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บทคัดยอ 

 

 หองเรียนอัจฉริยะเสมือนที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 มีประสิทธิภาพ

ดานเทคนิคที่แตกตางกันไปตามเทคโนโลยีที่ นํามาใช งานวิจัยน้ีมีจุดมุ งหมายเพื่อพัฒนาตัวชี้ วัด ในมิติ 

ทางเทคนิคและระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค)  โดย 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญดานการศึกษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 5 คน ระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค) ตั้งอยูบน

พื้นฐานของตัวชี้วัดในมิติทางเทคนิคที่ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยการทดสอบกับตัวอยางหองเรียนอัจฉริยะเสมือน

จํานวน 5 รูปแบบ ที่มีลักษณะทางเทคนิคที่แตกตางกัน ผลการประเมินพบวามีความสอดคลองกับสมรรถนะ

ตามตัวช้ีวัดในมิติทางเทคนิคของหองเรียนอัจฉริยะเสมือนแตละแบบ และคะแนนที่ไดรับเปนตัวบงบอกระดับ

คุณภาพของหองเรียนอัจฉริยะเสมือนตามความสําคัญของนํ้าหนักตัวช้ีวัด 

 

คําสําคัญ : ระบบประเมิน  มิติทางเทคนิค  หองเรียนอัจฉริยะเสมือนจริง  การศึกษายุค 4.0 
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Abstract 

 

The virtual smart classroom developed to support education in the era of thailand 4.0 

has different technological performance according to the technology used. This research aims 

to develop technical-dimension indicators and assessment system of virtual smart classroom 

for education 4.0. The technical-dimension indicators used for assessment in this research are 

indicators developed by analyzing and synthesizing data from in-depth interviews with 5 

educational and information technology professionals. The assessment of a virtual smart 

classroom was based on the developed metrics. The test was conducted using the sample of 

five virtual smart classroom with different technical characteristics. The results of the assessment 

were found to be consistent with in the technical-dimensions indicators of each virtual smart 

classroom and the assessment scores indicated the quality of the virtual smart classroom based 

on the importance of the metric weight. 
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1. บทนํา (Introduction) 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใชเพื่อเปนกรอบการผลักดันให

เทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ การสรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล ดานการศึกษาใหความสําคัญกับประชาชนในประเทศในการเขาถึง และใชประโยชนทาง

การศึกษาสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหสามารถเขาถึงการใชงานได

ทุกทีทุกเวลา [1] สอดคลองกับกรอบแนวคิดสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่รองรับการสราง

สภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อตอบสนองใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนและเปนความตองการในศตวรรษที่ 

21 โดยที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน สามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเก่ียวของในระบบ

การจัดการศึกษาทําใหผูเรียนมีความรูมากมายหลายดาน ซ่ึงสามารถทําการคนหาความรูในเรื่องตาง ๆ  ได

ดวยตนเองอยางงาย จําเปนตองอาศัยผูสอนที่เขาใจในความรู ในดานการใชเทคโนโลยี  และสราง

สภาพแวดลอมการเรียนตลอดชีวิตที่เอ้ือตอการเรียนรูทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณการส่ือสารเพื่อให

ประชาชนมีความรูเทาทันดิจิทัล [2] อีกทั้งสอดคลองกับการคาดการณรูปแบบการศึกษาในยุค 4.0 วาจะ

สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลาสรางความรูดวยการใชงานนวัตกรรมเปนส่ิงขับเคล่ือนใหเกิดความรู [3]  

การศึกษายุค 4.0 (Education 4.0) หมายถึง ยุคการศึกษาที่ใชความรูเพื่อสราง และขับเคล่ือน

ดวยนวัตกรรมใหม โดยผูเรียนมีสวนรวมในการขับเคล่ือนฐานความรูจากการเรียนการสอน มีการเรียนรูที่

เกิดจากกระบวนการกลุมและประสบการณเดิมเพื่อกอใหเกิดความรูอยางสรางสรรคตอยอดสราง

นวัตกรรมตาง ๆ ผานกลไกการจัดการความรู มีผูสอนเปนผูใหการสนับสนุน มีสถานศึกษาเปนจุดรวมของ

การประสานงานระหวางผูเรียนและผูสอน อุปกรณการเรียนรูในยุคน้ีจะเปนลักษณะที่ทุกคนสามารถเขาถึง

การใชงานไดจริง และมีความคุนเคยในการใชงานเปนอยางดีในชีวิตประจําวัน โดยหองเรียนอัจฉริยะเสมือน 

(Virtual Smart Classroom : VSC) เปนหองเรียนที่ไมขึ้นอยูกับเวลา และสถานที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

ตาง ๆ เปนส่ิงชวยในการอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู สรางความสะดวกแก

ผูเรียนเปนชองทางสรางการเรียนรูรวมกันผานระบบเครือขายการส่ือสารที่เปนตัวเช่ือมโยงระหวางผูเรียน 

และผูสอน ชวยสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้นเปนองคประกอบหน่ึงที่ชวยสรางสภาพแวดลอม  

การเรียนรูซ่ึงสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา  

รูปแบบหองเรียนอัจฉริยะเสมือนที่หลากหลายดวยการประยุกตใชงานเทคโนโลยีที่แตกตางกัน  

แตการใชงานน้ันก็ลวนมุงทดแทนการเรียนในรูปแบบเดิม ๆ  ที่ยึดกับหองเรียนจริงเปนหลัก คุณภาพของ

หองเรียนอัจฉริยะเสมือนก็จะแตกตางกันไป เน่ืองจากไมมีตัวช้ีวัดที่สามารถประเมินคุณภาพของหองเรียน

อัจฉริยะ จากรายละเอียดที่กลาวมาผูวิจัยมีแนวคิดในพัฒนาระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือน

สําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค) ภายใตตัวช้ีวัดมิติทางเทคนิค พรอมดวยวิธีการประเมินหองเรียน

หองเรียนอัจฉริยะเสมือน เพื่อใหหองเรียนอัจฉริยะเสมือนเปนแหลงการเรียนรูแกผูเรียนที่มีคุณภาพ 
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จําเปนที่ตองมีการประเมินคุณภาพความสามารถตัวช้ีวัดมิติทางเทคนิค และนําผลการประเมินที่ไดนําไป

พัฒนาปรับปรุง และพัฒนาสวนการใหบริการที่ตรงกับความตองการของผูเรียนในการศึกษายุค 4.0 

 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดมิติทางเทคนิค 

2) เพื่อพัฒนาระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค) 

ภายใตกรอบตัวชี้วัดมิติทางเทคนิคที่ไดรับการพัฒนาขึ้น  

 

1.2 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

จากปญหาการวิจัย เม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย ทําใหไดมาซ่ึงประโยชนที่  

คาดวาจะไดรับ ดังตอไปน้ี  

1)  นําไปใชพัฒนาการประเมินคุณภาพของหองเรียนอัจฉริยะเสมือน 

2)  เปนตนแบบในการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย  

 

ขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย ไดแก 

 

2.1 การพัฒนาตัวช้ีวัดมิติทางเทคนิค ประกอบดวย 

ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใชวิธีแจกแบบสอบถาม และวิเคราะหผลดวยแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling : SEM) ซ่ึงเปนเทคนิคเพื่อการทดสอบทฤษฎี (Theory Testing) โดยผูวิจัยไดนํา SEM มาใชเพื่อพิสูจน

และยืนยันวา โมเดลที่ถูกสรางในงานวิจัยน้ีวา มีความสอดคลองกลมกลืน และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชงาน

จริงไดหรือไม สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group) และ

สัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในเชิงลึก 

2.1.1 ศึกษาตัวช้ีวัดที่เหมาะสมเพื่อใชการประเมินผลหองเรียนอัจฉริยะเสมือน ดวยขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 1) ทบทวนเน้ือหาวรรณกรรมที่เก่ียวของ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) สัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการศึกษาและทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ทาน เพื่อรวบรวมประเด็นความรูที่สําคัญ และเก่ียวกับ

งานวิจัย 3) สังเคราะหคําจํากัดความของหองเรียนอัจฉริยะเสมือน และการศึกษายุค 4.0 ซ่ึงหองเรียนอัจฉริยะ

เสมือน (Virtual Smart Classroom : VSC) หมายถึง หองเรียนที่ไมขึ้นอยูกับเวลา และสถานที่อาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนส่ิงชวยในการอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู 4) สรุปหาตัวช้ีวัดที่
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เหมาะสมเพื่อใชการประเมินผล ในที่น่ีพบวาแนวคิด และการสังเคราะหขอมูลของ Hsin-Yi Chang et al. [4]  

มีความเหมาะสม และสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อกําหนดมิติคุณภาพและระบุตัวช้ีวัดตาง ๆ ในแตละมิติซ่ึง

ครอบคลุมบริบทของความเปนหองเรียนอัจฉริยะเสมือน สําหรับการศึกษายุค 4.0 ซ่ึงการออกแบบระบบประเมิน

หองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 ประกอบดวยมิติคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 มิติคุณภาพเพื่อการประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือน สําหรับการศึกษายุค 4.0 

ดัดแปลงจาก Hsin-Yi Chang et al. [4] 

 

 จากรูปที่ 1 มิติคุณภาพที่เหมาะสมในการประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือน สําหรับการศึกษายุค 4.0 น้ัน 

ไดแก มิติคุณภาพที่ 1 ถึง มิติคุณภาพที่ 5 ซ่ึงไดลอมกรอบไว ประกอบดวย 1) มิติทางเทคนิค (Technical 

Dimension) ใชในประเมินปจจัยทางเทคนิคในการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู 2) มิติทางเน้ือหา (Content 

Dimension) ประเมินปจจัยที่สงเสริมการนําเสนอเน้ือหาขอมูลที่เพื่อการเรียนรู 3) มิติความเขาใจ (Cognitive 

Dimension) ประเมินปจจัยสงเสริมความเขาใจของผูเรียน 4) มิติการรูคิด (Meta Cognitive) ประเมินปจจัย

ที่สงเสริมการตระหนักรู  และควบคุมกระบวนการรูคิดของบุคคล 5) มิติทางสังคม (Social Dimension) 

ประเมินปจจัยที่สงเสริมการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนและผูสอน และสําหรับมิติคุณภาพนอกกรอบดังกลาว

เปนมิติดานจิตพิสัย (Affective Dimension) ใชประเมินพฤติกรรมทางจิตใจที่เก่ียวของกับความรูสึกของ

ผูเรียน  

 2.1.2 วิ ธีการประเ มินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนภายใตกรอบตัว ช้ี วัดทางเทคนิคที่ ไดรับ 

การพัฒนาขึ้นการจัด โดยผูวิจัยเลือกจัดคานํ้าหนักความสําคัญตามงานวิจัยที่เก่ียวของ 17 เครื่องมือวัด [4] ที่ได

ทําการรวบรวมตัวช้ีวัดคุณสมบัติการใชงานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก 

ประเด็นทั่วไป และประเด็นพิเศษเพื่อการประเมินผล รวมทั้งส้ิน 13 ตัวช้ีวัดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 ประเด็นท่ัวไป ที่ใชเพื่อการประเมินผลที่มีการอางถึงมากสุดไปยังนอยสุด 10 ตัวช้ี วัดตามลําดับ

ตอไปน้ี ไดแก  

1) ระบบใชงานงาย มีงานวิจัยอางอิง 8 เครื่องมือวัด 
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2) ระบบเปนประโยชนตอการเรียนรู มีงานวิจัยอางอิง 3 เครื่องมือวัด 

3) ระบบมีกระบวนการเช่ือมตอขอมูลของระบบเพื่อการเรียนรูแกผูเรียน มีงานวิจัยอางอิง 2 

เครื่องมือวัด 

4) ระบบมีฟงกช่ันการทํางานที่ไมซับซอน มีงานวิจัยอางอิง 2 เครื่องมือวัด 

5) ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือวัด 

6) ระบบสามารถเช่ือมตอสภาพแวดลอมระบบเสียง มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือวัด 

7) ระบบสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือวัด 

8) ระบบมีการจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรู มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือวัด 

9) ระบบมีความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใช มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือวัด 

10) ระบบสามารถนําเอานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชงานเพื่อการเรียนรู มีงานวิจัยอางอิง 1 

เครื่องมือวัด 

ประเด็นพิเศษ ใชเพื่อการประเมินผล 3 ตัวช้ีวัด ไดแก 

1) ระบบชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทําการทดลองไดอยางอิสระ มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือ

วัด 

2) ระบบมีการจัดสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เพียงพอกับผูเรียน มีงานวิจัยอางอิง 1 

เครื่องมือวัด 

3) ระบบมีความพรอมในการใชงานหองทดลองสําหรับผูเรียน มีงานวิจัยอางอิง 1 เครื่องมือวัด 

ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

รูปที่ 2 มิติทางเทคนิค (Technical Dimension) ดัดแปลงจาก Hsin-Yi Chang et al. [4] 
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การออกแบบระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือน สําหรับการศึกษายุค 4.0 จากตัวชี้วัดใน 

ทุก ๆ มิติงานวิจัยที่เก่ียวของ 17 เครื่องมือวัดของ Hsin-Yi Chang et al [4] พบวาตัวชี้วัดที่ไดรับการอางอิง

มากที่สุด 9 เครื่องมือวัด (มองภาพรวมทุก ๆ ตัวช้ีวัดในแตละมิติคุณภาพ) ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดการสนับสนุนผูสอน

ในมิติทางสังคม และมีตัวชี้วัดที่อางอิงนอยที่สุด 1 เครื่องมือวัดหลายตัวชี้วัดดวยกัน เชน ในมิติทางเทคนิค 

ไดแก ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน ระบบสามารถเช่ือมตอสภาพแวดลอมระบบเสียง ระบบสามารถทํางาน

ไดอยางตอเน่ือง เปนตน ทําใหผูวิจัยสามารถแบงระดับคุณภาพการใหคะแนนในแตละตัวชี้วัด ตามระดับ

คาเฉล่ีย จากสูตร 
 

อันตรภาคชั้น   

  = (ตัวช้ีวัดที่อางอิงมากที่สุด – ตัวช้ีวัดที่อางอิงนอยที่สุด) / คุณภาพ 5 ระดับ 

  = (9-1)/5   

  = 1.6 

ผูวิจัยใหคะแนนคาเฉล่ีย ไดดังตอไปน้ี คือ 

 คาเฉล่ียมากที่สุด อยูในระหวางคา 7.40 – 9.00 ใหระดับคะแนน เทากับ 5 คะแนน 

 คาเฉล่ียมาก อยูในระหวางคา 5.80 – 7.39 ใหระดับคะแนน เทากับ 4 คะแนน 

     คาเฉล่ียปานกลาง อยูในระหวางคา 4.20 – 5.79 ใหระดับคะแนน เทากับ 3 คะแนน 

     คาเฉล่ียนอย อยูในระหวางคา 2.60 – 4.19 ใหระดับคะแนน เทากับ 2 คะแนน 

     คาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระหวางคา 1.00 – 2.59 ใหระดับคะแนน เทากับ 1 คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดแตละตัวในมิติทางเทคนิคมีคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คะแนนของตัวช้ีวัดในมิติทางเทคนิค 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนนตัวช้ีวัดท่ีคํานวณได 

5 4 3 2 1 

ประเด็นท่ัวไป 

1. ระบบใชงานงาย (8)  - - - - 

2. ระบบเปนประโยชนตอการเรียนรู (3) - - -  - 

3. ระบบมีกระบวนการ เชื่ อมต อข อ มูลของระบบเพื่ อ 

การเรียนรูแกผูเรียน (2) 

- - - -  

4. ระบบมีฟงกช่ันการทํางานที่ไมซับซอน (2) - - - -  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนนตัวช้ีวัดท่ีคํานวณได 

5 4 3 2 1 

ประเด็นท่ัวไป 

5. ระบบใชงานงาย (8)  - - - - 

6. ระบบเปนประโยชนตอการเรียนรู (3) - - -  - 

7. ระบบมีกระบวนการ เชื่ อมต อข อ มูลของระบบเพื่ อ 

การเรียนรูแกผูเรียน (2) 

- - - -  

8. ระบบมีฟงกช่ันการทํางานที่ไมซับซอน (2) - - - -  

9. ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน (1) - - - -  

10. ระบบสามารถเช่ือมตอสภาพแวดลอมระบบเสียง (1) - - - -  

11. ระบบสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง (1) - - - -  

12. ระบบมีการจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรู (1) - - - -  

13. ระบบมีความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใช (1) - - - -  

14. ระบบสามารถนําเอานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชงานเพื่อ

การเรียนรู (1) 

- - - -  

ประเด็นพิเศษ 

1. ระบบชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทําการทดลองไดอยาง

อิสระ (1) 

- - - -  

2. ระบบมีการจัดสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่

เพียงพอกับผูเรียน (1) 

- - - -  

3. ระบบมีความพรอมในการใชงานหองทดลองสําหรับผูเรียน 

(1) 

- - - -  
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จากตารางที่ 1 หากระบบทําการประเมินคาของหองเรียนอัจฉริยะเสมือน แลวพบวามีคุณสมบัติ

ตามตัวช้ีวัดดังกลาว ก็จะไดคาระดับผลคะแนนตามตารางดังกลาว คือ ประเด็นทั่วไป ไดแก 1) ระบบใชงานงาย

ไดรับการอางอิง 8 เครื่องมือวัดจะใหระดับคะแนนตัวช้ีวัดที่คํานวณได 5 คะแนน 2) ระบบมีประโยชนไดรับ

การอางอิง 3 เครื่องมือวัดจะใหระดับคะแนนตัวช้ีวัดที่คํานวณได 2 คะแนน 3) ระบบมีกระบวนการเช่ือมตอ

ขอมูลของระบบเพื่อการเรียนรูแกผูเรียนไดรับการอางอิง 2 เครื่องมือวัดจะใหระดับคะแนนตัวช้ีวัดที่คํานวณได 

1 คะแนน 4) ระบบมีฟงกช่ันการทํางานที่ไมซับซอนไดรับการอางอิง 2 เครื่องมือวัดจะใหระดับคะแนนตัวช้ีวัด

ที่คํานวณได 1 คะแนน และจาก 5) ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน 6) ระบบสามารถเชื่อมตอสภาพแวดลอม

ระบบเสียง 7) ระบบสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง 8) ระบบมีการจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรู  

9) ระบบมีความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใช 10) ระบบสามารถนําเอานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชงานเพื่อ

การเรียนรู ซ่ึงตางไดรับการอางอิง 1 เครื่องมือวัด ซ่ึงใหระดับคะแนนตัวชี้วัดที่คํานวณได 1 คะแนน สําหรับ

ประเด็นพิเศษ ไดแก 1) ระบบชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทําการทดลองไดอยางอิสระ 2) ระบบมีการจัดสรร

ทรัพยากรทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เพียงพอกับผูเรียน และ 3) ระบบมีความพรอมในการใชงานหองทดลอง

สําหรับผูเรียน ทั้งหมดไดรับการอางอิง 1 เครื่องมือวัด ซ่ึงใหระดับคะแนนตัวช้ีวัดที่คํานวณได 1 คะแนน  

รวมคะแนนในมิติทางเทคนิค เทากับ 18 คะแนน โดยการประเมินคาคะแนนจะประเมินในรูปแบบไบนารีสเกล 

(Binary Scale) คือ มีหรือไมมี ใชหรือไมใช และ ไดหรือไมได หลังจากทําการประเมินแลวจะนําคาคะแนน 

ที่ไดมารวม และเทียบคะแนนสัดสวนบัญญัติไตรยางคกับคะแนนรวมตอไป เพื่อใหคาคะแนนเต็มในมิติ 

ทางเทคนิคมีคาเทากับ 5 และนําไปเทียบระดับคุณภาพตามคาเกณฑของเบสท [5] ดังตอไปน้ี 

 

ระดับคุณภาพมากที่สุด  อยูในระหวางคา 4.21 – 5.00 

ระดับคุณภาพมาก  อยูในระหวางคา 3.41 – 4.20 

ระดับคุณภาพปานกลาง  อยูในระหวางคา 2.61 – 3.40 

ระดับคุณภาพต่ํา  อยูในระหวางคา 1.81 – 2.60 

ระดับคุณภาพต่ําสุด  อยูในระหวางคา 1.00 – 1.80 
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รูปที่ 3 ระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค) 

 

2.2 การทดสอบระบบ ผูวิจัยนําบริบทรูปแบบหองเรียนอัจฉริยะเสมือน ทั้งหมด 5 รูปแบบ

ตาง ๆ ที่แตกตางกันนํามาประเมินในระบบ ดังตอไปน้ี 

1) หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ A เปนหองเรียนเพื่อการอบรมออนไลน ซ่ึงผูเรียนตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ และใหความรวมมือกับกิจกรรมของหลักสูตรการอบรม รวมทั้ง 

มีความมุงม่ันที่จะนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ผูเรียนสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่

เช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเชาสูเว็บไซดเพื่อการอบรมออนไลนไดตามที่กําหนด โดยทําการสมัคร  

เขารับการอบรมจะสมัครหลักสูตรที่เปดอบรมออนไลนในชวงเวลาเดียวกัน ไดไมเกินครั้งละ 5 หลักสูตร 

ผูเรียนจะตองใชชื่อผูใชและรหัสผานของตัวเอง หากใชช่ือผูใชอ่ืนและรหัสผานของผูใชอ่ืนเพื่อเขาระบบไมวา

กรณีใดจะไดรับการยกเลิกสิทธ์ิเขารับการอบรมออนไลนทุ กหลักสูตร การพัฒนาตัวเองแบบทางไกล 

ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนตองมีวินัยใน  

การเรียนรูดวยตนเองรวมทั้งตองบริหารจัดการเวลาอบรม รวมทั้งศึกษาวิธีการใชงานระบบดวยตนเอง 

จากขอมูลที่แสดงไวที่เว็บไซด และทดลองใชจริงในระบบ ผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบทุกครั้งตองทํา 
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ภายในเวลาที่กําหนดจึงควรเตรียมความพรอมของตนเองทุกดาน เชน ทบทวนเน้ือหาบทเรียนใหเขาใจ  

การใชเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วรองรับ เตรียมตัว ตั้งใจ มุงม่ัน  

และใชสมาธิเพื่อการทําแบบทดสอบเพียงกิจกรรมเดียว ฯลฯ ระยะเวลาการอบรมในเน้ือหา ระบบนับเวลาจะ

บันทึกขอมูลการเปดศึกษาบทเรียนแตละหนา เม่ือใชเวลาอยางนอย 1 นาที ตอการเปดศึกษาแตละหนา ซ่ึง

เปนเวลาที่นอยที่สุดที่ระบบรองรับไดการศึกษาโดยใชเวลาไมถึง 1 นาที ระบบจะไมบันทึกเวลา หรือยอมรับ

การเปดหนาน้ัน ๆ ระบบการศึกษาบทเรียน กําหนดใหเปดศึกษาบทเรียนแตละหนาตามลําดับ โดยตองใชเวลา

ในการศึกษาแตละหนาอยางนอย 1 นาที การศึกษาโดยใชเวลาไมถึง 1 นาที ระบบจะไมบันทึกเวลา และ 

ไมอนุญาตใหเปดศึกษาหนาตอไป การทําแบบทดสอบทุกประเภท ไมมีการเฉลย ผูเรียนเขารับการอบรมสามารถ

คนหาทุกคําตอบดวยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดตลอดชวงระยะเวลาออนไลน ความขัดของ

อันเกิดจากผูเขารับการอบรมไมวากรณีใด ไมสามารถใชเปนเหตุขอทําแบบทดสอบไดมากกวาที่กําหนด 

2) หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ B เปนหองเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษดวย

ตนเองใน รูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ผูเรียนสามารถทําการเลือกเรียนไดตามเวลา

ที่สะดวก และเลือกเรียนในระดับขั้นที่เหมาะสม การใชงานระบบ ผูเรียนจะลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผูใช และ

รหัสผานผูใชจากศูนยภาษากอน หลังจากน้ันผูเรียนตองทําการดาวนโหลด ติดตั้ง  และกําหนดคาโปรแกรม

พัฒนาสมรรถนะภาษาเพื่อใหเช่ือมตอกับเครื่องใหบริการของศูนยภาษา เม่ือทําการติดตั้งและสามารถเช่ือมตอ

ขอมูลระหวางเครื่องใหบริการและเครื่องที่ทําการติดตั้ง ผูเรียนลงทะเบียนการใชงานจากชื่อผูใชและรหัสผาน

ผูใชเพื่อยืนยันตัวตน ระบบจะทําการสงบทเรียนตามประวัติที่ไดลงทะเบียนกับสถาบันภาษา เน้ือหามีการสุม

ตามลําดับความยากงาย และสุมดวยพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ระบบมีชวยเหลือบรรยายเปนภาษา

ทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการใชงาน การเรียนรูในเน้ือหาตาง ๆ ของผูเรียนจะไดรับการบันทึกผลการใชงาน

ในระบบ เชน เวลาการใชงาน เวลาการใชส่ือเน้ือหาตาง ๆ เวลาที่ใชในการทําแบบฝกหัด  หรือเวลาที่ใชใน 

การทําแบบทดสอบ ฯลฯ อีกทั้งระบบจะทําการบันทึกคาคะแนนการทดสอบของผู เรียนลงในฐานขอมูลที่

เครื่องใหบริการของศูนยภาษา ซ่ึงเจาหนาที่จะสามารถเรียกดูขอมูลการทดสอบของผูเรียนแตละคนได 

3) หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ C เปนหองเรียนการเรียนรูจากหองปฏิบัติการทางภาษา  

ดวยรูปแบบการฝกอบรมภาษาผานอุปกรณดิจิทัลในการเชื่อมตอ เชน พีดีเอ สมารทโฟน และแลปทอป ฯลฯ 

ใหกับกลุมนักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนจากประเทศตาง ๆ โดยระบบของหองเรียนสามารถทําการรองรับ  

การใชงานได 5 ภาษา ไดแก อังกฤษ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส และญ่ีปุน ความสามารถของระบบ ผูสอนสามารถ 

ทําการสราง และแกไขเน้ือหาการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับผูเรียน ทั้งระบบมีโมดูลการจัดการรับรูของอุปกรณ

ดิจิทัลของผูเรียน สามารถปรับเน้ือหาการเรียนจากการเลือกภาษา และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ระบบ

มีชองทางการปฏิสัมพันธระหวางผูสอน ผูเรียน และลามภาษาน้ัน ๆ การจัดการทรัพยากรการเรียนรู 

มีหลากหลายในรูปแบบของขอความ ไฟลตาง ๆ มัลติมีเดีย ฯลฯ ระบบมีการทดสอบเพื่อวัดความรูผูเรียนมี
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กระดานถามตอบระหวางกลุมทั้งสาม รวมถึงการตั้งกระทูสนทนา มีตารางการจัดการเรียนตาง ๆ พจนานุกรม

เพื่อคนหาศัพทที่ตองการ คําถามที่พบบอย และพื้นที่ในการปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการสนทนา 

4) หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ D เปนหองเรียนการจัดการเรียนรูพฤกษศาสตรเปนหองเรียน 

ที่ จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบยูบิควิตัส มีการดําเนินกิจกรรมภายนอกหองเรียนดวยการคนหา 

ความรูจากตนไมตาง ๆ ผานอุปกรณมือถือ โดยใชเทคโนโลยีอารเอฟไอดีเขามาชวย ผูสอนจะทําการ 

ติดแท็กอารเอฟไอดีกับตนไมตาง ๆ กรณีที่ผูเรียนมาถึงบริเวณน้ัน ๆ อารเอฟไอดีก็จะตรวจสอบบริบท

สภาพแวดลอม พรอมสงเน้ือหา และส่ือการเรียนรูตามความเหมาะสมใหกับผูเรียนอยางทันทีทันใด ซ่ึงผูเรียน

เองสามารถทําการสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรูไดจากฐานขอมูลของระบบ และระบบก็มีชองทางใน 

การเช่ือมโยงการสืบคนจากแหลงการเรียนรูภายนอกตาง ๆ ไดอีก การเรียนน้ันเม่ือผูเรียนไดทําการลงมือ

ปฏิบัติในพื้นที่พฤกษศาสตรที่ผูสอนจัดเตรียม ระบบจะทําการบันทึกขอมูลรายการการเรียนรูตาง ๆ ของ

ผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูมีทั้งแบบคนควาหาความรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบรวมมือกันระหวางผูเรียน 

ทั้งมีชองทางการส่ือสารใหผูเรียนไดสามารถติดตอกับผูสอนในรูปแบบของหองสนทนาออนไลน 

5) หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ E เปนหองเรียนเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร มีขั้นตอน 

การดําเนินสภาพแวดลอมแบบยูบิค วิตัส การเรียนรูตามบริบทดวยการพัฒนาโดยใชอารเอฟไอดี   

และเครือขายไรสาย สภาพแวดลอมการเรียนรู ไดแก ระบบผูเช่ียวชาญซ่ึงใชในระบบฐานความรู ใน 

การประเมินความกาวหนาของผลการเรียนของผูเรียน ประกอบดวย 1) การเรียนการสอนการตัดสินใจ 

บนพื้นฐานของความรูหรือประสบการณของผูเรียน ระบบสามารถปรับเน้ือหาใหสอดรับกับอุปกรณใหมหรือ

แนวคิดในการดําเนินงานใหมโดยการปรับเปล่ียนฐานความรู 2) ระบบผูเช่ียวชาญตั้งอยูบนฐานความรู   

3) การใชกฎผูเช่ียวชาญที่เพื่อใหสามารถเขาถึงคําแนะนํา และ 4) ระบบผูเชี่ยวชาญสามารถใหเหตุผลหรือ

คําอธิบายนําไปสูขอสรุปถือเปนส่ิงสําคัญเพื่อการศึกษา ฐานขอมูลผลงานการเรียนรูฐานขอมูลผลงาน 

การเรียนรู ประกอบดวย 1) บริบทผูเรียน หมายถึง ตําแหนงของผูเรียนและเวลาที่เขาถึงการเรียน 2) บริบท

สภาพแวดลอมการเรียนรู หมายถึงตําแหนงตาง ๆ ที่มีการติดตั้งตัวตรวจรับซ่ึงสภาพแวดลอม ไดแก อุณหภูมิ 

และความช้ืนบนตําแหนงพิเศษ 3) การตอบกลับจากระบบ โดยขึ้นกับคําตอบที่ระบบไดรับจากผูเรียน เม่ือมี

การตั้งขอคําถามน้ัน ๆ เชน การทดสอบความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานอุปกรณ 4) ประวัติผูเรียน และ

พฤติกรรมการใชงานระบบ ซ่ึงหมายถึงประวัติพื้นฐานของผู เรียน บันทึกการเขาใชงานของผูเรียน  

การสนทนาของผูเรียน ประสบการณเดิมจากการทดลองเพื่อการจัดการเรียนรูของแตละบุคคล  และ  

5) สภาพแวดลอมของขอมูล หมายถึง รายละเอียดของสภาพแวดลอมการเรียนรู ตารางกิจกรรมการเรียนรูที่

อางอิงจากตําแหนงความพรอมของอุปกรณการเรียนรูใน และตําแหนงอุปกรณการเรียนรู รูปแบบกฎเกณฑที่

ใชสภาพแวดลอมการเรียนรู ตลอดจนการจัดการการเรียนรู  และฐานทวนความรูการสอนดวยกลยุทธ 

ตาง ๆ การเรียนรูแตละคนจะไดรับการแนะนําในรายละเอียดตาง ๆ โดยกลไกการอนุมาน  

เพื่อเปนการประเมินผลทางมิติทางเทคนิคไดอยางชัดเจน ผูวิจัยไดนําระบบสนับสนุนการเรียนดวย

เทคโนโลยีในรูปแบบหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 ดวยการสังเคราะหเน้ือหาและบริบท

จากกรณีตัวอยาง มีผลการประเมินมิติทางเทคนิค ดังแสดงในตารางที่ 2 



 

  

 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 172 

ตารางที่ 2 คะแนนประเมินตามเกณฑขางตน 

 

ตัวช้ีวัด 
รูปแบบหองเรียน 

A B C D E 

ประเด็นท่ัวไป 

1. ระบบใชงานงาย (8)  -    

2. ระบบเปนประโยชนตอการเรียนรู (3)      

3. ระบบมีกระบวนการเช่ือมตอขอมูลของระบบเพื่อการเรียนรูแกผูเรียน 

(2) 

     

4. ระบบมีฟงกช่ันการทํางานที่ไมซับซอน (2)  -    

5. ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน (1)      

6. ระบบสามารถเชื่อมตอสภาพแวดลอมระบบเสียง (1) -     

7. ระบบสามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง (1) -     

8. ระบบมีการจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรู (1) -     

9. ระบบมีความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใช (1) -     

10.ระบบสามารถนําเอานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชงานเพื่อการเรียนรู (1) - -    

ประเด็นพิเศษ 

1 .ระบบชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทําการทดลองไดอยางอิสระ (1) - - - -  

2.ระบบมีการจัดสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เพียงพอกับผูเรียน

(1) 

- -  -

3.ระบบมีความพรอมในการใชงานหองทดลองสําหรับผูเรียน (1) - -  -
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 การใชงานระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค)  

เม่ือผูประเมินเขาสูระบบจะพบหนาจอหลัก ดังแสดงในรูปที่ 4 (ก) โดยเลือกทําการประเมินผล ก็จะเขาสู

หนาจอตรวจสอบรายการมิติทางเทคนิค ดังแสดงในรูปที่ 4 (ข) จากน้ันเม่ือเลือกคําส่ังเพื่อประเมินผล ก็จะ

ปรากฏหนาจอแสดงคาระดับคุณภาพของหองเรียน ดังแสดงในรูปที่ 4 (ค) 

 

 

(ก)       (ข)       (ค) 

 

รูปที่ 4 หนาจอระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 

 

3. สรุปผลการวิจัย 

 

3.1  สรุปผลตัวช้ีวัดมิติทางเทคนิคที่นํามาใชเพื่อการประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือน แบงได 2 ประเด็น 

คือ ประเด็นท่ัวไป ประกอบดวย 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) ระบบใชงานงาย 2) ระบบเปนประโยชนตอการเรียนรู 

3) ระบบมีกระบวนการเช่ือมตอขอมูลของระบบเพื่อการเรียนรูแกผูเรียน 4) ระบบมีฟงกช่ันการทํางานที่ 

ไมซับซอน 5) ระบบมีการส่ือสารแบบออนไลน 6) ระบบสามารถเชื่อมตอสภาพแวดลอมระบบเสียง 7) ระบบ

สามารถทํางานไดอยางตอเน่ือง 8) ระบบมีการจัดการสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรู  9) ระบบมี

ความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใช และ 10) ระบบสามารถนําเอานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชงานเพื่อ 

การเรียนรู ประเด็นพิเศษ ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ใชเพื่อการประเมินผล 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ระบบชวย

สงเสริมใหผูเรียนสามารถทําการทดลองไดอยางอิสระ 2) ระบบมีการจัดสรรทรัพยากรทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่

เพียงพอกับผูเรียน และ 3) ระบบมีความพรอมในการใชงานหองทดลองสําหรับผูเรียน  

3.2  ระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนภายใตกรอบตัวช้ีวัดทางเทคนิคที่ไดรับการพัฒนาขึ้นผูวิจัย

ไดนํารูปแบบหองเรียนอัจฉริยะเสมือน รูปแบบตาง ๆ 5 รูปแบบ เขาสูระบบการประเมินหองเรียนอัจฉริยะ

เสมือน ประเมินตามในรูปแบบตัวช้ีวัดในประเด็นการวัดทั้งสองประเด็นที่มีรายการตัวช้ีวัดตาง ๆ  ในรูปแบบ 

ไบนารีสเกล (Binary Scale) คือ มีหรือไมมี ใชหรือไมใช และไดหรือไมได หลังจากทําการประเมินแลวจะนํา

คาคะแนนที่ไดมารวม และเทียบคะแนนสัดสวนบัญญัติไตรยางคกับคะแนนรวมตอไป เพื่อใหคาคะแนนเต็มใน
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มิติทางเทคนิคมีคาเทากับ 5 และนําไปเทียบระดับคุณภาพตามคาเกณฑ ซ่ึงพบวา ระดับคุณภาพของหองเรียน

อัจฉริยะเสมือน ระดับคุณภาพมากที่สุด ซ่ึงเรียงจากคะแนนเฉล่ีย ไดแก หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ E  

มีคาเฉล่ีย 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ถัดมา คือ หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ C มีคาเฉล่ีย 4.72  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 และ หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ D มีคาเฉล่ีย 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.24 ซ่ึงทั้งหองเรียนอัจฉริยะเสมือนทั้งสามรูปแบบจะมีคุณสมบัติตาม 10 ตัวช้ีวัดในประเด็นทั่วไปทั้งหมด แต

แตกตางกันที่หองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ E มีคุณสมบัติครบตามตัวช้ีวัดในประเด็นพิเศษ หองเรียนอัจฉริยะ

เสมือนแบบ C คุณสมบัติตามตัวช้ีวัดในประเด็นพิเศษรองลงมาและหองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ D ก็มี

คุณสมบัติตามตัวช้ีวัดในประเด็นพิเศษเพียงตัวช้ีวัดเดียวเทาน้ัน หองเรียนอัจฉริยะเสมือนระดับคุณภาพ

รองลงมาเปนระดับปานกลาง คือ หองเรียนอัจฉริยะเสมือน แบบ A มีคาเฉล่ีย 3.06 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.40 และระดับคุณภาพของหองเรียนอัจฉริยะเสมือน ระดับคุณภาพระดับต่ํา คือ หองเรียนอัจฉริยะเสมือน

แบบ B มีคาเฉล่ีย 2.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ทั้ง น้ีจะเห็นวาหองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ B  

มีคุณสมบัติตามตัวชี้วัดในประเด็นทั่วไปมากกวาหองเรียนอัจฉริยะเสมือนแบบ A อยางไรก็ตามหองเรียน

อัจฉริยะเสมือนแบบ B ยังขาดคุณสมบัติตามตัวที่ชี้วัดที่ใหคาระดับคะแนนสูง คือ ระบบใชงานงาย จึงสงผลให

ระดับคุณภาพของหองเรียนอยูระดับต่ํา 

 

4. อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยพบวาระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 (มิติทางเทคนิค) 

มีตัวช้ีวัดที่สําคัญมากที่สุดทางเทคนิค คือ การใชงานงาย เห็นไดจากบริบทของหองเรียนแบบ B หองเรียนเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษดวยตนเองในรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ การใชงาน

ระบบน้ันผูเรียนจําเปนตองลงทะเบียน และมีการติดตั้งพรอมกําหนดคาตาง ๆ กอนการใชงานดวยตนเอง ซ่ึง

ตางจากบริบทของหองเรียนแบบอ่ืน ๆ สงผลใหกับคาคะแนนประเมินคุณภาพต่ํากวาหองเรียนแบบอ่ืน ๆ 

อยางเห็นไดชัดเจน สอดคลองกับผลการประเมินการใชงานการเรียนแบบการสรางความรูของผูเรียนดวย  

การตระหนักบริบทความรูจากสภาพแวดลอมยูบิควิตัสจากกลุมผูเรียน พบวาประเด็นความพึงพอใจการใชงาน

ระบบของผูเรียน คือ ระบบตองสามารถใชงานงาย เรียนการใชงานระบบมีฟงกช่ันการใชงานงายตอการจําจด [6] 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 

รูปแบบการวิจัยในครั้งตอไป การปรับเพิ่มตัวช้ีวัดในมิติทางเทคนิคอ่ืน ๆ อาจจําเปนตองปรับ 

ใหเหมาะสมโดยพิจารณาตามลักษณะรูปแบบของเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลง เชน เรื่องระบบการกําหนด

ที่ตั้งผูเรียน ในสวนของตําแหนงของผูเรียน หรือการติดตามตําแหนงของผูเรียน ตลอดจนการตระหนักถึง
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เทคนิคการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ เชน การพิสูจนตัวตน การยืนยันตัวตนของผูเรียนในการเขาสูการใชงาน

หองเรียนอัจฉริยะเสมือน เพื่อสงผลใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของหองเรียนอัจฉริยะเสมือน

ตอไป อีกทั้งระบบประเมินหองเรียนอัจฉริยะเสมือนสําหรับการศึกษายุค 4.0 อาจจําเปนตองมีการเพิ่มสวน

ระบบใหคําแนะนํา (Recommender Systems) เพื่อนําผลคําแนะนําของระบบที่ไดไปปรับใชตอไป 
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