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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัเรื่อง “การประเมนิผลการจดัท าโครงการ ‘บอกกล่าวเล่าต่อ’ ในการ
จดัการเรยีนการสอนรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยั” (The Evaluation of “Say it Forward” 
Project of Contemporary Culture Course) มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อประเมินผลการท า
กจิกรรมโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” ในการเรยีนการสอนภาคการศกึษาที่ 2/2556 ม ี
เพื่อน าผลจากการประเมนิไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนในรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยั 
ท าการศกึษาวจิยัโดยการเก็บแบบสอบถามประมวลค่ารอ้ยละ และการสนทนากลุ่มย่อย 
โดยใช้โมเดล CIPP มาใช้ประเมนิผลโครงการ ซึ่งมนีักศกึษาทัง้หมด 109 คน แบ่งเป็น 
11 กลุ่ม 
 ผลการศกึษาพบว่า ในด้านการประเมนิสภาวะแวดล้อมก่อนการด าเนินการ
โครงการ การจดัท าโครงการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมโดยสามารถตอบโจทย์มาตรฐาน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องรายวชิา และมคีวามเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่ อง นักศึกษาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จ าเป็น ต่อการจัดท าโครงการ มี
ความสามารถในด้านการเรยีนรู้ และมคีวามคดิเชงิสร้างสรรค์ ในส่วนของการประเมนิ
ปจัจัยน าเข้า พบว่า ระยะเวลา เกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงความเป็นได้ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส าหรบัการประเมิน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ และการแลกเปลี่ยนเนื้อหาต่างๆ ผ่านแฟนเพจอย่างสม ่าเสมอ โดยมกีลุ่มที่
ท างานไม่สม ่าเสมอจ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มทีม่วีนิัยในการท างานสูง จ านวน 2 กลุ่ม เมือ่
ประเมนิผลผลติที่เกดิขึน้ พบว่า นักศกึษาสามารถท างานได้ตามเป้าหมายของกจิกรรม
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และตามทีผู่ส้อนมุ่งหวงั ทัง้นี้ นกัศกึษาบางส่วนมกีารสานต่อโครงการภายนอกหอ้งเรยีน
แมว้่าจะมกีารด าเนินงานไมส่ม ่าเสมอกต็าม  
 

ค าส าคญั: โครงการบอกกล่าวเล่าต่อ การวจิยัในชัน้เรยีน การประเมนิโครงการ CIPP 
 

Abstract 
This research aimed to evaluate the project Say it Forward carried out in the 
Contemporary Culture course in the second semester of the 2013 academic year 
and to use the results to improve the course’s teaching and learning process. 
There were 109 students enrolled in this class and they were divided into 11 
groups. Data collected from questionnaires were analyzed using the statistical 
model of percentages while those from focus groups were processed by the CIPP 
model. The study found that, in terms of context evaluation, the project was 
suitable to be used as an in-class activity, meeting the course outcomes under the 
Thai Qualifications Framework. In addition, there was a possibility that the project 
could be continued because the students had access to course-required 
technology (a Facebook fanpage), the ability to learn, and a creative mind. In 
terms of input evaluation, the research found that the project length, the marking 
criteria, and the feasibility of intellectual exchange among the students were at an 
appropriate level. With regard to process evaluation, the research found that most 
students participated in the project, regularly exchanging their ideas about the 
course contents on the fanpage. Two groups of students did not submit their work 
on time while another two were highly disciplined. In terms of product evaluation, 
the research found that the students achieved the activity goals, meeting the 
instructor’s expectation. Some students carried out the project outside the 
classroom even though they were unable to do it on a regular basis.  
 
Keywords: Say it Forward Project; Classroom research; Project evaluation; CIPP 
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ความเป็นมา 
 การประเมนิผลจดัการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีในปจัจุบนั               
มกีารประเมนิผลการเรยีนการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษาผ่านระบบประเมนิการสอน
ผ่านอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นการประเมนิผลความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูเ้รยีนในดา้นคุณภาพการสอนและสิง่สนับสนุนการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน นอกจากนี้ ในแต่
ละชัน้เรยีนอาจมกีารประเมนิผลโดยวธิอีื่นๆ เช่น ประเมนิผลโดยผูส้อน การสะทอ้นผล
การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน เป็นตน้ อย่างไรกด็ ีการท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจและมสี่วนร่วมใน
ชัน้เรยีนทีม่กีลุ่มผูเ้รยีนเป็นจ านวนมากนัน้เป็นไปไดย้าก กจิกรรมกลุ่มจงึเป็นช่องทางหนึ่ง
ทีเ่ปิดใหน้กัศกึษามสี่วนร่วมในชัน้เรยีนไดม้ากขึน้  
 ผูว้จิยัในฐานะผูส้อนรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยัซึ่งเป็นรายวชิาศกึษาทัว่ไปใน
หมวดสงัคมศาสตร์ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มนีักศกึษาในกลุ่มการเรยีนประมาณ 
100 - 200 คนในแต่ละภาคการศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมกลุ่มทีช่ ื่อว่ากจิกรรม “บอกกล่าวเล่า
ต่อ” (Say it forward) กจิกรรมนี้ตอบโจทย์เรื่องประสิทธผิลในการเรยีนการสอน ทัง้ใน
ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะปญัญา ดา้นการสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเป็น
กจิกรรมกลุ่มทีฝึ่กใหน้ักศกึษาวฒันธรรมตดิตามข่าวสารและเรยีนรูว้ฒันธรรมของตนเอง
และทัว่โลกไดผ้่านสงัคมออนไลน์ และ Social Network ดว้ยการน าสาระความรูม้าแบ่งปนั
ใหก้บัเพื่อนๆในกลุ่ม โดยการบูรณาการเทคโนโลยใีนเรยีนการสอน มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
สรา้งใหเ้กดิการเรยีนรูว้ฒันธรรมร่วมสมยัอย่างไมม่ขีอ้จ ากดัทางความคดิ ฝึกใหน้ักศกึษา
แสดงความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ และฝึกความรบัผดิชอบ โดยให้นักศกึษาสามารถมี
ส่วนร่วมกบัเพื่อนๆในกลุ่มได้อย่างทัว่ถึง โดยผู้สอนยังสามารถยกกรณีตัวอย่างจาก
ปรากฏการณ์ต่างๆ จากแฟนเพจดงักล่าวเพือ่สอดแทรกจรยิธรรมในการเรยีนการสอนได้
อกีด้วย โดยนักศกึษาจะต้องสรา้งแฟนเพจ (Fanpage) ในเวบ็ไซต์ Facebook เพื่อบอก
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัวฒันธรรมร่วมสมยัโพสต์ (post) ผ่านแฟนเพจความสนใจของกลุ่ม 
และใหเ้พือ่นแต่ละกลุ่มไดม้โีอกาสร่วมแสดงความคดิเหน็ การท าแฟนเพจดงักล่าวจะตอ้ง
แบ่งปนัใหค้นอื่นๆ นอกเหนือจากเพือ่นร่วมชัน้เรยีนไดร้บัความรูผ้่านการกดถูกใจ (Like) 
ในแฟนเพจนัน้ๆ ด้วย กจิกรรมดงักล่าวเริม่ตัง้แต่ภาคการศกึษา 2/2555 แมว้่าผูส้อนจะ
เหน็ว่ากจิกรรมดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการจดักจิกรรม แต่กจิกรรมดงักล่าวยงัไมเ่คย
มกีารประเมนิผลการจดักจิกรรมจากตวัผูเ้รยีนเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนอย่างจรงิจงั 
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท างานวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อประเมนิผลการจดักจิกรรมดงักล่าว โดย
จากการจดักิจกรรมในภาคการศึกษา 2/2555 ซึ่งมีทัง้หมด 16 กลุ่ม พบว่ากิจกรรม
ดงักล่าวท าใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็ภายในกลุ่มไดอ้ย่างน่าสนใจ และบางกลุ่มยงัคง
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ท าแฟนเพจเพื่อแบ่งปนัเรื่องราวต่อการเรยีนการสอนในกลุ่มการเรยีนที่ 1 การดึงเอา 
Facebook มาช่วยในระบบการเรยีนการสอน เป็นช่องทางในการสื่อสารและการเผยแพร่
ขอ้มลูไดเ้ป็นอย่างด ีผูส้อนพยายามดงึเอาตวัอย่างที่น่าสนใจซึ่งเป็นประเดน็ร่วมสมยัมา
น าเสนอเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจและดงึดดูผูเ้รยีนกลุ่มใหญ่ผ่านการสือ่สารกบักลุ่มเฉพาะ 
อย่างไรก็ดคีวามคดิเห็นต่อการปรบัปรุงกจิกรรมดงักล่าวในระบบประเมนิการสอนผ่าน
อินเตอร์เน็ตค่อนขา้งน้อย จากนัน้ในการจดัการเรยีนการสอนในปี 1/2556 มทีัง้สิ้น 20 
กลุ่ม ผูว้จิยัสงัเกตว่าการแสดงความคดิเหน็ของนักศกึษามปีระสทิธภิาพน้อยลง นักศกึษา
บางส่วนแสดงความคดิเหน็เพราะกลวัผดิ หรอืตอ้งการคะแนนเพยีงเท่านัน้ นอกจากนี้ ใน
ดา้นความรบัผดิชอบ ผูว้จิยัเหน็ว่านกัศกึษาเขา้ถงึ Facebook ไดง้่าย แต่ความรบัผดิชอบ
ในการร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มกลบัน้อยลง จงึสนใจว่ามปีญัหาอุปสรรคอะไรบา้งใน
การจดักจิกรรมดงักล่าว ปญัหาจากผู้เรยีนเป็นอย่างไร และปญัหาจากการจดัการเรยีน
การสอนเป็นอย่างไรบา้ง 
 ในการท ากิจกรรมในภาคการศึกษา 2/2256 ผู้ว ิจ ัยจึงปรับเปลี่ยนการท า
กจิกรรมโครงการ โดยทดลองตัง้ประเดน็หลกัใหก้บันักศกึษาภายใต้แนวคดิ “เปลีย่น ม.” 
ซึ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาวฒันธรรมร่วมสมยัในมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีและชุมชน
โดยรอบ ผ่านการท าแฟนเพจ ทัง้นี้ เพื่อให้นักศึกษามสี่วนร่วมในกลุ่มให้มากที่สุดและ
สามารถมองวฒันธรรมร่วมสมยัจากปรากฏการณ์ใกลต้วั โดยมกีารประเมนิจากผูส้อนและ
โดยเฉพาะการสะท้อนจากตัวนักศึกษาเอง เพื่อน าผลการศึกษาดงักล่าวไปใช้ในการ
ปรบัปรุงการเรยีนการสอบนต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อประเมนิผลการท ากจิกรรมโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” ในการเรยีนการ

สอนรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยั 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  สามารถน าผลการวจิยัไปปรบัปรุงการท ากจิกรรมและการเรยีนการสอนในชัน้
เรยีน 
 

วิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณและคุณภาพ ศกึษาเฉพาะนักศกึษา
ทีเ่รยีนรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยัในมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ใชร้ะยะเวลาด าเนินงาน 1 
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ปี (1 ตุลาคม 2556 - 30 กนัยายน 2557) และโดยท าการประเมนิเฉพาะกจิกรรมในภาค
การศกึษาที่ 2/2556 โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ผูเ้รยีนประเมนิกจิกรรม ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถามจะท าการวิเคราะห์ด้วยการอ่านค่าร้อยละจากความพึงพอใจในการท า
กจิกรรม และวเิคราะห์จากค าถามปลายเปิด และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
ผ่านการพดูคุยกบัหวัหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม เพือ่ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นปญัหาในการเรยีนการสอน 
และสอบถามพูดคุยกบัอาจารย์ผู้สอนในการพฒันากจิกรรม โดยท าการประเมินในแต่ละ
ช่วงเวลาทีท่ ากจิกรรมแตกต่างกนัไป ทัง้นี้ ผูว้จิยัในฐานะผูส้อนจะมกีารประเมนิตนเองใน
การจดัการเรยีนการสอนดว้ย 
 ประชากรในการศกึษาคือ นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาวฒันธรรม
ร่วมสมยัในภาคการศกึษา 2/2556 โดยมนีกัศกึษาลงทะเบยีนจ านวนทัง้สิ้น 107 คน และ
ถอนรายวชิา 1 คน คงเหลอื 106 คน โดยมนีักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามรวมทัง้สิ้น 76 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.02 
 

แนวคิดและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (Literature review)  
 1. โมเดล CIPP 

การวจิยัครัง้นี้ใชก้ารประเมนิผลการจดักจิกรรมตามแนวทางของโมเดล CIPP 
ซึ่งพฒันาโดย Stufflebeam (2002 อ้างถึงใน สมพศิ สุขแสน, 2545) ได้ก าหนดประเด็น
การประเมนิออกเป็น 4 ประเภท 

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมิน
ก่อนการด าเนินการโครงการ เพือ่พจิารณาหลกัการและเหตุผล ความจ าเป็นทีต่อ้งด าเนิน
โครงการ ประเดน็ปญัหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ  

2. การประเมินปจัจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรพัยากรทีจ่ะใชใ้นการด าเนินโครงการ 

3. การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมนิเพื่อหา
ขอ้บกพร่องของการด าเนินโครงการ ทีจ่ะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา แก้ไข ปรบัปรุง ให้
การด าเนินการช่วงต่อไปมปีระสทิธภิาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบ กจิกรรม เวลา 
ทรพัยากรทีใ่ชใ้นโครงการ ภาวะผูน้ า การมสี่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมกีาร
บนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขัน้ตอน การประเมนิกระบวนการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการค้นหาจุดเด่น หรอืจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย / 
แผนงาน/โครงการซึง่มกัจะไมส่ามารถศกึษาไดภ้ายหลงัจากสิน้สุดโครงการแลว้ 
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P ) เป็นการประเมินเพื่ อ
เปรยีบเทยีบผลผลติที่เกดิขี้นตามวตัถุประสงค์ของโครงการ หรอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
รวมทัง้การพจิารณาในประเด็นของการยุบ เลกิ ขยาย หรอืปรบัเปลี่ยนโครงการ  แต่การ
ประเมินผลแบบนี้ มิได้ ให้ความสนใจต่อเรื่อ งผลกระทบ ( Impact) และผลลัพ ธ ์
(Outcomes)ของ นโยบาย / แผนงาน / โครงการเท่าทีค่วร 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้ว ิจยัได้น ามาเป็นแนวทางในการประเมินผลการจัด
กจิกรรมตามกรอบดงัภาพที ่1  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
  

CIPP 
Mode

l Input 
- แนวทางการ
จดัท าโครงการ 
- ความเหมาะสม
และความชดัเจน
ในการก าหนด
รปูแบบ  
- ระยะเวลาการท า
กจิกรรม การ
ก าหนดคะแนน  
- ความเหมาะสม
ของทรพัยากรทีใ่ช ้

Process  
- การมสี่วนร่วมในการท างาน 
การเลอืกโพสตเ์นื้อหา 

- การบูรณาการเทคโนโลยี
เขา้กบัการเรยีนการสอน 

Product 
-ผลผลติที่
เกดิขึน้ ตาม
วตัถุประสงค์
ของกจิกรรม 
-ขอ้เสนอแนะต่อ
การปรบัปรุง
กจิกรรม 

Context 
- การใชส้ื่อเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 
-การจดัการศกึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
-การท ากจิกรรมในหอ้งเรยีนขนาดใหญ่ 
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2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนเสมอืนเป็นการจดัการเรยีนการสอนผ่าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปจัจุบันมีการท าการเรียนการสอนในหลากหลาย
รปูแบบ เช่นในลกัษณะ E-learning หรอืการจดัโครงการ ดงังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

วรรณชร ไชยเดช และก้องกาญจน์  วชิรพนัง (2557) ศกึษาการใช้โซเชียล
มเิดยีในการจดัการเรยีนการสอน โดยมองพฤตกิรรมการใช้ Facebook ส าหรบัสนับสนุน
การเรยีนรู้ของนักศึกษา และวิเคราะห์ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรยีนรู้ของ
นักศึกษาที่เกิดจากการใช้ Facebook ที่เรียนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีพบว่ามสีามปจัจยัทีม่อีทิธพิลในทางบวกอย่างมนีัยส าคญั 
คอื หนึ่ง บทบาทของการเป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรูข้องการอาจารยผ์่านการมปีฏสิมัพนัธ์
ผ่าน Facebook สอง ปฏิสมัพนัธ์ที่เกิดขึ้นบน Facebook โดยนักศึกษา และ สาม การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการใช ้Facebook เพือ่การเรยีนการสอนของนกัศกึษา 

เช่นเดยีวกบังานของ Duncan และ Barczyk (2013) ทีเ่หน็ว่า Facebook เป็น
เหมอืนอาหารเสรมิที่ดทีี่จะเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องนักเรยีนในชัน้เรยีน เขา
ศกึษาทศันคตแิละการรบัรูข้องนักเรยีน 106 คน ในสีห่ลกัสตูรของสองมหาวทิยาลยัในรฐั
แคลฟิอร์เนียและรฐัอนิเดยีนา สหรฐัอเมรกิา ซึ่งพบว่านักเรยีนชื่นชอบการใช ้Facebook 
ในห้องเรยีน นักเรยีนต่างเห็นว่ามนัช่วยเพิ่มความรู้สกึของการเรยีนรู้ทางสงัคมซึ่งเมื่อ
เชื่อมกบันักเรยีนเก่ากย็ิง่ประสบผลดมีากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ นักเรยีนยงัรบัรูว้่า Facebook 
ช่วยให้เกดิชุมชนนักปฏบิตัิ (Community of Practice: CoP) ในด้านการแบ่งปนัความรู้
ระหว่างกนั การท างานร่วมกนัและกจิกรรมทีม่ผีูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

พรปวณ์ี  ศรงีาม (2557) ไดใ้ชโ้ซเชยีลมเิดยีเช่น Facebook และ Youtube มา
ใช้ในการเรยีนการสอนโดยประยุกต์โปรแกรม Classstart มาใช้ในการจดัการเรยีนการ
สอนรายวชิา มนุษย์กบัมรดกทางอารยธรรม พบว่า การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลย ีและ
โปรแกรมช่วยสอนดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการใน
รายวชิาศกึษาทัว่ไป เพราะมคีวามสะดวกในการตดิต่อสื่อสาร การส่งใบงาน แบบฝึกหดั 
การท ากิจกรรมกลุ่ม การตรวจสอบการส่งงานด้วยตัวเอง และสามารถเตรียมเอกสาร
ล่วงหน้า โดยรอ้ยละ 58.2 เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมต่อการเรยีนการสอน ซึ่งคลา้ยคลงึกบั
งานของ เพญ็พนัธุ ์เพชรศร และชยัมงคล เล่งตระกลู (2557) ทีพ่บว่านกัศกึษามคีวามพงึ
พอใจต่อการเรยีนการสอน E-learning ในรายวิชาการทักษะการรู้สารสนเทศ ร้อยละ 
77.07  
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 กนัยารตัน์ ดดัพนัธ์ (2550) ท าการวจิยัเรื่อง การออกแบบสภาพแวดล้อมใน
หอ้งเรยีนเสมอืน ส าหรบัการเรยีนแบบโครงงานในระดบัอุดมศกึษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
รายวิชา 412102 การรู้สารสนเทศ [Information Literacy] คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550 พบว่า 
ปจัจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนแบบโครงงานใน
ระดบัอุดมศกึษา แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่  

 1) ปจัจยัเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนและการออกแบบการเรยีนการสอน ม ี9 
ปจัจยัย่อย ได้แก่ ปจัจยัเกี่ยวกบัการออกแบบปฏิสมัพนัธ์, การออกแบบหน้าจอ, การ
ออกแบบเนื้อหา, การออกแบบความสามารถในการใชง้าน, ความสามารถในการเขา้ถึง, 
คุณภาพของผลป้อนกลบั, ประสบการณ์ของผู้สอน, การประเมนิผล, และการออกแบบ
กจิกรรมการเรยีน  

2) ปจัจยัเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและชุมชนของผู้เรยีน มทีัง้หมด 9 ปจัจยัย่อย 
ไดแ้ก่ เครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สาร, การสนบัสนุนผูเ้รยีนออนไลน์, แหล่งการเรยีนรู,้ การ
คงอยู่ของผูส้อนในหอ้งเรยีนเสมอืน, คุณภาพของเทคโนโลย,ี การปฐมนิเทศการเรยีนใน
ห้องเรียนเสมือน , ความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ , 
ปฏสิมัพนัธท์างบวกระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน, และการเสรมิศกัยภาพ  

3) ปจัจยัเกีย่วกบัพลวตัของกลุ่มและปฏสิมัพนัธ์ของเพื่อน มทีัง้หมด 3 ปจัจยั
ย่อย ได้แก่ ความเขม้แขง็ของสมาชกิในกลุ่ม, ความชดัเจนของงานที่ได้รบัมอบหมาย, 
และ ความสามารถของผูน้ าของกลุ่ม  

4) ปจัจยัเกี่ยวกบัขนาดของกลุ่ม จ านวนสมาชกิในกลุ่มขนาดกลางมคี่าเฉลี่ย
ผลการสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนในหอ้งเรยีนเสมอืน สูงกว่ากลุ่มขนาดเลก็และกลุ่ม
ขนาดใหญ่  ปจัจัยด้านพลวัตของกลุ่มและปฏิสัมพันธ์ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม                        
มคีวามสมัพนัธต่์อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการเรยีนรูเ้ป็นทมี 
 ปราณี ทองค า (2005) ท าการศึกษาสภาพการใช้และความพึงพอใจของ
นักศกึษาที่มต่ีอการเรยีนการสอนในห้องเรยีนเสมอืน (Virtual Classroom) ซึ่งหมายถึง 
การเรยีนการสอนทีก่ระท าผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต  เป็นการเรยีนการสอนทีจ่ะมี
การนัดเวลาหรือไม่นัดเวลาก็ได้  มีการก าหนดตารางเวลาหรือตารางสอน  เข้าสู่
กระบวนการเรยีนการสอนพรอ้มๆ กนัหรอืไม่พรอ้มกนักไ็ด้ มกีารใชส้ื่อการสอนทัง้ภาพ
และเสยีง ผูเ้รยีนสามารถร่วมกจิกรรมกลุ่มหรอืตอบโตแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูส้อน
หรือกับเพื่อนร่วมชัน้ได้เต็มที่  ส่วนผู้สอนสามารถตัง้โปรแกรมติดตามพัฒนาการ
ประเมนิผลการเรยีนรวมทัง้ประสทิธภิาพของหลกัสตูรได้ ทัง้นี้ ไมจ่ ากดัเรือ่งสถานที ่เวลา 
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พบว่า นักศกึษาส่วนหนึ่งขาดความสนใจในการใชห้อ้งเรยีนเสมอืน และมเีวลาน้อยในการ
เข้าใช้งานอินเตอร์เน๊ต และประสบปญัหาเชิงเทคนิคในการใช้คอมพิวเตอร์และ
คอมพวิเตอรส์ าหรบัใชง้านมอียู่อย่างจ ากดั อย่างไรกด็ ีนกัศกึษามคีวามพงึพอใจในการใช้
ห้องเรียนเสมือนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการประเมินการสอน
รายวชิาของนักศกึษาที่อยู่ในระดบัดี โดย สิง่ทีน่ักศกึษาเหน็ว่าเป็นขอ้ดี คอื มคีวามรูส้กึ
ภาคภูมใิจที่ได้ใช้ห้องเรยีนเสมอืน ซึ่งเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัยุค
ปฏริูปการศกึษา สะดวกสามารถเรยีนไดทุ้กสถานที่ ทุกเวลาตามความพรอ้มของตวัเอง 
ทดแทนการเข้าชัน้เรยีนได้บางส่วน การส่งงานสะดวก ประหยดัไม่ต้องท ารูปเล่มและ
สามารถแก้ไขงานได้หลายครัง้ภายในเวลาที่ก าหนด  สามารถวางแผนการท างานได้
ล่วงหน้า ฝึกความรบัผิดชอบ สามารถติดต่อกบัผู้สอนและผู้ร่วมเรยีนได้ง่าย  ผู้เรยีน
สามารถแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นต่างๆ ไดอ้ย่างทัว่ถึงซึ่งไม่สามารถท าไดใ้น
การเรยีนกลุ่มใหญ่ในชัน้เรยีน ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะการจดัหอ้งเรยีนเสมอืนในระบบ Moodle 
ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามหลกัทฤษฎีการเรยีนรู้ 
Constructivism ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสิ่งที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นข้อด้อย  คือ 
นกัศกึษาไมม่ ัน่ใจว่างานทีส่่งนัน้อาจารยผ์ูส้อนไดร้บัหรอืไมแ่ละงานมปีญัหาหรอืไม ่ผูส้อน
ตรวจงานและให้ขอ้มูลย้อนกลบัล่าช้า ไม่ได้จดัให้มหี้องสนทนา (Chat) ที่จะโต้ตอบกบั
ผู้สอนได้ทันที นักศึกษาต้องจ่ายเงนิเพิ่มเป็นค่า print เอกสารจากห้องเรียนเสมือน 
(เพราะอาจารย์ผู้สอนไม่แจก Sheet) และการถ่ายทอดเนื้อหาใช้รูปแบบเดิม  ๆ ไม่
น่าสนใจ ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเกดิจากนักศกึษาขาดความเขา้ใจในการใช้ระบบ  Moodle 
และขาดทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้สอนไม่ได้จดัเวลาเข้าห้องเรยีน
เสมอืนอย่างสม ่าเสมอเพื่อจะไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กบันักศกึษาในห้องเรยีนเสมอืนใหม้ากขึ้น
ตามความคาดหวงัของนกัศกึษา  
 มนตร ีศริจินัทร์ชื่น (2554) พบว่ากจิกรรมในการจดัการเรยีนการสอนที่เป็น
การเรยีนการสอนที่เป็น Active learning เป็นส่วนที่ท าให้นักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่  ที่ใช้
กระบวนการสอนทีเ่ป็น Active learning ทีจ่ะช่วยในการพฒันาคุณภาทางการศกึษา โดย
ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนในกลุ่มใหญ่ ว่าผู้สอนต้องมทีกัษะการ
จดัการเรยีนการสอน และมกีารจดัเตรยีมสือ่การสอน มเีครือ่งมอืการสอนทีด่ ีโดยเฉพาะ
นักศึกษากลุ่มใหญ่ที่มกัไม่มวีินัยในตนเอง วธิีการสอนแบบ Active Learning เป็นการ
เรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลาในชัน้เรยีน อย่างไรกด็มีหาวทิยาลยัจะตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนุนใน
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การส่งเสรมิให้อาจารย์ผูส้อนจดักจิกรรมดงักล่าวไดด้ดีว้ย โดยเห็นว่าสื่อการเรยีนรูแ้บบ  
e– learning ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง ก็จะเพิ่มผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้กับ
นกัศกึษาไดม้ากขึ้นกว่าการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีว  อย่างไรก็ดกีารจดัสื่อการ
เรยีนรูด้งักล่าว ผูส้อนจะตอ้งจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 งานวจิยัของ สุชญัญ์ พฤกษวลัต์ อิ่มจติ เลศิพงษ์สมบตัิ และวสนัต์ อติศพัท ์
(2556) ที่ศึกษาผลของการเรยีนด้วยบทเรียนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะ
สมัยใหม่ตอนต้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ ปีที่ 2 แผนกวิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
กระบวนการเรยีนการสอน  ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันาบทเรยีนผ่านเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
กระบวนการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนและความคงทนในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนผ่านเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต หน่วยศิลปะสมัยใหม่ตอนต้น โดยใช้กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
กระบวนการเรียนการสอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตหน่วยศลิปะสมยัใหมต่อนต้น พบว่า (1) บทเรยีนผ่าน
เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตหน่วยศลิปะสมยัใหม่ตอนต้นโดยใชก้จิกรรมการจดัการความรูใ้น
กระบวนการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพที่ 82.86/89.52 (2) ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิห์ลงั
เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และผูเ้รยีนมคีวามคงทนใน
การเรยีนรูห้ลงัผ่านไป 2 สปัดาห์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ (3) ผูเ้รยีนมี
ความพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต หน่วยศลิปะสมยัใหม่
ตอนต้นโดยใชก้จิกรรมการจดัการความรูใ้นกระบวนการเรยีนการสอนในระดบัมาก  โดย
ผูว้จิยัเห็นว่าการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตมปีระโยชน์มากส าหรบัผู้เรยีน  
เนื่องจากผู้เรยีนสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่หรอืเวลาใดก็ได้รวมถึงสามารถทบทวน
เนื้อหาได้ตลอดเวลาและการเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตยงัสนับสนุนความคดิที่ให้
ผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและแหล่งเรยีนรู้กบั
ผู้อื่นได้ นอกจากนี้การเรยีนด้วยบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตยงัมคีวามยืดหยุ่น
ส าหรบัผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดเ้มือ่ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้ม อย่างไรกต็ามแมว้่าการเรยีนการ
สอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตจะมขีอ้ดหีลายประการดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ผูเ้รยีนจะตอ้ง
เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบสูง และเป็นผูท้ีช่อบไขว่ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้จะต้อง
รูจ้กัการท างานร่วมกบัผู้อื่นและช่วยเหลอืกนัการถามและตอบปญัหาบางครัง้ไม่เกดิขึ้น
ในทนัท ีซึ่งอาจท าใหผู้เ้รยีนเกดิความไม่เขา้ใจอย่างถ่องแทไ้ดน้อกจากนี้การสอนบนเวบ็
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ยงัมขีอ้จ ากดัอื่นๆ อกีคอื ดา้นเวลาของแต่ละคนทีอ่าจว่างไม่ตรงกนัอาจท าใหไ้มส่ามารถ
เรยีนรูร้่วมกนัไดส้่วนดา้นสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่เสมอืนอาจไม่สามารถทดแทนสถานที่
จรงิทางกายภาพไดท้ัง้นี้เพราะการทีผู่เ้รยีนไดพ้บปะกนัแบบซึง่หน้า และมปีฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมย่อมท าให้เกดิความผูกพนัไวเ้นื้อเชื่อใจกนั และสามารถร่วมมอืกนัท างานและเกดิ
การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัมากขึน้ 
 อฎิฐารมณ์ มติสุวรรณ สงิหรา (2551) ท าการศกึษาผลการใชส้ือ่อเิลคทรอนิคส์
กบัการมสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการใชค้ าศพัท์
และทกัษะการสื่อสารในรายวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 2 พบว่า ก่อนเรยีนบทเรยีนเกีย่วกบั 
Banking Transaction (การท าธุรกรรมทางการเงนิ) นกัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทไ์ม่
มากนกั เมือ่ดจูากผลคะแนนของนกัศกึษาพบว่าการสือ่และการแสดงบทบาทสมมตมิสี่วน
ช่วยในดา้นการเรยีน เพือ่บทเรยีนส าเรจ็รปูหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกสม์สี่วนกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนจ าไดง้่ายและนาน ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากการที่นักศกึษาไดม้สี่วน
ร่วมในกจิกรรมดว้ย 
 จะเห็นในภาพรวมว่าการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ในการเรยีนการสอน
เป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้กดิการเรยีนรูห้นึ่งในการเรยีนการสอน ซึ่งการจดัการเรยีนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ มีลักษณะหลากหลาย โดยการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อนิเตอร์เน็ต มกัจะรูจ้กักนัในรปูแบบ E-Learning ซึง่เป็นสื่อการสอนที่ท าใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึ
ความรู้ได้ง่าย แต่การเรยีนดงักล่าวก็เหมาะส าหรบันักศึกษาที่มคีวามรบัผิดชอบและ
สามารถเขา้ถงึสื่ออินเตอร์เน็ตไดง้่าย หากท าการเรยีนการสอนควบคู่กบัการเรยีนในชัน้
เรยีน จะช่วยให้การเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น อย่างไรก็ด ีผู้สอนและผู้เรยีนก็
จะตอ้งมทีกัษะในการใชส้ือ่ดงักล่าวดว้ย 
 

ผลการศึกษา 
 ประการแรก ในการประเมนิสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ผู้วจิยั
พจิารณาหลกัการและเหตุผล ความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ ความเหมาะสมและ
ความชดัเจนในการก าหนดรูปแบบ ระยะเวลาการท ากจิกรรม การก าหนดคะแนน  ความ
เหมาะสมของทรพัยากรทีใ่ช ้พบว่าการท ากจิกรรมดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหลกัสูตรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และคุณลกัษณะบณัฑติมหาวทิยาลยั คอืสรา้งสรรค์  
สามคัค ีและจติส านึกดต่ีอสงัคมโดยการออกแบบกจิกรรมเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิจติอาสา
และจิตสาธารณะ คือการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นๆ ผ่านกิจกรรมดังกล่าว เมื่อ
พิจารณาเป้าหมายของกิจกรรม ได้แก่ การฝึกให้นักศึกษาติดตามข่าวสารและเรียนรู้
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วฒันธรรมของตนเองและทัว่โลกได้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หรอืที่เรยีกว่าโซเซียล
เน็ทเวริ์ก (Social Network) ได้น าสาระมาแบ่งปนัให้กบัเพื่อนๆ ในกลุ่ม เกดิการเรยีนรู้
วฒันธรรมร่วมสมยัอย่างไมม่ขีอ้จ ากดัทางความคดิ หรอืไมม่กีารแบ่งกนัว่าเป็นวฒันธรรม
เก่าหรอืใหม ่เน้นใหน้กัศกึษาเป็นผูรู้ ้และรูจ้กั คดิ วเิคราะห์ แยกแยะ เมือ่สิ้นสุดการเรยีน
การสอน ฝึกใหน้ักศกึษาแสดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรค์ ฝึกความรบัผดิชอบ โดยให้
นักศกึษาสามารถมสี่วนร่วมกบัเพื่อนๆ ในกลุ่มได้อย่างทัว่ถึง เน้นให้นักศกึษาสามารถ
เชือ่มโยงปรากฏการณ์ปจัจุบนักบัประเดน็ปญัหาทางสงัคม และชวีติประจ าวนัของตนเอง
ได้ นอกจากนี้ เป็นการใช้สื่อในการเรยีนการสอน และยงัเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารกบันักศกึษาโดยใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะพบว่ากจิกรรมดงักล่าวสามารถน าให้
เกิดการเรียนการสอนที่น าไปสู่ เป้าหมายของกิจกรรมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องรายวชิา  
 ประการทีส่อง การประเมนิปจัจยัน าเขา้ (Input Evaluation: I) เป็นการประเมนิ
เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรพัยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ พบว่า ในส่วนการสนับสนุนทางการเรยีนการ
สอน เนื่องจากขอ้จ ากดัของลกัษณะห้องเรยีนที่มขีนาด 200 คนขึน้ไป มกัเป็นหอ้งเรยีน
ขนาดใหญ่ ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเก้าอี้เพื่อท ากจิกรรมกลุ่มในห้องเรยีนได้สะดวก 
ดงันัน้กจิกรรมบอกกล่าวเล่าต่อจงึเป็นกจิกรรมที่ผูส้อนประเมนิว่ามคีวามเหมาะสมดา้น
การออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะต่อลกัษณะกจิวตัรประจ าวนัของนักศกึษาและเหมาะสมต่อ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ในส่วนของศักยภาพของผู้สอน นอกจากผู้สอนจะต้องมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีลว้ ผูส้อนยงัจะต้องบรหิารเวลาทีม่อีย่างจ ากดัในการ
ตรวจสอบกจิกรรมทีม่เีป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยผูส้อนตอ้งเขา้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บั
นักศกึษาผ่านกจิกรรมดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากในรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยัมี
ผู้สอนจ านวน 1 คน1 คอืผู้วจิยัซึ่งเป็นผู้สอนเอง ผู้วจิยัประเมนิศกัยภาพในการท างาน
ด าเนินกจิกรรมดงักล่าวของตนเองในฐานะผู้สอนค่อนขา้งสูง โดยวดัจากการที่ตนเอง
สามารถตรวจสอบงานของนักศกึษาไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และผลจากความพงึพอใจในการ
เรยีนการสอนของนักศกึษาที่สะท้อนผ่านระบบประเมนิการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต โดย
ประเมนิจากการท ากจิกรรมในภาคการศกึษาที่ผ่านมา ซึ่งสามารถท ากจิกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถตรวจงานนกัศกึษาไดต้ามเป้าหมายทีต่นเองก าหนดไว ้ 

                                                           
1 ในขณะทีท่ าการวจิยั มผีูส้อนเพยีง 1 คนในรายวชิาดงักล่าว 
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 ในส่วนของศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รยีนในภาคการศกึษาที ่1/2557 
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถและศกัยภาพในการสรา้งสรรค์กจิกรรมและเขา้ถงึเทคโนโลย ีโดย
พบว่า นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามเขา้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวนั มจี านวนถึงร้อยละ 72.4 
และรอ้ยละ 81.3 มกีารเขา้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ทราบว่ากจิกรรมดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัรายวชิาวฒันธรรมร่วมสมยั คดิเป็นรอ้ยละ 82.9 

ในดา้นการไดร้บัการอธบิายความหมายและความมุ่งหมายของการท ากจิกรรม
งานกลุ่ม นกัศกึษาทีต่อบแบบสอบถาม นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดร้บัการ
อธบิาย คดิเป็นรอ้ยละ 97.3 ส่วนใหญ่เขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการท ากจิกรรมบอกกล่าว
เล่าต่อดคีดิเป็นรอ้ยละ 55.3 และมคีวามเขา้ใจในวธิกีารท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 52.6 หาก
นักศึกษาไม่เข้าใจผู้สอนได้มกีารเปิดโอกาสให้ซักถาม ส่วนใหญ่ทราบว่าสามารถขอ
ค าปรกึษาจากอาจารย์ประจ าวชิาในการท ากจิกรรม และไดม้กีารซกัถามเพื่อความเขา้ใจ
ในวธิกีารท ากจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 91.8 ส่วนใหญ่ไดแ้จง้ขอ้จ ากดัในการท างานของท่าน
ให้อาจารย์ประจ าวชิาทราบ คดิเป็นร้อยละ 55.3 และผู้สอนสามารถให้ค าปรกึษาให้ได้
ตามที่คาดหวงั คิดเป็นร้อยละ 90.8 การที่นักศึกษามคีวามเข้าใจจุดมุ่งหมายของการ
เรยีนรู้มากนัน้ อาจจะเนื่องมาจากการที่ผูส้อนได้ปรบัเปลีย่นวธิกีารอธบิายกจิกรรมให้มี
ความชดัเจนขึน้โดยน าผลสะทอ้นการเรยีนรูจ้ากภาคการศกึษาเดมิมาปรบัปรุง 
 ประการทีส่าม ในดา้นการประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็น
การประเมนิเพื่อหาขอ้บกพร่องของการด าเนินกจิกรรม ที่จะใช้เป็นขอ้มลูในการพฒันา 
แก้ไข ปรบัปรุง ใหก้ารด าเนินการช่วงต่อไปมปีระสทิธภิาพมากขึน้ พบว่า กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนเป็นไปตามแผนที่วางไว ้เช่น การใช้ความคดิในการสร้างสรรค์ ใน
การท างานกลุ่ม หรือการสร้างสรรค์งานหรือกิจกรรมใหม่ๆแล้วมาแชร์ให้เพื่อนใน
หอ้งเรยีนได้รบัทราบ โดยมกีลุ่มทีท่ างานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 2 กลุ่ม และกลุ่มทีท่ างานต ่า
กว่าเป้าหมาย 2 กลุ่ม ทัง้นี้ส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากคุณลกัษณะส่วนตวัของผูเ้รยีนใน
ภาคการศกึษาที่สองมกัเป็นนักศกึษาในกลุ่มที่มผีลการศกึษาไม่สูง ไม่ใส่ใจในการเรยีน
เท่าทีค่วรทัง้นี้ อย่างไรกด็ใีนการจดักจิกรรมพบปญัหาและอุปสรรคในการท างานกลุ่มของ
นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 รองลงมาเป็นปญัหาดา้นการหาขอ้มลูทีจ่ะโพสต์ในหวัขอ้มี
น้อยคดิเป็นรอ้ยละ 39.4 และไม่สามารถติดต่อกบัเพื่อนในกลุ่มได้ คดิเป็นร้อยละ 36.6 
ทัง้นี้ ในการท ากจิกรรรมดงักล่าว สมาชกิแต่ละกลุ่มมสี่วนร่วมในการท างานกลุ่มและการ
สร้างสรรค์งานในกลุ่มไม่เท่ากัน บางกลุ่มสมาชิกร่วมกนัท างาน แต่บางกลุ่มก็มีคนที่
ท างานเพยีง 2-3 คนเท่านัน้ โดยเฉพาะในกลุ่มทีม่หีลายคณะรวมกนั จะมสี่วนร่วมในการ
ท างานน้อยกว่ากลุ่มทีม่คีณะเดยีวกนัท างาน ทัง้นี้นักศกึษามกัจะใชว้ธิกีารสือ่สารโดยการ
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ตัง้กลุ่มใน Facebook เพื่อให้มีการประสานงานได้อย่างทัว่ถึง โดยนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถาม จะมทีัง้แบบทีด่แูลแฟนเพจเพยีง 1-2 คน แบบ 3 คนขึน้ไป และแบบทุกคน 
ซึง่มคี่าเฉลีย่ทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนักอย่างมนียัยะ ทัง้นี้ ส่วนใหญ่มกีารวางแผนร่วมกนัใน
การโพสต์แต่ละครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 38.7 และมสี่วนร่วมในการท างานกลุ่มบางครัง้ คดิเป็น
รอ้ยละ 55.3 มกีารเขา้ไปแสดงความคดิเห็นในโพสต์ตรงเวลาทุกครัง้ที่อาจารย์ก าหนด 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.3 ส่วนใหญ่ชกัชวนบุคคลภายนอกเขา้มาเยีย่มแฟนเพจ คดิเป็นรอ้ยละ 
96.1 และส่วนใหญ่มบีุคคลภายนอกเขา้มาแสดงความคดิเหน็ในแฟนเพจ คดิเป็นรอ้ยละ 
55.3 ส่วนใหญ่เคยเขา้ไปเยีย่มแฟนเพจของกลุ่มอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 89.5 แต่ไม่ค่อยเขา้
ไปแสดงความคดิเหน็ในแฟนเพจของกลุ่มอื่น โดยรอ้ยละ 57.3 ใหเ้หตุผลว่าไมค่่อยมเีวลา  
 ประการทีส่ ี ่การประเมนิผลผลติของโครงการ (Product Evaluation: P) ในการ
ด าเนินกจิกรรมมแีฟนเพจทัง้หมด 11 เพจ (page) ซึง่ ณ วนัที ่6 กรกฎาคม 2557 มแีฟน
เพจที่ยงัคงเปิดไวจ้ านวน 10 เพจ พบว่า นักศกึษาสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายของ
กจิกรรมทีผู่ส้อนมุง่หวงัใหเ้กดิการเรยีนรูว้ฒันธรรมผ่านสงัคมออนไลน์ในระดบัทีน่่าพอใจ 
อย่างไรก็ดี ผู้วจิยัประเมนิจากคุณลกัษณะของนักศกึษาในห้องเรยีนโดยรวม พบว่าใน
ภาคการศกึษาที ่2/2556 แมว้่าจะมนีกัศกึษาในหอ้งเรยีนจ านวนน้อย แต่จ านวนนกัศกึษา
ที่ท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้สอนคาดหวงัไม่สูงโดดเด่นกว่าภาคการศกึษาที่ผ่านมาที่
นักศกึษาบางส่วนมกีารสานต่อโครงการภายนอกห้องเรยีนแมว้่าจะมกีารด าเนินงานไม่
สม ่าเสมอก็ตาม ทัง้นี้  นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรท ากิจกรรมบอกกล่าวเล่าต่อใน
รายวิชาวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาคการศึกษาถัดไป คิดเป็นร้อยละ 77.3 โดยที่ไม่มี
นกัศกึษาตอบว่าควรยกเลกิกจิกรรม และเหน็ว่าควรก าหนดเสนอหวัขอ้ประเดน็อื่นๆ คดิ
เป็นรอ้ยละ 46.6 โดยเหน็ว่าเกณฑ์การใหค้ะแนนในการท ากจิกรรมมคีวามเหมาะสม คดิ
เป็นรอ้ยละ 98.7  
 นอกจากนี้ นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เหน็ว่า กจิกรรมแฟนเพจ
เป็นการเผยแพร่กิจกรรมหรือประชาสมัพนัธ์รายวิชาเรียนให้กบับุคคลนอกห้องเรียน
ไดม้าก คดิเป็นรอ้ยละ 68.4 โดยมองว่ากจิกรรมหรอืแฟนเพจของตนเองเป็นการเผยแพร่
ความรูห้รอืกระตุน้การแสดงความคดิเหน็ใหก้บับุคคลอื่นๆ มาก คดิเป็นรอ้ยละ 65.8 ทัง้นี้ 
ส่วนใหญ่ได้ความรู้หรอืสาระเกี่ยวกบัแฟนเพจตนเอง คดิเป็นร้อยละ  85.5 ส าหรบัการ
จดัการเพจหลงัจากการเรยีนการสอนทีอ่ยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ทัง้นี้ นักศกึษาทีต่อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เหน็ว่าจะยงัคงใชง้านแฟนเพจเดมิหลงัจากการเรยีนการสอนเสรจ็
สิน้ คดิเป็นรอ้ยละ 53.9 ซึง่ถอืว่าเป็นตวัเลขทีส่งู โดยจากการส ารวจเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 
2557 มแีฟนเพจทีย่งัคงเปิดใชง้านมถีงึ 9 เพจ จาก 10 เพจ 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั จะพบว่าการใชส้ื่อออนไลน์ในการเรยีนการสอนโดยผ่านการ
ท ากจิกรรมในหอ้งเรยีนมคีวามส าคญั ท าใหน้ักศกึษาไม่หมกมุน่อยู่กบัการท่องต าราเพยีง
อย่างเดียว และเป็นการเสริมความรู้นอกห้องเรยีน กิจกรรมบอกกล่าวเล่าต่อช่วยให้
นักศึกษาเข้าไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มอย่างมาก ซึ่งมคีวามคล้ายคลึงกบังานของ 
สุชญัญ์ พฤกษวลัต์ อิม่จติ เลศิพงษ์สมบตัิ และวสนัต์ อตศิพัท์ (2556) ทีเ่หน็ว่าการเรยีน
การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากส าหรบัผู้เรียน  เนื่องจากผู้เรียน
สามารถเรยีนทีไ่หน เมือ่ไหร่หรอืเวลาใดกไ็ดร้วมถงึสามารถทบทวนเนื้อหาไดต้ลอดเวลา
และการเรยีนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตยงัสนับสนุนความคดิที่ให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง
การเรยีนรู ้สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารและแหล่งเรยีนรูก้บัผูอ้ื่นได้ นอกจากนี้การ
เรยีนด้วยบทเรยีนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตยงัมคีวามยดืหยุ่นส าหรบัผู้เรยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ดเ้มือ่ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้ม ทัง้นี้ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าไม่มนีักศกึษาแมแ้ต่คนเดยีวที่
เหน็ว่าควรยกเลกิกจิกรรมดงักล่าว ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มย่อย แสดงให้
เหน็ว่านักศกึษามคีวามพงึพอใจในการจดักจิกรรม และความส าเรจ็ในการท ากจิกรรมใน
ชัน้เรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี 
 งานวจิยัชิ้นนี้เห็นตรงกบัความเห็นของ สุชญัญ์ พฤกษวลัต์ อิม่จติ เลศิพงษ์
สมบัติ และวสันต์ อติศัพท์ (2556) ที่เห็นว่าแม้ว่าการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจะมขี้อดีหลายประการดงัได้กล่าวมาแล้ว  แต่ผู้เรยีนจะต้องเป็นผู้มคีวาม
รบัผดิชอบสูง และเป็นผูท้ีช่อบไขว่คว้าหาความรูด้้วยตนเอง ผู้วจิยัเห็นว่า การเรยีนการ
สอนผ่านอนิเตอร์เนต ไม่สามารถทีจ่ะท าไดโ้ดยปราศจากการเรยีนการสอนในห้องเรยีน
ควบคู่กนัไป ทัง้นี้ การใชต้วัอย่างจากกจิกรรมของโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” เชื่อมกบั
เนื้อหาการเรียนการสอนจะช่วยให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
 โดยสิง่ที่ผูว้จิยัเหน็ว่าควรจะมกีารพฒันาปรบัปรุงทีส่ าคญั คอืการหาแนวทาง
ให้นักศกึษาซึ่งมกีลุ่มใหญ่ มสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอืสามารถเรยีนรู้งานของกลุ่มอื่นๆ 
เพิม่มากขึน้ 

ในดา้นการบรูณาการเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการเรยีนการสอนพบว่าการมสี่วน
ร่วมของนักศกึษาและการกระตุ้นของอาจารย์ในชัน้เรยีนผ่านการยกตัวอย่างเนื้อหาที่
นกัศกึษาโพสต์มสี่วนส าคญัทีท่ าใหน้กัศกึษาเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนมากขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานของ วรรณชร ไชยเดช และ กอ้งกาญจน์ วชริพนงั (2557) และงานของ Duncan และ 
Barczyk (2013) 
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ผลจากการประเมินผลการท ากิจกรรมสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงการเรยีนการสอนโดยศกัยภาพของผู้สอนมสี่วนส าคญัในการกระตุ้นให้การท า
กจิกรรมดงักล่าวประสบความส าเรจ็ ส่วนศกัยภาพของผูเ้รยีนและปฏสิมัพนัธ์ภายในกลุ่ม 
ได้แก่ ความเข้มแข็งของสมาชิกในกลุ่ม ความชดัเจนของงานที่ได้รบัมอบหมาย  และ
ความสามารถของผู้น าของกลุ่ม ทกัษะการท างานเป็นทีม ก็เป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้
เกดิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัยารตัน์ ดดัพนัธ ์(2551)  
 ประเด็นทีน่่าสนใจกค็อื การสรา้งกจิกรรมในชัน้เรยีนขนาดใหญ่ ใหน้ักศกึษา
สนใจการเรยีนนัน้ ท าได้ค่อนขา้งยาก แต่ผู้วจิยัเห็นว่ากจิกรรมบอกกล่าวเล่าต่อประสบ
ความส าเร็จในระดบัที่น่าพอใจ และควรส่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมในชัน้เรยีนเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อดูจากการตอบ
แบบสอบถามที่ไม่มีนักศึกษาให้ความเห็นว่าควรยกเลิกกิจกรรม แต่สนับสนุนให้ท า
กจิกรรมต่อเนื่องถงึรอ้ยละ 77.3 ถอืว่าโครงการประสบความส าเรจ็ในระดบัสงู 

ทัง้นี้ ในการเรยีนการสอนหลายชัน้เรยีนมกัจะพบปญัหานักศกึษาเล่นมอืถือ
เขา้สู่สงัคมออนไลน์ภายในชัน้เรยีน ซึ่งท าใหน้กัศกึษามกัจะไม่สนใจสิง่ทีอ่าจารยบ์รรยาย 
และโดยเฉพาะมกัจะไม่สนใจเนื้อหาข่าวสารหรอืสาระทีเ่ป็นประโยชน์จากสงัคมออนไลน์ 
เพราะมกัจะเป็นการเช็คอินกนิเที่ยวหรอืถ่ายภาพ (แชะ แชร์ โชว์) ผ่านสงัคมออนไลน์
เท่านัน้ ดงันัน้ การบูรณาการสงัคมออนไลน์เข้ากบัการเรียนการสอนดงักล่าวช่วยให้
นกัศกึษาไดศ้กึษาสาระความรูด้ว้ยตวัเอง และสามารถแบ่งปนัสาระดงักล่าวใหก้บัเพือ่นใน
กลุ่มได้อย่างทัว่ถึง แทนทีจ่ะเป็นการท างานกลุ่มด้วยการส่งรายงานเป็นเล่มซึ่งบางครัง้
อาจจะเป็นงานจากคนเพยีงคนเดยีวโดยทีผู่้สอนไม่อาจทราบได้ นอกจากนี้ การท างาน
แฟนเพจยงัเป็นการท างานที่เห็นกระบวนการท างานกลุ่มตลอดภาคการศกึษาไม่ใช่แค่
การท าครัง้เดียวจบ ซึ่งท าให้ผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าในการท างานและสอดแทรก
เนื้อหาสาระหรอืหยบิยกประเดน็ทีน่ักศกึษาก าลงัท างานมาใชใ้นการเรยีนการสอนไดอ้ีก
ดว้ย 
 นอกจากนี้ ในส่วนของการเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้ง
กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้นัน้ จากการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ประจ าปี
การศกึษา 2556 คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ให้ความเห็นว่าเป็น
กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เกดิจติอาสาและจติสาธารณะ คอืการส่งต่อองค์ความรูใ้ห้กบัผูอ้ื่นๆ 
ผ่านกจิกรรมดงักล่าว ทัง้นี้ กจิกรรมดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการศกึษา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ว่า  “วิชา
ศกึษาทัว่ไป หมายถงึ วชิาทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรอบรู ้อย่างกวา้งขวาง มโีลกทศัน์
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ทีก่วา้งไกล มคีวามเขา้ใจธรรมชาต ิตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  เป็นผูใ้ฝรู่ ้สามารถคดิอย่างมี
เหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มคีุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต  และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ” และมีความ
สอดคลอ้งกบัทีม่หาวทิยาลยัอุบลราชธานีก าหนดสมรรถนะไวส้องด้านใหญ่ ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความฉลาดและความสามารถในการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ย ตนเอง
ตลอดชีวิต ความสามารถเชิงตัวเลข ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการสื่อสาร (การพูด การเขยีน และคอมพวิเตอร์) ความสามารถในการ
มองไปขา้งหน้าและการตัดสนิใจ  ความสามารถในการคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และ 2) ด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ มสีติรู้ตวัรู้หน้าที่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มคีวามมุ่งมัน่ที่จะ
ท างานใหส้ าเรจ็ มนี ้าใจ เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้กักาลเทศะ  
ใจกวา้ง รบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างได ้ 
 ดงันัน้ ในภาคการศกึษา 1/2557 ผู้วจิยัจงึได้น าขอ้เสนอแนะและผลจากการ
วิจยัไปปรบัปรุงในการท ากิจกรรม โดยน าเรื่องคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมาสอดแทรกเป็นหัวข้อหลกัในการท ากิจกรรม โดยใช้แนวคิด Create, 
Care, Share, & Learn   
 Create คือให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู้จ ักเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่
น่าเชือ่ถอื 
 Care คอื ให้นักศึกษามคีวามระมดัระวงั และตระหนักว่าสิง่ที่ก าลงัจะโพสต์
ส่งผลกระทบต่อสงัคมอย่างไร 
 Share คอื การแบ่งปนัความรูร้ะหว่างกนั 
 Learn คอื การเรยีนรูร้่วมกนั 
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ภาพท่ี 2 การประชาสมัพนัธ์การท าโครงการในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผ่านแฟนเพจ

ของรายวชิา 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/pages/Contemporary-Culture/388374694568701 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรบัการจดัการเรียนการสอน 
 1) ในการปรบัปรุงกจิกรรมครัง้ต่อไป ควรแทรกประเดน็เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานหลกัสตูรทีมุ่ง่พฒันาคุณลกัษณะพเิศษของบณัฑติ คอื สรา้งสรรค ์สามคัค ีส านึก
ดต่ีอสงัคม 
 2) ในการท ากจิกรรม การก าหนดประเดน็หวัขอ้ใหแ้ต่ละกลุ่มในหวัขอ้กวา้งๆ 
จะท าใหน้ักศกึษาสรา้งสรรค์ผลงานได้ดขี ึ้น และควรกระตุ้นให้นักศกึษาได้มสี่วนร่วมใน
การแสดงความคดิเหน็ของกลุ่มอื่นๆ โดยอาจจะก าหนดเป็นคะแนนพเิศษขึน้มากไ็ด้ 
 3) ผู้สอนอาจจะพิจารณาศกึษาประเด็นของการวางแผนสร้างสรรค์กจิกรรม
ใหม่ๆ มาประกอบการเรยีนการสอน โดยปรบัเปลี่ยนกจิกรรมตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ได ้
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารประเมนิการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาที ่1 
เปรยีบเทียบด้วย เนื่องจากการกลุ่มที่ลงทะเบยีนเรยีนมคีวามแตกต่างกนั เช่นปรมิาณ
นกัศกึษา และชัน้ปีทีล่งทะเบยีนเรยีน 
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