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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนโดยผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  (2) เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนรายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills  (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบค่าที  

                                                           
1 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูประถัมภ์ 
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ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังจัด
กิจกรรมการเรียนโดยผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  (2) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  อยู่ในระดับดี (3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ในระดับ มาก  
ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคม Big Six Skills ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
The purposes of this research were: (1) to compare learning achievements of 

undergraduate students before and after participating in the learning activities by using 
social network with the Big Six Skills teaching model; (2) to compare the 21st century 
learning skill of undergraduate students before and after participating in the learning 
activities by using social network with the Big Six Skills teaching model ; and (3) to assess 
the student’s satisfaction upon learning activities by using social network with the Big 
Six Skills teaching model. The research sample were 24 undergraduate students majoring 
in Animation and Multimedia, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University  enrolling in the Sound and Video Editing course in the 1st semester 
of academic year 2016. The research tools used in this study were: (1) learning activities 
by using social network with the Big Six Skills teaching model, (2) an achievement test, 
(3) a test on 21st century skills, and (4) a satisfaction questionnaire. The collected data 
were analyzed by the mean, standard division and t-test. 
 The research findings were as follows:  

(1) The post-learning achievement of the students participating in learning 
activities by using social network with the Big Six Skills teaching model was higher than 
their pre-learning counterpart achievement at the .05 level of statistical significance. 

(2) After learning, the 21st century skills of the students participating in learning 
activities by using social network with the Big Six Skills teaching model were at the good 
level. 

(3) The students rated their satisfaction upon learning activities by using social 
network with the Big Six Skills teaching model at the high level. 
Keywords:  Social Network, Big Six Skills, The 21st century learning skill 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วท าให้ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขัน ท าให้เกิด
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 
21  โดยเฉพาะด้านการศึกษามีบทบาทและ
ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการพัฒนาประเทศ 
รูปแบบการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องมีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งความส าคัญไปที่
ผู้เรียนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่ สุด   เพื่ อใ ห้ผู้ เรียนสามารถคิดวิ เคราะห์  
สังเคราะห์ได้เป็นองค์ความรู้ที่ เหมาะสมและ
สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ค านึงถึง
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ผู้ เรียนควรมีทักษะการเรียนรู้  
(Learning Skill)  ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิต
ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  จากการส ารวจ
สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า 
เน้นการบรรยาย ท่องจ า ท าให้ผู้ เรียนไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ ขาดทักษะการคิด 
นอกจากนี้พบว่าผู้สอนขาดเทคนิคการสอน สื่อ
การสอนไม่เร้าความสนใจ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ

ของผู้เรียนกระบวนการจัดการศึกษาจึงจ าเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการสอนและ
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 
เรียนได้หลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
ก าหนดบทบาทของผู้สอนเป็นผู้เอ้ืออ านวยความ
สะดวกเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หาวิธีการหรือมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนที่สอดแทรกกลวิธีต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น ใผ่เรียนรู้  
ส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศและความ
จ า เป็นที่ จ ะต้ องสร้ า ง ใ ห้ผู้ เ รี ยน ใ ห้ เป็นผู้ รู้
สารสนเทศ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life-long Education) แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ เน้นการแสวงหาความรู้
ร่ ว มกั บ ก า ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ ใ น           
การปฎิสัมพันธ์ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ เรียนไว้
ด้วยกัน มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้งานร่วมกัน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนออนไลน์
ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่
ตนสนใจหรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือใครก็ตามที่
ส ารวจข้อมูลของผู้ อ่ืนที่มีความสนใจในสิ่ ง
เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน (อรุณรัตน์ ศรีชู
ศิลป์และอนิรุทธ์   สติมั่น , 2555) ที่ เรียกว่า 
เครือข่ ายสั งคม ที่ มี ผู้ สอนจัดไว้ ใ ห้และน า
กระบวนการแก้ ไขปัญหาด้ วยวิ ธีการแบบ                 
Big Six Skill มาเป็นกระบวนการสอน เนื่องด้วย
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การแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตในสังคม สอดคล้องกับประพันธ์ สุเสารัจ 
(2551) ได้กล่าวว่าผู้ที่มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
จะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้  
ดังนั้นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
จึงต้องให้ผู้เรียนสามารถคิดเพื่อแก้ปัญหาที่จะ
ตอบรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์
และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาการเรียนและจัดการการเรียนรู้ของ
นิสิตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี   

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี  

3.  เพื่ อประ เมินความพึ งพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่
มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี   
 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยน รู้ ผ่ า น
เครือข่ายสังคม หมายถึง การด าเนินเพื่อให้เกิด
การเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนด 
มีการเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนโดยจัดให้อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต
ที่มีการน าข้อมูลประเภทบทความ รูปภาพ วีดีโอ
และสื่อดิจิตอลต่าง ๆ น ามาแบ่งปันกันในระบบ
อินเทอร์เน็ตภายใต้เครือข่ายของตนเอง และมี
การวัดผลประเมินผล  
 Big Six Skills หมายถึ ง  ระบบการ
เรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นการนิยามภาระงาน ขั้น
ก าหนดการค้นสารสนเทศ ขั้นสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศ ขั้นการใช้สารสนเทศ ขั้นการ
สังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการประเมินผล เพื่อใช้
แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
หมายถึง ความสามารถที่จ าเป็นของผู้เรียนใน
ระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย การเขียนได้ การอ่านเข้าใจ 
การคิดเลข การคิดอย่าง  มีวิจารณญาณ การคิด
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สร้างสรรค์ การสื่อสารสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อาชีพและการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง
คะแนนที่ได้จากทดสอบด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการตัดต่อวีดิ
ทัศน์และเสียง ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six 
Skills ที่วัดจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งเป็น 5 
ระดับ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ผู้ เรียนที่ เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือสังคมออนไลน์มีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. น าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ในรายวิชาอ่ืนต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
        ป ร ะ ช า ก ร  คื อ ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวิ ชาแอนิ เมชั่ นและมั ลติ มี เดี ย  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่เรียนรายวิชาตัด

ต่อวีดิทัศน์และเสียง จ านวน 28 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียง จ านวน 24 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 
 เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้  ป ระกอบด้ วย  (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์
และเสียง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สั ง คมแบบ  Big Six Skills  ซึ่ ง มี  ขั้ น ตอน  6 
ขั้ นตอน คือ  ขั้ นการนิยามภาระงาน  ขั้ น
ก าหนดการค้นสารสนเทศ  ขั้นสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศ ขั้นการใช้สารสนเทศ ขั้นการ
สังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการประเมินผล  มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC : Index of 
item objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80  (2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ .73 และความเที่ยงตรงโดยหาค่าสัมประ
สิทธิ สหสั มพันธ์   (correlation  coefficient) 
ของเพียรสัน (Pearson) มีค่าเท่ากับ .84   (3) 
แบบวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสนอ
ต่อผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาค่าความเชื่ อมั่น 
(Reliability)  เท่ากับ.63 และความเที่ยงตรงโดย
หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ  (correlation  coefficient) 
ของเพียรสัน (Pearson) มีค่าเท่ากับ.85 (4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจ เป็นลักษณะข้อค าถาม
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แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC : Index 
of item objective congruence) จ า ก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.80   
 กา ร เ ก็ บ ร วบ รวม ข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย ไ ด้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้   
 ขั้นเตรียมการ  ผู้วิจัยศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills และน ามา
ปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นทดลอง ผู้ วิ จั ยปฐมนิ เทศชี้ แจง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ท าการทดสอบก่อน
เรียนและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จากนั้นด า เนินการสอนด้วยวิธี การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  เมื่อครบ 6 สัปดาห์ ท าการทดสอบ
หลังเรียน ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21   และท าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียน
โดยผ่านเครือข่ายสั งคมแบบ Big Six Skills 
รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญา
ตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อน
เรียน  13.44  และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 21.16  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งสรุปได้ว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ 
Big Six Skills   รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง
ของนิสิ ตระดับปริญญาตรี  ท า ใ ห้ผู้ เ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้สูงขึ้น ดังตารางที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1  แสดงผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n �̅� S.D. t p-value 
หลังเรียน 24 15.28 2.87  

7.80* 
 

0.00 ก่อนเรียน 32 21.75 1.92 

*P < .05 
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2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรม
การเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  
ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่  2 1  ก่ อ น เ รี ย น อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 
(2.45±0.65) และมีค่าเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลังเรียนอยู่ในระดับมาก (3.36 

±0.61)  ซึ่งสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills   รายวิชา
ตัดต่อวีดิทัศน์และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ท าให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น 
ดังตารางที่ 1.2  
 

 
ตารางที่ 1.2  แสดงผลการหาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนโดย
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

รายการ ก่อนเรียน หลังเรียน 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1.เขียนได้  (Reading) 2.58 0.58 ดี 3.25 0.61 ดี 
2. อ่านเข้าใจ (Writing) 2.71 0.55 ดี 3.42 0.58 ดี 
3. คิดเลขเป็น (Arithemetics) 2.63 0.57 ดี 3.33 0.56 ดี 
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(Critical Thinking) 

2.13 0.79 ปานกลาง 3.38 0.58 ดี 

5. การคิดสร้างสรรค์  
(Creativity Thinking) 

2.33 0.70 ปานกลาง 3.38 0.65 ดี 

6. การสื่อสารสารสนเทศ 
(Communication Literacy) 

2.38 0.57 ปานกลาง 3.29 0.62 ดี 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร (ICT Literacy) 

2.58 0.58 ดี 3.38 0.65 ดี 

8. อาชีพและการเรียนรู้  
(Career and Learning Skills) 

2.25 0.79 ปานกลาง 3.33 0.64 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.45 0.65 ปานกลาง 3.34 0.61 ดี 
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3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills   รายวิชาตัดต่อวีดิ
ทัศน์และเสียงของนิสิตระดับปริญญาตรี โดย
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 

(4.36±0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผล
ปรากฏว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ ในระดับมาก 
(4.38±0.61) ด้านกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับ
มาก (4.32±0.68) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่
ในระดับมาก (4.39±0.65) ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills  รายวิชาการตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง (n=24) 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.บรรยากาศการเรียนเปดิโอกาสให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรม 4.33 0.65 มาก 
2. บรรยากาศของการเรียนท าใหผู้้เรยีนมีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุม่ 4.50 0.67 มาก 
3. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรมได้อสิระ 4.42 0.51 มาก 
4. บรรยากาศของการเรียนท าใหผู้้เรยีนเกิดการคิดที่หลากหลาย 4.25 0.62 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.38 0.61 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.33 0.49 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้แลกเปลีย่นความรู้ความคดิ 4.08 0.79 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการคิดและตัดสินใจ 4.58 0.51 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.17 0.83 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.58 0.67 มากที่สุด 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.33 0.78 มาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการเรียนรู้ร่วมกัน 4.17 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.32 0.68 มาก 
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รายการ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
12. การจัดการเรียนรู้ท าใหเ้ข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.42 0.79 มาก 
13. การจัดการเรียนรู้ท าใหจ้ าเนื้อหาได้นาน 4.33 0.49 มาก 
14. การจัดการเรียนรู้ช่วยใหผู้้เรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.42 0.67 มาก 
15. การจัดการเรียนรู้ท าใหผู้้เรียนน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.50 0.52 มาก 
16. การจัดการเรียนรู้ท าใหผู้้เรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.08 0.79 มาก 
17. การจัดการเรียนรู้ช่วยใหผู้้เรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.25 0.45 มากที่สุด 
18. การจัดการเรียนรู้ท าใหเ้ข้าใจและรูจ้ักเพื่อนมากขึ้น 4.75 0.45 มาก 
19. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อื่น 4.67 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 4.43 0.61 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.64 มาก 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการ เปรียบ เทียบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชา
ตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน  
13.44 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 21.16 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้
ว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six 
Skills รายวิชาตัดต่อวีดิทัศน์และเสียงของนิสิต
ระดับปริญญาตรี  ท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับประวัตรวงศ์ 
ยางกลาง (2548) พบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วย
วิธีการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตาม
กระบวนการ Big Six Skills มีคะแนนเฉลี่ยการรู้

สารสนเทศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับปาลิตา บัวสีด า (2551) พบว่าผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Sis Skills มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ เพิ่ มขึ้ น  อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเนื่องจาก
ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นได้ด าเนินก าหนดปัญหาให้นิสิต
ด าเนินการตามขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นการนิยาม
ภาระงาน ขั้นก าหนดการค้นสารสนเทศ  ขั้น
สื บค้ นและ เข้ า ถึ ง ส า รสน เทศ  ขั้ น กา ร ใ ช้
สารสนเทศ ขั้นการสังเคราะห์ข้อมูล และขั้นการ
ประเมินผล เพื่อใช้แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ โดยในภาระงานและการแก้ปัญหา
ผู้เรียนต้องลงมือปฎิบัติเองเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
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จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับทิศนา แขมณี 
(2552) ได้เสนอว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง 
เพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ท าให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน ผู้เรียนได้ฝึก
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและการเข้าใช้
สารสนเทศเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน  โดยที่ผู้ เรียนมีความ
พยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้
ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ช่วยท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills  
ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน เนื่องด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านเครือข่าย
สังคมแบบ Big Six Skills ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาเน้นให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเองและการรู้สารสนเทศด้วย
ตนเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการสอนทฤษฎีแต่เป็นการ
สอนกระบวนการที่ให้ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้จริง ซึ่งจะส่งผลท าให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด
ของตนเองได้สอดกคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  (2546) และสุวิทย์  
มูลค า (2547) ที่กล่าวว่า การคิดนั้นช่วยหาทาง
ออกของปัญหาได้ โดยน าเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและเกี่ยวข้องโดยอ้อมเอามาผสมผสาน

น ามาสังเคราะห์ อาจจะมีคนเคยคิด เคยกล่าว 
หรือเคยท ามาไว้ในสิ่งที่คล้ายๆ กัน ท าให้เกิด
ทางเลือกใหม่แล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อ
น าไปสู่ทางออกของปัญหา  นอกจากนี้สอดคล้อง
กับซีเมนส์ (Siemens, 2006) ได้กล่าวว่า การ
เรียนรู้บนเครือข่ายสามารถพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลและวิเคราะห์ได้ดี การใช้เครือข่ายทาง
สังคมอย่างชาญฉลาดสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งช่วยให้บุคคลร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใน
สภาพแวดล้อมบนเครือข่ายได้ (SuZanne, 2009) 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
อ านวยความสะดวก ส่วนผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฎิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช 
(2555) ที่กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 จะเกิดขึ้นได้จากครูต้องไม่สอนแต่ต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้แบบลงมือ
ท าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียงที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจัย
ได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สั งคมแบบ Big Six Skills ที่ มี ความท้ าทาย 
ตอบสนองความต้องการผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมี
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ความสนใจมากเป็นพิเศษ และการที่ผู้เรียนได้
ศึ กษ าค้ น คว้ า ด้ ว ยตน เอ ง เ กิ ด ก า รติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
จดจ าเนื้อหารายวิชาง่ายขึ้น โดยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนอ่ืนผ่าน
เครือข่ายสังคม รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ       
ท าการอภิปรายความรู้ ร่วมกันในกลุ่ มและ
น าเสนอผลงาน ส่งผลต่อความฝึกคิดของผู้เรียน
ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ส า คั ญ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  
นอกจากนี้ การสร้ างบรรยากาศในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมได้อย่างอิสระโดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้
แนะน า ผู้เรียนมีความสนุกสนานใน การเรียน 
ส ามารถน า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไปประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  
 
บทสรุป 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนโดยผ่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชาตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

2. เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียน
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับดี   

3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน
ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills รายวิชา
ตัดต่อ วีดิทัศน์และเสียงที่มีต่อทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี อยู่
ในระดับ มาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรมีการแนะน ากิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ที่
มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี ให้ผู้ เรียนเข้าใจอย่าง
ชัดเจน 
 2. การท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นการ
เน้นที่ให้ผู้ เรียนค้นคว้าและลงมือปฎิบัติด้วย
ตนเอง ผู้สอนควรมีการสังเกตการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อคอยชี้แนะแนวทางเมื่อเกิดปัญหา   
 3. การจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เ รี ย น ป ฎิ บั ติ ห รื อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ใ น ส า ข า วิ ช า                
แอนิ เมชั่ นและมัลติมี เดีย  ควรเพิ่ มการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big 
Six Skills ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการคิดและ
การแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อาจมีการวัดทักษะด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้
คลอบคลุมทักษะในด้านที่ต้องการวัด 

2. ควรมีการติดตามผลระยะหลังการ
ทดลองเพื่อทดสอบหาความคงทนต่อการเรียน
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ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ 
Big Six Skills ที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 
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