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การประเมินความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชวินทร์ ชูกุศล1* และ ชนะกัญจน์ ศรีรตั นบัลล์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินและจัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย จํานวน 120 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ การจัดการเรียนการสอน โดย
มีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันตามสู
่
ตรอัลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach อยูท่ ่ี 0.93 และคํานวณหาค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็ นโดยใช้สูตร PNImodified ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพการเป็ นสมาชิก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทงั ้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีสถานภาพการเป็ นสมาชิก Facebook ร้อยละ 61.7 และเป็ น
สมาชิกทัง้ Facebook และ Twitter ร้อยละ 38.3 โดยมีความถีใ่ นการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทส่ี งู สุด คือ มีการเข้า
ใช้ทกุ วัน ร้อยละ 70.0 และมีการใช้เวลาในการเข้าใช้ มากทีส่ ุดคือ ใช้เวลา 3-6 ชัวโมง/วั
่
น คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ของกลุม่
ตัวอย่าง ผลศึกษาความต้องการจําเป็ นด้วยค่าดัชนี PNImodified ในภาพรวมคือ ต้องการให้จดั การเรียนการสอนโดยใช้
เครือข่ายสัง คมออนไลน์ ม ากที่สุด และเมื่อจัด ลําดับความสํา คัญของความต้อ งการจําเป็ น ในการใช้เ ครือข่า ยสัง คม
ออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนพบว่า กิจกรรมการสือ่ สารทีม่ คี ่าดัชนีความต้องการจําเป็ นสูงลําดับแรกคือ ความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้ Twitter ในการส่งผลงาน รองลงมาคือ การสรุปบทเรียนผ่าน Twitter และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
ลําดับความสําคัญในการใช้ Facebook ตามค่าดัชนีความต้องการจําเป็น ลําดับแรกคือ การสรุปบทเรียนผ่าน รองลงมา
ได้แก่ การส่งผลงาน การเรียนเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี และเมื่อพิจารณาความต้องการจําเป็ นจําแนกตามลักษณะการ
สื่อสาร พบว่า ประเด็นที่มีค่าดัชนี อยู่ระดับสูงคือ การสื่อสารจากผู้สอนถึงผู้เรียนและจากผู้เรียนถึงผู้สอน โดยมีค่า
PNImodified เท่ากัน
คําสําคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์ การประเมินความต้องการจําเป็ น
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Needs Assessment for Using the Social Network with Instructional Management
for Undergraduate Student
Chawin Chukusol1* and Chanakan Sriratanaban2
Abstract
The objective of this study was: to identify the needs assessment for using the social network with
instructional management for undergraduate student. The sample size of this study was 120 students who
studied in 4 universities under the ministry of education. The research instrument was a 5-rating scale
questionnaire of which the Cronbach’s Alpha reliability coefficients was 0.93, needs identification using
PNImodified. The research was found that all undergraduate students were member of a social network online
(100 percent), by that Facebook status was 61.7 percent and 38.3 percent of members on Facebook and
Twitter. The daily maximum frequency of access to social networks was 70.0 percents, and spent the most
time was 3-6 hours/day, equivalent to 40.8 percent of the sample group. The study of the needs assessment
with the overall index value PNImodified was to using social networking for instructional management that was
the highest. The prioritization of needs to run an social network for instructional management was found that
communication activities with the highest was needs to use Twitter for submissions, followed by a summary of
lessons through Twitter. When given the priority of the needs to use Facebook as the PNImodified index, the
first was a summary of lessons through Facebook. The next in rank were: use Facebook for submissions and
learning theoretical course. When considered needs by the communication, the communication from teachers
to students and the communication from students to teachers was the same.
Keywords : Social Network, Needs Assessment
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นกลไกสําคัญในการเตรียมประชากรให้
เรียนรูเ้ พือ่ เผชิญสภาวการณ์ต่าง ๆ โดยระบบการศึกษา
จะต้ อ งส่ ง เสริม ให้ก ารเรีย นรู้ต ลอดชีวิต โดยภาครัฐ
กําหนดกรอบการดําเนินงานในการจัดการเรียนรูใ้ ห้เน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และมีเป้าหมายให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอย่า งทัว่ ถึง
และทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา [1] ขณะที่
ป จั จุ บ ัน ผู้ ท่ี อ ยู่ ใ นวั ย เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ วลาอยู่ กั บ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) ที่
สามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของบุคคลทีม่ คี วามสนใจ
ในเรื่ อ งที่ ค ล้ า ยค ลึ ง กั น เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น สาม ารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างอิสระไร้พรมแดน ดังนัน้ ควรมีการ
พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ค ล้ อ ง กั บ
สภาพการณ์ของสังคม โดยการรวมเอารูปแบบการเรียน
เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น กั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในรู ป แบบของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้
เกิด การเรีย นรู้โ ดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อ สารเข้า มาใช้ไ ด้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกับ นโยบายของ
ภาครัฐ ทัง้ นี้ ค วรมีก ารประเมิน ความต้อ งการจํ า เป็ น
(Needs Assessment) ของผู้เรียน ซึ่งผลจากการ
ประเมินความต้องการจําเป็ นนัน้ สามารถนํ ามาใช้เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการวางแผนกําหนดแนวทางใน
การพัฒ นาการจัด การเรีย นการสอนให้ส อดคล้อ งกับ
สภาพที่เ กิด ขึ้น จริง และสนองความต้อ งการได้อ ย่า ง
แท้จริง [2]
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อ ประเมิน ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการใช้
เครือข่า ยสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อ จัด ลํ า ดับ ความสํา คัญ ของความต้ อ งการ
จําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 เพื่อเผยแพร่ลําดับความต้องการจําเป็ นในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ของมหาวิท ยาลัย ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการจําเป็ นในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการสื่อสารจากผูส้ อนถึง
ผูเ้ รียน จากผูเ้ รียนถึงผูส้ อน จากเพือ่ นถึงเพื่อน และการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ร่ว มกัน ภายในกลุ่ม การเรียนทัง้
ผูส้ อนและผูเ้ รียน อยูใ่ นระดับสูง
4. ขอบเขตของการวิ จยั มีขอบเขตดังนี้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชมงคล กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ-ในกํากับของ
รัฐ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
120 คน จาก 4 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
โดยผู้วจิ ยั ใช้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
ใช้ ก ารจับ ฉลากเพื่อ ให้ไ ด้ ต ัว แทน
มหาวิทยาลัยทัง้ 4 กลุ่ม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จ เจ้า พระยา มหาวิทยาล้ย ราชมงคลสุ ว รรณภูมิ
มหาวิทยาล้ย หอการค้า ไทย และมหาวิท ยาล้ย มหิด ล
และผูว้ จิ ยั จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) ให้ได้นักศึกษาทีก่ ําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
สถาบัน ๆ ละ 30 คน
4.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครัง้ นี้ เ ป็ น แบบ
ประเมินความต้องการจําเป็ นในการใช้เ ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยข้อถาม 2 ตอน คือ ตอนที่
1
เป็ น คํา ถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล พื้น ฐานของผู้ต อบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนทีน่ ักศึกษากําลังศึกษาอยู่และ
สภาพที่นั ก ศึ ก ษาคาดหวัง ในการใช้ เ ครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์จาํ นวน 15 ข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 0.99 และมี
ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach
ทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ 0.93
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5. ผลการศึกษา
5.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบประเมินความ
ต้องการจําเป็น จํานวน 120 คน ปรากฏผลดังรูป
ต่อไปนี้

สถานภาพการเป็ นสมาชิ กเครือข่ายสังคม

fb&tw
38.3%

เพศของกลุม่ ตัวอย่าง

fb
61.7%

ชาย
38%

หญิง
62%

รูปที่ 3 สถานภาพการเป็ นสมาชิกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
รูปที่ 1 เพศของกลุ่มนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จากรูปที่ 1 แสดงว่านักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 120
คน เป็นนักศึกษาเพศหญิงจํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ
61.7 เพศชายจํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3
ระดับชัน้ ปี ของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
80

จากรูปที่ 3 แสดงว่านักศึกษาจํานวน 120 คน มี
สถานภาพการเป็ น สมาชิก เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
ทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีสถานภาพการเป็ น
สมาชิก facebook ร้อยละ 61.7 และมีสถานภาพการ
เป็นสมาชิก facebook และ Twitter ร้อยละ 38.3
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักศึกษากลุ่ม
มหาวิทยาลัยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ มี
สถานภาพการเป็ น สมาชิก ทัง้ facebook และ Twitter
สูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 45.7) ซึง่ แสดงในภาพต่อไปนี้

66.7
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2.5

22.5

ปี 1
ปี 2
จํานวน 3 คน 27 คน

8.3

ปี 3
80 คน

ปี 4
10 คน

รูปที่ 2 ระดับชัน้ ปีของกลุม่ ผูต้ อบแบบประเมิน
จากรูปที่ 2 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่
กําลังศึกษาในระดับชัน้ ปีท่ี 1 จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.5 กําลังศึกษาในระดับชัน้ ปี ท่ี 2 จํานวน 27 คน คิด
เป็ นร้อยละ 22.5 กําลังศึกษาในระดับชัน้ ปี ท่ี 3 จํานวน
80 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.7 และกําลังศึกษาในระดับชัน้
ปีท่ี 4 จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3
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ร้อยละ

รูปที่ 4 สถานภาพการเป็ นสมาชิกเครือข่าย
สังคมออนไลน์จาํ แนกตามมหาวิทยาลัย

7/18/13 6:59:17 PM

47

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 4 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2556

รูปที่ 5 ความถีใ่ นการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
รูปที่ 5 แสดงว่า ความถีใ่ นการเข้าใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท่ีสู ง สุ ด คือ มีก ารเข้า ใช้ ทุ ก วัน ร้อ ยละ 70.0
รองลงมาคือ มีความถีใ่ นการเข้าใช้ 4-5 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ
17.5 และเข้าใช้ 1-3 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 9.2 และเข้าใช้
น้อยกว่าวัน/สัปดาห์ ร้อยละ 3.3 ตามลําดับ

รูปที่ 6 เวลาเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
จากรูปที่ 6 แสดงการใช้เวลาในการเข้าใช้เครือข่าย
สัง คมออนไลน์ ซึ่ง พบว่ า มีก ารใช้เ วลาในการเข้า ใช้
เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ มากที่สุ ด คือ ใช้ เ วลา 3-6
ชัวโมง/วั
่
น คิดเป็ นร้อยละ 40.8
ของกลุ่มตัวอย่าง
รองลงมาได้แก่ ใช้เวลา 1-3 ชัวโมง/วั
่
น ร้อยละ 31.7 ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 6 ชัวโมง/วั
่
น โดยคิด
เป็ นร้อยละ 23.3 และใช้เวลาในการเข้าใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 1-3 ชัวโมง/วั
่
น/สัปดาห์ ตามลําดับ
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5.2 ผลการประเมินความต้องการจําเป็ นในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เมือ่ วิเคราะห์คาํ นวณหาค่าดัชนี
ความต้องการจําเป็ นโดยใช้สตู ร PNImodified แล้วมีผล ซึ่ง
พบว่ า ความต้อ งการจํ า เป็ น ในการใช้เ ครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญลําดับต้น ๆ เป็ น
การสื่อ สารผ่ า นเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ข อง Twitter
(เช่ น การส่ง ผลงาน การสรุ ป บทเรีย น และการเรีย น
เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีผา่ น)
เมื่อจําแนกความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ตามมหาวิทยาลัย สามารถอธิบายด้วยแผนภูมติ ่อไปนี้
ความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ทีม่ ี
ค่าดัชนีความต้องการจําเป็ นสูง 5 ลําดับแรกนัน้ เป็ นความ
ต้องการจําเป็นในการ Twitter ซึง่ ได้แก่ การส่งผลงาน การ
เรียนเนื้ อหาวิชาภาคทฤษฎี การสรุ ปบทเรียน การขอ
คํ าปรึกษาจากผู้สอน และการมอบหมายงานให้ศึกษา
เพิ่มเติม ส่วนที่มีค่าดัชนี PNImodified ตํ่าที่สุดคือ การ
ร่วมมือกันในการทํางานกลุม่ ผ่าน Facebook
ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์สาํ หรับนักศึกษากลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทีม่ ี
ค่าดัชนีความต้องการจําเป็ นสูง 5 ลําดับแรกคือการใช้
Twitter ซึ่งได้แก่ การส่งผลงาน การสรุปบทเรียน การ
ร่วมมือกันทํางานกลุ่ม การเรียนเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี
และการขอคําปรึกษาจากผู้สอน ส่วนลําดับทีม่ คี ่าดัชนี
ตํ่าทีส่ ุดคือ การขอคําปรึกษาจากเพือ่ นผ่าน Facebook
ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ ของนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ที่มี
ค่าดัชนีความต้องการจําเป็ นสูง 5 ลําดับแรกนัน้ เป็ น
ความต้องการจําเป็ นในการ Facebook ซึ่งได้แก่ การ
ประเมิน ผลงานของตนเอง การประเมินผลงานเพื่อ น
ภายในกลุ่มการเรียน การแสดงผลงาน การส่งผลงาน
และการสรุปบทเรียน ส่วนลําดับที่มีค่าดัชนีต่ําที่สุดคือ
การขอคําปรึกษาจากเพือ่ นผ่าน Facebook
ความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีค่ าดัชนี ความต้องการ
จําเป็ นสูงคือ การใช้ Twitter 4 ลําดับ ดังนี้ การขอ

7/18/13 6:59:19 PM

48

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 4, No. 1, January - June 2013

คําปรึกษาจากผูส้ อน การมอบหมายงานให้ศกึ ษาเพิม่ เติม
การสรุปบทเรียน การจัดการเรียนการสอนเนื้ อหาวิชา
ภาคทฤษฎี และลําดับที่ 5 เป็ นการขอคําปรึกษาจากผูส้ อน
ผ่าน Facebook ส่วนลําดับทีม่ คี ่าดัชนีต่ําทีส่ ุดคือ การ
แบ่งปนั ความรูก้ บั เพือ่ นผ่าน Facebook
เมื่อพิจารณาเฉพาะความต้องการจําเป็ นในการใช้
Twitter
เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามค่าดัช นี
PNImodified สามารถอธิบายได้ดงั นี้

รูปที่ 7 ความต้องการจําเป็ นในการใช้ Twitter เพือ่
การจัดการเรียนการสอน
เมื่อ พิจ ารณาเฉพาะลํ า ดับ ความสํา คัญ ของความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้ Facebook
ตามค่า ดัช นี
PNImodified สามารถอธิบายได้ดงั นี้

รูปที่ 8 ความต้องการจําเป็นในการใช้ Facebook เพือ่
การจัดการเรียนการสอน
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จากรูปที่ 8 แสดงว่า ความต้องการจําเป็ นในการใช้
Facebook ทีม่ ลี าํ ดับความสําคัญตามค่าดัชนี PNImodified
ลําดับแรกคือ การสรุปบทเรียนผ่าน รองลงมาได้แก่ การ
ส่ ง ผลงาน การเรี ย นเนื้ อ หาวิ ช าภาคทฤษฎี การ
มอบหมายงานให้ศกึ ษาเพิม่ เติม เป็นต้น
และเมื่อพิจารณาความต้องการจําเป็ นจําแนกตาม
ลักษณะการสือ่ สารทัง้ Facebook และ Twitter เพือ่ การ
จัด การเรีย นการสอนตามค่า ดัช นี PNImodified สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้

รูปที่ 9 ความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จาํ แนกตามลักษณะการสือ่ สาร
จากรูปที่ 9 แสดงว่า ความต้องการจําเป็ นในการใช้
เครือข่า ยสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อจําแนกตาม
ลัก ษณะการสื่อ สารที่มีลํา ดับความสํา คัญ ตามค่า ดัช นี
PNImodified มีค่าดัชนีอยู่ระดับสูงมี 2 ลักษณะคือ การ
สือ่ สารจากผูส้ อนถึงผูเ้ รียน และการสือ่ สารจากผูเ้ รียนถึง
ผูส้ อน โดยมีคา่ PNImodified= 1.04 เท่ากันทัง้ สองลักษณะ
รองลงมาได้แก่ การสื่อ สารกันภายในกลุ่ม เพื่อเรีย นรู้
ร่วมกัน และการสือ่ สารจากเพือ่ นถึงเพือ่ น ตามลําดับ
6. สรุปผลการศึกษา
6.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ เป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ในสัง กัด กระทรวงศึก ษาธิก าร จํ า นวน 120 คน เป็ น
นักศึกษาเพศหญิงร้อยละ 61.7 เพศชายร้อยละ 38.3 ซึง่
เป็ นนักศึกษาทีก่ ําลังศึกษาในระดับชัน้ ปีท่ี ร้อยละ 2.5 ปีท่ี
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2 ร้อยละ 22.5 ชัน้ ปี ท่ี 3 ร้อยละ 66.7 และชัน้ ปีท่ี 4
ร้อยละ 8.3 มีสถานภาพการเป็ นสมาชิกเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทงั ้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีสถานภาพ
การเป็ นสมาชิก Facebook
ร้อยละ 61.7 และเป็ น
สมาชิกทัง้ Facebook และ Twitter ร้อยละ 38.3 และมี
ความถีใ่ นการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สงู สุด คือ มี
การเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุกวัน ร้อยละ 70.0
รองลงมาได้แก่ เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4-5 วัน/
สัปดาห์ ร้อยละ 17.5 ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 1-3
วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 9.2 และเข้าใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ น้ อยกว่า วัน/สัปดาห์ ร้อ ยละ 3.3 ตามลํา ดับ
และมีการใช้เวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
มากทีส่ ุดคือ ใช้เวลา 3-6 ชัวโมง/วั
่
น (ร้อยละ 40.8)
รองลงมาได้แก่ ใช้เวลา 1-3 ชัวโมง/วั
่
น ร้อยละ 31.7 ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 6 ชัวโมง/วั
่
น โดยคิด
เป็ นร้อยละ 23.3 และใช้เวลา 1-3 ชัวโมง/วั
่
น/สัปดาห์
ตามลําดับ
6.2 ผลการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ
จําเป็ นด้วยค่าดัชนี PNImodified พบว่า กิจกรรมการ
สือ่ สารทีม่ คี ่าดัชนีความต้องการจําเป็ นสูง 3 ลําดับแรก
นัน้ เป็ นความต้องการจําเป็ นในการ Twitter ซึ่งได้แก่
การใช้ Twitter ในการส่งผลงาน, การสรุปบทเรียน, และ
การเรียนเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎีผ่าน Twitter ตามลําดับ
และ เมื่อพิจ ารณาเฉพาะลํา ดับความสําคัญ ของความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้ Facebook ตามค่าดัชนีความ
ต้อ งการจํา เป็ น ลํา ดับ แรกคือ การสรุป บทเรีย นผ่ า น
รองลงมาได้แ ก่ การส่ ง ผลงาน การเรีย นเนื้ อ หาวิช า
ภาคทฤษฎี เป็ นต้น และเมื่อพิจารณาเฉพาะความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จาํ แนก
ตามลัก ษณะการสื่อสาร พบว่า ประเด็นที่มีค่า ดัชนี อยู่
ระดับสูงมี 2 ลักษณะคือ การสือ่ สารจากผูส้ อนถึงผูเ้ รียน
และการสื่อสารจากผูเ้ รียนถึงผูส้ อน โดยมีค่า PNImodified
เท่ากันทัง้ สองลักษณะ รองลงมาได้แก่ การสื่อสารกัน
ภายในกลุม่ เพื่อเรียนรูร้ ่วมกัน และการสื่อสารจากเพื่อน
ถึงเพือ่ น ตามลําดับ

_13-0886(001-134).indd 49

7. อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี
สถานภาพการเป็ น สมาชิ ก เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
ทัง้ หมด คิด เป็ นร้อยละ 100 โดยมีสถานภาพการเป็ น
สมาชิก Facebook ร้อยละ 61.7 และเป็ นสมาชิกทัง้
Facebook และ Twitter ร้อยละ 38.3 เมื่อพิจารณาตาม
กลุ่ ม ตัว อย่ า งพบว่ า นั ก ศึก ษากลุ่ ม มหาวิท ยาลัย กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ มีสถานภาพการเป็ น
สมาชิกทัง้ Facebook และ Twitter สูงทีส่ ดุ (ร้อยละ 45.7)
โดยมีความถีใ่ นการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทส่ี งู สุด
คือ มีการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน ร้อยละ 70.0
และมีการใช้เวลาในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
มากที่สุดคือ ใช้เวลา 3-6 ชัวโมง/วั
่
น คิดเป็ นร้อยละ 40.8
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมี
การเข้ า ใช้ เ ครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ใ นอัต ราที่ สู ง นั ้น
สอดคล้องกับที่ Tiryakioglu & Erzurum (2011: 148-149)
ได้กล่าวถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่ามีเหมาะสมสําหรับ
นักการศึกษา ในการส่งมอบของข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับหลักสูตรทีเ่ รียนอยู่ รวมทัง้ ยังสามารถนําเสนอ
งานที่มอบหมาย เอกสารอ้างอิง การกํ าหนดกลุ่มการ
เรียนรูร้ ว่ มกัน รวมทัง้ ยังสามารถนําเสนองานทีม่ อบหมาย
และข้อมูลอื่น ๆ
จัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นด้วย
ค่าดัชนี PNImodified ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อ การจัด การเรีย นการสอนสํา หรับ นั ก ศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรีก ารจัด การเรีย นการสอนในภาพรวม ที่มี
ความต้องการจําเป็ นมากที่สุดคือ ต้องการให้จดั การ
เรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่ง
สอดคล้องสถิติการเป็ นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของประชากรไทยทีป่ จั จุบนั (กันยายน 2554) ทีป่ ระเทศ
ไทยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook อยู่
อันดับที่ 16 ของโลก และ อยูอ่ นั ดับที่ 4 ของเอเชีย โดย
กลุม่ ทีเ่ ป็ นสมาชิกมากทีส่ ดุ มีอายุอยู่ระหว่าง 18-24 ปี [3]
ซึ่งเป็ นกลุ่มวัยทีก่ ําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อ
พิจ ารณาลํา ดับความสําคัญพบว่า เมื่อ พิจารณาความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จาํ แนก
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ตามลัก ษณะการสื่อ สาร อธิบ ายได้ว่า ประเด็น ที่มีค่ า
ดัชนีอยู่ระดับสูงมี 2 ลักษณะคือ การสื่อสารจากผู้สอน
ถึ ง ผู้ เ รีย น และการสื่อ สารจากผู้ เ รีย นถึ ง ผู้ ส อนเมื่ อ
พิจารณาความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จําแนกตามลักษณะการสื่อสาร อธิบายได้ว่า
ประเด็น ที่มีค่ า ดัช นี อ ยู่ ร ะดับ สูง มี 2 ลัก ษณะคือ การ
สือ่ สารจากผูส้ อนถึงผูเ้ รียน และการสือ่ สารจากผูเ้ รียนถึง
ผูส้ อน ซึง่ สอดคล้องกับสมมุตฐิ าน ในส่วนทีก่ ําหนดไว้ว่า
นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ของมหาวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิก ารมีค วามต้อ งการจําเป็ น ในการใช้
เครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ พื่อ การสื่อ สารจากผู้ส อนถึง
ผูเ้ รียน จากผูเ้ รียนถึง อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาถึง
กิจกรรมการสื่อสารที่มีค่า ดัชนีความต้องการจําเป็ นสูง
ลํ า ดับ แรก ๆ นั ้น เป็ น ความต้ อ งการจํ า เป็ น ในการ
Twitter ทัง้ นี้เป็ นผลจาก การคํานวณค่าอัตราการพัฒนา
เข้า สู่ส ภาพที่ค าดหวัง ด้ว ยวิธีก ารที่ห าค่ า ผลต่ า งของ
สภาพทีค่ าดหวังลบด้วย (I) สภาพปจั จุบนั (D) แล้วหาร
ด้วยค่า สภาพปจั จุบนั (D) ซึ่งค่าทางคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้
เป็ นค่าสภาพทีค่ าดหวังลบด้วย (I) ค่าสภาพปจั จุบนั (D)
คือค่าเฉลีย่ (�
X) ของสภาพทีค่ าดหวังและสภาพปจั จุบนั
ดังนัน้ เมื่อผลการประเมินออกมาว่า ค่าเฉลีย่ ของสภาพ
ปจั จุบนั มีการใช้อยู่ต่ํามากหรือมีค่า เท่ากับ 1 หรือ
หมายถึงการที่สภาพปจั จุบนั มีการใช้ Twitter เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนน้ อยมาก ขณะที่ผู้เ รียนมาความ
คาดหวัง ให้มีก ารใช้ Twitter เพื่อ การจัดการเรีย นการ
�) ของ
สอนในระดับ มากที่สุ ด ซึ่ง มีผ ลให้ค่ า เฉลี่ย ( X
สภาพทีค่ าดหวังอยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อคํานวณค่า
PNImodified จึง อยู่ ใ นระดับ สูง ด้ว ย ซึ่ง ต่ า งไปจากความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้ Facebook ทีผ่ ลการจัดลําดับ
ความสําคัญตามค่าดัชนี PNImodified
ที่อยู่ในลําดับ
�) ของ
รองลงมาถึง 5 ลําดับ ซึง่ เกิดจากการทีค่ า่ เฉลีย่ (X
สภาพสภาพปจั จุบนั
(D) มีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ใ นระดับหนึ่ ง
�) ของสภาพที่คาดหวังอยู่ใน
แล้ว ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ย (X
ระดับสูงมาก เมือ่ คํานวณค่า PNImodified ก็จะไม่ทาํ ให้การ
คํานวณสูงดังเช่น ค่าดัชนี PNImodified ของ Twitter เมื่อ
เมื่อ พิจ ารณาความต้องการจํา เป็ น ในการใช้เครือข่า ย
สังคมออนไลน์จาํ แนกตามเว็บไซด์ อภิปรายผลได้ดงั นี้
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ความต้องการจําเป็ นในการใช้ Twitter ทีม่ ลี ําดับ
ความสําคัญลําดับต้น ๆ ได้แก่ การส่งผลงาน การสรุป
บทเรียน และการเรียนเนื้อหาวิช าภาคทฤษฎี Twitter
สอดคล้องกับที่ Grosseck & Holotescu [4] ได้ทาํ ศึกษา
ศักยภาพในการใช้ Twitter เพื่อเป็ นเครื่องมือสําหรับ
การเรียนการสอนทีพ่ บว่า Twitter มีลกั ษณะการบริการ
ที่ตรงกับเป้า หมายของการเรียนแบบใช้ห ลัก สูต รเป็ น
ศูน ย์ก ลาง ที่ผู้สอนสามารถโพสต์บ นั ทึกการบรรยาย
ผ่าน Twitter ได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการบริการของ
Twitter ทีจ่ ํากัดความยาวของข้อความไว้ท1่ี 40 อักขระ
อาจเป็นข้อจํากัดสําหรับการอธิบายเนื้อหาทฤษฎีได้
ความต้องการจําเป็ นในการใช้ Facebook ทีม่ ลี าํ ดับ
ความสําคัญตามค่าดัชนี PNImodified ลําดับต้น ๆ คือ การ
สรุปบทเรียนผ่าน การส่งผลงาน การเรียนเนื้อหาวิชา
ภาคทฤษฎี การมอบหมายงานให้ศึก ษาเพิ่ม เติม ซึ่ง
สอดคล้องกับศักยภาพของ Facebook ที่มสี ะดวกใน
การนํ า เสนอเนื้ อ หาบทเรีย น และสามารถใช้ กับ สื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย
ชนิด เช่น ไฟล์วดิ โี อ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ เป็นต้น[5]
เมือ่ พิจารณาความต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์จําแนกตามลักษณะการสือ่ สาร อธิบายได้
ว่า ประเด็นทีม่ คี ่าดัชนีอยู่ระดับสูงมี 2 ลักษณะคือ การ
สือ่ สารจากผูส้ อนถึงผูเ้ รียน และการสือ่ สารจากผูเ้ รียนถึง
ผูส้ อนเท่ากันทัง้ สองลักษณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผูเ้ รียน
ในระดับ ปริญ ญาตรี มีค วามต้อ งการที่จ ะสื่อ สารแบบ
สองทาง (Two-way Communication) กับผูส้ อนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างอิสระในเรื่องของเวลา
และสถานที่ ซึ่ง เป็ น ข้อ ได้เ ปรีย บของเครือ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน [5]
ข้อค้นพบเพิม่ เติมที่ได้จากการศึก ษาครัง้ นี้ พบว่า
ความแตกต่ า งของกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลัย ส่ ง ผลต่ อ ผล
การศึกษาอย่างชัดเจน โดยทีก่ ลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใน
กํ า กั บ ของรัฐ เป็ น กลุ่ ม เดี ย วที่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ใ ช้ ท ัง้
Facebook และ Twitter มากกาว่าใช้ Facebook เพียง
อย่างเดียว ซึง่ แสดงให้ทราบว่าการเข้าถึงสังคมออนไลน์
ของนักศึกษามีความต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นผลจากการให้
การสนั บ สนุ น ของสถาบัน การศึก ษาซึ่ง อาจส่ ง ผลถึง
รูป แบบความคิด และแนวทางการใช้เ ครือ ข่า ยสัง คม
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ออนไลน์ กับการเรียนการสอน และเมื่อพิจารณาความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จําแนก
ตามกลุ่มมหาวิทยาลัย พบว่า ความต้องการจําเป็ นที่อยู่
ในระดับสูงเหมือนกันคือ การใช้ Twitter ในการเรียน
เนื้ อหาวิ ช าภาคทฤษฎี การสรุ ป บทเรี ย น การขอ
คําปรึกษาจากผู้สอน และการมอบหมายงานให้ศึกษา
เพิ่มเติม ของ 3
กลุ่ มมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่ ม
สถาบันอุ ดมศึกษาในกํ ากับของรัฐ กลุ่ม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชมงคล มีความต้องการจําเป็ นที่อยู่ใน
ระดับสูงในการใช้ Facebook เพือ่ การประเมินผลงานของ
ตนเอง การประเมินผลงานเพื่อนภายในกลุ่มการเรียน
และการแสดงผลงาน เป็ นต้น
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรศึกษาหรือประเมินความต้องการจําเป็นใน
การใช้เ ครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ พื่อ การจัด การเรีย น
การสอน โดยจํา แนกตามความแตกต่ า งของลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมของแต่ละสถาบัน ทัง้ ในเชิงนโยบาย และ
สภาพความพร้อมของผูเ้ รียนและสถาบัน
8.2 ควรวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รีย น ในการใช้
เครือข่ายสัง คมออนไลน์ กบั การเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
8.3 ควรศึกษาถึงผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับ เช่น
ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาเป็นต้น
8.4 ควรศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ ชนิดใหม่ ๆ
อื่น ที่มีคุ ณสมบัติในการเรียนการสอน เทียบเท่า หรือ
ดีกว่า Facebook และ Twitter

[2] สุวมิ ล ว่องวาณิช. 2550. การวิ จยั ประเมิ นความ
ต้ อ งการจํา เป็ น. กรุ ง เทพฯ:
สํา นั ก พิม พ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[3] Socialbakers. July 20, 2011. Thailand Facebook
Statistics. [Online]. Available: http://www.
socialbakers.com/ countries/continent-detail/asia
[4] Grosseck, Gabriela and Holotescu, Carmen.
April 17-18, 2008. Can We Use Twitter for
Educational Activities? [Online]. Available:http://
adlunap.ro/Grosseck%20Gabriela-Can%20use.pdf.
[5] Tiryakioglu, Filiz and Erzurum, Funda. 2011.
“Use of Social Networks as an Education Tool.”
Contemporary Educational Technology. 2, 2:
135-150

9. บรรณานุกรม
[1] สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 7
ก.ค. 2554. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.25452559). [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: www.onec.go.th/
plan.htm

_13-0886(001-134).indd 51

7/18/13 6:59:24 PM

