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Abstract
Purpose: To explore the opinions of doctoral students on the use of social media, cloud computing and
mobile applications for education.
Design: Descriptive research design.
Methods: The sample was 30 doctoral students of a private university. Data were collected by questionnaire
of opinion on the use of social media, cloud computing and mobile applications. Descriptive statistics were used
for data analysis.
Main findings: The doctoral students’ opinion scores on the use of social media, cloud computing and
mobile applications for education were at high and highest levels with the mean scores on use of social media
(X = 4.27, SD = .63), cloud computing (X = 4.19, SD = .57), and mobile applications (X = 4.40, SD = .61) for
education respectively.
Conclusion and recommendations: The class for doctoral students can use social media, cloud
computing and mobile applications. The doctoral classroom should be held by using social media, cloud
computing and mobile applications coupled with the regular classroom.
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ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง
และโมบายแอพพิเคชัน เพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ, พย.ด.1 ไพศาล จันทรังษี, ปร.ด.1 ปณิตา วรรณพิรุณ, คด.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันเพือ่ การจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษาปริญญาเอก
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงพรรณนา
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึง่ จำ�นวน 30 ราย คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
โดยวิธเี จาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบาย
แอพพิเคชันเพือ่ การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 29 ข้อคำ�ถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา
ผลการวิจยั : นักศึกษาปริญญาเอกมีความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันเพือ่
การศึกษา อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (X = 4.27, SD = .63)
คลาวด์คอมพิวติง (X = 4.19, SD = .57) และโมบายแอพพิเคชัน (X = 4.40, SD = .61) เพือ่ การศึกษา ตามลำ�ดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ: การจัดการเรียนการสอนสำ�หรับนักศึกษาปริญญาเอก สามารถใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง
และโมบายแอพพิเคชันควบคูก่ บั การเรียนในชัน้ เรียนปกติได้ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกควรนำ�สือ่ สังคม
ออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชัน มาใช้รว่ มกันในการจัดการเรียนการสอน
คำ�สำ�คัญ: สือ่ สังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง โมบายแอพพิเคชัน
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