แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง สาระภูมิศาสตร์
สํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคใต้
Model of Design for Activities in Virtual Field Trip via Web Based Instruction
on Geography Social Studies for Primary School Students Under The Office
of the Basic Education Commission, the Southern Region

จารุ ภทั ร มุสิกรัตน์ 1
ทวีวฒั น์ วัฒนกุลเจริ ญ 2
สุ ทธิ วรรณ ตันติรจนาวงศ์ 3
45

45

45

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาความต้องการของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึ กษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ น ฐานภาคใต้ (2) สร้ างแบบจําลองการออกแบบ
กิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อ นจริ ง และ (3) ประเมิ นแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง
กลุ ่ม ตัว อย่า งในการวิจ ยั ประกอบด้ว ย (1) ครู ผู ส้ อนกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ส ัง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม สัง กัดโรงเรี ยนในพื้ นที่ อาํ เภอเกาะสมุย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี จํา นวน 23 คน (2) ผูเ้ ชี ่ ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีแ ละสื ่ อ สารการศึ กษาและผู เ้ ชี่ ย วชาญด้า นภูมิศ าสตร์ จาํ นวน 10 คน และ (3) ผูท้ รงคุณ วุฒิ ด า้ น
เทคโนโลยีแ ละสื ่ อ สารการศึ กษา จํา นวน 3 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามความ
ต้องการแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง (2) การสนทนากลุ่ม (3) ต้นแบบ
ชิ้นงานแบบจําลอง และ (4) แบบประเมินรับรองต้นแบบชิ้นงานแบบจําลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ครู ผสู ้ อนมีความต้องการในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลการสร้างแบบจําลอง พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่าแบบจําลองการออกแบบ
กิจกรรม การศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึ กษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ประกอบด้วย (ก) องค์ประกอบด้านปั จจัยนําเข้า ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ ในปั จจุ บนั การวิเคราะห์ปั ญหากิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ ในปั จจุ บัน
การวิเคราะห์ความจําเป็ นในการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง การกําหนดขอบข่ายเนื้อหา
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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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สําหรับแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง การกําหนดกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง การกําหนดคุ ณสมบัติ
ผูส้ อน การกําหนดคุณสมบัติผเู ้ รี ยนการกําหนดเทคโนโลยีและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ และการกําหนดเกณฑ์
การประเมินผลกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง (ข) องค์ประกอบด้านกระบวนการ ได้แก่ข้ นั ตอนที่ 1
การแนะนําขั้นตอนกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเนื้ อหาที่กาํ หนด ขั้นตอนที่ 3
การปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนที่ 4 การให้คาํ ปรึ กษา/ขอคําปรึ กษาระหว่างการดําเนิ นกิจกรรม
และขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลและประเมินผลและ (ค) องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ได้แก่การประเมินผลก่อน การ
ประเมิ นผลระหว่างกิ จกรรม และการประเมิ นผลหลังกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง การประเมิ น
แบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง และการปรับปรุ งแบบจําลองการออกแบบ
กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง และ (3) ผลการประเมินแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าแบบจําลองที่
สร้างขึ้ นสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ได้ในระดับเหมาะสมมาก
คําสํ าคัญ แบบจําลอง การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง ภูมิศาสตร์ประถมศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to (1) study needs of teachers teaching in the Social Studies,
Religion and Culture Learning Area for organizing activities in virtual field trip in geography for primary school
students under the Office of the Basic Education Commission in the southern region; (2) construct a model of
design for virtual field trip activities; and (3) evaluate the model of design for virtual field trip activities.
The research sample consisted of (1) 23 teachers teaching in the Social Studies, Religion and Culture
Learning Area of schools in Koh Samui district, Surat Thani province, (2) 10 experts on educational technology
and communications, and experts on geography, and (3) 3 specialists on educational technology and
communications. The research instruments were (1) a questionnaire on needs for virtual fieldtrip activities, (2) a
focus group discussion, (3) a prototype model of design for virtual field trip activities, and (4) a prototype
evaluation form. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, and standard deviation.
Research findings revealed that (1) In general, the need for organizing virtual field trip activities of the
teachers was at the high level; (2) Concerning the constructed model, the experts agreed that the model of design
for virtual field trip activities in geography for primary school students under the Office of the Basic Education
Commission in the southern region should consist of (a) the input components: an analysis of the current state of
field trip activities; an analysis of problems of the current field trip activities; an analysis of needs for organizing
virtual field trip activities; determination of scope and contents of virtual field trip activities; determination of
objectives of virtual field trip activities; determination of activities for virtual field trips; determination of
qualifications of teachers; determination of qualifications of learners; determination of technology and
characteristics of computers; and determination of criteria for evaluation of virtual field trip activities; (b) the
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process components consisting of the following steps: the first step: introducing virtual field trip activities, the
second step: studying the determined contents, the third step: undertaking the assigned activities, the fourth step:
giving and asking for advices during the activities, and the fifth step: monitoring and evaluating the activities,
and (c) the output components consisting of the following: evaluations before, during, and after the virtual field
trip activities; evaluation of the model of design for virtual field trip activities; and the improvement of the model
of design for virtual field trip activities; (3) evaluation results of the constructed model of design for virtual field
trip activities, specialists on educational technology and communications rated the constructed model as highly
appropriate to be used as guidelines for conducting virtual field trip activities in geography for primary school
students under the Office of the Basic Education Commission in the southern region.
Keywords : Model, Virtual field trip activities, Primary school student
บทนํา

การศึ ก ษาระดับ ประถมศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน จากพระราชบัญ ญัติ การศึ กษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 กล่ า วไว้ว่ า แนวทางการจัด การศึ ก ษาต้อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู ้เรี ยนทุ ก คนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึ กษาต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542, น. 12-14) หรื อเรี ยก
การสอนดังกล่าวว่า “การสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” โดยครู ตอ้ งปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้ มาเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการ และต้อง
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ด้วย
เพราะครู คือบุคคลสําคัญที่ทาํ ให้การเรี ยนรู ้เกิ ดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ขอ้ 5
ระบุว่า ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวก
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ มีความรอบรู ้ท้ งั นี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอน
โดยทําหน้าที่ เป็ นตัวนําความต้องการของครู ไปสู่ นักเรี ยนอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว สื่ อการสอนจึ งมีความสําคัญใน
กระบวนการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ นวิชาที่ มีบทบาทสําคัญมากวิชาหนึ่ งในการ
พัฒนาคนให้เป็ นพลเมืองดี มีคุณภาพ สามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ได้อย่างมีความสุ ข สังคมศึกษา
จึ งเป็ นวิชาที่ ส ามารถสนองตอบต่ อความมุ่ งหมายของการจัดการศึ กษา ตามประราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
พุ ท ธศักราช 2542 จึ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูส้ อนสังคมศึ กษาหรื อผูส้ นใจต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจพื้ นฐานเกี่ ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร เทคนิค วิธีการสอน ทักษะการสอน ตลอดจนสื่ อการสอนได้เป็ นอย่างดี เพื่อสามารถนําไปเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น (กาญจนา ศิริมุสิกะ, 2543, น. 151-152)
ภูมิศาสตร์ เป็ นสาระหนึ่ งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเข้าใจลักษณะ
ของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ มีการใช้แผนที่
และเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ อื่นๆ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
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เข้าใจปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิ ดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึ ก
และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอยูป่ ัจจุบนั ในการจัดการเรี ยนการสอน สาระภูมิศาสตร์ คือ รู ปแบบการสอนและการ
พัฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ ที่ผ่านมาพบว่าไม่ประสบความสําเร็ จเท่ าที่ ควรกล่าวคื อไม่สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของหลักสู ตรเพราะว่าขาดเทคนิ คในการจัดการเรี ยนการสอน การเรี ยนการ
สอนส่ วนใหญ่ยงั คงใช้วิธีการสอนแบบเดิ ม โดยยึดครู เป็ นศูนย์กลาง นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนน้อ ย ผูเ้ รี ย นส่ วนใหญ่ ไม่ บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์การเรี ย นรู ้ ที่ กาํ หนดไว้ การจัด กิ จกรรมส่ วนใหญ่ มกั ไม่ เป็ น
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ก่ นัก เรี ย นเท่ าที่ ค วร แต่ ม ัก เป็ นกิ จกรรมที่ จัด ขึ้ นเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและความ
เพลิดเพลินมากกว่าการศึกษาหาความรู ้จากแหล่งนั้นๆ
ดังนั้นการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ จึงควรนําเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิธีการสอนที่หลากหลาย
มาใช้ในการสอน อาทิ การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง (Virtual Field Trips) เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ทั้งนี้ เพราะสาระภูมิศาสตร์ เป็ นศาสตร์ เกี่ ยวกับการศึกษาเชิ งพื้นที่ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
บนพื้นผิวโลก ซึ่ งพื้ นที่ ต่างกันย่อมมี ความแตกต่ างกันด้านภูมิศาสตร์ ในหลากหลายด้าน ดังนั้นการศึ กษาเนื้ อหา
สาระนี้ จึงมีความซับซ้อน อีกประการหนึ่ งที่ สาํ คัญ คือ บางเนื้ อหามีลกั ษณะเป็ นนามธรรมหรื อเป็ นรู ปธรรมแต่ไม่
สามารถพบเห็นได้ในชี วิตประจําวันทัว่ ไปหรื อไม่มีในท้องถิ่น อาทิ ภูขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว เป็ น
ต้น จากสาเหตุขา้ งต้นทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถเข้าใจบทเรี ยนได้อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพราะไม่อาจไปศึกษาในสถานที่
จริ งได้ ดังนั้นวิ ธีการที่ เหมาะสมอี กวิธีห นึ่ ง คื อ การศึ กษาด้วยการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ งผ่านเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้ สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึ กษา อาทิ การนําเสนอสื่ อในรู ปแบบ
ต่างๆ อาทิ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศั น์ หรื อสถานการณ์จาํ ลอง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในหลายลักษณะ
อาทิ ข้อความ ภาพ เสี ยง ซึ่ งรวมเรี ยกว่า ไฮเปอร์ มีเดี ย (Hypermedia) สื่ อดังกล่าวเป็ นสื่ อที่ จะช่ วยส่ งเสริ มความ
เข้าใจให้แก่นกั เรี ยนได้มากยิ่งขึ้นและที่สาํ คัญไม่ทาํ ให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ายในการเรี ยน
จากสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ ในปั จจุบนั ครู มกั ให้นกั เรี ยนท่องจํามากกว่าการ
ค้นคว้าและการทดลองปฏิบตั ิจริ งและยังขาดการสอนโดยเทคนิ คสมัยใหม่ รู ปแบบการสอนและการพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนการสอนยังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร กล่าวคือไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหลักสูตร
ได้เพราะขาดเทคนิ คในการจัดการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสม จากเหตุ ผลข้างต้นทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจศึ กษา
พัฒนา และนําเสนอแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อต้องการเสนองานวิจยั ที่
จะช่วยแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนที่มีความเบื่อหน่ายในเนื้อหาบทเรี ยน และเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้สิ่งแปลกใหม่
ของเนื้ อหาสาระในรู ปแบบสื่ อมัลติมีเดี ยที่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้มากกว่าเนื้ อหาจากตัวหนังสื อในบทเรี ยนเพียงอย่าง
เดียวอีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาสําคัญ คือ ความเป็ นนามธรรมของบางเนื้ อหาบทเรี ยน เพราะจะถ่ายทอดความเป็ น
นามธรรมผ่านทางอนิ เมชัน่ วีดิทศั น์ ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจได้ง่ายและมีความคงทนยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถช่วยแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนที่เข้าใจบทเรี ยนล่าช้าได้เพราะผูเ้ รี ยนสามารถกลับมาเรี ยนซํ้าได้เสมอ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการจัด
กิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึ กษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
2. เพื่อสร้างแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
3. เพื่ อ ประเมิ น แบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง สาระภู มิศ าสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ (1) ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม ในพื้ นที่ อ าํ เภอเกาะสมุย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี จํา นวน 23 คน (2) ผู เ้ ชี ่ ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีแ ละสื่ อ สารการศึ กษา และผู เ้ ชี ่ ย วชาญด้า นภูมิศ าสตร์ จาํ นวน 10 คน และ (3) ผูท้ รงคุณ วุฒิ ด า้ น
เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา จํานวน 3 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คื อ (1) แบบสอบถามความต้องการกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง
(2) แบบระดมความเห็นในการสนทนากลุ่ม (3) ต้นแบบชิ้นงาน และ (4) แบบประเมินต้นแบบชิ้นงานแบบจําลอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจําแนกได้เป็ น 2 ระยะ คือ (1) การรวบรวมข้อมูลที่เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น
จากครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (2) การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชาญ มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 การรวบรวมข้อมูลความต้องการของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้
ผูว้ ิ จยั เก็บ แบบสอบถามจากครู ผูส้ อนกลุ่ มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จํานวน 23 ฉบับ
ตรวจสอบความถูกต้อง เป็ นแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ ทั้ง 23 ฉบับ เพื่อนําไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
ระยะที่ 2 การรวบรวมข้อ มูลการสร้ างและประเมิ น แบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ผูว้ ิจยั ติดต่อเรี ยนเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม โดยได้ส่งเอกสารร่ างแบบจําลองฯ
ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ศึกษาก่ อนการสนทนากลุ่ม นําเสนอผ่านสไลด์คอมพิ วเตอร์ โดยเปิ ดประเด็นคําถามตามที่
กําหนดไว้ไปตามลําดับทีละองค์ประกอบ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญร่ วมแสดงความคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะ ผูว้ ิจยั สรุ ป
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แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
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ประเด็ น ที่ สํา คัญ จากการระดมความคิ ด เห็ น ให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทราบ นําผลที่ ไ ด้จ ากการระดมความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ มาพัฒ นาเป็ นต้น แบบของแบบจํา ลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมื อ นจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ภาคใต้
และนําต้นแบบชิ้นงานไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณาและประเมินแบบจําลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล 3 ประเด็น ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลความต้องการของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ ใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิ เคราะห์ ข ้อมูลการสร้ า งแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ใช้
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการตี ค วามหมายในรู ป ของการวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content analysis) ในประเด็ น ของ
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ผูว้ ิจยั นําผลการวิเคราะห์จาก
การสนทนากลุ่มของผูเ้ ชี่ ยวชาญ มาปรับปรุ งต้นแบบชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงนําร่ างต้นแบบชิ้นงาน
ส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาประเมินต้นแบบชิ้นงาน
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินรับรองต้นแบบชิ้นงานของทรงคุณวุฒิ โดยการพิจารณาตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จํา นวน 3 คน เป็ นนัก วิ ช าการ 3 คน จบการศึ กษาในระดับ ปริ ญ ญาเอก ซึ่ งประเด็น ในการ
ตรวจสอบของผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ประเด็น คือ (1) ความเหมาะสมของรู ปแบบและองค์ประกอบของแบบจําลองที่ผวู ้ ิจยั
ได้พฒั นาขึ้น (2) ความเป็ นไปได้ของแบบจําลองที่ได้พฒั นา และ (3) การนําแบบจําลองไปใช้ปฏิบตั ิ
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สาํ หรับ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ มีผลสรุ ปการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาความต้ องการของครู ผ้ สู อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมศิ าสตร์ สํ าหรั บนักเรียนระดับประถมศึกษา สั งกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานภาคใต้ ประกอบด้วย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้แหล่งเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการศึกษานอกสถานที่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านข้อจํากัดในการศึ กษานอกสถานที่ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศ
หญิง ร้อยละ73.90 และเพศชาย ร้อยละ 26.10 (2) ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุในช่วง 31-40 ปี สูงที่สุด ร้ อ ยละ 39.10
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(3) ผู ้ต อบแบบสอบถามมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 82.60 โดยมี ประสบการณ์ ส อน
สาระภูมิศาสตร์ในช่วง 1-10 ปี สู งที่สุด ร้อยละ 65.20 (4) ผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์จดั กิจกรรมการศึกษา
นอกสถานที่ ส าระภู มิ ศ าสตร์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 87.00 และ (5) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามถี่ ใ นการจัด กิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่สาระภูมิศาสตร์ ปี ละ 1 ครั้ง สูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.80
1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้ แหล่ งเรียนรู้ และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นในการศึกษานอกสถานที่ พบว่า
1) ผูต้ อบแบสอบถามเคยใช้สถานที่ที่ ใ ช้ ในการจั ด กิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่สาระภูมิศาสตร์
ดังนี้ เคยใช้วดั ร้อยละ 60.90 เคยใช้ทะเลคิ ดเป็ นร้อยละ 60.90 เคยใช้พิพิธภัณฑ์ร้อยละ 26.10 เคยใช้โบราณสถาน
ร้อยละ 26.10 เคยใช้สวนสัตว์ร้อยละ 26.10 เคยใช้ภูเขาคิดเป็ นร้อยละ 26.10 เคยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 21.70
เคยใช้เขื่อนร้อยละ17.40 เคยใช้ป่าไม้ร้อยละ 17.40 เคยใช้ ไร่ สวน นา ร้อยละ 13.00 เคยใช้ทะเลสาบ ร้อยละ 8.70
เคยใช้โ ครงการพระราชดําริ ร้อยละ 8.70 เคยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาคิ ดเป็ นร้อยละ 8.70 เคยใช้อุทยาน
แห่งชาติร้อยละ 8.70 และไม่เคยใช้เมืองโบราณเพื่อการจัดการศึกษานอกสถานที่
2) ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต ประกอบการเรี ยนการสอน
สาระภูมิศาสตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยใช้ร้อยละ 95.70 โดยมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกสถานที่ สาระภูมิศาสตร์ สู งสุ ดคิ ดเป็ นร้อยละ 78.30 มีความถี่ ในการใช้ขอ้ มูลจากอิ นเทอร์ เน็ตประกอบการ
เรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 65.20 และมีความถี่ในการใช้เว็บไซต์ประกอบการ
เรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ สูงที่สุดร้อยละ 65.20
1.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลด้ านข้ อจํากัดในการศึ กษานอกสถานที่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นต่อข้อจํากัดในการศึกษานอกสถานที่ จริ ง ดังนี้ (1) มีขอ้ จํากัดด้านเสี่ ยงอันตรายจากการเดิ นทางร้อยละ 73.90
(2) มีขอ้ จํากัดด้านเวลามาก ร้อยละ 60.90 (3) มีขอ้ จํากัดด้านนักเรี ยนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทวั่ ถึง ร้อยละ
34.80 (4) มีขอ้ จํากัดด้านสิ้ นเปลืองงบประมาณ ร้อยละ 30.40 (5) มีขอ้ จํากัดด้านสถานที่ไม่ตรงกับเนื้ อหาในหลักสู ตร
ร้อยละ 30.40 (6) มี ขอ้ จํากัดด้านบางสถานที่ ไม่มีในท้องถิ่ น/ประเทศ ร้อยละ 30.40 (7) มี ขอ้ จํากัดด้านนักเรี ยนไม่
สามารถทํากิจกรรมได้ทวั่ ถึงร้อยละ 30.40 และ (8) มีขอ้ จํากัดด้านสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม ร้อยละ 17.40
1.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ประโยชน์ ที่ จะได้รั บ จากการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง คื อ (1) มี
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนสาระภูมิศาสตร์ คิ ดเป็ นร้อยละ 82.60 (2) อํานวยความสะดวกในการเรี ยนสาระ
ภูมิศาสตร์ สําหรับ นักเรี ยน คิ ดเป็ นร้ อยละ ร้ อยละ 78.30 (3) มี ความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนด้วยวิธีการศึ กษานอก
สถานที่ เสมือนจริ งคิดเป็ นร้อยละ ร้อยละ 69.60 (4) ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยน คิ ดเป็ นร้อยละ ร้อยละ 65.20 (5)
อํา นวยความสะดวกในการสอนสาระภู มิ ศ าสตร์ สํ า หรั บ ครู คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.90 และ (6) มี ป ระโยชน์ แ ละ
เหมาะสมสําหรับนําไปใช้กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่นคิดเป็ นร้อยละ 56.50
2. ผลการสร้ างแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สํ าหรั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษา สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคใต้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
และขั้นตอนดังนี้
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2.1 องค์ ป ระกอบของแบบจํ าลองการออกแบบกิ จ กรรมการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง สาระ
ภู มิ ศ าสตร์ สํ าหรั บ นั ก เรี ยนระดับ ประถมศึ ก ษา สั งกัดสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน ภาคใต้
ประกอบด้วย
1) องค์ ประกอบด้ านปั จจัยนําเข้ า ครอบคลุม (1) สภาพกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ ในปั จจุ บนั
(2) ปัญหากิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ในปั จจุบนั (3) ความจําเป็ นในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือน
จริ ง (4) ขอบข่ายเนื้ อหาสําหรับกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง (5) วัตถุประสงค์ของกิ จกรรมการศึกษา
นอกสถานที่ เสมือนจริ ง (6) กิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง (7) คุณสมบัติผสู ้ อนต่ อกิ จกรรมการศึ กษา
นอกสถานที่ เสมื อนจริ ง (8) คุ ณ สมบัติ ผูเ้ รี ยนต่ อกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง (9) เทคโนโลยี และ
คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ต่อกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง และ (10) เกณฑ์การประเมินผลกิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
2) องค์ ประกอบด้ านกระบวนการ ครอบคลุม
ขั้นตอนที่ 1 การแนะนําขั้นตอนกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง ประกอบด้วย (1) แนะนํา
รายละเอียดสําหรับการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ฯ อาทิ การสมัคร และการลงทะเบียนเข้าสู่
ระบบ (2) ช่ องทางการติ ด ต่ อ สื่ อสารระหว่างทํากิ จกรรม อาทิ กระดานสนทนาในเว็บไซต์หลักของการศึ กษานอก
สถานที่ เสมือนจริ ง โปรแกรมสนทนากลุ่ม/รายบุ คคล จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ กลุ่มปิ ดทางโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค อาทิ
เฟสบุ๊ค ไลน์ หรื อติดต่อแบบเผชิ ญหน้า (3) ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ภาระงาน ชิ้นงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิและวิธีการส่ ง
ชิ้นงาน อาทิ ใช้โปรแกรมจัดการ และ โปรแกรมนําเสนองานในการทํากิ จกรรมหรื อภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย
วิธีการ และเกณฑ์ประเมินผล การบันทึกความรู ้ลงสมุดบันทึกการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเนือ้ หาที่กําหนด ประกอบด้วย (1) ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนในเว็บไซต์หลัก
การศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง (2) ศึกษาเนื้ อหาที่กาํ หนดให้ดว้ ยการฟั งบรรยายอ่านข้อความ ศึกษาจากรู ปภาพ
ประกอบเว็บไซต์เล่นเกม ชมวีดิทศั น์ส้ ัน ฟั งไฟล์เสี ยง ชมภาพเคลื่อนไหว และศึ กษาผ่านสื่ อมัลติ มีเดี ยอื่นๆ อาทิ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เหตุการณ์จาํ ลอง และหนังสื ออิเล็กทรนิกส์ (e-book) เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัตติ ามกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย ประกอบด้วย (1) ทําสมุดบันทึกการเรี ยนรู ้
(ใบงานแบบฝึ กหัด) (2) ทําสมุดภาพวาดภาพสถานที่ประทับใจและเขียนบรรยายความประทับใจใต้ภาพนั้น (3) ทํา
รายงานทําแผนผังความคิด/ผังมโนทัศน์ สรุ ป (4) การพูดนําเสนอสถานที่หรื อเรื่ องราวประทับใจและ (5) ทําสไลด์
คอมพิวเตอร์ และนําเสนอผลงานประทับใจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั้ นตอนที่ 4 การให้ คํ า ปรึ ก ษา/ขอคํ า ปรึ ก ษาระหว่ า งการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย
(1) ขอคําปรึ กษาแบบเผชิ ญหน้า และทางโซเชี ยลเน็ตเวิร์ค อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ (2) เรื่ องที่ให้คาํ ปรึ กษา/ขอคําปรึ กษา
หากเกิ ดปั ญ หา อาทิ ผู ้เ รี ยนเกิ ดปั ญ หาทางเทคนิ คในการใช้คอมพิ วเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายขัดข้องระหว่าง
การศึ กษา ผูเ้ รี ยนเกิ ด ปั ญหาจากการทํากิ จ กรรมหรื อภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย อาทิ ไม่ เข้าใจกิ จกรรมหรื อ
แบบฝึ กหัดในสมุดบันทึกการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนต้องการข้อเสนอแนะหรื อคําชี้ แจงเพิ่มเติมในการทํากิจกรรม อาทิ วิธีการ
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แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สรุ ป เนื้ อ หา เพื่ อ การพู ด นํา เสนอสถานที่ ป ระทับ ใจ การทํา เอกสารประกอบการนํา เสนอและการทํา สไลด์
คอมพิวเตอร์ ผูเ้ รี ยนต้อ งการคําแนะนําหรื อข้อ เสนอแนะในการส่ งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลและประเมินผล ประกอบด้วย (1) ประเมินจากผลการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน (2) ประเมินผลจากชิ้นงานหรื อภาระงานตามที่นกั เรี ยนส่ งหรื อนําเสนอตามที่
ได้รับมอบหมาย (3) ประเมิ นผลจากการทําแบบสอบถามออนไลน์ (4) ประเมิ นผลจากการแสดงความคิ ดเห็ น
หลังจากการเรี ยนในเว็บไซต์หลักการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
3) องค์ ประกอบด้ านผลลัพธ์ ครอบคลุม (1) ประเมินผลก่อนกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือน
จริ ง (2) ประเมินผลระหว่างกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง (3) ประเมินผลหลังกิจกรรมการศึกษานอก
สถานที่ เสมื อ นจริ ง (4) ประเมิ น แบบจํา ลองการออกแบบกิ จ กรรมการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมื อ นจริ ง และ
(5) ปรับปรุ งแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
2.2 ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สํ าหรั บนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษา สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคใต้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การแนะนํา
ขั้นตอนกิจกรรม
การศึกษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง
ครอบคลุม

แนวทางปฏิบัติ
เป็ นการแนะนําขั้นตอนกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งเป็ นการ
ปฐมนิ เทศอบรมเชิ งปฏิบตั ิการแบบเผชิญหน้าและ/หรื อผ่านทางกระดานข่าว
สนทนา เพื่อสร้ างทักษะที่ จาํ เป็ นและให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจและมีเจตคติใน
ทางบวกต่ อ การเรี ยนด้วยการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมือ นจริ งเป็ นการอธิ บ าย
หลักการ แนวคิด และแนะนํารายละเอียดสําหรับการศึกษานอกสถานที่เสมือน
จริ งสาระภูมิศาสตร์ แนะนําการเรี ยนและชี้ แจงรายละเอียดกิ จกรรมหรื อภาระ
งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ รวมทั้งช่องทางการสื่ อสารที่ใช้ วิธีการเกณฑ์การประเมินผล
และขั้นตอนการลงทะเบียน

เป็ นการนําเสนอเนื้ อ หาบทเรี ยนที่ ผูส้ อนกําหนดไว้ให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาผ่าน
ขั้นตอนที่ 2
การศึกษาเนื้อหาที่ กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง ประกอบด้วย
2.1 เข้าสู่ ระบบ ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
กําหนด ครอบคลุม
2.2 การฟั ง /อ่ า น การบรรยายเนื้ อหาของวิ ท ยากรจากเว็บ เพจเนื้ อหา
ประกอบด้วยข้อความ ไฟล์เสี ยง ภาพเคลื่อนไหววิดีทศั น์ขนาดสั้น เกมและสื่ อ
มัลติมีเดียต่างๆในเนื้อหาบทเรี ยนที่ผสู้ อนกําหนด
2.3 ทํากิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งโดยใช้กระดานสนทนา
หรื อโปรแกรมสนทนากลุ่ ม ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ผู้ส อน ใช้อี เมล์ห รื อ
กระดานสนทนาซักถามผูส้ อน ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร เช่ น Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ในการจดบัน ทึกความรู้ ลงใน
สมุดบันทึกการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนสังเกตจุดเด่นของสถานที่แล้วแสดงความคิดเห็น
ผูเ้ รี ยนเลือกภาพที่น่ าสนใจหรื อประทับใจของสถานที่แล้วนําภาพโพสต์บ น
กระดานสนทนาแล้วบรรยายความประทับใจ เป็ นต้น
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ผลลัพธ์
- ผูเ้ รี ยนเข้าใจวัตถุ ป ระสงค์
ของการเรี ยน
- ผูเ้ รี ยนทราบแนวปฏิบตั ิกฎ
กติกา ข้อตกลงในการเรี ยน
- ผูเ้ รี ยนทราบภาระงานและ
เข้ า ใ จ ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล
- ลงทะเบียนเข้าสู่ ระบบครั้ ง
แรก

- ผูเ้ รี ยนเข้าสู่ ระบบด้วยชื่ อ
ผูใ้ ช้แ ละรหั ส ผ่า นที่ ร ะบบ
ให้ไว้ตอนลงทะเบียน

- ผู้ เรี ย น ทํ า กิ จ ก ร ร ม ที่
กํา หนดไว้อ ย่ า งครบถ้ ว น
สมบูรณ์

แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3
การปฏิบตั ิตาม
กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
ครอบคลุม

แนวทางปฏิบัติ
ผลลัพธ์
เป็ นการกําหนดภาระงาน/ชิ้นงานที่ผเู้ รี ยนจะต้องปฏิบตั ิ และวันที่ส่งผลงาน ซึ่ ง
มีระดับความยากง่ายของชิ้นงานแตกต่างกันตามระดับชั้นเรี ยนและขึ้นอยู่กับ - ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตามภาระงาน
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระที่เรี ยน เช่น
ที่ ก าํ หนดและส่ งงานตามที่
3.1 การทําสมุดบัน ทึ กการเรี ยนรู้ (แบบฝึ กหัดใบงาน)จากการศึ ก ษานอก ได้รับมอบหมาย
สถานที่ที่กาํ หนด
1. สมุดบันทึก
3.2 จัด ทําสมุ ด ภาพวาดภาพสถานที่ ป ระทับ ใจและเขี ย นบรรยายความ 2. สมุดภาพ
ประทับใจใต้ภาพนั้น
3. รายงานทางวิชาการ
3.3 การทํารายงานทางวิชาการตามหัวข้อที่กาํ หนด จํานวน 1 ฉบับ
4. แผนผังความคิด
3.3.1 ชื่อเรื่ อง
3.3.5 บทนํา
5. พูดนําเสนอผลงาน
3.3.2 ชื่อผูท้ าํ รายงาน
3.3.6 เนื้อหา
3.3.3 คํานํา
3.3.7 บทสรุ ป
3.3.4 สารบัญ
3.3.8 บรรณานุกรม
3.4 จัดทําแผนผังความคิด (Mind Map) สรุ ป รวมยอดประมวลความรู้ จาก
การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
3.5 การพูดนําเสนอสถานที่ประทับใจจากการศึกษานอกสถานที่จาํ นวน 1
เรื่ อง
3.5.1 สรุ ป เนื้ อ หาสาระสําคัญ ของสถานที่ ป ระทับ ใจเพื่ อ จัด ทําเอกสาร
ประกอบการนําเสนอ
3.5.2 จัด ทํา สไลด์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละนํ า เสนอผลงานด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เป็ นการให้ ค ําปรึ ก ษาแก่ ผู้เรี ยนให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านตามที่ ไ ด้รั บ - ผู้ เ รี ย น ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม
ขั้นตอนที่ 4
มอบหมายได้ถูกต้องสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ บ ร ร ลุ
การให้คาํ ปรึ กษา/
4.1 การให้ ค ํา ปรึ กษาเกี่ ย วกั บ หั ว ข้อ และขั้น ตอนการทํา โครงงาน วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ขอคําปรึ กษาระหว่าง
การศึกษาครอบคลุม ภูมิศาสตร์
4.2 การให้ค าํ ปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ หั วข้อ และขั้น ตอนการทํา รายงานทาง
วิชาการ
4.3 การให้คาํ ปรึ กษาและชี้แนะในการทําใบงาแบบฝึ กหัดและ/หรื อทํา
สมุดบันทึกการเรี ยนรู้จากกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
4.4 การให้คาํ ปรึ กษาและชี้ แ นะวิธีการสรุ ป เนื้ อ หาเพื่อ จัดนิ ท รรศการ
แสดงผลการศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ที่ศึกษา
4.5 การให้คาํ ปรึ กษาและชี้ แนะวิธีการสรุ ปเนื้ อหาเพื่อการพูดนําเสนอ
สถานที่ประทับใจ การทําเอกสารประกอบการนําเสนอและการทําสไลด์
คอมพิวเตอร์
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แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 5
การติดตามผลและ
ประเมินผล
ครอบคลุม

แนวทางปฏิบัติ
เป็ นการทดสอบหลังเรี ยนด้วยกิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือ น
จริ งและการให้คะแนนผลงานที่ผเู้ รี ยนจัดทําโดยให้ผเู้ รี ยนส่ งชิ้นงานตามที่
ไดรั บ มอบหมายแก่ ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน ผลงานและแสดงความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับผลงานผ่านทางกระดานสนทนาหรื อแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
เว็บ เพจหลัก ผู้เรี ยนทํา แบบทดสอบหลัง เรี ยนและทํา แบบสอบถาม
ออนไลน์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ โปรแกรมการศึ ก ษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
ผลลัพธ์
- ผู้ส อนสามารถประเมิ น ผล
การเรี ยน รู้ ข องผู้ เ รี ยน ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
- ผู้ส อนสามารถนํ า ผลการ
ประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ในภาพรวมไปปรั บ ปรุ งและ
พัฒนาแบบจําลองให้สมบูรณ์
ต่อไป

2.3 ผลการประเมินแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง สาระภูมศิ าสตร์
สํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภาคใต้ พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความเห็นว่าแบบจําลองที่ สร้างขึ้นสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือน
จริ ง สาระภู มิศาสตร์ สําหรับ นักเรี ยนระดับประถมศึ กษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ภาคใต้ ได้ในระดับเหมาะสมมาก ประกอบด้วยผลการประเมินบทนําแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษา
นอกสถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ฯ และผลการประเมินต้นแบบชิ้ นงานแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ฯ ดังนี้
1) ผลการประเมิน บทนํ าแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมือ นจริ ง
สาระภูมศิ าสตร์ ฯ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ มีความคิ ดเห็ นต่ อ บทนําแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่
เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ฯ ทั้ง 3 ด้าน ในระดับเหมาะสมมากที่ สุด ได้แก่ (1) ด้านความเป็ นมาและความสําคัญ
ของปั ญหา (2) ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
สาระภู มิ ศาสตร์ และ (3) ด้านคําอธิ บายแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์
2) ผลการประเมินต้ นแบบชิ้นงานแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่เสมือน
จริง สาระภูมศิ าสตร์ ฯ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ประเมิ นต้นแบบชิ้ นงานแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่
เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ฯ ดังนี้
2.1 การประเมินด้านปั จจัยนําเข้า พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินในระดับเหมาะสมมากที่ สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ทุกองค์ประกอบ
2.2 การประเมิ นด้านกระบวนการ พบว่า ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ประเมิ นในระดับเหมาะสมมาก คิ ด เป็ น
ร้อยละ 66.50 และระดับเหมาะสมมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 33.50
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2.3 การประเมิ นด้านผลลัพธ์ พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินในประเด็นการประเมินผลก่อนการจัด
กิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง ระหว่างก่ อนกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ งและหลัง
กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งมีระดับความคิดเห็นเท่ากันทั้งสามประเด็น คือ มีผลการประเมินในระดับ
เหมาะสมมาก คิดเป็ นร้อยละ 33.50
2.4 การประเมิ นองค์ป ระกอบต้นแบบชิ้ นงานแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอก
สถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ฯ ต่ อประเด็นการปรับปรุ งแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ฯ มีผลการประเมินในระดับเหมาะสมมาก คิดเป็ นร้อยละ 66.50
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการวิจัยด้ านองค์ ประกอบแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่เสมือน
จริ ง สาระภู มิ ศ าสตร์ สํ าหรั บ นั ก เรี ยนระดั บ ประถมศึ ก ษา สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุ ราษฎร์ ธานีเขต 1
จากผลการวิจยั พบว่าการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ฯ มี ประเด็นที่
สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1.1 องค์ ประกอบด้ านปัจจัยนําเข้ า มีประเด็นที่นํามาอภิปราย จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านขอบข่ายเนื้ อหาสําหรับกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง เพื่อกําหนดเนื้ อเรื่ องที่
เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง อาทิ ภูมิประเทศ ภูมิลกั ษณ์ และเนื้ อหาบางเรื่ อง
ของสาระภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสมในการนํามาจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง อาทิ ภูมิอากาศ ข้างขึ้นข้า งแรม นํ้า ขึ้ น-นํ้า ลง กลางวัน -กลางคื น เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ข้อ เสนอแนะของกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา และด้านภูมิศ าสตร์ ที่ ท าํ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรกช รัตนโชตินนั ท์ (2547) ที่วา่ การกําหนดเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับการนําเสนอบน
เว็บเพจและต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
2) ด้านกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งเพื่อกําหนดวางแผนลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ งให้ดาํ เนิ นไปตามลําดับที่ กาํ หนดและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ อาทิ ขั้นก่อน
กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งสําหรับครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน ขั้นระหว่างกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
เสมือนจริ งสําหรับครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ขั้นหลังกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ งสําหรับครู ผสู ้ อนและ
ผูเ้ รี ยน ขั้นประเมินผลกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งสําหรับครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยน การเตรี ยมความพร้อม
ของกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ งประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ กรกช รัตนโชตินนั ท์ (2547) ที่
กล่าวว่าการแยกประเด็นการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ งออกตามทฤษฎี การศึ กษานอกสถานที่ และการจัดการ
เรี ยนเรี ยนการสอนบนเว็บ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นก่อนการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง ขั้นระหว่างการศึ กษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง และขั้นติดตามผลหลังการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
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3) ด้านคุณสมบัติของผูส้ อนต่อกิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง เพื่อกําหนดหน้าที่และ
เพื่อให้ผูส้ อนได้เตรี ยมความพร้อมก่อนการจัดกิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง ขั้นก่อนการศึกษานอก
สถานที่เสมือนจริ งผูส้ อนมีบทบาทสู งมาก อาทิ เตรี ยมสอนโดยใช้เทคโนโลยีและเครื อข่ายเป็ นฐาน เตรี ยมเนื้ อหา
กําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดเกณฑ์การประเมินผล จัดทําเว็บเพจประจําวิชา กําหนดกิ จกรรม กําหนดภาระงาน
กําหนดข้อตกลง กฎระเบียบ ทั้งนี้ เพราะผูส้ อนไม่สามารถสังเกตการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลาเหมือนการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ยนปกติ การเตรี ยมความพร้ อมของผูส้ อนเช่ นนี้ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ กิ ดานันท์ มลิทอง
(2543) ที่ ว่าผูส้ อนเป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและประเมินผลการเรี ยนการสอนเสมือนเท่านั้น ดังนั้นการจัดกิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งผูส้ อนจะต้องเป็ นผูเ้ ตรี ยมความพร้อมด้านเนื้ อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่ผเู ้ รี ยนต้อง
ปฏิบตั ิ และข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องใช้ในโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
4) ด้านคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนต่อกิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ งเพื่อกําหนดหน้าที่ และ
เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นได้เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการเรี ย นด้ว ยกิ จกรรมการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมื อ นจริ ง อาทิ มี พ้ื น
ฐานความรู ้การใช้อินเทอร์ เน็ต/ระบบเครื อข่าย อาทิ การสื บค้น (Search) ข้อมูลบนเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูล
และการศึ กษาเนื้ อหาล่วงหน้าตามที่ ผเู ้ รี ยนกําหนด คุณ สมบัติของผูเ้ รี ยนเช่ นนี้ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Abbott
(2003) ที่ กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องจัดเก็บข้อมูลที่ คน้ คว้าและรวบรวมได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร และเพื่ อ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารถ่ายโอนสารสนเทศระหว่างกัน อาทิ การติ ดต่ อออนไลน์เพื่ อการปรึ กษาหารื อบทเรี ยนและการ
แบ่ งปั นความรู ้ระหว่างกัน อันจะเป็ นการช่ วยพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้มีคุณ ภาพดี ยิ่งขึ้ นดังนั้นดังนั้นการจัด
กิจกรรมการ ศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งผูเ้ รี ยนจะต้องเตรี ยมศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าเพื่อจะได้มีความรู ้พ้ืนฐานก่อน
การศึกษาด้วยกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
5) ด้านเทคโนโลยีและคุ ณสมบัติคอมพิ วเตอร์ ต่อกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ งเพื่ อ
กําหนดให้คอมพิวเตอร์ มีความพร้อมต่อการจัดกิ จกรรมศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง อาทิ หน่ วยความจําสํารอง
(RAM) ไม่ น้อยกว่า 4GB และมี ลาํ โพง/หู ฟั ง มี ซ อฟต์แวร์ รองรั บโปรแกรมมัลติ มีเดี ย เป็ นต้น เทคโนโลยีแ ละ
คุ ณ สมบัติ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ นนี้ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Abbott (2003) ที่ กล่ าวว่า ส่ วนสําคัญ ที่ ท ําให้การเรี ย น
ร่ วมกันสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ การใช้เทคโนโลยีเสริ มการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ที่สาํ คัญ คือ
การใช้คอมพิ วเตอร์ ประมวลผล สื บค้นสารสนเทศ และจัดเก็บข้อมูลที่ ผูเ้ รี ยนคนคว้าและรวบรวม ดังนั้นการจัด
กิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ งผูส้ อนจะต้องเตรี ยมความพร้อมเหล่านี้ ก่อนจัดการเรี ยนการสอนด้วย
กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
1.2 องค์ ประกอบด้ านกระบวนการ มีประเด็นที่นํามาอภิปราย จํานวน 3 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านการแนะนํา ขั้น ตอนการศึ ก ษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง และการศึ กษาเนื้ อหาที่ ก ําหนด
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรกช รัตนโชตินนั ท์ (2547) ที่ว่ากระบวนการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งในระยะแรก
ผูส้ อนต้องคอยติ ดตาม และให้ผลย้อนกลับ อาทิ คําชมเชย คําแนะนํา เพื่ อให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้ว่าผูส้ อนยังคงดูแลและ
สังเกตการเรี ยนของผูเ้ รี ยนอยู่ตลอดเวลา เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนจะต้องคอยเตื อนเรื่ อง
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ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมครบตามที่กาํ หนดไว้ ขณะเดียวกับผูเ้ รี ยนจะต้องควบคุมตัวเองใน
การทํากิจกรรมให้ทนั ตามเวลาด้วยเช่นกัน
2) ด้า นการปฏิ บัติ ต ามกิ จ กรรมที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย การ ให้ ค ํา ปรึ ก ษา/ขอคํา ปรึ ก ษ าระหว่ า ง
กา ร ศึ กษา สอดคล้อ งกับแนวคิ ด ของข่ าน (Khan 1997) ที่ กล่าวว่าหากผูเ้ รี ยนต้องสอบถามผูส้ อนหรื อวิทยากร
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้กระดานสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) การสนทนารายบุ คคล การสนทนากลุ่มเพื่ อ
ให้บริ การถามตอบแก่ผเู ้ รี ยนที่ มีปัญหาในเรื่ องต่างๆ ได้ และผูส้ อนควรเตรี ยมสมุดบันทึ กการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
พร้อมกําหนดสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ชื่ อเรื่ องหรื อสถานที่ ใจความสําคัญของเรื่ อง
ที่ ศึกษา รู ป ภาพ และข้อสงสัย เป็ นต้น นอกจากการทํากิ จกรรมลงในสมุด บันทึ กการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํา
กิจกรรมส่ วนอื่นๆ ตามที่ผสู ้ อนกําหนดไว้ในเว็บไซต์มอบหมายงาน ดังที่ ฮักฮีส์ และ ฮิวสัน (Hughes and Hewson
1998) แมคกริ ล (McGreal 1997) และมหาวิทยาลัยแห่ งรัฐอิลลินนอยล์ (2002) อ้างถึงในวิชชุดา รัตนเพียร (2545)
กล่าวว่าการกําหนดงาน (Task Setting) เป็ นการกําหนดกระบวนการในการทํางานส่ งตามกิจกรรม
3) ด้านโปรแกรมและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ ฯ
ซึ่ งเป็ นสื่ อสําคัญ อย่างหนึ่ งในการจัดกิ จกรรมการศึ กษานอสถานที่ เสมื อนจริ ง จากผลการวิจยั พบว่าโปรแกรม
การศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง ควรประกอบด้วยเว็บไซต์หลักการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง หรื อเว็บไซต์
ประจําวิชาที่ ผูส้ อนร่ วมกับนักเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษาออกแบบ และสร้ างขึ้ นมาเฉพาะเพื่ อจัดกิ จกรรม
การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ การนําเสนอเนื้ อหาสาระบนเว็บเพจเนื้ อหาเช่นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ ปที ป เมธาคุ ณ วุฒิ (2543) และวิ ชชุ ด า รั ต นเพี ยร (2545) กล่ าวไว้ว่า หน้านําเสนอเนื้ อหาบทเรี ย น
(Content Presentation) ผูส้ อนควรจัดแบ่งเนื้อหาบทเรี ยนออกเป็ นหน่วยหรื อบทเรี ยนย่อย ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าสู่ หน้า
นําเสนอเนื้อหาบทเรี ยนเพื่อศึกษา หรื อทบทวนบทเรี ยนได้ตลอดเวลาไม่วา่ ที่ใดก็ตาม (Any Time Any Place)
1.3 องค์ ประกอบด้ านผลลัพธ์ มีประเด็นประกอบการพิจารณา ดังนี้ (1) ประเมินผลก่อนการศึกษานอก
สถานที่เสมือนจริ ง (2) ประเมินผลระหว่างกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง (3) ประเมินผลหลังกิจกรรม
การศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง และ (4) ประเมินแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําแบบจําลองไปใช้
1. จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ ฯ ขึ้ นเพื่ อ เป็ นตัวอย่างหรื อเป็ นแนวทางสําหรั บครู ผูส้ อน และนักเทคโนโลยีสื่อสารการศึ กษา
รวมถึงผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถนําไปพัฒนาต่อเพื่อสร้างโปรแกรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ งที่สมบูรณ์ และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสําหรับนักเรี ยนต่อไป
2. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั พัฒนาแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เ สมือนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ ฯ หากผูส้ นใจต้องการนําไปพัฒนาต่ อยอดเป็ นโปรแกรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ งที่ มี
ความสมบูรณ์ ควรคํานึ งถึงการนําไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อนําผลการทดลองมาปรับปรุ ง และ
พัฒนาให้เป็ นโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ตวั ผูเ้ รี ยนสู งสุ ด
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แบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้
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3. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พัฒนาแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ ฯ หากผูส้ นใจต้องการนําไปพัฒ นาต่อยอดเป็ นโปรแกรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ งที่มี
ความสมบูรณ์ ควรคํานึ งถึงการพัฒนาสู่โปรแกรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง ควรเน้นการทํางานเป็ นทีมจาก
ผูม้ ี ความรู ้ มีป ระสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ เพื่ อให้บทเรี ยนออกมามี ความถูกต้อง เหมาะสม
สวยงาม สามารถนําไปใช้งานแล้วบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั นําเสนอแบบจําลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ สําหรั บนัก เรี ยนระดับประถมศึ กษาฯ การศึ กษาครั้งต่ อไปผูว้ ิจยั ควรพัฒ นาตัวอย่างโปรแกรม
การศึ กษาเพื่ อ ให้ผูส้ อนหรื อผูใ้ ช้งานวิ ใจสามารถมองภาพได้ชัด เข้าใจงานได้ดี ย่ิงขึ้ น สามารถนําไปใช้ได้เกิ ด
ประโยชน์ตรงจุดประสงค์มากที่สุด และควรนําตัวอย่างโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อจะได้นาํ ผลมาพัฒนาโปรแกรมการศึกษาแบบจําลองการออกแบบกิ จกรรมการศึกษานอกสถานที่ เสมือนจริ ง
สาระภูมิศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนสูงสุ ด
2. จากการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผู ้วิ จ ั ย นําเสนอแบบจําลองการออกแบบกิ จ กรรมการศึ กษานอกสถานที่
เสมือนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาฯ ดังนั้นจึงควรมีการวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลของการ
ใช้แบบจําลองการออกแบบกิ จ กรรมการศึ กษานอกสถานที่ เสมื อนจริ ง สาระภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึ กษาฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนใน
เขตภาคใต้
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