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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผ่านการ
เรี ยนรู้โดยใช้ เครื อข่ายสังคม (2) เพื่อศึกษาข้ อเสนอแนะของผู้เรี ยนที่มีตอ่ บทเรี ยนการสอนผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) กลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ ตัวอย่างคือ นักศึกษา
ในรายวิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์ กลุม่ เรี ยน D6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2555 จานวน 60 คน โดยใช้ วิธีคดั เลือกด้ วยวิธี ส่มุ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยการจับฉลาก
จานวน 30 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในบทเรี ยนการสอนผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม คือกลุม่ ทดลอง และการจับฉลาก จานวน
30 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม คือกลุม่ ควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลมีการเลือกใช้
สถิติดงั ต่อไปนี ้ สถิติพื ้นฐาน การหาค่าเฉลีย่ และการหาค่าความแปรปรวนของคะแนน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม และกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม โดยใช้ t – Dependent
ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ
เครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ , มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ, มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปั ญญาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05, มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บ ผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05, มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ 2) ข้ อเสนอแนะของผู้เรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม ซึ่งผลการวิจยั พบว่านักศึกษากลุม่
ทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม อยากให้ พฒ
ั นาบทเรี ยนให้ เป็ นรูปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com
จ านวน 7 คน และอยากให้ ทุก รายวิช ามีก ารพัฒ นาการเรี ยนการสอนบนระบบเครื อ ข่า ยอิ นเตอร์ เน็ ต จ านวน 6 คน
คาสาคัญ: การพัฒนา, การเรี ยนการสอน , เครื อข่ายสังคม
*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็ น ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.2557
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract
The objectives of the research are (1) to examine and to compare the students’
achievement of learning using Social Network and (2) to study the learners’ recommendations
towards teaching and learning using Social Network.
The present research study was experimental research. The sample included 60 students
from Research in Communication Course, D6 group, Bansomdejchaopraya Rajabhat
University, Semester 1, Academic Year 2012. They were selected using random sampling
methods. 30 samples were selected as the experimental group by drawing. The experimental
group studied using Social Network and another 30 samples as the control group did not. The
data was analyzed using descriptive statistics, mean, and the statistic deviation. The means of
learning achievement of the experimental group and control group were compared using tdependent test.
The results found that: 1) comparing the achievement scores between the experimental
group and control group revealed that the morality achievement scores and the knowledge
achievement scores were not statistically significant, the cognitive achievement scores were
statistically significant at the .05 level, the interpersonal relationship and responsibility
achievement scores were statistical significant at the .05 level, the numeric analytical skills,
communication, and information technology usage achievement scores were statistically
significant and 2) according to the learners’ recommendations, most of the experimental group
(17 persons) did not give suggestions, followed by 7 students who would like to have the
lessons in a model of video www.youtube.com, and 6 students who suggested that every course
should develop the instruction on the Internet.
Keywords: Development, Teaching and Learning, Social Network

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษาเป็ นหัวใจของการพัฒ นาคน ให้ ไ ด้ รับการพัฒ นาไปสู่คุณภาพตามเป้าหมายและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็ นสุข การพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ ดีมี
คุณภาพคนที่เป็ นครู และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการให้ การศึกษาจะต้ องมีการศึกษาหลักสูตรในการให้ การศึกษา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม การพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ดีมีคณ
ุ ภาพนัน้ ควร
จะต้ องมีการศึกษาสภาพความเป็ นจริ งของผู้เรี ยนหลักสูตรต้ องการให้ อะไรกับผู้เรี ยนจะมีเทคนิควิธี การใน
การพัฒนาผู้เรี ยนอย่างไร จึงจะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพในการดารงชีวิต ในแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) กล่าวถึงสาระสาคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้ เต็มตามศักยภาพ เต็มความถนัด และเติมความ
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สนใจ และสามารถจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึน้ ได้ ในทุกๆ เวลาและทุกๆ สถานที่ตลอดจนมี ก าร
ประสานความร่ ว มมื อ กับ ผู้ป กครองและชุม ชนให้ มี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาผู้เ รี ย นให้ เ ป็ นผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ เป็ นคนดีมีคุณธรรมและสามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกั นได้ อย่างมีความสุข กระบวนการ
จัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพจาเป็ นต้ องมีการประเมินผลการดาเนินการทุกขันตอนของการจั
้
ดการศึกษา และ
นาสารสนเทศระบบการศึกษามาเป็ นข้ อมูลปรับปรุงนโยบายและกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินงานของระบบการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพตามที่กาหนด
เครื อข่ายสังคมนันมี
้ หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการแบ่งบันสถานที่ ภาพถ่าย แรงบันดาลใจ แชร์
ข้ อมูลข่าวสารดีๆ ออกสู่สาธารณะและใครก็นาข้ อมูลนันไปใช้
้
ได้ ตามที่เค้ าอนุญาตให้ ใช้ และไม่มากก็น้อย
แบรนด์ หรื อกลุม่ ความสนใจต่างๆ ก็เริ่มที่จะสร้ างเครื อข่ายสังคม ของตัวเองขึ ้นมาแล้ วไม่เท่านัน้ เครื อข่าย
สังคมนันสามารถเข้
้
าไปอยู่ในองค์กร เป็ นพื ้นที่ความคิด เสนอแนะ ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ เกิดเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ได้ และเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ซึ่งมันจะดีกว่าปลอดภัยกว่าใช้ สื่อออนไลน์
ภายนอก เว็บบอร์ ดกระดานข่าว ซึ่งจะทาให้ คนในองค์กรรู้เรื่ องราวโดยรอบของ่่ ายต่างๆที่ปิิบตั ิการ ว่า
เกิดปั ญหาอะไรแก้ ยงั ไง มีนวัตกรรมใหม่ๆ ข่าวสารใหม่ๆใน่่ ายต่างๆยังไงต้ องการข้ อมูลความรู้ ในเรื่ องนี ้
เพิ่มเติมก็ค้นได้ จากคลังความรู้ในบริษัท ที่อาจถูกถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญในบริ ษัทเอง แต่ไม่ควรใช้ พูด คุย
นินทา โต้ เถียงกัน หรื อมาแทนการสนทนาตัวต่อตัว แต่ควรเป็ นในแบบร่ วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ปั ญหา แนวทางต่างๆ คาแนะนาในด้ านเทคนิคได้ ไม่จากัดอยู่ในแผนกตัวเอง คนที่ปิิบตั ิงานอยู่ข้างนอก
หรื อต่างจังหัด สามารถอัพเดตเรื่ องราว ความคืบหน้ าได้ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นภาพ วิดีโอเครื อข่ายสังคม
ก็จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการมีสว่ นร่วมการเรี ยนรู้ร่วมกัน และตลอดเวลาด้ วย
การวิจยั ในชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research: CAR) เป็ นนวัตกรรมการวิจยั เพื่อการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นนัก ศึก ษาในชัน้ เรี ย นตามรู ป แบบของการวิ จัย ปฏิ บัติ ก าร (Action Research) ด้ ว ย
แบบจาลองคุณภาพ (Quality Model) ที่เรี ยกว่า การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนตามแบบจาลองคุณภาพนัน้
ได้ นาแนวคิดของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง P-D-C-A กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 7 QC Circle เครื่ องมือ
คุ ณ ภาพ 7 QC Tools และ 7 QC story มาใช้ ขยายแนวคิ ด ของการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร P-A-O-R และน า
แบบจาลองที่พฒ
ั นาขึ ้นไปปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยนจริง
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั “การพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายสังคม ”
ว่าในความเป็ นจริ ง เครื อข่ายสัง คมสามารถเสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนให้ กับ
นักศึกษา
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนผ่านการเรี ยนรู้โดยใช้ เครื อข่ายสังคม
2. เพื่อศึกษาข้ อเสนอแนะของผู้เรี ยนที่มีตอ่ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน หมายถึง การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของรายวิชา
การวิจัยนิเทศศาสตร์ ที่ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสนใจในการเรี ยนของรายวิชา การวิจัย
นิเทศศาสตร์ มีประสิทธิ์ภาพในทางที่ดีขึ ้น
เครื อข่ายสังคม หมายถึง สื่อประสมที่ใช้ กบั กลุ่มของนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์
ที่ร่วมกันสื่อสารข้ อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ต โดยใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน หมายถึง ระดับความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนที่เกิดจากการ
เรี ยนรู้ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ผ้ ูวิจัยกาหนดขึน้ วัดจากผลจากแบบทดสอบ โดยมีระบบจัดการเนื อ้ หา
ทางการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู้
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา และลงทะเบียนในรายวิชาวิจยั นิเทศศาสตร์ ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2555
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผ่านการเรี ยนรู้ผ่านเครื อข่ายสังคม
2. ทาให้ ผ้ สู อน ได้ ทราบแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุงการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย
สังคม เพิ่มมากขึ ้น
3. ทาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แห่งชาติ สามารถนาข้ อมูลจากการศึกษาวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผ่านการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ เ ครื อ ข่า ยสัง คม และเพื่ อ ศึก ษาข้ อ เสนอแนะของผู้เ รี ย นที่ มี ต่อ บทเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ
เครื อข่ายสังคม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการโดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจยั ซึ่งประกอบด้ วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
และผลการวิจยั โดยผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางและการบรรยาย
ประชากร ในเป้าหมายที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ คือ นักศึกษาในรายวิช า การวิจัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา กลุม่ เรี ยน D6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 60
คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในบทเรี ยน
การสอนผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคม คือ กลุ่ม ที่ ใช้ ทดลองเพื่ อดูความเหมาะสมเกี่ ยวกับ กรอบเนื อ้ หา ของ
บทเรี ยน โดยใช้ วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาในรายวิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 60 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในรายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ กลุ่ม
เรี ยน D6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 60 คน
และใช้ การวิธี สุ่มอย่างง่ าย (Simple Random Sampling) เพื่ อศึกษาเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ใน
บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม โดยใช้ วิธีคดั เลือกด้ วยวิธีส่มุ ตัวอย่างแบบง่าย ด้ วยการจับฉลาก
จ านวน 30 คน เป็ นกลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในบทเรี ยนการสอนผ่านสื่ อ เครื อข่า ยสัง คม คือกลุ่ม ทดลองที่ ใ ช้
บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม และการจับฉลาก จานวน 30 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ใช้ บทเรี ยน
การสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม คือกลุม่ ควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม
การสร้ างเครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ สาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บทเรี ยนการ
สอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม วิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์ โดยมีเนื ้อหาในแต่ละส่วน ดังนี ้ คือ บทเรี ยน โดยใช้
สื่อการสอนเครื อข่ายสังคม รายวิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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1.
การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ลักษณะของนักศึกษา เพื่อเป็ นการกาหนด
รูปแบบการเรี ยนให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความสามารถพื ้นฐานของนักศึกษาในการเรี ยนรู้เนื ้อหาใน
บทเรี ยน การศึกษาและประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา ก่อนที่จะทาการเรี ยนผ่า นสื่อเครื อข่าย
สังคม
2.
ขัน้ ตอนการออกแบบบทเรี ย น ( Design) ในขัน้ ตอนการออกแบบนี เ้ ป็ นการน าเอา
จุดมุ่งหมายและคาอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์เพื่อทาการแบ่งหน่วยการเรี ยนและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์การเรี ยนรู้ หลังจากจบบทเรี ยน โดยการแบ่ง
หน่วยการเรี ยน ที่ได้ กาหนดมาแบ่งเป็ นหน่วยการเรี ยนและกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละ
หน่วย ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่นาเสนอ
3.
ขันตอนการพั
้
ฒนา (Development) เนื ้อหาลงบนสื่อเครื อข่ายสังคม เลือกโปรแกรมใน
การจัดทาบทเรี ยน โดยการเลือกโปรแกรมที่เ หมาะสมกับผู้เรี ยนในเบื ้องต้ น ที่จะสามารถสนองตอบต่อ
ความต้ องการในการพัฒนาบทเรี ยนโดยใช้ สื่อการสอน และโปรแกรมที่ใช้ คือ Facebook โดยการสร้ างกลุ่ม
(Groups) บนสื่อ เครื อข่ายสังคม โดยเลือกใช้ โปรแกรม Facebook แล้ วให้ นก
ั ศึกษาที่เป็ นกลุ่มทดลองเข้ า
ร่วมอยูใ่ นกลุม่ เพื่อนาเนื ้อหาของรายวิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์ นาเสนอในกลุม่ ดังกล่าว
วิเคราะห์แบบทดสอบ เป็ นการนาวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรี ยน มากาหนดนา้ หนัก
พฤติกรรมย่อยที่จะแบบทดสอบ สาหรับพฤติกรรมที่ใช้ ในการวัดผลเพื่อวัดผลการเรี ยนรู้จากวิชาดังกล่าว
โดยแบบทดสอบนันจะมี
้
อยู่ 5 แบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนด
ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังให้ บณ
ั ฑิตมี อย่างน้ อย 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสยั ในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และด้ วยความรับผิดชอบทังในส่
้ วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแย้ งทางค่านิยม การพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ติ นตามศีลธรรม ทังในเรื
้ ่ องส่วนตัวและสังคม
2) ด้ านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจ การนึกคิดและการนาเสนอ
ข้ อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้ อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษิี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองได้
3) ด้ านทักษะทางปั ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษิี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ ปัญหา เมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้ คาดคิดมาก่อน
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4) ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)

หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ ต่อ

ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรี ยนรู้ของตนเอง
5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข ความสามารถในการใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิตคิ วามสามารถในการสื่อสารทังการพู
้
ด การ
เขียน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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โดยได้ น าเอาบทเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่า ยสัง คม และแบบทดสอบ ทดลองใช้ กับ กลุ่ม
นักศึกษาที่เคยผ่านการเรี ยนรายวิชาการวิจยั นิเทศศาสตร์ จานวน 10 คน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และการตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยจะนาแบบทดสอบที่ ผ่านการทดสอบและแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ไป
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุม่ ทดลองใช้
บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม
จานวน 60 คน ในระหว่างวันที่ 1- 27 กันยายน 2555 แล้ วนาข้ อมูลทังหมดไปวิ
้
เคราะห์ทางสถิติ

ภาพที่ 2 กลุม่ ของนักศึกษารายวิชาการวิจยั นิเทศศาสตร์ ในเฟสบุ๊ค
การวิเคราะห์ข้อมูล มีการเลือกใช้ สถิติดงั ต่อไปนี ้ สถิติพืน้ ฐาน การหาค่าเฉลี่ยคานวนจากสูตร
(Ferguson. 1981:49) และการหาค่าความแปรปรวนของคะแนน

คานวนจากสูตร

(Ferguson. 1981:68)

สถิ ติที่ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เพื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ่ม ทดลองใช้
บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม
โดยใช้ t – Dependent เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มที่ทดลองใช้ บทเรี ยน

25

26

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

การสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม โดยใช้

t–

Dependent

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม ทาให้ เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ของกลุ่ม ทดลองที่ มี การพัฒ นาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสัง คม มี คะแนนโดยเฉลี่ ยสูง กว่า กลุ่ม
ควบคุมที่ไม่มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม ในด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ใน
ส่วนของด้ านทักษะปั ญ ญา และด้ านทักษะความสัม พันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 การพัฒ นาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสัง คม สามารถเพิ่ม คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ได้ ทงั ้ 5 ด้ าน ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของกลุม่ ทดลองใช้ บทเรี ยน
การสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2) การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอน
ผ่า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสัง คม และกลุ่ม ควบคุม ที่ ไ ม่ ใ ช้ บ ทเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสัง คม มี ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3) การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปั ญญาของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการ
สอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปั ญญาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4) การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบของกลุม่ ทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการ
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สอนผ่า นสื่ อ เครื อ ข่า ยสัง คม มี ค ะแนนผลสัม ฤทธิ์ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5) การศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ ทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุม่ ควบคุมที่
ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะของผู้เรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษากลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีอยากให้ พฒ
ั นาบทเรี ยนให้ เป็ นรู ปแบบ
วีดีโอ ใน www.youtube.com จานวน 7 คน และอยากให้ ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรี ยนการสอนบน
ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต จานวน 6 คน

ภาพที่ 5 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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อภิปรายผล
1. ในส่วนของการศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ผ่านการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ เครื อข่ายสังคม ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการ
สอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทาให้ เห็นว่ากลุ่มทดลองใช้
บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม นันมี
้ คะแนนมากกว่า
กลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่ อเครื อข่ายสัง คม ซึ่งสอดคล้ องกับ ธวัชพงษ์ พิทักษ์ (2552)
ศึกษาเรื่ อง การใช้ เครื อข่ายทางสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบจัดการเนือ้ หา ผลการวิจัยพบว่า
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้ใช้ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทาข้ อสอบของผู้ใช้ ระบบที่ 1 สูงกว่าผู้ใช้
ระบบที่ 2 ในทัง้ 2 กลุม่ ตัวอย่าง
การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ
เครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้าน
ความรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับจตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง (2549) ศึกษาเรื่ อง
การศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการรายวิชาระบบ E-Learning ตามแนวการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ผลของการศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
เรี ยนของนักศึกษาที่เรี ยนจากบทเรี ยนออนไลน์วิชา การออกแบบ อุตสาหกรรม 6 พบว่ามีผลการเรี ยนหลัง
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01 นักศึกษาที่เรี ยนผ่านบทเรี ยนออนไลน์ วิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม 6 ที่ผ้ วู ิจยั มีการพัฒนาขึ ้นมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนด้ วยรูปแบบการ
บริ หารจัดการรายวิชาระบบ E-Learning ตามแนวการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก ระดับอุดมศึกษา อยู่ใน
ระดับดี
การเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะปั ญญาของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอน
ผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสัง คม และกลุ่ม ควบคุม ที่ ไ ม่ ใ ช้ บ ทเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ เครื อ ข่ า ยสัง คม มี ค ะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะปั ญญาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับ ศิวกร แก้ ว
รั ตน์ (2546) ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความคงทนในการเรี ยนรู้ เรื่ อง
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พื ้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โดยใช้ การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี สถาบัน
ราชภัฏเลย จานวน 42 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Sample
Random Sampling) สุ่ม นักเรี ยนเข้ ากลุ่ม ทดลองที่ เ รี ยนโดยใช้ การสอนผ่านเว็บ

จานวน 21 คน และกลุ่ม

ควบคุมที่เรี ยนจากการสอนปกติ จานวน 21 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความคงทน
ในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่เรี ยนโดยใช้ การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
การเปรี ย บเที ย บคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุค คลและความ
รับผิดชอบของกลุม่ ทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุม่ ควบคุมที่ไม่ใช้ บทเรี ยนการ
สอนผ่า นสื่ อ เครื อ ข่า ยสัง คม มี ค ะแนนผลสัม ฤทธิ์ ด้ า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับ บัตเลอร์

(Butler. 1991: 78)

ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือและการเรี ยนด้ วยตนเองกับคอมพิวเตอร์ การ
ทดสอบความสามารถในการแก้ ปัญ หาของนักเรี ยนเกรด 6 การเรี ยนการสอนด้ วยคอมพิวเตอร์ ท าให้
นักเรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอีกลักษณะหนึ่ง แต่ก็มีเป้าหมายทางการศึกษาแตกต่างจากการสอน
โดยการเรี ยนแบบร่ วมมือ การใช้ วิธีการเรี ยนแบบร่วมมือในการสอน จากการทดลองให้ มีกลุ่มที่เรี ยนด้ วย
ตนเองกับกลุ่มที่สอนโดยการเรี ยนแบบร่วมมือ โดยทาการทดสอบการแก้ ปัญหาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนทัง้
2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองที่มี การปฏิ สัมพันธ์ ภ ายในชัน้ มีทักษะในการตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ ดีกว่า กลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้
บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อเครื อข่ายสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ ขวัญชนก ขวัญ
ชัชวาล (2546) ศึกษาเรื่ อง การปรับตัวและสุขภาพจิต โดยใช้ การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนโดยการสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. ในส่วนของข้ อเสนอแนะของผู้เรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสัง คม ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษากลุ่มทดลองใช้ บทเรี ยนการสอนผ่านสื่อ เครื อข่ายสังคม อยากให้ พฒ
ั นาบทเรี ยนให้ เป็ น
รู ปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com และอยากให้ ทุกรายวิชามี การพัฒ นาการเรี ยนการสอนบนระบบ
เครื อข่ายอินเตอร์ เ น็ต สอดคล้ องกับ บอยด์ (Boyd. 2008) ศึกษาเรื่ อง เพราะเหตุใดวัยรุ่ นจึง รั กเว็บไซต์
เครื อข่ายทางสังคม:บทบาทของเครื อข่ายสาธารณะที่มีตอ่ การใช้ ชีวิตของวัยรุ่น (Why Youth [Heart] Social
Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenager Social Life) พบว่าวัยรุ่ นให้ ความสนใจกับการ

ใช้ งานเว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคม เนื่องจากมีรูปแบบและวิธีการใช้ งานที่ดงึ ดูดใจ สามารถทาให้ พบปะผู้คน
จานวนมากเพื่อผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น การสื่อสาร การแสวงหาคนรัก เป็ นต้ นโดยสิ่งที่ถือเป็ น
หัวใจของการใช้ งานเว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคมคือ การเขียนประวัติย่อแนะนาตนเอง การสร้ างสังคมกับ
เพื่อน และการแสดงความคิดเห็น และเนื่องด้ วยเป็ นเครื อข่ายแบบสาธารณะ จึงทาให้ ขอบเขตของเครื อข่าย
และการพบปะกับผู้อื่นทาได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้เว็บไซต์เครื อข่ายทางสังคมยังช่วยในการแสดงความเป็ น
ตัวตนหรื อแสดงอัตลักษณ์ ของตนเองให้ ผ้ ูอื่นได้ รับรู้ ผ่านการสร้ างสรรค์หน้ าตาเว็ บไซต์ให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตนเองได้ สามารถบอกเล่าเรื่ องราวหรื อเขียนบันทึกประจาวันให้ ผ้ อู ื่นเข้ ามาแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งกิจกรรมทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นบนเครื อข่ายส่งผลให้ วฒ
ั นธรรมการสื่อสารของวัยรุ่ นเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมโดยสิ ้นเชิง และยังสอดคล้ องกับ แมททิวและการากัวร์ (Matthew and Varagoor. 2001) ได้ ทาการ
วิจยั เรื่ องการตอบสนองของผู้เรี ยนต่อบทเรี ยนออนไลน์ (Student Response to Online Course Materials)
กับนักศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ซึ่ง จากการรวบรวมและวิเ คราะห์ ถึง ผลกระทบต่างๆ กับการประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยนและสัง่ งานผ่านอินเทอร์ เน็ต พบว่า ผู้เรี ยนส่วนมากมีประสบการณ์และความรู้สกึ ที่
ดีในการใช้ อินเทอร์ เน็ตและเรี ยนผ่านบทเรี ยนออนไลน์ และยังสอดคล้ องกับซีเกรนและวัตรูด (Seagren and
Watrood. 1997) ได้ ศก
ึ ษาพบว่า

เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจาเป็ นอย่างยิ่งที่การศึกษาจะต้ องก้ าวให้

ทัน ความเปลี่ ย นแปลงดัง นัน้ กระบวนการเรี ย นการสอนจะต้ อ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกัน เครื่ อ งมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการศึกษาเป็ นเครื อข่ายของแหล่งข้ อมูลมากกว่าที่จะเป็ นเพียงสถานที่ รวมถึงต้ องมี
ระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้ านการศึกษา ดังที่มหาวิทยาลัยเนบราสกา ลินคอล์น (The
University of Nebraska Lincoln)

เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญ ญาเอก ได้ มี ก าร

ออกแบบ และการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการเรี ยนที่มีการถาม
ตอบปั ญหาและการอภิปรายของนักศึกษา และมีการปฏิสมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน ขณะที่ครู จะให้ คาแนะนา
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นักศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่กัน และยังสอดคล้ องกับ สไนเดอร์ (Schneider.1999) ได้
ทาการศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนทางอินเทอร์ เน็ตและพบว่า การจัดให้ สื่อการเรี ยนการสอนทาง
อินเทอร์ เน็ต เป็ นสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมให้ เป็ นการเรี ยนที่เกิดความรู้ความเข้ าใจ เป็ นการจัดอุปกรณ์ เพื่อ
ส่งเสริ มความรู้แบบโครงสร้ างของความรู้ตามสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม และยังสอดคล้ องกับ สโคโลเดอร์
(Schoroeder. 2005)

ศึกษาเรื่ อง การเรี ยนรู้ ออนไลน์ ผ่านบล็อกเกี่ ยวกับข่าวสารและการวิจัย (Blogging

Online Learning News and Research) โดยมี แ นวคิ ด ว่ า

เครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ แบบไม่ ป ระสานเวลา

(Asynchronous Learning Networks) เป็ นความท้ าทายของการดารงไว้ ซึ่ง ความรวดเร็ วของกระบวนการ

เรี ยนรู้ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อม ผู้วิจยั ในฐานะผู้อานวยการแห่งหน่วยส่งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยี
การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แห่งสปริ งฟิ ลด์ ได้ แนะนาให้ บุคลากรในคณะร่ วมกันพัฒนาและใช้
เครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ในการใช้ สารสนเทศต่าง ๆ ร่ วมกันโดยในกรณีศึกษาของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่ องมือที่ใช้ เพื่อคัดกรองสิ่งที่บคุ ลากรในคณะมีความสนใจร่วมกัน ด้ วย
การใช้ เทคโนโลยีเว็บบล็อก หรื อบล็อก เป็ นเครื่ องมือในการกระจายสารสนเทศไปยังสมาชิกทุกคนรวมถึง
บุคคลอื่ น ผลการวิจัยพบว่า เว็บบล็ อกสามารถรวบรวมความต้ องการทางสารสนเทศให้ แก่สมาชิกใน
องค์การได้ เป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผ้ ูใช้ อีกทัง้ ประสิทธิ ภาพในการทางาน
ร่ วมกันของเว็บบล็อก และระบบการแสดงความคิดเห็น ยังสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการติดต่อสื่อสาร
ภายในสถาบันที่มีภาระงานจานวนมากได้
บทสรุป
การพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายสังคม ทาให้ เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่ม
ทดลองที่มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายสังคม มีคะแนนโดยเฉลี่ยสูงกว่า กลุม่ ควบคุมที่ไม่มี
การพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายสังคม ในด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ในส่วนของ
ด้ านทักษะปั ญญา และด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายสังคม สามารถเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ ได้ ทงั ้
5 ด้ าน ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม ในการเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาทฤษิีและรายวิชาปฏิบตั ิ
2. ควรทาการศึกษา การพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายสังคม ในการเรี ยนการสอน
แบบทางไกล
3. ควรมีการศึกษา ปั จจัยที่ทาให้ ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย
สังคม

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั เรื่ องการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยใช้ เครื อข่ายสังคม ได้ รับทุนสนับสนุนการ
วิ จัย จาก ส านัก บริ ห ารโครงการวิ จัย ในอุด มศึก ษาและพัฒ นามหาวิ ท ยาลัย วิ จัย แห่ง ชาติ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ รับการสนับสนุน และการให้ คาแนะนา จากคณาอาจารย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่ให้ คาปรึกษา ข้ อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ ไข
ปรับปรุ ง ทาให้ งานวิจยั ฉบับนี ้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้ วยความเคารพ
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
นอกจากนี ้ ผู้ศกึ ษาขอขอบคุณทีมงานเก็บข้ อมูลและนักศึกษาในรายวิชา การวิจยั นิเทศศาสตร์
ทุกท่าน ที่ให้ ข้อมูลและเสียสละเวลาอันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถาม อีกทังยั
้ งอานวยความสะดวกในการ
เก็บข้ อมูล ทังก่
้ อนและหลังการตอบแบบสอบถาม เพื่อนามาใช้ วิเคราะห์ในการศึกษาครัง้ นี ้

*บทความนี ้ได้ ถกู ปรับปรุงหลังจากการนาเสนอในงาน The Asian Conference on Society, Education, and
Technology 2013
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