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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
ของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีขั้นตอนด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้
ผ่านสื่อสังคม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม และระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบทเรียนบนเว็บ จ านวน 23 คน ด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง สถิติที่ใช ้ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ
และขั้นตอนดังนี้ มี 4 องค์ประกอบ (1) วัตถุประสงค์ (2) การวิเคราะห์บริบทการเรียน แบ่งเป็น  
ขั้น 4 คือ 2.1) วิเคราะห์ผู้สอน 2.2) วิเคราะห์ผู้เรียน 2.3) วิเคราะห์เนื้อหา  2.4) วิเคราะห์สื่อการ
เรียน (3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instruction Strategies) แบ่งเป็น 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 3.1) การ
เลือกสื่อสังคม (Social Media Selection) 3.2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 3.3) 
สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) 3.4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 3.5) การน าเสนอผลงาน
และราย งาน ความก้ าวห น้ า  (Presentation and Progress) 3.6) การแลก เป ลี่ ย น เรี ยน รู้ 
(Knowledge Sharing) 3.7) การสะท้อนผล (Reflection) (4) การประเมินผล (Evaluation) และผล
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การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในเกณฑ์ 
“เหมาะสมมาก” 
 2. ผลการการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน  
สื่อสังคม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.29) 
 
ค าส าคญั 
 การพัฒนารูปแบบ  รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  the  research  were:  1)  to develop a social media learning 
model  for Education Technology and Computer Education Students in Faculty of 
Education Mahasarakham University, and 2)  to  study a satisfaction of social media learning 
model  for Education Technology and Computer Education students in Faculty of Education 
Mahasarakham University. The  procedure  was  divided  into  3  phases;  phase  1:  to  
synthesize  elements  of  a  Social Media Learning model,  phase  2:  to  develop  a social 
media learning model,  and  phase  3: to  use  the model  and  present  the  results. The 
sample of this research was Undergraduate Students Faculty of Education Mahasarakham 
University enrolled web-based Instruction course 23 sample with purposively selected. 
The statistics used were mean, standard deviation. 
 The research results were as follows. 
           1. The  elements of  the  social media learning model  for Education Technology 
and Computer Education Students in Faculty of Education Mahasarakham University 
model had 4 elements as follow:  (1)  objectives ,  (2) analyze context instruction in  the  
process had  4 step  as  follow: 2.1) analyze teacher, 2.2)  analyze learner, 2.3) analyze 
content, 2.4) analyze instructional media, (3) instruction strategies in  the  process 
had  7 step as follow:  3.1) social media selection, 3.2)  social interaction, 3.3) content 
creation, 3.4) motivation, 3.5) presentation and progress, 3.6) knowledge sharing, and 3.7) 
reflection,  (4) evaluation and the specialists validate the social media learning model 
for Education Technology and Computer Education Students in Faculty of Education 
Mahasarakham University at “highly appropriate”. 
           2.  Results of students satisfaction to social media learning model found 
that in the  research students satisfied in high level ( = 4.08 , S.D.= 0.29). 
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ความส าคัญของปัญหา 

การน าเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media) ไปประยุกต ์ใช้ในการท างาน
ด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้ง ในระดับของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติ  งานลดค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา ท าให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ด้วยความเร็ว ระดับ
ความคิด และไม่ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานที่ ส าหรับระบบการศึกษา การประยุกต์ไอซีทีในการเรียน
การสอนจะช่วยส่งเสริมแนวความคิดที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลาและการ
เรี ยน รู้ ต ลอดชี วิ ต  (Lifelong Learning) โดยก ารป ระยุ กต์ จ ะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน ส่ วน ขอ ง
สถาบันการศึกษาและบุคลากรทั้ง อาจารย์และนิสิตนักศึกษา อาจารย์จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก
การสอนแบบ ป้อนเนื้อหาให้แก่นิสิต นักศึกษา เป็นการสอนแบบให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดย
น าเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น
การศึกษาวิจัยจ านวนมากได้รับการด าเนินการเพื่ออธิบายวิธีการใช้งานเครือข่ายสังคมเพื่อการเรียน
การสอน ส าหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เครือข่ายสังคม (Yakin & Tinmaz, 2015) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดในการศึกษาด้วยการน า
สื่อสังคมออนไลน์มาใช้นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
สามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน (Ethier, 2006)  
 สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่สื่อออนไลน์มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
สังคมในปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้าแต่สามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่อออนไลน์
เป็นเครื่องมือหลัก Wijitboonyaruk (2011) ได้กล่าวถึงในบทความวิชาการ สื่อสังคมออนไลน์คือ 
อะไร โดยมีเนื้อหาว่ามนุษย์เป็นสังคมต้องมีการสื่อสารข้อมูลถึงกันและกันซึ่งในสมัยโบราณมนุษย์
สื่อสารข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปากเปล่า ม้าเร็ว นกพิราบสื่อสาร ต่อมาได้  มีการ
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารข้อมูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ จากนั้น เมื่อเข้าสู่ยุคที่มี เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ก็ปรับเปลี่ยน  เป็นสื่อที่
เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรม พูดคุย (Chat 
programs) จดหมายอิ เล็ กท รอนิ กส์  (Electronicmail หรือ  Email) และกระดานสนทนา 
(Webboard) และปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวันถึงกันและกันด้วยการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันใน
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) 
อย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ 
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และเสียง จึงท าให้การสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สามารถที่จะ
เรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นี้ต้องการที่จะเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดในโลก
แห่งความจริงเป็นสิ่งใกล้ตัว มีการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
สนุกกับการเรียน (Student engagement) ด้วยการกระท า (Learning by doing) สามารถเห็น
ผลลัพธ์ (Outcome) ของการกระท าได้ทันทีมีอิสระทางความคิด ความสนใจ และให้ความส าคัญกับ
การสืบค้นข้อมูลเรียนรู้ด้วยตนเองในทุก สถานที่ตลอดเวลาและ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ประกอบกับจ านวนผู้ใช้งานที่
มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้และเลือก  เครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อน าไป
เผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองต้องการสื่อสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถูก ปิดกั้น รูปแบบการสอน
ของผู้สอนต้องตระหนักกับการเปลี่ยนถ่ายของข้อมูล (Content) จากข้อมูลที่คงที่ (Static Content) 
เข้าสู่ยุคของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Content) แนวคิดการน า
สื่อสังคม (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ  
ในระดับอุดมศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และปัจจุบัน Social Media 
ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันใน โลกออนไลน์ ที่เปิด
โอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและ  สะดวกรวดเร็ว  
ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ ลิขสิทธิ์แต่
อย่างใด ดังนั้น การน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันให้ครูก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงเยาวชนยุค ใหม่
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะท าให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 67 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาการผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย” 
  การน าสื่อสังคมหรือ Social Media มาใชกันอยางแพรหลายในสังคมจนกลายเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างให้เกิดเป็นสื่อเชื่อมโยงกันใน โลกออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
ใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่าง
มากโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การน าเทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะพัฒนาครูให้ก้าวหน้าทัน เทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการ  
เรียนรู้ของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย (Marguez, 2011) และเทคโนโลยีสื่อสังคมยอดนิยมที่มีผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าร่วมใช้ในด้านการศึกษา ได้แก่ Social Networking Sites, Micro-
Blogging Sites, Wikis, Online Forums, and Online Blogs (Osatuyi, 2013) ดังนั้นจึงไดมีการ
น ามาปรับใชในวงการศึกษาเรียนรูจากสื่อประเภทดังกลาวนี้ (Saekwung, 2016) ซึ่งเหตุผลประการ 
ส าคัญของการน าเอาสื่อทางสังคมหรือ Social Media มาใชรวมกันในหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เช่น Facebook , Line, Google Drive เปนตน  
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  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
มีบทบาทในการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบาย 
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวังได้จริงโดยเฉพาะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ท าการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  อีกทั้ งมี
ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนซึ่งมีความพร้อมในระบบการสอนและรูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา จาก
เหตุผลที่กล่าวมาการให้ความส าคัญของการน าเอาสื่อทางสังคมหรือ Social Media มาใชรวมกันใน
หลักสูตรและการเรียนการสอนจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะแก่ผู้เรียนในยุคนี ้
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1. รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีองค์ประกอบและขั้นตอนอะไรบ้าง  
  2. ความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็น 
3 ระยะ ดังนี ้

1.1 การด าเนนิการวิจัยระยะที่ 1  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร บทความวิชาการ บทความ

วิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการ วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

70 

รูปแบบ โดยออกแบบเพื่อน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ตารางวิเคราะห์
และสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน ความสัมพันธ์ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ผู้วิจัยสังเคราะห์จากผล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัย จ าแนกตามองค์ประกอบ  จากผลการศึกษาสังเคราะห์หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมจากนักวิชาการไทยและต่างประเทศที่
ส าคัญ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยคัดเลือกองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันกับหลักการทฤษฎีของ
นักวิชาการกล่าวถึง ผู้วิจัยจึงก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม  มีองค์ประกอบและขั้นตอน  
ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ (Objectives)  (การอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงเงื่อนไขในการเรียนแก่
ผู้เรียน) 2) การวิเคราะห์บริบทการเรียน (Analyze  context instruction) แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้ ขั้น
ที่  (2.1) วิเคราะห์ผู้สอน (Analyze Teacher) (2.2) วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analyze learner) (2.3) 
วิเคราะหเ์นื้อหา (Analyze  content) (2.4) วิเคราะหส์ื่อการเรียน (Analyze Instructional Media)  
3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instruction Strategies) แบ่งเป็น 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่  (3.1) การเลือกสื่อสังคม 
(Social Media Selection) (3.2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) (3.3) สร้างสรรค์เนื้อหา 
(Content Creation)  (3.4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) (3.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing)  (3.6) การน าเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้า (Presentation and Progress)  (3.7) การ
สะท้อนผล (Reflection)  4) การประเมินผล (Evaluation) (การแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ)  
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎีมาเขียนน าเสนอเป็นแผนภาพ
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม มีองค์ประกอบและขั้นตอน แต่ละด้านต่อไป   
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบจัดท าร่างรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ 
จากการสังเคราะห์รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ มาออกแบบให้เหมาะสมเพื่อน า 
มาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม และปรับปรุงให้มีความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ 
แล้วเตรียมน าเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคม ด้านออกแบบรูปแบบการเรียนรู ้

1.2 การด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 
   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิต

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได
จากการวิเคราะหขอมูล และใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมในการน ารูปแบบไปใช ความ 
สมบูรณ ความความสอดคล้องของข้อความ และข้อค าถามของแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน 
สื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบความถูกตองและความ 
ครบถวนความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

 ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น าแบบประเมิน
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตรวจสอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้วน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้ถูกต้อง ชัดเจน แล้วน าไปตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาและการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
กับวัตถุประสงค์ และน าผลการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบบสอบถามในรูปแบบของ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1971 cited in Srisa-ard, 
2000)   

  ขั้นตอนที่  3 น าแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจาก  
โดยวิธีการส่งและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินรับรองรูปแบบการเรียน 
การสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบของมาตราประมาณค่า  ผลที่ได้รับคือได้รูปแบบการเรียน
การสอนของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
      1.3 การด าเนินการวิจัยระยะที่ 3     
 การใช้รูปแบบ (Model use phase) การศึกษาในระยะนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การใช้ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิ วเตอร์ศึกษา 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้

   ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงใจที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล และใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม 
ความสมบูรณ ความสอดคล้องของข้อความ และข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
        ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหา เมื่อได้ผลการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of 
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item objective congruence : IOC)  อยู่ระหว่าง .60-1.00  แสดงว่ามีความสอดคล้อง ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ไม่ต้องท าการปรับปรุง 

         ขั้นตอนที่ 3 ท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยท าการวัดความ
เชื่อมั่นหรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค การวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบวัดโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แอลฟา  (Alpha-Coeficient)  ของ  
(Cronbach, 1990) ผลจากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของประเด็นค าถาม พบว่า ข้อค าถามมีค่า
ความ เช่ือมั่นสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด วิธีด าเนินการ น ารูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ของ
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  3 สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 0503320  การเรียนบนเว็บ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีลักษณะ รูปแบบของมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1971 cited in Srisa-ard, 2000)  เป็นการให้คะแนน
การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้ นปีที่ 3 สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0503320 การเรียนบนเว็บ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  
23 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ และประเมิน
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู้
ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษ าศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาด้วย
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์พร้อมทั้งประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา ท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีองค์ประกอบดังนี้  (1) 
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วัตถุประสงค์ (Objectives) (การอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงเงื่อนไขในการเรียน) (2) การวิเคราะห์
บริบทการเรียน (Analyze  context instruction)  แบงเปน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 2.1) วิเคราะห์ผูสอน 
(Analyze  Teacher) 2.2) วิเคราะห์ผู้ เรียน (Analyze learner) 2.3) วิเคราะห์เนื้อหา (Analyze  
content)  2.4) วิเคราะห์สื่อการเรียน (Analyze Instructional Media) (3) กลยุทธ์การเรียนการสอน 
(Instruction Strategies) แบ่ งเป็น  7 ขั้น  ดั งนี้  ขั้ นที่  3.1) การเลือกสื่อสั งคม (Social Media 
Selection) 3.2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 3.3) สร้างสรรค์เนื้อหา (Content 
Creation) 3.4) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) 3.5) การน าเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้า 
(Presentation and Progress) 3.6) การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  (Knowledge Sharing) 3.7) การ
สะท้อนผล (Reflection) (4) การประเมินผล (Evaluation) (ความพึงพอใจ) 
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.29)  
 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้  



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 14 No. 2 (May – August 2020) 

 

74 

1.จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลที่ ได้มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ ส าคัญ  ดังนี้  (1) วัตถุประสงค์ 
(Objectives) (การอธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงเงื่อนไขในการเรียน) (2) การวิเคราะห์บริบทการ
เรียน (Analyze  context instruction)  แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้  ขั้นที่  2.1) วิเคราะห์ผู้สอน (Analyze 
Teacher) 2.2) วิ เคราะห์ผู้ เรียน (Analyze learner) 2.3) วิ เคราะห์ เนื้ อหา (Analyze content)  2.4) 
วิเคราะห์สื่อการเรียน (Analyze Instructional Media)  (3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Instruction 
Strategies) แบ่งเป็น 7 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 3.1) การเลือกสื่อสังคม (Social Media Selection) 3.2) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 3.3) สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) 3.4) สร้าง
แรงจูงใจ (Motivation) 3.5) การน าเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้า (Presentation and 
Progress) 3.6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 3.7) การสะท้อนผล (Reflection) (4) 
การประเมินผล (Evaluation) (ความพึงพอใจ) ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มาจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักการและทฤษฎีการออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ และการประเมิน
ตามหลักการการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้งกระบวนการ จึงท าให้รูปแบบการเรียนรู้สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตอบสนองต่อผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sangpom & Wannapiroon (2012)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
อิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระรบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
อิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระรบวนการ
เรียนรู้แบบ MIAP การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสบการณ์ในแต่ละ
ด้านอย่างน้อย 5 ปี จ านวน 5 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
รูปแบบการจัดการเรียน การสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP และแบบประเมินรายละเอียดของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลประเมิน พบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  
1.1) หลักการและแนวคิด 1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 1.3) กระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1.3.1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 1.3.2) ขั้นการจัด
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กระบวนการเรียนการสอน และ 1.4) การวัดและประเมินผลการเมินผลการเรียนรู้วิชาชีพ  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของผู้เรียนได้และช่วยให้
การเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bangthamai (2017) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาการวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(2) เพื่อศึกษาการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนในรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 
จ านวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยมีการเก็บรวบรวมทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ขั้นตอนดังนี้ (1) วางแผนการเรียนรู้และปฐมนิเทศการเรียน (2) การสร้างแรงจูงใจในการใช้
อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ (3) สนับสนุนให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายทางการเรียนและประเมินตนเอง 
(4) น าเสนอแนวทางของตนเอง (5) การน าเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ 
(6) สนับสนุนการสืบเสาะหาความรู้ (7) น าเสนอผลงานจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดขึ้น (8) การ
ประเมินผลในลักษณะสังคมมิติ (9) สรุปคุณลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย
ในการประเมิน รูปแบบในภาพรวมเท่ากับ 4.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 และ 2) ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบ พบว่า (2.1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เชิงสร้างสรรค์ ในแต่ละด้านอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 (2.2) พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ จากการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน พบว่า จากการเรียนด้วยรูปแบบ
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2.3) ความคิดเห็นของผู้เรียนจาก
การเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต 
เชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 (2.4) ผลการรับรอง
รูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีระดับเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Banlue (2017) ได้ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ที่เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้น วิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากอาจารย์และนักศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ออนไลน์ขั้นตอนที่ 2 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และขั้นตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) อาจารย์และ
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นักศึกษา ส าหรับสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 80 คน  
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน  ออนไลน์ จ านวน 3 คน และ 3) นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดเก็บและการค้นคืน สารสนเทศ จ านวน 
84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 2) แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 3) ต้นแบบรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติที ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนก่อนเรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 
1.1) การวิเคราะห์ผู้เรียน 1.2) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) ขั้นตอน ระหว่างเรียน ประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย คือ 2.1) ปฐมนิเทศรายวิชา 2.2) จัดการเรียนการสอน และ 3) ขั้นตอนการประเมินผล 2. การ
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วย
รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการเรียนการสอนออนไลน์
สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เท่ากับการเรียนในชั้นเรียน แบบปกติ  
  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.08 , S.D.= 0.29) ทั้งนี้มาจากได้มา
จากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา น าไปใช้ และประเมินตามหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้ง
กระบวนการ และเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตอบสนองต่อ
ผู้เรียน และผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในแบบฝึก ท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้ ตั้งใจศึกษาท ากิจกรรมและแบบฝึก มีความมุ่งมั่นในการท างาน จึงท า
ให้เกิดความส าเร็จและนอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Driscoll (2002) ที่กลาววา กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบเว็บสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ทาทาย การตอบสนองตอความ
แตกต่าง ระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรูของผูเรียน ท าใหสามารถพัฒนาความสามารถ 
ในการเรียนรูของตนเองไดดีกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บท าใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
อิสระส่งผลใหเกิดการเรียนที่กระฉับกระเฉง (Active Learning) ท าใหผูเรียนเปนผูที่มีความ
กระฉับกระเฉงในการเรียนรู (Active Learner) และสามารถลดเวลาการเขาชั้นเรียนได และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Prangsorn (2014) ที่พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของเยาวชน เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัยพบวา (1) รูปแบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้ 1.วิเคราะหบริบทการเรียนการสอน 2. เตรียมการกอนการเรียน
การสอน 3. ขั้นกิจกรรมการเรียน 4. ประเมินผล ผลการประเมินของผู เชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นอยูในเกณฑระดับเหมาะสมมากที่สุด (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูป
แบบการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสของเยาวชน เรื่องภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่พัฒนาขึ้นพบวา คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี ้
  1.1 ควรมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรูปแบบการสอนที่ใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ 
เพิ่มเติมในระบบอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนผ่านสื่อที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ตอไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 
   1.2  ผู้สอนควรฝึกทักษะการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมที่หลากหลาย 
ตลอดจนมารยาท ในการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงต้องมีการส ารวจสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ อินเทอร์เน็ตของผู้เรียน 
    1.3 ผู้สอนควรวิเคราะห์พื้นฐานของผู้เรียน และออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้สอนเป็นผู้ที่รู้ถึงพื้นฐานของผู้เรียนที่สุด และพื้นฐานของผู้เรียนนี้จะเป็นส่วน
ส าคัญในการน าไป ออกแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
    1.4 รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
บริบทของ คณาจารย์และนิสิตในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรค านึงถึงการไปใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
  2.1 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาบทเรียนบนเว็บ  ผู้สอนควร
เพิ่มเติมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกลยุทธ์ วิธีสอนตามแนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคม ให้ตัวอย่างหรือสื่อการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น และควรมีการปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เว็บไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  2.2 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อรูปแบบเพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 

   2.3 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) นิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุดในการให้ข้อมูล ดังนั้น ผู้ที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในสาขาที่ใกล้เคียงหรือสาขาอื่น ๆ ต้องค านึงถึง
ข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว เพราะเป็นมุมมองนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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