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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ปกติ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูเ้ ข้าร่ วมในการวิจยั คือ นักเรี ยน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐานและทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลการวิเคราะห์หา
ประสิ ทธิ ภาพของศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
85.13/81.33 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าศูนย์การเรี ยนรู ้
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก
คําสํ าคัญ: ศูนย์การเรี ยนรู ้, การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้, เครื อข่ายสังคมออนไลน์

Abstract

The purposes of this research were: (1) to develop an effective learning centre, (2) to compare
learning results before and after using the centre, (3) to compare online learning results with those of a
normal learning centre, (4) to study the satisfaction level of students towards an online centre. Participants
in this study were 50 first year vocational certificate level students from the Thanyaburi Technical College
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.Vocational Education Commission data was analysed using basic statistics methods and T-Test. Results
revealed: (1) the efficiency of the online centre was at 85.13/81.33 respectively. (2) The achievement level of
students after using the online centre was significantly higher than before using it at the level .05. (3) The
achievement level of online students was higher than those using the normal learning centre ,at a level of .05
and (4) Online students reported a high level of satisfaction.
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บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพและในมาตรา 64 และมาตราที่ 67 รัฐต้อง
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนา
แบบเรี ยน ตํารา หนังสื อทางวิชาการ สื่ อสิ่ งพิมพ์
อื่น รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้
ที่คุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
คนไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (National Education Act of B.E., 1999)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
เป็ นหลักสูตรที่ผลิตและพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้านพุทธิ
พิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับ
การเรี ยนรู ้เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ สามารถสร้างอาชีพและ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตน มีพฤติกรรมทาง
สังคมที่ดีงามทั้ง การทํางาน และการอยูร่ ่ วมกัน
และยังเป็ นส่ วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองของประเทศได้ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556. (Diplo ma
Technical College, 2013)
สังคมปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารดังนั้นทัว่
โลกจึงให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การพัฒนาคนโดยอาศัยเทคโนโลยีในการปฏิรูป
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งบุคคลจะสามารถดํารงอยูไ่ ด้ใน
สังคมอย่างมีความสุ ข ต้องเป็ นผูใ้ ฝ่ หาความรู ้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพที่เปลี่ยนไปได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ให้นกั เรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ
ความถนัด และความต้องการของนักเรี ยนจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ วิไลรักษ์ บุญงาม (Boonngam, 2007) ศูนย์การเรี ยนรู ้ คือการจัด
สภาพแวดล้อมการเรี ยนการสอนที่เน้นสื่ อการ
สอนแบบสื่ อประสม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยน สามารถตรวจสอบผลการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิด
ความ สําเร็ จ ผูเ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจและเกิดการ

เรี ยนรู ้ ทีละน้อยตามลําดับขั้น นันท์ชญา บูรณ
วัณณะ (Buranawanna, 2008)
เทคโนโลยีบาร์โค้ดได้เข้ามาช่วยอํานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้า โดยนํา
บาร์โค้ดมาติดกับตัวสิ นค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
บอกข้อมูลต่าง ๆ ด้านการศึกษาข้อมูลก็จะเห็นได้
ว่ามีการนํา บาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่ หลายอุปกรณ์ที่
ใช้อ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมีกล้องถ่ายรู ปในตัว
ซึ่ งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ อนิรุทธ์ เรื องรัตน์
(Ruangrat, 2011) ประโยชน์ที่เห็นได้ชดั ที่สุดของ
คิวอาร์โค้ดก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ เพราะ
URL มีความยาวและซับซ้อนมาก คิวอาร์โค้ดเพียง
แค่ยกมือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ดที่เราพบเห็นตาม
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นามบัตร นิตยสาร ฯลฯ แล้วมือ
ถือจะลิงค์เข้าเว็บเพจที่คิวอาร์โค้ดนั้น บันทึกข้อมูล
อยูโ่ ดยอัตโนมัติ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวน
การของการกระจายและเผยแพร่ ความรู ้ที่มีอยูใ่ น
บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งผูท้ ี่แลกเปลี่ยน
ความรู ้ต่างแสดงบทบาทเป็ นทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู ้น้ นั โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู ้น้ นั จะแสดงออกในรู ปแบบของ
พฤติกรรมการถ่ายทอด แบ่งปั นและแลกเปลี่ยน
ระหว่างบุคคล ผ่านรู ปแบบของกิจกรรมที่
สังเกตเห็นได้ชดั โชคชัย ปั้นเทศ (Punted, 2007)
ปัญหาที่สาํ คัญในการจัดการเรี ยนการ
สอน คือครู ยงั ยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ สื่ อการ
สอนมีไม่เพียงพอ ที่จะเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ขาดการ
ส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนบางคนไม่เข้าใจบทเรี ยนก็อาจจะ
ไม่ถามครู ทําให้ส่งผลกระทบต่อการเรี ยน แต่ถา้ มี
การจัดการเรี ยนการสอนแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์

ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู ้ ซึ่ งกันและกันได้
จากที่มาและความสําคัญข้างต้น ผูว้ ิจยั จึง
มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องศูนย์การเรี ยนรู ้ภายใน
สถานศึกษา ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลาใน
รายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นผ่านโทรศัพท์
มือถือ โดยได้นาํ คิวอาร์โค้ดมาเป็ นเทคโนโลยีที่ใช้
ในการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความรู ้สึกสนุกกับการเรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ และเมื่อ
เรี ยนในแต่ละเรื่ องเสร็ จก็ให้นาํ ความรู ้ที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของศูนย์
การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลังการเรี ยนกับก่อนการเรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรี ยนจากศูนย์การ
เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์

กรอบแนวคิดการวิจัย
ศู นย์ การเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยน
การสอนโดยจัดเนื้อหาการเรี ยน
ไว้ขา้ งผนังห้องมุมห้องหรื อโต๊ะ
เรี ยนที่ผเู ้ รี ยนสามารถค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง มีใบงานให้นกั เรี ยน
ทํากิจกรรม เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กระบวนการของการกระจาย
และเผยแพร่ ความรู ้ที่มีอยูโ่ ดย
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการ
แสดงความคิดเห็น การทําใบ
งานและร่ วมกันตอบคําถามใน
เฟสบุ๊ค

QR - CODE
เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ที่
เข้ามาช่วยอํานวยความสะดวก
ในด้านการเรี ยนการสอนโดย
นําบาร์โค้ดมาติดกับแผ่นป้ าย
หรื อบอร์ด เพื่อให้ลิงค์ไปยัง
เว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูล
ทางการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน

ศู นย์ การเรียนรู้ ทมี่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ บนเครือข่ ายสังคมออนไลน์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถของบุคคลด้านความรู ้ ความจํา ความเข้าใจการ
คิดวิเคราะห์และการนําไปใช้แก้ปัญหา ที่พฒั นาขึ้นจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การ อบรม การฝึ กฝน ทําให้มี
ความสามารถ ประสบความสําเร็ จและมีความชํานาญ โดยใช้
แบบทดสอบเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ความพึงพอใจ
ความรู ้สึกที่ดีที่เกิดจากทัศนคติความ
ต้องการที่เป็ นไปตามความคาดหวัง ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อความรู ้สึกนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้
แบ่งได้เป็ นสองประเภท คือ ความรู ้สึกใน
ทางบวกและความรู ้สึกในทางลบ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังการเรี ยนจาก
ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรี ยนจากศูนย์การ

เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์สูงกว่าเรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ปกติอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก

วิธีดําเนินการวิจัย

เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากร คือ นักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 8 ห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยน จํานวน 160 คน
ผูเ้ ข้าร่ วมในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 50 คน ได้มาจาก
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมาจํานวน2 ห้องเรี ยน
เข้ากลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มควบคุม 20 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

1. ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
เป็ นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ข้อ สรุ ปเป็ นหัวข้อดังนี้ คือ
2.1 ประเภทของเส้นที่ใช้ในงาน
เขียนแบบและการเขียนเส้นแบบต่าง ๆ
2.2 การเขียนรู ปเรขาคณิ ต
2.3 การเขียนภาพสามมิติ
2.4 การเขียนภาพฉาย
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรี ยนเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการทดลอง
2. ขั้นดําเนินการหาประสิ ทธิ ภาพของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. ขั้นดําเนินการทดลองหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความพึงพอใจด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
- กลุ่มที่เรี ยนด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้ที่
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (กลุ่มทดลอง)
- กลุ่มที่เรี ยนด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้
ปกติ (กลุ่มควบคุม)

การวิเคราะห์ และสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 การหาความเที่ยงเชิงเนื้อหา เป็ น
การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ แบบประเมินคุณภาพเนื้อหา แบบประเมิน
คุณภาพศูนย์การเรี ยนรู ้ แบบประประเมินความพึง
พอใจโดยการคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)
1.2 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อํานาจจําแนก (r) เป็ นรายข้อ โดยจะคัดเอาข้อที่มี
ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 โดยใช้สูตร KR 20 ของ

คูเดอร์ริชาร์ดสัน
1.3 การหาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
(reliability) นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้ง
ฉบับที่มีค่า 0.87
1.4 การหาประสิ ทธิ ภาพของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
- 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง นักเรี ยน
ทั้งหมดทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 80
- 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง นักเรี ยน
ทั้งหมดทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80
1.5 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้ที่
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test,
Dependent Sample)
2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ค่าเฉลี่ย X ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
2.2 การหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้สถิติ
t – test แบบ independent sample

ผลการวิจัย

1. ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 85.13/81.33
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังเรี ยนจากศูนย์
การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรี ยนจากศูนย์การ
เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์สูงกว่าศูนย์การเรี ยนรู ้ปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก

การอภิปรายผล

1. ผลการเรี ยนด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.13/81.33 แสดงว่าศูนย์การ
เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
เนื่องจาก การเรี ยนรู ้ดว้ ยศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อารี รัตน์ โพธิ์ คํา Phokham (2008)
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ผิวและปริ มาตร สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบางลาย
พิทยาคม พบว่าชุดการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
80.50/79.43 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 80/80 ทั้งนี้
เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
แต่ละหน่วย โดยการเรี ยนเรี ยงลําดับเนื้อหา จาก
เนื้อหาง่ายไปหายาก เนื้อหามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กนั และสอดคล้องกับกิจกรรมที่ปฏิบตั ิใน
แต่ละหน่วยโดยมีสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น สื่ อ

ของจริ ง บัตรความรู ้ บัตรกิจกรรม บัตรแบบฝึ กหัด
ให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ ทดลอง สื่ อมีจาํ นวนเพียงพอ
สําหรับทุกคน นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํา
กิจกรรมในแต่ละศูนย์และแต่ละหน่วยอย่างมี
ความสุ ข (Rice, 2006 อ้างถึงใน เบญจพร
สมานมาก, 25554) (as cited in Smanmark, 2011)
กล่าวว่า การจัดห้องเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยนรู ้เป็ น
การเรี ยนที่ยืดหยุน่ สูง เนื่องจากศูนย์การเรี ยนรู ้เป็ น
การเตรี ยมโอกาสในการคิด ตัดสิ นใจเลือกที่จะ
ทํางานที่ตนสนใจ ตาม ระดับความสามารถเป็ น
การตอบสนองการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ผูเ้ รี ยนบางคนต้องการเวลา มากในการทํากิจกรรม
บางคนต้องการเวลาน้อย ศูนย์การเรี ยนรู ้จึงเป็ น
แหล่ง จูงใจ และท้าทาย การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะชีวิตที่เป็ นธรรมชาติจากการใช้ศูนย์
การเรี ยน เช่น ความสามารถในการจัดการเวลา
ความร่ วมมือ ความรับผิดชอบ และความยืดหยุน่
ในการอยูร่ ่ วมกัน รวมทั้งความ เข้าใจในสิ่ งรอบตัว
และเข้าใจโลก
2. ผลการเปรี ยบเทียบการเรี ยนด้วยศูนย์
การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พบว่า ผลการเรี ยนด้วยศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สําหรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลัง
การเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจพร สมานมาก
(2554) (Smanmark, 2011) ได้วิจยั เรื่ อง รู ปแบบ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบองค์รวม ผลการวิจยั พบว่า ผลการใช้รูปแบบ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
แบบองค์รวม พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีคะแนน
พัฒนาการแบบองค์รวมหลังการทดลองสูงกว่า

ก่อน การทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
..01 ภัทรา เสตะบุตร (Saetaboot, 2007) ได้วิจยั
เรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง สถิติ
และความน่าจะเป็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้วิธีสอนแบบทดลอง กับวิธีสอนแบบ
ร่ วมมือ กิจกรรม TAI ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนโดยวิธีการสอนแบบ
ร่ วมมือ กิจกรรม TAI หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
เรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ปกติ
พบว่า การเรี ยนจากศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์สูง
กว่าศูนย์การเรี ยนรู ้ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่แตกต่างกันโดยศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั
ก่อนที่จะเริ่ มเรี ยนนั้นครู ผสู ้ อนมีหน้าที่แนะนํา
ขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ คอยให้ความช่วยเหลือ
ชี้แนะ จัดหาสื่ ออุปกรณ์สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยผูเ้ รี ยนได้มีการทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่าน
วิดีโอ ทําใบงาน แสดงความคิดเห็นใบงานและ
คําถามกิจกรรมในเฟสบุ๊ค ทําแบบทดสอบหลัง
เรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เข็มชาติ
พงษ์พาน Pongparn, K. (2011) การพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตสังคม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค เรื่ องการสร้างสูตรและฟังก์ชนั่
ในการคํานวณรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลัง

การใช้ระบบสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์
การเรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีผลรวมค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจาก
มากไปน้อยได้ดงั นี้ เนื้อหามีความถูกต้อง สมบูรณ์
การอธิ บายเนื้อหาบทเรี ยนมีความชัดเจน กิจกรรม
การเรี ยนรู ้เหมาะสมกับปริ มาณเนื้อหาและเวลาใน
การเรี ยนรู ้ เท่ากับ 4.57 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ภาพ
วิดีโอช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น สื่ อเสริ มสร้าง
ความเข้าใจในบทเรี ยน เนื้อหาความรู ้จากสื่ อ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ทาํ ให้เกิดความสนใจ ในการเรี ยนรู ้มาก
ขึ้น นักเรี ยนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ นักเรี ยนสามารถช่วย
สมาชิกในห้องเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้น
เท่ากับ 4.53 อยูใ่ นระดับมากที่สุด นักเรี ยน
สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบื้องต้นร่ วมกัน เท่ากับ 4.50 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สามารถเรี ยนรู ้จากสื่ อได้ดว้ ยตนเอง เท่ากับ 4.47
อยูใ่ นระดับมาก นักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั การใช้
งานสื่ อ เท่ากับ 4.46 อยูใ่ นระดับมาก ภาษาที่ใช้มี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย เท่ากับ 4.43 อยูใ่ นระดับ
มาก ภาพวิดีโอสอดคล้องกับเนื้อหา ง่าย เท่ากับ
4.40 อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(สุ นทร จิตบุญทวีสุข) (Jitboontaweesuk, 2007) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
ศูนย์การเรี ยนรู ้สาํ นักหอสมุด หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผลการ ศึกษาพบว่าในภาพรวมผูม้ า
ใช้บริ การศูนย์การเรี ยนรู ้มีระดับความพึงพอใจมาก

ข้ อเสนอแนะ

1. การเรี ยนการสอนโดยใช้ศูนย์การ
เรี ยนรู ้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์สาํ หรับนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ นั้นเป็ นการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองจึงไม่ควรจํากัดเวลา
ในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเลือกเรี ยนในแต่ละเนื้อหาได้ตามความ
สนใจ
2. สถานศึกษาควรมีการจัดทําศูนย์การ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆไว้สาํ หรับบริ การแก่ผเู ้ รี ยน
เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและเป็ นการ
ทบทวนเนื้อหาในการเรี ยน
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