมที่มีอยู  
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3) ปญหาภาพวิดีโอ ภาพ และเสียง (Sound and Video) จํานวน 62.25 เปอรเซ็นต   

4) ปญหาอุปกรณและเครื่องมืออํานวยความสะดวก (Device and Equipment) จํานวน 

18.75 เปอรเซ็นต  

 

ตารางที่ 5.3: ตารางแสดงการแยกประเภทของขอเสนอแนะที่ไดจากระบบ Feedback 

 

 
 

5.3 ผลจากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนกัศึกษาที่ทําการเรยีนการสอนของระบบ BU 

WebEx โดยวิธีการสุม (Random) โดยใชคําถามปลายเปด (Open ended question) 

โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณอาจารยผูสอน ซึ่งมีประสบการณในการสอนดวยระบบ BU 

WebEx จํานวน 3 คน และนักศึกษาที่ไดเรียนของระบบ BU WebEx จํานวน 6 คน เกี่ยวกับ

ประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอนของระบบ BU WebEx ความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใชงานระบบ BU WebEx ดวยคําถามปลายเปด และไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหพบวายังมีสิ่ง

ตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคสําคญัในการเรียนการสอนของระบบ BU WebEx ดังน้ี 

1) นักศึกษาเห็นคณุคาของหลักสูตรหรือวิชาน้ัน ๆ ไมเพียงพอ  

2) นักศึกษามีทักษะการใชงานอินเทอรเน็ตไมเพียงพอ และมีพ้ืนฐานความรูแบบกวางมาก  

3) เมื่อเกิดปญหาในการใชงาน ผูเรียนไมสามารถคนหาขอมูลเพ่ือแกไขปญหาได และผูเรียน

บางสวนไมกลาสอบถามวิธีการใชงานจากผูสอน  

4) อาจารยบางทานใหความเห็นผานการสัมภาษณวาในรายวิชาบางวิชายังไมเหมาะสม

สําหรับการเรียนการสอนแบบทางไกลของระบบ BU WebEx ซึ่งไมมีการปฏิสัมพันธกันแบบเห็นหนา

จริง เน่ืองจากในบางวิชาที่ตองมีการทํางานกลุม การพบปะกันจริงจะสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได

อยางมีประสิทธิภาพมากกวา 



 

บทที่ 6 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยศึกษาประสิทธิผลการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลของ

ระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถสรปุผลการวิจัยอภิปรายผล และขอเสนอแนะ

เพ่ือการนําไปใชประโยชนและเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx ของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี 

6.1.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx ของมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ  

โดยผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประสิทธิผลการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถสรุปประเด็นสําคัญทีส่ําคัญมาอภิปรายผลได 3 สวนดังน้ี 

1) ผลจาก Log Files ของระบบ BU WebEx ซึ่งเปนขอมูลการเขาใชงานระบบ BU WebEx 

ของผูเขาใชงานทั้งหมด 

2) ผลจากระบบ Feedback ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากผูใชงานระบบ BU WebEx หลังจากใชงานระบบเสร็จสิ้นในแตละครั้ง 

3) ผลการสมัภาษณอาจารยผูสอนและนักศกึษาที่ทําการเรียนการสอนของระบบ BU 

WebEx โดยวิธีการสุม (Random) โดยใชคําถามปลายเปด (Open ended Question) 

6.1.1.1 ผลจาก Log Files ของระบบ BU WebEx ซึ่งเปนขอมูลการเขาใชงาน

ระบบBU WebEx ของผูเขาใชงานทั้งหมดสามารถสรุปความคิดไดดังน้ี 

เห็นไดวาคลาสเรียนที่มีผูเขารวมคิดเปนเปอรเซ็นตมากที่สดุคือจํานวน 26 คน จาก

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นในคลาสจํานวน 29 คน หรือคดิเปนรอยละ 89.65 คือคลาส

เรียนที่ 1 และตรงกันขามคลาสเรียนที่ผูเขารวมคิดเปนเปอรเซ็นตนอยที่สุดคือจํานวน 17 คน จาก

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้นในคลาสจํานวน 75 คน หรือคดิเปนรอยละ 22.67 คือคลาส

เรียนที่ 2 จึงอาจสรุปไดวาคลาสเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนแบบทางไกลคือ

จํานวนคลาสเรียนที่มีขนาดไมใหญมากจนเกินไป 
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จากขอมูลดังกลาวสามารถวิเคราะหและสรปุไดคือ จํานวนคลาสเรียนทีเ่ล็กที่สุดและ

ใหญที่สุดคือ 29 คน และ 75 คนตามลําดับ จํานวนรอยละสูงสุดและตํ่าสุดของผูเขาเรียนคือรอยละ 

89.65  และรอยละ 22.67 ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาเรียนของระบบ BU WebEx 

ทั้งหมด คือ 60.97 เปอรเซ็นต 

สรุปไดวาจํานวนนักศึกษาในเซสช่ันมีผลตอการเขาเรียนของนักศึกษาในเซสช่ันน้ัน 

เซสช่ันที่มีจํานวนนักศึกษามาก เชน เซสช่ันที่ 2 พบวามีจํานวนเปอรเซ็นตของผูเขาเรียนนอยเพียง 

22.67 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางจากเซสช่ันที่มีขนาดเล็ก เชน เซสช่ันที ่1 มีเปอรเซ็นตผูเขาเรียนสูงถึง 

89.65 เปอรเซ็นต  จึงอาจสรปุไดวาเซสช่ันที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual 

Classroom คอืเซสช่ันที่มีจํานวนนักศึกษาไมมากจนเกินไป และมขีนาดที่เหมาะสม เน่ืองจากการที่

ขนาดของจํานวนผูเรียนตอหองเรียนที่มีจํานวนมากจนเกินไป ผูสอนจะไมสามารถควบคุมผูเรียนได

อยางทั่วถึง ทําใหผูเรียนรูสึกวาไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง สงผลใหผูเรียนสามารถที่จะเขาหรือออก

จากหองเรียนไมตรงตามเวลาที่กําหนดเอาไวจากผูสอนได แตหากเปนขนาดเซสช่ันที่จํานวนผูเรียนไม

มากจนเกินไปจะมีรอยละของผูเขาเรียนมากกวา และผูเรยีนจะสามารถควบคุมผูเรียนไดงายกวา  

จากผลการทดลองผูวิจัยไดวิเคราะหเวลาที่นักศึกษาอยูในเซสช่ัน พบวาคาเฉลี่ยที่

นักศึกษาใชเวลาในเซสช่ันนอยกวา 90 นาที มีจํานวนรอยละ 77.2  91 ถึง 150 นาที จํานวนรอยละ 

55.2  และมากกวา 150 นาที มีจํานวนรอยละ 31.4  จึงอาจสรุปไดวาระยะเวลาที่ใชในคลาสที่

มากกวา 90 นาทีขึ้นไปไมเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนแบบทางไกล โดยระยะเวลาที่เหมาะสม

ควรอยูที่ไมเกิน 90 นาทีตอเซสช่ัน เน่ืองจากเวลาที่มากเกินไปอาจสรางความเบ่ือหนายและผูเรียน

อาจเกิดความเมื่อยลาในการเรียน จนในที่สดุผูเรียนก็จะออกจากหองเรียนกอนเวลาสิ้นสุดการเรียน 

6.1.1.2 ผลจากระบบ Feedback ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทีไ่ดจากผูใชงานระบบ BU WebEx หลังใชงานระบบเสร็จสิน้ในแตละครั้ง 

เมื่อนําขอเสนอแนะทั้งหมดที่ไดรับจากผูใชงานคือทั้งอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

ภายหลังจากใชงานระบบ BU WebEx  มาวิเคราะหแลว สามารถวิเคราะหและสรุปปญหาสําคัญซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญในการเรียนการสอนออกไดดังน้ี 

1) ปญหาระบบเครือขาย การเช่ือมตอ (Network Connection) จํานวน 12.50 

เปอรเซ็นต ซึ่งปญหาดังกลาวคือปญหาที่เกดิจากการหลุดการเช่ือมตอ หรือความเร็วของอินเทอรเน็ต 

ตลอดจนถึงคุณภาพของสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต ซึง่กรณีน้ีอาจเกิดจากปญหาระบบเครือขาย

จากทั้งตนทางหรือปลายทาง โดยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของผูเรียนของผูสอนอาจมีปญหาการ

เช่ือมตอ หรือความชาของระบบเครือขาย และอาจรวมไปถึงปญหาเรื่องซอฟตแวรตาง ๆ ที่ติดต้ังอยู

ในเครื่องคอมพิวเตอรที่สงผลใหเกิดปญหาการใชทรัพยากรเครือขาย (Bandwidth)  เชน โปรแกรม 

BitTorrent เปนตน 
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2) ปญหาความไมเขาใจในการใชงานฟงกช่ันตาง ๆ ของระบบ (Difficulty of the 

System Functions) จํานวน 6.25 เปอรเซ็นต ซึ่งปญหาน้ีคือปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจการใช

งานของฟงกช่ัน หรือเมนูตาง ๆ ที่มใีนโปรแกรม WebEx โดยผูเรียนอาจยังไมมีความเขาใจในการใช

งานดังกลาว ทําใหไมสามารถใชงานฟงกช่ันตาง ๆ ที่มีไดอยางเต็มที่ เมื่อเกิดความไมเขาใจ และไม

สามารถใชงานไดอยางถูกตอง จึงเกิดความเบ่ือหนายและเลิกใชงานหรือออกจากหองเรียนไปในที่สุด 

ซึ่งปญหาน้ีอาจเกิดจากพ้ืนฐานการใชงานอินเทอรเน็ตของผูเรียนที่อาจมไีมเทากันในแตละคน  

3) ปญหาภาพวิดีโอ ภาพ และเสียง (Sound and Video) จํานวน 62.25 

เปอรเซ็นต โดยปญหาดังกลาวจะเปนเรื่องของสัญญาณภาพ และเสียงอาจมีการขาดหาย และไม

สามารถเรียนไดอยางตอเน่ือง โดยปญหาน้ี 

4) ปญหาอุปกรณและเครื่องมืออํานวยความสะดวก (Device and Equipment) 

จํานวน 18.75 เปอรเซ็นต โดยอาจเปนปญหาเรื่องของอุปกรณพ้ืนฐานทีต่องใชงานมีไมเพียงพอ เชน 

ไมโครโฟน หูฟง หรือลําโพง โดยผูเรียนอาจขาดอุปกรณพ้ืนฐานสําหรับการเรียนการสอนทางไกลไป

บางสวน เชน มีหูฟง แตไมมกีลองเว็บแคม ทําใหไดยินเสียงผูสอน แตไมไดเห็นหนาผูสอน การที่ผูสอน

จะแสดงสื่อการสอนบางอยางใหผูเรียนเห็นหรือเขาใจ จึงไมสามารถทําได หรืออาจพบวาอุปกรณที่

ทางมหาวิทยาลัยจัดใหไมพรอมในการใชงาน หรืออาจมีการชํารุดของอุปกรณที่เตรียมไวให  

6.1.1.3 ผลจากการสัมภาษณอาจารยผูสอนและนักศึกษาที่ทําการเรียนการสอน

ของระบบ BU WebEx โดยวิธีการสุม (Random) โดยใชคําถามปลายเปด (Open Ended 

Question) 

โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณอาจารยผูสอน ซึ่งมีประสบการณในการสอนดวยระบบ 

BU WebEx จํานวน 3 คน และนักศึกษาที่ไดเรียนของระบบ BU WebEx จํานวน 6 คน เกี่ยวกับ

ประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอนของระบบ BU WebEx ความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การใชงานระบบ BU WebEx ดวยคําถามปลายเปด และไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหพบวายังมีสิ่ง

ตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคสําคญัในการเรียนการสอนของระบบ BU WebEx ดังน้ี 

1) นักศึกษาเห็นคณุคาของหลักสูตรหรือวิชาน้ัน ๆ ไมเพียงพอ ซึ่งบางคนยังเห็นวา

เน้ือหาของวิชาที่เรียนไมมีความนาสนใจ จึงทําใหเกิดความสนใจในเน้ือหาวิชาน้ันอยางไมเพียงพอ ซึง่

จะสงผลตอการเขาเรียนในวิชาน้ัน ๆ ดวย 

2) นักศึกษามีทักษะการใชงานอินเทอรเน็ตไมเพียงพอ และมีพ้ืนฐานความรูแบบ

คอนขางกวาง ซึ่งจะเห็นไดวาในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวล้ําไปมาก ผูทีม่ีความรูพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศยอมไดเปรียบผูทีม่ีพ้ืนฐานนอย โดยนักศึกษาบางคนที่ไดสัมภาษณมี

ความเห็นวา การใชงานระบบ BU WebEx น้ัน จําเปนตองมีทักษะในการใชงานโปรแกรม และ

พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะสามารถเรียนไดอยางบรรลุวัตถุประสงค หากนักศึกษามี
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ความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ อาจสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรู

วิชาน้ัน ๆ ได 

3) เมื่อเกิดปญหาในการใชงาน ผูเรียนไมสามารถคนหาขอมูลเพ่ือแกไขปญหาได 

และผูเรียนบางสวนไมกลาสอบถามวิธีการใชงานจากผูสอน โดยการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ 

BU WebEx น้ันจําเปนตองทราบฟงกช่ันการใชงานตาง ๆ ของระบบ ซึ่งผูที่ไมคุนเคย หรือมีพ้ืนฐาน

ดานน้ีไมเพียงพออาจพบอุปสรรคการใชงานเมนูตาง ๆ ของระบบ ซึ่งเมื่อผูเรียนพบปญหาในการใช

งาน โดยสวนใหญไมกลาสอบถามจากผูสอน เน่ืองจากผูเรียนไมกลาที่จะถามถึงวิธีการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น อันเน่ืองมาจากอาจเกรงใจเพ่ือนในหองเรียน สงผลใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนวิชาน้ัน ๆ ได 

4) อาจารยบางทานใหความเห็นผานการสัมภาษณวาในรายวิชาบางวิชายังไม

เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนแบบทางไกลของระบบ BU WebEx ซึง่ไมมีการปฏิสัมพันธกันแบบ

เห็นหนาจริง เชน วิชาที่ตองมีการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน การมีปฏิสัมพันธและเผชิญหนากันจริง

ระหวางผูสอน ผูเรียน และเพ่ือน ๆ ในหองเรียนจริง อาจเหมาะสมกวาการเรียนการสอนแบบทางไกล

ของระบบ BU WebEx ซึ่งไมไดพบปะและเห็นหนากันจริง จึงทําใหการทาํกิจกรรมรวมบางอยางเกิด

อุปสรรคได โดยอาจสรุปไดวาอาจารยผูสอนมีความเห็นวาการเรียนการสอนแบบทางไกลของระบบ 

BU WebEx เหมาะสมกับวิชาที่ตองมีการจดบันทึก (Lecture) เรียนผานสื่อนําเสนอ (Microsoft 

PowerPoint) มากกวาวิชาเรียนที่ตองมีการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 

หลังจากการทดลองดังกลาว ผูวิจัยจึงสรุปไดวาปญหาสวนใหญของการเรียนการ

สอนแบบ Virtual Classroom ของระบบ BU WebEx พบวานักศึกษาใชเวลาสําหรับการเรียนใน 

Virtual Classroom ยังไมเพียงพอ ซึ่งในขณะเรียนรูของระบบ BU WebEx นักศึกษาอาจใชเวลาไป

ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ หรือออกจากหองเรียนกอนเวลาที่ควร ซึง่การกระทําดังกลาวไมเกิดประโยชนตอ

การเรียนรูอยางเต็มที่และเต็มประสิทธิผล อีกปญหาที่สําคญัคือขนาดของหองเรียนที่ใหญเกินไป คือมี

จํานวนของผูเขาเรียนที่มากจนเกินไปจะสงผลตอการเขาเรียนของผูเรียน เน่ืองจากเมื่อหองเรียนมี

จํานวนผูเขาเรียนมาก ผูเรียนจะรูสึกวาผูสอนไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ซึ่งทําใหผูเรียนอาจใชเวลา

อยูในหองเรียนนอยลง และอาจใชเวลาไปทํากิจกรรมอยางอ่ืน นอกจากน้ันเวลาที่ใชในการเรียนการ

สอนของแตละเซสช่ันก็มีผลตอการเขาเรียนของผูเรียนเชนกัน เมื่อเวลาในแตละเซสช่ันคอนขางมาก 

ผูเรียนจะรูสึกเบ่ือหนายที่จะตองเรียนในหองเรียนนาน ๆ จึงอาจออกจากหองเรียนเพ่ือไปทํากิจกรรม

อ่ืน ๆ แทนการเรียน ซึ่งทําใหการเรียนการสอนแบบทางไกลไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร 
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6.2 อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาหาประสิทธิผลของการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx 

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1) ขนาดของหองเรียนในการศึกษาแบบทางไกลของระบบ BU WebEx ควรมีขนาดของ

คลาสหรือจํานวนผูเรียนในช้ันเรียนที่ไมมากจนเกินไป โดยใชตัวช้ีวัดประสิทธิผลดังภาพที่ 5.2 ในบทที่ 

5 จะเห็นไดวาขนาดของช้ันเรียนที่เหมาะสมควรมีผูเรียนที่ไมมากจนเกนิไป ซึ่งหากมจีํานวนผูเรียนที่

มากขึ้น คาตัวช้ีวัดประสิทธิผลจะเริ่มลดลง ซึ่งหมายถึงคาเฉลี่ยทีผู่เรียนจะอยูหองเรียนจะลดนอยลง

ไปตามสัดสวน และสงผลใหประสิทธิผลในการเรียนรูลดนอยลง จะเห็นไดวาหากจํานวนผูเรียนเริ่มมี

มากเกิน 40 คนตอคลาสเรียน คาประสิทธิผลจะเริ่มลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนฤเทพที่ได

กลาวไววา “จํานวนหองเรียนที่เหมาะสมสาํหรับการเรียนการสอนดวย BU WebEx ควรมีจํานวนไม

เกิน 40 คนตอ 1 คลาสเรียน” 

2) เวลาในช้ันเรียนที่มากเกินไป สงผลใหผูเรียนออกจากช้ันเรียนกอนเวลาที่ควร ในงานวิจัยน้ี

จะเห็นไดวาเวลาที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาทางไกลของระบบ BU WebEx คือเวลาที่ไมมาก

จนเกินไปตอการเรียนในแตละครั้ง หากมีจํานวนเวลาที่มากเกินไป ตัวช้ีวัดประสิทธิผลของผูเรียนจะ

ลดลง ทําใหคาเฉลี่ยของผูเรียนที่อยูในหองเรียนลดนอยลงไปตามสัดสวน ซึ่งสอดคลองกับแบบ

สัมภาษณผูเรียนที่ใหความเหน็วา หากจํานวนช่ัวโมงของเซสช่ันในการเรยีนการสอนมากจนเกินไป 

ผูเรียนจะเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน และอาจสงผลตอการขาดสมาธิในการติดตามเน้ือหา และ

สุดทายอาจเปนสาเหตุใหออกจากหองเรียนกอนเวลาที่กําหนดเอาไว 

3)  จากการสัมภาษณอาจารยบางทานที่ไดผานการสอนแบบทางไกลดวยระบบ BU WebEx 

พบวาหากเปนวิชาที่เนนการทํากิจกรรมกลุม อาจไมเหมาะสมกับการเรียนการสอนทางไกล เน่ืองจาก

ขอจํากัดบางประการของการเรียนการสอนแบบน้ีจะไมสามารถพบปะกันไดโดยตรง ทําใหผูเรียนแต

ละคนยังไมสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผลเทาที่ควร ผูวิจยัจึงมีความเห็นวาการเรียนการ

สอนแบบทางไกลดวยระบบ BU WebEx อาจยังไมเหมาะสมสําหรับบางวิชาที่ตองมีการทํางาน

รวมกันเปนกลุม แตจะเหมาะสมสําหรับวิชาที่ตองมีการ Lecture มากกวา 

4) ปญหาการเช่ือมตอเครือขาย (Network Connection) จากการสัมภาษณผูเรียน พบวา

ผูเรียนประสบปญหาการเช่ือมตอเพ่ือเขาเรียนผานระบบ BU WebEx โดยมีการหลุดจากระบบ BU 

WebEx เปนชวงเวลาสั้น ๆ คือประมาณ 1 นาที ทําใหไมสามารถเรียนและติดตามเน้ือหาไดอยาง

ตอเน่ือง และพบวาเปนปญหาเพียงบางคน (โดยขอมูลดังกลาวมาจาก Log files การเขาใชงานของ

ผูใชระบบ BU WebEx) ปญหาที่เกิดขึ้นจึงอาจเกิดขึ้นจากการเช่ือมตอระบบเครือขายของเครื่อง

ผูใชงาน (Client) ที่อาจมีความเร็วอินเทอรเน็ตที่ไมเพียงพอกับการใชงาน BU WebEx หรือมีปญหา
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ดานระบบเครือขายของผูใชงานเอง รวมถึงสาเหตุที่มาจากหลายปจจัย อาทิเชนปญหาดานฮารดแวร 

(Hardware) หรือซอฟตแวร (Software) เปนตน 

5) ปญหาทักษะการใชงานระบบ BU WebEx ของผูเรียน พบวาจากการสัมภาษณผูเรียนบาง

คนไดใหความเห็นวาการเรียนการสอนผานระบบ BU WebEx น้ัน ตองอาศัยทักษะพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศพอสมควร ไมวาจะเปนเรื่องของฟงกช่ันการใชงานเมนูตาง ๆ ทีม่ีในระบบ โดย

การนําระบบ BU WebEx เขามาใชงานเปนเรื่องที่นํามาแกไขปญหาเพ่ือทดแทนการเรียนการสอน

ปกติที่เกิดผลกระทบจากอุทกภัย ดังน้ันในภาวะเรงดวนจึงยังขาดคูมือการใชระบบที่สมบูรณ และการ

อบรมทักษะการใชงาน BU WebEx ใหแกนักศึกษาบางกลุม ผูวิจัยจึงใหความเห็นวาควรจะมีระบบ 

Knowledge ที่ดีและเพียงพอ เพ่ือจัดอบรมใหความรูความเขาใจพ้ืนฐานการใชงานกอนทําการเรียน

การสอนจริง  

  

6.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 เน่ืองจากการเรียนการสอนแบบทางไกลของระบบ BU WebEx ยังมีปญหาในเรื่องของการ

ขาดความเอาใจใสของผูเรียน ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผูเรียนไมไดเกิดปฏิสัมพันธในการเรียนกับอาจารย

ผูสอนในสถานที่จริง จึงอาจทําใหผูเรียนเขาเรียนหรือออกจากหองเรียนไมตรงตามเวลาที่ผูสอน

กําหนด  

ดังน้ันควรมีการพัฒนาระบบเพ่ือทําใหผูเรียนเกิดความเอาใจใสในเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ โดยผูวิจัย

เสนอวาควรมีการจัดทําระบบสงคําถาม (Quiz System) ในรูปแบบของคําถามแบบปรนัย โดย

อาจารยผูสอนสามารถกรอกรายละเอียดคําถามและคําตอบที่เกี่ยวของกับเน้ือหาวิชาที่สอนลงใน

ระบบลวงหนา โดยสามารถเก็บคําถามและคําตอบของอาจารยผูสอนแยกแตละคนได  

โดยเมื่ออาจารยผูสอนทําการสอนจบในแตละชวงของเน้ือหาแลว สามารถเลือกที่จะสง

คําถามใหผูเรียนตอบในแตละชวงของการสอน โดยผูสอนสามารถกําหนดระยะเวลาในการตอบ

คําถาม และเมือ่ผูเรียนตอบคําถามแลว ระบบจะทําการตรวจสอบวาถูกตองหรือไม หรือผูเรียนไดตอบ

คําถามในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ซึ่งจะมีการเก็บขอมูลในฐานขอมูลและนําขอมูลเหลาน้ันมา

ประเมนิผล โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละครั้ง ระบบจะสามารถแสดงรายงานใหผูเรียน

และผูสอนทราบ ซึ่งผูเรียนสามารถนํารายงานดังกลาวมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ตอไปได และผูสอนก็สามารถนําขอมูลรายงานคะแนนของผูเรียนทั้งหมดไปวิเคราะหเพ่ือพิจารณาใน

การใหคะแนน และเพ่ือปรับปรุงการสอนใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวขอดีสําหรับผูเรียนคือสามารถสรางใหผูเรียนเกิดความใสใจในการเรียนรู

ดวยระบบดังกลาว รวมทั้งสงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนและชวยใหผูเรียนใชเวลาในการเรียนรูใน

ช้ันเรียนอยางเต็มประสิทธิผล สวนผูสอนกส็ามารถนําผลคะแนนจากรายงานที่ไดรับมาปรับปรุงการ
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สอนของตนใหดีย่ิงขึ้น รวมทั้งยังชวยใหมีคะแนนกิจกรรมที่สามารถนํามาพิจารณาเกณฑการประเมิน

ใหผูเรียนได โดยสามารถแสดงแผนผังการแกปญหาและเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนการสอนแบบ

ทางไกลดวยระบบ BU WebEx ไดดังภาพที่ 6.1    

 

ภาพที่ 6.1: แสดงการบรรยายสลับกับกิจกรรมการสงคําถามจากระบบการสงคําถาม (Quiz System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 6.1 สามารถอธิบายกระบวนการจัดกิจกรรม เน้ือหาและสถานการณที่ใชในการ

เรียนการสอน โดยสามารถกําหนดขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนไดดังน้ี 

ทําความเขาใจวัตถุประสงค 

ของการเรียน 

ฟงบรรยายเนื้อหาบทเรียนจาก

ผูสอน 

สรุปเนื้อหาหลังจบเนื้อหา 

และทําการสุมถาม 

รับฟงสรุปเนื้อหา 

จากผูสอน 

 

เริ่มตนการสอน 

จบ 

ผูส้อนส่งรายงานแสดง

คะแนนการตอบคาํถาม
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1) ขั้นนํา  ผูสอนอธิบายวัตถุประสงคการเรียนรูสําหรับเน้ือหาการเรียนรู จากน้ันจึงอธิบาย

เน้ือหาที่จะเรียนเช่ือมโยงกับสิ่งที่ผูเรียนมีพ้ืนฐานมากอนหนาน้ี ใหผูเรียนไดมองเห็นความสําคัญใน

การใชเวลาใน 5 นาทีแรก 

2) ขั้นสอน ผูสอนบรรยายเน้ือหา ประมาณ 15 นาที จากน้ันสลับการบรรยาย โดยการสง

คําถามจากระบบ Quiz ใหผูเรียนตอบ โดยคําถามน้ีผูสอนสามารถจัดเตรียมไวในระบบกอนทําการ

สอน จากน้ันผูสอนสามารถทาํขั้นตอนดังกลาวซ้ํา โดยการบรรยายเน้ือหาสลับกับการสงคําถามไป

เรื่อย ๆ จนใกลหมดเวลา 

3) ขั้นสรุป ผูสอนกําหนดเวลาประมาณ 15 นาที ใหผูเรียนไดสรุปเน้ือหาที่ไดตามความเขาใจ

ของตนเอง จากน้ันทําการสุมใหผูเรียนอธิบายนําเสนอสรุปสาระสําคัญโดยการเปลี่ยนสถานะของ

ผูเรียนใหเปนผูนําเสนอ (Presenter)  จากน้ันผูสอนจึงสรุปสาระสําคัญทั้งหมด 

4) กระบวนการวัดและประเมินผล แบงได 2 ประเภทคือ 

สวนแรกคือ เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ประกอบดวยการแสดงรายงานสรุป

คะแนนการตอบคําถามทั้งหมดของผูเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และสวนที่สองคือ เกณฑการ

วัดและประเมินผล ทําการวัดและประเมินผลจากคะแนนสรุปจากรายงานการตอบคําถามทั้งหมดของ

ผูเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 

โดยสามารถสรปุขอเสนอแนะในการนําระบบการสงคําถาม (Quiz System) เขามาใชในการ

เรียนการสอนแบบทางไกลดวยระบบ BU WebEx ผลดีคือสามารถชวยใหผูสอนสามารถทราบวา

ผูเรียนยังอยูในช้ันเรียนและสนใจเน้ือหาอยูหรือไม อีกทั้งยังสามารถนําสรุปคะแนนที่ไดมาพิจารณาใน

เรื่องของการใหคะแนนในการเรียนดวย ซึ่งผลดีของผูเรียนคือผูเรียนจะสามารถใชเวลาในหองเรียนใน

การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น โดยการทํางานของระบบการสงคําถาม (Quiz System) 

สามารถดูไดที่ภาคผนวก ข 

สําหรับในสวนของระบบ WebEx ที่ใหบริการ Virtual Classroom น้ัน เน่ืองจาก Cloud 

Service ของ Cisco น้ันมีคาใชจายในการดําเนินการที่คอนขางสูง ผูวิจัยมีความเห็นวาเราสามารถนํา

ระบบ Opensource มาใชงานเพ่ือทดแทน WebEx ได โดยซอฟตแวรดังกลาวผูวิจัยไดทําการศึกษา

และพบวามีซอฟตแวรที่นาสนใจและเหมาะสมในการนํามาใชงานดังน้ี 

Openmeeting คือซอฟตแวร Opensource จากคาย Apache ที่ใชในการสื่อสารใน

รูปแบบของ Video Conference เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารระหวางกัน โดย

ซอฟตแวรน้ีใช RED5 ทําหนาที่ในการเปน Flash Server โดยทําการ Build ผานทางซอฟตแวร 

OpenLazlo ตัวซอฟตแวรพัฒนาขึ้นโดยใชภาษา XML Languge LZX โดยซอฟตแวร 

Openmeeting สามารถสนับสนุนการสื่อสารทั้งภาพและเสียง การแชรไฟลเอกสาร การสรางตาราง

นัดหมาย การสนทนาออนไลน (Chat) รองรับการประชุมดังเชน WebEx โดยสามารถสรางหอง
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ประชุมที่มีขนาดใหญไดถึง 1,000 Participants โดยมีฟงกช่ันการใชงาน Whiteboard เพ่ือใชสําหรบั

การสื่อสารกัน สวนการติดตอฐานขอมูลบัญชีรายช่ือสามารถติดตอกับระบบ Microsoft Active 

Directory ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเก็บรายช่ือของผูเรียนและผูสอนภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไวทั้งหมด ซึ่งโครงสรางทางสถาปตยกรรมของ Openmeeting จะสามารถแสดงไดดังภาพที่ 6.2 

 

ภาพที่ 6.2: แสดงโครงสรางทางสถาปตยกรรมของ Openmeeting 

 

 
ที่มา: Wagner, S. (2014). Apache Openmeeting Architecture. Retrieved from 

https://cwiki.apache.org/confluence/display/OPENMEETINGS/Architecture. 

 

Opensource ที่เหมาะสําหรบัการนํามาใชกับการเรียนการสอนแบบ Virtual Classroom 

คือ Bigbluebutton ซึ่งเปน Open Source WebConferencing สนับสนุนการแชรภาพและเสียง

แบบ Multiple โดยประกอบไปดวยฟงกช่ัน Whiteboard สามารถใช Pointer, การขยายภาพ, การ

วาดภาพ และการสนทนาแบบสวนตัว การแชรหนาจอ Desktop รวมถึงการสนับสนุน VoIP โดยใช

เทคโนโลยี FreeSWITCH การนําเสนองานเอกสารตาง ๆ เชน Micrrosoft Office และเอกสาร PDF 

โดยผูใชงานสามารถเขามาใชงานได 2 รูปแบบคือเขามาในระบบดวยฐานะ Viewer หรือ 

Moderator การเขามาใชงานในฐานะ Viewer หรือผูใชงานทั่วไป คือการเขามาใชงานในลักษณะของ

https://cwiki.apache.org/confluence/display/~seba.wagner@gmail.com
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ผูเรียน ซึ่งจะมฟีเจอรการทํางานในลักษณะที่จํากัด สามารถแชรเว็บแคม ยกมือถามผูสอน และ

สนทนา (Chat) กับบุคคลอ่ืน ๆ ใน Virtual Classroom ได สวนการเขามาในฐานะ Moderator 

หรือผูดูแล สามารถใชฟเจอรเชน การเปด-ปดเสียงไมคของ Viewer แตละคนได สามารถเชิญ 

Viewer ออกจากระบบได รวมทั้งยังสามารถแตงต้ังให Viewer เปนผูทําหนาที่เปน Present หรือ

ผูนําเสนอเอกสารตาง ๆ ไดอีกดวย Bigbluebutton น้ันทํางานบนเว็บเบราวเซอรโดยอาศัย Plugin 

Adobe Flash ในการทํางาน สถาปตยกรรมของ Bigbluebutton ใช RED5 เปนแกนหลักในการ

ทํางาน ซึ่งติดต้ังโดย Adobe Flash Media Server โดยสนับสนุนการทํางานแบบ Real-time ภาพที่ 

6.3 แสดงสถาปตยกรรมการทํางานของ Bigbluebutton 

 

ภาพที่ 6.3: แสดงโครงสรางทางสถาปตยกรรมของ Bigbluebutton 

 

 
 

ที่มา: Dixon, F. F. (2014). BigblueButton Architecture Overview. Retrieved from https:// 

code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/ArchitectureOverview. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใชงานตอการเรียนการสอน  

Virtual Classroom (BU WebEx) ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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แบบสัมภาษณความพึงพอใจของผูใชงานตอการเรียนการสอน Virtual Classroom (BU WebEx) 

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

1. ทานมีความพึงพอใจตอการใช Virtual Classroom (BU WebEx) ในการเรียนการสอน

หรือไม อยางไร? 

2. ทานคิดวาอะไรคืออุปสรรคสาํคัญสําหรับทานในการเรียนแบบ Virtual Classroom (BU 

WebEx)? 

3. ทานคิดวาทรัพยากรที่ใชในการเรียนการสอนแบบ Virtual Classroom (BU WebEx) มี

เพียงตอความตองการหรือไม (เชน อุปกรณหูฟง ไมโครโฟน)? 

4. ทานคิดวาความเหมาะสมของการจัดอบรมวิธีการเรียนรู และคูมือการใชงาน Virtual 

Classroom (BU WebEx) มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม อยางไร? 

5. ทานคิดวาปริมาณแหลงทรัพยากรการเรียนรูดวยตนเอง เชน เว็บไซตเน้ือหารายละเอียดวิชา

เพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง  เหมาะสมหรอืไม อยางไร 

6. ทานคิดวาความเหมาะสมของเน้ือหาการเรียน มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร? 

7. ทานคิดวาทักษะทางดานคอมพิวเตอรมีความจําเปนตอการเรียนแบบ Virtual Classroom 

(BU WebEx) หรือไม เพราะเหตุใด? 

8. ทานคิดวาเวลาเรียนในแตละหนวยการเรียน (ตอ 1 Class Session) เหมาะสมหรือไม 

อยางไร (ถามเฉพาะนักศึกษา) 

9. ทานคิดวาทักษะการใชงานเครื่องมือบนซอฟตแวร Virtual Classroom (BU Web) ของ

คูปฎิสัมพันธมีเพียงพอหรือไม อยางไร 

10. ทานคิดวาขอดีและขอเสียระหวางการเรียนการสอนแบบ Virtual Classroom (BU WebEx) 

และ Traditional Classroom (การเรียนในหองเรียนจริง) 
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ภาคผนวก ข 

ผังแสดงการทาํงานของระบบการสงคาํถาม (Quiz System) 
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แสดงการทํางานของระบบการสงคําถาม (Quiz System) สวนของอาจารยผูสอน 

 

 
 

แสดงการทํางานของระบบการสงคําถาม (Quiz System) สวนของอาจารยผูสอน 
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แสดงการทํางานของระบบการสงคําถาม (Quiz System) สวนของนักศึกษา 

 

 
 

แสดงการทํางานของระบบการสงคําถาม (Quiz System) สวนของนักศึกษา (ตอ) 
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ภาคผนวก ค 

สัญญาหามเปดเผยขอมูล (Non-Disclosure Agreement) 
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