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บทคัดย่อ
คลาวด์เลิรน์ นิงแบบอัจฉริยะ เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการเรียนรูท้ สี่ ามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้เนือ้ หาและแบบทดสอบ
แก่ผเู้ รียนทีเ่ หมาะสมตามลักษณะการเรียนรูร้ ายบุคคลและกิจกรรมแบบกลุม่ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ออกแบบรูปแบบ
คลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยใช้แบบสอบถามส�ำหรับ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ ในด้านการออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบ
คลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 7 ท่าน ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีการศึกษา ผลการวิจยั โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม พบว่า รูปแบบคลาวด์เลิรน์ นิงแบบอัจฉริยะเพือ่ พัฒนาการรู้
ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน มีค่าเฉลี่ย 4.48 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: คลาวด์เลิร์นนิง การรู้ดิจิทัล การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
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Abstract
Intelligent cloud learning system is a learning tool which is used to adaptive suitable contents and
tests for individual learners’ and group activities. The purposes of this research comprise: 1) to design
intelligent cloud learning system to develop digital literacy and collaborative learning skills; and 2) to
evaluate the appropriateness of the model of intelligent cloud learning system to develop digital literacy
and collaborative learning skills Questionnaires were used to evaluate the appropriateness of the model
on the components of intelligent cloud learning system from seven experts who have experiences in
designing learning model and education technology. From the results, it can be concluded that the
overall appropriateness of the model of intelligent cloud learning system to develop digital literacy and
collaborative skills reaches the mean score of 4.48 (S.D. is 0.51) with very high level of the appropriateness.
Keywords: Cloud Learning, Digital Literacy, Collaborative Learning
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1. บทน�ำ
การพัฒนากระบวนการศึกษา ส�ำหรับประเทศไทย
ในยุค 4.0 ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [1]
ทีเ่ ล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ำมา
ประยุกต์พฒ
ั นากระบวนการศึกษาให้เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างเต็ม
รูปแบบ โดยเน้นการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือ่ สร้างพลเมืองดิจทิ ลั ทีม่ คี วามตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
(Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้ า นความฉลาดทางดิ จิ ทั ล [2] และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ในยุค 4.0 [3] เป็นทักษะทีส่ ง่ เสริมความสามารถเข้าถึงบริการ
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรองรับการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมในยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังให้
ความส�ำคัญกับกระบวนการพัฒนาก�ำลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ
เพราะฉะนัน้ นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการรูด้ จิ ทิ ลั แล้ว
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเสริ ม ทั ก ษะส� ำ หรั บ การด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คม
ศตวรรษที่ 21 ควบคูไ่ ปด้วย โดยรูปแบบการเรียนการสอนต้อง
มีการปรับเปลีย่ นจากการถ่ายทอดความรูใ้ นฐานะ “ครูสอน”
(Teacher) ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือ
“ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการเรียนรู”้ (Learning Facilitator)
ที่นอกเหนือจากการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือ
ปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนรายบุคคลแล้ว ยังต้องสนับสนุนการท�ำงาน
เป็นทีมร่วมกับเพื่อนได้ เพื่อให้แสดงออกถึงการงอกงาม
ทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรูม้ ากกว่าตัวความรู้ [4]
เพื่อน�ำไปสู่ยุค Education 4.0
นอกจากเนื้อหาสาระแล้ว ปัจจัยส�ำคัญของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนในยุค Education 4.0
ประกอบด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้
ร่วมกัน และความสามารถด้านการคิด [5] จากการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตส�ำหรับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่
เลือกใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ [6] ส�ำหรับ
การศึกษา จึงเป็นที่มาของค�ำว่า คลาวด์เลิร์นนิง [7] ที่มีการ

รวบรวมทรัพยากรด้านการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีเว็บแบบ
ดัง้ เดิม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการประมวลผลและโยกย้าย
จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้จากเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวไปสู่ระบบ
การประมวลผลแบบคลาวด์ [8]
ในส่ ว นของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทใน
กระบวนการศึกษายุคใหม่นี้ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ
วิ เ คราะห์ แ ละสกั ด ข้ อ มู ล จนเกิ ด เป็ น สารสนเทศ ทั้ ง การ
ประยุกต์ใช้ขนั้ ตอนวิธเี ชิงพันธุกรรม [9] อัลกอริทมึ การค้นหา
แบบนกดุเหว่า [10] ทีม่ กี ารผนวกรวมในกระบวนการของการ
วิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการพัฒนาในด้านต่างๆ
การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่การศึกษา
ในยุค 4.0 ต้องค�ำนึงถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รวม
ถึงเครื่องมือทางการเรียนรู้ [11] จึงไม่จ�ำกัดอยู่เพียงการ
ศึกษาโดยล�ำพัง ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันควบคู่ไปด้วยและ
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดในรูปแบบการเรียนรู้
ยุคดิจทิ ลั การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเชือ่ มโยง (Connectivism)
ทีส่ นับสนุนกระบวนการเชือ่ มต่อความรู้ และน�ำมาแลกเปลีย่ น
ความรู้ซึ่งกัน ท�ำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น โดยมีการต่อยอดจาก
แหล่งความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนให้เกิดการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณส�ำหรับการแก้ไขปัญหา [12]
ความคิดสร้างสรรค์ [13] การสร้างนวัตกรรม [14]
การออกแบบ รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ
เพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
จึงเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของผู้เรียนในยุค Education 4.0 ที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลคลาวด์ผนวกกับระบบการเรียน
การสอนเสริมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
วิเคราะห์รูปแบบและเส้นทางการน�ำเสนอบทเรียนให้กับ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
รายบุคคล เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
จากการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมส�ำหรับการคัดเลือกเส้นทาง
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ พร้อมทัง้ การเสริมกิจกรรมส�ำหรับการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันผ่านเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเชื่อมโยงความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผ่านรูปแบบการ
เรียนรู้แบบเชื่อมโยง เกิดเป็นคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ

วันเพ็ญ ผลิศร และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, “รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน.”
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ที่ ส ามารถพั ฒ นาการรู ้ ดิ จิ ทั ล และทั ก ษะการเรี ย นรู ้ แ บบ
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
5) เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
1) เพื่อออกแบบรูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ
การเรียนการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา จ�ำนวน
เพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 7 ท่าน ด้วยแบบประเมินความเหมาะสม
2) เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบคลาวด์เลิรน์ นิง
6) น�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสม
แบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
แบบร่วมมือกัน
3. ผลการวิจัย
2. วิธีการวิจัย
จากการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น (Need Analysis)
ใช้ระเบียบวิจยั การวิจยั เชิงปริมาณในด้านการประเมิน เพือ่ หาความจ�ำเป็นในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ สูก่ ารวิเคราะห์
ความเหมาะสมส�ำหรับรูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ ปัจจัยน�ำเข้า (Input Analysis) การวิเคราะห์กระบวนการ
เพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Process) และการวิเคราะห์การประเมินผล (Output) ซึ่ง
ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกด้วยวิธีการเลือก เป็นข้อมูลในการสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเจาะจง จ�ำนวน 7 ท่าน จากกลุ่มนักการศึกษาที่มี ที่ ส ามารถพั ฒ นาการรู ้ ดิ จิ ทั ล และทั ก ษะการเรี ย นรู ้ แ บบ
ประสบการณ์ ด ้ านการออกแบบการเรียนการสอน และ ร่วมมือกัน ผู้สอนที่ต้องเป็นผู้กระตุ้น และผลักดันให้ผู้เรียน
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างน้อย 5 ปี ผ่านแบบประเมินความ เกิดทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน ผ่านการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
เหมาะสม มีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
รูปแบบการน�ำเสนอบทเรียนทีส่ นับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการคิด
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั และทบทวน วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาร่วมกัน ไปจนถึงการสร้างสรรค์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกแบบรูปแบบ ผลงานสู่การเผยแพร่ ส่งผลให้เกิดทักษะการเรียนรู้แบบ
คลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและ ร่วมมือกันและการรู้ดิจิทัล รูปแบบระบบคลาวด์เลิร์นนิง
ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
แบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้
2) วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ค วามต้ อ งการพื้ น ฐาน แบบร่วมมือกัน หรือ ICL Model (Intelligent Cloud
ในการออกแบบรูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อ Learning Model) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน
พัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
ประกอบ ดังนี้
3) ออกแบบรู ป แบบคลาวด์ เ ลิ ร ์ น นิ ง แบบอั จ ฉริ ย ะ
1) ส่วนน�ำเข้าข้อมูล (Input) เป็นส่วนในการน�ำเข้า
เพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ตามผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน
ผูเ้ รียน ผูส้ อน เนือ้ หา การวัดผล และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4) สร้างแบบสอบถามส�ำหรับใช้ในการประเมินความ แบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลคลาวด์ ที่ผ่านการ
เหมาะสมของรูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ แบบ วิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อหาในรูปแบบโครงข่าย ภายใต้
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ ทฤษฎีการเชือ่ มโยง ในลักษณะโหนดความรูท้ มี่ กี ารเชือ่ มโยง
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ [15]
เป็นเครือข่าย และมีระดับข้อมูลรองรับทุกความสามารถของ
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ผู้เรียน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกทักษะ
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.21 หมายถึง เหมาะสมมาก
การรู้ดิจิทัล เช่น กิจกรรมการสร้างระบบเครือข่ายใยแก้ว
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
น�ำแสง ที่มีลักษะกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เครื่องมือทาง
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ดิจิทัล คัดเลือกข้อมูลดิจิทัล สร้างสรรค์ผลงานด้วยเครื่องมือ
วันเพ็ญ ผลิศร และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, “รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน.”
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ดิจิทัล จนถึงกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัล เป็นต้น และ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน เช่น กิจกรรมการสร้างระบบเครือข่าย
ไร้สายผ่านซอฟต์แวร์ ทีม่ ลี กั ษะกิจกรรมกลุม่ ให้ผเู้ รียนภายใน
กลุม่ ร่วมกันสร้างหรือแก้ไขผลงานของกลุม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
ประชุมกลุม่ แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การเข้าร่วมกิจกรรม
จนสามารถพัฒนาผลงานสูก่ ารน�ำเสนอได้ เป็นต้น
2) ส่วนการประมวลผล เป็นส่วนในการประมวลผล
การสอนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้แนวคิด
ทางปัญญาประดิษฐ์มาบูรณาการในส่วนของการคัดเลือก
เส้นทางการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม โดยวิเคราะห์และประมวลผล
จากการร่วมกิจกรรม ผลการท�ำกิจกรรม เพื่อเสนอแนวทาง
การเรียนรู้ที่ตอบสนองกับระดับความสามารถของผู้เรียนใน
รูปแบบเรียลไทม์ จากการเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่คาดหวังและพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
ประเมินความรูแ้ ละความต้องการรูปแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะสม
ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ดังนี้
2.1) ระบบท�ำการสุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถ
ผู้เรียน
2.2) ระบบท�ำการบันทึกผลการท�ำแบบทดสอบความ
สามารถ
2.3) ระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการท�ำแบบ
ทดสอบกับหน่วยเรียนที่สอบผ่าน
2.4) ระบบแสดงหน่วยเรียนที่ผู้เรียนยังไม่ผ่านการ
ทดสอบ (หน่วย)
2.5) ผู้เรียนเลือกหน่วยเรียนที่ต้องการศึกษา
2.6) ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.7) ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหน่วยเรียนตามระดับความ
สามารถ
2.8) ผู้เรียนท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยเรียน
2.9) ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน
2.10) ระบบปรั บ ระดั บ เนื้ อ หาตามอั ล กอริ ทึ ม การ
คัดเลือกระดับเนื้อหาที่เหมาะสม (ICLS) โดยใช้ขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอัลกอริทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่า
(Cuckoo Search Algorithm) [16] โดยการน�ำค่าที่ได้จาก
การวิเคราะห์ผลก่อนหน้านี้ ผ่านกระบวนการประมวลค่า

ความเหมาะสม เพื่อเสนอเส้นทางการเรียนรู้ ทั้งส่วนเนื้อหา
แบบทดสอบและกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนแต่ละรายควร
ได้รบั การเรียนรู้ ซึง่ จะย้อนกลับไปด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 2.4)
จนกว่าผูเ้ รียนรายนัน้ จะไม่ตอ้ งเรียนรูใ้ นหน่วยเรียนใดๆ ต่อแล้ว
จึงด�ำเนินการในขั้นตอนถัดไป
2.11) ผู้เรียนท�ำการทดสอบทักษะการรู้ดิจิทัล
2.12) ผู้เรียนท�ำการทดสอบทักษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน
3) ส่วนผลลัพธ์ เป็นส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงผลด้วยวิธีการ
ประเมินระดับความรูข้ องผูเ้ รียน ผ่านแบบทดสอบองค์ความรู้
ในแต่ละหน่วยเรียน
3.2) การรู้ดิจิทัล แสดงผลจากการประเมินพฤติกรรม
ที่แสดงถึงระดับทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานของการรู้ดิจิทัล
ในรูปแบบ Rubric Score ผ่านกิจกรรมส�ำหรับประเมินการรู้
ดิจิทัล
3.3) ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน แสดงผลจาก
การประเมินพฤติกรรมที่แสดงถึงระดับทักษะตามเกณฑ์
มาตรฐานของทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในรูปแบบ
Rubric Score ผ่านกิจกรรมส�ำหรับประเมินทักษะการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน
ส�ำหรับ ICL Model แสดงได้ดังรูปที่ 1
จากการออกแบบรูปแบบคลาวด์เลิรน์ นิงแบบอัจฉริยะ
เพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
หรือ ICL Model ได้น�ำไปผ่านการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา จ� ำ นวน 7 ท่ า น โดยใช้ แ บบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบ
อัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน สามารถสรุปผลการประเมินความเหมาะสมได้
ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
คลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและ
ทักษะการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน (องค์ประกอบรวม) มีผลการ

วันเพ็ญ ผลิศร และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, “รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน.”
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
คลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้
ดิ จิ ทั ล และทั ก ษะการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ กั น
(องค์ประกอบรวม)

สุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถ
ผู้เรียน
บันทึกผลการท�ำแบบทดสอบ
ความสามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการท�ำ
แบบทดสอบกับหน่วยเรียนทีส่ อบผ่าน
แสดงหน่วยเรียนรู้ผู้เรียนยังไม่ผ่าน
การทดสอบ (n หน่วย)

ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน

ผู้สอน

เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด

เนื้อหา

เปรียบเทียบค่า pa

การวัดผล
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้บน
คลาวด์เลิร์นนิง

บันทึกข้อมูล Fj
ใช่
ไม่ใช่
Fi > Fj

ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาหน่วยเรียน
ตามระดับความสามารถ
ผู้เรียนท�ำกิจกรรมการเรียนรู้
ในหน่วยเรียน

1.
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
การรู้ดิจิทัล
การเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน

2.

ผู้เรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียน

การค้นหาค่า
ความเหมาะสม (Fi)
ด้วย Levy flight

ผ่านการทดสอบท้ายบทเรียน
ไม่ผ่าน
ก�ำหนดเงือ่ นไข (pa),
ผ่าน

(Fj) ความเหมาะสม
ของระดับเนื้อหา

ไม่ครบ

บความ
S.D. ระดั
เหมาะสม
รู ป แบบคลาวด์ เ ลิ ร ์ น นิ ง แบบ 4.29 0.49 มากที่สุด
อัจฉริยะสอดคล้องกับ หลักการ
แนวคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน
องค์ประกอบรูปแบบคลาวด์เลิรน์ 4.57 0.53 มากที่สุด
นิงแบบอัจฉริยะ ประกอบด้วย
1) ปัจจัยน�ำเข้า
2) กระบวนการเรียนรูผ้ า่ นคลาวด์
เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะ
3) ผลผลิต
4) ข้อมูลป้อนกลับ
การจัดล�ำดับองค์ประกอบในการ 4.29 0.49 มากที่สุด
พัฒนารูปแบบคลาวด์ เลิร์นนิง
แบบอัจฉริยะชัดเจน ต่อเนื่อง
แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ 4.43 0.53 มากที่สุด
สอดคล้องซึ่งกันและกัน
ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง ล� ำ ดั บ ข อ ง 4.71 0.49 มากที่สุด
องค์ประกอบในรูปแบบคลาวด์
เลิ ร ์ น นิ ง แบบอั จ ฉริ ย ะมี ค วาม
เหมาะสม ท�ำให้เข้าใจง่าย
ภาพรวมขององค์ประกอบของรูป 4.57 0.53 มากที่สุด
แบบคลาวด์เลิรน์ นิงแบบอัจฉริยะ
มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมความ
ต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย
ค่าเฉลี่ย
4.48 0.51 มากที่สุด
หัวข้อการประเมิน

ผูเ้ รียนเลือกหน่วยเรียนทีต่ อ้ งการศึกษา
ผู้เรียน
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จ�ำนวนหน่วยที่มีผลการสอบ
หลังเรียนผ่าน = n หน่วย

3.

ครบ
ทดสอบทักษะการรู้ดิจิทัล

4.

ทดสอบทักษะการรู้แบบร่วมมือกัน

5.

รูปที่ 1 รูปแบบระบบคลาวด์เลิรน์ นิงแบบอัจฉริยะเพือ่ พัฒนา
การรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
(Intelligent Cloud Learning Model)
ประเมินความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
(ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.48 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.51) เมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการเรียบเรียงล�ำดับขององค์ประกอบใน
รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะมีความเหมาะสม ท�ำให้
เข้าใจง่าย มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด (ที่ระดับค่าเฉลี่ย
4.71 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.49) โดยทีด่ า้ นรูปแบบคลาวด์
เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะสอดคล้องกับหลักการแนวคิดที่เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และด้านการ
จัดล�ำดับองค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบคลาวด์เลิร์นนิง
แบบอัจฉริยะชัดเจนต่อเนื่อง มีระดับความเหมาะสมน้อย
ที่สุด (ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49)

6.

4. อภิปรายผลและสรุป
1) ผลการออกแบบรูปแบบระบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบ
อัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน หรือ ICL Model ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก
3 ส่วนประกอบ ได้แก่ 1) ส่วนน�ำเข้าข้อมูล 2) ส่วนการประมวลผล
และ 3) ส่ ว นผลลั พ ธ์ สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบของ
System Approach [17] โดยในส่วนของการประมวลผลนัน้
มีกระบวนการย้อนกลับร่วมอยู่ด้วย
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ในส่วนของการออกแบบด้านความอัจฉริยะในการ
วิเคราะห์ระดับค่าความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรม และ
แบบทดสอบกับระดับความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล
ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการทางปัญญาประดิษฐ์ในส่วน
ของการวิเคราะห์หาเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดต่อ
ระดับความสามารถของผู้เรียน เริ่มจากขั้นตอนการทดสอบ
ผู้เรียน เพื่อวัดระดับความรู้ทั้งรายวิชาของผู้เรียนแต่ละ
รายบุคคล โดยระบบจะเก็บค่าข้อมูลข้างต้น เพือ่ วิเคราะห์วา่
ผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะคนยั ง ขาดความรู ้ ใ นหน่ ว ยเรี ย นใดอี ก บ้ า ง
(วิเคราะห์จากผลการวัดความรู้ครั้งแรก) โดยระบบจะแสดง
หน่วยเรียนที่ผู้เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ เพื่อ
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนในหน่วยเรียนใดก่อนหลังก็ได้ (ตาม
แนวคิดของการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง) โดยภายในหน่วยเรียน
จะประกอบด้วยเนื้อหาของหน่วยเรียนที่มีการแบ่งระดับ
ความยาก-ง่ายของเนื้อหาไว้ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สนับสนุนให้ด�ำเนินการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล เพื่อเสริมทักษะ
การใช้ดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่ม พร้อมทั้งด�ำเนินการทดสอบความรู้ในแต่ละ
หน่วยเรียน ข้อมูลจากการด�ำเนินกิจกรรมทั้งหมด จะถูก
น� ำ มาวิ เ คราะห์ ผ ่ า นอั ล กอริ ทึ ม การค้ น หาแบบนกดุ เ หว่ า
เพื่อวิเคราะห์ปรับปรุงหาเส้นทางการน�ำเสนอหน่วยเรียน
ข้อเสนอแนะ เนือ้ หาเสริม ระดับบทเรียน ระดับแบบทดสอบ
และลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น โดย
ระบบจะด�ำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงเส้นทางการเรียนรู้
ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นจนกว่ า ผู ้ เ รี ย นจะผ่ า นการทดสอบครบทั้ ง
รายวิชา ซึง่ จะผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ สริมการรูด้ จิ ทิ ลั และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ส่งผลให้เมื่อผู้เรียนต้องทดสอบ
ทักษะในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ผู้เรียนจะมีระดับ
ทักษะที่สูงขึ้นด้วย
ระบบคลาวด์ เ ลิ ร ์ น นิ ง อั จ ฉริ ย ะแตกต่ า งจากระบบ
คลาวด์เลิรน์ นิงทัว่ ไป ในส่วนของการวิเคราะห์หาเส้นทางการเรียนรู้
ทีเ่ หมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน รวมถึงการพิจารณาจัดกลุม่
ผูเ้ รียนส�ำหรับการท�ำกิจกรรมกลุม่ พร้อมทัง้ สามารถเสนอแนะ
บทเรียน แบบทดสอบและกิจกรรมทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อผูเ้ รียน
รวมถึงส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนหากพบปัญหา

ระหว่างเรียนรู้อย่างอัตโนมัติ พร้อมแสดงผลความก้าวหน้า
เพือ่ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยไม่ตอ้ งรอให้ผสู้ อนเป็น
ผู้ก�ำหนดให้
2) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบระบบ
คลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและ
ทักษะการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสม
มากทีส่ ดุ (ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.48 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.51)
ซึ่งในด้านการเรียบเรียงล�ำดับขององค์ประกอบในรูปแบบ
คลาวด์เลิรน์ นิงแบบอัจฉริยะมีความเหมาะสม ท�ำให้เข้าใจง่าย
มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด (ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.71
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49) อาจเนื่องจากการเรียงล�ำดับ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเรียงล�ำดับโดยจ�ำลอง
จากกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลทีม่ กี ารด�ำเนินการ
อยู่จริง เป็นรูปธรรมมีความเป็นเหตุเป็นผล จึงส่งผลให้วิธี
การเรียงล�ำดับกระบวนการเช่นนี้มีความเหมาะสมมากที่สุด
และกระบวนการทางอัลกอริทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่า
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติมีความเป็นไปได้
ข้อเสนอแนะที่จะน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) การน�ำรูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อ
พัฒนาการรูด้ จิ ทิ ลั และทักษะการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ควรมีการ
วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหารายวิชาให้มีรูปแบบการเชื่อมโยง
แบบอิสระ เพื่อสนับสนุนให้อัลกอริทึมได้มีแนวทางในการ
วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2) ผู้สอนควรก�ำหนดกิจกรรมเสริมทักษะที่มีความ
หลากหลาย และมีระดับความยากง่ายหลายระดับ เพื่อให้
อัลกอริทึมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยต่อไป
1) เลือกใช้อัลกอริทึมอื่นๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
แก้ปัญหาด้านความเร็วในการประมวลผล
2) พัฒนาหรือปรับปรุงล�ำดับการท�ำงานของแต่ละ
กระบวนการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
5. กิตติกรรมประกาศ
ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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