
J Nurs sci   Vol 33 Suppl 1 January-March 2015

Journal of Nursing Science66

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 
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนของนักศึกษาปริญญาเอก 

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงจำานวน 30 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบาย 

แอพพิเคชันเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 29 ข้อคำาถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 

 ผลการวิจัย:	 นักศึกษาปริญญาเอกมีความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันเพ่ือ 

การศึกษา อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (X = 4.27, SD = .63)  

คลาวด์คอมพิวติง (X = 4.19, SD = .57) และโมบายแอพพิเคชัน (X = 4.40, SD = .61) เพ่ือการศึกษา ตามลำาดับ 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาปริญญาเอก สามารถใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง 

และโมบายแอพพิเคชันควบคู่กับการเรียนในช้ันเรียนปกติได้ ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกควรนำาส่ือสังคม

ออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชัน มาใช้ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน

คำาสำาคัญ:	ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง โมบายแอพพิเคชัน
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ความสำาคัญของปัญหา  
 ในปัจจุบันนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดย

เฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้ท่ีอยู่ในวัยผู้ใหญ่ท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ และมีความต้องการพัฒนาตนเอง  

ดังน้ันการจัดรูปแบบการเรียนการสอนควรจัดให้สอดคล้องกับ

ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Knowles1 ท่ีกล่าวว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่เป็น

ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีทรงคุณค่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (active 

participation) โดยใช้ประสบการณ์ของผู้ใหญ่มาเป็นวิธีการจัดการ

เรียนการสอน ตามแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ท่ีกล่าวว่า 

ผู้ใหญ่ต้องการการเรียนรู้ (need to know) มีแนวคิดของตนเอง 

(the learner’s self concept) และมีประสบการณ์ (learner’s  

experience) มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (readiness to learn) มีแรง

จูงใจ (motivation) และมีความสามารถกำาหนดทิศทางไปสู่การเรียน

รู้ของตนเองได้ (orientation to learning)2 ดังน้ันการจัดการเรียน

การสอนสำาหรับผู้ใหญ่ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้

เรียนจึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญและจำาเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาตนเองให้

มีความรู้ความสามารถเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ตนเอง และการนำา

เครือข่ายสังคมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะทำาให้เกิด

การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ

 จากการศึกษาของปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ3 

พบว่ามีการนำาเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ร่วมกับอีเลิร์นนิง

และจะทำาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี4 การมีเครือข่าย

สังคมจะสามารถกระตุ้นการสร้างเครือข่ายในชุมชนและขยายการ

เรียนรู้ออกไปนอกช้ันเรียน5 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

ในการแลกเปล่ียนข้อมูลและการส่ือสาร เช่น Academia, Linked 

in, Research Gate3 ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์เพ่ือการติดต่อพบปะและสนทนากัน มีการซักถามและ

ให้ข้อคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างอิสระ6 และสามารถแลกเปล่ียน

ข้อมูลซ่ึงอาจเป็นรูปภาพ บทความ หรือสาระต่างๆ ท่ีต้องการแบ่ง

ปันกับผู้อ่ืน ดังน้ันผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีสมรรถนะในการใช้

เทคโนโลยีต่างๆได้ด้วย

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญในการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำาหนดความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีให้เป็นสมรรถนะท่ีสำาคัญท่ีผู้เรียนพึงมีและ 

ปฏิบัติได้ โดยผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาอย่าง 

สร้างสรร7 กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถกระตุ้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนิน

การจัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ

ความต้องการของผู้เรียน จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการ

เรียนเพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุก

เวลา เพ่ือนำาไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยผู้เรียนมีสิทธ์ิได้รับการพัฒนา

ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความ

รู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการแสวงหาความ

รู้และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) โดยการใช้

เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นคุณสมบัติท่ีสำาคัญของ 

ผู้เรียนทุกคนและทุกระดับการศึกษา  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการนำาเทคโนโลยีส่ือสังคม

ออนไลน์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมในยุคปัจจุบัน8เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็น

เคร่ืองมือท่ีนำามาใช้ในสถาบันการศึกษา ด้วยความเจริญก้าวหน้า

ของระบบอินเทอร์เน็ตทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

ข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน9 ประกอบกับ

ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ

ดำาเนินชีวิต โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเข้าใจในการ

ใช้งาน10 ทำาให้ข้อมูลทางการเรียนการสอนสามารถแบ่งปันให้ผู้อ่ืน

และสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยผ่านทางเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube และ 

Weblog เป็นต้น11 นอกจากน้ี Matusevich12 ยังพบว่าเทคโนโลยี

เป็นส่ิงสำาคัญในการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองลงสู่การปฏิบัติทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การ

จัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) 

ได้แก่ เฟสบุค (Facebook) คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing) 

ได้แก่ Data Storage: Box, Drop box และ Google Applications 

และโมบายแอพพิเคชัน (mobile application) ได้แก่ Line และ 

Facebook ดังน้ันการใช้ส่ือสังคมออนไลน์แบบต่างๆจึงสามารถ

นำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

 จากการศึกษาวิจัยของ  Gartner13 พบว่าเทคโนโลยีคลาวด์

คอมพิวต้ิงมีแนวโน้มเป็นอันดับท่ีหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Top IT Technology Trends) ในปี 2010 และจัดเป็นกลยุทธ์ท่ีมี

ศักยภาพสามารถส่งผลกระทบท่ีสำาคัญต่อองค์กร และเป็นท่ีคาด

การณ์ว่าในปี 2015 เทคโนโลยีน้ีจะมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประมวลผลจะเสนอในรูปแบบการ

บริการบนพ้ืนฐานการจัดสรรทรัพยากรตามการใช้งานจริง ซ่ึง

เป็นการประมวลผลผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่คำานึงถึงเร่ืองการ

จัดการทรัพยากรโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที (IT infrastructure)14 

ทำาให้ประหยัดงบประมาณในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร และยังช่วยลดระยะเวลาใน

การทำางานและการเรียนรู้ภายในองค์กรหรือสถาบันการศึกษา
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ต่างๆ อีกด้วย

 เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายผ่านเคร่ืองมือส่ือสารแบบพกพา 

ได้แก่ สมาร์ทโฟน (smart phone) แท็บเล็ต (tablet) มีพัฒนาการ

อย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นการส่ือสารแบบ

จอสัมผัส (touch screen media) ทำาให้พกพาสะดวก ใช้งานง่าย 

ผู้ใช้สามารถส่ือสารได้ทุกท่ีทุกเวลา ประเภทของโมบายแอพพลิ

เคช่ัน (mobile application) ท่ีมีมากมายบนสมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ต ย่ิงทำาให้ผู้ใช้สามารถทำาการส่ือสารไร้สายรูปแบบต่างๆ 

ได้คล่องตัวมากข้ึน แนวโน้มของพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารแบบไร้สายบนเคร่ืองมือส่ือสารแบบจอสัมผัสจะมีเพ่ิมมาก

ข้ึน เปิดรับได้ทุกท่ีทุกเวลาจากหลายๆ แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ท

โฟนและแท็บเล็ต15 สำาหรับเฟสบุค (Facebook) เป็นโปรแกรมบน

สังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นเครือข่าย

สังคมท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุด และติดอันดับหน่ึงของเว็บเครือข่าย

สังคมยอดนิยมจากท่ัวโลก  ส่งผลให้สถานศึกษาต่างๆ ใช้เฟสบุค

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา16 การใช้เฟสบุคในการ

เรียนการสอนเป็นประโยชน์ด้านการส่ือสารข้อมูลในการติดต่อพูด

คุย แสดงความคิดเห็น ท้ังแบบเฉพาะภายในกลุ่มๆ เดียวกัน หรือ

ในแบบเปิดเผยแก่สาธารณชนท่ัวไป  ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ผู้สอน

จัดการเรียนการสอนได้สะดวก สำาหรับสาเหตุท่ีผู้สอนพิจารณา

เลือกใช้เฟซบุคเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เน่ืองจาก 1) เป็นการพัฒนาด้านภาษาของผู้สอนและผู้เรียนใน

การติดต่อส่ือสารโดยการเขียนและอ่านข้อความเพ่ือแสดงความ

เห็นต่างๆ เก่ียวกับวิชาท่ีเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียน การ

สะกดคำา และการใช้ไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง 2) การส่ือสารระหว่าง

บุคคลซ่ึงเป็นสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้สอนกับผู้สอนด้วยกัน 

หรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ในการติดต่อ

ส่ือสารและแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนให้

ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากย่ิงข้ึน 3) การทำางานร่วม

กันเป็นกลุ่ม ซ่ึงเฟซบุคเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

จะต้องรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้เรียนอ่ืนๆ เป็น 

กลุ่ม ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำาและการเป็นผู้ตาม 4) เพ่ิม

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นอกจากน้ี 

เฟซบุคยังเป็นศูนย์กลางและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) ท่ีสร้าง

และแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ แก่กันและกัน เป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้และเป็นห่วงโซ่การศึกษาขนาดใหญ่ท่ีทรงประสิทธิภาพใน

การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำากัด16แต่ท้ังน้ีก็ต้องเหมาะสมกับแนวคิดและ

ทฤษฎีของการจัดการเรียนการสอนด้วย

 ทฤษฎีการสอนท่ีเหมาะสมต่อการสอนผ่านคอมพิวเตอร์มี

หลายทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีการสอนของกาเย่ (Gangna) เป็น

แนวทาง 9 ข้ันตอนท่ีใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน โดยมี

ความเช่ือว่าการเรียนรู้ของคนจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยศักยภาพ 

ท้ังภายในและภายนอกผู้เรียน (internal and external condition) 

และเหตุการณ์ในช้ันเรียน (event of learning) โดยมีสภาพการเรียน

รู้เป็น 9 ข้ันตอน5 ตามลำาดับดังน้ี 1) การเร้าความสนใจ 2) การแจ้ง

จุดมุ่งหมายการเรียนให้แก่ผู้เรียน 3) การสร้างสถานการณ์เพ่ือ

ดึงดูดความรู้เดิม 4) การนำาเสนอบทเรียน 5) การให้แนวทางใน

การเรียนรู้  6) การให้ผู้เรียนลงมือกระทำาด้วยตนเอง 7) การให้

ข้อมูลป้อนกลับ 8) การจัดการปฏิบัติ และ 9) การสรุปและเน้นให้

เกิดความจำา นอกจากน้ียังพบทฤษฎีการสอนอ่ืนๆ ท่ีกล่าวว่า การ

จัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่

โดยการสร้างสถานการณ์ด้วยตนเอง17และทำาให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยตนเอง 

 สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านส่ือออนไลน์

สามารถจัดกระทำาได้โดยการพัฒนาภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ 4 

ประการ1 คือ 1) การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

(constructivism) เป็นความเช่ือว่าคนจะสร้างความรู้ใหม่ได้เสมอ 

หากมีสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวยและเป็นการเรียนรู้ท่ีได้

มากกว่าการถ่ายทอดจากสมองสู่สมอง เช่น การจำาได้ แต่จะมีการ

แลกเปล่ียนทัศนคติและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืนด้วย เช่น 

การ Chat การใช้กระดานเสวนาเป็นต้น 2) การเรียนรู้แบบคิดเอง

สร้างเอง (constructionism) เป็นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำาด้วย

ตนเอง เช่น การโพสต์แสดงความคิดเห็น การอธิบาย และการ

โต้ตอบบนกระดานเสวนาเป็นต้น 3) การเรียนรู้แบบสร้างองค์

ความรู้ในสังคม (social constructivism) เป็นการเรียนรู้แบบหมู่

คณะโดยมีความเช่ือว่าทุกคนสามารถเป็นท้ังครูและนักเรียนได้ใน

เวลาเดียวกัน การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้โดยการสร้างส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้

ผู้อ่ืนเห็น การสังเกตการณ์กระทำาของผู้อ่ืนในช้ันเรียน แล้วเช่ือม

โยงความรู้ใหม่ผ่านบริบทของตนเอง ปรับแต่งความรู้เดิมเพ่ือการ

เรียนรู้ใหม่ เพราะผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง

ห้องเรียนของตนเอง และมีความเช่ือว่าความสำาเร็จของหมู่คณะ

เป็นความสำาเร็จของตนเองด้วย 4) การเช่ือมโยงและการแยกส่วน 

(connected and separated knowing) เป็นการเช่ือมโยงภายใน

กลุ่ม ซ่ึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การสะท้อนความ

คิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในกระดานเสวนา ห้องสนทนา การ Chat 

การสำารวจความคิดเห็น การปฏิบัติการ (workshop) ในห้องปฏิบัติ

การท่ีผู้เรียนช่วยกันให้คะแนนเพ่ือนๆ และให้คะแนนตนเอง 

เป็นต้น ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านส่ือออนไลน์จึงต้อง

สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

 ด้วยเหตุท่ีงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนสำาหรับ
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นักศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่อ้างอิงจากต่างประเทศ 

สำาหรับงานวิจัยในประเทศจะเป็นการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงผู้เรียนมีลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างจาก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เรียนในระดับปริญญาเอกเป็น

ผู้ท่ีอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (adult learner) มีความรู้และประสบการณ์

มากมาย สามารถเรียนรู้และช้ีนำาตนเองได้ ดังน้ันการจัดการเรียน

การสอนจึงต้องมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากการจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนระดับบัณฑิตศึกษาสำาหรับนักศึกษาปริญญาเอกโดยใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติว่ามีความ

เหมาะสมกับความสนใจ และความสามารถในการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ของผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยผู้ใหญ่หรือไม่เพียงใด เพ่ือให้สถาบัน

การศึกษามีแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับ

นักศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวด์

คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันในการจัดการเรียนการสอน

สำาหรับนักศึกษาปริญญาเอก 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปีท่ีกำาลังศึกษา

ในทุกรายวิชา  รวมท้ังรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน

แห่งหน่ึง ระหว่างปีการศึกษา 2551-2556 การกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างได้จากตารางของ Krejcie & Morgan18 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จำานวน 52 คน แต่ด้วยนักศึกษาปริญญาเอกมีผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษา

ไปก่อนและลาพักการศึกษาจำานวนหน่ึงทำาให้ต้องคัดออก

เน่ืองจากไม่เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทำาให้เหลือ

จำานวนนักศึกษาท่ีสามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างได้จำานวน 30 คน 

	 เคร่ืองมือการวิจัย	

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 

ส่วนคือ

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจำานวน 8 ข้อ 

ประกอบด้วยข้อคำาถามเก่ียวกับเพศ การเคยใช้หรือไม่เคยใช้เคร่ือง

มือส่ือสังคมออนไลน์ การเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิง ช่วงเวลาท่ีใช้

งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

เข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันเพ่ือการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แบบสอบถามของปณิตา 

วรรณพิรุณ3 โดยมีข้ันตอนการพัฒนาดังน้ี

 1. สังเคราะห์กรอบแนวคิดด้านส่ือสังคมออนไลน์ ด้าน 

คลาวด์คอมพิวติง ด้านโมบายแอพพิเคชัน และด้านการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือออกแบบข้อคำาถาม

 2. นำาแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน 

ส่ือสังคมออนไลน์ ด้านคลาวด์คอมพิวติง ด้านโมบายแอพพิเคชัน 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและด้านการสอนระดับบัณฑิต

ศึกษาจำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) และสำานวนภาษาโดยการประเมินดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Congruence: IOC) กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก

ข้อคำาถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ข้ึนไป โดยแบบสอบถาม

ท้ังหมดมีค่า IOC ระหว่าง  0.80-1.00  และปรับแก้รายการคำาถาม

ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ

 3. หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ด้วย

โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเช่ือม่ันท่ีระดับ .86

 แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 มีข้อคำาถามท้ังหมด 21 ข้อ  

โดยสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ 1) ส่ือสังคมออนไลน์ 

(social media) เพ่ือการศึกษา ได้แก่ Facebook, YouTube, Slide 

share และ Blog ประกอบด้วยข้อคำาถาม 8 ข้อ  2) คลาวด์คอม

พิวติงเพ่ือการศึกษา (cloud computing) ได้แก่ Data Storage: 

Box, Drop box และ Google Applications for Education ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 5 ข้อ และ 3) โมบายแอพพิเคชันเพ่ือการศึกษา 

(mobile application) ได้แก่ Line, Tango และ Facebook ประกอบ

ด้วยข้อคำาถาม 8 ข้อและในส่วนท้ายของแบบสอบถามชุดน้ีเป็น

คำาถามปลายเปิดเพ่ือการเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ

 แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 

ระดับ (5 = เห็นด้วยระดับมากท่ีสุด 4 = เห็นด้วยระดับมาก  3 = 

เห็นด้วยระดับปานกลาง  2 = เห็นด้วยระดับน้อย และ 1 = เห็น

ด้วยระดับน้อยท่ีสุด) 

 โดยมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉล่ียท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลดังน้ี  คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงเห็นด้วยระดับมากท่ีสุด   

3.41 - 4.20 หมายถึงเห็นด้วยระดับมาก 2.61 - 3.40 หมายถึง

เห็นด้วยระดับปานกลาง 1.81 - 2.60 หมายถึงเห็นด้วยระดับน้อย     

และ 1.00 - 1.80 หมายถึงเห็นด้วยระดับน้อยท่ีสุด19 

	 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยคร้ังน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนของบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยแนะนำาตนเองและช้ีแจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะ 
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ตารางท่ี	1	ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการศึกษา โดยรวมและจำาแนก

  รายด้าน

ได้รับจากการวิจัยคร้ังน้ีนักศึกษามีสิทธ์ิท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม

การวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลต่อการศึกษาของนักศึกษา

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 เม่ือได้รับอนุมัติให้เก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยนัดประชุมนักศึกษาทุก

ช้ันปีท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลุ่มตัวอย่าง ช่วงสัปดาห์แรกของภาคการ

ศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น เพ่ือ

แจ้งวัตถุประสงค์และข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่นักศึกษา 

ผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยของนักศึกษา จาก

น้ันแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบในช้ันเรียน นักศึกษาใช้เวลา

ในการตอบแบบสอบถามประมาณคนละ 20-30 นาที แจก

แบบสอบถามท้ังหมด 30 ฉบับ ได้รับกลับคืน ท้ังหมด 30 ฉบับ

คิดเป็น 100% 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา 

ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.00 เคยใช้ 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) ร้อยละ 93.30 เคยใช้คลาวด์ 

คอมพิวติง (cloud computing) ร้อยละ 70.00 โมบายแอพพิเคชัน 

(mobile application) ร้อยละ 93.30 ช่วงเวลาใช้อินเทอร์เน็ต  

(internet time) หลัง 20.00 น. ร้อยละ 53.30 และ 17.00- 

20.00 น. ร้อยละ 20.00 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ือสังคม

ออนไลน์ (equipment for internet access) คือ คอมพิวเตอร์ส่วน

ตัว (PC) ร้อยละ 86.70 โทรศัพท์มือถือ (smart phone) ร้อยละ 

76.70 และ Tablet ร้อยละ 66.70 สัญญาณท่ีใช้ (signal for  

internet access) คือ wifi ร้อยละ 90.00 สามจี (3G) ร้อยละ 76.70  

แลน (lan) ร้อยละ 26.70

 ในด้านส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการศึกษา (social media) กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(X = 4.27, SD = .63) โดยทุกด้านมีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (X = 4.27 - 4.47, SD = .69 - .77) ยกเว้นด้านท่ีทำาให้

มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ด้านท่ีทำาให้มีช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์  ด้านสร้างภาพลักษณ์ทำาให้มีช่องทางการ

นำาเสนอความคิดเห็นได้ดีข้ึน ทุกด้านมีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดับ

มาก (X = 4.10-4.20, SD = .79 - .88) (ตารางท่ี 1)  

ระดับความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการศึกษา

  		ระดับความคิดเห็นโดยรวม

    ระดับความคิดเห็นรายด้าน

                1. สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 

                2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

                3. ใช้งานได้ง่าย สะดวก ทันสมัย

                4. ทำาให้สามารถติดต่อเพ่ือนในห้องได้มากข้ึน 

                5. ทำาให้รู้สึกใกล้ชิดกับกลุ่มเพ่ือนมากข้ึน 

                6. ทำาให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์  สร้างภาพลักษณ์ 

                7. ทำาให้มีช่องทางการนำาเสนอความคิดเห็นได้ดีข้ึน 

                8. ทำาให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

Mean

4.27

4.47

4.40

4.33

4.30

4.27

4.20

4.17

4.10

SD

.63

.77      

.72

.75

.75

.69

.88

.79

.88

แปลผล

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มาก

มาก

มาก

 ในด้านคลาวด์คอมพิวติงเพ่ือการศึกษา (cloud computing) 

กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.19, SD = .57) โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนในระดับมากท่ีสุด 3 

ด้าน (X = 4.23-4.40, SD = .77 - .84) เก่ียวกับด้านการช่วยใน

การจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลสะดวกมากข้ึน ด้านการเพ่ิมช่อง

ทางในการนัดหมาย ติดต่อส่ือสาร และด้านการเป็นเคร่ืองมือ

สนับสนุนการเรียนการวิจัย และมีค่าเฉล่ียคะแนนในระดับมาก 2 

ด้าน (X = 3.97-4.03, SD = .85 - .92) เก่ียวกับด้านข้อมูลมีความ

ปลอดภัย ไม่เส่ียงต่อการสูญหาย และด้านการสามารถใช้งานได้

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ตารางท่ี 2)
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ตารางท่ี	2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการใช้คลาวด์คอมพิวติงเพ่ือการศึกษาโดยรวมและจำาแนก

 รายด้าน

ระดับความคิดเห็นในด้านคลาวด์คอมพิวติงเพ่ือการศึกษา	

ระดับความคิดเห็น	โดยรวม

ระดับความคิดเห็นรายด้าน

 1. ช่วยในการจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลสะดวกมากข้ึน 

 2. เป็นการเพ่ิมช่องทางในการนัดหมาย ติดต่อส่ือสาร 

 3. เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียน การวิจัย 

 4. สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 5. ข้อมูลมีความปลอดภัย  ไม่เส่ียงต่อการสูญหาย 

ระดับความคิดเห็นต่อการใช้โมบายแอพพิเคชันเพ่ือการศึกษา	

ระดับความคิดเห็น	โดยรวม

ระดับความคิดเห็นรายด้าน

      1. ทำาให้รู้สึกใกล้ชิดกับกลุ่มเพ่ือนมากข้ึน 

      2. ทำาให้สามารถติดต่อเพ่ือนในห้องได้มากข้ึน 

      3. ทำาให้มีช่องทางการนำาเสนอความคิดเห็นได้ดีข้ึน 

      4. สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 

      5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร  

      6. ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและทันสมัย  

      7. ทำาให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

      8. ทำาให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์  สร้างภาพลักษณ์ 

Mean

4.19

4.40

4.33

4.23

4.03

3.97

Mean

4.40

4.47

4.47

4.47

4.43

4.40

4.37

4.30

4.23

SD

.57

.77

.84

.77

.92

.85

SD

.61

.68

.68

.73

.67

.81

.61

.75

.77

แปลผล

มาก

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มาก

มาก

แปลผล

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

 ในด้านโมบายแอพพิเคชันเพ่ือการศึกษา (mobile  

application) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.40, SD = .61) โดยมีค่าเฉล่ียคะแนน 

ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน (X = 4.23-4.47, SD = .61 - .81)  

(ตารางท่ี 3)

ตารางท่ี	3	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการใช้โมบายแอพพิเคชัน เพ่ือการศึกษา โดยรวมและจำาแนก

 รายด้าน

การอภิปรายผล
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.00 ท่ีเป็นดังน้ี

เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการทุกสาขาวิชา

เอก (การจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหารโรงพยาบาล  

การบริหารการพยาบาล และการบริหารการศึกษา) ส่วนใหญ่เม่ือ

แรกเข้าจะเป็นนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชายในทุกช้ันปี 

สำาหรับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (เฟสบุค) พบว่าเคยใช้ส่ือชนิดน้ี

ร้อยละ 93.30 ท้ังน้ีเน่ืองจากในปัจจุบันการใช้เฟสบุคเป็นท่ีนิยม

มากกว่าส่ืออ่ืนๆ16 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่านักศึกษาเคยใช้ 

คลาวด์คอมพิวติงร้อยละ 70.00 ด้วยในปัจจุบัน แนวโน้มของเว็บ 

(web) กลายเป็นส่ือกลางของการติดต่อส่ือสารมากข้ึน กับท้ัง

เป็นการประหยัดพลังงานในการเปิดปิดและบันทึกข้อมูลต่างๆ 

และเป็นการใช้งานท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน เป็นการจัดระเบียบข้อมูล

ให้มีประสิทธิภาพช่วยให้การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและถูก

ต้องแม่นยำากว่าเดิม9 ส่วนการใช้โมบายแอพพิเคชัน และโปรแกรม

ท่ีนิยมใช้มากคือ ไลน์ (Line) และเฟสบุค (Facebook) โดยมีการใช้

ร้อยละ 93.30 ด้วยนักศึกษาปริญญาเอกเป็นผู้ท่ีจบการศึกษา

ระดับปริญญาโทแล้ว และทำางานระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน

งานมีรายได้เป็นของตนเอง ทำาให้มีกำาลังซ้ืออุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยี

สูงมาใช้ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ทำาให้สามารถค้นหาและ

เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

และมีแอพพลิเคชันต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย สำาหรับช่วงเวลาใช้

อินเทอร์เน็ต พบว่าจะใช้ในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. ร้อยละ 53.30 

และ 17.00-20.00 น. ร้อยละ 20.00 ด้วยนักศึกษาปริญญาเอก

ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลา

ราชการในหลักสูตรภาคพิเศษโดยจะทำางานประจำาต้ังแต่วันจันทร์
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ถึงวันศุกร์ และเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่าน้ัน และช่วง

เวลา 17.00 น เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาท่ีเลิกจากงานประจำา 

และจัดการกับภารกิจส่วนตัวและครอบครัวเสร็จส้ินแล้ว ทำาให้มี

เวลาส่วนตัวเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเรียนของตนเองได้ใน

ช่วงกลางคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทำาให้ต้องบริหารเวลาเพ่ือการ

เรียน การทำางาน และครอบครัวให้สมดุลกัน 

 ด้วยเหตุท่ีนักศึกษาต้องมีเวลาทบทวนบทเรียน และเพ่ิมเติม

ความรู้นอกเหนือจากในช้ันเรียน และต้องรับผิดชอบงานท่ีได้รับ

มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ด้วย ทำาให้นักศึกษาต้องใช้ประโยชน์

จากส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการศึกษา ทำาให้กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ีย

ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.27,  

SD = .63) และค่าเฉล่ียรายด้านอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน

การใช้งานได้ง่ายสะดวกทันสมัย ด้านท่ีสามารถเข้าถึงได้ผ่าน

อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ด้านท่ีทำาให้รู้สึกใกล้ชิดกับกลุ่มเพ่ือนมาก

ข้ึน ด้านท่ีทำาให้สามารถติดต่อเพ่ือนในห้องได้มากข้ึน และด้าน

การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร แสดงว่านักศึกษามีความ

เห็นด้วยกับวิธีจัดการเรียนสอนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ร่วมกับ

การเรียนการสอนแบบปกติ ท่ีเป็นดังน้ีเพราะนักศึกษาอาจต้อง

ขาดเรียนเป็นคร้ังคราวด้วยมีความจำาเป็นบางอย่างท่ีทำาให้ไม่

สามารถมาเรียนในช้ันเรียนปกติได้ อาจทำาให้ไม่สามารถร่วม

กิจกรรมหลากหลายท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้ได้ เช่น การสัมมนา และ

อภิปรายกลุ่ม การนำาเสนอโครงงานและรายงานต่างๆ การแสดง

ความคิดเห็นผ่านกระดานเสวนา และ chat room เป็นต้น  

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ทำาให้นักศึกษา

สามารถติดตามบทเรียน เอกสารการสอน และส่งงานท่ีได้รับมอบ

หมายตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนกำาหนดไว้ได้ทุกวิชา

และทุกสัปดาห์ของการเรียน และในกรณีท่ีมีการนัดหมายล่วงหน้า

นักศึกษาสามารถเรียนทางไกลโดยถ่ายทอดสด (teleconferences) 

ได้อีกด้วย นอกจากการรับข้อมูลจากผู้สอนแล้วผู้เรียนยังสามารถ

ส่งงานท่ีเป็นไฟล์อักษร ภาพ และเสียงในส่ือสังคมออนไลน์ให้ 

ผู้สอนและเพ่ือนๆ ในช้ันเรียนได้ และนักศึกษายังสามารถท้ิง

ข้อความหรือคำาถามไว้สำาหรับถามอาจารย์ผู้สอนในเฟสบุคได้อีก

ด้วย ทำาให้การจัดการเรียนการสอนแบบน้ีช่วยส่งเสริมศักยภาพ

การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมีการเรียนแบบผู้ใหญ่ 

สามารถช้ีนำาตนเองได้ (self directed learning) ได้เป็นอย่างดี 

เป็นการเรียนเม่ือผู้เรียนพร้อมท้ังในเร่ืองเวลาและสถานท่ี โดย

สามารถเรียนโดยลำาพัง ไม่มีใครรบกวน เรียนด้วยความต้องการ

ของตนเองอย่างกระตือรือร้น โดยไม่มีการบังคับ สามารถเรียนซ้ำา

ได้ถ้ายังไม่เข้าใจชัดเจน และสามารถเรียนด้วยอัตราในการเรียนรู้

และความสามารถของตนเอง (own rate and ability) นักศึกษา

สามารถทำางานกลุ่มโดยร่วมกันเสนอปัญหาวิเคราะห์ปัญหา  

หาแนวทางแก้ปัญหาและแบ่งปันความรู้กับผู้อ่ืน ทำาให้มีความรู้

ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยเรียนมาก่อนและเป็นการเพ่ิมทักษะการสืบค้นมาก

ข้ึน ผู้เรียนจะชอบเรียนรู้แบบน้ีเพราะเป็นการเรียนท่ีไม่เน้นเฉพาะ

ความรู้ในทางทฤษฎีเท่าน้ันแต่มีการโต้ตอบกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ด้วย 

ซ่ึงจะเพ่ิมผลลัพธ์ของการเรียนรู้ให้มากข้ึน นับเป็นวิธีการเรียนท่ี 

ได้ผล (effective way of learning)  ในด้านทักษะการสืบค้นข้อมูล 

และการฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จริง20 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

เร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) 

ของเทพประสาน และคณะ21 พบว่าการเรียนแบบเรียนรู้แบบผสม

ผสานโดยใช้เทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย โดยไม่จำากัด

ขอบเขตการเรียนการสอนให้อยู่เพียงในห้องเท่าน้ัน แต่มีการจัด

ให้มีส่ือการสอนท่ีหลากหลายจะทำาให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน20,21 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Petrovic22 เร่ืองการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกันระหว่าง Facebook และ Moodle พบว่า การจัดการ

เรียนการสอน โดย LMS ผ่าน Moodle จะทำาให้ผู้เรียนเข้าถึงส่ือ

ต่างๆ ได้ง่าย และสามารถตรวจสอบการมอบหมายงาน ระยะ

เวลาการส่งงาน คะแนนท่ีได้รับ (automatic checking and  

verification of a student’s work) และการได้รับการตรวจงานจาก

ผู้สอนผ่านทางออนไลน์ นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีสนใจได้อีกด้วย

 ในด้านการใช้คลาวด์คอมพิวติงเพ่ือการศึกษา (cloud  

computing) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (X = 4.19, SD = .57) แสดงว่านักศึกษาเห็นด้วยกับ

การจัดการเรียนการสอนด้วยคลาวด์คอมพิวติง โดยมีค่าเฉล่ีย

คะแนนในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน (X = 4.23-4.40, SD = .77 - .84) 

คือ 1) ด้านการช่วยในการจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลสะดวกมาก

ข้ึน 2) ด้านการเพ่ิมช่องทางในการนัดหมาย ติดต่อส่ือสาร และ  

3) ด้านเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของภานุพงศ์ ดีแก้ว และดวงกมล โพธ์ินาค23  ซ่ึงวิจัยเก่ียว

กับคลาวด์คอมพิวติงเพ่ือการศึกษาพบว่าการใช้เทคโนโลยีการ

ประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติงเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียน  เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยีน้ีได้มีการดำาเนินการสร้างอย่างมีระบบและมี

กระบวนการสร้าง การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจาก 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านเน้ือหา

และกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านเทคนิค จะได้รับการปรับปรุงก่อน

นำาไปใช้ ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมส่วนใหญ่เกิด

ปัญหามากมาย เช่น นักศึกษาขาดเรียน การลืมงานไว้ท่ีบ้าน และ

การเรียนผ่านทางวีดิทัศน์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น  

การโหลดล่าช้า หรือปัญหาเคร่ืองแม่ข่ายล่ม ทำาให้การเรียนรู้ผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตหยุดชะงักไป และจากคุณสมบัติของเทคโนโลยี
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คลาว์คอมพิวติงสามารถใช้การประมวลผลร่วมกันบนเครือข่าย 

ซ่ึงเหมาะสมกับการนำามาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ จึงเป็นส่ิงท่ีเร้าความ

สนใจและอำานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้

อย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง เพราะระบบน้ีเป็นการทำางานโดยใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่มากมายบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่

ต้องสนใจว่าทรัพยากรท่ีใช้อยู่น้ันมาจากต่างท่ีหรือต่างระบบเครือ

ข่าย ท้ังท่ีอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ซ่ึงระบบน้ีสามารถรองรับความ

ต้องการท่ีหลากหลายกว่า ลดความซับซ้อนยุ่งยาก อีกท้ังช่วย

ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนองความ

ต้องการของการทำางานบนเว็บไซท์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหา

หรือข้อมูลอยู่ตลอดเวลา และสามารถประมวลผลข้อมูลจำานวน

มหาศาลภายในเวลาเพียงไม่ถึงวินาที13 นอกจากน้ีทรงศักด์ิ  

โพธ์ิเอ่ียม24 ได้ทำาการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อการใช้คลาวด์คอมพิวติงเพ่ือการเรียนการสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (X = 4.36) เพราะนักเรียนสามารถติดตามการส่งงาน 

ตรวจสอบคะแนนและสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงงานของตนเอง

ได้ตลอดเวลาและนักเรียนคิดว่าคลาวด์คอมพิวติงมีประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนของตนเองมาก (X = 3.96) โดยสามารถบันทึก

งานของตนเองไว้ในคลาวด์คอมพิวติงได้ 

       ในด้านการใช้โมบายแอพพลิเคชันเพ่ือการศึกษา (mobile 

application) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.40, SD = .61) โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนใน

ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน (X = 4.23-4.47, SD = .61 - .81) แสดงว่า

นักศึกษาเห็นด้วยกับการนำาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการ

จัดการเรียนการสอน โดยใช้โมบายแอพพลิเคช่ัน ได้แก่ สมาร์ทโฟน 

(smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของ

คนทุกวัย ทุกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทุกระดับการศึกษา

และทุกอาชีพ สามารถพกพาได้สะดวกเน่ืองจากมีน้ำาหนักเบา 

และสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ใน

ปัจจุบันสามารถตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ทำาให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะใช้โปรแกรม

ต่างๆ เพ่ือตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจำาวันได้มากข้ึน ใน

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ และมี

การนำาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ และมีบทบาทในการเรียนการ

สอนมากย่ิงข้ึน โดยโมบายแอพลิเคชันช่วยสนับสนุนและสามารถ

นำามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา เพ่ือช่วยส่งเสริมทักษะการเรียน

รู้ของผู้เรียน โดยการพัฒนาแอพลิเคชันให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ของผู้เรียน25 สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคคลานาฮาน 

(McClanahan)26 ซ่ึงศึกษาการนำา iPad มาใช้เพ่ือส่งเสริม 

ทักษะการอ่านของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีปัญหา

ด้านสมาธิส้ัน โดยใช้อุปกรณ์ iPad และแอพลิเคชันบน iPad เข้า

มาเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนในการอ่าน ผลการวิจัยพบว่าการ

เรียนด้วยวิธีน้ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านของเด็กทำาให้เด็ก

มีพัฒนาการด้านการอ่านท่ีดีข้ึน และมีความสามารถในการจดจำา 

ตลอดจนเรียนรู้คำาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สำาหรับในประเทศไทย 

ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ27 ได้ทำาการวิจัยเร่ือง 

การศึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบาย

แอพลิเคชัน เพ่ือเสริมศักยภาพการวิจัย สำาหรับนักศึกษาบัณฑิต

ศึกษา พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการศึกษาทางไกล

ระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบายแอพลิเคชันมี

ศักยภาพการวิจัยอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการศึกษาทางไกลอยู่ในระดับมาก (X = 3.96)

 บทสรุปของการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า นักศึกษาปริญญาเอกมี

ความคิดเห็นในระดับมากต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้

ส่ือสังคมออนไลน์ คลาวคอมพิวติง และโมบายแอพลิเคชัน สถาน

ศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีได้โดยไม่ต้องคำานึง

ถึงระดับการศึกษา และประสบการณ์การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ

นักศึกษา เพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะของตนเองให้เข้ากับอุปกรณ์และเทคโนโลยีในสมัย

ปัจจุบันได้ แม้จะไม่เคยใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีมาก่อนก็ตาม การใช้เฟส

บุคร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติเป็นส่ิงท่ีทำาได้ง่ายและ

สะดวก นักศึกษาสามารถโต้ตอบกันในเฟสบุคได้อย่างทันทีทันใด

ในทุกๆ เร่ือง โดยมีคลาวคอมพิวติงเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากร 

สำาหรับโมบายแอพพิเคชัน จะช่วยทำาให้สามารถเข้าถึงส่ือสังคม

ต่างๆ ได้โดยผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทำาให้มีช่องทางการนำา

เสนอความคิดเห็นได้มากข้ึนและดีข้ึน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติง และโมบายแอพพิเคชันร่วมกับการ

เรียนการสอนแบบปกติ ทำาให้มีการแบ่งปันความรู้ระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน ซ่ึงจะส่งผล

ให้การเรียนการสอนการสอนในระดับปริญญาเอกมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน

ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

และเฟสบุค สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ

สอน (Learning Management System: LMS) ท่ีสามารถรองรับ

การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

ของนักศึกษาในประเด็นการมีเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างส่ือสังคม

ออนไลน์ประเภทต่างๆ กับระบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
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สมบูรณ์ ได้แก่ สามารถใช้ เฟสบุค ร่วมกับ LMS ได้ กับท้ังควรมี

การพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ  ท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้เพ่ือนำามาใช้

ในสถานศึกษาต่อไป

 2. การให้คำาปรึกษาในรายวิชาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิต

ศึกษา สามารถประยุกต์ส่ือสังคมออนไลน์และเฟสบุคเพ่ือใช้ใน

การให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีกำาลังทำาวิทยานิพนธ์ท่ีบ้าน  

ท่ีทำางาน หรือสถานศึกษาได้ ตลอดเวลาท้ังในและนอกประเทศ

 ข้อจำากัดในการวิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพียงช่วงเวลาเดียวคือ สัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงจะมีนักศึกษา

บางส่วนพักการศึกษาหรือสำาเร็จการศึกษาไปแล้ว ทำาให้ไม่ได้ตอบ

แบบสอบถามส่งผลให้ขาดข้อมูลบางส่วนไป ทำาให้ผลการวิจัยไม่

ได้ครอบคลุมความคิดเห็นของนักศึกษา ท้ังหมด และข้อจำากัดอีก

ประการหน่ึงคือกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็น

นักศึกษาเพศหญิงร้อยละ 80 ทำาให้ผลการวิจัยไม่สามารถเปรียบ

เทียบความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายได้
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