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บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ทีล่งทะเบียนเรียนวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านความสะดวกในการเข้าใช้ ด้านความสามารถของระบบ และด้านลักษณะการใช้งาน ในระดับมากที่สุด 
ส าหรับด้านปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  นิสิตปริญญาตรี  เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
Abstract 

This research was conducted to study students’ satisfaction of learning and 
teaching through social network websites. The population of this study was Kasetsart 
University students who enrolled in the course of Computer Applications in Statistics for 
the first semester of the academic year 2014. The findings revealed that the students 
had the highest levels of satisfaction in terms of the ease of access, capability of the 
system and its application. Students were very satisfied with supporting factors on using 
social network websites. 
Keywords: Students’ Satisfaction, Undergraduate Student and Social Network Websites 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้

ง่าย ประกอบกับจ านวนผู้ใช้งานที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้ และเลือก
เครื่องมือที่ดีที่สุด เพื่อน าไปเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองต้องการสื่อสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถูก
ปิดกั้น นับเป็นยุค 2.0 ที่ครูต้องตระหนักกับการเปลี่ยนถ่ายของข้อมูล (Content) จากข้อมูลที่คงที่ 
(Static Content) เข้าสู่ยุคของข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Content) 
แนวคิดการน าสื่อสังคม (Social Media) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  เพราะ
ปัจจุบัน Social Media ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันใน
โลกออนไลน์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น การน าเทคโนโลยี Social Media มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันให้ครูก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงเยาวชนยุค
ใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะท าให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นฤพนธ์ 
สายเสมา: 2556) และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 67 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาการ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย” 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2557: ออนไลน์) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo.com มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ เนื่องจาก Edmodo.com เป็น
เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามาร
ติดต่อสื่อสารท างานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา เข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในการจัดการเรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ต่อการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ ด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  

Social network หรือ ในภาษาไทยมีชื่อใช้เรียกหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครือข่ายสังคม 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายมิตรภาพ กลุ่มสังคมออนไลน์ เป็นต้น เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนา
เทคโนโลยีเว็บในระยะที่ 2 (WEB 2.0) ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มคนที่รวมกันบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ตามทฤษฏีเครือข่าย (Network theory) 
คือ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นจุด (Node) และส่วนของความสัมพันธ์ (Ties หรือRelationship) ทั้งนี้ 
จุด (Node) เปรียบเสมือนคน ๆ หนึ่ง ในระบบเครือข่ายที่อาจจะมีลักษณะความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับ
คนอ่ืน ๆ ลักษณะความสัมพันธ์ในเครือข่ายออนไลน์ จะเรียกว่า Social contacts (จารุวัจน์ สองเมือง: 
2554)  

อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า เป็นปรากฏการณ์
ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต และยังหมายรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่คนสามารถท าความรู้จักและเชื่อมโยงต่อกันในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง  

ดังนั้นสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ในรูปของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์ 
ท าให้ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันใน
ทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ 
Facebook YouTube Twitter เป็นต้น 
  แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 

Edmodo คือ เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ส าหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีระบบรักษา
ความปลอดภัย สามารติดต่อสื่อสารท างานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา เข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และ
ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง  Edmodo เปิดให้บริการฟรี
แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถเริ่มใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ทันที โดยไม่มีการ
จ ากัดจ านวนชั้นเรียนและจ านวนผู้เรียนในชั้น รวมทั้งไม่จ ากัดพ้ืนที่การเก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจ านวนมากได้พร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ (ครูวันดี กุมภาพันธ์: 
2555) 

เป้าหมายส าคัญของ Edmodo คือ การใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือช่วยให้
นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้  ความสามารถของ Edmodo 
ประกอบด้วย ระบบสมาชิก ระบบการจัดการชั้นเรียน ระบบข่าวประกาศส าหรับชั้นเรียน ระบบเอกสาร
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การสอนส าหรับชั้นเรียน ระบบเว็บบอร์ดส าหรับชั้นเรียน ระบบกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียน ระบบจัดการ
แบบฝึกหัด (การบ้าน) และระบบบันทึกการเรียนรู้ (ครูวันดี กุมภาพันธ์: 2555) 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 หน้าเว็บไซต์ของ edmodo 
ที่มา: https:// www.edmodo.com 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิสุทธา อารีราษฎร์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ โปรแกรมเครือข่ายสังคม Ning แบบส ารวจผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า  

1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 99.07 
2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x= 4.55, S.D. = 0.52) 
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม

การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 
75.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจจากการใช้เว็บเครือข่ายสังคม
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการบริหารโครงการ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เว็บเครือข่ายสังคม 
แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความ
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พึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที 
(paired samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมืออยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ แสดงถึงเนือ้หาที่จะท าการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียน
การสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo และตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สามารถแสดงได้ภาพประกอบที่ 2 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนการสอนด้วย
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Edmodo 

 ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์  Edmodo 

 
ภาพประกอบที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
ที่ลงทะเบียนและเรียนวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน 

   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเชิงปฏิบัติการ คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Edmodo 
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ แผนการเรียนการสอนวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ เอกสาร
ประกอบการสอน แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ คือ แบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Edmodo วิชาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 4 ด้าน คือ ด้านความสะดวกในการเข้าใช้เว็บไซต์ Edmodo ด้านความสามารถ
ของระบบ ด้านลักษณะการใช้งาน และด้านปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
 มากที่สุด 5 
 มาก 4 

 ปานกลาง 3 
 น้อย 2 
 น้อยที่สุด 1 

ในการแปลผลระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด จะใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น (วิชิต อู่อ้น: 2550) ดังนี้ 

 

  ช่วงคะแนน  =    
จ านวนระดบั

ดคะแนนต  าสุ- ดคะแนนสูงสุ
 

 

  =  
5-1
5

  = 0.8  
 

เกณฑ์ประเมิน  =  ระดับคะแนน + 0.80 
 
โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Edmodo ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
การจัดการเรยีนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ศึกษาเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา และก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3. พัฒนาแผนการสอนโดยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Edmodo เป็นเครื่องมือการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 
พร้อมแบบฝึกปฏิบัติ 
  4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ (ข้อสอบกลางภาค - 
ปลายภาค) 
 5. สร้างแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า 
Edmodo เป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ 
 6. ด าเนินกิจกรรมการเรียนตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 1) แนะน านิสิตเกี่ยวกับเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Edmodo 2) แจ้งนิสิตให้ทราบถึงรายละเอียดที่ส าคัญเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการเรียน วิธีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 3) ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Edmodo ในการเรียนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งการบ้าน การดาวนโหลดเอกสาร
เพ่ือทบทวนความรู การติดต่อสื่อสารเพ่ิมเติมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo เพ่ือสนทนา
แลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนและครูผู้สอนที่จัดตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 
 7. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม และแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Edmodo 
 8. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean; ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; )  
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เป็น
นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 คน เป็นนิสิตหญิง 23 คน และนิสิตชาย 7 คน 
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ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา 

นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา โดย
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาที่นิสิตใช้มากที่สุดคือ Facebook รองลงมาคือ YouTube 
และ LINE รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของนิสิตจ าแนกตามประสบการณ์การในการใช้งานเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา 

การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ประสบการณ์การใช้งาน มี 28 93.33 
2. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ด้าน Facebook 22 78.57 

การศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) YouTube  19 67.86 
 LINE 10 35.71 

 
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4 ปีขึ้นไป โดยนิสิต
เข้าใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ย 6 ครั้งขึ้นไปต่อวัน ระยะเวลาที่เข้าใช้งานโดยเฉลี่ย 
4 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน สถานที่ที่นิสิตเข้าใช้งานมากที่สุดคือ ที่พักอาศัย นิสิตเข้าใช้งานช่วงเวลา 21.01 – 
00.00 น. และเว็บไซต์ที่นิสิตเข้าใช้งานมากที่สุดคือ Facebook รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของนิสิตจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 

1. ประสบการณ์การใช้งาน 4 ปีขึ้นไป 28 93.33 
2. ความถี่ในการเข้าใช้งาน(เฉลี่ยต่อวัน) 6 ครั้งขึ้นไป 15 50.00 
3. ระยะเวลาในการเข้าใช้งาน(เฉลี่ยต่อวัน) 4 ชั่วโมงขึ้นไป 21 70.00 
4. สถานที่ที่เข้าใช้งานมากท่ีสุด ที่พักอาศัย 27 90.00 
5. ช่วงเวลาที่เข้าใช้งานบ่อยที่สุด 21.01 – 00.00 น. 20 66.67 
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6. เว็บไซต์ที่เข้าใช้งานมากท่ีสุด Facebook 21 70.00 

 
 
 
 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ด้านความสะดวกในการเข้าใช้เว็บไซต์ Edmodo 

นิสิตมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าใช้เว็บไซต์ Edmodo โดยรวมในระดับมากที่สุด 

( = 4.47,  = 0.691) โดยนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรื่อง สามารเข้าถึงเว็บไซต์ Edmodo 

ได้ง่าย รองลงมาคือ สามารถเข้าร่วมเพื่อท างานร่วมกันทั้งแบบกลุ่มและส่วนตัว ( = 4.67 และ 4.60) 
 ด้านความสามารถของระบบ 

นิสิตมีความพึงพอใจด้านความสามารถของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.40,  = 
0.680) โดยนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรื่อง การดาวน์โหลดเอกสารมีความรวดเร็วและเข้าถึงได้

ง่าย รองลงมาคือ สามารถปรับปรุงเอกสารเพ่ือการน าเสนอการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( = 4.67 และ 4.53) 
 ด้านลักษณะการใช้งาน 

นิสิตมีความพึงพอใจด้านลักษณะการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.27,  = 0.794) 
โดยนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรื่อง การรับและส่งงานระหว่างผู้สอนและผู้ร่วมชั้นเรียน 

( = 4.47) รองลงมาคือ นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมาก เรื่องการรับและส่งจดหมายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

( = 4.20) 
 ด้านปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน 

นิสิตมีความพึงพอใจด้านปัจจัยส่งเสริมการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17,  = 
0.615) โดยนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเรื่อง สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการใช้เว็บไซต์ 

Edmodo ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 4.33) รองลงมาคือ นิสิตมีความพึงพอใจในระดับ

มาก เรื่องโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมีความเหมาะสม ( = 3.97) 
 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการจัดเรียนการสอนโดยรวม ด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Edmodo 

ด้าน   ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสะดวกในการเข้าใช้ 4.47 0.691 มากที่สุด 
2. ความสามารถของระบบ 4.40 0.680 มากที่สุด 
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3. ลักษณะการใช้งาน 4.27 0.794 มากที่สุด 
4. ปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน 4.17 0.615 มาก 

 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษา และ
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการศึกษาที่นิสิตมีประสบการณ์ใน
การใช้งานมากที่สุด คือ Facebook และช่วงเวลาที่นิสิตเข้าใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด 
คือ ช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook 
บ่อยที่สุด โดยประชาชนส่วนใหญ่เปิดบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ตลอดทั้งวัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปณิชา นิติพร (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  ให้ความนิยมใน
การเป็นสมาชิกเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook มากท่ีสุด และส่วนมากจะเข้าใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น. 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า นิสิตมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมออนไลน์  Edmodo ด้านความสะดวกในการเข้าใช้ ด้านความสามารถของระบบ และด้าน
ลักษณะการใช้งาน ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านปัจจัยส่งเสริมการใช้งาน นิสิตมีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจโดยรวมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Edmodo มีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากเดิม นิสิตสามารถศึกษาหาความรู้ สรุปแนวคิด 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกานดา รุณนะ
พงศา สายแก้ว และคณะ (2557) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ทวิตเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนการ
สอน พบว่า นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายสังคมที่มีความสนใจร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านทางทวิตเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการใช้ทวิตเตอร์เพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนและติดตามข่าวสาร รวมทั้งนักศึกษายังได้ฝึกการสรุปความให้ตรง
ประเด็น นอกจากนี้ผู้สอนได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาได้ง่ายขึ้นส าหรับนักศึกษาที่ลังเลที่
จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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ข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ Facebook Youtube 
Twitter และ Web Blog ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรศึกษาคุณลักษณะของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ความพร้อมของผู้เรียนในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือวางแผนและเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้  
 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่สนับสนุนทุนในการวิจัย 
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