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ปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมฤทธิผลในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์
เดือนฉำย ไชยบุตร1*กำญจนำ ทองบุญนำค2 สัมฤทธิ์ เสนกำศ3 ณัฐิยำ ตันตรำนนท์4
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สาคัญและมีบทบาทต่อการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่อศึกษาปั จ จั ย
ที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา และ 2) เพื่อพัฒนา
โมเดลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล โดยศึกษาความเป็นไปได้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อค้นหาปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา โดยใช้กลุ่มนักศึกษาทีเ่ รียนในรายวิชาสังคมออนไลน์ในสื่อการเรียนและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โมเดลการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษาประกอบด้วย 1. รูปแบบหรือโมเดลการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเพิ่มขยายการเป็นส่วนตน (Personality) 2. คุณลักษณะและบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน และ 3. คุณภาพ
ของเว็บไซต์เพื่อดึงดูดความต้องการในการใช้งาน ส่วนการพัฒนาโมเดลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิผล จากการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 1. ผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3. กระบวนการบริหารโครงการและกระบวนการ และ 4. สภาพแวดล้อม เพื่อ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบการเรียนรูร้ ่วมกัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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THE SUCCESS FACTORS IN APPLYING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
FOR COLLABORATIVE LEARNING DEVELOPMENT VIA ONLINE SOCIAL NETWORK
Dueanchai Chaibuth 1* Kanjana Thongboonnak 2 Samrit Sankas 3
Nuttiya Tantranont4
Abstract
Information Technology is an important tool and plays as a role for supporting
collaborative learning. The objectives of this research are to 1) study the factors that support
the use of collaborative learning system, and 2) to develop the effective information system
development model. The research processes start with studying the feasibility, collecting and
analyzing the data in order to find out such success factors for collaborative learning system to
be accepted by students. Our research use questionnaire method. Furthermore, the analyzing
the information system development and deployment model and the approach of
collaborative learning system are discussed.
This research shows that the factors that affect the use of information technology for
collaborative learning to be accepted by students consist of 1) the Technology Acceptance
Model (TAM) by extending the concept of “personality”, 2) the characteristics and roles of
students and lecturers, and 3) the quality of website for persuasive usage. Furthermore, the
paper discusses the model of collaborative electronic learning development and deployment,
which contains four main components. They are 1) stakeholders, 2) information technology, 3)
process and project management, and 4) system environment. Such a model can be used for
students’ work and knowledge exchange
Keywords : Collaborative Learning System Development, Information Technology,
Online Social Network
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บทนำ
การเรียนรู้เป็นการพัฒนาตนที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ การเรียนรู้
ของผู้เรียนในประเทศไทยโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework: TQF) เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาเดียวกัน มีความรู้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะสาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาใด ผู้สอน
จะเป็นผู้กาหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน (Learning Strategy) และกลยุทธ์ของการประเมินผลการเรียนรู้
(Learning Evaluation) ด้ า นการเรี ย นรู้ มี ห ลายวิ ธี แ ละเป็ น ส่ ว นส าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ ผ ลการศึ ก ษา
ตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) วิธีการเรียนรู้ที่แพร่หลาย คือ การบรรยาย
ห้องเรียน ตามด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ซีดีรอม
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น การสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center) ส่วนใหญ่ทาให้นักศึกษาขาดความสนใจ
และเรียนรู้ ได้ไม่มากนั ก งานวิจัยนี้ จึ งพิ จารณาการเรียนรู้ แบบสองทาง (Collaborative Learning) ที่นักศึ กษา
สามารถโต้ประเด็นปัญหาไปมาได้ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student Center)
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นการเรียนรู้ทผี่ ู้เรียนซึ่งอาจมีความต่างด้านวิสัยทัศน์
ประสบการณ์ และพื้นฐานความรู้ ให้ความร่วมมือกัน แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการสร้าง
ความรู้ ด้ว ยกั นเอง ผู้ส อนมีบ ทบาทเป็ นผู้ ให้ค วามสะดวกในการจัด สภาพการเรีย นรู้และให้ ความช่ว ยเหลือ
เพิ่มเติมความรู้ในบางส่วนให้กับผู้เรียน ซึ่งความสาเร็จของแต่ละบุคคล คือความสาเร็จของกลุ่ม และความสาเร็จ
ของกลุ่มคือความสาเร็จของทุกคน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม (Interpersonal Skill)
ทักษะการจัดการกลุ่ม (Group Building and Management) ทักษะการหาข้อมูล (Inquiry Skill) ทักษะการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution Skill) ทักษะในการสังเคราะห์และน าเสนอ (Synthesis and
Presentation Skill) การเรียนรู้ร่วมกัน จะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้แหล่งทรัพยากรทางความรู้อื่นๆ
ไม่ใช่เพียงหนังสือหรือสื่อประกอบรายวิชาในการเรียนรูร้ ่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือของผู้เรียน ซึ่งองค์ประกอบ
ของการเรียนรู้ร่วมมี 5 ประการ คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก, การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่าง
ผู้เรียนภายในกลุ่ม, ความรับผิดชอบของผู้เรียนแต่ละราย, ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม และ
กระบวนการท างานภายในกลุ่ ม (Johnson D. and Johnson R., 1994) ที่ จ ะท าให้ ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
เกิดประสิทธิผล ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อวัดสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนจะสอดคล้องกับความสามารถหรือ
คุณลักษณะตามสภาพที่แท้จริงของผู้เรียนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การศึกษา (Educational Objective)
การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ (Learning Experience) และการวั ด ผลการประเมิ น ผล (Evaluation)
(วสันต์ ทองไทย, 2556)
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการพัฒนาความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นแบบปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 2556) ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
จ าแนกเป็ น 7 ประเภท คื อ การเขี ย นบทความ (Weblog), แหล่ งข้ อ มู ล หรื อ ความรู้ (Data/ Knowledge),
เกมออนไลน์ (Online Games), ชุมชนออนไลน์ (Online Community), การจัดการรูปภาพ (Photo Management),
ประเภทสื่อ (Media) และ ประเภทธุรกิจ (Business) (ภควัต รักศรี, 2553)
จากความสาคัญของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เกิดประสิทธิผลนั้นจาเป็นต้อง
ศึกษาวิจัยปัจจัยที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันและโมเดลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ มีดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร่ ว มกั น
(Collaborative E-Learning: CEL) ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาโมเดลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจัยนี้เริ่มจากการศึ กษาวิจัย วิเคราะห์งานที่ เกี่ย วข้ องจากวารสารหรื องานประชุ ม
ทางวิชาการ จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบูรณ์
ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดย Convenience Sampling คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึ กษา จานวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบี ย น
ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จานวน 25 คน ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณ
หาค่าทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร่ ว มกั น
(Collaborative E - Learning : CEL) ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา ดาเนินการโดย
- ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
- เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จากเอกสาร วารสาร ตารา งานประชุมทางวิชาการ และ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง, สารวจความคิดเห็นของเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ จานวน 3 คน, และสารวจข้อมูลการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (CEL) โดยใช้กลุ่ม
นักศึกษา จานวน 25 คน ที่ลงเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
- ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล ได้จากการรวบรวมข้อมูล ทาการค้นหาปัจจัยที่สนับสนุน
การใช้ CEL ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา
2. การพั ฒ นาโมเดลการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น
การพัฒนา/ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Information System Development &
Deployment) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสารวจข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา
ระบบสารสนเทศข้างต้น
ผลกำรวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (Collaborative
E-Learning : CEL) ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา และการพัฒนาโมเดลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการคานวณหาค่าทางสถิติ ทั้งสองประเด็นได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป
ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ดี ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
ผู้เชี่ยวชำญ นักศึกษำ

1.ปัจจัยบุคลิกภาพและอารมณ์ของผู้เรียนที่มผี ลต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ CEL
1.1 การมีอารมณ์ทสี่ งบ มั่นคง
5.00
1.2 การที่ไม่วติ กกังวลเรื่องใดๆ
5.00
1.3 การที่เราเปิดเผยตนเองต่อสังคม
4.00
1.4 ความกล้าแสดงออก และชอบทากิจกรรม
4.33
1.5 การเปิดใจกว้างสู่การเรียนรู้ มีความคิด จินตนาการ
5.00
1.6 การยอมรับค่านิยมใหม่ๆ
4.33
1.7 การให้ความร่วมมือ ไว้วางใจผู้อื่น การประนีประนอม
4.00
1.8 การแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมา อย่างสุภาพอ่อนโยน
4.00
1.9 การมีระเบียบวินยั ต่อตนเอง
5.00
1.10 ความรับผิดชอบในหน้าที่
4.67
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (CEL)
2.1 ก) ระบบที่มีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4.67
ข) ผู้ใช้มีประสบการณ์ (Experience) ความรู้และความเข้าใจ
4.67
ค) ผู้ใช้เปิดใจกว้าง (Open Mind) ต่อการใช้ระบบงานใหม่ๆ
5.00
2.2 ระบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Benefit)
4.33
2.3 ระบบใช้งานง่ายในการใช้งาน (Ease of Use)
4.33
3. คุณภาพเว็บไซต์ทสี่ ่งผลต่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (CEL)
3.1 คุณภาพของข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการใช้ระบบ CEL
5.00
ก) ความถูกต้อง (Correctness) ของข้อมูลข่าวสาร
5.00
ข) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
5.00
ค) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันทันสมัย (Up to Date)
5.00
ง) ข้อมูลมีการเก็บความลับความเป็นส่วนตน (Privacy) ของผู้ใช้ระบบ
5.00
3.2 คุณภาพของบริการหรือปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบการเรียนรู้
4.84
ก) มีฟังก์ชันงานตรงตามความต้องการ (Requirement)
4.67
ข) มีความเข้าใจง่าย (Easy to Understand)
5.00
ค) มีกระบวนการช่วยเหลือ (Help)
5.00
ง) มีกระบวนจัดการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Handling)
4.67
3.3 คุณภาพของกระบวนการ (Process) ของการใช้งาน
5.00
ก) ระบบมีการทางานได้อย่างถูกต้อง (Correctness)
5.00
ข) ระบบทางานความสอดคล้องกัน (Consistency)
5.00
ค) มีฟังก์ชันการทางานความครบถ้วน (Completeness)
5.00

4.04
4.08
4.16
4.12
4.04
4.08
4.00
4.04
4.20
4.20
4.04
4.04
4.12
4.04
4.00
4.08
4.04
4.08
4.16
4.04
4.08
4.16
4.08
4.04
4.04
4.04
4.08
4.00
4.04

6 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558)

เดือนฉาย ไชยบุตรและคณะ

ตำรำงที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างยั่งยืน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ได้คุณภำพอย่ำงยั่งยืน
1. ด้านผู้เกี่ยวข้องและนโยบาย
ก) ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ข) ความเข้าใจในระบบงานของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ค) มีนโยบายขององค์กรที่สนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง
ง) งบประมาณสนับสนุน
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก) สามารถใช้เทคโนโลยีฯ ที่มีใช้ในองค์กรแล้ว มาพัฒนาระบบงานอื่นๆ ได้
ข) เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่จริง และสามารถจัดหา/ซื้อได้
ค) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถเข้าถึงระบบฯได้ตลอดเวลา
ง) เทคโนโลยีทีสารสนเทศมีความเสถียร
3. ด้านระเบียบวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีผลต่อการพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนระดับใด
ก) มีกระบวนการจัดการโครงการ (Project Management) ในการพัฒนาระบบ
ข) มีกระบวนการจัดการขั้นตอน (Process Management) ในการการพัฒนาระบบ
ค) มีระเบียบวิธีหรือขั้นตอนการใช้ระบบ
4. ด้านสภาพแวดล้อมที่เกีย่ วข้อง
ก) รองรับการมีมาตรฐาน (Standard) ในการพัฒนาระบบ
ข) ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม (Participation)
ค) รองรับความเป็นสากล (Globalization)
5. ด้านระบบสารสนเทศ
ก) มีฟังก์ชันการทางานที่ผู้ใช้งานต้องการ
ข) ฟังก์ชันการทางานมีความถูกต้อง
ค) การใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็ว
ง) ระบบมีความมั่งคงปลอดภัย
จ) ระบบให้ข้อมูลข่าวสารทีผ่ ู้ใช้ตอ้ งการ ช่วยส่งเสริมการใช้งาน
ฉ) ข้อมูลข่าวสารที่ความถูกต้อง ครบถ้วน ทาให้ระบบเป็นที่พึงปรารถนา

คะแนนเฉลี่ย
5.00
4.67
5.00
4.67
4.67
5.00
4.33
4.00
5.00
5.00
4.33
4.33
5.00
4.00
4.67
4.67
4.00
5.00
4.33
5.00

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (Collaborative E-Learning : CEL) ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา และการพัฒนาโมเดล
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การประยุ ก ต์ใ ช้ ร ะบบการเรี ยนรู้ ท างอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ร่ว มกั น (Collaborative ELearning : CEL) ให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา
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- ด้ า นปั จ จั ย บุ ค ลิ ก ภาพและอารมณ์ ข องผู้ เ รี ย นที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ การเรี ย นรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (CEL) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่ ว มกั น จากตารางที่ 1 พบว่ า ผลการส ารวจด้ า นปั จ จั ย บุ ค ลิ ก ภาพและอารมณ์ ข องผู้ เ รี ย นที่ มี ผ ลต่ อ CEL
มี ค่ า เฉลี่ ย จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก ศึ ก ษาเท่ า กั บ 4.53 และ 4.10 และด้ า นปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ
การประยุกต์ใช้ CEL มีค่าเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาเท่ากับ 4.60 และ 4.32 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการการประยุกต์ใช้โมเดลการยอมรับการใช้เทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยีนาเสนอโดย Davis ปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจาลอง TAM
และการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโดยและการศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่ใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Davis F.D., 1985) (Davis F.D., et.al., 1989) ดังนั้น การพยากรณ์การยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในงานวิจัยนี้พบว่า “บุคลิกภาพของมนุษย์ (Personality)” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้ระบบ
การเรียนการสอนทางไกลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยแบบจาลองการจาแนกบุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบด้วย
5 ส่ ว น คื อ ความมั่ น คงในอารมณ์ (Neuroticism หรื อ Emotion Stability), การเปิ ด เผย (Extraversion),
เปิดไปสู่การเรียนรู้ (Openness to Experience), การประนีประนอม (Agreeableness), และลักษณะยึดมั่น
ในหลักการ (Conscientiousness) (ประไพพรรณ ศรีปาน, 2555) (อลิสรา คูประสิทธิ์ , 2556) จึงได้เพิ่มขยาย
TAM ด้วย “บุคลิกภาพของมนุษย์” ดังแสดงในภาพที่ 1
Perceived
Usefulness

External
Variables

Attitude
toward Use

Behavioral
Intention to Use

Actual
System Use

Perceived
Ease of
Use

Personality

ภำพที่ 1 การเพิ่มบุคลิกภาพของมนุษย์ในโมเดลการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Extended TAM)
- ด้านคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (CEL) จากตารางที่ 1 พบว่า
ผลการส ารวจด้ า นคุ ณ ภาพเว็ บ ไซต์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ CEL มี ค่ า เฉลี่ ย จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก ศึ ก ษาเท่ า กั บ 4.94
และ 4.07 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ที่เป็นมาตรฐานและแรงจูงใจให้ผู้ใช้งาน
มาใช้งาน CEL อย่างต่อเนื่องและเกิดความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์
ต้องมีฟังก์ชันงานที่ผู้ใช้ต้องการ รูปแบบของเว็บไซต์ต้องสามารถใช้งานได้ง่าย (Usability) เพื่อให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานและเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่อยากใช้งานจริง (Bai B., et.al., 2008) สืบเนื่อง
จากการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ผ่านสื่อดิจิทัลมากขึ้น การเรียนรู้ผ่านเว็บ
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(Web Based Learning) กาลังเป็นวิธีการที่จะแทนที่ก ารเรียนรู้แบบการเรียนรู้ใ นห้องเรียนในมหาวิทยาลัย
ในอนาคต (Bonk C.J. and Wisher R.A., 2000) จึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกัน จากโมเดลการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างยั่งยืน เมื่อพิจารณาส่วนของระ บบ
สารสนเทศที่ประกอบด้วยระบบหรือกระบวนการ ข้อมูล และปฏิสัมพันธ์หรือบริการ ดังนั้นคุณภาพของเว็บไซต์
จะต้ อ งพิ จ ารณาคุ ณ ภาพขององค์ ป ระกอบ (สุ รี ย์ ฟู นิ ล กุ ล , 2551) โมเดลระบบสารสนเทศที่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
ของ DeLone and McLean จ าแนกคุ ณ ภาพของระบบสารสนเทศออกเป็ น คุ ณ ภาพของสารสนเทศ
(Information Quality) คุ ณ ภาพของระบบ (System Quality) และคุ ณ ภาพของบริ การ (Service Quality)
จากคุณภาพทั้งสามส่วนทาให้เกิดความต้องการหรือความตั้งใจในการใช้ระบบ (Intention to Use) และผู้ใช้
เกิดความพึงพอใจในระบบ (User Satisfaction) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในท้ายสุด (Net Benefit) ดังแสดง
ในภาพที่ 2
Information Quality
Intention to Use

Use

System Quality

Net Benefits

User Satisfaction

Service Quality

ภำพที่ 2 โมเดลระบบสารสนเทศที่สัมฤทธิผลของ DeLone and McLean
(DeLone, W.H. and McLean, E.R., 2003)
2. การพัฒนาโมเดลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิผล จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการ
ส ารวจด้ า นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศอย่ า งยั่ งยื น จากผู้ เชี่ ย วชาญมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.63
ซึ่งประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษา งานวิ จั ย รู ป แบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการพั ฒ นาระบบเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
สังคมออนไลน์ ทั้งนี้คาว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” (Sustainable Development) ตามความหมายที่องค์กร
สหประชาชาตินิยามไว้ หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของผู้ใช้งานในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทาให้
ผู้ใช้งานรุ่นต่อไปในอนาคต ต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่ จะตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง (ส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ , 2556) เมื่ อ ประยุ ก ต์ ค าว่ า “อย่ า งยั่ ง ยื น ” ในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศจึ ง เป็ น ที่ ม าของโมเดลการพั ฒ นาระบบสารสนเทศอย่ า งยั่ ง ยื น (The Model of Sustainable
Information System Development) ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ที่ ต รงความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ งานและอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยระบบสารสนเทศจะประกอบด้ ว ยกระบวนการ
(Process) ข้อมูล (Data) และปฏิสัมพันธ์ (Interface) หรือบริการ (Service) ระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน งานวิจัยนี้
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนของสุรีย์ ฟูนิลกุล (2551) ที่ต้องพิจารณาปัจจัยที่สาคัญคือ ผู้เกี่ยวข้อง
และนโยบาย (Stakeholder and Policy) เช่น ผู้เรียน ผู้สอน และสถาบันการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(Information Technology) เช่น การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีเคลื่อนที่ หรือมือถือเพื่อการเรียนรู้ ,
ระเบี ย บวิ ธี ก ารพั ฒ นาระบบ (Development Methodology) ที่ มี ทั้ ง การบริ ห ารระบบการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระดับโครงการ และการบริหารกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล , และสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยด้านธุรกิจ
(Business Drive) เช่น มาตรฐาน เป็นต้น (ภาพที่ 3)
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทศ

ผู้เกี่ยวข้อง
นโยบาย

Information
System
(Data & Process)

ปัจจัยด้านธุรกิจ

ระเบียบ
วิธีการ
พัฒนา

ภำพที่ 3 โมเดลการพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และแสดงความคิดเห็ น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกัน (Information Technology for Collaborative Learning) หรือเทคโนโลยีแบบร่วมมือกัน (Collaborative
Technology) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลจาเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับของนักศึกษา โมเดลการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology
Acceptance Model: TAM) การเพิ่มปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personality) ของผู้เรียน และคุณภาพของเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางการประยุกต์ ระบบการเรียนรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันเพื่อสนับสนุน มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ทักษะทางสังคม
และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่ งชาติ (Thailand Qualification Framework) ให้ ทราบถึ งวิ ธี การเรี ยนการสอนและการประเมิ นผลการเรี ยนรู้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไปควรพิจารณากลยุทธ์การเรียนรู้ต่างๆ ทางออนไลน์และกลยุทธ์การวัดและ
ประเมินผลในระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
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