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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาหลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้โมบายเลิร์นนิ่งและเทคนิค
สเปซรีพิทิช่ัน วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลและน าเสนอผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 31 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม สถิติที่ใช้เป็นค่า ร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า หลักการและแนวคิดของโมบายเลิร์นนิ่ง คือ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา, เรียนรู้ได้ทันที 
และเรียนรู้แบบมีกระบวนการ   ส าหรับหลักการและแนวคิดของเทคนิคสเปซรีพิทิช่ัน คือ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ , 
มีการเรียนรู้แบบตอบสนอง และช่วยให้จดจ าความรู้ได้ด ีสามารถตอบสนองต่อ บริบท สภาพ และความต้องการของ
ประเทศไทย ที่มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาดิจิทัล
คอนเทนท์ และ พฤติกรรมของเยาวชนที่มีการใช้โทรศัพท์กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซ
รีพิททิช่ัน มีค่าเห็นด้วยในด้านต่างๆของการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.97 
 
ค าส าคัญ: โมบายเลิร์นนิ่ง, สเปซรีพิททิช่ัน, ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to study of principles and guidelines for mobile 

learning with spaced repetition technique. The research methodology is literature review. The 
conclusion of study was presented to 31 experts for assessment. The statistic measurement for 
this research is percentage.  

The principles and concepts of mobile learning are ubiquitous learning, instant learning, 
and processing learning. The principles and concepts of spaced repetition are encourages 
learning, active learning and memory improvement. Both principles and concepts of mobile 
learning and spaced repetition fulfill to contexts, conditions and needs of Thailand. According to 
Thailand 4.0 that aims to develop Thailand with information technology and digital content, high 
level of mobile phone use behaviors and learning in the 21th century.  that experts agreed on 
each dimension of mobile learning with spaced repetition technique equal to 95.97 %. 
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บทน า 
  จากแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่สามารถรองรับการเข้าถึงเครือข่าย
การสื่อสารที่หลากหลายรวมทั้งเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วในเกือบจะทุกพื้นที่นั้น ยังพบว่าการใช้
โทรศัพท์ยังสามารถใช้งานอย่างอ่ืนได้อย่างหลากหลาย อาทิ การถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรือ ถ่ายวีดิโอ แล้วส่งเข้าไป
ในเว็บไซต์ หรือ ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะการใช้งานที่ง่าย สะดวก อีกทั้งสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่สูงนัก  
จึงท าให้คนเป็นจ านวนมากสนใจที่จะหามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นอุปกรณ์พกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลา  
จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในสภาวะปัจจุบันของประเทศไทยมีการใช้สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน 
[1]  อีกทั้งพรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ และคณะ [2] ได้ส ารวจพบว่านักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ธัญธัช วิภัตภูมิประเทศ [3] ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
การใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่านักศึกษาแอบใช้ 
สมาร์ทโฟนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน ถึง 47.7 % โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก,ไลน์ 
และอินสตาแกรม เป็นต้น 
 จากพฤติกรรมการใช้งานและความสนใจการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษา ผู้วิจัยมีแนวคิดน า เทคนิคการ
จดจ าที่อาศัยหลักการทบทวนซ้ าๆแบบเว้นระยะ หรือ สเปซรีพิททิช่ัน มาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่าน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อให้
ประเมิน ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริบท สภาพ และความต้องการ 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยโมบายเลิร์นนิ่งด้วย
เทคนิคสเปซรีพีททิช่ัน 3. ด้านผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ว่ามีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เป็นอย่างไร   
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาหลักการและแนวทางการประยุกต์ของโมบายเลิร์นนิ่งและเทคนิคสเปซรีพิทิช่ัน  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในสภาวะปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
เพิ่มมากข้ึน จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 เปรียบเทียบกับ ปี 2558 
[4], [5]  พบว่าเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีเพิ่มมากขึ้นถึง 9% โดยที่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
เป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจ านวนผู้ใช้งานมากถึง 85.5% และ 
มีจ านวนช่ัวโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชม./วัน ซึ่งทั้งจ านวนผู้ใช้งานและจ านวนช่ัวโมงการใช้งานของปีนี้สูง
กว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 มีจ านวนผู้ใช้งาน 82.1% และมีจ านวนช่ัวโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
5.7 ชม./วัน เท่านั้น นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 16 – 35 ปี หรือผู้ที่เกิดระหว่าง  
พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2543 เป็นช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 7.6 ช่ัวโมง/วัน เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลข้างต้นพบว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มี ช่วงอายุระหว่าง 19 – 22 ปี จะอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ และคณะ [2] ที่พบว่านักศึกษา 91.5 % ใช้อินเทอร์เน็ต
ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ดีจากงานวิจัยของ ธัญธัช วิภัตภูมิประเทศ [3] พบว่า พฤติกรรมการใช้
งานโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่านักศึกษาแอบใช้สมาร์ทโฟนโดย
ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน ถึง 47.7 % โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก,ไลน์ และ 
อินสตาแกรม เป็นต้น 
 2.2 นโยบาย “ดิจิทัล ไทยแลนด์” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ประเทศไทยมีความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษา โดยได้ก าหนดแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2559 หรือ ดิจิทัล ไทยแลนด์ 
[1] ในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อที่ สี่ “เพิ่มโอกาสการได้รับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งต้องการใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้ประชากรของประเทศสามารถได้รับการศึกษาอย่างทั่ วถึง  จึงอาจกล่าวได้ว่า
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนั้นเหมาะส าหรับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือทีเรียกว่า โมบายเลิร์นนิ่ง 
เพราะนักศึกษามีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานพร้อมอยู่แล้ว ท าให้
สามารถประหยัดงบประมาณในการลงทุนในส่วนน้ีได้ 
 2.3 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะในการเรียนรู้
เพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศก็จ าเป็นอย่างมากเช่นกัน [6] 
  2.4 โมบายเลิร์นนิ่ง 
  2.4.1 ความหมายของโมบายเลิร์นนิ่ง คือรูปแบบการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือแบบพกพา ซึ่งปัจจุบันมี
การน ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวางและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ เรียนมีการ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันได้ง่ายและสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงโดยใช้อุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน 
[7] เมื่อโทรศัพท์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนในสังคม ท าให้มีการน าโทรศัพท์มาใช้ในการศึกษามากขึ้น 
รวมทั้ง PDA (Personal Digital Assistants) Laptop และ TabletPC ในการสอนและการเรียนรู้ [8] นอกจากนี้ 
[9] ได้กล่าวว่า โมบายเลิร์นนิ่ง ยอมให้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือไร้สายเข้าดึงข้อมูลและเรียนรู้เครื่องมือต่างๆได้ทุกที่
ทุกเวลาผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการ สอดคล้องกับ [10]  ที่กล่าวว่า เครื่องมือ
สื่อสารทางโทรศัพท์จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในทุกที่ ทุกเวลา (Anytime, Anywhere Learning) ช่วยเปลี่ยน
องค์ประกอบของการเรียนรู้อ านวยความสะดวกในการท างานทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โมบายเลิร์นนิ่ง
ประกอบไปด้วยองประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้ [11] 1. ผู้สอน ท าหน้าที่ก าหนดเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนให้ค าปรึกษา ,  
2. ผู้เรียน ท าหน้าที่เรียนผ่านระบบโมบายเลิร์นนิ่ง, 3. เนื้อหา เนื้อหาที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ,  
4. สภาพแวดล้อม คือสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถรับ เนื้อหาที่จะให้เรียนได้ , 5. การประเมินผล ท าการประเมิน
ความสามารถในการเรียนของผู้เรียน คุณลักษณะของโมบายเลิร์นนิ่ง 1.Ubiquitous/Spontaneous สามารเรียนรู้
ได้ทุกที ใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ทันที 2. Blended สามารถใช้งานโมบายเลิร์นนิ่งร่วมกับการเรียนแบบเผชิญหน้าได้  
3. Portable พกพาได้ง่าย 4. Private มีความเป็นส่วนตัว 5. Interactive สามารถตอบสนองกับผู้เรียนได้  
6. Collaborative สามารถประสานงานร่วมกันได้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนด้วยกัน 7. Instant 
information สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันที 
  2.4.2 ความส าคัญของโมบายเลิร์นนิ่ง มีหลายงานวิจัยท่ีท าการเรียนการสอบผ่านระบบโมบายเลิร์นนิ่ง
ในหลายระดับการศึกษา พบว่า การเรียนการสอบผ่านระบบโมบายเลิร์นนิ่งผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีกว่าการเรียน
แบบปกติ [12],[13],[14] 
 2.5 สเปซรีพีททิช่ัน คือ เทคนิคการจดจ าที่อาศัยหลักการทบทวนซ้ าๆแบบเว้นระยะ โดยที่ค่อยๆเพิ่ม
ระยะห่างในการทบทวนสิ่งที่เคยเรียนรู้ให้นานออกไปเรื่อยๆ ซึ่งผลที่ได้ช่วยให้จดจ าความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
[15] ซึ่งสเปซรีพิททิช่ันอาศัยหลักการพื้นฐานจากปรากฏการณ์ สเปซซิ่งเอ็ฟเฟ็ค [16] ที่พิจารณาจากฟอร์กอทเท็น
เคิร์ฟ (Forgotten curve) และ สเปซซิ่งเอ็ฟเฟ็ค (Spacing Effect) ` 
  2.5.1 อัลกอริทึม (Algorithm)  จากนิยามของสเปซรีพิททิช่ันได้มีผู้พัฒนาเป็นอัลกอริทึมเพื่อน าไปใช้
กับคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ดีอัลกอริทึมที่ส าคัญได้แก่ 2 อัลกอริทึม Leitner และ 
Supermemo ดังต่อไปนี้ 
    1) อัลกอริทึม Leitner อัลกอริทึมนี้พัฒนาขึ้นในปี คศ. 1972 [17] โดยที่ดัดแปลงมาจาก
แฟลซการ์ดแบบดังเดิม แต่แทนที่จะน าใบที่ถูกไปไว้ท้ายสุดส่วนใบที่ผิดก็เอาไว้ใต้การ์ดใบถัดไปอย่างที่เคยท าใน
แฟลซการ์ดนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นแบ่งเป็นกองย่อยๆหลายๆกองแทน โดยที่แต่ละกองก็มีระดับความยากลดหลั่นกันลง
มา โดยกองที่ยากจะเป็นกองที่ได้รับการทบทวนซ้ าๆบ่อยที่สุด การจัดเรียงล าดับการ์ดก็จะแบ่งออกไปตามกองโดย
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การ์ดใบที่ตอบถูกจะถูกเอาไว้กองถัดไป ส่วนการ์ดใบที่ตอบผิดก็จะถูกเอาไว้กองหน้าสุด ตามแต่ละรอบของการ
ทบทวน ดังแสดงในภาพที่ 1 
 จากภาพที่ 1 แสดงการท างานของ Leitner อัลกอลิทึม โดยที่มีการแบ่งการ์ดออกเป็น 3 กอง โดยแต่ละ
กองประกอบด้วย กองที่ 1 A, B, C กองที่ 2 D, E, F กองที่ 3 G, H, I โดยมีรอบการท างานของอัลกอลิทึม 
ดังต่อไปนี้ 
    รอบที ่1 A ผิด B, C ถูก 
    รอบที ่2 A, B, C ถูก D, E, F ผิด 
    รอบที ่3 D ถูก E, F ผิด A  ถูก B, C, G, H ผิด และ I ถูก 
    รอบที่ N …. 

 
ภาพที่ 1 Leitner อัลกอลิทึม 

เรียงตามล าดับวนไปเรื่อยๆ ซึ่งจะพบว่า การ์ดที่ผิดบ่อยๆจะถูกย้ายมายังกองแรกเสมอ เพื่อให้ได้รับการทบทวนซ้ า
มากกว่าการ์ดใบที่ถูกบ่อยกว่า อย่างไรก็ดีการไม่ว่าจะเป็น แฟลซการ์ด หรือ Leitner โอกาสในการทบทวนการ์ดที่
ได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นข้ึนอยู่กับจ านวนของการ์ด ซึ่งถ้ามีการ์ดจ านวนมากและแบ่งกองไม่ดีจะส่งผลให้ต้องเสียเวลานาน
กว่าที่จะได้ทบทวนการ์ดที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการน าเสนอ Supermemo อัลกอลิทึม 
    2) อัลกอริทึม Supermemo เป็นอัลกอริทึมที่มีแนวคิดใช้เวลาเป็นตัวก าหนดโอกาสในการ
ทบทวนการ์ดที่เรียนรู้ไปแล้วโดยไม่ขึ้นกับจ านวนการ์ด ซึ่ง Supermemo ณ. ปัจจุบันมีการพัฒนาไปจนถึงรุ่นที่ 17 
แล้วเรียกว่า SM17 อย่างไรก็ดี Supermemo รุ่นที ่2 หรือ SM2 ได้ถูกใช้ในซอล์ฟแวร์แฟลซการ์ดที่เป็นที่นิยมอย่าง 
Anki หรือ Mnemosyne. [18]  อัลกอริทึม SM2 มีหลักการท างานดังต่อไปนี้ 
    1. แบ่งความรู้ออกเป็น item ขนานเล็กๆ โดยในแต่ละ item ประกอบไปด้วย n : รอบที่
ทบทวน,  
     EF : ค่าสัมประสิทธ์ิความง่าย, q: ค่าประเมินความง่าย ดังแสดงในภาพที่ 2 
    2. ก าหนดค่าเริ่มต้นของ EF = 2.5 ทุก item 
    3. ท าการทบทวนแต่ละ item ด้วยวงรอบดังต่อไปนี้ 
         I(1) = 1 
         I(2) = 6 
         for n > 2 I(n) = I(n-1)*EF 
        โดยที่  
         I(n) = ระยะเวลาที่จะทบทวนครั้งต่อไปของครั้งที่ n ของการทบทวน (วัน) 
         EF คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความง่าย 
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         ถ้า I(n) ค านวณออกมาไม่ได้เป็นจ านวนเต็มให้ปัดขึ้น 
   4. ในแต่ละ item จะถูกประเมินความง่ายโดยผู้ใช้งาน โดยมีระดับในการประเมินดังนี้ 
        ระดับ 5 – ง่ายมาก, ระดับ 4 – ง่าย, ระดับ 3 – ปานกลาง, ระดับ 2 – ยาก, ระดับ 1 – 
ยากมาก 
   5. ทุกครั้งที่มีการทบทวนจะมีการปรับระดับค่าสัมประสิทธิ์ความง่ายด้วยสมการต่อไปนี้ 
        EF’ = EF – 0.8 + 0.28q – 0.02q2 

        โดยที ่
        EF’ = ค่าสัมประสิทธ์ิความง่ายใหม่ 
        EF = ค่าสัมประสิทธ์ิความง่ายเดิม 
        q คือ ค่าประเมินความง่าย 
        ถ้าค่า EF’ มีค่าต่ ากว่า 1.3 ให้ก าหนดเป็น 1.3 

    6. เมื่อ ค่าประเมินมีค่าต่ ากว่า 3 ให้ item นั้นท าการเริ่มต้นทบทวนใหม่เลยโดยที่ไม่เปลี่ยนค่า 
EF 
    7.  ให้ท าการทบทวนซ้ าทุก item ที่มีค่า q ต่ ากว่า 4 และจะหยุดทบทวนเมื่อทุก item มีค่า q   

เท่ากับ 4 เป็นอย่างน้อย 
ซึ่งสามารถแสดงเป็น Flowchart ได้ดังภาพที ่3   

  2.5.2 ความส าคัญของเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน 
  พบว่ามีงานวิจัยหลากหลายที่น าเทคนิคสเปซรีพิททิช่ันมาใช่ช่วยในการเรียนรู้แล้วท าให้ผลการเรียนดี
ขึน้มากกว่าการเรียนการสอนแบบธรรมดาทั่วๆไป [19],[20],[16]  

 
ภาพที่ 2 แต่ละ item ของแฟลซการ์ด 

 

 
ภาพที่ 3 SM2 flowchart 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์หรือทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การสอนหรือใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 31 คน 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่แนวทางหรือองค์ประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนโมบาย
เลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับโมบายเลิร์นนิ่งและสเปซรีพิททิช่ัน  
3.2 สรุปหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ แนวทางหรือองค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนโมบายเลิร์นนิ่ง

ด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน  
3.3 ร่างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญที่มีต่อแนวทางหรือองค์ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนโมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน  
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
3.5 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลทางสถิติ และสรุปผลการศึกษา 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาหลักการและแนวคิดของโมบายเลิร์นนิ่งและเทคนิคสเปซรีพิทิช่ัน  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับโมบายเลิร์นนิ่งและสเปซรีพิททิช่ัน และสรุปหลักการและ
แนวคิดเกี่ยวกับ แนวทางหรือองค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนโมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน ดัง
แสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 หลักการและแนวคดิการจัดการเรยีนรู้ด้วยโมบายเลริ์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิทิช่ัน   
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 จากภาพท่ี 4 พบว่าหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยโมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิทิช่ัน นี้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

1. บริบท สภาพ และความต้องการ ประกอบไปด้วยนโยบายของรัฐในเรื่อง ดิจิทัล ไทยแลนด์ หรือ ไทย
แลนด์ 4.0 ที่มีความต้องการพัฒนาประเทศโดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ และ 
พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันของเยาวชนที่มีการใช้ งานโทรศัพท์มือถือมาก รวมไปถึงทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นทักษะในการใช้ สารสนเทศ หรือ นวัตกรรม ในการ
เรียนรู้ 

2. การจัดการเรยีนรู้ด้วยโมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพีททิช่ัน ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก ่
2.1 โมบายเลริ์นนิ่ง ที่มีคุณสมบตัดิังต่อไปนี ้

   1) เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา เมื่อเป็นการศึกษาผ่านระบบโมบายท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา เพราะผู้เรียนท าการพกโทรศัพท์มือถือติดตัวเสมออยู่แล้ว 

   2) เรียนรู้ได้ทันที ข้อมูลในการเรียนรู้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทันทีผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เมื่อผู้เรียนต้องการเรียนรู้หรือโดนเตือนให้เรียนรู้ก็สามารถท่ีจะเข้าถีงการเรียนรู้ได้ทันที 

   3) เรียนรู้อย่างมีกระบวนการ ข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ถูกจัดล าดับอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะ
ได้รับความรูปที่ถูกจัดล าดับไว้เป็นอย่างดี 

2.2 สเปซรีพีททิช่ัน ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
    1) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิคสเปซรีพีททิช่ันจะใช้การทบทวนซ้ าแบบเว้นระยะในการช่วย

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อน ามาใช้กับโทรศัพท์มือถือที่ผู้เรียนพกอยู่ตลอดเวลาจะท าให้เกิดการกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

    2) มีการเรียนรู้แบบตอบสนอง เทคนิคสเปซรีพีททิช่ันมีกระบวนการให้ผู้เรียนประเมินถึงความ
เข้าใจของตนเองที่มีต่อบทเรียนว่ามีระดับเท่าไร ซึ่งเป็นการตอบสนองของผู้เรียนต่อหน่วยความรู้นั้นๆ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป 

  3) จดจ าความรู้ได้ดี เทคนิคสเปซรีพีททิช่ันอาศัยปรากฏการ สเปซซิ่งเอ็ฟเฟ็ก ที่พบว่าการทบทวน
ซ้ าๆแบบเว้นระยะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าได้ดีมากขึ้น 
 โดยท าการแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกมาเป็นหน่วยย่อยๆและจัดเป็นกลุ่มเรียงตามล าดับของการเรียนรู้ 
จากนั้นน าเสนอหน่วยย่อยในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยโมบายเลิร์นนิ่ง ซึ่งแต่ละหน่วยจะถูกน าเสนอซ้ าๆต่อผู้เรียน
ด้วยเทคนิคสเปซรีพีททิช่ันเรียงตามล าดับการเรียนรู้ 

3. ผลลัพธ์ เมื่อมีการจัดการเรยีนรู้ด้วยโมบายเลริ์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพีททิช้ัน จะได้ผลลัพธ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านดังต่อไปนี ้
3.1 คุณสมบัติในการเรียนรู้ 
    1) สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา  
    2) สามารถเรียนรู้ได้ทันที 
    3) สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ 
3.2 คุณลักษณะของผู้เรียน 
    1) ผู้เรียนมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2) ผู้เรียนมีการใช้นวัตกรรม 
    3) ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
    4) ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบตอบสนอง 

 2. ผลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มี่ต่อการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน  
   ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดที่ได้ศึกษา ให้ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิตด้าน คอมพิวเตอร์ , 
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สารสนเทศ และศึกษาศาสตร์ จ านวน 31 คน พิจารณาความเหมาะสม รวมรวมแบบสอบถามและสรุปด้วยค่าสถิติ 
แสดงผลดังตารางที่ 1 

ที่ การจัดการเรียนรู้โมบายเลริ์นน่ิงด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิชั่น 
ผลการส ารวจ (ร้อยละ) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1 ความสอดคล้องกับ บริบท สภาพ และความต้องการ 

การจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นน่ิงด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิชั่น 
1) สอดคล้องกับ นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 100 0 
2) สอดคล้องกับ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ณ. ปัจจุบัน 100 0 
3) สอดคล้องกับหลักการ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 100 0 
4) อื่น ๆ ระบ ุ N/A N/A 

2 การจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นน่ิงด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิชั่น 
1) ด้านโมบายเลิร์นนิ่ง    
   1.1) โมบายเลิร์นนิ่งท าให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 96.77 3.23 
   1.2) โมบายเลิร์นนิ่งท าให้เรียนรู้ได้ทันที 96.77 3.23 
   1.3) โมบายเลิร์นนิ่งท าให้เรียนรู้เรียนรู้อย่างมีกระบวนการ 80.65 19.35 
2) ด้านสเปซรีพีททิชั่น    
   2.1) สเปซรีพีททิชั่นกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้    96.77 3.23 
   2.2) สเปซรีพีททิชั่นมีการเรียนรู้แบบตอบสนอง    100 0 
   2.3) สเปซรีพีททิชั่นช่วยการจดจ าความรู้ได้ดี    96.77 3.23 
3) อื่น ๆ ระบุ N/A N/A 

3 ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นน่ิงด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิชั่น 
1) ด้านคุณสมบัติในการเรียนรู้ 
   1.1)สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 96.77 3.23 
   1.2)สามารถเรียนรู้ได้ทันที 96.77 3.23 
   1.3)สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ 83.87 16.13 
2) คุณลักษณะของผู้เรียน 
   2.1) ผู้เรียนมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 0 
   2.2) ผู้เรียนมีการใช้นวัตกรรม 96.77 3.23 
   2.3) ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 96.77 3.23 
   2.4) ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบตอบสนอง 96.77 3.23 
3) อื่น ๆ ระบุ N/A N/A 

 
จาก ตารางที่ 1 พบว่าด้าน ความสอดคล้องกับ บริบท สภาพ และความต้องการ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็น

ด้วย 100% ส าหรับ ด้านการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน  นั้นพบว่าผู้เช่ียวชาญ  
มีความเห็นด้วย 100% ในส่วนของ สเปซรีพีททิช่ันมีการเรียนรู้แบบตอบสนอง แต่ในส่วนของ สเปซรีพีททิช่ัน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสเปซรีพีททิช่ันช่วยการจดจ าความรู้ได้ดีผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อยละ 96.77 ในด้าน  
โมบายเลิร์นนิ่งนั้นในหัวข้อย่อย โมบายเลิร์นนิ่งท าให้เรียนรู้เรียนรู้อย่างมีกระบวนการ นั้นเห็นด้วยเพียงร้อยละ 
80.65 แต่ในด้านโมบายเลิร์นนิ่งท าให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและโมบายเลิร์นนิ่งท าให้เรียนรู้ได้ทันทีผู้เช่ียวชาญเห็น
ด้วยร้อยละ 96.77 ส าหรับ ด้าน ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน นั้น พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นในด้านคุณสมบัติในการเรียนรู้ ในส่วนหัวข้อย่อยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถ
เรียนรู้ได้ทันที นั้นเห็นด้วยร้อยละ 96.77 แต่ในด้านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 
83.87 ส่วนในด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ในด้านผู้เรียนมีการใช้นวัตกรรม ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบตอบสนอง นั้นผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อยละ 96.77 แต่ในด้านผู้เรียนมีการใช้งานเทคโนโลยี
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สารสนเทศผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 100 อย่างไรก็ดีเมือหาค่าเฉลี่ยที่ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยทั้งหมดพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอยู่ท่ีร้อยละ 95.97 

      
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน 
ซึ่งจากหลักการและแนวคิด ที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความสอดคล้องกับ บริบท สภาพ และความต้องการ  
   โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นว่าสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะในด้าน นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อใช้พัฒนาประเทศ และ ด้านพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์ ณ. ปัจจุบัน ที่เยาวชนมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือเกือบตลอดเวลา รวมทั้งในมุมมองด้าน ผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ผู้เรียนในยุคนี้ควรที่จะมีทักษะในการใช้สารสนเทศและนวัตกรรมช่วยในการเรียนรู้  

2. การจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน  
   ในหัวข้อน้ีนั้นผู้เช่ียวชาญทั้งหมดเห็นว่าสอดคล้องในด้านเทคนิคสเปซรีพิททีช่ัน ที่เทคนิดนี้สามารถช่วย

ให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นในการเรียนรู้, ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบตอบสนอง และ ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าความรู้ได้ดี แต่ในด้าน
โมบายเลิร์นนิ่งด้าน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กที่ทุกเวลาและดา้นสามารถเรยีนรูไ้ด้ทันที น้ันผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อย
ละ 96.77 แต่ในด้านผู้เรียนสามารเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการนั้นผู้เช่ียวชาญที่ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยเพี ยงร้อยละ 
80.65 ซึ่งสอดคล้อง ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรูด้้านคุณสมบัติในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการที ่
 
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 83.87 อย่างไรก็ดีมีหลายงานวิจัยที่ท าการเรียนการสอบผ่านระบบโมบายเลิร์นนิ่ง
ในหลายระดับการศึกษา พบว่า การเรียนการสอบผ่านระบบโมบายเลิร์นนิ่งผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีกว่าการเรียน
แบบปกติ [12],[13],[14] 

3. ด้านผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน  
   ในหัวข้อน้ีนั้นผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยเป็นส่วนมากทั้งด้านคุณสมบัติในการเรียนรู้และด้านคุณลักษณะของ

ผู้เรียน โดยที่ด้านผู้เรียนมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยร้อยละ 100 และในด้านสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถเรียนรู้ได้ทันที ผู้เรียนมีการใช้นวัตกรรม ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
การเรียนรู้แบบตอบสนอง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยค่อยข้างสูงอยู่ที่ร้อยละ 96.77 มีเพียงด้านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
กระบวนการ ที่ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยเพียงร้อยละ 83.87 ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิค
สเปซรีพิททิช่ัน ด้านผู้เรียนสามารเรียนรู้ได้อย่างมีกระบวนการ จากผลดังกล่าว พบว่าผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ัน โดยเห็นด้วยในแง่หลักการและเหตุผล, เทคโนโลยีที่
ใช้ รวมถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการใช้ระบบการเรียนรู้ดังกล่าว อย่างไรก็ดีผู้เช่ียวชาญยังมีข้อสงสัยในด้าน การเรียนรู้
อย่างมีกระบวนการอยู่บ้าง แสดงว่าระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายที่ผ่านมานั้นไม่ได้มุ่งเน้นในกระบวนการเรียนรู้
เท่าไรนัก เพียงแต่มุงเน้นในการเอาเนื้อหามาผ่านระบบเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งสามารถน าข้อสงสัยดังกล่าวมาพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายได้ต่อไปในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนีเ้ป็นเพียงงานวิจัยน าร่อง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์หรือทางการศึกษา ที่มี

ประสบการณ์การสอนหรือใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เพื่อดูแนวโน้มความสนใจ และการ
ยอมรับระบบที่จะพัฒนาขึ้นต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดีควรท าวิจัยเพิ่มกับกลุ่มเป้าหมายให้รอบด้าน ทั้ง ผู้บริหาร 
อาจารย์ ครู ผู้ปกครองและนักศึกษา เพื่อความรอบด้านของงานวิจัย และเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิช่ันที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต  
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