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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ผ่าน

เทคโนโลยี Google Apps for Education จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
Google Apps for Education และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
Google Apps for Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนและ
บริบทของโรงเรียนเพชรพิทยาคม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education
และขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google
Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social network) ในการจัดการเรียน
การสอน ได้รูปแบบการเรียนการสอนโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบของทรัพยากรการ
เรียนรู้บนเครือข่าย 2) องค์ประกอบของกลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย 3) องค์ประกอบของกระบวนการ
เรียนรู้ และ4) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย
2. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ผ่ า นเทคโนโลยี Google Apps for
Education
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึ กษา ปี ที่ 1 โดยใช้ เครือข่ายสั งคมออนไลน์ผ่ านเทคโนโลยี Google Apps for Education

องค์ประกอบของรูปแบบของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามกรอบวิธีการเชิงระบบ(System
Approach) ของ ADDIE Model ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้น
การพั ฒ นา (Development) ขั้ น การน าไปใช้ (Implementation) และขั้ น การประเมิ น ผล
(Evaluation) และใช้ ก ระบวนการวิ จั ย การพั ฒ นา (Development) เป็ น ขั้ น ตอนการพั ฒ นา
นวัตกรรม ตามวงจร PAOR ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และกาหนด
ประเด็น ปัญ หาที่ต้องการแก้ไข (Plan) (2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด (Act) (3) การสังเกตผลที่
เกิดขึ้น จากการปฏิบั ติงาน (Observe) (4) การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ การ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect)
วงรอบที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 104 คน
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ทาความเข้าใจ ชี้แจง และทาข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมงาน/ภาระงานที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education นักเรียนมี. email address ของตนเอง คือ stdเลขประจาตัวนักเรียน@pks.ac.th เช่นstd34523@pks.ac.th
เมื่อดาเนินการให้ความรู้พร้อมกับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
Google Drive (ไดรฟ์) สาหรับใช้เป็น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เป็นส่วนตัว บน Cloud ,Google Docs
(เอกสาร) ใช้ในลักษณะแบบเดียวกับ Microsoft Word แต่ใช้งานเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน Google
Slides (สไลด์) ใช้ในลักษณะแบบเดียวกับ Microsoft Power point แต่ใช้งาน เอกสารได้ในเวลา
เดียวกัน Google Classroom (ห้องเรียนออนไลน์) ใช้สาหรับการจัดการห้องเรียน,สั่ง งาน,ส่งงาน,
นาเสนอสื่อ,ทา แบบทดสอบ คือเป็นบท เรียนออนไลน์ (Elernning) เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนนามาใช้
วงรอบที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
67 คน ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 พบว่า หลังจากทาความ
เข้าใจ ชี้แจง และทาข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมงาน/ภาระงานที่นักเรียน
จะต้องปฏิบัติในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน ประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู้และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education และนาไปสู่การ
ขยายผลให้กับครูและผู้สนใจทั่วไป

3. ผลการศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.43 คิดเป็นร้อยละ33.58 คะแนนระหว่าง
เรียนประเมินจากการตอบคาถามพัฒนากระบวนการคิด คิด และคาถามแบบประเมินตนเอง โดยใช้
ชุดกิจกรรมการสืบค้นแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคะแนน
เฉลี่ยจากการประเมิน จานวน 3 หน่วย เท่ากับ 67.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.851 คิดเป็น
ร้อยละ 84.09 และคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
28.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.645 คิดเป็นร้อยละ 71.22 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากเรียน โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยี Google Apps for Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ เท่ากับ 13.43 ค่า S.D. เท่ากับ 2.292 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ
28.49 ค่า S.D. เท่ากับ 4.161 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเมื่อทดสอบค่าความแตกต่างของคะแนน
ได้ค่าที่เท่ากับ 33.443 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
−

Education มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.48 , S.D. = 0.675)

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี Google Apps
for Education
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ปีที่ทาการวิจัย 2558 - 2559
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าในความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้มีการพัฒนาและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยน าเทคโนโลยี มาประยุ กต์ใช้ ในการดารงชีวิตปั จจุบั นของมนุษ ย์เพิ่ม มากขึ้น อาจกล่ าวว่าโลก
ปัจจุบันเป็นโลกของเทคโนโลยี เพราะมนุษย์ได้นาความรู้ทางเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งด้าน

การใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงาน นอกจากนี้เทคโนโลยียังนาไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆ การ
ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น และสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ างๆ อาทิ ด้ านสั งคม
เศรษฐกิ จ การเมื อ งและการศึ ก ษา การใช้ เทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอนของโรงเรีย น มุ่ งพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อนาพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและสนองต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง การ
เรียนรู้เทคโนโลยีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ การประกันโอกาสของผู้เรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเชื่อมโยงสังคมไทยสู่
สังคมโลก สนับ สนุ นความเป็นพลโลกของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาโดยการให้
ผู้เรียนทุกคนมี โอกาสใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียงและทั่วถึง ผู้เรียนมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึง ค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ นาไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนรู้จักบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
สารสนเทศ ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาจริยธรรมเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างยั่งยืน
ด้วยการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน พบว่า สังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนในรูปแบบข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การสอดแทรกเนื้อหา การเน้น
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการตอบข้อคาถามของผู้เรียนได้
สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนที่ไม่ส ามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติแต่ยัง
สามารถเรียนรู้ได้เท่ากับนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึง
เป็นการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
การเรี ย นการสอนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนทุกครั้ง ครั้งละ 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้วิธีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและควบคู่ไปกับการปฏิบัติและทากิจกรรมทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้น เรียน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนประสบปัญหาในลักษณะที่ผู้เรียน
จานวนหนึ่งขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน ไม่ทากิจกรรมที่มอบหมายในระหว่างเรียน นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับต่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจานวนนักเรียน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจานวนมากและยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ พิจารณาได้
จากรายงานสรุป ผลการประเมิน มาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาโรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา
2557 และ 2558 พบว่ านั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ วิจ ารณญาณ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับต่า

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนและผู้เรียนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเพชรพิทยาคม พบว่า ส่วนใหญ่ของนักเรียนที่พบ
ได้มากคือ ผู้เรียนมุ่งเน้นการเข้าหาสิ่งบันเทิง เกม หรือการเข้าสังคมการพูดคุยมากกว่าจะเข้าสู่ด้าน
การเรียนรู้ ขาดความตั้งใจในการเข้าเรียนรู้ ใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
และการทางานของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนที่ค่อนข้างช้า ทาให้ไม่สามารถ
เข้าไปสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ ในส่วนของครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
สร้างสื่อการสอน ขาดสื่อการสอนต่างๆเพื่อนามาใช้จัดการเรียนการสอน ใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่
น่ าสนใจ ไม่ มี เวลาเพี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาเรี ย นรู้ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของนวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ สาระการเรียนรู้ที่ทาโดยครูมักมีสภาพไม่น่าสนใจ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้ส อนและผู้ เรียนในห้ องเรียนโดยการนา
แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ
ชุมชนออนไลน์หรือสังคมออนไลน์(Social Media) จึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ความรู้มี
การเลื่อนไหลไม่หยุดนิ่งเกิดขึ้นทุกที่ ทุกเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการเรียนรู้ว่าอย่างไร
และรู้อะไรเป็นการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ได้จากที่ใด (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , 2552)โดยนาเทคโนโลยี
Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สามารถสร้างความปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงระบบการส่งและจัดเก็บผลงานต่างๆ
ด้วย Google Drive
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย สนใจที่จะศึกษาผลของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี
Google Apps for Education ในการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูป แบบที่ผู้ เรียนสามารถพัฒ นาความรู้ความสามารถของตนเองได้ตรงกับ ศักยภาพความต้องการ
ความถนัด ความสนใจโดยไม่มีข้อจากัดในด้านเวลา สถานที่หรือค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อให้การเรียนการ
สอนมีความน่าสนใจมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี รวมทั้ง
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
2.คาถามวิจัย
วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างไร?
3.วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยี Google Apps for Education โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

1. สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social network)ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
3. เพื่อศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่อออนไลน์ในระดับมาก
5.ขอบเขตการวิจัย
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 309 คน
2. เนื้ อ หา เนื้ อ หาจากค าอธิ บ ายรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ระดั บ
ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระ
การเรี ย นรู้ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยมี
ขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 1) คอมพิวเตอร์น่ารู้ 2) รู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น : รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
Google Apps for Education สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
4. ระยะเวลา : เวลาที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
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6.นิยามศัพท์เฉพาะ
6.1 รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ที่มี
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เ น็ตที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์

ความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย ทรัพยากร
การเรียนรู้บนเครือข่าย กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย กระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเครือข่าย และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย
6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ ของ
นักเรียนที่ได้จากการเปรียบเทียบทางสถิติ t – test Dependent ระหว่างผลของคะแนนสอบหลัง
เรียนและก่อนเรียนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้มา
จากการวิเคราะห์ ขอบข่ายเนื้ อหาตามตารางการวิเคราะห์ ห ลั กสู ตรซึ่งสอดคล้ องกับ ตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เป็ น ข้อ สอบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก จานวน 40 ข้ อ ซึ่ งวั ด และ
ประเมินผลตามคู่มือ Taxonomy of educational objectives ของ Bloom
6.4 ความพึ งพอใจของผู้ เรียน หมายถึง ความรู้สึ กของนักเรียนที่จะตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้านความ
พอใจหรือไม่พอใจ ความชอบหรือไม่ชอบ พิจารณาจากคะแนน ในการตอบแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google
Apps for Education ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4,
3, 2 และ1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ได้แนวทางวิธีการพั ฒ นาการเรียนรู้วิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ด้ว ย
เทคโนโลยี Google Apps for Education
7.2 นั ก เรี ย นได้ แ นวทางที่ ห ลากหลายในการเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี Google Apps for
Education เพิ่มความเข้าใจ และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
7.3 เป็นแนวทางในการนาเทคโนโลยี Google Apps for Education ไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่นๆ
7.4 ครูผู้สอนสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์
7.5 เป็นแนวทางในการวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ผ่ านเทคโนโลยี Google Apps for Education
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง และนาเสนอสาระสาคัญจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์
3. สื่อสังคมออนไลน์กับการจัดการเรียนการสอน
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้
9.กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ มีกรอบแนวคิดที่
นามาใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ ทรัพยากร
การเรียนรู้บนเครือข่าย กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย กระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเครือข่าย และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย
2. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วงจร PAOR ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน
หลังจากที่วิเคราะห์และกาหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไข (Plan) (2) การปฏิบัติตามแผนที่
กาหนด (Act) (3) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) (4) การสะท้อนผลหลังจาก
การปฏิบัติงาน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การประยุกต์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการเรียนการสอน
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม วงจร PAOR ซึ่งมี 4
ขั้นตอน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยี Google Apps
for Education

10.ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยใช้กรอบวิธีการเชิงระบบ(System Approach) ของ ADDIE Model ได้แก่ ขั้นการ
วิเคราะห์ (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นการนาไปใช้
(Implementation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation)
11. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนและบริบทของโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยมีกลุ่ มเป้ าหมายคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถแสดงขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังภาพ
ขั้นตอนที่ 1
การสร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์(Social network)

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนาเครือข่ายสังคม
การเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3
การศึกษาผลการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยี Google Apps

การวิเคราะห์ (Analysis)
1. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน
และบริบทของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
2. การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบ (Design)
1. การกาหนดรายละเอียดของรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอน
1.2 หน่วยการเรียนรู้และแบบประเมินหน่วย
การเรียนรู้
การพัฒนา (Development)
2. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบใช้วงจร PAOR ซึง่
มี 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนหลังจากที่
วิเคราะห์และกาหนดประเด็นปัญหาที่
ต้องการแก้ไข (Plan) (2) การปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนด (Act) (3) การสังเกตผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) (4)
การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ต่อไป (Reflect)

การนาไปใช้ (Implementation)
1. การวางแผน
1.1 การเตรียมความพร้อมของสถานที่
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบ

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social network)
การสร้างเครือข่ายสั งคมออนไลน์( Social network) โดยการศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนและบริบทของโรงเรียนเพชรพิท ยาคม เพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social network) ในการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์
จุดประสงค์ของรูปแบบ การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อ
นามากาหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ สาหรับสร้างรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน
ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช
2551 ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาตามค าอธิ บ ายรายวิ ช าคื อ 1) คอมพิ ว เตอร์ น่ า รู้ 2) รู้ ทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 3) ข้อมูล และสารสนเทศ โดยมีเวลาเรียนตามโครงสร้างของรายวิช าจานวน 40
ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จากการ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียน พบว่า ผลการประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ใน
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ถึงดี และมีบางส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในด้าน
ของทักษะการคิดวิเคราะห์ การฝึ กใช้ความคิดและแสวงหาความรู้ พบว่านักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง อยู่ในระดับต่า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนและผู้เรียนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเพชรพิทยาคม พบส่วนใหญ่ ในส่วนของเด็ก ที่พบ
ได้มากคือ ผู้เรียนมุ่งเน้นการเข้าหาสิ่งบันเทิง เกม หรือการเข้าสังคมการพูดคุยมากกว่าจะเข้าสู่ด้าน

การเรีย นรู้ ขาดความตั้งใจในการเข้าเรียนรู้ ใช้เครื่องมือในการสื บค้ นข้อมู ล ไม่ถูกต้อ งและไม่
เหมาะสม และการทางานของระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนที่ค่อนข้างช้า ทาให้
ไม่สามารถเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จัดให้มี
การบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนและบุคลากรทั้งในระบบ
เครือข่ายเครื อข่ายแลนหรือเครือข่ายคอมพิว เตอร์ท้องถิ่นเป็น เครือข่ายคอมพิ วเตอร์ซึ่งเชื่อมโยง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่ บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน การให้บริการเครือข่าย
แบบไร้ ส าย (Wireless Lan : Wi-Fi ) และได้ จั ด ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี Google Apps for
Education มาใช้เพื่อพัฒ นา จั ดการเรียนการสอน โดยในห้ องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ จัดให้ มี
เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อนักเรียนหนึ่งคนที่สามารถเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายได้และนักเรียน
ทุกคนจะมี หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนเองโดยหมายเลขบัญชีประกอบด้วย stdตามด้วยเลข
ประจาตัว@pks.ac.th เช่น std34821@pks.ac.th สาหรับบุคลากรในโรงเรียนจะมี บัญชีของตนเอง
เช่น somkidb@pks.ac.th ทั้งนักเรียนและครูสามารถเข้าใช้บริการของ เทคโนโลยี Google Apps
for Education เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้
จากผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล พื้ น ฐานและบริบ ทของโรงเรีย นเพชรพิ ท ยาคมและแนว
ทางการแก้ ไขการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ผู้ วิ จั ย จึ ง น าความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการออกแบบและประเมิ น กิ จกรรมการรู้ โดยการประยุ ก ต์ ใช้ เครือ ข่ ายสั งคม
ออนไลน์ ผ่ านเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่ อพั ฒ นาผลการเรียนรู้ วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้ วิจัยนาข้อมูล ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนและผู้เรียนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มา
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google
Apps for Education
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายสังคมการเรียนรู้
การพัฒนาเครือข่ายสังคมการเรียนรู้เป็นการพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
Google Apps for Education สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การออกแบบ (Design)
การออกแบบ (Design) เป็นการออกแบบวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบและรายละเอียดของรูปแบบ ที่ประกอบด้วย ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย กลุ่ม
เรียนรู้บนเครือข่าย กระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายและเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย และองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ที่

ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ การกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุ
เป้าหมายที่พึงประสงค์ และการวางแผนการเรียนรู้และการสอน ดังนี้
1.1 องค์ประกอบของทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย ใช้ระบบเทคโนโลยีของ
Google Apps for Education เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ใช้งานมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่ กระบวนการต่างๆ ข้อมูล
แหล่งความรู้ ภาระงาน กิจกรรม โดยในขั้นตอนนี้ใช้เว็บไซต์
https://www.google.co.th/intl/th/edu/
1.2 องค์ประกอบของกลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย ใช้กลุ่มห้องเรียนตามตารางสอนเป็น
กลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมทากิจกรรมตามหั วข้อ ประเด็น สาระการเรียนรู้โดยผู้สอนเป็นผู้
กาหนดกิจกรรม ประเด็น ตามสาระการเรียนรู้ และนักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้
นั้ น ๆ ผ่ านทาง https://classroom.google.com/c/MTUyMDAzMDQxMVpa จึงจะท ากิ จกรรม
การเรียนรู้ได้ องค์ป ระกอบ กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการออกแบบให้ มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม โดยยึดเนื้อหาวิชา จุดประสงค์ของแต่ละกลุ่ม
สาระ รวมถึงการทาหน้าที่ตามบทบาทของตนเองที่ได้รับมอบหมาย โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นไป
ตามการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานผ่านทาง
https://drive.google.com/drive/folders/0B9hbV18JHSUXbGpLUUtLbGsxTUE
1.3 องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ที่อิง
มาตรฐาน ที่ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ (ผู้เรียนรู้อะไร
ผู้เรียนทาอะไรได้) การกาหนดหลักฐานหลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) ที่แสดงว่าผู้เรียนได้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ และการวัดและการประเมินผล (การวัดและประเมินผลระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้)
https://classroom.google.com/c/MTUyMDAzMDQxMVpa
1.4 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย เป็น
กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีของ Google Apps for Education ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การ
กระจายความรู้ การสร้างกิจกรรม การทดสอบออนไลน์ เป็นต้น
https://drive.google.com/drive/my-drive ,
https://docs.google.com/a/pks.ac.th/forms/d/
2. การพัฒนา (Development)
ก ารพั ฒ น า (Development) เป็ น ขั้ น ต อ น ก ารพั ฒ น าน วั ต ก รรม ผู้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการวิจัยตามวงจร PAOR ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และกาหนด
ประเด็น ปัญ หาที่ต้องการแก้ไข (Plan) (2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด (Act) (3) การสังเกตผลที่

เกิดขึ้น จากการปฏิบั ติงาน (Observe) (4) การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ การ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect) โดยมีวงจรการพัฒนาดังนี้
วงรอบที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 104
คน ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
การวางแผน (Plan) โดยทาความเข้าใจ ชี้แจง และทาข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมงาน/ภาระงานที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด (Act) ผู้วิจัยได้ชี้แนะการใช้งานเทคโนโลยี Google Apps
for Education การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายสั งคมแห่ งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนได้
ดาเนินการ สมัครขอใช้ Google Apps for Education และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการ เพิ่มผู้ใช้
ให้กับบุคลากรและนักเรียน ดังนี้
1. e-mail address ขอ งค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร คื อ ชื่ อ ภ าษ าอั งก ฤ ษ น าม ส กุ ล ตั ว
แรก@pks.ac.th เช่น ครู Somkid Boonsing Email address จะเป็น somkidb@pks.ac.th (ชื่อ
และนามสกุลข้อมูลจากฝ่ายบุคคล)
2. e-mail address ของนั ก เรี ย น คื อ stdเลขประจ าตั ว นั ก เรี ย น@pks.ac.th เช่ น
std34523@pks.ac.th
ผู้วิจัยดาเนินการให้ความรู้พร้อมกับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับ
การใช้ Google Drive (ไดรฟ์ ) ,Google Docs (เอกสาร) , Google Slides (สไลด์ ) Google
Classroom (ห้ องเรีย นออนไลน์ ) ใช้สาหรับการจัดการห้ องเรียน,สั่ง งาน,ส่ งงาน, นาเสนอสื่ อ,ทา
แบบทดสอบ คือเป็นบท เรียนออนไลน์ (Elernning) เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนนามาใช้
การสั งเกตผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ งาน (Observe) โดยผู้ วิ จั ย ใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ ในการจั ด การเรี ย นการสอน ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน ในรายวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้การแนะนานักเรียนและชี้แนะการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมระหว่างเรียน
การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ต่อไป (Reflect) ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
วงรอบที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 67 คน ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

การวางแผน (Plan) โดยทาความเข้าใจ ชี้แจง และทาข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมงาน/ภาระงานที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด (Act) ผู้วิจัยได้ชี้แนะการใช้งานเทคโนโลยี Google Apps
for Education การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
1. e-mail address ของครูและบุคลากร คือ ชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลตัว
แรก@pks.ac.th เช่น ครู Somkid Boonsing Email address จะเป็น somkidb@pks.ac.th (ชื่อ
และนามสกุลข้อมูลจากฝ่ายบุคคล)
2. e-mail address ของนั ก เรี ย น คื อ stdเลขประจ าตั ว นั ก เรี ย น@pks.ac.th เช่ น
std34523@pks.ac.th
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การให้ ค วามรู้ พ ร้อ มกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งเกี่ ย วกั บ การใช้ เครื่ อ งมื อ ต่ างๆ
เกี่ยวกับการใช้ Google Apps for Education และใช้ Google Classroom (ห้องเรียนออนไลน์ )
ใช้ ส าหรั บ การจั ด การห้ อ งเรี ย น,สั่ ง งาน,ส่ งงาน, น าเสนอสื่ อ ,ท า แบบทดสอบ คื อ เป็ น บท เรี ย น
ออนไลน์ (Elernning)
การสั งเกตผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ งาน (Observe) โดยผู้ วิ จั ย ใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ ใช้
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ผ่ า นเทคโนโลยี Google Apps for Education ในรายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้การ
แนะนานักเรียนและชี้แนะการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมระหว่างเรียนตลอดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ต่อไป (Reflect) ประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้และประเมินความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ ใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education ซึ่งนาไปสู่การขยายผลให้กับครูและผู้สนใจทั่วไป
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
เป็นขั้นตอนของการนาไปใช้ (Implementation) โดยการศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ผ่ า นเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริง ในหน่วยการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก
การนานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ขั้นการวางแผนการใช้
1.1 การเตรียมความพร้อมของสถานที่ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
1.2 เตรียมความพร้อมของหน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูล
2. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
2.1 วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู้ เรีย นก่ อ นการเรีย นที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช้ แ บบวั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยใช้ Google From ผ่ า นระบบจั ด การเรี ย นรู้ ในห้ อ งเรี ย น Google
Classroom
2.2 ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมการเรียนตามหน่วย
การเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ โดยใช้เวลาในการสอนจริง ขณะนักเรียนทากิจกรรมมีการบันทึกการเรียนรู้
การร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การส่งการบ้าน / ตรวจการบ้านนักเรียน ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Google Classroom
2.3 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรม ทาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน Google Classroom
ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมการเรียน
การสอนตามรูป แบบที่พัฒ นาขึ้น นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ห รือไม่ โดยการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ร่วมกิจกรรม
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่ นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 37 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ผ่ า นเทคโนโลยี Google Apps for
Education ในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จานวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจากนักเรียนจานวน 9 ห้องเรียนนักเรียน 309 คน
ดังนี้
2.1 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเรียนโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 40 ข้อ
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเมินพฤติกรรมการ
เรียนและทดสอบย่อยหลังเรียน
2.4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 40 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
2.5 นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนไปทาการตรวจให้คะแนนและนาผลไป
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) โดยการศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนและบริบทของโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps
for Education
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google
Apps for Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สูตร/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สูตรที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC : Index
of Item Objective Congruence) การหาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับขอบข่ายพฤติกรรม
ที่ต้องการวัด โดยใช้สูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2544, : 220)
1.2 การวิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของข้อสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2547: 154-157)
การหาอานาจจาแนกของแบบทดสอบคานวณจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553:
97-98)
1.3 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบ โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson Method) โดยใช้สูตร KR20 (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 103-104)
1.4 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธี
ของ Cronbach ค่าความเชื่อมั่นที่หาได้เรียกว่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) มีสูตร (บุญชม
ศรีสะอาด. 2553: 116-119)
2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ค่าเฉลี่ย คานวณจากสูตร ( บุญชม ศรีสะอาด 2545: 105)
2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานวณจากสูตร (พิสณุ ฟองศรี . 2550 : 275)
2.3 เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ท างการเรียน ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ส าหรับ นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ส ถิ ติ t-test แบบ Dependent ( บุ ญ ชม ศรี
สะอาด.2546 : 147-149)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social network) โดยการศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนและบริบทของโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ในการจัดการเรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียน
การสอนมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย 2)

องค์ประกอบของกลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย ใช้กลุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมทา
กิจกรรมตามหัวข้อ ประเด็น สาระการเรียนรู้โดยผู้สอนเป็นผู้กาหนดกิจกรรม ประเด็น ตามสาระการ
เรียนรู้ และนักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้นั้นๆ จึงจะทากิจกรรมการเรียนรู้ได้ 3)
องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 4)
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย เป็นกระบวนการที่ใช้
เทคโนโลยีของ Google Apps for Education ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่ านเทคโนโลยี Google Apps for
Education
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ใช้
กระบวนการวิจัยตามวงจร PAOR
วงรอบที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 104 คน
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ทาความเข้าใจ ชี้แจง และทาข้อตกลง
เกี่ยวกับ การจัดการเรีย นการสอน กิจกรรมงาน/ภาระงานที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในระหว่างการ
จั ด การเรี ย นการสอน และการวัดผลประเมิ น ผล ของการจัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนโดยการ
ประยุ กต์ใช้เครือข่ายสั งคมออนไลน์ผ่ านเทคโนโลยี Google Apps for Education นั กเรียนมี . email address ของตนเอง คื อ stdเลขประจ าตั ว นั ก เรี ย น@pks.ac.th เช่ น std34523@pks.ac.th
เมื่อดาเนิ น การให้ ความรู้ พร้ อมกับ การปฏิบั ติจริ งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมื อต่างๆ และใช้ Google
Classroom (ห้ องเรีย นออนไลน์ ) ใช้สาหรับการจัดการห้ องเรียน,สั่ง งาน,ส่ งงาน, นาเสนอสื่ อ,ทา
แบบทดสอบ คือเป็นบท เรียนออนไลน์ (Elernning)
วงรอบที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน
67 คน ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 พบว่า หลังจากทาความ
เข้าใจ ชี้แจง และทาข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมงาน/ภาระงานที่นักเรียน
จะต้องปฏิบัติในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนการสอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน ประเมินผลการ
พัฒนาการเรียนรู้และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ

ประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education และนาไปสู่การ
ขยายผลให้กับครูและผู้สนใจทั่วไป
3. ผลการศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เป็นขั้นตอนของการนาไปใช้ (Implementation) โดยการศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 37 คน
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.43 คิดเป็นร้อยละ33.58 คะแนน
ระหว่างเรียนประเมินจากการตอบคาถามพัฒนากระบวนการคิด คิด และคาถามแบบประเมินตนเอง
โดยใช้ชุดกิจกรรมการสืบค้นแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน จานวน 3 หน่วย เท่ากับ 67.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.851
คิดเป็นร้อยละ 84.09 และคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 28.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.645 คิดเป็นร้อยละ 71.22 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากเรียน โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ เท่ากับ 13.43 ค่า S.D. เท่ากับ 2.292 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 28.49 ค่า S.D. เท่ากับ 4.161 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเมื่อทดสอบค่าความแตกต่างของ
คะแนนได้ค่าที่เท่ากับ 33.443 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
−

Education มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.48 , S.D. = 0.675)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education
สามารถอภิปรายผลได้ตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ผ่ านเทคโนโลยี Google Apps for Education
พัฒนาขึ้นตามหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ยึ ดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมี
การลงมือปฏิบั ติการสอนที่เป็นระบบตามแนวคิด (1) การวางแผนหลังจากที่วิเคราะห์และกาหนด
ประเด็น ปัญ หาที่ต้องการแก้ไข (Plan) (2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด (Act) (3) การสังเกตผลที่

เกิดขึ้น จากการปฏิบั ติงาน (Observe) (4) การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ การ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect)
โดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การใช้เส้นทางอินเทอร์เน็ตในการ
ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงจากบุคคลหนึ่งไปสู่พื้นที่ออนไลน์สาธารณะ เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ใช้และข้อกาหนดของ
เว็บไซด์ผู้ให้บริการ เป็นการเข้าสู่สังคมที่ไม่มีข้อจากัดด้านเวลา มีข้อมูลเป็นสาธารณะ และสามารถ
ร่วมกัน ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดยไม่จาเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ประเด็นที่น่าสนใจ คือผู้ใช้สามารถสร้าง
ตัวตนใหม่ ในรูปแบบที่เป็นจริงหรือตรงกันข้ามกับความจริงได้เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้สามารถ
ตอบสนอง“ความต้องการที่จะเป็น” ของบุคคลนั้นๆ ได้ มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern
of Social Relationship) เป็นของปัจเจกบุคคล (Individual) เป็นกลุ่ม (Group) หรือเป็นองค์กร
(Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในด้านต่างๆ เช่น
กิจกรรม การสื่อสาร การพึ่งพา การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน ผลของการ
ปฏิสัมพันธ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ อาจนาไปสู่ทิศทางที่ดีหรือทิศทางตรงกันข้ามได้ ขึ้นอยู่
กับทัศนคติในการวิเคราะห์ และการเรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มคน
ในเครือข่ายนั้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียนโดยการนาแนวคิดในการ
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาจั ด การเรี ยนการสอนในลั ก ษณะของชุ ม ชน
ออนไลน์หรือสังคมออนไลน์( Social Media) จึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ความรู้มีการ
เลื่อนไหลไม่หยุดนิ่งเกิดขึ้นทุกที่ ทุกเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการเรียนรู้ว่าอย่างไร และรู้
อะไรเป็ นการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ได้จากที่ใด (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , 2552)โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญได้มาซึ่งกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของทรัพยากร
การเรียนรู้บนเครือข่าย 2) องค์ประกอบของกลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย ใช้กลุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มที่
ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกกลุ่มร่วมทากิจกรรมตามหัวข้อ ประเด็น สาระการเรียนรู้โดยผู้สอนเป็นผู้กาหนด
กิจกรรม ประเด็น ตามสาระการเรียนรู้ และนักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ มเรียนรู้นั้นๆ จึงจะ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ได้ 3) องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
ที่อิงมาตรฐาน 4) องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย เป็น
กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีของ Google Apps for Education ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเมือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

Google Apps for Education วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มาก สอดคล้องกับ ศศิธร สุดประโคน (2554) จุฑามาศ เฮงประเสริฐ (2556) , ญาณี นาแถมพลอย
(2555) ,ณัฐพล บัวอุไร (2555) และเอกภพ คณะฤทธิ์ (2556), ทาการวิจัยผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการประเมินตามสภาพจริงอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52) ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นสื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะเชิงคิดวิเคราะห์ การตีความหมาย การสังเคราะห์และการ
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (analysis, interpretation, synthesis, critique) ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในระดับสูงที่เกิดจากกิจกรรมของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าว และเป็นสื่อช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะของความมีเหตุมีผล การประเมินผล และตรวจสอบ (validation, assessment,
evaluation) โดยใช้กิจกรรมของสื่อโซเชียลมีเดีย บนเว็บในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการ
เรียนรู้เหล่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นสื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น
(traditional literacies) ทั้งการอ่านและการเขียน เสริมสร้างสมรรถนะในด้านทัศนะหรือการ
มองเห็น (Visual Literacy) ซึ่งสื่อประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสิทธิภาพของสื่อทางทัศนะ
เป็นประการสาคัญเพื่อถอดรหัสและการสื่อความหมายเพื่อการเรียนรู้
ผลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อใหม่ และผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาคาตอบแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
บทเรียนสามารถทาความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนยังให้ประโยชน์ในการ
เข้าถึงผู้เรียนที่หลากหลาย เน้นความสาคัญของการเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นอันเป็นบ่อเกิดความคิดใหม่ๆ กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้วิจัยได้นารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี
Google Apps for Education ขยายผลให้กับครู บุคลากรและนักเรียนเป็นสมาชิกของเครือข่าย
1.2 นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
1.3 ได้พัฒนานักเรียนให้รู้จักการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการอภิปราย การ
เขียนโต้ตอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.4 ครูมีการพัฒ นาสื่อนวัตกรรม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม
2.2 ควรน าแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ผ่ า น
เทคโนโลยี Google Apps for Education ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ
2.3 ในการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควร
คานึงถึงความพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียนเกี่ยวกับทางด้าน ICT
19. การนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ระดั บ โรงเรี ย น ผู้ วิ จั ย น ารูป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ เครือ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ผ่ า น
เทคโนโลยี Google Apps for Education ไปใช้กับนักเรียนที่สอนทุกรายวิชาและทุกห้องเรียน และ
ให้คาแนะนาการใช้กับบุคลากรในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และขยายผลให้กับครู บุคลากร และนักเรียนที่เรียนทุกคนเป็นสมาชิกของเครือข่าย
สังคมการเรียนรู้ และโรงเรียนได้กาหนดให้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานหนึ่งสาหรั บการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
นักเรียน
1. ได้รับการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ กล้า แสดงออก และสร้างโอกาส
ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
2. ได้พัฒนาให้รู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการเขียน การอภิปราย โต้ตอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมแหล่งความรู้
ครู
1. มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สร้างความ ร่วมมือในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ของครูทุกคนทั้งในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียน อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
2. หน่วยการเรียนรู้มีการออกแบบบูรณาการและส่งเสริมการคิดโดยใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อนาไปสู่เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. หน่วยการเรียนรู้สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการได้
หน่วยงานภายนอก
ขยายผลให้กับบุคคลทั่วไป และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
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ประกาศคุณูปการ
รายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for
Education ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากคณะครูอาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาให้ความช่วยเหลือแนะนา

ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ตรวจสอบด้านโครงสร้าง เนื้อหาและภาษา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อานวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตลอดจนคุณครูทุกท่านและ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งใน
การทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเพชรพิทยาคม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง นางเรียมศิริ สาเภา
ครูเชี่ยวชาญ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ข้อแนะนาและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย
คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องรายงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู้ วิ จั ย ขอมอบเป็ น เครื่ อ งบู ช า พระคุ ณ
อันยิ่งใหญ่ของบิดา มารดา ครอบครัว ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้
ทั้งปวงแก่ผู้วิจัย ตลอดจนผู้ มีพระคุณ ทุกท่าน ผู้ ให้ ความรัก ความเมตตา ห่ ว งใย กาลังใจแก่ผู้ วิจัย
จนกระทั่งรายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
สมคิด บุญสิงห์
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