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บทคัดยอ
 การนําอีเลิรนน่ิงไปใชในดานการสงเสริมประสทิธิภาพดานการเรียนการสอนในปจจุบนัมหีลากหลาย

รปูแบบซึง่เปนวธิกีารเรยีนทีส่ามารถสรางสงัคมแหงการเรยีนรูใหเกดิขึน้ สรางความสมัพนัธระหวางกนัภายใน

กลุมทีเ่รยีนรูรวมกนัและยงัสามารถขยายความสมัพันธไปยงับคุคลภายนอก   กลุมทีต่ดิตอ หรอืแหลงทรพัยากร

ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและพ่ึงพาชวยเหลือกันโดยอาศัยเครือขายสังคมออนไลนเขารวมกัน              

งานวิจัยนี้จึงไดสรางเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนอีเลิรนนิ่ง โดยเพิ่มชองทางการสื่อสารกันระหวาง       

ผูสอนและผูเรียนซ่ึงนําเทคโนโลยเีฟสบุคมาประยุกตรวมในระบบเพือ่เปนรูปแบบทางเลอืกใหมในการเช่ือมโยง

ไปยังสังคมออนไลนไดอยางสะดวก โดยสามารถรับทราบกิจกรรมการเรียนการสอนผานทางเฟสบุคได         

อยางรวดเร็ว ระบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวา  สปริงเฟรมเวิรค รวมกับโมดูลการแชร

ของเฟสบุคและระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โดยแบงผูใชเปน 4 ประเภท คือ ผูเรียน ผูสอน ผูบริหารและ

ผูดูแลระบบ  ระบบน้ีไดนําไปทดลองใชในการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา  จํานวน 5 โรงเรียนและ       

มีผลการสํารวจจากกลุมประชากรตัวอยางทั้งหมด 367 คน  ผลจากการวิจัยสรุปไดวา คาความพึงพอใจ       

ของระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนในดานการมีสวนชวย                 

ในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนไดในระดับมาก
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คําสําคัญ
 อีเลิรนนิ่ง    ระบบการจัดการเรียนการสอน    ระบบการจัดการเนื้อหา    เครือขายสังคมออนไลน 

Abstract  

 The present application of e-learning to enhance teaching and learning has a variety of 

models that can create social learning to occur. Building the relationship within the group to learn 

together. And also can expand relations to outsiders or resources of ideas. And rely on the support 

based on the social network. Therefore, creating a model for e-learning in the age of social network 

by joining Facebook technology to the system. The Learning Management System by Communication 

on Social Network (CoSN-LMS) integrates information technology, learning management and social 

network media to create the instrument for modern learning management and rapid communication 

which can acknowledge the activities of Learning via Facebook immediately. The system was 

developed by Java, Spring Framework, Facebook API and MySQL. There is 4 type of users on 

CoSN-LMS include learner, instructor, manager, and system administrator. The population for 

quantitative research was 5 high school grade level with 367 people. The research conclusion is 

that the satisfaction of the system. In the part of communication between teachers and students 

contribute in high level.

Keywords
 E-learning, Learning Management System, Course Management System, Social Network

บทนํา
 ในปจจุบันมีการนําระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ      

ของอีเลิรนนิ่งมากย่ิงขึ้น เนื่องจากสภาพการเรียนรูในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนสําคัญ เพื่อให        

ผูเรยีนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของผูเรยีนและเปนการสนองตอพระราชบัญญัตกิารศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (Ministry of Education, 2002)

 อีเลิรนนิ่ง (E-Learning) คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เขามามีสวนรวม

กับการจัดระบบการเรียนการสอน เปนกระบวนการเรียนรูดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเคร่ืองมือชวย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือเปนบทเรียนออนไลน โดยผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูบทเรียน         

ไดดวยตนเองผานอินเทอรเน็ตซ่ึงสามารถเขาถึงบทเรียนไดทุกเวลาทุกสถานที่ ที่สามารถเช่ือมตอเขาสู           

เครือขายได ซึ่งผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจาก      

ผูเรียนมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถแตกตางกัน (Eamsiriwong, 2008)
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เคร่ืองมือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนหลายเคร่ืองมือ เชน Moodle, Classstart.org ยังคงพบ     

จุดดอยในการนําเสนอเนื้อหารายวิชาที่มีรูปแบบคลายกัน ไมมีการปรับปรุงใหสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียน มีการสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอนโดยใชเว็บบอรดทั่วไป ชองทางการติดตอสื่อสาร                 

กับอาจารยไมมีความหลากหลาย (Serivichayaswadi, 2014) ในขณะที่สถิติจากการสํารวจการใชเฟสบุค

สําหรับการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันมีจํานวนมากขึ้น โดยขอมูลสถิติการใชเฟสบุคของประเทศไทยใน   

ป พ.ศ.  2558 พบวา มีจํานวนผูใชงาน จํานวน 16,059,880 คน (Socialbakers, 2016) ซึ่งเปนผูที่อายุระหวาง 

18 - 24 ป คิดเปนรอยละ 33 ของจํานวนผูใชทั้งหมด และคาดการณวาจะมีจํานวนผูใชเฟสบุคใน อนาคต        

ป 2564 มากถึง 24 ลานคน (Statista, 2016) 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยนําเทคโนโลยี

ของเฟสบุคมาชวยในการเพิ่มชองทางการสื่อสารกันระหวางผูเรียนและผูสอน และเพิ่มรูปแบบการนําเสนอ

เนือ้หาใหผูสอนไดเลอืกใชงานไดหลายรูปแบบ  ทาํการทดสอบกับโรงเรียนกลุมตวัอยาง 5 โรงเรยีน ซึง่มรีะบบ

การเรียนการสอนแบบอีเลิรนนิ่งในรูปแบบเดิมอยู ใหมาทดลองใชงานระบบที่พัฒนาข้ึนและทําการเก็บ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําไปเปนแนวทางการแกปญหาและปรับปรุงระบบการเรียน            

การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตอไปได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานส่ือเครือขายสังคม (The Learning 

Management System by Communication on Social Network) ที่เปนเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียน     

การสอนในรูปแบบสมัยใหม

 2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนมาชวย

ในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนรวมในระบบการจัดการเรียนการสอน

ทบทวนวรรณกรรม
 ประเภทของการจัดการเรียนการสอนออนไลน  โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบงเปน 

2 ประเภทไดแก ระบบการจัดการเนื้อหา (Course Management System: CMS) ที่ผูสอนสามารถจัดการ

เนือ้หาและสรางแบบฝกหดัตามเนือ้หาแตละบทและระบบการจดัการเรยีนการสอน (Learning Management 

System: LMS) ที่นอกเหนือจากการจัดการเนื้อหาและแบบฝกหัดแลว ผูเรียนสามารถเขาใชงานเพ่ือทํา          

แบบฝกหัด การรวบรวมคะแนน และการคํานวณคะแนน เปนตน

 องคประกอบของอีเลิรนนิ่ง  ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 

 1.  เนื้อหา (Content) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดและผูเรียนใชเวลาสวนใหญศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง
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 2. ระบบบริหารจัดการการเรียนการรู (Learning Management System) เปนเครื่องมืออํานวย      

ความสะดวกใหแกผูใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลน

 3. โหมดการติดตอสื่อสาร (Modes of Communication) เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารกันระหวาง

ผูสอนและผูเรียน

 4. แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบเปนการจดัใหผูเรียนมีโอกาสโตตอบกบัเน้ือหา (Eamsiriwong, 2008)

 การหาความสัมพันธระหวางระบบอีเลิรนนิ่ง การรับรูความสามารถของตนเองและผลการเรียนรู      

ของนักเรียน โดยกําหนดตัวแปรตน ไดแก คุณภาพระบบ E-learning คุณภาพสารสนเทศ การรับรู                    

ความสามารถของตนเอง การใชระบบ พฤติกรรมการเรียนรูดวยการควบคุมตนเอง และความพึงพอใจของ     

ผูใชตอระบบอีเลรินนิง่เปนตัวแปรตาม โดยสาํรวจจากนกัเรียน จาํนวน 674 คนใน Wawasan Open University 

(WOU) ประเทศมาเลเซยี  ผลปรากฏวาท้ังคุณภาพระบบอเีลิรนน่ิง คณุภาพสารสนเทศ การรับรูความสามารถ

ของตนเองสงผลกระทบตอการใชระบบ ความพงึพอใจของผูใชและพฤตกิรรมการเรยีนรูดวยการควบคมุตนเอง 

(Saba, 2012)

 Virtual Learning Tool (VLT) เปนซอฟตแวร (Software) การจัดการรายวิชาบนเครื่องแมขายแบบ

กาวหนาของ SBC Ameritech และ Collage of Engineering and Computer Science (CECS), University of 

Michigan-Dearborn ซอฟตแวรนี้อนุญาตใหสมาชิกไดพัฒนาความสามารถในการแตงเนื้อหาบนเว็บไซต

และชวยใหโปรแกรมการศกึษาทางไกลไมเกดิคาใชจาย (Abovyan, Zakarian, Shridhar & Sengupta, 2012)

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับและการจัดการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษาเขาดวยกันและการเลือกใช

เทคโนโลยทีีท่นัสมัยเพ่ือตอบสนองความเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากจะชวยใหผูเรยีนสามารถเรยีนรู  

ดวยตนเองท้ังกอนและหลังเขาช้ันเรียนไดในทุกท่ี ทุกเวลา โดยใชระบบจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตมีการเช่ือมโยงการเรียนรูระหวางนอกหองเรียนกับในหองเรียนดวยกรณีศึกษา หองเรียนแบบ    

ยอนกลับชวยเพ่ิมเวลาการจดักจิกรรมในหองเรียนใหมมีากข้ึน ซึง่ทาํใหผูสอนสามารถนํากรณีศกึษาท่ีหลากหลาย

มาใชในการอภิปรายทั้งแบบเปนกลุมและรายบุคคลซึ่งชวยตอบสนองความสนใจของผูเรียน (Khoenkaw & 

Noparit, 2016)

 ปญหาในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ประกอบดวย      

(1) ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร (2) ขาดความรูดานเทคโนโลยี ระบบการเรียนการสอน

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (3) ราคาแพงและการละเมิดลิขสิทธ์ิ (4) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

ของประเทศ ทีข่าดความพรอม (5) ปญหาเกีย่วกบัมาตรฐานการพฒันาเวบ็ภาษาไทย ทัง้การเขารหสั การใชฟอนต

และรูปแบบ (6) ปญหาเก่ียวกับมาตรฐานการจัดทําระบบ CMS/LMS  (Isranews, 2012) สาระสําคัญ           

ของรายงานประสบการณการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของการใช E-Learning  ในภาคการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา สรุปไดวา การท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสไดอยาง         

มีประสิทธิภาพนั้น สถาบันการศึกษาจําเปนที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
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 1.  ควรมีการนําวิธีการทางระบบการจัดการ (Systematic Approach Model) สําหรับ E-Learning 

มาใชครอบคลุมตัง้แตขัน้การเตรียมตัว ขัน้การเลือกเน้ือหา ขัน้การวเิคราะหหลกัสตูร ขัน้การออกแบบหลักสตูร 

ขั้นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ขั้นการประเมินผลและขั้นการบํารุงรักษา

 2. ควรมกีารใหการสนับสนนุครอูาจารย ผูสอนในทุกดาน ครอบคลุม การจดัการอบรมใหความรูและ

ทักษะที่จําเปน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานทรัพยากรสนับสนุนดานเครื่องมือ           

การเขาถึงและดานงบประมาน

 3. ควรมีการวางยทุธศาสตรและการวางนโยบายการจัดการโครงการอเีลรินนงิของสถาบนัการศกึษา

อยางชัดเจน ครอบคลุม การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ

การใช E-Learning

 4. ควรมีการมอบหมายผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจนในทุกระดับ รวมท้ังในกรณีสถาบันการศกึษาขนาดใหญ 

ควรจัดใหมีหนวยงาน (Unit) ที่มีความพรอมในการรับผิดชอบดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนการ

ปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว

 5. ควรมีการเตรียมความพรอมของผูเรียนรวมทั้งสนับสนุนใหคําแนะนําและใหผลปอนกลับ                 

แกผูเรียนทั้งในลักษณะประสานเวลาและไมประสานเวลา อยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ เพราะ                 

E-Learning เปนรูปแบบการเรยีนรูทีส่นับสนนุการเขาถึงเนือ้หาการเรยีนรูและการติดตอส่ือสารท่ียดืหยุน และ

ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่

 6. ควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการ e-Learning     

ที่เหมาะสม โดยมีองคประกอบสําคัญ คือ เทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ อุปกรณที่เกี่ยวของ

สาํหรบัการเขาถึง (Hardware) โปรแกรมระบบ และส่ือการสอนในลักษณะส่ือใหม (Software) และทรัพยากรบคุคล

ที่เปนฝายสนับสนุน (Peopleware)

 7. ควรมีกลไกในการควบคุม รวมทั้งการใหแรงจูงใจเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามแผนฯ                     

ที่ไดกําหนดไว เชน การกําหนดใหการเรียนการสอน e-Learning เปนหนึ่งในตัวช้ีวัด (KPI) ในการประเมิน     

การเรียนการสอนของครูอาจารยหรือการใหทุนสนับสนุนแกผูสอนในการสรางสื่อใหมเพื่อประกอบการสอน 

เปนตน

 8. ควรมีการใชนวัตกรรมดานวิธีการสอน (Pedagogy) เชน การเรียนรูแบบคอนเนคติวิสม               

(Connectivism) การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หรือ การเรียนผานเกม       

(Game-Based Learning) ที่ไปดวยกันกับอุปกรณและเทคโนโลยีการสอนใหม รวมทั้งการใชสื่อใหมรูปแบบ

ตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาการในดาน E-Learning เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย แปลกใหม กระตุนความสนใจของผูเรียน (Laohajaratsang, 2012)
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วิธีการวิจัย
 1. ศกึษาและวเิคราะหระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนทีน่ยิมนาํมาใชในสถาบันการศึกษา 

เชน Moodle, Classstart.org

 2. ศึกษาเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมตอสื่อสังคมออนไลน

 3. วิเคราะหระบบดวยยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML)

 4. ออกแบบระบบฐานขอมูลและพัฒนาระบบ โดย 

  4.1 ระบบฐานขอมูล MySQL

  4.2 ระบบเว็บเซิรฟเวอร Tomcat version 7

  4.3 เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต Eclipse โดยใชภาษาจาวา และ Spring Framework

  4.4 ออกแบบองคประกอบของหนาเว็บไซตโดยใช Bootstrap Framework

  4.5 พัฒนาการเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลน โดย Facebook API

 5. ติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคมบนเครื่องแมขาย

 6. อบรมการใชงาน และทดลองใชในโรงเรยีนระดบัมัธยมศึกษา จาํนวน 5 โรงเรยีน การสุมตัวอยาง

โรงเรียนและหองเรียนใชหลักการสุมแบบความสะดวกเปนหลัก

 7. เก็บแบบสอบถามจากผูประเมิน โดยมีครูจํานวน 10 คน (รวมผูบริหาร) และนักเรียน จํานวน 

357 คน ซึ่งสวนของผูดูแลระบบยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจเน่ืองจากไมมี           

สวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยตรง

 การทํางานของระบบแบงเปน 4 สวน ไดแก ระบบการศึกษา เนื้อหา ระบบการจัดการเรียนการสอน 

ระบบการส่ือสารระหวางผูเรียนและผูสอนและระบบการกาํหนดสิทธ์ิผูใช ผูใชระบบ  แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

ผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร และผูดูแลระบบ โดยมีการทํางานดังนี้

 ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา สงงาน และสามารถโพสตขอความผานระบบ ตามภาพที่  1 ขอบเขต

การใชงานระบบของผูเรียน

 

ภาพที่ 1: ขอบเขตการใชงานระบบของผูเรียน

 ผูสอนสามารถสรางเน้ือหาโดยเลอืกรปูแบบการนาํเสนอผานเว็บไซตไดหลากหลาย สรางแบบฝกหดั 

ตรวจงาน นําเสนอเนื้อหาและการโพสตขอความผานระบบ ตามภาพที่ 2 ขอบเขตการใชงานระบบของผูสอน
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ภาพที่ 2: ขอบเขตการใชงานระบบของผูสอน

 

 ผูบริหารสามารถดูรายงานขอมูลการเรียนการสอนไดทั้งหมด สวนผูดูแลระบบสามารถใชงาน             

ทุกอยางในระบบและสามารถกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานระบบของผูใชแตละประเภท ตามภาพที่ 3 ขอบเขต

การใชงานระบบของผูบริหารและผูดูแลระบบ

 

ภาพที่ 3: ขอบเขตการใชงานระบบของผูบริหารและผูดูแลระบบ

 

 การวิเคราะหออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบดวย UML สวนของผู ดูแลระบบ โดยใช

สถาปตยกรรมซอฟแวรแบบ Model, View และ Controller (MVC) ที่มีการแบงแยกระบบออกเปน 3 สวน

หลักไดแก Data Model, User Interface และ Control Logic ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4: การวิเคราะหออกแบบขั้นตอนการทํางานของระบบดวย UML

ผลการวิจัย
 1. ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม  ระบบการจัดการเรียน     

การสอนโดยสือ่สารผานเครอืขายสังคมถูกพฒันาข้ึนโดยมขีอบเขตการทาํงานของระบบเพือ่การจดัการเนือ้หา 

และระบบจดัการเรียนรู ดงัแสดงในตารางที ่1 เปรยีบเทยีบการทาํงานของ CMS, LMS และระบบจดัการเรยีน

การสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม
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ตารางที่ 1 

เปรยีบเทยีบการทาํงานของ CMS, LMS และระบบจดัการเรยีนการสอนโดยส่ือสารผานเครือขายสงัคม
 

 

 CMS LMS 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.       

7.     

 2. การจดักระบวนการเรียนการสอนโดยอาศยัเทคโนโลยเีครือขายสังคมออนไลน ไดนาํเทคโนโลยี   

ของเฟสบุคมาชวยในการสือ่สารระหวางผูสอนและผูเรยีน ซึง่ชวยใหการตดิตามเนือ้หาตาง ๆ  ในระบบไดงายขึน้ 

เชน การแชรบทเรียนผานเฟสบุค อีกทั้งยังลดขั้นตอนการใชงานใหสะดวกและเปนระบบมากขึ้น เชน สําหรับ         

ผูเรียนท่ีตองการเขาใชระบบตองลงทะเบียนโดยสมัครสมาชิก และล็อกอินเพ่ือเขาใชระบบ ตามภาพท่ี 5       

หนาจอหลัก สวนผูสอน เมื่อสมัครเปนผูสอนในระบบ ตองสงคํารองขอเปดรายวิชาใหผูดูแลระบบและเม่ือ    

ไดรับการตอบกลับ จึงสามารถเปดรายวิชาออนไลนได ผูสอนสามารถเพิ่มเนื้อหาแตละบทของรายวิชาไดทั้ง

ในรูปไฟลเอกสาร รปูภาพและขอความ ตามภาพท่ี 6 หนาจอรายวิชาของผูสอนและการแชรบทเรยีนผานเฟสบุค

ภาพที่ 5: หนาจอหลัก
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ภาพที่ 6:  หนาจอรายวิชาของผูสอนและการแชรบทเรียนผานเฟสบุค

 3. ผลการใชงานระบบการจดัการเรยีนการสอนโดยสือ่สารผานเครือขายสังคม  ผลการใชงาน

โดยการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความพึงพอใจจากบุคคลผูใชงาน 3 กลุมไดแก กลุมผูบริหาร ครู และ

นักเรียน โดยไมมีการเก็บขอมูลจากผูดูแลระบบเนื่องจากไมไดมีสวนเก่ียวของกับการเรียนการสอนโดยตรง 

ในกลุมของครูซึ่งสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยมีประสบการณการใช CMS และ/หรือ 

LMS เพ่ือเปรยีบเทยีบกบัระบบการจดัการเรียนการสอนโดยส่ือสารผานเครือขายสงัคม และเก็บรวมรวมขอมูล

จากกลุมนักเรียน โดยใหเลือกระบบตามแตละขอของแบบสอบถาม  แสดงผลตามตารางที่ 2 เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของ CMS/LMS กับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยส่ือสารผานเครือขายสังคมออนไลน          

โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งนําขอมูลจากการสํารวจท้ังหมดมารวมกันโดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ 

(Nuntasukhon, 2012) คะแนนคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนคาเฉลี่ย 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนคาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง คะแนนคาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจนอย และคะแนนคาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

หมายถึงความสําคัญอยูในระดับพึงพอใจนอยสุด

ตารางที่ 2 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ CMS/LMS กับระบบการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม
 

 
CMS/LMS CoSN-LMS 

  S.D.   S.D.  

1.  4.15 0.67  2.80 0.65 

 

2. 
 

4.00 0.71  3.15 0.59 

 

3. 
 

4.23 0.53  3.46 0.84 

 

4. 
 

3.97 0.78 

 

4.20 0.72  

5.  4.07 0.77  2.64 0.90 

 

6. 
 

4.20 0.64  2.88 0.67 

 

7. 
 

3.41 0.56 

 

4.22 0.73  

8. 
 

3.20 0.51 

 

3.96 0.65  

9. 
 

3.98 0.78  2.78 0.54 

 

10. 
 

4.05 0.73  3.18 0.83 
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สรุป
 ผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบจัดการเรียนการสอนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคมที่พัฒนาขึ้นในสวน  

ทีไ่ดเพิม่เทคโนโลยีการติดตอสือ่สารผานเครือขายสงัคมออนไลน เพือ่ปรบัปรงุประสิทธภิาพการสือ่สารระหวาง

ผูสอนและผูเรียน ไดผลการประเมินความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานความรวดเร็วในการตอบระหวางสมาชิก

ในกลุม  เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามทุกคนมีการใชงานสื่อสารกันผานเฟสบุคในชีวิตประจําวันอยูแลว          

ดังนั้นเม่ือมีขอมูลจากแหลงอื่น ๆ แสดงปรากฏใหเห็นในเฟสบุคของแตละคน จะทําใหมีการส่ือสารกันได

รวดเร็ว เนือ่งจากผูสอนและผูเรยีนไดรบัทราบขอมลูการเรยีนการสอน ทีม่กีารเพ่ิมเติมในระบบผานเฟสบุคได

อยางรวดเร็ว ซึ่งตรงตามวัตถุประสงที่ตองการ  แตมีผลสรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจสวนอื่นอยูในเกณฑระดับ

ปานกลาง เนือ่งจากสวนของการใชงาน การนําเสนอเนือ้หาไดตรงตามความตองการของผูใช การอพัโหลดไฟล

ไดหลากหลายชนิดและดานความปลอดภยัในการกาํหนดสทิธิใ์หผูเรยีนเขากลุม ยงัมจีดุดอยซึง่ตองเกบ็ขอมลู

การใชงานเพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มชองทางเครือขายสังคม ออนไลนแบบอื่น ๆ ตอไป
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