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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1.	สร้างระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	วิชาเตรียม

แพทย์	ส�าหรับนิสิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2.	ทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอน	3.	

เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบการสอน	4.	ศึกษาความพึงพอใจที่

มีต่อระบบการสอน	และ	5.	ประเมินรับรองระบบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย	ได้แก่	1.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา	และด้านการสื่อสารมวลชน	จ�านวน	10	ท่าน	2.	

นิสิตคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ศรีนครินทรวิโรฒ	ชั้นปีที่	1	จ�านวน	51	คน	ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1.	ระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	วิชา

เตรียมแพทย์	 ส�าหรับนิสิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 2.	 แบบทดสอบก่อนเรียน	 -	 หลัง

เรียน	3.	แบบประเมินผลงาน	4.	แบบสอบถามความพึงพอใจ	และ	5.	แบบประเมินรับรองระบบการ

สอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ร้อยละ	 E1/E2	

t-test

	 ผลจากการวิจัย	พบว่า	1.	 ระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	 วิชาเตรียมแพทย์	ส�าหรับ

นิสิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1.1.	บริบท	1.2.	

วิเคราะห์และก�าหนดแผนการสอน	 1.3.	 การสอนบนเมฆาวิถี	 1.4.	 ผลลัพธ์	 และ	 1.5.	 ติดตามและ

ปรับปรุง		 2.	ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอน	E1/E2	ของหน่วยการเรียนรู้ที่	1	-	4	

เท่ากับ	 80.51/82.31,	 78.97/80.26,	 80.93/81.79,	 81.06/82.31	 ตามล�าดับ	 เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	80/80	3.	ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบการสอนเพิ่มขึ้น	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 4.	 นิสิตมีความพึงพอใจต่อระบบการสอนอยู่ในระดับความพึง

พอใจมากที่สุด	และ	5.	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองระบบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาระบบการสอน	การสอนผ่านวีดิทัศน์	และเมฆาวิถี
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ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	research	were:	1.	to	develop	the	on-cloud	video-based	

instructional	system	in	pre-medical	courses	for	medical	student	at	Srinakharinwirot	

University	2.	to	validate	the	efficiency	of	the	instructional	system	3.	to	compare	scores	

for	pre-	and	post-	learning	4.	to	study	students’	satisfaction	toward	the	instructional	

system	and	5.	 to	assess	and	certify	 the	 instructional	 system	 from	the	educational	

experts.	The	samples	were	1.	10	educational	technology	and	mass	communication	

specialists	2.	51	students	of	the	first	year	undergraduate	students	in	faculty	of	medical	

Srinakharinwirot	University	selected	by	cluster	random	sampling	technique.	The	re-

search	instruments	included:	1.	the	system	prototype	2.	an	pre-	and	post-	test	3.	an	

assessment	 form	for	evaluating	 the	creation	4.	 students’	satisfaction	questionnaire	

and	5.	assessment	and	verification	forms	for	the	educational	experts.	The	data	was	

analyzed	by	the	use	of	Means,	Standard	Deviation,	Percentage,	E1/E2	and	t-test	(De-

pendent	samples..

	 Major	Findings	1.	The	on-cloud	video-based	instructional	system	in	pre-medi-

cal	courses	for	medical	student	at	Srinakharinwirot	University	comprises	of	5	compo-

nents:	1.1.	Context	1.2.	Teaching	plan	1.3.	Teaching	process	1.4.	Result	and	1.5.	Revise.	

2.	 The	 efficiency	 of	 the	 instructional	 system	 E1/E2	 in	 unit	 1-4	 was	 80.51/82.31,	

78.97/80.26,	80.93/81.79,	81.06/82.31	respectively	which	meets	80/80	or	the	criterion	

being	set.	3.	The	post-test	score	was	higher	than	the	pre-test	significant	at	.01	level	4.	

The	students’	satisfaction	toward	the	instructional	system	was	highest	level.	5.	The	

assessment	and	verification	of	the	instructional	system	were	highly	appropriate	by	the	

educational	experts.

Keywords:	Development	of	Instructional,	Video-Based	Learning	and	Cloud	Computing
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 การเรียนในห้องเรียนปัจจุบันมีการ

พัฒนาเข้าสู่การเรียนยุคใหม่โดยอาศัยพัฒนาการ

และศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกแหล่งข้อมูล

ทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ส�าหรับ

จัดการเรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี

ทุกเวลา	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนเรียนรู้อย่าง

ไม่มีขีดจ�ากัดในส่วนของสถานท่ีและอุปกรณ์การ

เข ้าถึงเนื้อหาและด้านการสร ้างปฏิสัมพันธ ์

ทางการเรียนได้อย่างสะดวกทั้งแบบประสาน

เวลา	 ไม่ประสานเวลา	 ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ได้

อย่างเหมาะสม	 ส่งผลให้การเรียนเกิดความ

ยืดหยุ่น	 และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา	

(ภูชิศ	สถิตย์พงษ์,	2559)

	 ระบบการจัดการเรียนปัจจุบันที่ใช้ใน

การเรียนการสอนส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้

รองรับกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	ประเภท	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	โน๊ตบุ๊ค	สมา

ร์ทโฟน	 แท็บเล็ต	 และรองรับส�าหรับการเรียนรู้

แบบออนไลน์	 ซึ่งถือเป็นการเรียนด้วยตนเองจาก

แหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างไม่มีขีดจ�ากัดในระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เทคโนโลยีการประมวลผล

แบบคลาวด ์ 	 (Cloud	 Computing)	 เป ็น

สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยกระจายการ

ประมวลผล	 เพื่อแบ่งเบาภาระการท�างานของ

เครื่องแม่ข ่ายจึงถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความ

ส�าคัญต่อการจัดการเรียนในยุคใหม่	 เนื่องจาก	

คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นในการใช้งาน	 สามารถเชื่อม

โยงและให้บริการจากเครื่องมือ	 หรืออุปกรณ์

หลายชนิ ด ที่ เชื่ อมต ่ อกั บระบบเครื อข ่ าย

อินเทอร์เน็ตได้	(Mell	and	Grance,	2011)	การ

ให้บริการเทคโนโลยีประมวลผลแบบคลาวด์เป็น

ที่ รู ้ จักของบุคคลทั่วไปในลักษณะของการให้

บริการคลาวด์สาธารณะ	(Public	Cloud)	ซึ่งเน้น

รูปแบบการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 โดยคิดค่าบริการ

ตามการใช้งานจริง	หรือบริการฟรี	จึงได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก	(Pokharel	and	Park,	2009)	

การน�าเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในการเรียนการ

สอนเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นอย่างกว้าง

ขวางในลักษณะ	 Sofware-as-a-Service	 ที่

เป ็นการใช ้บริการจากเครื่องมือบนคลาวด ์

สาธารณะมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ

สอน	เช่น	Google	App	for	Education,	Sym-

baloo	เป็นต้น

	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง	 พบว่า	 เทคโนโลยีคลาวด์ได้รับความ

สนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการอย่างแพร่หลาย	

โดยน�า	มาประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน	อาทิ	Ullman	and	Haggerty	

(2010)	 น�าเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนที่	 New	 Jersey’s	 Science	 and	

Technology	University	พบว่า	ข้อดีของคลาวด์

ช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสะดวกในการจัด

เก็บไฟล์เอกสาร	 และช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์

ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น	 รับทราบข้อมูล	 หรือ

สาระความรู ้ได้อย่างหลากหลายช่องทาง	 ซึ่ง

สอดคล้องกับ	 Ouf	 and	 Nasr	 (2011)	 พบว่า	

เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้ผู้เรียนไม่ต้องกังวลเร่ือง

ข้อมูลสูญหาย	 เน่ืองจาก	 การจัดเก็บบนระบบ

เครือข่ายเป็นที่เรียบร้อย	ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้

ง่าย	สะดวก	และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ	

และ	 Denton	 (2012)	 น�าเครื่องมือคลาวด์ไปใช้

ในการเรียนการสอนแบบคอนสตัรคติวิสต์	 พบว่า	

คลาวด์สามารถสนับสนุนกิจกรรมในการเชื่อม
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โยงความรู้	การสร้างความรู้	โดยเป็นตัวเร่งให้เกิด

การท�างาน	แลกเปลี่ยน	แบ่งปันความรู้ร่วมกัน	ส่ง

ผลให ้ เกิดการสร ้างสรรค ์ผลงานได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์

ทางการแพทย์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	พบว่า	 ภาคทฤษฏีนิสิตยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักการพื้นฐานการใช้

อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์	 กระบวนการ

ผลิตรายการโทรทัศน์	 การเขียนบทรายการ

โทรทัศน์ทางการแพทย์	 เป็นต้น	 ส่วนภาคปฏิบัติ

ประสบปัญหาขาดประสบการณ์และการให้ค�า

แนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในด้านต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	(มคอ.5,	2559)	และจากการ

สอบถามผู้สอนและนิสิต	 พบว่า	 ปัญหาส่วนหนึ่ง

มาจากการที่ผู ้สอนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน

เนื้อหาในบางเร่ืองอย่างลุ่มลึกเท่าที่ควรจะเป็น	

และนิสิตไม่เห็นความเป็นรูปธรรมของเนื้อหา

บางเรื่อง	เนื่องจาก	เอกสารประกอบการเรียนอยู่

ในรูปแบบ	Power	point	ไม่มีวีดิทัศน์	หรือภาพ

เคล่ือนไหวประกอบ	 โดยผู้สอนและนิสิตมีความ

ยินดีส�าหรับการเปิดรับการใช้งานระบบการสอน	

หรือนวัตกรรม	หากแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ได้	และสามารถช่วยให้นิสิตสามารถเกิดการเรียน

รู้	 เข้าใจอย่างถ่องแท้	 และชัดเจนมากยิ่งข้ึนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 จากข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์

ทางการแพทย์ที่พบในปัจจุบัน	 และความส�าคัญ

ของการจั ดการ เรี ยนการสอน โดยอาศั ย

เทคโนโลยีคลาวด์	 ผู ้วิจัยจึงมีความเห็นว่าหาก

ต้องการแก้ปัญหา	 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย	

และผลิตวีดิทัศน์	 หรือชุดการสอน	 เพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถเข้าถึงเนื้อหา	ศึกษา	และทบทวนเพิ่มเติม

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าลุ่มลึกด้วยตนเอง	

อีกทั้งสามารถแลกเปลี่ยน	 แบ่งปันความรู้ร่วมกัน

ได้ทุกที่ทุกเวลา	 ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา	 คือ	 การ

พัฒนาระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์	 หรือชุดการ

สอนรายวิชาดังกล่าวร่วมกับการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีคลาวด์	 เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้ความ

เข้าใจอย่าลุ่มลึกและร่วมกันแลกเปล่ียน	 แบ่งปัน

ความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาตามความต้องการและ

ความเหมาะสมของบริบท	 ดังน้ันผู ้วิจัยจึงได้

พัฒนาระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	

วิ ชา เตรี ยมแพทย ์ 	 ส� าหรับนิ สิ ตแพทย ์ ใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อาศัยแนวคิด	

ทฤษฎี	 ขั้นตอน	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด

ระบบการสอน	การออกแบบระบบการสอน	การ

สอนผ่านวีดิทัศน์	 และการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ใน

การจัดการเรียนการสอน	 เพ่ือน�ามาประยุกต์กับ

รายวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์ให้

สามารถน�าไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพท้ัง

ทางด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์	 อีกท้ังเกิด

ประโยชน์ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 สร้างระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บน

เมฆาวิถี	 วิชาเตรียมแพทย์	 ส�าหรับนิสิตแพทย์ใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 2.	ทดสอบประสิทธิภาพระบบการสอน

	 3.	 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการ

เรียนผ่านระบบการสอน

	 4.	 ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบการ

สอน	
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	 5.	 ประเมินรับรองระบบการสอนจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา	

(R&D)	 น�าแนวคิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษา	 7	 ขั้นตอน	 ของ	 ศ.ดร.ชัยยงค	์

พรหมวงศ์	 (2556)	 มาประยุกต์ใช้ส�าหรับการ

ด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้หรือเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับต้นแบบระบบการสอน

	 1.1	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ	 ระบบ

การเรียนการสอน	การสอนผ่านวีดิทัศน์	และการ

สอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี

	 1.2	วิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางการก�าหนด	

และออกแบบกรอบแนวคิดต้นแบบระบบการ

สอน

ขั้นตอนที่ 2 ส�ารวจและประเมินความต้องการ

ต้นแบบระบบการสอน

	 2.1	 ใช ้แบบสัมภาษณ์ผู ้สอนที่สอน

รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	เพื่อให้ได้

มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน	ปัญหา	 ความ

คิดเห็น	ความต้องการ	แนวทาง	และข้อเสนอแนะ

ในแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กับผู้สอนรายวิชา	จ�านวน	3	คน

	 2.2	 ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้สอนรายวิชาการ

ผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	หรือผู้มีความรู้	และมี

ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการสอนส่วน

การผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับการก�าหนดกรอบแนวคิด

ต้นแบบระบบการสอนและก�าหนดองค์ประกอบ

ปัจจัยน�าเข้าของระบบการสอนให้สอดคล้องกับ

สภาพการจัดกิจกรรมการสอนในปัจจุบัน	 และ

ตรงกับความต้องการกับผู้สอนรายวิชา	จ�านวน	3	

คน

	 2.3	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์ผลจากการ

สัมภาษณ์	 เพื่อน�ามาออกแบบกรอบแนวคิด

ต้นแบบระบบการสอน

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากรอบแนวคิดต้นแบบระบบ

การสอน

	 3.1	พัฒนา	(ร่าง)	กรอบแนวคิดต้นแบบ

ระบบการสอน	 จากการศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	

หลักการ	ทฤษฎีในขั้นตอนที่	1	และผลการศึกษา

ในขั้นตอนที่	2	โดย	(ร่าง)	ต้นแบบระบบการสอน

ได้อ้างอิงหลักระบบ	 CIPOF	 Model	 ของ	 ศ.

ดร.ชัยยงค์	 พรหมวงศ์	 (2556)	 ประกอบด้วย	

วิเคราะห์บริบท	 ก�าหนดองค์ประกอบปัจจัยน�า

เข้า	 ก�าหนดองค์ประกอบกระบวนการ	 ก�าหนด

องค์ประกอบผลลัพธ์	 และองค์ประกอบผลย้อน

กลับ	

	 3.2	ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์

ที่ปรึกษา	 และได้	 (ร่าง)	 กรอบแนวคิดต้นแบบ

ระบบการสอน

ขั้นตอนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ 

ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

	 4.1	 น�าเสนอ	 (ร ่าง)	 กรอบแนวคิด

ต้นแบบระบบการสอนแก่ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	10	

คน	 (ด้านเทคโนโลยีการศึกษา	 หรือด้านการ

สื่อสารมวลชน)

	 4.2	 ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู ้

เชี่ยวชาญ	 และได้	 (ร่าง)	 กรอบแนวคิดต้นแบบ

ระบบการสอนที่สมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาต้นแบบระบบการสอน

	 5.1	 พัฒนาต้นแบบระบบการสอนตาม	

(ร่าง)	 กรอบแนวคิดต้นแบบระบบการสอนท่ีได้

จากการสอบถามจากความคิด เห็นของผู ้

เชี่ยวชาญ	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการ

จัดการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบ	 และให้

บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู ้และตาม

วัตถุประสงค์ระบบการสอนที่ก�าหนดไว้

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบประสิทธิภาพและรับรอง

ต้นแบบชิ้นงาน

	 6.1	 ทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองต ้น	

(แบบหนึ่งต่อหนึ่ง)	 กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์	

มศว.	ชั้นปีที่	1	จ�านวน	3	คน	ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 เพ่ือ

ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงข้อบกพร่อง

ที่พบ

	 6.2	 ทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองต ้น	

(แบบกลุ่มเล็ก)	 กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์	 มศว.	

ช้ันปีที่	 1	 จ�านวน	 9	 คน	 ที่ลง	 ทะเบียนเรียน

รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 เพ่ือ

ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงข้อบกพร่อง

ที่พบ

	 6.3	 ทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองต ้น	

(แบบภาคสนาม)	 กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์	

มศว.	ชั้นปีที่	1	จ�านวน	39	คน	ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 เพ่ือ

ตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงข้อบกพร่อง

ที่พบ

	 6.4	 เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล

และสรุปผลข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเบ้ือง

ต้น

	 6 . 5 	 น� า เ ส น อ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ

ประสิทธิภาพเบ้ืองต้น	 และสรุปผลวิเคราะห์

ข้อมูลให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 คน	 (ด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา	 หรือด ้านการสื่อสาร

มวลชน)	 เพ่ือประเมินรับรองระบบการสอนท่ี

พัฒนาขึ้น

ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงต้นแบบระบบ

	 7.1	ปรับปรุงต้นแบบระบบการสอนเพื่อ

ให้ได้ระบบการสอนที่พร้อมใช้งานและเขียน

รายงานเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่ได้

ตั้งไว้	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 เครื่องมือวิจัยที่เป็นต้นแบบชิ้นงาน	

ได้แก่	 ระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	

วิ ชา เตรี ยมแพทย ์ 	 ส� าหรับนิ สิ ตแพทย ์ ใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 2.	 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ประเมินบริบทและ

ส�ารวจความต้องการ	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์	(เพื่อ

ศึกษาสภาพปัจจุบัน	 และความต้องการ)	 แบบ

สัมภาษณ์	 (เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดต้นแบบ

ระบบการสอน)

	 3.	 เคร่ืองมือวิจัยที่ประเมินผลกระทบ	

ได้แก่	 1)	แบบประเมิน	 (ร่าง)	 ระบบการสอน	2)	

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน	 3)	 แบบ

ประเมินผลงาน	 4)	 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อระบบการสอน	 และ	 5)	 แบบประเมินรับรอง

ระบบการสอน	

	 4.	เครื่องมือวิจัยทางสถิติ	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	

ร้อยละ	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 E1/E2	 และ	

t-test	(Dependent	Samples)	

ผลการวิจัย

	 1.	 ระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆา

วิถี	 วิชาเตรียมแพทย์	 ส�าหรับนิสิตแพทย์ใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประกอบด้วย	 5	
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องค์ประกอบ	ดังนี้

	 องค์ประกอบที่	 1.0	 บริบท	 (Context)	

การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์	 1)	 การจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย	์

และ	 2)	 ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

	 องค ์ประกอบที่ 	 2.0	 วิ เคราะห์และ

ก�าหนดแผนการสอน	(Teaching	plan)	การวิจัย

นี้เป็นการวิเคราะห์และก�าหนด	1)	นิสิตแพทย์	2)	

อาจารย์รายวิชา	3)	เนื้อหาสาระรายวิชาการสอน

การผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 4)	 รายการวีดิ

ทัศน์	5)	อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	6)	ระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 7)	 แหล่งความรู้	 และช่อง

ทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน	 8)	 Google	

App	for	Education	และ	9)	คู่มือการเรียน

	 องค์ประกอบที่	3.0	การสอนบนเมฆาวิถี	

(Teaching	process)	การวิจัยนี้เป็นองค์ประกอบ

ด้านกระบวนการที่อ ้างอิงตามระบบ	 CIPOF	

Model	ประกอบด้วย	ขั้นที่	1	ปฐมนิเทศ	(Orien-

tation)	

ขั้นที่	2	เข้าสู่บทเรียน	(Approach)	ขั้นที่	3	มอบ

หมายภาระงาน	(Assessment)	ขั้นที่	4	สนับสนุน

การเรียน	 (Support)	 ขั้นที่	 5	 สร้างสรรค์ผลงาน	

(Create)	ขั้นที่	6	น�าเสนอผลงาน	(Present)	และ	

ขั้นที่	7	ประเมินผล	(Evaluation)

	 องค์ประกอบที่	 4.0	 ผลลัพธ์	 (Result)	

การวิจัยนี้ได้	 1)	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 2)	 ผล

งาน	3)	ความก้าวหน้าทางการเรียน	และ	4)	ความ

พึงพอใจต่อระบบการสอนที่พัฒนา	

	 องค์ประกอบที่	5.0	ติดตามและปรับปรุง	

(Revise)	 การวิจัยนี้เป็นการติดตาม	 ตรวจสอบ	

ปรับปรุงระบบการสอนที่ได้จากผลการใช้งาน

ของผู้ใช้ระบบ

	 ผลการประเมินผลจากผู ้ เชี่ ยวชาญ	

จ�านวน	 10	 คน	 พบว่า	 ระบบการสอนมีความ

เหมาะสม	

ร้อยละ	97.84

ตาราง 1	 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบ

การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นการ

ประเมิน

เหมาะสม

(ร้อยละ)

ไม่เหมาะสม

(ร้อยละ)

ด้านบริบท 100.00 0.00

ด้านปัจจัยน�าเข้า 95.56 4.44

ด้านกระบวนการ 97.50 2.50

ด้านผลลัพธ์ 100.00 0.00

ด้านผลย้อนกลับ 100.00 0.00

ด ้ า น ภ า พ ร ว ม

ระบบ

100.00 0.00

โดยรวม 97.84 2.16



340 ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน - ธนัวาคม 2562

ภาพ 1	แสดงแบบจ�าลองระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	วิชาเตรียมแพทย์	ส�าหรับนิสิตแพทย์

ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาราง 2	ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียน	ก่อนเรียน	และหลังเรียนผ่านระบบการสอน	(N=39)

ผลการทดสอบ X S.D. t P

หน่วยการเรียนรู้ที่	1

ก่อนเรียน 4.03 1.46
14.289 .000**

หลังเรียน 8.23 1.13

หน่วยการเรียนรู้ที่	2

ก่อนเรียน 3.74 1.01
16.493 .000**

หลังเรียน 8.03 1.18

หน่วยการเรียนรู้ที่	3

ก่อนเรียน 4.23 1.13
16.214 .000**

หลังเรียน 8.18 1.14

หน่วยการเรียนรู้ที่	4

ก่อนเรียน 4.23 1.08
15.887 .000**

หลังเรียน 8.23 1.11

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01,	ค่าวิกฤต	(Critical	Value	of	t)	One-tailed	test	=	2.428
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	 2.	ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ

การสอนฯ	ตามเกณฑ์	E1/E2	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

แบบภาคสนาม	 จ�านวน	 39	 คน	 ประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู ้ที่	 1-4	 ผ่านระบบการสอนท่ี

พัฒนาขึ้ น 	 มี ค ่ า เท ่ ากั บ 	 80 . 51 /82 .31 ,	

78.97/80.26,	8093/81.79,	81.06/82.31	ตาม

ล�าดับ	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	คือ	80/80	

(เกณฑ์ที่ยอมรับได้ค่าอยู่ระหว่าง	78.50-82.50)

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบการส

อนฯ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างแบบภาคสนาม	จ�านวน	

39	คน	ผล

	 การเรียนของนิสิตหลังเรียนหน่วยการ

เรียนรู้ที่	 1-4	 ผ่านระบบการสอนที่พัฒนาขึ้นสูง

กว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.01

	 4.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต

ที่มีต่อระบบการสอนฯ	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างแบบ

ภาคสนาม	จ�านวน	39	คน	มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 โดยค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับ	 มีค่า

เท่ากับ	4.54

	 5.	 ผลการประเมินรับรองระบบการส

อนฯ	พบว่า	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	5	ท่าน	มีความ

คิดเห็นว ่าระบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยค่าเฉลี่ยรวม	

มีค่าเท่ากับ	4.55

ตาราง 3	ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อระบบการสอน	(N=39)

ประเด็นการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ

ขั้นปฐมนิเทศ 4.57 .00 มากที่สุด

ขั้นเข้าสู่บทเรียน 4.55 .01 มากที่สุด

ขั้นมอบหมายภาระงาน 4.51 .00 มากที่สุด

ขั้นสนับสนุนการเรียน 4.55 .05 มากที่สุด

ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน 4.51 .05 มากที่สุด

ขั้นน�าเสนอผลงาน 4.56 .03 มากที่สุด

ขั้นการประเมินผล	 4.57 .04 มากที่สุด

ด้านภาพรวมระบบ 4.61 .04 มากที่สุด

โดยรวม 4.54 .00 มากที่สุด
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ตาราง 4	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบฯ	โดยผู้ทรงคุณวุฒิวุฒิ

ประเด็นการประเมิน X S.D. ระดับความเหมาะสม

ด้านบริบท 4.60 .07 มากที่สุด

ด้านปัจจัยน�าเข้า 4.60 .05 มากที่สุด

ด้านกระบวนการ 4.51 .27 มากที่สุด

ด้านผลลัพธ์ 4.60 .00 มากที่สุด

ด้านผลย้อนกลับ 4.40 .06 มากที่สุด

ด้านภาพรวมระบบ 4.63 .04 มากที่สุด

โดยรวม 4.55 .19 มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ระบบการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆา

วิถี	 วิชาเตรียมแพทย์	 ส�าหรับนิสิตแพทย์ใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประกอบด้วย	 5	

องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	บริบท	2)	วิเคราะห์และ

ก�าหนดแผนการสอน	3)	การสอนบนเมฆาวิถี	 4)	

ผลลัพธ์	และ	5)	ติดตามและปรับปรุง	

	 2.	ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ

การสอน	 E1/E2	 ของหน่วยการเรียนรู ้ท่ี	 1-4	

เท ่ า กับ 	 80 .51/82 .31 , 	 78 .97/80 .26 ,	

80.93/81.79,	 81.06/82.31	 ตามล�าดับ	 เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	80/80	

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนผ่านระบบการสอนเพิ่มข้ึน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 นิสิตมีความพึงพอใจต่อระบบการ

สอนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

	 5.	 ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองระบบ

การสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

	 ก า ร ด� า เ นิ น ง า น วิ จั ย มี ก า ร ศึ ก ษ า	

วิเคราะห์	 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ	 การพัฒนา

และทดสอบระบบ	 การสอน	 รวมถึงประเมิน

รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีประเด็นหลักที่น�า

มาอภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาระบบการสอนได้พัฒนา

ตามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษา	 ของ	 ศ.ดร.ชัยยงค์	

พรหมวงศ์	 (2556)	 และได้น�าแนวคิด	 หลักการ	

และทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการสอน	

การออกแบบระบบการสอน	 การสอนผ่านวีดิ

ทัศน์	 และการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการจัดการ

เรียนการสอน	 เพื่อน�ามาประยุกต์กับรายวิชาการ

ผลิตส่ือวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 เพื่อให้เกิดองค์

ประกอบ	 และข้ันตอนของการจัดการเรียนการ

สอน	 โดยองค์ประกอบระบบการสอน	 ประกอบ

ด้วย	 5	 องค์ประกอบ	 ตามหลักแนวคิดการจัด

ระบบ	และ	CIPOF	Model	โดยการพัฒนาระบบ
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การสอนจะค�านึงถึงความสัมพันธ ์ขององค ์

ประกอบแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องและตรง

ตามเป้าหมายที่ต้องการ	 เริ่มจากองค์ประกอบที่	

1.0	 บริบท	 เพื่อเป็นการวิเคราะห์และทราบถึง

สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 และความพร้อมของการ

จัดการเรียนการสอนก่อนการน�าระบบการสอน

ไปใช้	 โดยในงานวิจัยนี้	 ได้แก่	 สภาพการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ทางการ

แพทย์	 และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Watson	 and	 Plym-

ale	 (2011)	 กล่าวคือ	 การเรียนการสอนควร

ตระหนักถึงบริบท	 สภาพแวดล้อมทางการเรียน

ของผู้เรียนเป็นหลัก	 ความพร้อมของสิ่งอ�านวย

ความสะดวกและศักยภาพของผู้เรียนที่ส่งผลถึง

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	 องค์ประกอบท่ี	 2.0	 วิเคราะห์และ

ก�าหนดแผนการสอน	 ซึ่งเป็นการก�าหนดส่วนที่

ท�าให ้ เ กิดการแปรผันของผลผลิตในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบการสอนให้

ประสบผลส�าเร็จจ�าเป็นต้องวิเคราะห์และก�าหนด

สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	 โดยในงานวิจัยนี้	 ได้แก่	 นิสิตแพทย	์

อาจารย์รายวิชา	 เนื้อหาสาระรายวิชาการสอน

การผลิตวีดิทัศน์ทางการแพทย์	 รายการวีดิทัศน	์

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	 แหล่งความรู้	 และช่องทางการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน	Google	App	for	Edu-

cation	 และคู่มือการเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของชัยยงค์	พรหมวงศ์	(2555)	และ	Wat-

son	 and	 Plymale	 (2011)	 กล่าวคือ	 เพื่อให้ผู้

เรียนสามารถศึกษา	 ทบทวนด้วยตนเองทุกที่ทุก

เวลาตามความต้องการ	 และสะดวกในการติดต่อ

สื่อสารผ ่านอุปกรณ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ประเภท	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	โน๊ตบุ๊ค	สมาร์ทโฟน	

แท็บเล็ต	และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่น�ามา

ใช้เป็นเครื่องมือและช่องทางการเข้าถึงการใช้งาน	

องค์ประกอบที่	3.0	การสอนบนเมฆาวิถี	ถือเป็น

ขั้นตอนการสอนตามระบบการสอนที่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงของเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ	 และที่ได้ออกแบบ

เพื่อสอดรับกับศักยภาพและพัฒนาการอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข ่าย

อินเทอร์เน็ตที่น�ามาใช้	 ตลอดจนการอาศัยหลัก

การออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ของกิดานันท์	

มลิทอง	(2543)	ด้านหลักการเลือกโครงสร้างการ

ออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ให้มีความเหมาะ

สมในกับด ้านต ่าง	 ๆ	 ได ้อย ่างถูกต ้อง	 โดย

กระบวนการการจัดการสอนผ่านวีดิทัศน์บน

เมฆาวิถี	ประกอบด้วยขั้นที่	1	ปฐมนิเทศ	ขั้นที่	2	

เข้าสู่บทเรียน	ขั้นที่	3	มอบหมายภาระงาน	ขั้นที่	

4	สนับสนุนการเรียน	ขั้นที่	 5	สร้างสรรค์ผลงาน	

ขั้นที่	6	น�าเสนอผลงาน	และขั้นที่	7	ประเมินผล	

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นผลมาจากการศึกษา

และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสอนผ่า

นวีดิทัศน์	 และการสอนผ่านวีดิทัศน์บนเมฆาวิถี	

ประกอบด้วย	องค์ประกอบ	แนวคิด	ทฤษฎี	งาน

วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 และลักษณะการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของ	 Ullman	 and	 Haggerty	

(2010)	 Aaron	 and	 Roche	 (2011)	 และกิดา

นันท์	มลิทอง	(2536)	ซึ่งระหว่างกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมีช่องทางการติดต่อ

ส่ือสารและการติดตามผลอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือให้

ทราบถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาผลงาน
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ตามท่ีก�าหนดได้ทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบ

ออนไลน์	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค	์

พรหมวงศ์	(2523)	กล่าวคือ	กระบวนการเป็นการ

น�าเอาตัวป้อน	 ซึ่งเป็นวัตถุดิบมาปฏิสัมพันธ์ต่อ

กัน	 เพ่ือให้เกิดผลผลิตตามท่ีต้องการ	 โดยมีการ

ส�ารวจสภาพแวดล้อมส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผน	การเตรียมความพร้อม	การสอนตามขั้น

ตอนที่ก�าหนด	เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม

ที่ก�าหนด	 การประเมินผล	 เพื่อตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจตามเง่ือนไข	 และการให้ข้อมูลย้อน

กลับ	 เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีพบและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการสอนคร้ังต ่อไป	 องค ์

ประกอบที่	 4.0	 ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน	 ซึ่งงานวิจัยนี้ เป ็นการ

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ผลงาน	

ความก้าวหน้าทางการเรียน	 และความพึงพอใจ	

องค์ประกอบที่	 5.0	 ติดตามและปรับปรุง	 การ

วิจัยนี้เป็นการติดตาม	ตรวจสอบ	ผลการใช้ระบบ

การสอน	ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน	-	หลัง

เรียน	 ผลคะแนนการประเมินผลงาน	 และผล

ความพึงใจของนิสิตที่มีต่อระบบการสอน	 เพื่อน�า

ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการสอนมี

ความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น	 โดยการพัฒนาระบบ

การสอนในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับแนวคิด

ของชัยยงค์	พรหมวงศ์	(2523)	กล่าวคือ	แนวคิด

การจัดระบบการเรียนการสอนต้องประกอบไป

ด้วย	 องค์ประกอบด้านบริบท	 ปัจจัยน�าเข้า	

กระบวนการ	ผลลัพธ์	 และผลย้อนกลับ	ถึงส่งผล

ให้ระบบการสอนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย	 ๆ	 สัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด	 และกิดานันท์	 มลิทอง	

(2536)	กล่าวคือ	แนวคิดในการพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎี

พฤติกรรมนิยมและทฤษฎีป ัญญานิยม	 โดย

การน�ามาเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของการออกแบบ

ระบบการเรียนการสอน	 โดยองค์ประกอบที่ใช้ใน

การพัฒนาระบบการสอน	 ได ้แก ่	 ตัวรับเข ้า	

กระบวนการ	 ตัวแสดงผล	 และข้อมูลป้อนกลับ	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Aldakheel	

(2011)	กล่าวคือ	การน�าคลาวด์มาใช้ในการเรียน

การสอนในมหาวิทยาลัยรัฐโบว์ลิ่งกรีน	(Bowling	

Green	State	University)	ช่วยลดข้อจ�ากัดของ

เวลา	สถานที่และช่วยเพิ่มความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น

ให้กับผู ้เรียน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Behrend	et	al.	(2011)	กล่าวคือ	การใช้บริการ

คลาวด์ในการเรียนการสอน	 ช่วยให้ผู ้ เรียน

สามารถเข้าใช้งานได้ทุกสถานที่ที่มีระบบเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต	 บริหารจัดการชั้นเรียนได้ง่าย	

สะดวก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชิต	

อนุพันธ์	และปณิตา	วรรณพิรุณ	(2556)	กล่าวคือ	

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในรูปแบบของ

การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์	 ส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกิดกระบวนการจัดการความรู้ตั้งแต่การค้นหา	

จัดเก็บ	 ใช้งาน	 และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น

ระบบระเบียบ	 รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 2.	 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ

การสอน	ตามเกณฑ์	E1/E2	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

แบบภาคสนาม	 จ�านวน	 39	 คน	 ระยะเวลา	 12	

ชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ท่ี	 1	 -	 4	 มีค่าเท่ากับ	

80.51/82.31,	 78.97/80.26,	 8093/81.79,	

81.06/82.31	 ตามล�าดับ	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้	 คือ	 80/80	 ผลที่เป็นเช่นนี้	 เนื่องจาก	

ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
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นวัตกรรมทางการศึกษา	7	ขั้นตอน	(R43D)	ของ

ชัยยงค์	พรหมวงศ์	 (2556)	และระบบการสอนที่

พัฒนาขึ้นเป็นไปตามหลักการ	 แนวคิด	 และ

ทฤษฎีการจัดระบบการสอนอย่างเป็นระบบภาย

ใต้การสร้างและการพัฒนาระบบการสอน	 เริ่ม

การวิเคราะห์บริบท	 ก�าหนดปัจจัยน�าเข ้าที่

สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและขั้นตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ส่งผลให้เป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของชัยยงค์	 พรหมวงศ์	 (2523)	 และหลักการ

ออกแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ของกิดานันท์	 มลิ

ทอง	 (2543)	 ด้านหลักการออกแบบบทเรียนบน

เว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมในด้านต่าง	ๆ 	ได้อย่าง

ถูกต้องและผ่านการตรวจสอบปรับปรุงตามข้อ

เสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา	 ผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย	

ด้านการใช้ภาษา	 ความถูกต้อง	 ความเหมาะสม

ด้านรูปแบบโครงสร้างการท�างานต่าง	 ๆ	 และน�า

หลักการของ	 Dillon	 (1997)	 มาใช้ในส่วนของ

การน�าระบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปท�าการ

ทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง	 แบบกลุ่มเล็ก	 และ

แบบภาคสนาม	 เพื่อค ้นหาข้อผิดพลาดและ

ปรับปรุงให้ระบบการสอนมีประสิทธิภาพตลอด

ทุกระยะของการทดลองแต่ละครั้ง	 อีกทั้งน�าหลัก

การของ	 Doherty	 (1998)	 มาประยุกต์ใช้ด้วย

การน�าเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยของเครือข่าย

สังคมออนไลน์มาเป็นส่วนประกอบกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน	คือ	Facebook	และ	Goo-

gle	 Hangoutเพื่อให้ผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้อย่าง

สะดวกผ่านแอพพลิเคชั่นท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ถือ	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Abdelra-

heem	Mousa	Basal	and	A.	L.	Steenkamp	

(2010)	 กล่าวคือ	 การน�าระบบเทคโนโลยีคลาวด์

ม า ใช ้ ใ น ก า ร เรี ย น ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถมแล ะ

มัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา	 ส่งผลให้เกิดความ

ต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น	 มีการใช้

เทคโนโลยีเว็บมาสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนและการแสวงหาความรู ้ของผู ้เรียนส่งผล

ให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

และผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นสูงขึ้น	

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 1.	 ควรเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ

และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นในการจัดการ

เรียนการสอน	อาทิ	อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	และ

การให้ความรู ้ เบื้องต ้นการใช ้งานอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง

	 2 . 	 ควรวั ด ทักษะการ ใช ้ ง านด ้ าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข ่าย

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นของผู้เรียน	 และผู้สอน	 เพ่ือ

ป้องกันผลกระทบ

	 3.	ก�าหนดบทบาทผู้สอน	จากผู้ให้ความ

รู ้ไปเป็นผู ้อ�านวยความสะดวก	 กระตุ ้น	 ให้ค�า

ปรึกษา	ช่วยเหลือ	และติดตามการด�าเนินการทุก

ขั้นตอนตามความเหมาะสม	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้

เรียนเกิดการเรียนรู้	 เกิดความรู้ความเข้าใจ	 เกิด

การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม

	 4.	ก�าหนดบทบาทผู้เรียน	จากผู้รับความ

รู้ไปเป็นผู้ศึกษา	 แสวงหา	 ทบทวนความรู้ด้วย

ตนเองจากแหล่งความรู้ที่จัดเตรียม	 เพื่อน�าความ

รู้ท่ีได้ไปวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สรุปผล	 จัดเก็บ	

แลกเปล่ียน	 หรือเชื่อมโยงกับความรู ้ภายใน

ตนเองให้เกิดเป็นองค์ความรู้แล้วน�าไปประยุกต์

ใช้ได้อย่างเหมาะสม	
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