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บทคัดย่อ  
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
          กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนามนพิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จํานวน 45 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย  1) บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ 2)  
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนและบทเรียนแบบเปิด  
          ผลการวิจัย  พบว่า  1) สื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสาสร
สนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 5 หน่วยการ
เรียน มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก  2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
การสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคม
ออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในระดับมาก                 
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 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนามนพิทยาคมทุกท่าน  และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนนามนพิทยาคมทุกคน ที่ให้กําลังใจและให้ความร่วมมือในการศึกษา จน
สําเร็จด้วยดี 

 คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากการศึกษาครั้งนี้  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่พระคุณ
บิดา มารดา  ครู  อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนแก่ผู้ศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จด้วยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 

  
ที่มาและความส าคัญ  

    รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มุ่งให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานและบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต   มีความรู้
และทักษะการใช้บริการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเพ่ือให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้งานสื่อ
ออนไลน์  การใช้  Social  Media  เพ่ือการเรียนรู้ เป็นการมุ่งเน้นเพื่อสร้างความหลากหลาย และสร้าง
พัฒนาการขบวนการเรียนรู้สําหรับช่วยในการเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทใน
การใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเรียนรู้และการมีความรู้ในพื้นฐาน
เดิมของแต่ละบุคคลจึงต่างกัน การรับรู้หรือความเข้าใจในการเรียนจึงมีความหลากหลายและแตกต่าง
กัน  
  การใช้บริการที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริการ Social media  
หรือสังคมการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น  Facebook  ,  Blog , Office365 , Google App 
for Education  E-mail เป็นต้น  เป็นสื่อและบริการเพ่ือให้นักเรียนสามารถถามตอบและศึกษา
เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการมุ่งเน้นเพ่ือให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันหรือไม่
เข้าใจในบทเรียนสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจก่อนเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการสร้าง
การเรียนรู้และปรับระดับการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ในบทเรียนให้อยู่ในระดับเดียวหรือใกล้เคียงกันมากท่ีสุดและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
  เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนของวิชาสื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 นั้นนักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงนําอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อในการเรียนของ
ผู้เรียน กล่าวคือ อินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมให้สามารถติดต่อกันได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ทางการศึกษาเองก็  เช่นกัน ผู้สอนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้ เรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการ
ประยุกต์ใช้ไซต์ (Sites) ทําเปน็บทเรียนออนไลน์แบบเปิด  และทํางานร่วมกับบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่บน
อินเทอร์เน็ตเช่น Google Drive, Google Doc และ Google รูปภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการที่ให้
สามารถใช้งานได้ฟรีของ Google เพียงแค่มีอีเมล์ของ Gmail เท่านั้น  และในตัวไซต์ (Sites) เอง ก็มี
ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทางที่ให้นักเรียนและครูผู้สอนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกัน ตลอดจนเป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอันจะส่งผลให้การเรียนการสอน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น   



 
 

ปัญหาการวิจัย   
    นักเรียนมีความพึงพอใจในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาประกอบการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในระดับใด 

วัตถุประสงค์  
  1.  เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  
รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
  2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โดย
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5   

ขอบเขตการศึกษา  
  1.  ทดสอบรูปแบบของสื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง
30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

 สมมติฐานการวิจัย  
    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้และทํากิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ในระดับมาก 

นิยามศัพท์  
  การเรียนการสอน   หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  บทเรียนออนไลน์  หมายถึง สื่อการสอนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จํากัด แต่มี
ข้อกําหนด และข้อตกลงในการเข้าใช้งานบทเรียน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หมายถึง เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
      - มีแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชา สื่อสังคมออนไลน ์
 - นักเรียนสามารถใช้บริการของ GoogleApp ในการเรียนรู้ได้ 
 -  นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ให้เกิดประโยชน์ 

  



 
 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

    การวิจัยเรื่อง  "การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รายวิชา 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”  มุ่งศึกษากระบวนการสร้างบทเรียนออนไลน์
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาประกอบการเรียนการสอนโดยเลือกศึกษาจาก รายวิชา สื่อสังคม
ออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  คือ  

1. เอกสารเกี่ยวกับ DLIT 
2. แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
3. แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ 
4. Google App for Education 

เอกสารเกี่ยวกับ DLIT 

  Admin : http://www.dlit.ac.th/pages/aboutus.php ไดส้รุปเกี่ยวกับ DLIT ไว้ดังนี้ 
  DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ครบ
วงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน  
    ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครูและ
นักเรียนทุกคน  
   ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย  
   DLIT เป็นสื่อที่เปิดสําหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่ 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนําไปใช้
ประกอบการสอนนักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่
สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา  
   DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทําให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษา
ไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง  



 
 

DLIT มี 5 รูปแบบ 

     1. DLIT Classroom 

  ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียน

ชั้นนําไปยังห้องเรียนปลายทาง เพ่ือช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีท่ีครูปลายทางไม่ใช่ครู

ตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด  

     2. DLIT Resources 

      คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

     3. DLIT Digital Library 

  ห้องสมุดดิจิทัล เพ่ือครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความ

ต้องการและความสนใจเรียนรู้  

     4. DLIT PLC (Professional Learning Community) 

  การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

พร้อมพ้ืนที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn  

    5. DLIT Assessment 

  คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

 



 
 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้   
   มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรียนรู้ไว้ ดังนี้   

  1. ความหมายของการเรียนรู้     คือ  กระบวนการที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
ทางความคิดคนเราสามารถเรียนได้จากการได้ยิน   การสัมผัส  การอ่าน  การใช้เทคโนโลยี   การเรียนรู้
ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง  การซักถามผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีผู้สอนนําเสนอโดยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้  ที่
จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้   เช่น ความเป็นกันเอง  ความเข้มงวด กวดขัน หรือ ความไม่มีระเบียบ
วินัย  สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข  และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ดังนั้น ผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน   ฟิลิปป์  คูมส์ (อ้างใน อุ่นตา, 
2523) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ว่าที่ไหน  เมื่อไหร่ หรือวิธีการใด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สืบเนื่อง
ติดต่อตลอดชีวิตตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา โดยอาศัยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ กัน โดยทั่วไปแล้ว
มนุษย์มีแหล่งที่เกิดจากการเรียนรู้จําแนกได้เป็น 3 แหล่ง คือ   

           1.1  การศึกษาแบบธรรมดาวิสัย   เป็นการเรียนรู้เป็นธรรมชาติที่สุด   เรียกว่า  เป็นการ
เรียนรู้แบบสัญชาตญาณ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่บุคคลได้รับสะสม  ความรู้  ทักษะ 
เจตคติ  ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ครอบครัว การทํางาน 
การเล่น การศึกษาแบบนี้ไม่มีการจัดระบบและไม่มีแบบแผนตายตัว  
           1.2  การศึกษาในระบบโรงเรียน  หมายถึง  การศึกษาที่มีสถาบันการศึกษารับผิดชอบ
จัดระบบการศึกษาโดยตรง เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้โดยจัดระบบการแบ่ง
ของอายุนักเรียน   กําหนดพ้ืนฐานความรู้จากการจัดขั้นตอน   เป็นระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา   มีการได้วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตร   ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ   การวัดและประเมินผล   ผู้ที่ถูก
คัดเลือกให้ผ่านจะทําให้ผ่านจะทําเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน  
           1.3  การศึกษานอกระบบโรงเรียน   หมายถึง   การศึกษาที่จัดขึ้นโดยสถาบันและ
หน่วยงานต่าง     ในสังคมนอกเหนือไปจากสถาบันการศึกษา   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน
อาจดําเนินการโดยแยกเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของกิจกรรมใหญ่ ๆ   ของสถาบันหรือสถาบันที่จัด
กิจกรรมนั้น ๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองความต้องการและความสนใจทางการศึกษา ของ
ผู้เรียน  
  ประเวศ  วะสี  (2538)  ซึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่า  กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ คือ การเรียนรู้เพ่ือตัวเอง เรียนรู้เพื่อสิ่งนอกตัวที่สัมพันธ์กับตัวเองทั้งใกล้และไกล และเรียนรู้
เพ่ือปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งที่เกื้อกูลกันและกันเพ่ือการดํารงชีวิต   โดยธรรมชาติของมนุษย์
โดยทั่วไป มักเรียนรู้เมื่ออยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์  โดยจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่



 
 

เกิดข้ึนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของมนุษย์เอง ถ้าเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องนั้นมาก่อน ก็
จะทําให้มีความสามารถในการตีความและการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ใน
ชีวิตได้ดีขึ้น   ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์และประมวลลักษณะกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลที่มีลักษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนตาม    

  2. องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
  นันทวดี  สังข์แดง (2542)  ได้สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบการเรียนรู้  ไว้ดังนี้ 
  2.1  สิ่งเร้า ( Stimulus  ) เป็นตัวการทีท่ําให้บุคคลมีปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาและเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรมว่าจะแสดงออกมาในลักษณะใด  สิ่งเร้าอาจเป็นเหตุการณ์หรือวัตถุและอาจเกิด
ภายในหรือภายนอกร่างกายก็ได้   เช่น เสียงนาฬิกาปลุกให้เราตื่น กําหนดวันสอบเร้าให้เราเตรียมสอบ  
  2.2  แรงขับ (  Drive  ) มี  ประเภทคือแรงขับปฐมภูมิ  (  Primary  Drive ) เช่น ความหิว   
ความกระหาย การต้องการพักผ่อน เป็นต้น และแรงขับทุติยภูมิ  (  Secondary  Drive ) เป็นเรื่องของ
ความ ต้องการทางจิตและทางสังคม เช่น ความวิตกกังวล ความต้องการความรัก ความปลอดภัย เป็น
ต้น แรงขับท้ังองประเภทเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาอันจะนําไปสู่การเรียนรู้  
    2.3  การตอบสนอง ( Response ) เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลแสดงออกมาเมื่อได้รับการ
กระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่รอบตัว
เรานั่นเอง  
    2.4  แรงเสริม (  Reinforcement  ) สิ่งที่มาเพ่ิมกําลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง เช่น รางวัล การตําหนิ  การลงโทษ การชมเชย เงิน ของขวัญ  เป็นต้น    กระบวนการ
ของการเรียนรู้    กระบวนการของการเรียนรู้มีข้ันตอนดังนี้  คือ  
       1.  มีสิ่งเร้า( Stimulus ) มาเร้าอินทรีย์ ( Organism )   
       2.  อินทรีย์เกิดการรับสัมผัส ( Sensation ) ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย  
       3.  ประสาทสัมผัสส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทเกิดการรับรู้ ( Perception )   
       4.  สมองแปลผลออกมาว่าสิ่งที่สัมผัสคืออะไรเรียกว่าความคิดรวบยอด ( Conception )   
       5.  พฤติกรรมได้รับคําแปลผลทําให้เกิดความคิดรวบยอดก็จะเกิดการเรียนรู้  ( Learning )  
       6.  เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้บุคคลก็จะเกิดการตอบสนอง ( Response ) พฤติกรรม
นั้นๆ        
  ตัวอย่างเช่น เราฝึกสัตว์ให้สามารถทํากิจกรรมใดๆ      ก็ได้อาจเป็นการเล่นลูกบอลโยนห่วง 
หรือให้นกพิราบจกิบัตรสี  หรือหัดให้ลิงชิมแฟนซีวาดรูปภาพต่างๆ หรือให้นกแก้วเฝ้าบ้านโดยส่งเสียง
ร้องเวลาที่คนแปลกหน้าเข้าบ้าน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะต้องมีกระบวนการคือมีสิ่งเร้ามาเร้าอินทรีย์ 
ถ้าในที่นี้อินทรีย์คือตัวแลคคูน ตัวแลคคูนก็จะรู้สึก การเกิดความรู้สึกเราเรียกว่าเกิดการรับสัมผัส จะ
ด้วยทางตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ประสาทสัมผัสจะทําให้เกิดการรับรู้ สมองก็จะแปลความหมาย 



 
 

พฤติกรรมที่สมองแปลความหมายเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ จะให้เรียนรู้ได้ต้องทําบ่อยๆ โดยนักจิตวิทยา
ให้แลคคูนจับลูกบอลบ่อยๆ พร้อมให้แรงเสริมด้วยอาหารที่เจ้าแลคคูนชอบ ก่อนให้อาหารก็ให้เจ้าแลค
คูนจับลูกบอลบ่อยๆ ทําซํ้าๆ หลายครั้งเจ้าแลคคูนก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าทํากิจกรรมจับลูกบอลแล้ว
พัฒนาไปถึงข้ันโยนลูกบอลเข้าห่วงก็จะได้อาหาร การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น คือถ้าเจ้าแลคคูนหิวก็จับลุก
บอลโยนห่วงเป็นต้น    

 
แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivist) 

  มีความเป็นมาโดยดั้งเดิมนั้นเป็นแนวคิดในการเรียนรู้ที่คิดค้นโดย Vygotsky’s ซึ่งเชื่อว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม เครื่องมือทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคม มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและเรียนรู้ 
ผู้เรียนทุกคนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ตนเป็นอยู่  และมีระดับพัฒนาการตนจะมีศักยภาพจะ
ไปให้ถึง ช่วงห่างระหว่างระดับที่ผู้เรียนเป็นอยู่ในปัจจุบันกับระดับที่ผู้เรียนจะมีศักยภาพพัฒนาไปถึงนี้
เองที่  เรียกว่า Zone of Proximal Development (ทินณา แขมณี, 2551)  ซึ่งระดับของช่วงห่างนี้
มักจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางคนมีระดับสติปัญญาอยู่เหนือระดับ บางคนมีอยู่ตามระดับ 
บางคนอยู่ต่ํากว่าระดับ ซึ่งเป็นหน้าที่ท่ีผู้สอนจะต้องพยายามทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระดับสติ  
ปัญญาของตนเองไปสู่ขั้นสูงสุดเท่าท่ีตนเองจะกระทําได้ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครู หรือพ่อแม่ รวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆ ใน
สังคมและวัฒนธรรม  ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ ออกแบบการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น เช่น การทํางานเป็นทีม การทําโครงงาน เป็นต้น  ตลอดจนการนําเทคโนโลยีต่างๆ 

  มาช่วยสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น  การใช้เครื่องมือสื่อสารทางไกลหรือบริการ
ต่างๆ ที่มีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา และห้องสนทนา เพ่ือ
เป็นสื่อกลางในการสนทนา อภิปราย ค้นคว้า  แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ครู  และผู้เชี่ยวชาญ
ในวงวิชาชีพที่อาจอยู่หางไกลจากชั้นเรียน เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูล  แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ที่มีรูปแบบแตกต่างกันอันจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของ
พวกเขาเองและผู้อื่น การจัดการเรียนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดโซเชียลคอนตรัคติวิสต์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนออนไลน์นั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การทางานร่วมกัน และการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เรียน (Ruey,  2010)  จากที่กล่าวมาข้างต้นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
ในการนํามาใช้สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบนี้ คือ เครือขายสังคมออนไลน์ ที่สนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ต่อ
สังคมภายนอกของผู้เรียน 



 
 

  หลักในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  Huang (2002)  ได้นําเสนอ
หลักในออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ว่ามีองค์ประกอบอยู่ 6 ประการ 
ที่จะต้องคํานึงถึง ได้แก่   

       1) การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning)   โดยผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน นอกจากท่ีจะแยกตัวออกไปศึกษาเองคนเดียว ซึ่งแนวคิดโซเชียลคอนสตรัค
ติวิสต์จะให้ความสําคัญกับการปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากที่สุด  

       2) การเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaborative Learning)  ผู้เรียนจะต้องมีการร่วมกันสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ จากการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดทางสังคม  การจัดสภาพแวดล้อมแบบเรียนรู้
ร่วมกันมีความเอ้ือต่อตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์และนําไปสู่ผลสําเร็จทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้   

        3) การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitating Learning)  ผู้สอนเป็นผู้สร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนแบบแบ่งปันประสบการณ์  หน้าที่ของผู้สอนในการอํานวยความสะดวกไว้ 3 
ระดับ ได้แก่ 1) ผู้สอนให้คําแนะนําแก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางกระบวนความคิด 2)  เฝ้าติดตาม
ผู้เรียนในการพัฒนาทักษะที่ใช้ในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 3)  อํานวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้  

        4) การเรียนรู้จากเรื่องจริง (Authentic Learning)   กิจกรรมในการเรียนรู้จะต้อง
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตจริง  โดยผู้สอนอาจตั้งหัวข้อที่จะให้ผู้เรียนค้นคว้ามาโดยนําเอา
สถานการณ์ในชีวิตจริงมากําหนด  

       5) การเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning)   ให้ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้จากการศึกษาส่วนบุคคลและประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่  เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก 
ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติ กิจกรรมตามความสนใจ   ความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง  

       6) การเรียนคุณภาพสูง (High Quality Learning)   เป็นการผลักดันให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)  ในเนื้อหาบทเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตจริง   
หลักในการจัดการเรียนรู้ของ Huang มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะพื้นฐานของแนวคิดโซเชียรคอน
สรตัคติลิสต์ที่ สําคัญ 4 ประการ (สุราง โคว้ตระกูล, 2548) ได้แก่ 1) การให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจด้วย
ตนเอง 2) การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นจากความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3) การปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ 4) การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง ทําให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  



 
 

 
Google Apps For Education เครื่องมือใหม่ในการศึกษาไทย 
  

 

ตามปกติโดยทั่วไปหลายท่านคงจะรู้จักบริการ Google Apps สําหรับคนทั่วไปและสําหรับนัก
ธุรกิจเท่านั้น ซึ่งบริการ Google Apps นี้เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร  แต่ล่าสุด Google ประเทศ
ไทย ได้เริ่มให้บริการ Google Apps สําหรับการศึกษาแล้ว 

  Google Apps For Education หรือ Google App สําหรับการศึกษา คือชุดของฟรีอีเมลล์
จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทํางานร่วมกัน  เปิดกว้างสําหรับคุณครู 
นักเรียน นักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัวทั่วโลก  ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่าน
รู้จักดี เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือ
เหล่านี้จะใช้สําหรับในการเรียนการศึกษา 

เมื่อปี 2011 มีนักเรียนและนักศึกษา 16 ล้านคน จาก 146 ประเทศ ได้ใช้ Google Apps for 
Education แล้ว  คุณครูอาจารย์สามารถใช้แอพต่างๆ เช่น Gmail ในการติดต่อสื่อสาร และการเรียน
การสอน เช่นเขียนอีเมลแจ้งถึงผู้ปกครองของนักเรียนในภาษาท้องถิ่น หรืออนุญาตให้นักเรียนทํางาน
กลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน  ผ่านทาง google docs และสามารถประชุมงาน และ
สอนนักเรียนผ่านทาง Google+ ซึ่งการใช้ Google Apps สําหรับการศึกษานี้ สามารถประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาตามโรงเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่
ต่างประเทศ Google Apps สําหรับการศึกษา ได้มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้าน
นวัตกรรมการศึกษา  และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ทําให้ครูติดตามนักเรียนอยู่
ใกล้ชิดมากขึ้น ไดเ้รียนรู้ตามหลักสูตร  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบ
คลาวด์ 

Google Apps for Education  นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนและคุณครูใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาจากโลกไอทีแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันกับสถาบันต่างๆระหว่างประเทศได้ด้วย
และมาถึงตอนนี้ เริ่มมีสถาบันการศึกษาในไทย ได้เริ่มใช้งาน Google Apps for Education แล้ว 
โดย Google ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําสามแห่ง โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
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มหาวิทยาลัยแรกที่ใช้ Google Apps for Education นี้ สามารถชมตัวอย่างได้ที่ เพจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นบน Google+ และจะขยายบริการนี้ไปเรื่อยๆเข้าถึงนักศึกษา รวมกว่า 60,000 
คน จาก 3 มหาวิทยาลัย ที่เชียงรายก็เป็นมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงครับ ที่ใช้ Google Apps  

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Apps for Education สามารถดูเพิ่มเติมได้
ที่หน้าเว็บไซต์ของApps for Education Center 

แนะน าให้รู้จักกับ Cloud Computing ว่าคืออะไร 
     Cloud หรือบางคนก็บอกว่า Cloud Computing มันคืออะไร ค้นในเน็ตเจอคําแปลต่างๆ มากมาย 

ส่วนใหญ่บอกว่า การประมวลผลบนก้อนเมฆ... ถ้าสําหรับแบบที่ผมคิดนะ ผมว่าก็คือระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เรานี่แหละ แต่แทนที่จะต้องมาประมวลผล หรือทํางานแบบเดิมคือทําบน PC แบบที่เราเคยใช้ๆกัน
อยู่มันจะย้ายไปทํางานผ่านพวก WEB Browser บนโลกอินเตอร์เน็ต อาทิเช่น เดิม เราใช้ Microsoft Word, 
Excel, Power Point โดยเราต้องเปิด PC แล้วรอมัน Windows มันบู๊ต แล้วเราก็เลือกไอคอน โปรแกรม แล้วก็
คลิ๊กเปิด แล้วก็ใช้งาน 

 
      แต่ถ้าเป็น Cloud Computing หรือ Cloud Service คือเราเข้าอินเตอร์เน็ตให้ได้ และเราก็จะใช้งาน

โปรแกรมอะไรก็ตามแต่ ผู้ให้บริการบนโลกอินเตอร์เน็ต เขาก็จะเตรียมไว้ให้เราแล้ว (แต่ถ้าเข้าอินเตอรเน็ตไม่ได้
...ก็เกิดเรื่องกันละทีนี้) เอาให้ง่ายเข้าไปอีก ลองคิดถึงแต่ก่อนเราอาจจะต้องใช้ Outlook หรือ Lotus Note ใน
การทํางานเพ่ือเปิดเครือ่งเพ่ือรับเมล์ เดี๋ยวนี้เราจะเห็น มี Google, Hotmail หรือ Yahoo ให้เราสามารถเช็ค
เมล์ได้ โดยเฉพาะ Google พ่ีท่านกะล็อกทุกอย่าง หรือครองโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ เดี๋ยวถ้าเรามี Domain 
แล้วไม่ต้องการมี Server หรือตั้งระบบ Mail Server เราสามารถไปเช่าใช้บริการผูกเมล์เราเข้ากับระบบ Gmail 
ของ Google ได้อีกต่างหาก 

อีกหน่อย ในความคิดผมนะ เครื่อง PC หรือ Notebook ต่อไปเปิดมา อาจจะไม่ต้องเปิดผ่าน 
Windows เลยก็เป็นไปได้ คือเปิดขึ้นมากลายเป็น WEB OS เลย ก็คือแบบเปิดปุ๊บ เข้าอินเตอร์เน็ต
ทันที อยากใช้โปรแกรมอะไรก็แค่ เรียก หรือเปิดใช้บริการเอา อาจจะมีทั้งแบบฟรี หรือเสียเงินก็ว่ากัน
ไป และแนวโน้มก็ค่อนข้างจะไปทางนั้นแหละผมว่า เพราะเดี๋ยวนี้เราเริ่มมีอุปกรณ์พวก tablet หรือ มือ
ถือ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้แบบทันทีที่เปิดเครื่อง และแนวโน้มของคนที่จะใช้ 
tablet นั้น ผมขอเดาว่าอีกไม่นาน 1-2 ปีนี้ จะมีปริมาณท่ีมากกว่า PC หรือ Notebook กว่าในอดีต

https://plus.google.com/u/1/113129247170278765495/posts
http://www.google.com/apps/intl/en/edu/


 
 

มาก โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของจํานวนผู้ใช้ที่จะโตไวมาก เพราะมันชัดแล้วว่า เทคโนโลยีจะไวขึ้น
เรื่อยๆ ขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆ ทําให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ ทุกวัย 

กูเกิ้ล ไดร์ฟ (Google Drive) 

 

บริการตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Google ที่มีชื่อว่า "Google Drive" นั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
แล้ว ถ้าตามเวลาประเทศไทย อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่มครึ่งถึง 5 ทุ่มโดยประมาณของวันที่ 24 
เมษายน 2012 ผมจะมาแนะนําครับว่า "Google Drive" คืออะไร? มีประโยชน์ยังไงกับชีวิต เราเอามา
ใช้ทําอะไรได้บ้าง 

 

สัญลักษณ์ หรือ Icon Logo ของ Google Drive ที่ต่อจากนี้ไป เราจะเห็นมันบ่อยข้ึน  

Google Drive เป็น Online Service ประเภท Cloud Technology ที่มีไว้สําหรับให้ผู้ใช้
จัดเก็บข้อมูลลงไปในนั้น สามารถใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail Account ก่อน) โดยการใช้ฟรีนั้น จะมีเนื้อ
ที่ให้ใช้ 5GB (Gigabytes) ซึ่งก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอใช้ได้ แต่ถ้าหากต้องการเนื้อที่เพ่ิมเติมมากกว่านั้น ก็
สามารถทําได้ครับโดยการเสียค่าบริการ เป็นรายเดือน หรือ รายปีไป  
การนําข้อมูลลงไปจัดเก็บใน Google Drive นั้นทําได้หลายวิธีมาก  
      ● เข้าผ่าน Web Browser แล้วเข้าไปที่ Gmail.com แล้วกดไปที่ Documents หรือว่า 
Drive Menu  
  ● เข้าผ่าน Windows Explorer โดยไปท่ี Folder ของ Google Drive ซึ่งก่อนจะเข้าด้วยวิธีนี้  
ได้จําเป็นที่จะต้อง Download โปรแกรม Google Drive ที่ติดตั้งไว้บน 
  ● เครื่องก่อนครับ รองรับได้ทั้ง Windows และ Mac OSX 
  ● เข้าผ่าน Mobile Device ประเภท iPhone, iPad หรือ Android (ไม่รองรับบน 
Blackberry)  



 
 

ข้อดีของ Google Drive  
  ● สะดวกสบายในการเก็บไฟล์ต่างๆ เพราะต้องพก HDD External ให้ยุ่งยาก  
  ● ไม่เปลืองพ้ืนที่บนอุปกรณ์ต่างๆของเรา  
  ● เชื่อมโยงบริการอ่ืนๆของ google ได้เช่น google docs, google plus เป็นต้น  

คุณสมบัติของ Google Drive  
  ● แก้ไขไฟล์เอกสารร่วมกับคนอื่นได้แบบ real-time คล้ายกับ Google Docs นั่นเอง  
  ● สามารถใส่ข้อความคอมเมนท์ลงไปในไฟล์ pdf, รูป, วีดีโอ ได้ด้วย และจะมีข้อความแจ้ง
เตือนถึงผู้ใช้งานเมื่อมีการคอมเมนท์ด้วย  
  ● เข้าถึงไฟล์ของเราได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์, Mac, สมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ต Android รวมทั้งอุปกรณ์ iOS ด้วย  
  ● ค้นหาได้ทุกอย่าง ระบบสามารถนําข้อความจากเอกสารที่เราอัพขึ้นไปไว้ใน Google Drive 
มาทําการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงรูปภาพก็สามารถค้นหาได้เช่นกัน  
  ● ในเบื้องต้นจะให้พ้ืนที่มา 5GB ฟรี แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นต้องจ่ายเงินเพ่ิมซึ่งราคาตาม
ขนาดความจุของเนื้อที่ดังนี้ 25GB ค่าบริการ $2.49/เดือน, 100GB ค่าบริการ $4.99/เดือนล และ
สุดท้าย 1TB คิดค่าบริการ $49.99/เดือน  

Google Drive คือ บริการแชร์ไฟล์ของ Google รูปแบบเดียวกับ Dropbox, iCloud, Sky 
Drive ที่เปิดตัวสู่ตลาด Cloud Storage แต่ไม่ใช่แค่การแชร์ไฟล์ โดยมี 3 ฟีเจอร์หลัก คือ  

1. ทํางานร่วมกัน : กรณีที่เป็นเอกสารที่แก้ไขได้ จะแก้ไขได้ในตัวทันที แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยัง
สามารถคอมเมนต์ร่วมกันได้  
2. ทํางานได้ทุกท่ี : ทั้งบน PC, Mac, iOS, Android (Google Drive รองรับ Android ตั้งแต่ 
2.1 ขึ้นไป) รวมถึงโปรแกรมอ่านเอกสารออกเสียงสําหรับคนตาบอด  
3. ค้นหาได้ทุกอย่าง : ทั้งไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ และไฟล์เสียง โดยผ่านระบบ OCR แปลง
เป็นตัวอักษร และระบบรับรู้ว่าสิ่งของภายในภาพนั้นคืออะไร  

สําหรับผู้ที่สนใจ Google Drive และมีบัญชีอีเมล์ Gmail อยู่แล้ว สามารถเข้าไปสมัครและ
ทดลองใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/start โดยกูเกิลเริ่มทยอยเปิดบริการให้กับผู้ใช้งาน
บางส่วนแล้วตอนนี้ 
  Google Drive ก็เปรียบเสมือน Google Docs แปลงร่าง แต่ความสามารถก็ถือว่าเทียบชั้นกับ 
cloud storage รุ่นพี่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น Dropbox หรือแม้แต่ SkyDrive ด้วยความจุขนาด 5 GB ก็ถือว่า
ก็น่าจะเพียงพอต่อการอัพโหลดเอกสาร หรือแม้แต่เพลงนั่งฟังเพลิน ๆ ได้ 

https://drive.google.com/start


 
 

ข้อดี  
  ● ยังคงเอกลักษณ์ของ Google Docs ได้ดีมาก  
  ● สามารถอัพโหลดได้ไม่จํากัดนามสกุล  
  ● Google Drive บน PC ติดตั้งง่ายมาก  
  ● ถังขยะกับการติดดาวไฟล์ที่เราต้องการ  

ข้อที่ควรปรับปรุง  
  ● ควรเพิ่มการเชื่อมโยงกับบริการ Google ให้มากขึ้น  
  ● การเปิดฟังเพลงบน Google Drive  
  ● URL บน Google Drive ตอนเปิดไฟล์น่าจะเปลี่ยนเป็น drive.google.com ไปได้แล้ว 
เพราะ Google Docs ก็ถูกลืมไปแล้ว  

สิ่งท่ีคาดหวังในอนาคต  
  ● Google Drive แบบอินทิเกรทกับ Android โดยไม่ต้องดาวน์โหลดผ่าน Play Store แบบ 
YouTube และ Google+ (บน Android 4.0)  
  ● ขนาดความจุที่เพ่ิมข้ึน 

สร้างไฟล์งานเอกสารด้วย google doc 
   บริการฟรีในการสร้างงานเอกสาร ไฟล์นําเสนอ ไฟล์ สเปรตชีต สร้างแบบฟอร์ม หรือแม้แต่
ภาพวาด ที่สําคัญยังมี เทมเพลตมากมายให้เลือกอีกด้วย นอกจากสร้างไฟล์เอกสารแล้ว ยังสามารถอัพ
โหลดไฟล์เอกสารเอาไว้แชร์กับเพื่อน ๆ ทางเน็ตได้อีกด้วย หากใครมีปัญหาในการอัพโหลด แนะนําให้
ลองใช้ตัวช่วยในการอัพโหลด กันดูนะครับ นอกจากนี้เอกสารที่เราสร้างขึ้นยังสามารถเชิญเพ่ือน ๆ หรือ
ผู้รู้เข้ามาแก้ไขได้แบบ realtime อีกด้วย คือเมื่อมีการแก้ไขจากบุคคลอ่ืน เอกสารนี้ก็จะแสดงการแก้ไข
โดยทันที หากมีการทํารายงานกลุ่ม แต่ว่าแต่ละคนอยู่ห่างกันไกล หากมีอินเตอร์เน็ตใช้ google doc 
ช่วยได้ดีท่ีเดียว  

ทําแบบสอบถามด้วย google docs  
     ความสามารถของ แบบฟอร์ม ใน google doc 

1. ใส่หัวข้อ และตั้งคําถามได้ง่าย 
2. ตั้งคําถามได้หลากหลายมาก เช่น ตัวเลือก, ตัวเลือกที่เลือกได้หลายค่า, scale 1- n, หรือ 

คําถามที่ต้องตอบแบบข้อความ 
3. มีสรุปทางสถิติให้ 
4. สามารถเปิดดูในรูป spread sheet ได้เลย สามารถนําข้อมูลออกไปประมวลผลได้ง่าย 
5. สามารถส่งเมล์ไปยังคนที่จะให้ตอบได้ง่าย 

http://introduction-blogger.blogspot.com/2010/08/upload-blogspsot.html


 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  
    การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ
บล็อก เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน เสริมการเรียนการสอน  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนและ
บทเรียนออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง
30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนและบทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง
30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการทําโครงงานดังนี้ 

 1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 3.  เครื่องมือในการศึกษา 
  4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษา 
  5.  การออกแบบการศึกษา 
  6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนามนพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน  45  คน  

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนออนไลน์  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  2.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง บทเรียนออนไลน์  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
ประกอบด้วย 



 
 

 3.1  บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
  3.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ วิชา สื่อสังคมออนไลน์ 

4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

 4.1  การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ 
https://sites.google.com/a/namonpit.ac.th/comkrutae/ มีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) 

  

2. วิเคราะห์เนื้อหาท่ีจะน ามาสร้างบทเรียนออนไลน์   

3. ออกแบบกจิกรรมการเรียนผ่านออนไลน ์

4. แปลงบทเรียนเป็นสื่อออนไลน ์  

5. น าสื่อออนไลน์เข้าสู่เว็บไซต์ 

6. ทดลองระบบบทเรียนออนไลน์ 

7. ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

8. ปรับปรุง  แก้ไข และน าไปใช้สอนจริง 

1. ศึกษา ค้นคว้า อบรม เว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์   



 
 

ตาราง 1 แสดงหน่วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์ 

หน่วยที ่ เนื้อหา ใช้เวลา 
1 ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ 3 ชั่วโมง 
2 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 2 ชั่วโมง 
3 ข้อดีข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์ 2 ชั่วโมง 
4 การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ 6 ชั่วโมง 
5 การประยุกต์ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 5 ชั่วโมง 

จํานวน  18  ชั่วโมง 

 

 

5.  การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

  

1. ศึกษาทฤษฎีการสร้าง  จากเอกสาร  ต าราวิชาการ 

2. ก าหนดประเด็นที่ต้องการถาม   

3. ตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ   

4. สร้างเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 



 
 

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการเรียนการสอน 

 ค าชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นหรือตรงตามความเป็นจริง  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการเรียนการสอน   

           รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การสอนวิธีนี้ทําให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น      
2. นักเรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนด้วยวิธีนี้      
3. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ได้ดีขึ้น 

     

4. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี
มากขึ้น 

     

5. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ      
6. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้เก่งขึ้น 

     

7. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถสังเคราะห์
ข้อมูลได้เก่งขึ้น 

     

8. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์มากข้ึน 

     

9. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตได้เก่งขึ้น 

     

10. นักเรียนต้องการให้มีนําเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
มาใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

     

11. นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT นี้อีก 

     

12. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT นี้เพียงใด 

     

13. การจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT นี้ 
ทําให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานเผยแพร่บน
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     

ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการใช้บล็อกเพ่ือการเรียนรู้   
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 



 
 

6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ศึกษาที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี(DLIT) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์   โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert’s Rating  Scale)  
มี 5 ระดับ ดังนี้  

พอใจมากที่สุด  มีค่าน้ําหนัก     5 
   พอใจมาก  มีค่าน้ําหนัก     4 
   พอใจปานกลาง  มีค่าน้ําหนัก     3 
   พอใจน้อย  มีค่าน้ําหนัก     2 
   พอใจน้อยที่สุด  มีค่าน้ําหนัก     1 

การนําคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
นําค่าเฉลี่ย (Mean) แปรผล ดังนี้  (Best, 1970 อ้างถึงในบุญมี พันธุ์ไทย, 2545 : 60) 

 ค่าเฉลี่ย (Mean)  4.50 – 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  3.50 – 4.49 หมายถึง พอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  2.50 – 3.49 หมายถึง พอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  1.50 – 2.49 หมายถึง พอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  1.00 – 1.49 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 

1. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

2. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้จ านนวน 30 ฉบับ 

3. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล 

4. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  "การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” ผูว้ิจัยได้นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

  

รายการ X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. การสอนวิธนีี้ทําให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น 4.47 0.50 มาก 

2. นักเรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนด้วยวิธีนี้ 4.53 0.62 มากที่สุด 
3. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ได้ดีขึ้น 

4.37 0.71 มาก 

4. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากข้ึน 4.60 0.49 มากที่สุด 

5. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ 4.43 0.67 มาก 

6. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เก่งขึ้น 3.70 0.59 มาก 

7. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนสามารถสังเคราะห์ข้อมูลไดเ้ก่งขึ้น 3.77 0.56 มาก 

8. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 4.20 0.65 มาก 

9. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ได้เก่งขึ้น 

4.53 0.62 มากที่สุด 

10. นักเรียนต้องการให้มีนําเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาใช้ในรายวิชา
อื่น ๆ 

4.03 0.55 มาก 

11. นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT นี้อีก 

4.47 0.56 มาก 

12. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT นี้เพียงใด 

4.40 0.66 มาก 

13. การจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT นี ้ทําให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู ้และมีผลงานเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

4.33 0.54 มาก 

รวม 4.29 0.59 มาก 



 
 

  จากตาราง2  แสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 5 โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยโดยรวม  X = 4.29  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย  3  ลําดับแรก  คือ  การเรียนด้วยวิธีนี้        
ทําให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากขึ้น  X =  4.60 ,  นักเรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนด้วยวิธีนี้  
X = 4.53, การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้เก่งขึ้น X = 4.53   
 

  



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

   รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สามารถสรุปผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้    

1. สรุปผลการศึกษา  
  1.  สื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา 
สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 5 หน่วยการเรียน มีผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก  
  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนและบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสาสรสนเทศ (DLIT)  รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์ รหัส ง30249 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ใน
ระดับมาก 

2. ข้อเสนอแนะ   

  2.1 การน าไปใช ้
       การนําสื่อไปใช้ควรมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร 

  2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
       ควรศึกษาผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่อบทเรียนออนไลน์  หรือควรศึกษาเจตคติของ
นักเรียนต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
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2. นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  สพป.กส. 3 
3. นางศิรินุช  ชัยช่วย  ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียนนามนพิทยาคม  สพม. 24 

  



 
 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ วิชา สื่อสังคมออนไลน์ (ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา) 
............................................................................................................................. ..................................... 
ค าชี้แจง 

บทเรียนมีคุณภาพ อยู่ในระดับใดโดยทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง 
ระดับความเห็นของแต่ละข้อ ระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ดีมาก   ได้คะแนน 5 
ดี   ได้คะแนน 4 
ปานกลาง  ได้คะแนน 3 
พอใช้   ได้คะแนน 2 
ควรปรับปรุง  ได้คะแนน 1 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านตัวอักษร (Text) 
1.1 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ อ่านง่าย และชัดเจน      
1.2 รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ สวยงาม อ่านง่าย และชัดเจน      
1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร และสีของพ้ืนที่ใช้      
1.4 ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษรหรือข้อความในแต่ละ
กรอบ 

     

2. ด้านภาพนิ่ง (Image) 
2.1 สีและความชัดเจนของภาพที่ใช้      
2.2 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย      
2.3 ความสมดุลของการจัดวางภาพในแต่ละกรอบ      
3. ด้านแอนิเมชั่น (Animation) 
3.1 ขนาดของภาพที่ใช้เหมาะสม      
3.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้      
3.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย      
3.4 ความเหมาะสมของการจัดวางภาพในกรอบ      
4. ด้านเสียง (Audio) 
4.1 ระดับความดังของเสียงสม่ําเสมอเสียงที่ใช้อธิบาย เนื้อหา
เหมาะสม 

     

4.2 ระดับความดังของเสียงดนตรีที่ใช้ ประกอบเหมาะสม      
4.3 ความชัดเจนของเสียงที่อธิบาย      
 
 
 



 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5. ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
5.1 การควบคุมบทเรียนทําได้ง่ายและสะดวก      
5.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง เนื้อหาภายในแต่ละเรื่อง      
5.3 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง ระหว่างบทเรียนแต่ละเรื่อง      
6. ด้านอื่น ๆ 
6.1 การออกแบบจอภาพน่าสนใจและ ดึงดูดความสนใจ      
6.2 ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภทข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพแอนิเมชั่น และเสียงในบทเรียน 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ด้านตัวอักษร (Text) 
............................................................................................................................. ......................................
...…………………………………………………………………………………………...........................................................
ด้านภาพนิ่ง (Image) 
............................................................................................................................. ......................................
...…………………………………………………………………………………………........................................................... 
ด้านแอนิเมชั่น (Animation) 
............................................................................................................................. ......................................
...…………………………………………………………………………………………........................................................... 
ด้านเสียง (Audio) 
............................................................................................................................. ......................................
...…………………………………………………………………………………………........................................................... 
ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
............................................................................................................................. ......................................
...…………………………………………………………………………………………........................................................... 
ด้านอื่น ๆ 
............................................................................................................................. ......................................
.…………………………………………………………………………………………….......................................................... 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
(...........................................................) 
วันที่.........../............................./............ 

 
 



 
 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา วิชา สื่อสังคมออนไลน์
......................................................................................................................... .......................................... 
คําชี้แจง   บทเรียนมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับใดให้ทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง ระดับความเห็น 
ของแต่ละข้อ ระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ดีมาก   ได้คะแนน 5 

ดี   ได้คะแนน 4 
ปานกลาง  ได้คะแนน 3 
พอใช้   ได้คะแนน 2 
ควรปรับปรุง  ได้คะแนน 1 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง      
1.2 ความเหมาะสมของการนําเข้าสู่บทเรียน      
1.3 ความถูกต้องและเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา      
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา      
1.5 ความเหมาะสมของระดับผู้เรียน      
2. ด้านภาพ 
2.1 ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหาในบทเรียน      
2.2 ความถูกต้องของการใช้ภาษาและการสื่อสาร      
2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา      
2.4 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ      
2.5 การแสดงผลส่งงาน      
 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ประเมิน 
(……………………………………) 
วันที่..….…/….……./…….…. 

 
 



 
 

ตาราง 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ (ด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา)  วิชา   
สื่อสังคมออนไลน์ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. ด้านตัวอักษร (Text) 4.58 ดีมาก 
1.1 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ อ่านง่าย และชัดเจน 4.33 ดี 
1.2 รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ สวยงาม อ่านง่าย และชัดเจน 4.67 ดีมาก 
1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร และสีของพ้ืนที่ใช้ 4.67 ดีมาก 
1.4 ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษรหรือข้อความในแต่
ละกรอบ 

4.67 ดีมาก 

2. ด้านภาพนิ่ง (Image)  4.56 ดีมาก 
2.1 สีและความชัดเจนของภาพที่ใช้ 4.67 ดีมาก 
2.2 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย 4.67 ดีมาก 
2.3 ความสมดุลของการจัดวางภาพในแต่ละกรอบ 4.33 ดี 
3. ด้านแอนิเมชั่น (Animation) 4.41 ด ี
3.1 ขนาดของภาพที่ใช้เหมาะสม 4.33 ดี 
3.2 ความชัดเจนของภาพที่ใช้ 4.67 ดีมาก 
3.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย 4.33 ดี 
3.4 ความเหมาะสมของการจัดวางภาพในกรอบ 4.33 ดี 
4. ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 4.56 ดีมาก 
4.1 การควบคุมบทเรียนทําได้ง่ายและสะดวก 4.67 ดีมาก 
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง เนื้อหาภายในแต่ละเรื่อง 4.67 ดีมาก 
ภ.3 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยง ระหว่างบทเรียนแต่ละ 
เรื่อง 

4.33 ดี 

5. ด้านอ่ืน ๆ 4.50 ดีมาก 
5.1 การออกแบบจอภาพน่าสนใจและ ดึงดูดความสนใจ 4.67 ดีมาก 
5.2 ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภทข้อความ 
ภาพนิ่ง แอนิเมชั่น และเสียงในบทเรียน 

4.33 ดี 

เฉลี่ยโดยรวม 4.54 ดีมาก 
 
 
  



 
 

ตาราง 4  สรุปผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ด้านเนื้อหา วิชา สื่อสังคมออนไลน์ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1.ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.47 ด ี
1.1 เนื้อหาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4.67 ดีมาก 
1.2 ความเหมาะสมของการนําเข้าสู่บทเรียน 4.33 ดี 
1.3 ความถูกต้องและเหมาะสมในการลําดับเนื้อหา 4.33 ดี 
1.4 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.33 ดี 
1.5 ความเหมาะสมของระดับผู้เรียน 4.67 ดีมาก 
2. ด้านภาพ 4.53 ดีมาก 
2.1 ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหาในบทเรียน 4.33 ดี 
2.2 ความถูกต้องของการใช้ภาษาและการสื่อสาร 4.67 ดีมาก 
2.3 ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา 4.67 ดีมาก 
2.4 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 4.33 ดี 
2.5 การแสดงผลการส่งงาน 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 ดีมาก 
 
 
  



 
 

แบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ใน
การเรียนการสอน วิชา สื่อสังคมออนไลน์

............................................................................................................................. ...................................... 
คําชี้แจง   บทเรียนมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับใดให้ทําเครื่องหมาย / ลงในช่อง ระดับความเห็น 
ของแต่ละข้อ ระดับความคิดเห็นมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ดีมาก   ได้คะแนน 5 

ดี   ได้คะแนน 4 
ปานกลาง  ได้คะแนน 3 
พอใช้   ได้คะแนน 2 
ควรปรับปรุง  ได้คะแนน 1 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การสอนวิธีนี้ทําให้นักเรียนไดร้บัความรู้มากข้ึน      
2. นักเรียนรูส้ึกมีความสุขกับการเรียนด้วยวิธีน้ี      
3. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT ได้ดีขึ้น 

     

4. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยมีากขึ้น      
5. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ      
6. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมลูไดเ้ก่งข้ึน      
7. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถสังเคราะห์ข้อมลูได้เก่งขึน้      
8. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์มากข้ึน      
9. การเรียนด้วยวิธีนี้ ทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตได้
เก่งข้ึน 

     

10. นักเรียนต้องการให้มีนําเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT มาใช้ในรายวิชาอื่น ๆ      
11. นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรยีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT นี้
อีก 

     

12. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT นี้เพียงใด 

     

13. การจดัการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT นี ้ทําให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู ้และมผีลงานเผยแพร่บนอนิเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ...................................................................... 

       ลงชื่อ……………………………………ผู้ประเมิน 
(……………………………………) 

          วันที่..….…/….……./…….…. 



 
 

ตาราง 5  สรุปผลการประเมินคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการเรียนการสอน วิชา สื่อสังคมออนไลน์ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. การสอนวิธนีี้ทําให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น 4.33 ด ี
2. นักเรียนรู้สึกมีความสุขกับการเรียนด้วยวิธีนี้ 4.67 ดีมาก 
3. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT ได้ดีขึ้น 

4.67 ดีมาก 

4. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากข้ึน 4.67 ดีมาก 
5. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ 4.33 ดี 
6. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เก่ง
ขึ้น 

4.33 ดี 

7. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนสามารถสังเคราะห์ข้อมูลไดเ้ก่ง
ขึ้น 

4.33 ด ี

8. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 4.67 ดีมาก 
9. การเรียนด้วยวิธนีี้ ทําให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตได้เก่งขึ้น 

4.33 ดี 

10. นักเรียนต้องการให้มีนําเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มาใช้ใน
รายวิชาอืน่ ๆ 

4.67 ดีมาก 

11. นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT นี้อีก 

4.33 ดี 

12. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT นี้เพียงใด 

4.33 ดี 

13. การจัดการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT นี ้ทําให้
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานเผยแพรบ่นอินเทอร์เน็ตอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 ดี 
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูศ้ึกษาค้นคว้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 

 

 

 ชื่อ                              นายเทวัญ  ภูพานทอง 
 เกิด                                     18  ธันวาคม  2523 
 สถานที่เกิด                            ต.ตะเน๊าะปูเต๊ะ  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา 
 ต าแหน่ง                           ครูชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน          โรงเรียนนามนพิทยาคม 

                   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 การศึกษา                      บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
      วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   สถาบันการพลศึกษา 
      วิทยาเขตมหาสารคาม     

  
 

 ประวัติการท างาน 
         -  20  พฤษภาคม  2548    ครูผู้ช่วย  โรงเรียนนามนพิทยาคม 

         -  ปัจจุบัน            ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนนามนพิทยาคม 
  

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ 
-  รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 13 ตัวแทน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 24 เข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติ ปี 2559 
- รางวัล Thailand Social Media Award 2013 ระดับประเทศ ของ สพฐ. 

  -  รางวัลเหรียญทอง Obec Awards  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556  จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร 

-  ผู้มีผลงานอันน่ายกย่อง  Symposium 2007 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
-  ครูผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ดีเด่น ปี 2555  สหวิทยาเขตพลังผึ้ง 
-  ครูผู้มีผลงานดีเด่น  ปี 2553, 2554 และ 2555 ของสมาคมครูอําเภอนามน 
-  ผลงานสื่อการสอน CAI เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เว็บไซต์ Skoolbuz 
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รายการสร้างเว็บเพจด้วย CMS เหรียญทองแดง ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553  จังหวัดอุดรธานี 
  -  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รายการสร้างเว็บเพจด้วย CMS เหรียญเงิน  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554  จังหวัดมหาสารคาม 

-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน รายการสร้างเว็บเพจด้วย CMS เหรียญเงิน ระดับภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555  จังหวัดชัยภูม ิ

  

 


