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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมนิการจดัการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนเสมอืนดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Teams และเพ่ือสบืค้นพฤติกรรมของผูเ้รยีนตอ่การจดัการเรียนการสอน รวมถงึเพือ่ตรวจสอบ
ผลสมัฤทธิก์ารจัดการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนเสมอืนดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams เกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ เครื่องมือ ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft Teams แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม Microsoft  
Teams และแบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิเคราะห์ด้วยสถิติ  
Dependent t-test ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าผู้เรียนจะใช้มือถือสมาร์ทโฟนในการเรียนและมีปัญหาใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS Teams อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และผู้เรียนคิดว่าควรมีการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนจริงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้สอนสังเกตพบว่า ในห้องเรียนเสมือนพบว่า 
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน มีความสนใจกระตือรือร้นในการตอบคำาถาม และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนยิ่งไปกว่านั้นพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และ 
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

คำ�สำ�คัญ:  ประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน ไมโครซอฟต์ ทีมส์ ความรู้เบื้อง
ต้นทางประชากรศาสตร์
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Abstract
The objectives of this research were to evaluate the virtual classroom teaching and 

learning management with microsoft teams program and to investigate student’ behavior 
towards teaching and learning, including to examine the achievement of virtual classroom 
teaching with microsoft teams. Data were collected from students enrolled in Introduction  
to demographic courses. Additionally, the research instruments were microsoft virtual  
classroom teaching assessment form, the student behavior assessment form for  
teaching and learning management analyzed by statistical percentage, mean, standard  
deviation, and the students’ achievement test analyzed by Statistical dependent t-test.  
Although the students employ smart phones to study, moreover they were facing with 
problems the lack of computer equipment and internet connection. The satisfaction scores 
in teaching virtual classrooms with MS teams program were only at moderate level. They 
thought that there should be more teaching in the real classroom than in the virtual classroom. 
However, they expressed the kindness each other, the interest in answering questions, and 
interactions with teachers. Moreover, it was found that they have higher learning achievements 
of learners, and achieve the expected learning outcomes of the course, as well.

Keywords: Effectiveness, learning and teaching management, microsoft teams, virtual  
classroom, introduction to demography

บทนำา
ท่ า ม กล า ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง จ า ก

สภาวการณ์ของโลกอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี
ในศตวรรษที ่21 ทำาให้ผูค้นต้องปรบัเปลีย่นวถิชีีวติ 
การเรยีนรู ้ปฏสิมัพนัธท์างสังคม และการประกอบ
อาชพีทีต่อ้งพงึพงิเทคโนโลยีในชีวติมากขึน้ รวมถงึ
ในระบบการศึกษาด้วยเช่นกันท่ีต้องเข้าถึงความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการสือ่สารไดอ้ยา่งกวา้งไกลและมปีระสทิธภิาพ
เพื่อจะได้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในรูป
แบบดิจิตอล (ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์, 2562) ยิ่งไป
กว่าน้ันการศึกษาในยุค 4.0 ที่องค์ความรู้ใหม่ๆ 
เกิดขึน้มากมายเกนิกวา่จะเรยีนรูเ้พียงในหอ้งเรยีน 
และตามกรอบทิศทางแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.

2560-2574 ที่มุ่งเน้นการประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนจึงถูกขับเคลื่อนข้อมูลและนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีแทนที่การจัดการเรียนการสอนในรูป
แบบเดิม ผู้สอนและผู้เรียนจำาเป็น ต้องมีการปรับ
ตัวในกระบวนการทำางานและกระบวนการเรียนรู้  
ยิ่งไปกว่านั้นด้วย สถานการณ์โรคระบาดโควิด-
19 ที่ยังไม่สามารถยุติการระบาดได้ทำาให้เกิด
การใช้ชีวิตตามมาตรการเพื่อการควบคุมการแพร่
กระจายเชือ้โควดิ-19 ดว้ยการรักษาระยะหา่งทาง
สังคม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจึงได้ถูก
ปรับเปลี่ยนโดยการใช้ห้องเรียนเสมือนจริง

ห้องเรียนเสมือนเป็นนวัตกรรมทางการ
ศึกษาที่ถูกนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ผ่านระบบเครือข่ายใช้แทนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ มีเนื้อหารายวิชาจะถูกจัดทำาอยู่ใน
รปูอเิลก็ทรอนิกส ์ภายหลงัจากการเรยีนกบัผูส้อน
แล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้ามาทบทวนได้ ในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนมีการใช้
โปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์จำานวน
มากที่จะทำาให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วม
กนัทัง้ในรูปแบบ Massive Open Online Courses 
(MOOC) หรือการสอนด้วยรูปแบบ Modular  
Object Or iented Dynamic Learn ing  
Environment (Moodle) หรือแม้จะอยู่ในรูปแบบ 
ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ก็ได้เช่นกัน  
สำ าหรับวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ผ่ าน
โปรแกรมการประชุมออนไลน ์ซึง่มหีลายโปรแกรม
เช่นกันทั้งในโปรแกรม Zoom โปรแกรม Google 
Meeting Hangout และโปรแกรม Microsoft 
Teams เป็นต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมการประชุมวิดีโอ
ทางไกลที่ผู้สอนสามารถเตรียมเอกสารประกอบ
การสอน เช่น PowerPoint วิดีโอ รปูภาพ เอกสาร
การสอนในรปูของไฟล ์Word Excel เปน็ต้น โดยที่
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การเรียนการสอนได้ รวมทั้งสามารถบันทึกวิดีโอ
การเรียนการสอนภายหลังการเรียนการสอนเพื่อ
ให้สามารถทบทวนหรือเรียนย้อนหลังได้ โดย
เฉพาะโปรแกรม Microsoft Teams ที่นอกเหนือ
จากการเตรียมเอกสารประกอบการสอนที่ดัง
กล่าวข้างต้นแล้วยังสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างสะดวกจากการที่ผู้สอนสามารถบรรยาย
แล้ว ยังสามารถมอบหมายงาน ติดตามงาน และ
ให้ตชคะแนนได้อย่างสะดวก และยังสามารถเก็บ
ข้อมูลและประวัติการศึกษาที่เกิดข้ึนในห้องเรียน
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในที่เดียว ผู้เรียนก็
มีความสะดวก สามารถเรียนทบทวน ทำางานส่ง
ทางออนไลน ์และนำาเสนองานผา่นระบบได้ โดยยัง
สามารถจัดเก็บผลงานของตนเองไว้ได้ไม่สูญหาย 

(กชพรรณ นุ่นสังข์ และคณะ, 2562 ; Gedera, 
Dilani, S.P., 2014) 

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนใน
หอ้งเรยีนเสมอืนดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams 
จึงเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
นำามาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ เป็น
วิชาบังคับสำาหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ซึ่เป็นชั้นเรียนขนาดเล็กที่เน้นกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลาก
หลายรูปแบบ (Active Learning) ตามการศึกษา
ของ Bonwell, C.C. & Eison, J.A. (1991) ; 
Hussin, WNTW et al, (2019) สอดคล้องกับ
การศึกษาในประเทศไทยของณวัฒน์ นันทะเสน 
และรักถิ่น เหลาหา (2561) และวิทยา วาโยและ
คณะ (2563) นอกจากนี้การเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ 
หรือสรา้งความรูใ้หเ้กดิขึน้ในตนเองดว้ยการลงมอื
ปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอน
เป็นผู้แนะนำา กระตุ้น หรืออำานวยความสะดวกให้ 
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถ วิ เคราะห์    
สังเคราะห์ และประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีความหมายและนำาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์จึง
ใช้ห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS TEAMS 
เป็นห้องเรียนในการเรียนรู้และดำาเนินกิจกรรม
ในรายวิชาดังกล่าวตลอดปีการศึกษาและเพื่อ
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ให้การจัด การเรียนการสอนคร้ังนี้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงได้ทำาการวิจัยในชั้น
เรียนครั้งนี้ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนด้วย
โปรแกรม Microsoft Teams รายวิชาความรู้
เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ และเพื่อสำารวจ
พฤติกรรมของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาความรู้เบ้ืองต้นทางประชากร ศาสตร์
ในห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม Microsoft 
Teams รวมถึงเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์จาก
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนด้วย
โปรแกรม Microsoft Teams รายวชิาความรูเ้บือ้ง
ต้นทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานษุย วทิยา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน

ห้องเรยีนเสมอืนดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams 
รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ 

2. เพื่อสืบค้นพฤติกรรมของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบ้ือง
ต้นทางประชากรศาสตร์ในห้องเรียนเสมือนด้วย
โปรแกรม Microsoft Teams 

3. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม 
Microsoft Teams รายวิชาความรู้เบื้องต้นทาง
ประชากรศาสตร์ 

สมมุติฐานการวิจัย
การจดัการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนเสมอืน

ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams รายวิชา
ความรู้ เ บ้ืองต้นทางประชากรศาสตร์  ของ

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีจะมีผลต่อพฤติกรรมผู้เรียน
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาความเบือ้ง
ต้นทางประชากรศาสตร์

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง

ในการจัดการเรียนการสอน ตามความ
หมายที่วิทยา วาโยและคณะ (2563) อธิบายไว้
คือ เป็นการสอนอย่างกระตือรือร้น โดยเน้นให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อทำาความเข้าใจด้วยตนเอง
หรือร่วมกันกับเพื่อน ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง อันจะนำาไปสู่การสร้างความรู้จาก 
สิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน โดยการ
พูด และการฟัง การเขียน การอ่าน และการ
สะท้อนความคิด สอดคล้องกับการศึกษาของ
เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ (2559) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือ
กระทำามากกวา่การฟงัอยา่งเดยีว ตอ้งจดักจิกรรม
ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การ
โต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อึกทั้งให้ผู้เรียน
ได้ใช้ กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการในการ
ดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาส
ลงมอืกระทำามากกวา่การฟงัอยา่งเดยีว และผูส้อน
มหีนา้ทีว่างแผนในการจดักจิกรรมในชัน้เรยีนและ
ในระหวา่งการเรยีนการสอนผา่นทกัษะการสือ่สาร
ฟัง พูด อ่าน เขียน ท่ีผู้เรียนได้กลั่นกรองและ
สะท้อนความคิดออกมา 

เมื่ อ ก า ร จั ดกา ร เ รี ยนกา รสอนคื อ
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กระบวนการดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่ประกอบ
ด้วยผู้สอน ผู้เรียน และห้องเรียน ยิ่งไปกว่านี้
ท่ามกลางกระแสโลกในยุคไร้พรมแดนและโรค
ระบาดโครวิด-19 รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบการเรียนรูจ้ากห้องเรยีน
เป็นห้องเรียนเสมือน หรือ Virtual Classroom 
เป็นการเรียนการสอนที่จำาลองแบบเสมือนจริง 
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจและจะขยาย
ตัวมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนใน
ระบบนี้อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ที่เรียกว่า Virtual  
Classroom หรือ Virtual Campus หมายถึง การ
เรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้ เรียนเข้าไว้กับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (File 
Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ 
(Web Server) อาจเป็นการเช่ือมโยงระยะใกล้
หรือระยะไกล ผ่านทางระบบการสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ตด้วย กระบวนการสอนผู้สอนจะ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้โดยกำาหนด
กิจกรรมการเรยีนการสอน สือ่ตา่งๆ นำาเสนอผา่น
เว็บไซต์ประจำาวิชา จัดสร้างเว็บเพจในแต่ละส่วน
ให้สมบูรณ์ ผู้เรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์ประจำาวิชาและ
ดำาเนินการเรียนไปตามระบบการเรียน ที่ผู้สอน
ออกแบบไว้ในระบบเครือข่ายมีการจำาลองสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ในลักษณะเป็นห้องเรียนเสมือน 

(ณวัฒน์ นันทะเสน และรักถิ่น เหลาหา,  
2561) การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
เสมอืนประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดังที ่ฐาปนย์ี  
ธรรมเมธา (2557) อธิบายคือ 1) เนื้อหาและ
สื่อการเรียน 2) ระบบนำาส่งสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3) ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ทางการเรยีน 4) ระบบการวดัและการประเมนิผล 

5) ระบบสนับสนุนการเรียน 6) ผู้สอนและผู้เรียน 
ทั้งนี้ระบบนำาส่งสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการเรียนการสอนครั้งคือ โปรแกรม Microsoft 
Teams ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มที่เต็มรูปแบบตามท่ี 
โพสตันและคณะ (Poston, J. et al., 2020) ให้
ข้อมูลว่า เป็นโปรแกรมที่สะดวกต่อผู้เรียนและ 
ผู้สอนด้วยเป็นโปรแกรมที่สามารถบรรยาย มอบ
หมายงาน ติดตามงาน และให้คะแนนได้อย่าง
สะดวก ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเก็บข้อมูลและ
ประวัติการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนในห้องเรียนไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในที่เดียว ผู้เรียนมี
ความสะดวกสามารถเรียนทบทวน ทำางานส่งทาง
ออนไลน์ และนำาเสนองานผ่านระบบได้โดยยัง
สามารถจัดเก็บผลงานของตนเองไว้ได้ไม่สูญหาย 
และผู้สอนสามารถเข้าไปดูความผิดพลาดหรือ
ปัญหาจากการเรียนรู้ได้ และสามารถมาอธิบาย
ต่อในการสอนคาบถัดไป

ยิ่ ง ไปกว่านั้ นการ เรี ยนการสอนใน
ห้องเรียนเสมือนมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน ทำาให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นต่อการ
เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมีความตัง้ใจ สนใจ ในกระบวนการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้นดังผลการศึกษาของวิทยา วาโย
และคณะ (2563) พบว่า การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ทำาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการปรับตัว และ
กระตุน้การเรยีนรู้ดว้ยตนเองมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของศราวุธ เรืองสวัสด์ิ และคณะ 
(2563) นอกจากนี้การเรียนการสอนในห้องเรียน
เสมอืนสว่นใหญ่มแีนวโนม้ทีผู่เ้รยีนจะมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อทดสอบด้วยแบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. (2557) และเดชดนัย จุ้ยชุม
และคณะ (2559) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ประสิทธิผล หมายถึง ผลของการกระ

ทำาเกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วบรรลุเป้าหมายผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาผลของการ
จัดการเรียนการสอน ในท่ีวัดจากพฤติกรรมของ 
ผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการ
สอน

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
เสมือน หมายถึง กระบวนการดำาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยผู้สอน ผู้เรียน และ
ห้องเรียนเสมือน มีการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอนจะ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้โดยกำาหนด
กิจกรรมการเรยีนการสอน สือ่ตา่งๆ นำาเสนอผา่น
เว็บไซต์ประจำาวิชา จัดสร้างเว็บเพจในแต่ละส่วน
ให้สมบูรณ์ ผู้เรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์ประจำาวิชาและ
ดำาเนินการเรียนไปตามระบบการเรียน ที่ผู้สอน
ออกแบบไว้ในระบบเครือข่ายมีการจำาลองสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ในลักษณะเป็นห้องเรียนเสมือน

ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (Microsoft Teams: 
MS Teams) เปน็โปรแกรมทีใ่ช้เปน็ช่องทางในการ
จัดการเรียนการสอน มีคุณบัติใช้ในการบรรยาย 
มอบหมายงาน ติดตามงาน และใหค้ะแนน และยัง
สามารถเกบ็ขอ้มลูและประวตักิารเรยีนการสอนที่
เกดิขึน้ในห้องเรยีนไวภ้ายในท่ีเดียว ผูเ้รยีนสามารถ
เรยีนทบทวน ทำางานสง่ทางออนไลน ์และนำาเสนอ
งานผา่นระบบไดโ้ดยยังสามารถจดัเกบ็ผลงานของ
ตนเองไวไ้ดไ้มสู่ญหาย และผูส้อนสามารถเขา้ไปดู
ความผิดพลาดหรือปัญหาจากการเรียนรู้ได้ และ
สามารถมาอธิบายต่อในการสอนคาบถัดไป

ร า ย วิ ช า ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ท า ง
ประชากรศาสตร ์เปน็วชิาทีว่า่ด้วยการศกึษาความ
เป็นมาในศาสตร์ทางประชากร ศาสตร์ แนวคิด 

และแหล่งข้อมูลทางประชากร กระบวนการทาง
ประชากร ได้แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย 
และการย้ายถิ่น และสภาพทางประชากร ได้แก่ 
ขนาด โครงสร้าง และการกระจายตวัของประชากร
ตามพื้นที่ โดยใช้ความรู้มาตรวัดทางประชากรใน
การคำานวณการเปลี่ยนแปลงทางประชากร รวม
ท้ังการนำาความรู้สารศึกษาประชากรศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่นๆ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลของผู้
เรียนที่ได้รับจากการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์
การวัดผลการเรียนของรายวิชาตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มเป้�หม�ย

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2564 จำานวน 11 คน 

เครื่องมือวิจัย

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
หอ้งเรยีนเสมอืนดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams 
รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จำานวน 12 ข้อ แบบสำารวจพฤติกรรมของ
ผู้เรยีนต่อการจัดการเรยีนการสอนรายวชิาความรู้
เบื้องต้น

ทางประชากรศาสตร์ในห้องเรียนเสมือน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams มีลักษณะ
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จำานวน 12 ขอ้ และแบบเพ่ือตรวจสอบผลสมัฤทธิ์
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนด้วย
โปรแกรม Microsoft Teams รายวชิาความรูเ้บือ้ง
ตน้ทางประชากรศาสตร ์เปน็ขอ้คำาถามแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 100 ข้อ

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ออกแบบการจัดการเรียนและกรอก
ข้อมูลในระบบ Course Spec และสร้าง
ห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS Teams และ 
อัปโหลดไฟล์/เอกสารคำาสอน/PowerPoint/ 
คลปิวดิโีอ และติดตอ่ผูเ้รยีนโดยเพ่ิมจำานวนผูเ้รยีน
ในโปรแกรม MS Teams และสร้างกลุ่มผู้เรียนใน 
Facebook group เพ่ือแนะนำาการดาวน์โหลด
โปรแกรม MS Teams เมื่อเริ่มดำาเนินการได้
แนะนำาตัวระหว่างผู้เรียน ผู้สอน รายวิชา ชี้แจง
ข้อตกลงการเรียนการสอน และวิธีวัดประเมินผล 
แนะนำาเมนูของโปรแกรม MS Teams และแจก
คู่มือการใช้โปรแกรม MS Teams เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาเพิ่มเติม

หลังจากนั้นขอความยินยอมอาสาสมัคร
เพ่ือบอกล่าวในการเข้าร่วมการวิจัยในชั้นเรียน 
และให้สิทธิผู้เรียนสมัครใจเป็นอาสาสมัคร และ
สามารถยติุการเปน็อาสาสมคัรได้ตลอดเวลา ทัง้นี้
สำาหรับผู้เรียนที่ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัย
ในช้ันเรียนสามารถทำาได้ โดยได้รับสิทธิการเรียน
รู้ไม่แตกต่างจากผู้เรียนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัคร 
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครเซ็น
เอกสารแสดงความยินยอมใหเ้ขา้รว่มโครงการผา่น
ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้
ได้ผ่านการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน
สังกัดตามเลขที่โครงการ psu.pn.2-077/64 แล้ว

กอ่นเริม่การเรยีนการสอนได้ทดสอบกอ่น

เรยีน (Pre-test) กบัผูเ้รยีนดว้ยแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์ีผ่่านการตรวจหาคณุภาพแลว้ ดำาเนนิการ
จดัการเรยีนการสอนนกัศกึษาทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย
จำานวน 11 คน จำานวน 45 ชั่วโมง โดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบสำารวจความรู้พื้นฐานก่อน
เรียนของผูเ้รยีนในแตล่ะสปัดาห ์บรรยาย นำาเสนอ 
สืบค้น วิพากษ์ อภิปรายร่วมกัน เกม จัดเสวนา
เชญิวทิยากรพเิศษ สรา้งปริะมดิประชากร และนำา
เสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประชากรศาสตร์ 
บูรณาการในการอธิบายศาสตร์อ่ืนๆ ในระหว่าง
การเรียนการสอนผู้สอนจะบันทึกพฤติกรรม 
ผู้เรียนทุกรายสัปดาห์ เมื่อสอนครบ 45 ช่ัวโมง
แล้ว ได้ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วย
แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบ
ทดสอบเดียวกับที่ผู้เรียนได้ทำาก่อนการเรียนการ
สอน และให้ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS Teams 
และตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS Teams รวม
ทั้งผู้สอนรวมคะแนนการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
ตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดยวิเคราะห์การจัดการ
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิดว้ยโปรแกรม 
MS Teams และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียน
ต่อการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือน โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณา (ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) และตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
จากการจดัการเรียนการสอนหอ้งเรยีนเสมอืนโดย
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นและ
หลังการจัดการเรียนการสอน ทดสอบด้วยสถิติ 
Dependent t-test
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนใช้อุปกรณ์

สมาร์ทโฟนในการเรียนรู้ เนื่องจากมีเพียงร้อยละ 
63.6 เท่านั้นที่มีคอมพิวเตอร์พกพา (notebook) 
ในขณะที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคิดเป็นร้อยละ 9.1 
และมีเพยีงร้อยละ 40 ของผูเ้รยีนทีม่ปีญัหาในการ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เมื่อพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม 
MS Teams มีรูปแบบกิจกรรมในการประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
การสอบ นำาเสนอ ทำาแบบฝึกหัดท้ายบทและการ
เขียนงานโดยผ่านโปรแกรมเดียวมีคะแนนระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.82) และผู้เรียนให้ความคิดเห็นว่า การ
จัดกิจกรรมในห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS 
Teams ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียน
รู้ด้วยตัวเอง เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้ excel 
เป็นต้นอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.688) และผู้เรียน
ให้ความคิดเห็นว่า ห้องเรียนเสมือนช่วยส่งเสริม
ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.64 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.809) 

ในขณะเดียวกันก็พบว่า ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นว่า ในการจัดการเรียนห้องเรียนเสมือน
จริงด้วยโปรแกรม MS TEAMS นั้น ทำาให้การนำา
เข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจและช่วยให้ผู้เรียนรู้ 
จุดประสงค์ของการเรียนมีคะแนนระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.45 มส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.688) แม้ว่าผู้เรียนให้ความ
คิดเห็นว่าการใช้โปรแกรม MS TEAMS ทำาให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรม
ความร่วมมือ/สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและได้ฝึกกระบวนการคิดมีคะแนนอยู่ใน

ระดับปานกลางเท่านั้น (คะแนนเฉลี่ย 3.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.009) สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นว่าห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม 
MS Teams มเีนือ้หาสาระการเรยีนครบถว้นไดร้บั
ความรูเ้พิม่ขึน้จากการเรยีนแบบออนไลนม์คีะแนน
ระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.45 สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.688) และห้องเรียนเสมือน
ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดท้กุทีท่กุเวลา
มีคะแนนระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.45 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.688) ยิ่งไป
กว่านั้นผู้เรียนให้ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนเสมือนมีการทำางานครบวงจร
เช่น มีเอกสารการสอน คลิปสวิดีโอ แบบฝึกหัด 
มีบันทึกทบทวนภายหลัง การมอบหมาย และส่ง
งาน และรายงานคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.36 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .809) และผู้เรียนคิดว่าห้องเรียนเสมือน
แสดงผลการเรียนของนักศึกษาให้มีการพัฒนา
ตามสภาพจรงิอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 
3.27 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.786) และ 
ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า ห้องเรียนสำาหรับการ
สอนแบบออนไลน์มีการใช้เครื่องมือสนับสนุน
การเรียนรู้ที่หลากหลายทำาให้นักศึกษาเกิดความ
สนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.36 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.809) เช่นเดยีวทีผู่เ้รยีนมคีวามคดิเหน็วา่ 
แม้ในสถานการณ์ปกติหากต้องมีการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS 
Teams เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดมีคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.905) 

สำาหรับพฤติกรรมของผู้ เรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนรายวิชา
ความรูเ้บือ้งตน้ทางประชากรศาสตรด์ว้ยโปรแกรม 
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Microsoft Teams พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ
กระตอืรอืรน้ในการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมาก (คะแนน
เฉลี่ย 3.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.467) เชน่เดยีวกับทีผู่ต้อบมกีารตอบคำาถามอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั .934) และยอมรบัฟงัผูอ้ืน่อยูใ่น
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .539) รวมถึงการทำากิจกรรม
ตามมอบหมายอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 
3.91 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .539) 
ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนยังสามารถทำางานร่วมกันช่วย
เหลือกันอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .632) รวมถึงมี
การพดูสือ่สารในห้องเรยีนเสมอืนอยูใ่นระดับมาก
เชน่เดียวกับการเขยีน (คะแนนเฉล่ีย 3.73 ค่าสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั .905 และคะแนนเฉลีย่ 
3.55 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .688  
ตามลำาดับ) 

ในขณะที่ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นใน
การเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .688) เช่นเดียวกับการซักถาม

ที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
3.27 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .786) 
รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางด้วย
เช่นกัน (คะแนนเฉลี่ย 3.36 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั .674 และคะแนนเฉล่ีย 3.27 คา่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .467 ตามลำาดับ) 
และการใช้และความเข้าใจการสื่อสารภาษา
อังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย 3.36 ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ .674) 

เมื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือน 
โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอน ทดสอบสถิติ 
Dependent t-test ดังตาราง 3 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.55 และ 6.55 ตาม
ลำาดับ และพบว่า การกระจายของคะแนนก่อน
เรียนมีการกระจายมากกว่าคะแนนหลังเรียนเล็ก
น้อย โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.635  
และ 1.401 ตามลำาดับอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
0.000

ต�ร�ง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์

กลุ่มผู้เรียน N SD t Sig (1-tailed) 

ก่อนเรียน 13 6.55 1.635
-11.246 0.000***

หลังเรียน 13 11.82 1.401

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม 
MS Teams พบว่า บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวชิา (CLOs) กลา่วคือ ผูเ้รยีนปฏิบตัหินา้ที่
ของตนเองดว้ยความรบัผดิชอบตามหลกัคณุธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพ แสดงจิตสาธารณะโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี และ
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ บูรณาการทาง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาผ่านกระบวนวิจัย
ในการเสนอทิศทางแก้ปัญหาสังคมวัฒนธรรมที่มี
ความซับซ้อน ความเป็นมนุษย์ ถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง และผู้เรียนสามารถ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ บูรณาการทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาผ่านกระบวนวิจัยในการเสนอ
ทศิทางแก้ปัญหาสังคมวฒันธรรมทีม่คีวามซบัซอ้น 
นอกจากผู้เรียนยังสามารถสืบค้น แสวงหาความรู้ 
และประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการปฏิบัติ
งาน ยิ่งไปกว่าน้ันผลดีของการจัดการเรียนการ
สอนทำาให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม 
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็น
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

อภิปรายผล
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นทางประชากรศาสตร์
ในห้องเรียนเสมือนด้วยโปรแกรม MS TEAMS 
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ในรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเนื้อหาได้มากขึ้น
สอดคล้องตามคำาอธิบายของเดชดนัย จุ้ยชุมและ
คณะ (2559) แม้ว่าจะพบว่าผู้เรียนบางส่วนมี
ปัญหาในเรื่องอุปกรณ์การเรียนรู้ (คอมพิวเตอร์) 
และสัญญาณอินเตอร์เน็ตสอดคล้องกับการศึกษา
ของวิทยา วาโย และคณะ (2563) อย่างไรก็ตาม 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือน
ด้วยโปรแกรม MS Teams มีรูปแบบกิจกรรมใน
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การสอบ นำาเสนอ ทำาแบบฝึกหัด
ท้ายบทและการเขียนงานโดยผ่านโปรแกรมเดียว 
มีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การ
สืบค้นข้อมูล การใช้ excel เป็นต้น และผู้เรียน
ยังได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสอดคล้องกับงานวิจัยของเฮดเลย์  

(Hadley, 1998) กล่าวว่า การนำาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของผู้สอน 
โดยศึกษาปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนผ่านเว็บไซด์ที่
เก่ียวข้องระหว่างผู้สอนและผู้เรียนกันมากข้ึนเพื่อ
ลดความเกรงกลัวของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน ยิ่งไป
กว่านั้นผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากการ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด
เวลาเช่นเดียวกับการศึกษาของฟรายเอล (Friel, 
2000) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนในออนไลน์
จะทำาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตามลำาดับขั้น
ของกระบวนการทีส่บืค้นสนสนเทศ มคีวามคดิและ
ความเชื่อมั่นมากขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสประสบความ
สำาเร็จในกระบวนการเรียนดังผลการศึกษาของ
สอดคล้องกับการศึกษาของเดชดนัย จุ้ยชุม และ
คณะ (2559) ; Gedera, Dillani, S.P. (2014) ; 
Poston, J., et al (2020) ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าหากมกีารจดักจิกรรมการเรียนการสอนจาก
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะทำาให้ผู้เรียนได้
รับความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ 

แม้ ว่ าการ จัดการ เรี ยนการสอนใน
ห้องเรียนเสมือนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
มีผู้เรียนบางส่วนไม่สันทัดในการใช้เทคโนโลยี
และโปรแกรม MS Teams แต่จากการสำารวจ
พฤติกรรมของผู้เรยีนระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนนั้นผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการแนะนำา
และปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิตต่อเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน มีการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษา 
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ทั้งภาษาไทย และ
ต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสงัคมศาสตรท์ีเ่หมาะสมในชวีติประจำาวนั และ
การปฏบิตังิานในทกุระดบัสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของฟรายเอล (Friel, L.L., 2000) 
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ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น แม้ประสบอุปสรรคต่อการเรียนรู้ว่ทั้ง
อุปกรณ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ความถนัดในการ
ใช้งานโปรแกรม MS Teams และบรรยากาศทาง
บ้าน แต่ด้วยความที่การจัดการเรียนการสอนครั้ง
นี้เป็นห้องเรียนขนาดเล็กจึงทำาให้ผู้สอนสามารถ
ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงและสนใจในรายละเอียด
ของผู้เรียน ทำาให้ผู้สอนได้ปรับเปล่ียนบรรยากาศ
การเรียนการสอนด้วยกิจกรรมหลากหลาย 
รูปแบบทั้งให้ผู้เรียนนำาเสนอ สืบค้น เล่นเกม ฝึก
การคำานวณ และสร้างปิระมิดประชากร รวมถึง
การนำาความรู้ทางประชากรศาสตรเพ่ือประยุกต์
ใช้อธิบายศาสตร์ต่างๆ ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น และการจัดการเรียนการสอน
ได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
สอดคล้องกับการศึกษาของเจอเดอร่า (Gedera, 
Dillani, S.P., 2014) และพอสตัน (Poston, J., 
et al., 2020) พบว่า นักศึกษาที่เรียนในห้องเรียน
เสมือนจริงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับนักศึกษาท่ีเรียนในห้องเรียนปกติอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนคิดว่าหากมีการ
จัดการเรียนการสอนปกติในห้องเรียนจริง ผู้เรียน

อาจจะมีคะแนนผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงกว่านี้ 
แม้ว่าผู้สอนคิดว่าพฤติกรรมบางอย่างของผู้เรียน
ทีแ่สดง ออกถงึการชว่ยเหลอืเพือ่นในชัน้เรยีนจาก
ปัญหาการเลือกใช้เมนูในโปรแกรม MS Teams 
ความสนใจกระตือรือร้นในการตอบคำาถาม และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนอาจจะมีคะแนนลดลง
ก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการสำารวจพบว่าอุปกรณ์ผู้เรียน

ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น
การใชห้อ้งเรยีนเสมอืนดว้ยโปรแกรม MS Teams 
อาจจะถูกนำามาได้ในการจัดการเรียนการสอน
บางกิจกรรม และควรใช้ห้องเรียนจริงเป็นหลัก
ต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ในด้านการเรียน
การสอน ผู้สอนอาจจะต้องปรับรูปแบบกิจกรรม 
หากพบกรณีนักศึกษามีปัยหาอินเตอร์เน็ต ขณะ
จัดการเรียนการสอน และควรกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิด วิเคราะห์ และกล้าซักถามมากยิ่งข้ึน อาจ
จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนโดย
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นเชิง
ปฏิบัติเหมาะสมต่อการฝึกทักษะการคำานวณและ
การใช้เทคโนโลยีสนสนเทศให้แก่ผู้เรียน
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