
“จริยธรรมในการเรียนอีเลิรนนิ่ง” (Ethics in e-Learning) 

วิริยะ โภคาพันธ  *

 จริยธรรม เปนคุณลักษณะสำคัญทางดานจิตพิสัยของบุคคล ที่จะใชเหตุผลพิจารณาตัดสินใจท่ีจะกระทำหรือไม

กระทำพฤติกรรมน้ันเมื่อเผชิญกับสถานการณใดสถานการณหนึ่ง การพิจารณาตัดสินใจดังกลาว อาศัย พื้นฐานคานิยม 

หลักศีลธรรมอันดีงามของสังคม ทั้งนี้ พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกหรือที่ไดประพฤติปฏิบัติออกมา เปนสิ่งที่บงชี้ถึง

จริยธรรมของบุคลไดชัดเจนที่สุด ผูที่มีจริยธรรมทางดานความรับผิดชอบ ยอมมีโอกาสประสบความสำเร็จในกิจการหรือ

งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ จริยธรรมจึงเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมไดสำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบหองเรียน

เสมือนและแบบหองเรียนปกติ ทั้งผูเรียนและผูสอนตองมีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีดีดวย จึงจะทำให

การเรียนการสอนประสบความสำเร็จในสภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่ง  

คำสำคัญ : อีเลิรนนิ่ง,พฤติกรรมทางจริยธรรม, สภาพแวดลอม 

 Ethical behavior is an important characteristic for affective’s personality in order to use the 

reasons to decide to react to the situation they face or not. The moral standard plays a significant role 

in the society and it is also applied in every parts of the basis consideration. However, the behavior of 

each people is the most explicitly indicate for personal ethics. A person who has an ethical 

responsibility inclines to have a higher opportunity to become successful in each assignment they are 

entrusted. Ethical behavior, therefore, is considered necessary for learning system, including e-learning 

and Regular classroom. Nevertheless, the learner and the instructor need to have both positive ethical 

and learning behavior in order to successfully accomplish the courses in the environment e-learning. 

Keywords : E-learning, Ethical behavior, Environment.  

 จากการศกึษาผลงานวทิยานพินธ หลักสูตรปรชัญา-

ดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษ มหาวิทยาลยัเทคโน 

โลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เรื่อง 

การพัฒนาระบบสนบัสนุนการประเมนิและการปรบัพฤตกิรรม

ทางจรยิธรรมดานความรับผดิชอบของผูเรยีนในสภาพแวดลอม

แบบอีเลิรนนิ่ง (E-Learning) โดย นายศิรชิยั นามบรุ ีไดตัง้

วตัถปุระสงคเพือ่ (๑) สงัเคราะหรปูแบบการประเมนิและการ

ปรบัพฤตกิรรมจริยธรรม ความรับผดิชอบทางการเรยีนของ 

ผูเรียนในสภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่ง (๒) พัฒนาบทเรียน 

อเีลรินนิง่ รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชวีติ (๓) พฒันา 

โมดูลประเมิน และปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ     

(๔) หาประสิทธิผลของโมดูล สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 คำวา จรยิธรรม มรีากศพัทมาจากภาษาบาล-ีสนัสกฤต 
เกิดจากการนำคำ ๒ คำมารวมกัน ระหวาง จริย กับ ธรรม 

เกิดเปนคำใหม คือ จริยธรรม แปลโดยศัพทได ดังนี้  

 จริย หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติ กิริยาที่
ควรประพฤติ 

*  โรงเรียนเจาพระยาวิทยาคม
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 ธรรม หมายถึง คุณความดี บุญกุศล ขอบังคับ  

กฎหลัก คำส่ังสอนทางศาสนา 

 จริยธรรม เปน หลักความประพฤติ หรือ แนวทาง

ในการปฏิบัติตนที่ควรแกการยึดถือปฏิบัติ เพื่อสามารถอยู

รวมกนัในสงัคมอยางมีความสุข โดยมีคณุธรรม และศลีธรรม

เปนองค ประกอบที่สำคัญ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

จึงเปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพจิตใจที่มีอิทธิพลตอ

ความประพฤติของคน คุณธรรม เปนสภาวะที่อยากใหเรา

ทำอะไรท่ีเปนคุณ ศีลธรรม เปนสภาวะที่เราหามจิตใจของ

เราไมใหทำในสิ่งผิด หรือบอกไมใหคนอื่นทำ ทั้งคุณธรรม 

และศลีธรรมจงึเปนตัวกำหนดความประพฤติของเรา ใหปฏบิตัิ

ในสิ่งท่ีถูกที่ควร คือ เปนตัวกำหนดจริยธรรม จริยธรรม   

ที่เกิดขึ้นจึงเปนผลมาจากศาสนา ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม 

ประเพณี และกฎหมาย ดังนั้น มนุษยที่มีจริยธรรม คือกลุม

คนที่มีความตองการเปนอิสระในทางเลือกของตนเอง หลัก

จริยธรรมจงึเกีย่วกับทางเลือกของแตละบคุคล ซึง่เผชญิหนากบั

ปฏบิตักิารทีม่หีลายทางเลือกแลว จะตองสามารถพิจารณาวา

อะไรคือทางเลือกที่ชอบธรรม หรืออะไรเปนหลักเดนของ

ทางเลือกที่ถูกตองตามหลักจริยธรรม 

จริยธรรมมีลักษณะ ๔ ประการ คือ 

 ๑.  การตัดสินทางจริยธรรม (moral judgment) 

บคุคลจะมหีลกัการของตนเอง เพือ่ตัดสินการกระทำของผูอืน่ 

 ๒.  หลักการของจริยธรรมและการตัดสินตกลงใจ

เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลกอนที่จะปฏิบัติการ

ตาง ๆ ลงไป 

 ๓.  หลักการทางจริยธรรมเปนหลักการสากลที่

บคุคลใชตัดสินใจในการกระทำสิ่งตาง ๆ  

 ๔.  ทัศนะเกี่ยวกับจริยธรรมไดมาจากความคิด

ของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิดเปนทัศนะในการ

ดำรงชีวิตของตน และของสังคมที่ตนอาศัยอยู 

พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูเรียน 
 สิ่งที่ควรทำควบคูกันไป คือการปลูกฝงคุณธรรม

และจริยธรรมแกผูเรียน คุณธรรมอันดับแรกท่ีควรปลูกฝง 

คอื ความกตัญู ซึ่งควรจะไดแสดงออกทั้ง ทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ เปนวัฒนธรรมทางจิตใจ ที่แสดงออกมา

ดวยความดีงาม แตสิ่งเหลานี้ กำลังถูกทำลายดวยความ 

รีบเรง จากกระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยม ที่ไมไดคำนึง

ถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยูในจิตใจไมมั่นคง 

สิ่งที่แสดงออกมาจากพฤติกรรมของคน ก็ลวนเปนสิ่งจอม

ปลอมทั้งสิ้น การแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่มีคุณธรรม

เปนที่ตั้งจึงมีสวนสำคัญในการกลอมเกลาจิตใจใหมีความ

ออนโยน สุภาพ นอบนอม สขุมุ รอบคอบ เชน การกราบไหว

พระแบบเบญจางคประดิษฐ ซึ่งเปนการกราบที่แสดง  

ความเคารพอยางสูงสุดตอบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุด 

การวางมอื การยกมอืขึน้ เพือ่ใหสตอิยูกบัมอื พนมมอืทีน่าอก

ในทาอัญชลี เปนการสำรวมใจออกจากปญหา ที่วาวุน   

การยกมอืจรดบรเิวณหวางคิว้ในทาวนัทา เปนการสำรวมกาย 

สำรวมวาจา สำรวมใจ กำหนดจติใหเปนสมาธ ิมคีวามแนวแน

มั่นคงใน จิตใจ การกมกราบ ทาอภิวาท เปนการปลอยใจ 

ใหวางลง สยบยอมทั้งกายและใจใหกับความดี เปนการลด

อัตตา ความยึดมั่น ถือมั่นในตัวเอง ซึ่งทาทีเหลานี้ จะเปน

สวนหนึง่ทีช่วยรกัษาสภาพจติใจใหดงีาม การปลกูฝงใหนกัศกึษา

รูจกัพึง่ตนเองอยางมศีกัดิศ์ร ี เปนคนด ีมวีนิยั คอื การปลกูฝง

ใหนักศึกษาไดมีความคิดเห็นที่ถูกตอง และรูจักคุณคาของ

ตวัเอง ไมมชีนชาตใิดในโลกทีม่คีวามเจรญิงอกงาม มัน่คงอยูได 

เพราะการรอรับการชวยเหลือ ของผูอื่น โดยไมพึ่งตนเอง 

 ในการสอน “คณุธรรม/จรยิธรรม” เปนความตองการ

ที่คนรุนหนึ่งที่จะชี้นำคนอีกรุนหนึ่ง โดยผูสอนมีความเชื่อวา

ประสบการณของตนอาจสรางความเขาใจเรื่อง คุณธรรม/

จริยธรรม (หรือความดี ความถูกตอง ความเหมาะสม) 

อยางถองแทในระดับหนึ่ง และตองการใหเยาวชนเชือ่ ดแีละ

เหมาะสมกบัเยาวชน การยดึหลกัคณุธรรม/จริยธรรม ทำให
ที่มา : ศิริชัย นามบุรี, ๒๕๕๒ 
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มนษุยมคีวามสุข ความสวย และความงาม โดยทีค่วามสขุนัน้

ควรเปนความสุขแบบเรียบงายและย่ังยืน คุณสมบัติอันเปน

ความพรอมที่จะพัฒนา จริยธรรมของบุคคลประกอบดวย  

 ๑. ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก
จริยธรรม ทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูมาตั้งแตวัยตนของชีวิต

จากการเลี้ยงดู การศึกษาอบรม และจากประสบการณใน

การปฏิบัติงาน โดยอาจเปนในวิถีทางที่ตางกัน ซึ่งเปนผลให

บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมตางกัน จากกฎเกณฑการ

ตัดสินที่ตางกัน 

 ๒. ความใฝธรรม มนุษยมีธรรมชาติ ของการ 

แสวงหาความถูกตองเปนธรรมหรือความดีงามตั้งแต     

วัยทารก คุณสมบัตินี้ทำใหบุคคลนิยมคนด ี ชอบสังคมที่มี   

คุณธรรมจริยธรรม ตองการที่จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดี 

อยางไรก็ตามประสบการณในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญ

เติบโตในสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณธรรม เปนปจจัย

สำคัญใหบุคคลพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหมีจริยธรรมสูงกวา 

 ๓. ความรูจักตนเองของบุคคลนั้น คือ สราง

ความสามารถในการพิจารณาใหรูอิทธิพลของความดีและ

ความไมดีของตนใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหบุคคลสามารถเสริม

สรางความดีของตนใหมีพลังเข็มแข็ง ในลักษณะที่ตนเอง

และสังคมยอมรับได ความรูจักตนเองนี้จะทำใหบุคคลมี

ความมั่นใจ มีพลังและพรอมที่จะขจัดความไมดีของตนและ

พัฒนาตนเองอยางถูกตองดีขึน้ในดานของการจัดการจดัการ

เรยีนรูดวยบทเรียน e-Learning จะตองใหผูเรียนวางแผน

การเรียนของตนเอง ผูเรียนรูจักแบงเวลาในการเรียน แลว

เรยีนรูจากเนือ้หาในบทเรียน และ ศกึษาคนควาขอมลูเพิม่เตมิ

จากเนื้อหาวิชาการท่ีอาจารยผูสอนจัดเตรียมไวให รวมถึง

การติดตอกับอาจารยผูสอน และผูเรียนดวยกันเอง เพื่อ

สอบถามขอสงสัย รวมกันวิเคราะหขอมูล และแสดงความ

คดิเหน็ หรอืแบงปนองคความรูกนัระหวางผูเรยีนดวยกนัเอง 

ผานเครื่องมือการติดตอสื่อสารภายในระบบ เชน Video 

Conference, MSN, Webboard, facebook, และ 

Twister เปนตน การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่ง 

นับไดวามีบทบาทตอการจัดการ ศึกษาในยุคปจจุบันเปน

อยางมาก สถานศึกษาในทุกระดับไดเรงพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อใหมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

ซึ่งสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีดาน

อินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน การจัดการ

เรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่งจึงเปนการจัดการศึกษาที่มี

ความเหมาะสมกบัผูเรยีนทัง้ในระบบและการเรยีนตามอธัยาศยั 

ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ พระราชบัญญัติ

การศึกษา และแผนโนบายไอซีทีสำหรับประเทศไทย ซึ่ง

แผนดังกลาวมีนโยบายสงเสริมใหผูเรียนไดที่มีโอกาสเขาถึง

เทคโนโลยีและสามารถใชเทคโนโลยีเปนสื่อ สำหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Life long learning) โดยสามารถเขาถึง

แหลงเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาและเรียนรูไดอยางกวางขวาง

จากทรพัยากรการเรยีนรูบนอนิเทอรเนต็ แตผลสบืเนือ่งจาก

ความสะดวกและมอีสิระในการเรยีนรูของผูเรยีนทำใหผูเรยีน

จำนวนไมนอยไมสามารถเรียนในระบบอีเลิรนนิ่งไดอยาง

ประสบความสำเรจ็หรอืเรยีนไมไดตามประสทิธภิาพ เนือ่งจาก

ผูเรียนไมสามารถควบคุมตนเองใหอยูในการเรียนได ปญหา

ที่สำคัญสำหรับการเรียนในระบบ อีเลิรนนิ่งคือ ผูเรียน

จำนวนมากยังขาดความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง

ซึ่งเปนลักษณะท่ีสำคัญในการเรียนการสอนแบบหองเรียน

เสมือนจริงที่ผูเรียนตองรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง 

ไมมีตารางสอนตารางเรียน บทเรียนจะอยูบนอินเทอรเน็ต 

๒๔ ชั่วโมง พึ่งตนเองเปนหลัก นอกจากนี้ผูเรียนยังไมเขาใจ

ถึงบทบาทของตนเองในการเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่ง 

สงผลตอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจรยิธรรมทีม่ตีอการเรยีน 

โดยจริยธรรมดานที่สำคัญดานหนึ่งคือความรับผิดชอบตอ

การเรยีนซึง่สงผลตอการเรยีนในทกุมติ ิ โครงการมหาวทิยาลยั

ไซเบอรไทยในฐานะหนวยงานที่สงเสริมการเรียนการสอน

ทางไกลผานระบบเครอืขายสารสนเทศไดตระหนกัและมุงหวงั  

ที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจถึงบทบาทในการเรียน

การสอนอีเลิรนนิ่ง โดยสงเสริมใหผูเรียนไดมีการพัฒนา

จริยธรรมท่ีมีตอการเรียนและสามารถประสบความสำเร็จ

ในการเรียนไดอยางสมบูรณกลาวคือเปนผูเรียนที่มีความรู

ความสามารถสรางสรรคเพือ่สงัคมทีม่คีณุภาพอยางตอเนือ่ง 

 วธิกีารปลกูฝงจรยิธรรมในการใชบทเรยีนอเีลรินนิง่ 

ถาเราตองการใหผูเรียนของเราเปนทรัพยากรที่มีคุณคา 

และรูจักเลือกใชบทเรียนคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี เราตอง

ชวยกันปลูกฝงจริยธรรมใหเกิดขึ้นอยางถูกวิธี ซึ่งมีวิธีดังตอ

ไปนี้  
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 ๑. บดิา มารดา และทกุคนในครอบครวัตองปฏบิตัติน

เปนแบบอยางทีด่ ีคนในครอบครัวตองแสดงความมีจรยิธรรม

ใหเดก็ดเูปนตัวอยางและเกิดความประทับใจเปนคนดทีีส่งัคม

และชาติตองการพรอมที่จะใหเด็กปฏิบัติตาม เพราะเด็ก

เปนนักเรียนแบบที่ดี เปนวัยที่กำลังแสวงหาแบบอยาง เมื่อ

เด็กเติบโตเปนผูใหญในอนาคตเขาก็จะเปนแบบอยางที่ดีแก

ลูกหลานสืบไปเปน วัฏจักรแหงการสืบทอดจริยธรรม บิดา 

มารดา ตองบอกลูกวา การหมกมุนแตกามารมณโดยการดู

แตภาพโปในอินเตอรเน็ต เปนสิ่งที่ไมถูกตองและจะนำผล

เสียมาสูตัวลูกและสังคม ควรชวนลูกไปเลนกีฬา หรือ

กิจกรรมนันทนาการสรางสรรคอยางอ่ืน  

 ๒. ในหลักสูตรการเรยีนทกุระดับช้ันควรบรรจรุายวชิา

ที่ปลูกฝงจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกฝนตาม 

ครูจะตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ชวยแกไขปรับปรุง 

ตักเตือนเมื่อเด็กนักเรียนแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมในทาง

จริยธรรม ในสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฎการณที่นักศึกษาที่

เรียนดานวิทยาการคอมพิวเตอรแขงขันวาใครสามารถ

ทำใหคอมพิวเตอรทำในส่ิงที่ไมควรทำ เชน ปลอยไวรัสให

เครื่องอ่ืน เปนตน ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เหตุการณอยางนี้

เกิดขึ้น ครูจะตองตักเตือนนักเรียนที่ทำสิ่งเหลานี้วาเปนการ

เรียนรูที่ควรละเวนไมควรกล่ันแกลงผูอื่น และใหลูกศิษย

เรียนลึกฝนแตสิ่งดีงาม  

 ๓. บุคคลที่มีจริยธรรมควรไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติจากสังคม อันเปนรางวัลแหงการประกอบความดี 

ทั้งยังเปนแรงบันดาลใจ เปนกำลังใจใหแกบุคคลที่ปฏิบัติ

ตนเอง ตัวอยางของบุคคลที่มีจริยธรรมดีเดนในสังคมที่ควร

ทีไ่ดรบัการยกยองไดแก ศาสตราจารยศลิป ดร.ปวย อึง๊ภากรณ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

ฯลฯ  

 ๔. บคุคลท่ีประพฤติตวันอกรีตแหงจรยิธรรมสมควร

ลงโทษ อนัจะเปนตวัอยางใหบคุคลทีก่ำลงัจะประพฤตนิอกรตี

ของจริยธรรมเกิดความหวาดกลวัหนัมาปฏิบตัติามกฎระเบียบ

ของสังคม เชน การลงโทษนักศึกษาที่ลงโฆษณาขายบริการ

ทางเพศบนอินเตอรเน็ต สังคมตองทราบดวยวาการแกลง 

ผูอื่นดวยการตัดตอภาพใหผูอื่นเสียหายเปนความผิดตาม

กฎหมายและควรไดรับการลงโทษ 

บทสรุป 

 ผลจากการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิรนนิ่งทำให

เกิดองคความรูที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงาน  

ใหประสบความสำเร็จในกิจการหรืองานที่ไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติ ความรับผิดชอบจะเกื้อหนุนใหเกิดความกาวหนา

และเปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือไดรับการสรรเสริญจาก

สงัคม โดยเฉพาะพฤตกิรรมทางการเรยีนของผูเรยีนทีส่งผล

โดยตรงกบัความสำเรจ็ทางการเรยีน จรยิธรรมจงึเปนสวนหนึง่

ทีข่าดไมไดสำหรบัการจดัการเรยีนการสอนทัง้แบบหองเรยีน

เสมือนและแบบหองเรียนปกติ ทั้งผูเรียนและผูสอนตองมี

จริยธรรมหรือมีพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ดีดวย จึงจะ

ทำใหการเรยีนการสอนประสบความสำเรจ็ (สมโภชน, ๒๕๔๙ : 

๑๓) การจดัการเรยีนการสอนในระบบอเีลรินนิง่ จำเปนอยางยิง่

ทีจ่ะตองพจิารณา พฒันาองคประกอบในภาพรวมของระบบ

ในแตละดานใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด เพื่อใหการจัด  

การเรียนการสอนในองคกรมีโอกาสประสบความสำเร็จได 

องคประกอบที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาไดแก การกำหนด

กลยทุธการสอน เตรยีมความพรอมดานเทคโนโลย ีออกแบบ

สวนทีใ่ชประสานกบัผูเรยีนอยางมคีณุภาพ ตองมกีารประเมนิ

ผลการเรยีนและการบรหิารจดัการ มวีธิกีารบรหิารจดัการทีด่ ี

มทีรพัยากรทางการเรยีน คำนงึถงึจรยิธรรม รวมถงึมหีนวยงาน

ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูเรียน

และเปนการเสริมสรางความกาวหนาใหกับการศึกษาไทย

อีกดวย. 

ภาพองคประกอบของการพัฒนาอีเลิรนนิ่ง 

  (ที่มา : Khan, ๒๐๐๘) 
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ขอเสนอแนะ 

 ๑. ในปจจุบันการจัดการเรียนเรียนแบบอีเลิรนนิ่ง 

ทั้งผูสอนและผูเรียนสามารถมองเห็นภาพจากกลองวีดีโอ

แบบคนตอคนไดอยางชัดเจน แตตองมีการนัดหมายเวลาให

ตรงกันเพื่อใหเกิดเรียนคลายหองเรียนปกติ ดังนั้น ควรมี

การจัดทำวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ   

ผูเรียนในสภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่งโดยผานระบบวีดีโอ 

Conference. 

ศิริชัย นามบุรี. การพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมินและการปรับพฤติกรรมทางจริยธรรมดานความรับผิดชอบของผู

เรียนในสภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่ง. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๕๒ 

สมโภชน พนาวาส. การศึกษาจริยธรรมท่ีสงผลตอการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙ 

 ๒. ควรมกีารทำวจิยัเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนในสภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่ง

โดยผานระบบวีดีโอ Conference. กับผูเรียนที่เรียนใน

หองเรียนปกติ 

บรรณานุกรม
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