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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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ความสำ�คัญของปัญหา

ในปัจจุบันนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดย
เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ทม่ี ี
ความรู้และประสบการณ์ และมีความต้องการพัฒนาตนเอง
ดังนัน้ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนควรจัดให้สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Knowles1 ทีก่ ล่าวว่าประสบการณ์ของผูใ้ หญ่เป็น
ทรัพยากรการเรียนรูท้ ท่ี รงคุณค่า การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (active
participation) โดยใช้ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่มาเป็นวิธกี ารจัดการ
เรียนการสอน ตามแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ทก่ี ล่าวว่า
ผูใ้ หญ่ตอ้ งการการเรียนรู้ (need to know) มีแนวคิดของตนเอง
(the learner’s self concept) และมีประสบการณ์ (learner’s
experience) มีความพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ (readiness to learn) มีแรง
จูงใจ (motivation) และมีความสามารถกำ�หนดทิศทางไปสูก่ ารเรียน
รูข้ องตนเองได้ (orientation to learning)2 ดังนัน้ การจัดการเรียน
การสอนสำ�หรับผูใ้ หญ่ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรูข้ องผู้
เรียนจึงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นอย่างยิง่ ในการพัฒนาตนเองให้
มีความรูค้ วามสามารถเป็นการเพิม่ ศักยภาพให้ตนเอง และการนำ�
เครือข่ายสังคมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะทำ�ให้เกิด
การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
จากการศึกษาของปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรณ
ุ 3
พบว่ามีการนำ�เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาใช้รว่ มกับอีเลิรน์ นิง
และจะทำ�ให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดี4 การมีเครือข่าย
สังคมจะสามารถกระตุน้ การสร้างเครือข่ายในชุมชนและขยายการ
เรียนรูอ้ อกไปนอกชัน้ เรียน5 ในปัจจุบนั การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการสือ่ สาร เช่น Academia, Linked
in, Research Gate3 ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์เพือ่ การติดต่อพบปะและสนทนากัน มีการซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างอิสระ6 และสามารถแลกเปลีย่ น
ข้อมูลซึง่ อาจเป็นรูปภาพ บทความ หรือสาระต่างๆ ทีต่ อ้ งการแบ่ง
ปันกับผูอ้ น่ื ดังนัน้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะต้องมีสมรรถนะในการใช้
เทคโนโลยีตา่ งๆได้ดว้ ย
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมบี ทบาทสำ�คัญในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�ำ หนดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีให้เป็นสมรรถนะที่สำ�คัญที่ผ้เู รียนพึงมีและ
ปฏิบตั ไิ ด้ โดยผูเ้ รียนจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ และการแก้ปญ
ั หาอย่าง
7
สร้างสรร กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผ้เู รียน
สามารถกระตุน้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนิน
การจัดเนือ้ หาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
68 Journal of Nursing Science

ความต้องการของผูเ้ รียน จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การ
เรียนเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ
เวลา เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ โดยผูเ้ รียนมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การพัฒนา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ให้มคี วาม
รู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การแสวงหาความ
รูแ้ ละการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (constructivism) โดยการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นคุณสมบัตทิ ส่ี �ำ คัญของ
ผูเ้ รียนทุกคนและทุกระดับการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการนำ�เทคโนโลยีสอ่ื สังคม
ออนไลน์มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมในยุคปัจจุบัน8เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็น
เครือ่ งมือทีน่ �ำ มาใช้ในสถาบันการศึกษา ด้วยความเจริญก้าวหน้า
ของระบบอินเทอร์เน็ตทำ�ให้ผ้เู รียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ ได้งา่ ย สะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ 9 ประกอบกับ
สือ่ สังคมออนไลน์ (social media) ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการ
ดำ�เนินชีวติ โดยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจและเข้าใจในการ
ใช้งาน10 ทำ�ให้ขอ้ มูลทางการเรียนการสอนสามารถแบ่งปันให้ผอู้ น่ื
และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น Facebook, Twitter, YouTube และ
Weblog เป็นต้น11 นอกจากนี้ Matusevich12 ยังพบว่าเทคโนโลยี
เป็นสิง่ สำ�คัญในการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเองลงสูก่ ารปฏิบตั ทิ างการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (social media)
ได้แก่ เฟสบุค (Facebook) คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing)
ได้แก่ Data Storage: Box, Drop box และ Google Applications
และโมบายแอพพิเคชัน (mobile application) ได้แก่ Line และ
Facebook ดังนัน้ การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์แบบต่างๆจึงสามารถ
นำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
จากการศึกษาวิจยั ของ Gartner13 พบว่าเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติง้ มีแนวโน้มเป็นอันดับทีห่ นึง่ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Top IT Technology Trends) ในปี 2010 และจัดเป็นกลยุทธ์ทม่ี ี
ศักยภาพสามารถส่งผลกระทบทีส่ �ำ คัญต่อองค์กร และเป็นทีค่ าด
การณ์วา่ ในปี 2015 เทคโนโลยีนจ้ี ะมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประมวลผลจะเสนอในรูปแบบการ
บริการบนพืน้ ฐานการจัดสรรทรัพยากรตามการใช้งานจริง ซึง่
เป็นการประมวลผลผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ค�ำ นึงถึงเรือ่ งการ
จัดการทรัพยากรโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอที (IT infrastructure)14
ทำ�ให้ประหยัดงบประมาณในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับบุคลากร และยังช่วยลดระยะเวลาใน
การทำ�งานและการเรียนรูภ้ ายในองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
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ต่างๆ อีกด้วย
เทคโนโลยีการสือ่ สารไร้สายผ่านเครือ่ งมือสือ่ สารแบบพกพา
ได้แก่ สมาร์ทโฟน (smart phone) แท็บเล็ต (tablet) มีพฒ
ั นาการ
อย่างรวดเร็วและได้รบั ความนิยมมาก เพราะเป็นการสือ่ สารแบบ
จอสัมผัส (touch screen media) ทำ�ให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย
ผูใ้ ช้สามารถสือ่ สารได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ประเภทของโมบายแอพพลิ
เคชั่น (mobile application) ที่มีมากมายบนสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต ยิง่ ทำ�ให้ผใู้ ช้สามารถทำ�การสือ่ สารไร้สายรูปแบบต่างๆ
ได้คล่องตัวมากขึ้น แนวโน้มของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารแบบไร้สายบนเครือ่ งมือสือ่ สารแบบจอสัมผัสจะมีเพิม่ มาก
ขึน้ เปิดรับได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาจากหลายๆ แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ต15 สำ�หรับเฟสบุค (Facebook) เป็นโปรแกรมบน
สังคมออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นเครือข่าย
สังคมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ และติดอันดับหนึง่ ของเว็บเครือข่าย
สังคมยอดนิยมจากทัว่ โลก ส่งผลให้สถานศึกษาต่างๆ ใช้เฟสบุค
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา16 การใช้เฟสบุคในการ
เรียนการสอนเป็นประโยชน์ดา้ นการสือ่ สารข้อมูลในการติดต่อพูด
คุย แสดงความคิดเห็น ทัง้ แบบเฉพาะภายในกลุม่ ๆ เดียวกัน หรือ
ในแบบเปิดเผยแก่สาธารณชนทัว่ ไป ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ผสู้ อน
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก สำ�หรับสาเหตุทผ่ี สู้ อนพิจารณา
เลือกใช้เฟซบุคเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
เนือ่ งจาก 1) เป็นการพัฒนาด้านภาษาของผูส้ อนและผูเ้ รียนใน
การติดต่อสือ่ สารโดยการเขียนและอ่านข้อความเพือ่ แสดงความ
เห็นต่างๆ เกีย่ วกับวิชาทีเ่ รียน จะช่วยให้ผเู้ รียนได้ฝกึ การเขียน การ
สะกดคำ� และการใช้ไวยากรณ์ทถ่ี กู ต้อง 2) การสือ่ สารระหว่าง
บุคคลซึง่ เป็นสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูส้ อนกับผูส้ อนด้วยกัน
หรือระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน และผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ในการติดต่อ
สือ่ สารและแลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน รวมถึงสนับสนุนให้
ผูเ้ รียนกล้าแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากยิง่ ขึน้ 3) การทำ�งานร่วม
กันเป็นกลุม่ ซึง่ เฟซบุคเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
จะต้องรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายร่วมกับผูเ้ รียนอืน่ ๆ เป็น
กลุม่ ซึง่ เป็นการฝึกทักษะการเป็นผูน้ �ำ และการเป็นผูต้ าม 4) เพิม่
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้
เฟซบุคยังเป็นศูนย์กลางและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ทีส่ ร้าง
และแบ่งปันความรูใ้ หม่ๆ แก่กนั และกัน เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรูแ้ ละเป็นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ทท่ี รงประสิทธิภาพใน
การเรียนรูแ้ บบไร้ขดี จำ�กัด16แต่ทง้ั นีก้ ต็ อ้ งเหมาะสมกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของการจัดการเรียนการสอนด้วย
ทฤษฎีการสอนทีเ่ หมาะสมต่อการสอนผ่านคอมพิวเตอร์มี
หลายทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gangna) เป็น
แนวทาง 9 ขัน้ ตอนทีใ่ ช้ในการออกแบบการเรียนการสอน โดยมี

ความเชือ่ ว่าการเรียนรูข้ องคนจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยศักยภาพ
ทัง้ ภายในและภายนอกผูเ้ รียน (internal and external condition)
และเหตุการณ์ในชัน้ เรียน (event of learning) โดยมีสภาพการเรียน
รูเ้ ป็น 9 ขัน้ ตอน5 ตามลำ�ดับดังนี้ 1) การเร้าความสนใจ 2) การแจ้ง
จุดมุง่ หมายการเรียนให้แก่ผเู้ รียน 3) การสร้างสถานการณ์เพือ่
ดึงดูดความรูเ้ ดิม 4) การนำ�เสนอบทเรียน 5) การให้แนวทางใน
การเรียนรู้ 6) การให้ผเู้ รียนลงมือกระทำ�ด้วยตนเอง 7) การให้
ข้อมูลป้อนกลับ 8) การจัดการปฏิบตั ิ และ 9) การสรุปและเน้นให้
เกิดความจำ� นอกจากนีย้ งั พบทฤษฎีการสอนอืน่ ๆ ทีก่ ล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
จะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่
โดยการสร้างสถานการณ์ดว้ ยตนเอง17และทำ�ให้เกิดปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนด้วยตนเอง
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อออนไลน์
สามารถจัดกระทำ�ได้โดยการพัฒนาภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ 4
ประการ1 คือ 1) การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(constructivism) เป็นความเชือ่ ว่าคนจะสร้างความรูใ้ หม่ได้เสมอ
หากมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยและเป็นการเรียนรู้ท่ีได้
มากกว่าการถ่ายทอดจากสมองสูส่ มอง เช่น การจำ�ได้ แต่จะมีการ
แลกเปลีย่ นทัศนคติและเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของผูอ้ น่ื ด้วย เช่น
การ Chat การใช้กระดานเสวนาเป็นต้น 2) การเรียนรูแ้ บบคิดเอง
สร้างเอง (constructionism) เป็นการเรียนรูแ้ บบลงมือกระทำ�ด้วย
ตนเอง เช่น การโพสต์แสดงความคิดเห็น การอธิบาย และการ
โต้ตอบบนกระดานเสวนาเป็นต้น 3) การเรียนรูแ้ บบสร้างองค์
ความรูใ้ นสังคม (social constructivism) เป็นการเรียนรูแ้ บบหมู่
คณะโดยมีความเชือ่ ว่าทุกคนสามารถเป็นทัง้ ครูและนักเรียนได้ใน
เวลาเดียวกัน การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้โดยการสร้างสิง่ หนึง่ สิง่ ใดให้
ผูอ้ น่ื เห็น การสังเกตการณ์กระทำ�ของผูอ้ น่ื ในชัน้ เรียน แล้วเชือ่ ม
โยงความรูใ้ หม่ผา่ นบริบทของตนเอง ปรับแต่งความรูเ้ ดิมเพือ่ การ
เรียนรูใ้ หม่ เพราะผูเ้ รียนทุกคนในห้องเรียนมีสว่ นร่วมในการสร้าง
ห้องเรียนของตนเอง และมีความเชือ่ ว่าความสำ�เร็จของหมูค่ ณะ
เป็นความสำ�เร็จของตนเองด้วย 4) การเชือ่ มโยงและการแยกส่วน
(connected and separated knowing) เป็นการเชือ่ มโยงภายใน
กลุม่ ซึง่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การสะท้อนความ
คิดในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในกระดานเสวนา ห้องสนทนา การ Chat
การสำ�รวจความคิดเห็น การปฏิบตั กิ าร (workshop) ในห้องปฏิบตั ิ
การที่ผ้เู รียนช่วยกันให้คะแนนเพื่อนๆ และให้คะแนนตนเอง
เป็นต้น ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนโดยผ่านสือ่ ออนไลน์จงึ ต้อง
สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ด้วยเหตุทง่ี านวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนสำ�หรับ
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นักศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่อา้ งอิงจากต่างประเทศ
สำ�หรับงานวิจยั ในประเทศจะเป็นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ซึง่ ผูเ้ รียนมีลกั ษณะและคุณสมบัตแิ ตกต่างจาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูเ้ รียนในระดับปริญญาเอกเป็น
ผูท้ อ่ี ยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ (adult learner) มีความรูแ้ ละประสบการณ์
มากมาย สามารถเรียนรูแ้ ละชีน้ �ำ ตนเองได้ ดังนัน้ การจัดการเรียน
การสอนจึงต้องมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างจากการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาสำ�หรับนักศึกษาปริญญาเอกโดยใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติว่ามีความ
เหมาะสมกับความสนใจ และความสามารถในการใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์ของผูเ้ รียนทีอ่ ยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่หรือไม่เพียงใด เพือ่ ให้สถาบัน
การศึกษามีแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ คลาวด์
คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันในการจัดการเรียนการสอน
สำ�หรับนักศึกษาปริญญาเอก

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกสาขาวิชา ทุกชัน้ ปีทก่ี �ำ ลังศึกษา
ในทุกรายวิชา รวมทัง้ รายวิชาวิทยานิพนธ์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึง่ ระหว่างปีการศึกษา 2551-2556 การกำ�หนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างได้จากตารางของ Krejcie & Morgan18 ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 52 คน แต่ดว้ ยนักศึกษาปริญญาเอกมีผทู้ ส่ี �ำ เร็จการศึกษา
ไปก่อนและลาพักการศึกษาจำ�นวนหนึ่งทำ�ให้ต้องคัดออก
เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทำ�ให้เหลือ
จำ�นวนนักศึกษาทีส่ ามารถเป็นกลุม่ ตัวอย่างได้จ�ำ นวน 30 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2
ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจำ�นวน 8 ข้อ
ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเกีย่ วกับเพศ การเคยใช้หรือไม่เคยใช้เครือ่ ง
มือสือ่ สังคมออนไลน์ การเรียนผ่านระบบอีเลิรน์ นิง ช่วงเวลาทีใ่ ช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพือ่ การศึกษา อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
เข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณทีใ่ ช้ในการเข้าถึงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้ส่อื สังคม
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ออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันเพือ่ การศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แบบสอบถามของปณิตา
วรรณพิรณ
ุ 3 โดยมีขน้ั ตอนการพัฒนาดังนี้
1. สังเคราะห์กรอบแนวคิดด้านสื่อสังคมออนไลน์ ด้าน
คลาวด์คอมพิวติง ด้านโมบายแอพพิเคชัน และด้านการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา เพือ่ ออกแบบข้อคำ�ถาม
2. นำ�แบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
สือ่ สังคมออนไลน์ ด้านคลาวด์คอมพิวติง ด้านโมบายแอพพิเคชัน
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและด้านการสอนระดับบัณฑิต
ศึกษาจำ�นวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content
validity) และสำ�นวนภาษาโดยการประเมินดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Congruence: IOC) กำ�หนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
ข้อคำ�ถามทีม่ คี า่ IOC มากกว่า 0.5 ขึน้ ไป โดยแบบสอบถาม
ทัง้ หมดมีคา่ IOC ระหว่าง 0.80-1.00 และปรับแก้รายการคำ�ถาม
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ด้วย
โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับ .86
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 มีข้อคำ�ถามทั้งหมด 21 ข้อ
โดยสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ 1) สือ่ สังคมออนไลน์
(social media) เพือ่ การศึกษา ได้แก่ Facebook, YouTube, Slide
share และ Blog ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม 8 ข้อ 2) คลาวด์คอม
พิวติงเพือ่ การศึกษา (cloud computing) ได้แก่ Data Storage:
Box, Drop box และ Google Applications for Education ประกอบ
ด้วยข้อคำ�ถาม 5 ข้อ และ 3) โมบายแอพพิเคชันเพือ่ การศึกษา
(mobile application) ได้แก่ Line, Tango และ Facebook ประกอบ
ด้วยข้อคำ�ถาม 8 ข้อและในส่วนท้ายของแบบสอบถามชุดนีเ้ ป็น
คำ�ถามปลายเปิดเพือ่ การเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5
ระดับ (5 = เห็นด้วยระดับมากทีส่ ดุ 4 = เห็นด้วยระดับมาก 3 =
เห็นด้วยระดับปานกลาง 2 = เห็นด้วยระดับน้อย และ 1 = เห็น
ด้วยระดับน้อยทีส่ ดุ )
โดยมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงเห็นด้วยระดับมากทีส่ ดุ
3.41 - 4.20 หมายถึงเห็นด้วยระดับมาก 2.61 - 3.40 หมายถึง
เห็นด้วยระดับปานกลาง 1.81 - 2.60 หมายถึงเห็นด้วยระดับน้อย
และ 1.00 - 1.80 หมายถึงเห็นด้วยระดับน้อยทีส่ ดุ 19
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยแนะนำ�ตนเองและชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่จี ะ
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ได้รบั จากการวิจยั ครัง้ นีน้ กั ศึกษามีสทิ ธิท์ จ่ี ะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
การวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มผี ลต่อการศึกษาของนักศึกษา
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เก็บข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั นัดประชุมนักศึกษาทุก
ชัน้ ปีทม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ช่วงสัปดาห์แรกของภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น เพือ่
แจ้งวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่นกั ศึกษา
ผูว้ จิ ยั สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจยั ของนักศึกษา จาก
นัน้ แจกแบบสอบถามให้นกั ศึกษาตอบในชัน้ เรียน นักศึกษาใช้เวลา
ในการตอบแบบสอบถามประมาณคนละ 20-30 นาที แจก
แบบสอบถามทัง้ หมด 30 ฉบับ ได้รบั กลับคืน ทัง้ หมด 30 ฉบับ
คิดเป็น 100%
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตพิ รรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.00 เคยใช้

สือ่ สังคมออนไลน์ (Facebook) ร้อยละ 93.30 เคยใช้คลาวด์
คอมพิวติง (cloud computing) ร้อยละ 70.00 โมบายแอพพิเคชัน
(mobile application) ร้อยละ 93.30 ช่วงเวลาใช้อนิ เทอร์เน็ต
(internet time) หลัง 20.00 น. ร้อยละ 53.30 และ 17.0020.00 น. ร้อยละ 20.00 อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ (equipment for internet access) คือ คอมพิวเตอร์สว่ น
ตัว (PC) ร้อยละ 86.70 โทรศัพท์มอื ถือ (smart phone) ร้อยละ
76.70 และ Tablet ร้อยละ 66.70 สัญญาณทีใ่ ช้ (signal for
internet access) คือ wifi ร้อยละ 90.00 สามจี (3G) ร้อยละ 76.70
แลน (lan) ร้อยละ 26.70
ในด้านสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ การศึกษา (social media) กลุม่
ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
(X = 4.27, SD = .63) โดยทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ คะแนนอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ (X = 4.27 - 4.47, SD = .69 - .77) ยกเว้นด้านทีท่ �ำ ให้
มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ด้านที่ทำ�ให้มีช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ ด้านสร้างภาพลักษณ์ท�ำ ให้มชี อ่ งทางการ
นำ�เสนอความคิดเห็นได้ดขี น้ึ ทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ คะแนนอยูใ่ นระดับ
มาก (X = 4.10-4.20, SD = .79 - .88) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ การศึกษา โดยรวมและจำ�แนก
		 รายด้าน
ระดับความคิดเห็นต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์เพือ่ การศึกษา
  ระดับความคิดเห็นโดยรวม
ระดับความคิดเห็นรายด้าน
1. สามารถเข้าถึงได้ผา่ นอุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย
2. ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร
3. ใช้งานได้งา่ ย สะดวก ทันสมัย
4. ทำ�ให้สามารถติดต่อเพือ่ นในห้องได้มากขึน้
5. ทำ�ให้รสู้ กึ ใกล้ชดิ กับกลุม่ เพือ่ นมากขึน้
6. ทำ�ให้มชี อ่ งทางการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์
7. ทำ�ให้มชี อ่ งทางการนำ�เสนอความคิดเห็นได้ดขี น้ึ
8. ทำ�ให้มกี จิ กรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
ในด้านคลาวด์คอมพิวติงเพือ่ การศึกษา (cloud computing)
กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X = 4.19, SD = .57) โดยมีคา่ เฉลีย่ คะแนนในระดับมากทีส่ ดุ 3
ด้าน (X = 4.23-4.40, SD = .77 - .84) เกีย่ วกับด้านการช่วยใน
การจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลสะดวกมากขึน้ ด้านการเพิม่ ช่อง

Mean
4.27

SD
.63

แปลผล
มากทีส่ ดุ

4.47
4.40
4.33
4.30
4.27
4.20
4.17
4.10

.77
.72
.75
.75
.69
.88
.79
.88

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก

ทางในการนัดหมาย ติดต่อสือ่ สาร และด้านการเป็นเครือ่ งมือ
สนับสนุนการเรียนการวิจยั และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนในระดับมาก 2
ด้าน (X = 3.97-4.03, SD = .85 - .92) เกีย่ วกับด้านข้อมูลมีความ
ปลอดภัย ไม่เสีย่ งต่อการสูญหาย และด้านการสามารถใช้งานได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการใช้คลาวด์คอมพิวติงเพือ่ การศึกษาโดยรวมและจำ�แนก
รายด้าน
Mean
ระดับความคิดเห็นในด้านคลาวด์คอมพิวติงเพือ่ การศึกษา
แปลผล
SD
4.19
ระดับความคิดเห็น โดยรวม
มาก
.57
ระดับความคิดเห็นรายด้าน
4.40
1. ช่วยในการจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลสะดวกมากขึน้
มากทีส่ ดุ
.77
4.33
2. เป็นการเพิม่ ช่องทางในการนัดหมาย ติดต่อสือ่ สาร
มากทีส่ ดุ
.84
4.23
3. เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการเรียน การวิจยั
มากทีส่ ดุ
.77
4.03
4. สามารถใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
มาก
.92
3.97
5. ข้อมูลมีความปลอดภัย ไม่เสีย่ งต่อการสูญหาย
มาก
.85
ในด้ า นโมบายแอพพิ เ คชั น เพื่อ การศึ ก ษา (mobile ในระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน (X = 4.23-4.47, SD = .61 - .81)
application) กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ (ตารางที่ 3)
ในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.40, SD = .61) โดยมีคา่ เฉลีย่ คะแนน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการใช้โมบายแอพพิเคชัน เพือ่ การศึกษา โดยรวมและจำ�แนก
รายด้าน
Mean
ระดับความคิดเห็นต่อการใช้โมบายแอพพิเคชันเพือ่ การศึกษา
แปลผล
SD
4.40
ระดับความคิดเห็น โดยรวม
มากทีส่ ดุ
.61
ระดับความคิดเห็นรายด้าน
4.47
1. ทำ�ให้รสู้ กึ ใกล้ชดิ กับกลุม่ เพือ่ นมากขึน้
มากทีส่ ดุ
.68
4.47
2. ทำ�ให้สามารถติดต่อเพือ่ นในห้องได้มากขึน้
มากทีส่ ดุ
.68
4.47
3. ทำ�ให้มชี อ่ งทางการนำ�เสนอความคิดเห็นได้ดขี น้ึ
มากทีส่ ดุ
.73
4.43
4. สามารถเข้าถึงได้ผา่ นอุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย
มากทีส่ ดุ
.67
4.40
5. ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร
มากทีส่ ดุ
.81
4.37
6. ใช้งานได้งา่ ย สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
มากทีส่ ดุ
.61
4.30
7. ทำ�ให้มกี จิ กรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
มากทีส่ ดุ
.75
4.23
8. ทำ�ให้มชี อ่ งทางการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์
มากทีส่ ดุ
.77

การอภิปรายผล

กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.00 ทีเ่ ป็นดังนี้
เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการทุกสาขาวิชา
เอก (การจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารโรงพยาบาล
การบริหารการพยาบาล และการบริหารการศึกษา) ส่วนใหญ่เมือ่
แรกเข้าจะเป็นนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชายในทุกชั้นปี
สำ�หรับการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ (เฟสบุค) พบว่าเคยใช้สอ่ื ชนิดนี้
ร้อยละ 93.30 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในปัจจุบนั การใช้เฟสบุคเป็นทีน่ ยิ ม
มากกว่าสือ่ อืน่ ๆ16 จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่านักศึกษาเคยใช้
คลาวด์คอมพิวติงร้อยละ 70.00 ด้วยในปัจจุบนั แนวโน้มของเว็บ
(web) กลายเป็นสือ่ กลางของการติดต่อสือ่ สารมากขึน้ กับทัง้
เป็นการประหยัดพลังงานในการเปิดปิดและบันทึกข้อมูลต่างๆ
และเป็นการใช้งานทีง่ า่ ยและไม่ซบั ซ้อน เป็นการจัดระเบียบข้อมูล
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ให้มปี ระสิทธิภาพช่วยให้การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและถูก
ต้องแม่นยำ�กว่าเดิม9 ส่วนการใช้โมบายแอพพิเคชัน และโปรแกรม
ทีน่ ยิ มใช้มากคือ ไลน์ (Line) และเฟสบุค (Facebook) โดยมีการใช้
ร้อยละ 93.30 ด้วยนักศึกษาปริญญาเอกเป็นผูท้ จ่ี บการศึกษา
ระดับปริญญาโทแล้ว และทำ�งานระดับผูบ้ ริหารหรือหัวหน้าส่วน
งานมีรายได้เป็นของตนเอง ทำ�ให้มกี �ำ ลังซือ้ อุปกรณ์ทม่ี เี ทคโนโลยี
สูงมาใช้ได้ เช่น โทรศัพท์มอื ถือรุน่ ใหม่ๆ ทำ�ให้สามารถค้นหาและ
เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และมีอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
และมีแอพพลิเคชันต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย สำ�หรับช่วงเวลาใช้
อินเทอร์เน็ต พบว่าจะใช้ในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. ร้อยละ 53.30
และ 17.00-20.00 น. ร้อยละ 20.00 ด้วยนักศึกษาปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนนอกเวลา
ราชการในหลักสูตรภาคพิเศษโดยจะทำ�งานประจำ�ตัง้ แต่วนั จันทร์
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ถึงวันศุกร์ และเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านัน้ และช่วง
เวลา 17.00 น เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ ลิกจากงานประจำ�
และจัดการกับภารกิจส่วนตัวและครอบครัวเสร็จสิน้ แล้ว ทำ�ให้มี
เวลาส่วนตัวเพือ่ การศึกษาค้นคว้าเพือ่ การเรียนของตนเองได้ใน
ช่วงกลางคืนของวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ทำ�ให้ตอ้ งบริหารเวลาเพือ่ การ
เรียน การทำ�งาน และครอบครัวให้สมดุลกัน
ด้วยเหตุทน่ี กั ศึกษาต้องมีเวลาทบทวนบทเรียน และเพิม่ เติม
ความรูน้ อกเหนือจากในชัน้ เรียน และต้องรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ดว้ ย ทำ�ให้นกั ศึกษาต้องใช้ประโยชน์
จากสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ การศึกษา ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.27,
SD = .63) และค่าเฉลีย่ รายด้านอยูท่ ร่ี ะดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ด้าน
การใช้งานได้ง่ายสะดวกทันสมัย ด้านที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
อุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย ด้านทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ ใกล้ชดิ กับกลุม่ เพือ่ นมาก
ขึน้ ด้านทีท่ �ำ ให้สามารถติดต่อเพือ่ นในห้องได้มากขึน้ และด้าน
การช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร แสดงว่านักศึกษามีความ
เห็นด้วยกับวิธจี ดั การเรียนสอนโดยใช้สอ่ื สังคมออนไลน์รว่ มกับ
การเรียนการสอนแบบปกติ ทีเ่ ป็นดังนีเ้ พราะนักศึกษาอาจต้อง
ขาดเรียนเป็นครั้งคราวด้วยมีความจำ�เป็นบางอย่างที่ทำ�ให้ไม่
สามารถมาเรียนในชั้นเรียนปกติได้ อาจทำ�ให้ไม่สามารถร่วม
กิจกรรมหลากหลายทีผ่ สู้ อนจัดเตรียมไว้ได้ เช่น การสัมมนา และ
อภิปรายกลุม่ การนำ�เสนอโครงงานและรายงานต่างๆ การแสดง
ความคิดเห็นผ่านกระดานเสวนา และ chat room เป็นต้น
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ท�ำ ให้นกั ศึกษา
สามารถติดตามบทเรียน เอกสารการสอน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบ
หมายตามกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ สู้ อนกำ�หนดไว้ได้ทกุ วิชา
และทุกสัปดาห์ของการเรียน และในกรณีทม่ี กี ารนัดหมายล่วงหน้า
นักศึกษาสามารถเรียนทางไกลโดยถ่ายทอดสด (teleconferences)
ได้อกี ด้วย นอกจากการรับข้อมูลจากผูส้ อนแล้วผูเ้ รียนยังสามารถ
ส่งงานทีเ่ ป็นไฟล์อกั ษร ภาพ และเสียงในสือ่ สังคมออนไลน์ให้
ผูส้ อนและเพือ่ นๆ ในชัน้ เรียนได้ และนักศึกษายังสามารถทิง้
ข้อความหรือคำ�ถามไว้ส�ำ หรับถามอาจารย์ผสู้ อนในเฟสบุคได้อกี
ด้วย ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนแบบนีช้ ว่ ยส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาเอกทีม่ กี ารเรียนแบบผูใ้ หญ่
สามารถชีน้ �ำ ตนเองได้ (self directed learning) ได้เป็นอย่างดี
เป็นการเรียนเมือ่ ผูเ้ รียนพร้อมทัง้ ในเรือ่ งเวลาและสถานที่ โดย
สามารถเรียนโดยลำ�พัง ไม่มใี ครรบกวน เรียนด้วยความต้องการ
ของตนเองอย่างกระตือรือร้น โดยไม่มกี ารบังคับ สามารถเรียนซ้�ำ
ได้ถา้ ยังไม่เข้าใจชัดเจน และสามารถเรียนด้วยอัตราในการเรียนรู้
และความสามารถของตนเอง (own rate and ability) นักศึกษา
สามารถทำ�งานกลุ่มโดยร่วมกันเสนอปัญหาวิเคราะห์ปัญหา

หาแนวทางแก้ปญ
ั หาและแบ่งปันความรูก้ บั ผูอ้ น่ื ทำ�ให้มคี วามรู้
ใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยเรียนมาก่อนและเป็นการเพิม่ ทักษะการสืบค้นมาก
ขึน้ ผูเ้ รียนจะชอบเรียนรูแ้ บบนีเ้ พราะเป็นการเรียนทีไ่ ม่เน้นเฉพาะ
ความรูใ้ นทางทฤษฎีเท่านัน้ แต่มกี ารโต้ตอบกับผูเ้ รียนคนอืน่ ๆ ด้วย
ซึง่ จะเพิม่ ผลลัพธ์ของการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ นับเป็นวิธกี ารเรียนที่
ได้ผล (effective way of learning) ในด้านทักษะการสืบค้นข้อมูล
และการฝึกปฎิบตั ใิ นสถานการณ์จริง20 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
เรือ่ งการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)
ของเทพประสาน และคณะ21 พบว่าการเรียนแบบเรียนรูแ้ บบผสม
ผสานโดยใช้เทคนิคและวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย โดยไม่จ�ำ กัด
ขอบเขตการเรียนการสอนให้อยูเ่ พียงในห้องเท่านัน้ แต่มกี ารจัด
ให้มสี อ่ื การสอนทีห่ ลากหลายจะทำ�ให้เกิดผลการเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ 20,21
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Petrovic22 เรือ่ งการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่าง Facebook และ Moodle พบว่า การจัดการ
เรียนการสอน โดย LMS ผ่าน Moodle จะทำ�ให้ผเู้ รียนเข้าถึงสือ่
ต่างๆ ได้งา่ ย และสามารถตรวจสอบการมอบหมายงาน ระยะ
เวลาการส่งงาน คะแนนที่ได้รับ (automatic checking and
verification of a student’s work) และการได้รบั การตรวจงานจาก
ผูส้ อนผ่านทางออนไลน์ นอกจากนีผ้ เู้ รียนยังสามารถลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาอืน่ ๆ ทีส่ นใจได้อกี ด้วย
ในด้านการใช้คลาวด์คอมพิวติงเพื่อการศึกษา (cloud
computing) กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X = 4.19, SD = .57) แสดงว่านักศึกษาเห็นด้วยกับ
การจัดการเรียนการสอนด้วยคลาวด์คอมพิวติง โดยมีคา่ เฉลีย่
คะแนนในระดับมากทีส่ ดุ 3 ด้าน (X = 4.23-4.40, SD = .77 - .84)
คือ 1) ด้านการช่วยในการจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลสะดวกมาก
ขึน้ 2) ด้านการเพิม่ ช่องทางในการนัดหมาย ติดต่อสือ่ สาร และ
3) ด้านเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการเรียนการวิจยั ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของภานุพงศ์ ดีแก้ว และดวงกมล โพธิน์ าค23 ซึง่ วิจยั เกีย่ ว
กับคลาวด์คอมพิวติงเพือ่ การศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติงเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียน เนือ่ งจากการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีน้ีได้มีการดำ�เนินการสร้างอย่างมีระบบและมี
กระบวนการสร้าง การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านเนือ้ หา
และกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านเทคนิค จะได้รบั การปรับปรุงก่อน
นำ�ไปใช้ ซึง่ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมส่วนใหญ่เกิด
ปัญหามากมาย เช่น นักศึกษาขาดเรียน การลืมงานไว้ทบ่ี า้ น และ
การเรียนผ่านทางวีดิทัศน์ท่ไี ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น
การโหลดล่าช้า หรือปัญหาเครือ่ งแม่ขา่ ยล่ม ทำ�ให้การเรียนรูผ้ า่ น
ทางอินเทอร์เน็ตหยุดชะงักไป และจากคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยี
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คลาว์คอมพิวติงสามารถใช้การประมวลผลร่วมกันบนเครือข่าย
ซึง่ เหมาะสมกับการนำ�มาใช้รว่ มกับการเรียนรู้ จึงเป็นสิง่ ทีเ่ ร้าความ
สนใจและอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รียน ทำ�ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้
อย่างรวดเร็ว และต่อเนือ่ ง เพราะระบบนีเ้ ป็นการทำ�งานโดยใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ ากมายบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่
ต้องสนใจว่าทรัพยากรทีใ่ ช้อยูน่ น้ั มาจากต่างทีห่ รือต่างระบบเครือ
ข่าย ทั้งที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ซึ่งระบบนี้สามารถรองรับความ
ต้องการทีห่ ลากหลายกว่า ลดความซับซ้อนยุง่ ยาก อีกทัง้ ช่วย
ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของการทำ�งานบนเว็บไซท์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเนือ้ หา
หรือข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา และสามารถประมวลผลข้อมูลจำ�นวน
มหาศาลภายในเวลาเพียงไม่ถึงวินาที13 นอกจากนี้ทรงศักดิ์
โพธิเ์ อีย่ ม24 ได้ท�ำ การวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้คลาวด์คอมพิวติงเพือ่ การเรียนการสอนในกลุม่
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (X = 4.36) เพราะนักเรียนสามารถติดตามการส่งงาน
ตรวจสอบคะแนนและสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงงานของตนเอง
ได้ตลอดเวลาและนักเรียนคิดว่าคลาวด์คอมพิวติงมีประโยชน์ตอ่
การเรียนการสอนของตนเองมาก (X = 3.96) โดยสามารถบันทึก
งานของตนเองไว้ในคลาวด์คอมพิวติงได้
ในด้านการใช้โมบายแอพพลิเคชันเพือ่ การศึกษา (mobile
application) กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.40, SD = .61) โดยมีคา่ เฉลีย่ คะแนนใน
ระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน (X = 4.23-4.47, SD = .61 - .81) แสดงว่า
นักศึกษาเห็นด้วยกับการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยใช้โมบายแอพพลิเคชัน่ ได้แก่ สมาร์ทโฟน
(smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารของ
คนทุกวัย ทุกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทุกระดับการศึกษา
และทุกอาชีพ สามารถพกพาได้สะดวกเนือ่ งจากมีน�ำ้ หนักเบา
และสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้งา่ ย แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ใน
ปัจจุบนั สามารถตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ทำ�ให้ผใู้ ช้อปุ กรณ์เคลือ่ นทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะใช้โปรแกรม
ต่างๆ เพือ่ ตอบสนองกิจกรรมในชีวติ ประจำ�วันได้มากขึน้ ใน
ปัจจุบนั มีการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายรูปแบบ และมี
การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ และมีบทบาทในการเรียนการ
สอนมากยิง่ ขึน้ โดยโมบายแอพลิเคชันช่วยสนับสนุนและสามารถ
นำ�มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา เพือ่ ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียน
รูข้ องผูเ้ รียน โดยการพัฒนาแอพลิเคชันให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน25 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แมคคลานาฮาน
(McClanahan)26 ซึ่งศึกษาการนำ� iPad มาใช้เพื่อส่งเสริม
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ทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีม่ ปี ญ
ั หา
ด้านสมาธิสน้ั โดยใช้อปุ กรณ์ iPad และแอพลิเคชันบน iPad เข้า
มาเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนในการอ่าน ผลการวิจยั พบว่าการ
เรียนด้วยวิธนี ม้ี ผี ลต่อความสามารถในการอ่านของเด็กทำ�ให้เด็ก
มีพฒ
ั นาการด้านการอ่านทีด่ ขี น้ึ และมีความสามารถในการจดจำ�
ตลอดจนเรียนรูค้ �ำ ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง สำ�หรับในประเทศไทย
ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรณ
ุ 27 ได้ท�ำ การวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบาย
แอพลิเคชัน เพือ่ เสริมศักยภาพการวิจยั สำ�หรับนักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การศึกษาทางไกล
ระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบายแอพลิเคชันมี
ศั ก ยภาพการวิ จัย อยู่ใ นระดั บ ดี และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
กระบวนการศึกษาทางไกลอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.96)
บทสรุปของการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า นักศึกษาปริญญาเอกมี
ความคิดเห็นในระดับมากต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ คลาวคอมพิวติง และโมบายแอพลิเคชัน สถาน
ศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบนีไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งคำ�นึง
ถึงระดับการศึกษา และประสบการณ์การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ
นักศึกษา เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาทักษะของตนเองให้เข้ากับอุปกรณ์และเทคโนโลยีในสมัย
ปัจจุบนั ได้ แม้จะไม่เคยใช้อปุ กรณ์เหล่านีม้ าก่อนก็ตาม การใช้เฟส
บุคร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ง่ายและ
สะดวก นักศึกษาสามารถโต้ตอบกันในเฟสบุคได้อย่างทันทีทนั ใด
ในทุกๆ เรือ่ ง โดยมีคลาวคอมพิวติงเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร
สำ�หรับโมบายแอพพิเคชัน จะช่วยทำ�ให้สามารถเข้าถึงสือ่ สังคม
ต่างๆ ได้โดยผ่านอุปกรณ์ทห่ี ลากหลาย ทำ�ให้มชี อ่ งทางการนำ�
เสนอความคิดเห็นได้มากขึน้ และดีขน้ึ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการ
ติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันร่วมกับการ
เรียนการสอนแบบปกติ ทำ�ให้มีการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน ซึง่ จะส่งผล
ให้การเรียนการสอนการสอนในระดับปริญญาเอกมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
และเฟสบุค สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอน (Learning Management System: LMS) ทีส่ ามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาในประเด็นการมีเครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างสือ่ สังคม
ออนไลน์ประเภทต่างๆ กับระบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
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สมบูรณ์ ได้แก่ สามารถใช้ เฟสบุค ร่วมกับ LMS ได้ กับทัง้ ควรมี
การพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ทีเ่ หมาะสมในการเรียนรูเ้ พือ่ นำ�มาใช้
ในสถานศึกษาต่อไป
2. การให้ค�ำ ปรึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต
ศึกษา สามารถประยุกต์สอ่ื สังคมออนไลน์และเฟสบุคเพือ่ ใช้ใน
การให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาที่กำ�ลังทำ�วิทยานิพนธ์ท่ีบ้าน
ทีท่ �ำ งาน หรือสถานศึกษาได้ ตลอดเวลาทัง้ ในและนอกประเทศ
ข้อจำ�กัดในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เก็บข้อมูลเพียงช่วงเวลาเดียวคือ สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึง่ จะมีนกั ศึกษา
บางส่วนพักการศึกษาหรือสำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว ทำ�ให้ไม่ได้ตอบ
แบบสอบถามส่งผลให้ขาดข้อมูลบางส่วนไป ทำ�ให้ผลการวิจยั ไม่
ได้ครอบคลุมความคิดเห็นของนักศึกษา ทัง้ หมด และข้อจำ�กัดอีก
ประการหนึ่งคือกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจากการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาเพศหญิงร้อยละ 80 ทำ�ให้ผลการวิจยั ไม่สามารถเปรียบ
เทียบความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายได้
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