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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผ่านการ

เรียนรู้โดยใช้เครือขา่ยสงัคม  (2) เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะของผู้ เรียนที่มีตอ่บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม     

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุม่ตวัอยา่ง คือ กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัศกึษา

ในรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ กลุม่เรียน D6 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 

2555 จ านวน 60 คน โดยใช้วิธีคดัเลือกด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก

จ านวน 30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในบทเรียนการสอนผ่านสือ่เครือขา่ยสงัคม  คือกลุม่ทดลอง และการจบัฉลาก จ านวน 

30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งที่ไมใ่ช้บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม  คือกลุม่ควบคมุ การวิเคราะห์ข้อมลูมีการเลอืกใช้

สถิติดงัตอ่ไปนี ้สถิติพืน้ฐาน การหาคา่เฉลีย่ และการหาคา่ความแปรปรวนของคะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสงัคม  และกลุ่ม

ควบคมุที่ไมใ่ช้บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม  โดยใช้ t – Dependent 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านสื่อ 

เครือข่ายสงัคม  และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านสื่อ  เครือข่ายสงัคม  มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคุณธรรม

จริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ, มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง

สถิติ, มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้าน

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05, มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั

ทางสถิติ 2) ข้อเสนอแนะของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสงัคม   ซึ่งผลการวิจยั พบว่านกัศึกษากลุม่

ทดลองใช้บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม อยากให้พฒันาบทเรียนให้เป็นรูปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com 

จ านวน 7 คน และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 6 คน  

ค าส าคัญ:  การพฒันา, การเรียนการสอน , เครือขา่ยสงัคม    

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2   ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 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 t-

dependent 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 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคน  ให้ได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพตามเป้าหมายและมี

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างเป็นสุข การพฒันาการเรียนการสอนท่ีดีมี

คณุภาพคนท่ีเป็นครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการให้การศึกษาจะต้องมีการศึกษาหลกัสูตรในการให้การศึกษา

ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ถกูต้องและเหมาะสม  การพฒันาการเรียนการสอนท่ีดีมีคณุภาพนัน้  ควร

จะต้องมีการศกึษาสภาพความเป็นจริงของผู้ เรียนหลกัสตูรต้องการให้อะไรกบัผู้ เรียนจะมีเทคนิควิธี การใน

การพฒันาผู้ เรียนอย่างไร จึงจะท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต ในแผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) กล่าวถึงสาระส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางให้ความส าคญักับการพฒันาคนให้เต็มตามศกัยภาพ  เต็มความถนดั และเติมความ
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สนใจ และสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ในทุกๆ  เวลาและทุกๆ สถานท่ีตลอดจนมีการ

ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กระบวนการ

จดัการศกึษาให้มีคณุภาพจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการด าเนินการทกุขัน้ตอนของการจดัการศกึษา  และ

น าสารสนเทศระบบการศกึษามาเป็นข้อมลูปรับปรุงนโยบายและก าหนดวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การด าเนินงานของระบบการศกึษาให้มีคณุภาพตามท่ีก าหนด 

เครือข่ายสงัคมนัน้มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งบนัสถานท่ี ภาพถ่าย แรงบนัดาลใจ แชร์
ข้อมลูข่าวสารดีๆ ออกสู่สาธารณะและใครก็น าข้อมลูนัน้ไปใช้ได้ตามท่ีเค้าอนญุาตให้ใช้ และไม่มากก็น้อย
แบรนด์ หรือกลุม่ความสนใจตา่งๆ ก็เร่ิมท่ีจะสร้างเครือข่ายสงัคม  ของตวัเองขึน้มาแล้วไมเ่ท่านัน้ เครือข่าย
สงัคมนัน้สามารถเข้าไปอยู่ในองค์กร เป็นพืน้ท่ีความคิด เสนอแนะ ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ และเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดเวลา ซึ่งมนัจะดีกว่าปลอดภยักว่าใช้ส่ือออนไลน์
ภายนอก เว็บบอร์ดกระดานข่าว ซึ่งจะท าให้คนในองค์กรรู้เร่ืองราวโดยรอบของ่่ายต่างๆท่ีปิิบตัิการ ว่า
เกิดปัญหาอะไรแก้ยงัไง มีนวตักรรมใหม่ๆ ข่าวสารใหม่ๆใน่่ายต่างๆยงัไงต้องการข้อมูลความรู้ในเร่ืองนี ้
เพิ่มเตมิก็ค้นได้จากคลงัความรู้ในบริษัท ท่ีอาจถกูถ่ายทอดจากผู้ เช่ียวชาญในบริษัทเอง แตไ่มค่วรใช้พูดคยุ 
นินทา โต้เถียงกัน หรือมาแทนการสนทนาตวัต่อตวั แต่ควรเป็นในแบบร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหา แนวทางตา่งๆ ค าแนะน าในด้านเทคนิคได้ ไม่จ ากดัอยู่ในแผนกตวัเอง คนท่ีปิิบตัิงานอยู่ข้างนอก 
หรือตา่งจงัหดั สามารถอพัเดตเร่ืองราว ความคืบหน้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอเครือข่ายสงัคม
ก็จะเป็นสว่นหนึง่ของการมีสว่นร่วมการเรียนรู้ร่วมกนั และตลอดเวลาด้วย 

การวิจยัในชัน้เรียน (Classroom Action Research: CAR) เป็นนวตักรรมการวิจยัเพ่ือการพฒันาการ

เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในชัน้เรียนตามรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research) ด้วย
แบบจ าลองคณุภาพ (Quality Model) ท่ีเรียกว่า การวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนตามแบบจ าลองคณุภาพนัน้ 

ได้น าแนวคิดของการปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง P-D-C-A กิจกรรมกลุ่มคณุภาพ 7 QC Circle เคร่ืองมือ

คุณภาพ  7 QC Tools และ  7 QC story มาใช้ขยายแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ  P-A-O-R และน า

แบบจ าลองท่ีพฒันาขึน้ไปปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนจริง 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาวิจยั  “การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ” 

ว่าในความเป็นจริง เครือข่ายสังคมสามารถเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเ รียนการสอนให้กับ

นกัศกึษา  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนผา่นการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสงัคม   

2. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพฒันาการเรียนการสอน  หมายถึง การปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 

การวิจัยนิเทศศาสตร์ ท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนของรายวิชา การวิจัย

นิเทศศาสตร์ มีประสิทธ์ิภาพในทางท่ีดีขึน้ 

 เครือขา่ยสงัคม หมายถึง ส่ือประสมท่ีใช้กบักลุ่มของนกัศกึษาท่ีเรียนรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ 

ท่ีร่วมกนัส่ือสารข้อมลูผา่นอินเตอร์เน็ต โดยใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน หมายถึง ระดบัความรู้ความสามารถของผู้ เรียนท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีผู้ วิจัยก าหนดขึน้  วัดจากผลจากแบบทดสอบ โดยมีระบบจัดการเนือ้หา

ทางการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุกิจกรรมการเรียนรู้ 

นกัศกึษา หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา และลงทะเบียนในรายวิชาวิจยันิเทศศาสตร์  ในภาคการศกึษา

ท่ี 1/2555  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผา่นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสงัคม   

2. ท าให้ผู้สอน ได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการพฒันาการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ย

สงัคม เพิ่มมากขึน้ 

3. ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงศกึษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิสามารถน าข้อมลูจากการศกึษาวิจยั ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาปรับปรุงรูปแบบการ

พฒันาการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยสงัคม ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
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วิธีการวิจัย  

การศกึษาวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสงัคม ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผ่านการ

เรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนการสอนผ่านส่ือ 

เครือข่ายสงัคม ผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

และผลการวิจยั โดยผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบของตารางและการบรรยาย 

ประชากร ในเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้  คือ นักศึกษาในรายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุม่เรียน D6 ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 60 

คน  

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในบทเรียน

การสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม คือ กลุ่มท่ีใช้ทดลองเพ่ือดูความเหมาะสมเก่ียวกับ กรอบเนือ้หา ของ

บทเรียน โดยใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากนกัศกึษาในรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 60 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาในรายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ กลุ่ม

เรียน D6 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 60 คน 

และใช้การวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม โดยใช้วิธีคดัเลือกด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ด้วยการจบัฉลาก  

จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม คือกลุ่มทดลองท่ีใช้

บทเรียนการสอนผา่นส่ือ เครือขา่ยสงัคม และการจบัฉลาก จ านวน 30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช้บทเรียน

การสอนผา่นส่ือเครือขา่ยสงัคม คือกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม                  

การสร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บทเรียนการ

สอนผา่นส่ือเครือขา่ยสงัคม วิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ โดยมีเนือ้หาในแตล่ะสว่น ดงันี ้ คือ บทเรียน โดยใช้

ส่ือการสอนเครือข่ายสงัคม รายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ มีขัน้ตอนดงันี ้
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1. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของนักศึกษา เพ่ือเป็นการก าหนด
รูปแบบการเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสามารถพืน้ฐานของนกัศกึษาในการเรียนรู้เนือ้หาใน
บทเรียน การศกึษาและประเมินความรู้ความสามารถของนกัศกึษา ก่อนท่ีจะท าการเรียนผา่นส่ือเครือข่าย
สงัคม     

2. ขัน้ตอนการออกแบบบทเรียน (Design) ในขัน้ตอนการออกแบบนีเ้ป็นการน าเอา
จดุมุ่งหมายและค าอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์เพ่ือท าการแบง่หน่วยการเรียนและวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทศันคติ และประสบการณ์การเรียนรู้ หลงัจากจบบทเรียน โดยการแบง่
หน่วยการเรียน ท่ีได้ก าหนดมาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนและก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแตล่ะ
หนว่ย ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีน าเสนอ  

3. ขัน้ตอนการพฒันา (Development) เนือ้หาลงบนส่ือเครือข่ายสงัคม เลือกโปรแกรมใน
การจดัท าบทเรียน โดยการเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนในเบือ้งต้น ท่ีจะสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการในการพฒันาบทเรียนโดยใช้ส่ือการสอน และโปรแกรมท่ีใช้คือ Facebook โดยการสร้างกลุ่ม 
(Groups) บนส่ือ เครือข่ายสงัคม โดยเลือกใช้โปรแกรม Facebook แล้วให้นกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มทดลองเข้า
ร่วมอยูใ่นกลุม่เพ่ือน าเนือ้หาของรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ น าเสนอในกลุม่ดงักลา่ว   

วิเคราะห์แบบทดสอบ  เป็นการน าวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียน มาก าหนดน า้หนัก

พฤติกรรมย่อยท่ีจะแบบทดสอบ ส าหรับพฤติกรรมท่ีใช้ในการวดัผลเพ่ือวดัผลการเรียนรู้จากวิชาดงักล่าว  

โดยแบบทดสอบนัน้จะมีอยู่ 5 แบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติก าหนด

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมี อยา่งน้อย 5 ด้าน ดงันี ้

1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสยัในการประพฤติอย่างมี

คณุธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขดัแย้งทางคา่นิยม การพฒันานิสยัและการปฏิบตัตินตามศีลธรรม ทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและสงัคม 

2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ

ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษิี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์

และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษิี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ ตอ่

ตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตคิวามสามารถในการส่ือสารทัง้การพดู การ

เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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โดยได้น าเอาบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  และแบบทดสอบ ทดลองใช้กับกลุ่ม

นกัศกึษาท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชาการวิจยันิเทศศาสตร์ จ านวน 10 คน เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยจะน าแบบทดสอบท่ีผ่านการทดสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผู้ วิจยั ได้ด าเนินการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ทดลองใช้ 

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม 

จ านวน 60 คน ในระหวา่งวนัท่ี 1- 27 กนัยายน 2555 แล้วน าข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 

 

 

ภาพท่ี 2 กลุม่ของนกัศกึษารายวิชาการวิจยันิเทศศาสตร์ในเฟสบุ๊ค 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีการเลือกใช้สถิติดงัต่อไปนี ้สถิติพืน้ฐาน การหาค่าเฉล่ียค านวนจากสูตร 

(Ferguson. 1981:49) และการหาค่าความแปรปรวนของคะแนน ค านวนจากสูตร (Ferguson. 1981:68) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองใช้ 

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม 

โดยใช้ t – Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีทดลองใช้ บทเรียน
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การสอนผา่นส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม โดยใช้ t – 

Dependent  

ผลการวิจัยและอภปิรายผล  

ผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสงัคม ท าให้เห็นว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิ

ของกลุ่มทดลองท่ีมีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม มีคะแนนโดยเฉล่ียสูงกว่า กลุ่ม

ควบคมุท่ีไม่มีการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ยสงัคม ในด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ ใน

ส่วนของด้านทักษะปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม  สามารถเพิ่มคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิ ได้ทัง้ 5 ด้าน ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1) การศกึษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรมของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียน

การสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการสอนผา่นส่ือเครือขา่ยสงัคม มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรมแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

2) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอน

ผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

3) การศกึษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการ

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการ



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

        

      27 

 

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

5) การศกึษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ี

ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

ข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม  ซึ่งผลการวิจยั พบว่า

นกัศกึษากลุ่มทดลองใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีอยากให้พฒันาบทเรียนให้เป็นรูปแบบ

วีดีโอ ใน www.youtube.com จ านวน 7 คน และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบน

ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต จ านวน 6 คน  

 

ภาพท่ี 5 แผนภมูิแทง่แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
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อภปิรายผล 

1. ในส่วนของการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้เครือขา่ยสงัคม ซึง่ผลการวิจยั พบวา่   

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรมของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการ

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม มีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ท าให้เห็นว่ากลุ่มทดลองใช้ 

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรม นัน้มีคะแนนมากกว่า

กลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัชพงษ์ พิทักษ์ (2552) 

ศึกษาเร่ือง การใช้เครือข่ายทางสังคมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการเนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ใช้ พบวา่คา่เฉล่ียคะแนนการท าข้อสอบของผู้ใช้ระบบท่ี 1 สงูกวา่ผู้ใช้

ระบบท่ี 2 ในทัง้ 2 กลุม่ตวัอยา่ง  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือ

เครือข่ายสงัคม และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้าน

ความรู้ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบัจตรุงค์ เลาหะเพ็ญแสง (2549) ศกึษาเร่ือง 

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาระบบ E-Learning ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง

เรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนออนไลน์วิชา การออกแบบ อตุสาหกรรม 6 พบว่ามีผลการเรียนหลงั

หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 นกัศกึษาท่ีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ วิชา 

การออกแบบอตุสาหกรรม 6 ท่ีผู้วิจยัมีการพฒันาขึน้มีความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ

บริหารจดัการรายวิชาระบบ E-Learning ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ระดบัอดุมศกึษา อยู่ใน

ระดบัดี  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะปัญญาของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอน

ผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับ ศิวกร แก้ว

รัตน์ (2546) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ เร่ือง 
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พืน้ฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โดยใช้การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี สถาบนั

ราชภัฏเลย จ านวน 42 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Sample 

Random Sampling) สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้การสอนผ่านเว็บ  จ านวน 21 คน และกลุ่ม

ควบคมุท่ีเรียนจากการสอนปกติ จ านวน 21 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน

ในการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้การสอนผ่านเว็บกบัการสอนปกติแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการ

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ บตัเลอร์ (Butler. 1991: 78) 

ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์  การ

ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเกรด  6 การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ท าให้

นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอีกลกัษณะหนึ่ง แตก็่มีเป้าหมายทางการศกึษาแตกตา่งจากการสอน

โดยการเรียนแบบร่วมมือ การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในการสอน จากการทดลองให้มีกลุ่มท่ีเรียนด้วย

ตนเองกบักลุ่มท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ โดยท าการทดสอบการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้ 

2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ภายในชัน้มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่ม

ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม  และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคล้องกับ ขวญัชนก ขวญั

ชัชวาล (2546) ศึกษาเร่ือง การปรับตวัและสุขภาพจิต โดยใช้การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ ส าหรับ

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยการสอนผา่นเว็บกบัการสอนปกตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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2. ในส่วนของข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  ซึ่ง
ผลการวิจยั พบวา่   

นกัศึกษากลุ่มทดลองใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม อยากให้พฒันาบทเรียนให้เป็น

รูปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับ บอยด์ (Boyd. 2008) ศึกษาเร่ือง เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงรักเว็บไซต์

เครือขา่ยทางสงัคม:บทบาทของเครือข่ายสาธารณะท่ีมีตอ่การใช้ชีวิตของวยัรุ่น (Why Youth [Heart] Social 

Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenager Social Life) พบวา่วยัรุ่นให้ความสนใจกบัการ

ใช้งานเว็บไซต์เครือขา่ยทางสงัคม เน่ืองจากมีรูปแบบและวิธีการใช้งานท่ีดงึดดูใจ สามารถท าให้พบปะผู้คน

จ านวนมากเพ่ือผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น การส่ือสาร การแสวงหาคนรัก เป็นต้นโดยสิ่งท่ีถือเป็น

หวัใจของการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายทางสงัคมคือ การเขียนประวตัิย่อแนะน าตนเอง การสร้างสงัคมกบั

เพ่ือน และการแสดงความคดิเห็น และเน่ืองด้วยเป็นเครือขา่ยแบบสาธารณะ จงึท าให้ขอบเขตของเครือข่าย

และการพบปะกับผู้ อ่ืนท าได้ง่ายขึน้ นอกจากนีเ้ว็บไซต์เครือข่ายทางสงัคมยงัช่วยในการแสดงความเป็น

ตวัตนหรือแสดงอัตลักษณ์ของตนเองให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ผ่านการสร้างสรรค์หน้าตาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตนเองได้ สามารถบอกเล่าเร่ืองราวหรือเขียนบนัทึกประจ าวนัให้ผู้ อ่ืนเข้ามาแสดงความ

คิดเห็น ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดท่ีเกิดขึน้บนเครือข่ายส่งผลให้วฒันธรรมการส่ือสารของวยัรุ่นเปล่ียนแปลงไป

จากเดิมโดยสิน้เชิง และยงัสอดคล้องกบั แมททิวและการากวัร์ (Matthew and Varagoor. 2001) ได้ท าการ

วิจยัเร่ืองการตอบสนองของผู้ เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ (Student Response to Online Course Materials) 

กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆ  กับการประสบ

ความส าเร็จในการเรียนและสัง่งานผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ เรียนส่วนมากมีประสบการณ์และความรู้สกึท่ี

ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตและเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ และยงัสอดคล้องกบัซีเกรนและวตัรูด (Seagren and 

Watrood. 1997) ได้ศกึษาพบวา่ เม่ือเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีการศกึษาจะต้องก้าวให้

ทันความเปล่ียนแปลงดังนัน้กระบวนการเรียนการสอนจะต้องมีความเก่ียวข้องกัน  เคร่ืองมือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัการศกึษาเป็นเครือข่ายของแหล่งข้อมลูมากกว่าท่ีจะเป็นเพียงสถานท่ี  รวมถึงต้องมี

ระบบเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคณุภาพด้านการศึกษา ดงัท่ีมหาวิทยาลยัเนบราสกา ลินคอล์น (The 

University of Nebraska Lincoln) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก  ได้มีการ

ออกแบบ และการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมการเรียนท่ีมีการถาม

ตอบปัญหาและการอภิปรายของนกัศึกษา และมีการปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน ขณะท่ีครูจะให้ค าแนะน า
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นักศึกษาแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่กัน และยังสอดคล้องกับ สไนเดอร์ (Schneider.1999) ได้

ท าการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตและพบว่า  การจัดให้ส่ือการเรียนการสอนทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้เป็นการเรียนท่ีเกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นการจดัอปุกรณ์ เพ่ือ

ส่งเสริมความรู้แบบโครงสร้างของความรู้ตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และยงัสอดคล้องกบั สโคโลเดอร์ 

(Schoroeder. 2005) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านบล็อกเก่ียวกับข่าวสารและการวิจัย  (Blogging 

Online Learning News and Research) โดยมีแนวคิดว่า  เครือข่ายการเ รียน รู้แบบไม่ประสานเวลา  

(Asynchronous Learning Networks) เป็นความท้าทายของการด ารงไว้ซึ่งความรวดเร็วของกระบวนการ

เรียนรู้ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ผู้วิจยัในฐานะผู้อ านวยการแห่งหน่วยส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยี

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แห่งสปริงฟิลด์ ได้แนะน าให้บุคลากรในคณะร่วมกันพัฒนาและใช้

เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้สารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกันโดยในกรณีศึกษาของงานวิจยัชิน้นี  ้ผู้ วิจยัได้

อธิบายเก่ียวกบักระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือคดักรองสิ่งท่ีบคุลากรในคณะมีความสนใจร่วมกนั  ด้วย

การใช้เทคโนโลยีเว็บบล็อก หรือบล็อก เป็นเคร่ืองมือในการกระจายสารสนเทศไปยงัสมาชิกทกุคนรวมถึง

บุคคลอ่ืน ผลการวิจัยพบว่า เว็บบล็อกสามารถรวบรวมความต้องการทางสารสนเทศให้แก่สมาชิกใน

องค์การได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้  อีกทัง้ประสิทธิภาพในการท างาน

ร่วมกันของเว็บบล็อก และระบบการแสดงความคิดเห็น ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดต่อส่ือสาร

ภายในสถาบนัท่ีมีภาระงานจ านวนมากได้ 

บทสรุป 

 การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ท าให้เห็นว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิของกลุ่ม
ทดลองท่ีมีการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือขา่ยสงัคม มีคะแนนโดยเฉล่ียสงูกว่า กลุม่ควบคมุท่ีไม่มี
การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ในด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในส่วนของ
ด้านทกัษะปัญญา และด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม สามารถเพิ่มคะแนนผลสมัฤทธ์ิ ได้ทัง้ 
5 ด้าน ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษา การพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสงัคม ในการเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิของรายวิชาทฤษิีและรายวิชาปฏิบตั ิ

2. ควรท าการศกึษา การพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ยสงัคม ในการเรียนการสอน
แบบทางไกล  

3. ควรมีการศกึษา ปัจจยัท่ีท าให้ผลสมัฤทธ์ิจากการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
สงัคม 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

โครงการวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ได้รับทุนสนบัสนุนการ
วิจัยจาก ส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน และการให้ค าแนะน า จากคณาอาจารย์ คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุง ท าให้งานวิจยัฉบบันีมี้ความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทุกท่านด้วยความเคารพ
อยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

นอกจากนี ้ผู้ศกึษาขอขอบคณุทีมงานเก็บข้อมลูและนกัศกึษาในรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ 

ทกุท่าน ท่ีให้ข้อมลูและเสียสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถาม อีกทัง้ยงัอ านวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมลู ทัง้ก่อนและหลงัการตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ในการศกึษาครัง้นี ้

 

*บทความนีไ้ด้ถกูปรับปรุงหลงัจากการน าเสนอในงาน The Asian Conference on Society, Education, and 

Technology 2013  
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