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การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์1* และ ณมน จีรงั สุวรรณ2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนัก ศึกษาระดับอุด มศึก ษา และ 2) ประเมิน รูปแบบการเรียนแบบร่ วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วิธกี ารดําเนินงานวิจยั
แบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เครื่องมือที่
ใช้เป็ นแบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง พบว่าผลการ
ประเมินรูปแบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.87 และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.25 แสดงว่าสามารถนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ: การเรียนแบบร่วมมือ เทคโนโลยีคลาวด์ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
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The Design of Collaborative Learning using Cloud Computing Technology in
Order to Improve the 21st Century Learning Skills for College Students
Phatthranit Srisakonsub1* and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The research study has two objectives to 1) design the collaborative learning using cloud computing
technology in order to improve the 21st century learning skills for college students and 2) evaluate the
appropriation of the collaborative learning using cloud computing technology in order to improve the 21st
century learning skills for college students. The methodology is consisted of 2 steps: 1) to improve the
collaborative learning using cloud computing technology in order to improve the 21st century learning skills for
college students and 2) to evaluate the appropriation of the collaborative learning using cloud computing
technology in order to improve the 21st century learning skills for college students. The study tools are the
evaluation by 5 experts come from purposive sampling. The results shown the evaluation of designed
learning pattern is match at highest level with the mean 4.87 and the standard deviation 0.25 for the standard
deviation which indicates that this Collaborative Learning can be applied in the teaching in appropriate.
Keywords: Collaborative, Cloud Computing Technology, The 21st Century Learning Skills
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1. บทนํา
การเรียนรู้ในยุคปจั จุบนั ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
ผูเ้ รียนก้าวทันกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเข้าสู่ยุค
สังคมแห่งการเรียนรูแ้ ห่งโลกในยุคดิจทิ ลั นัน้ ส่งผลต่อการ
ปรับกระบวนในการเรียนการสอนที่ม ีความหลากหลาย
ทางการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่ อความเปลี่ยนแปลง ดังนัน้
แนวความคิดรูปแบบ และวิธีการ ที่ใช้กนั แบบเดิมนัน้
อาจมี ก ารทบทวนเพื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ว่ า มี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้มาก
น้ อยประการใดและทํ าการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ขน้ึ มาใช้กบั ความเปลีย่ นแปลงทาง
บริบทเชิงสังคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการก้าวทันความ
เปลี่ ย นแปลงกั บ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีท่เี ข้ามามีบทบาทต่ อการเรียนรู้ รวมทัง้ การ
ปรับสภาพการณ์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายใต้
กระแสแห่งการปฏิรปู การศึกษาไทยในปจั จุบนั ทีม่ ุ่งพัฒนา
การศึกษา ให้บรรลุ ผลตามเจตนารมณ์ ของการจัดการ
ศึกษาโดยรวม ซึ่งในวงการศึกษาไทยได้ม ีการคิดค้น
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ
เป็ นไปตามปรัชญาแนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้ นที่
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (Learners Center) ก้าวสู่การพัฒนาที่
ยังยื
่ นต่ อไป ในอนาคตภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่ า
21st Century ซึง่ เป็ นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มี
คุณลักษณะพร้อมสําหรับการดํารงชีวติ และรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่ องด้วยโลกที่ไ ร้
พรมแดนความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่ง
ความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตเนื่องด้วยโลกทีไ่ ร้
พรมแดน ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
นโยบายความร่วมมือของพลเมืองโลก ซึง่ เป็ นสิง่ จําเป็ นที่
ต้องมีการคิดค้นหาแนวทางสู่กระบวนการทักษะใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ จึงเป็ นประเด็นสําคัญทีส่ งั คมต่างมุ่งมัน่
และให้ความสําคัญ [1]
การเรี ย นการสอนแบบร่ วมมื อ (Collaborative
Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่แี บ่งผูเ้ รียน
ออกเป็ นกลุ่ มย่ อย ๆ เพื่อสนับสนุ น ส่งเสริม และเปิ ด
โอกาส ให้ผู้เรียนในกลุ่มทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งภายในแต่ ละกลุ่ มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความ
สามารถแตกต่างกันโดยจะมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
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มีการช่วยเหลือพึง่ พากันมีความรับผิดชอบร่วมกันทัง้ ใน
ส่วนของตนเองและส่วนรวมเพื่อให้ทงั ้ ตนเองและสมาชิก
ทุ กคนภายในกลุ่ มประสบความสําเร็จตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ ซึง่ มีลกั ษณะตรงข้ามกับการเรียนรูท้ เ่ี รียนโดย
ลําพัง หรือการเรียนรู้ ทีเ่ น้นการแข่งขัน [2]
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ สามารถแบ่งได้กว้าง ๆ
เป็ น 3 ด้าน คือ 1) ทักษะชีวติ และการทํางาน ผูเ้ รียน
จะต้องมีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ทไ่ี ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ สามารถทํางาน
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็ นผู้นํา สร้างผลงาน
ของตัวเองได้และรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึน้ รวมทัง้
สามารถทํางานร่ วมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
หลากหลายได้ 2) ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ผูเ้ รียน
จะต้องมีการคิดอย่ างเป็ นเหตุ เป็ นผลเป็ นระบบเพื่อให้
มองเห็นภาพรวม และนําไปสู่การแก้ไขปญั หา รวมทัง้
มีทกั ษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อ่นื เพื่อปรับ
เปลี่ยนมุมมองในการคิดและนํ าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีใน
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรูท้ ม่ี อี ยู่อย่างมากมายผูเ้ รียน
จําเป็ นต้องมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่ สาร เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ประเมินข้อมูล และนํา
ข้อ มู ล ไปใช้ ไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และสามารถใช้
เครื่องมือทีเ่ หมาะสมในการสร้างสือ่ ด้วยตนเอง [3]
เทคโนโลยีคลาวด์เป็ นการให้บริการด้านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถนํา Cloud Computing มา
ประยุ กต์ใช้กบั การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็ น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based Society)
เพราะในป จั จุ บ ันความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่ าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงกันบนอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอด
เวลาถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็ นสังคมทีเ่ ป็ นสากล สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ทวโลกโดยไม่
ั่
มขี อ้ จํากัดในเรื่องพรมแดน
สัญชาติ ภาษา อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทที่สําคัญ
อย่ า งมากในด้ า นการศึก ษา เช่ น การจัด การศึก ษา
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ e-learning, e-book,
e-classroom เป็ นต้น นอกจากนี้ Cloud Computing ยัง
สามารถเป็ นเครื่องมือในการสนับสนุ นการเรียนรู้ และ
เพิม่ เติมเทคนิคทางการสอนได้โดยใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ
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ที่ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ การศึ ก ษา เช่ น Google
Application, Microsoft’s Application เป็ นต้น [4]
จากเหตุ ผลดังกล่ าว ผู้วิจ ยั มีแนวคิดที่จะออกแบบ
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพือ่ ให้เหมาะกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
และส่ งเสริม ให้ นั ก ศึกษาร่ วมมือกัน เรียนรู้ เพื่อให้ เกิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึง่ สามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้ 3 ด้าน
คือ 1) ทักษะชีวติ และการทํางาน 2) ทักษะการเรียนรูแ้ ละ
นวั ต กรรม และ 3) ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี โดยคํ า นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ค ลาวด์ ท่ี ใ ช้ ใ น
กระบวนการเรียนแบบร่ วมมือ และวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษาโดยนักศึกษา
จะต้องร่ วมมือกันมีปฏิส มั พันธ์ในกลุ่ มนักศึกษา ช่ วย
กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองมี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดต่ อสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรูร้ ่วมกันภายในกลุม่
2. วัตถุประสงค์
2.1 ออกแบบรู ปแบบการเรียนแบบร่ วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2 ประเมินรูปแบบการเรียนแบบร่ วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ขอบเขตของการวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบการเรียน
การสอน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จํานวน 5 ท่านได้จากการเลือกแบบ
เจาะจงโดยต้องมีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 3 ปี
3.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
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ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้แบบร่ วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตัว แปรตาม คื อ ผลประเมิ น ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
4. วิ ธีการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.1
ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั เพื่อทําการ
ั หา วิเคราะห์ความต้องการที่
วิเคราะห์โดยการระบุป ญ
เกีย่ วข้องกับการจัดการการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
4.1.2 การวิเคราะห์เบื้องต้นประกอบด้วย 1)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบท ได้แก่ วิเคราะห์
ความต้องการจําเป็ น วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์บทเรียน
2) การวิเคราะห์นักศึกษา และ 3) การวิเคราะห์งานการ
เรียนรู้ [5]
4.1.3 ออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา
ประกอบด้วย 1) การออกแบบบทเรียน 2) การออกแบบ
กิจกรรมทีใ่ ช้ในห้องเรียน และ 3) การออกแบบประเมิน
ผูเ้ รียน [6]
4.1.4 พัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 3
ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ การวิเคราะห์ 2) ขัน้ กิจกรรม และ 3)
ขัน้ ประเมิน
4.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลีย่ จากการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบ
4.21
3.41
2.61
1.81
1.00

-

5.00
4.20
3.40
2.60
1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

5. ผลการวิ จยั
ผลการวิ จ ั ย ได้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้

รูปที่ 1 รูปแบบเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากรูปที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอนหลัก คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การออกแบบการเรียน
1. การกําหนดเป้าหมายในการเรียนการสอน
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2. การวิเคราะห์ผเู้ รียน
3. การออกแบบเนื้อหาบทเรียน
4. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ทางการเรียน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

ขัน้ ตอนที่ 2 การเรียนการสอนแบบรูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
1. สมาชิกในกลุ่มทํางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน
มีการทํางานร่วมกัน
2. การมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ในระหว่างการ
ทํางานกลุ่ม
3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ ละ
คน
4. การใช้ทกั ษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางาน
กลุ่มย่อย
5. กระบวนการกลุ่ม

ขัน้ ตอนที่ 3 การวัดประเมิ นผล
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ พุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และ
ทักษะพิส ยั โดยเน้ นวัดทักษะจากการปฏิบ ัติงานจริง
และการนํ า เสนอผลงานผ่ า นเทคโนโลยี ค ลาวด์ เพื่ อ
สะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาทัง้ ความรู้ความเข้าใจ
วิธีคิด วิธีทํางาน ความพอใจในผลงาน ความต้องการ
พัฒนาตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ข้อบกพร่อง และข้อควรปรับปรุง
แก้ไขในการปฏิบตั งิ านกลุ่มให้ดยี งิ่ ขึน้ นักศึกษาจะต้องมี
ทักษะที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งสามารถ
แบ่งได้กว้างๆ เป็ น 3 ด้าน คือ 1) ทักษะชีวติ และการ
ทํางาน 2) ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม และ 3)ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี

ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
S.D.
การแปลผล
รายการประเมิ น
𝑥𝑥̅
1. ความเหมาะสมด้านการออกแบบการเรียนการสอน
4.96
0.04
มากทีส่ ดุ
2. ความเหมาะสมด้านการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
4.96
0.20
มากทีส่ ดุ
3. ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีคลาวด์
4.70
0.06
มากทีส่ ดุ
4. ความเหมาะสมด้านการวัดประเมินผล
4.86
0.27
มากทีส่ ดุ
5. ความเหมาะสมด้านทักษะในศตวรรษที่ 21
5.00
0.00
มากทีส่ ดุ
4.87
0.25
มากทีส่ ดุ
รวม
จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ซึ่งผู้วิจยั ได้นํา
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 สํ าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสอบถามความเหมาะสมของ
รูปแบบได้ผลการประเมินความเหมาะสมสามารถสรุปได้
ว่ า รู ป แบบการเรีย นการสอนที่ ส ัง เคราะห์ ข้ึน มีค วาม
เหมาะสมสามารถนํ าไปใช้ งานได้อย่ างเหมาะสมของ
รูปแบบโดยภาพรวมทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (𝑥𝑥̅
= 4.87, S.D. = 0.25) ดังแสดงในตาราง

ทัก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาจากผู้เชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน พบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ ใ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจยั [7] การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมมือกัน
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับอุ ดมศึกษามีองค์ประกอบที่สมั พันธ์ก ัน
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน 2) การเรียนรูร้ ่วมกัน
โดยนําเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในกระบวนการและกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกันระดมสมองในกลุ่ม เพื่อ
ฝึ กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ 3) การประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ตามสภาพจริง

6. การอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั จากประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนา
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
การนํ ารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยี
คลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาระดับอุ ดมศึกษานี้ไปใช้งานทัง้ ผู้เรียน
และผู้สอนจะต้องคํานึงถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ พ้นื ฐานที่จําเป็ นในการเรียนด้วย
เทคโนโลยีคลาวด์ตามรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางการเรีย นด้ า นการเรีย นแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรนํ าผลการวิจ ัยในครัง้ นี้ ไปทดลองใช้เพื่อศึกษา
ผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนแบบ
ร่ วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อ พัฒนาทักษะการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
กับการพัฒนาทักษะทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะชีวติ และ
การทํางาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3)
ทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี

[6] ณมน จีรงั สุวรรณ. (2555). หลักการออกแบบและ
ประเมินผล. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิต
ตําราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.
[7] วาฤทธิ ์ กันแก้ว และณมน จีรงั สุวรรณ. (2558).
“การออกแบบรู ป แบบการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ผ่ า น
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”. วารสารวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
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