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การออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์1* ณมน จีรังสุวรรณ2 และ พินันทา ฉัตรวัฒนา3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบ 2) ประเมิน และ3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ละทะเบียนรายวิชาการผลิตสื่อเสียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 27 คน
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ฯ แบบ
ประเมินความเหมาะสมมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบประเมินตามสภาพจริงและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ทดสอบค่าทีหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิจัย
พบว่า 1) รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ฯ มี 4 องค์ประกอบคือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผล
ป้อนกลับ โดยขั้นตอนทํากิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (2) การแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนขนาดเล็ก (3) การวางแผนการเรียนรู้ (4) การศึกษาเนื้อหา (5) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูล (6) การนําเสนอ
ข้อมูล (7) การประเมินผลงาน 2) การประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (x = 4.88, S.D. = 0.32) 3) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้รว่ มกันหลังเรียนด้วยรูปแบบโมบายเลิร์นนิงร้อยละ 83
สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
5) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.70,
S.D. = 0.48)
คําสําคัญ: โมบายเลิรน์ นิง, โซเชียลคลาวด์, ทักษะการเรียนรู้รว่ มกัน
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Design of m-learning Interaction Model Via Social Cloud to Enhance
Collaborative Learning Skills of Undergraduate Students
Pattarawat Kraipiyaset1* Namon Jeerungsuwan2 and Pinanta Chatwattana3
Abstract
The purposes of this research were to 1) design 2) evaluate and 3) study Results used the
m-Learning interaction model via social cloud to enhance collaborative learning skills of undergraduate
students. The sample group Used in The Study was undergraduate Students. Enrolled in courses audio
production semester 2, academic year 2016, of 27 people. Using purposive sampling selection methods.
The instruments used in this research were m-Learning interaction model, questionnaire of the
appropriateness with 5-level rating scale, authentic assessment and learning achievement test. The
statistics used in this research was t-test one sample group, percent, mean and standard deviation. The
research results showed that 1) the designed m-Learning model consisted of 4 elements as follows
input, process, outputs, and feedbacks. The seven activities included (1) determining learning objectives
(2) dividing students into small groups (3) designing the learning (4) studying of contents (5) exchanging
comments (6) presenting information, and (7) evaluating the learning outcome, 2) the model evaluated
by the experts was appropriate in a very good level. (x = 4.88, S.D. = 0.32), 3) student have
collaborative learning skill after by m-Learning model 83 percent higher hypothesis and 4) The student
had learning achievement after learning higher at .01 level of significance. 5) Follow Evaluated of
Learner to m-Learning Model were at the highest level (x = 4.70, S.D. = 0.48)
Keywords: m-Learning, Social Cloud, Collaborative Learning Skill
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ เพื่อให้สู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ในมาตรา 24 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึกการ
ปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ กระบวน
การคิด การเผชิญสถานการณ์ จัดสภาพแวดล้อมสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และมาตรา 65 พัฒนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทําให้เกิดการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ [1] ดังนั้น
จะเห็ นได้ ว่ าการศึ กษาไทยในมาตราข้ างต้ นได้ เห็ นถึ ง
ความสํ าคั ญและมุ่ งเน้ นให้ นั กศึ กษาพั ฒนาการปฏิ บั ติ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อ
นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา การจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนและพัฒนา
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เ หมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรี ยนรู้ ได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา และช่ วยพั ฒนาศั กยภาพของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
การศึกษาในยุคปัจจุบัน มีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ที่มีการ
เน้นทักษะของคนศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่
ระดับชั้ นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลั ยและตลอดชีวิ ต
ทักษะการเรียนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทักษะหนึ่งที่จะเน้น
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วย
ให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดทั กษะด้ านการเรี ยนรู้ ร่ วมกั น ในการนํ า
เทคโนโลยีอย่างอีเลิร์นนิงมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียน
บนโมบายเลิร์นนิงที่สามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทุกที่ ทุกเวลาและสามารถทําให้ผู้เรียนได้รับอิสระทาง
ความคิด และในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทําให้
เกิดความรู้ใหม่และเป็นการจัดสภาพแวดล้อมของการ
เรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและยังสนับสนุนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long learning)
จากการเรี ยนอี เลิ ร์ นนิ งพัฒนาสู่ โมบายเลิ ร์ นนิ งซึ่ ง
สามารถทําให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสะดวก สบายในการ
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เรียนรู้และสามารถติดต่อกับผู้สอนได้สะดวกขึ้นโดยมี
องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้การเรียนด้วยอีเลิร์นนิง
ไปสู่การเรียนนแบบโมบายเลิร์นนิงได้แก่ (1) เว็บไซต์ (2)
คอร์สแวร์ (3) การติดต่อสื่อสาร (4) การประเมินผลการ
เรียน เมื่อองค์ประกอบทั้งสี่มาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว
ระบบจะสามารถทํางานประสานกันได้อย่างลงตัว [2] ซึ่ง
สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง [3]
จะต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้ (1) สื่อการเรียนเป็น
สิ่งที่มีความสําคัญสําหรับผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้
ตามที่ผู้สอนได้กําหนดไว้ (2) ผู้สอนและผู้เรียนการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเรียนในการทําความเข้าใจรูปแบบ
ของการเรียนอีเลิร์นนิง (3) ช่องทางในการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือ
ผู้เรียนกับผู้เรียนและยังเป็นช่องทางในการติดตามผลการ
เรียนของผู้เรียน (4) ระบบให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การเรียน เป็นระบบช่วยเหลือและให้คําแนะนําด้านการ
เรียนการสอนและหลักสูตรแก่ผู้เรียน (5) ระบบวัดและ
ประเมิ น ผล มี ก ารออกแบบทดสอบ การวั ด ผลและ
ประเมินผลโดยอยู่ในลักษณะของแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน ดังนั้นจากการเรียนอีเลิร์นนิงไปสู่การเรียน
แบบโมบายเลิร์นนิงจะต้องประกอบด้วยสื่อการเรียนการ
สอน การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนทั้งแบบ
อีเลิร์นนิงและโมบายเลิร์นนิง เนื้อหารายวิชา ช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร การวัดและประเมินผลทางการเรียน และ
ยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้
การเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียน
ที่สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
ทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อความ การพัฒนาความเป็น
ผู้นํา การทํางานเป็นทีม [4] โดยการเรียนระดับอุดมศึกษา
หรือระดับปริญญาบัณฑิตยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
การบูรณาการองค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหา และการ
ทํางานร่วมกันซึ่งเป็นปัญหาของบัณฑิตในปัจจุบัน [5]
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กําหนดกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565) วาง
กรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ที่
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทําให้เกิดการศึกษา
ตลอดชีวิต [6]
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จากความสําคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะ
ออกแบบรู ปแบบโมบายเลิ ร์ นนิ งแบบปฏิ สั มพั นธ์ ผ่ าน
โซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่สนับสนุนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ และจั ด สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้
เพื่ อ ให้ สู่ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ
สนับสนุนมาตรา 24 และ 65 ซึ่งความสอดคล้องกับ
ทักษะ การเรี ยนรู้ร่ วมกั นของผู้ เรี ยนในศตวรรษที่ 21
และเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการ
มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาที่หลากหลายและสามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลาจนทําให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.2 ประเมินรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบ
ปฏิ สัมพันธ์ผ่ านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริ มทั กษะการ
เรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน
โซเชียลคลาวด์ทพี่ ัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป
3.2 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
หลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3.3 นักศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 27 คน สาขา
วิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุ กระจายเสียง คณะ
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
5. วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการวิ จั ย ในการออกแบบรู ป แบบโมบาย
เลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริม
ทั กษะการเรี ยนรู้ ร่ วมกั นของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญา
บัณฑิตผู้วิจัยได้แบ่งการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ออกแบบรู ป แบบโมบายเลิ ร์ น นิ ง แบบ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์มีขั้นตอนดังนี้
(1) วิเคราะห์ และสังเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 24 และ 65 ให้สถานศึกษา
จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิเคราะห์
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้ เ รี ยน วิ เ คราะห์ โ มบายเลิ ร์ น นิ งซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่สําหรับการเรียนรู้เนื้อหาและการทํากิจกรรม
ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ โ ซเชี ย ลคลาวด์ โ ดยศึ ก ษารู ป แบบ
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์กับเทคโนโลยีคลาวด์
สําหรับการจัดการแอปพลิเคชันบนโมบายเลิร์นนิงในการ
จัดการเนื้อหาและการเรียนรู้ วิเคราะห์การเรียนรู้ร่วมกัน
การสร้างกิจกรรมให้กับผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและวิเคราะห์ทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกัน ผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ทําให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
และมี ค วามสามั ค คี แ ละรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น กั บ เพื่ อ น
ภายในกลุ่ม จากการวิเคราะห์ข้างต้นนํามาเขียนกรอบ
ของรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียล
คลาวด์ฯ ดังรูปที่ 1

4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดคลองครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชาการผลิต สื่อเสียง
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รูปที่ 1 กกรอบของรูปแบบโมบายเลิ
แ
รนนิ
์ งแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชชียลคลาวด์เพือส่
่ งเสริมทักษษะการเรียนรูร้ วมกั
่ว นของ
นักศึกษาระดับปริ
ป ญญาบัณฑิต
(2) นําากรอบของรูปแบบโมบายเลิ
แ
รนนิ
์น งแบบปฏิสัมพพันธ์
ผ่านโซเชียยลคลาวด์ข้างต้นวิเคราะห์ส่สวนต่าง ๆ ที่ใชช้ใน
การออกแแบบรูปแบบ ดัังนี้
((2.1) วิเคราะห์ห์ความความจําเป็
า นจาก
พระราชบับัญญัตแิ ละทักษะแห่
ษ งศตวรรษที่ 21, โมบายย
เลิร์นนิง, โโซเชียลคลาวด์ด์, การเรียนรูร้ วมกั
่ว น เพื่อทําใให้
ผู้เรียนเกิดดทักษะการเรียนรู
ย ร้ ่วมกัน
((2.2) วิเคราะะห์ผู้เรียน ทําการศึ
ก กษาลักษษณะ
ของผู้เรียยนด้านปัญญาและความคิด ด้านเจตคติแและ
ด้ า นสั ง ค มเพื่ อ นํ า มาใชช้ ใ นการออกแแบบรู ป แบบกการ
เรียนรู้บนนโมบายเลิร์นนิง
((2.3) วิเคราะะห์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส
ศึกกษา
ผู้เรียนจากการใช้เทคโนนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน การเข้าาถึง
ของอุปกรรณ์ และระบบบเครือข่ายของผู้เรียน เพื่อนําามา
ออกแบบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการใช้เทคโนโโลยี
สารสนเททศของผู้เรียนแและทําให้ผู้เรียนเกิ
ย ดการเรียยนรู้
และเข้าถึงงข้อมูลและเนื้อหาต่
อ าง ๆ ได้
((2.4) วิเคราะหห์เนื้อหา มีขั้นตอนการจัดลําาดับ
เนื้อหาขอองรายวิชาจากตตํารา เอกสารประกอบการสสอน
ฯลฯ เพื่อจัดการหน่วยกการเรียนและเนื้อหาสําหรับกการ
เรียนรู้บนนโมบายเลิร์นนิงให้
ง เหมาะสมกกับผู้เรียน
(3) อออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพั นธ์
โดยใช้อง ค์ประกอบแลละแนวคิดจากกระบวนการกการ
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วิเคราะห์
ค ในวิธีดาเนิ
ํา นการวิจัยข้ อ 1 และ 2 โดยการใช้
วิธีการออกแบบเชิชิงระบบในการรออกแบบรูปแบบโมบาย
แ
เลิร์รนนิงแบบปฏิสัสมั พันธ์ ฯ
(4) ออกแบบบแบบประเมินขของรูปแบบ เพื่อดูความ
เหมมาะสมของรูปแบบในด้านองงค์ประกอบ, รูปแบบและ
ป
การนํารูปแบบไปปใช้งาน
(5) ศึกษาผลกการใช้รูปแบบโโมบายเลิร์นนิงแบบ
ง
ปฏิฏิสัมพันธ์ฯ จากกกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาคะแแนนทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกันตามสภาพจริ
น
งและผลสัมฤททธิ์ทางการ
เรียนก่
ย อนเรียนแลละหลังเรียนของงผู้เรียน โดยแบบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางกาารเรียนผ่านกา รตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านเพื่อปประเมินค่าดัชนีและ
ความสอดคล้อง (IOC)
( ระหว่างงข้อสอบกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติ
ง กรรม จาากผู้เชี่ยวชาญพพบว่าแบบทดสสอบ
จํานวน 30 ข้อ มีความเที่ยงตรงงเชิงเนื้อหาเท่ากั
า บ 0.94
ระยะที่ 2 ประเมินรูปแแบบโมบายเลิร์รนนิงแบบ
น ย ลคลาววด์ เพื่ อ ส่ ง เสสริ ม ทั ก ษะ
ปฏิฏิ สั ม พั น ธ์ ผ่ านโซเชี
การเรียนรู้ร่วมกันของนั
น
กศึกษา
ษาระดับปริญญาบั
ญ ณฑิตมี
ขันตอนดั
้น
งนี้
(1) นํารูปแบบบที่ออกแบบแและพัฒนาขึ้นนํนาเสนอต่อ
ผู้ เชี่ ยวชาญเพื่ อทํทาการประเมิมิ นรู ปแบบประะกอบด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเททคนิคและวิธีกการสอน, ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและกการสื่อสารเพื่ออการศึกษา แลละด้านการ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

ออกแบบการเรียนการสอน จํานวน 5 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์
ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เกณฑ์การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน
โซเชี ยลคลาวด์ เพื่ อส่ งเสริ มทั กษะการเรี ยนรู้ ร่ วมของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
(3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบกับนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตเพื่อทําการประเมินทักษะการเรียนรู้ร่วมกันตาม
สภาพจริงและทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษา
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการใช้งานรูปแบบโมบาย
เลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ฯ วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนน
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test one sample
group, dependent ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการออกแบบรู ปแบบโมบายเลิ ร์ นนิ งแบบ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ผ่ า นโซเชี ย ลคลาวด์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ อกสารงานวิ จั ย
ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งมีองค์ประกอบของรูปแบบประกอบ
ด้วยรายละเอียด 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยสิ่งนําเข้า (Input) ประกอบด้วย
รายละเอียด 4 ด้านดังนี้ ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Device) ด้านการเรียนแบบปฏิสัม- พันธ์ (Interactive
Learning) ด้ านโซเชี ยลคลาวด์ (Social
Cloud)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ (Process) แบ่งออก
เป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
การเตรี ยมการสอน (Teaching
Preparation) มี 2 ขั้นตอนดังนี้ (1) การวิเคราะห์
(Analysis) โดยทําการวิเคราะห์ผู้เรียน, วิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ (2) การศึกษาการใช้
งานอี เ ลิ ร์ น นิ ง และแอปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ ศึ ก ษาบน
เทคโนโลยีคลาวด์ (Usage of LMS and Application
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for Education on cloud) ทําการศึกษาการใช้สื่อ
m-learning และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่นํามาใช้
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
โดยมีการเรียงลําดับตามขั้นตอนกระบวนการเรียนการ
สอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การปฐมนิเทศ
(Orientation) การแนะนําการเรียนการสอนและการใช้
งาน LMS และ Application ที่ใช้สําหรับในการเรียน
การสอน (2) ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เป็น
การประเมินความรู้และความ สามารถของผู้เรียนก่อน
เรียนเนื้อหา (3) กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative
Activity) ในรูปแบบมี 7 ขั้นตอนย่อยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเป้าหมายหรือประเด็น
ในการเรียนรู้ ผู้สอนทําการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ใน
เนื้ อ หานั้ น และหั ว ข้ อ หลั ก ของเนื้ อ หาเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
ทําการศึกษาเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกลุ่มขนาดเล็กและบทบาท
ของผู้เรียน ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มขนาดเล็ก
ประมาณ 4-6 คนและแบ่งตําแหน่งหน้าที่ให้กับผู้เรียน
ภายในกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนกําหนดเนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สมาชิกภายในกลุ่ม
ทําการวางแผนงานและใช้ประสบการณ์ในการกําหนด
หัวข้อจากประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน ผู้เรียน
ทําการศึกษาหาความรู้ จากตําราหรือเนื้อหาและเอกสาร
ขั้นตอนที่ 5 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อมูล ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนะ
เนื้อหาที่ได้ทําการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอผลงาน นําเสนอประเด็นที่
ได้รับมอบหมายจากการศึกษาหาข้อมูล
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินงานด้วยเพื่อนและ
ครูผู้สอน
ผู้สอนทําการประเมินข้อมูลที่ผู้เรียนได้
ทําการศึกษาค้นหาข้อมูลและให้เพื่อนเสนอความคิดเห็น
(4) ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้ทําการสอนอยู่ในระดับใด
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รูปทที่ 2 รูปแบบโมมบายเลิร์นนิงแบบปฏิ
แ
สัมพันธธ์ผ่านโซเชียลคคลาวด์เพื่อส่งเสสริมทักษะการรเรียนรู้ร่วมกันของ
นักศึกษารระดับปริญญาบบัณฑิต
องค์ปประกอบที่ 3 ผลผลิต (Ouutput) แบ่งอออก
ได้ดังนี้ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborattive
Skills) ผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน (Learninng
Achievem
ment) ความพึึงพอใจของผู้เรียน (Satisfacttion
Evaluatioon)
องค์ปประกอบที่ 4 ผลป้
ผ อนกลับ (FFeed back) เเป็น
การสะท้ อนผลที่ ไ ด้ จ ากผลผลิ
า
ต กลับไปสู
บ ่ ก ารเรี ยยนรู้
ขั้นตอนกรระบวนการ (PProcess) ทั้งสอองขั้นตอน
6.2 ผผลการประเมินรู
น ปแบบโมบายยเลิร์นนิงแบบ
ปฏิ สั ม พั นนธ์ ผ่ า นโซเชี ยลคลาวด์
ย
เ พื่ อส่ ง เสริ ม ทั กกษะ
การเรียนนรู้ร่วมกันของนนักศึกษาระดัับปริญญาบัณ
ณฑิต
ดํ า เนิ น กาารประเมิ น คววามเหมาะสมมของรู ป แบบโโดย
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ผู้เชี่ยวชาญจํานววน 5 ท่าน โโดยใช้เกณฑ์กําหนดช่วง
คะะแนนเฉลี่ ย ไว้ว้ หลั ง จากนั้ นนทํ า การปรั บปรุ
บ ง ตาม
คําแนะนําของผูเชี
้เ ่ยวชาญและนนํารูปแบบมาททดลองกับ
กลุลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั กศึ ก ษาระดั บบปริ ญ ญาตรี โดยการ
แบบ่งกลุ่มผู้เรียนตตามรูปแบบเพืพื่อศึกษาพฤติติกรรมการ
เรียนรู
ย ้ ร่ ว มกั น ตามสภาพจริ ง และทดสอบผผลสั ม ฤทธิ์
ทาางการเรียนก่อนเรี
อ ยนและหหลังเรียนของผูผู้เรียนด้วย
รูปแบบโมบายเลิร์นนิงโดยมีผลลการประเมินดัังนี้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

ตารางที่ 1 ผลการประเมินของรูปแบบโมบายเลิร์นนิง
แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์ฯ
(องค์ประกอบโดยรวม)
รายการประเมิน

ระดับความ
เหมาะสม
4.94 0.24 มากที่สุด
x

S.D.

1. รูปแบบโมบายเลิร์นนิง
แบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน
โซเชียลคลาวด์ ฯ
2. องค์ประกอบในการออก 4.76 0.44 มากที่สุด
แบบรูปแบบโมบาย
เลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลคลาวด์ฯ
3. การนํารูปแบบโมบาย
4.70 0.48 มากที่สุด
เลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์
ผ่านโซเชียลคลาวด์ฯ
ไปใช้งาน
รวม
4.88 0.32 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบโดยรวม ของ
รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x=4.88,
S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปแบบ
โมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ฯ มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบใน
การออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ฯ
และการนํารูปแบบโมบายเลิร์นนิงฯไปใช้งาน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้รว่ มกันของ
นักศึกษาโดยใช้รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์
คะแนน
ทักษะ
คะแนน
n
p
x S.D. ร้อยละ t
การเรียนรู้
เต็ม
ร่วมกัน
ผลการ
27 45 37.56 2.64 83 5.095 .00*
ประเมิน

* p<.01

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบโมบายเลิร์นนิง
แบบปฏิสัมพันธ์ฯ จากการประเมินตามสภาพจริงโดย
ครูผู้สอน พบว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ
(x=37.56, S.D.=2.64) คิดเป็นร้อยละ 83 เมื่อพิจารณา
จากค่า t โดยค่า t = 5.095 และค่า p ที่คํานวณได้มีค่า
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.00* แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสูงกว่าเกณฑ์
สมมติฐานที่ตั้งไว้รอ้ ยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 ผลคะแนนของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนรายวิชาการผลิตสื่อเสียงโดยใช้
รูปแบบโมบายเลิร์นนิงฯ
การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
27
27

x

9.74
21.22

S.D.

t

p

3.10
4.28

12.94

.00*

*p<.01
จากตรารางที่ 3 พบว่านักศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ฯ มีคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ก่อนเรียนอย่ามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบ
โมบายเลิร์นนิงฯ
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านการเรียนการสอนตาม
รูปแบบโมบายเลิร์นนิง
แบบปฏิสัมพันธ์
3. ด้านการออกแบบ
รวม

x

4.60

0.60

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด

4.59

0.61

มากที่สุด

4.55
4.58

0.62
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด

S.D.

จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจการ
ใช้รูปแบบโมบายเลิร์นนิงโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x=4.58, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนตามรูปแบบโมบายเลิร์นนิง
แบบปฏิสัมพันธ์ฯ และด้านการออกแบบ
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการประเมินรูปแบบโมบายเลิร์นนิง
แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญพบว่ า มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
ที่สุดโดยรูปแบบประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลป้อนกลับใน
แต่ละองค์ประกอบมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน
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เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยองค์ประกอบในรูปแบบ
นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Namon [7] AAA Model
สําหรั บการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้ น กิ จ กรรม (Activity) ขั้ น การประเมิ น (Authentic
Assessment) จากรูปแบบผู้เรียนสามารถสร้างและจัด
การการเรียนรู้เป็นผังแนวคิดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90
ผังแนวคิดที่สร้างขึ้นเป็นความสําเร็จการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามสภาพจริงโดยผู้เรียนมีความเห็นต่อรูปแบบในระดับ
มาก (x=4.28,S.D.=0.78) และด้านการเรียนรู้ร่วมกันบนโม
บายเลิร์นนิงสอดคล้องกับวิชัย [8] การเรียนรู้ร่วมกันโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานบนเอ็มเลิร์นนิงเป็นการเน้นกลยุทธ์
การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การ
เรียนผ่าน m-learning เกิดผลการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และความคิ ด เห็ น ของผู้ เรี ย นทํ าให้ เกิ ด
ความรู้ใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.96, S.D.=0.01)
และผล สัมฤทธิ์การเรียนบนโมบายเลิร์นนิงโดยกิจกรรม
การเรียนรู้บนโมบายเลิร์นนิงทั้ง 7 ขั้นตอนมีการวิเคราะห์
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ร่ วมกั นสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ
สรญา [9] รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบเบญจขันธ์ด้วยวิธี
ปุจฉาวิสัชนาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิง
พุทธ เมื่อผู้เรียนใช้งานระยะหนึ่งแล้วเกิดความคล่องตัว
ในการใช้งานและสนุกกับการใช้แอปพลิเคชันลักษณะสื่อ
การ์ ตู นแอนิ เมชั นที่ มี ทั้ งภาพนิ่ งและเคลื่ อนไหว เสี ยง
บรรยาย มีการโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันอยู่เป็นระยะ ๆ
ทําให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชัน และทําให้
เกิดการคิดวิเคราะห์ จากการ ศึกษาผลของรูปแบบพบว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และด้านการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์สําหรับการ ศึกษา
ผลการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์สําหรับการเรียนการสอน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ma, Zheng, et al. [10] ได้
ที่เน้ นการจั ดการสภาพแวดล้อมการเรี ยนการสอนของ
e-Learning ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Cloud Computing ที่
เน้นความร่วมมือกันและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ได้
ทุกที่ ทุกเวลา มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยปารย์พิชชา [11] รูปแบบการเรียนรู้
แบบสื บเสาะผ่ านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการคิ ด
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อย่างมีวิจารณญาณและความร่วมมือทางการเรียนรู้ โดย
ออกแบบรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
กระตุ้นความคิดและการวางแผน การรวมพลังสืบเสาะ
การร่วมกันสร้างสรรค์ การขยายและแบ่งปันความคิด
การสรุปและประเมินไตร่ตรองความคิดผู้เรียนสามารถ
สรุปข้อมูล เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดการ
เรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเป็นการเติมเต็ม
ความรู้ในส่วนที่ขาดหายให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยด้านขั้นตอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ จากการประเมินความเหมาะสม
โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ความเหมาะสมมากที่ สุ ด (x=4.89,
S.D.=0.06) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นํามาสู่ทักษะการปฏิบัติที่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของหริพล [12] เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสําหรับ
นั กศึ กษาครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมมี กิ จกรรมการเรี ยนรู้
กระตุ้ นประสบการณ์ และการเตรี ยม ความพร้ อมของ
ผู้เรียนโดยการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดความต่อเนื่องความสามารถใน
การเรียนรู้ได้เร็วทั้งเนื้อหาและทฤษฎีจนนําไปสู่การปฏิบัติ
ผู้เรียนปฏิบัติ งานเป็นกลุ่มพัฒนาชิ้นงานและสร้างสรรค์
ผลงานร่วมกับผู้อื่นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่ อปรั บความถนั ดทางด้ านทั กษะการเรี ย นรู้
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ สามารถในการปฏิบัติงาน
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เกณฑ์
ร้อยละ 84 และผู้เรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ผู้เรียนเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในระดับ
มาก (x=3.88, S.D.=0.47)
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
การนํารูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน
โซเชียลคลาวด์ฯ นี้ไปใช้ผู้สอนและผู้เรียนควรมีการจัด
เตรียมการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มีคุณภาพสําหรับการใช้โมบายเลิร์นนิง
ตามรูปแบบ ผู้สอนและผู้เรียนควรมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อให้สามารถจัดการเรียนบน
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โมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิตได้
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทําการศึกษาผลการใช้งานรูปแบบโมบายเลิร์นนิง
ในการศึกษาระดับชั้นอื่น เช่นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นต้น และศึกษาผลการใช้งานการเรียนรู้ตามรูปแบบ
และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในทักษะอื่น ๆ
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