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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่ายเฟสบุค๊
พงศ์ธนัช แซ่จ*ู
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ดําเนินการโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เครื่องมือที่ได้รับความนิยมของผู้เรียนคือเฟสบุ๊ค เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค 3)ศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
คือนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงทะเบียนในรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 45 คน ผลการวิจัยที่ได้คือ 1). องค์ประกอบหรือ
กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ทํางานกลุ่มย่อย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ได้ในการทํางานของ
เฟสบุ๊ค เช่นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การปรึกษาหารือเพื่อร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึง
การแชร์หรือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในกลุ่มย่อยของผู้เรียน 2). การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊คเป็นไปตามกิจกรรมที่ได้เปรียบเทียบไว้ข้างต้น 3). ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่าน
สังคมเครือข่าย นัก ศึกษาสามารถใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเกิดกิจกรรมใน 3 ลักษณะคือ (1)
กิจกรรมการขอความช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ และการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ สมาชิกมีการตอบสนอง ร้อยละ 94.59
(2) กิจกรรมการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ สมาชิกมีการรับรู้ มากกว่าร้อยละ 95 และ(3) กิจกรรมการแบ่งปัน และนําไฟล์
ต่าง ๆ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.88 ซึ่งทําให้นักศึกษาสามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไป
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The Development of Collaborative Learning Management via Social Network:
Facebook
Phongthanat Sae-Joo*
Abstract
According to collaborative learning management has been implemented by information and
communication technology such as Facebook, the students can cooperate many activities
effectively. This research aimed to 1) analyze components of collaborative learning and applied
activities of Facebook 2) design and develop collaborative learning management by social network
: Facebook 3) study the collaborative learning management. The examples were the 45 internship
students in computer education program of Faculty of Education, Khon Kaen University in
academic year 2556. The result declared 1). the components and activities of collaborative
learning: positive interdependence, face-to-face promotive interaction, individual accountability,
interpersonal and small-group skills, and group processing, can be applied as activities in facebook
processes such as chatting, consulting for help and sharing information among members, 2). the
design and development were implemented as comparison, 3). the result of collaborative learning
management by social network: Facebook were as 3 activities (1) asking for help, consulting and
consideration 94.59% of posting were responded (2) Information announcement which more than
95% of announcement were seen and (3) files sharing in Facebook group which 93.88 % of sharing
were recognized therefore, collaborative learning management can be performed in the school
internship activities continuously.
Keywords: Collaborative learning, Social network, Facebook

_______________________________________

* Lecturer in Computer Education Program, Faculty of Education, Khon Kaen University
Tel. 08-1872-0963 e-mail: phongthanat@hotmail.com

_17-0780(106-114)13.indd 107

9/2/60 BE 2:54 PM

108

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 8 No. 1 January – June, 2017

1. บทนํา
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลักสูตรผลิตครู 5 ปี และในปี
ที่ 5 เป็ น ปี ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช าการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ในภาคการศึกษา
ต้น และปลายตามลําดับซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์จะได้ฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพบริบทจริง
[1] ตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยคุรุสภา การจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าวมีความยุ่งยากในเรื่องการ
ประสานงาน และการติ ด ต่ อสื่ อสารระหว่ างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์นิเทศในคณะศึกษาศาสตร์
กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เช่นการ
แจ้งข่าวสารที่บางครั้งต้องการให้นักศึกษารับทราบและ
ต้องตอบรับ บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ทันที
การเรียนการสอน (Instruction) ถือได้ว่าเป็นทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง ไปตามยุค
ตามสมั ย จึ ง ทํ า ให้ มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่วยให้เราสามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วย
ให้การพัฒนา และการจัดการระบบการเรียนการสอน
หรื อรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลดีมากยิ่งขึ้น [2]
ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ย่ อ ยโดยมี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี ค วามสามารถแตกต่ า งกั น
ประมาณ 3-6 คนช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของ
กลุ่ม ในการจัดการเรียนการสอนทั่วไป เรามักจะไม่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่ถูกละเลยหรือมองข้ามไปทั้งๆ ที่
มีผลการวิจัยชี้ชัดว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อ
โรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก
ดังนั้นการเรียนรูแ้ บบร่วมมือจึงเป็นอีกทฤษฎีการเรียนรูท้ ี่
สามารถนํ า มาพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพดี มากขึ้ นโดยมี องค์ ประกอบที่ สํ าคั ญ 5
ประการคือ 1. การพึงพาและเกื้อกูลกัน 2. การปรึกษา
หารือกันอย่างใกล้ชิด 3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ของสมาชิกแต่ละคน 4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย 5. การ
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม [3]
การเรียนการสอนแบบร่วมมือหรือ Collaborative
Learning มักจะใช้ในการสอนในระดับอุดมศึกษา (high
education) ซึ่งครูจะมีบทบาทน้อยลงเมื่อเทียบกับการ
สอนแบบเดิมที่ครูเป็นผู้เชี่ยวชาญในชั้นเรียน และมากกว่า
คู่ (Peers) ของนักเรียน ในระดับความรู้ในวิทยาลัย จะ
เป็นการใช้คําถามที่ไม่แน่ชัด และมีคําตอบที่คลุมเครือ
เพื่อพัฒนาให้มีการตัดสินหาคําตอบนั้น ส่วน Cooperative
Learning จะมีความเกี่ยวข้องกับครูมากกว่าทั้งนี้จะ
พบว่าการใช้การเรียนรู้แบบ Cooperative Learning ใน
การศึกษาระดับอนุบาล-มัธยม [4]
การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาช่วยสนับสนุน จะทําให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ปัจจุบันมีการประยุกต์และพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รวม
ไปถึ งการนํ าบทเรี ยนขึ้ นสู่ การสื่ อสารบนเครื อข่ ายที่ มี
ประสิทธิภาพสูงการใช้เฟซบุ๊กเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพื่อการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อนําเสนอได้แก่ การ
สร้างกลุ่ม การสร้างเอกสารในกลุ่ม การโพสต์ไปทั้งที่เพจ
ตนเอง และกลุ่มพร้อมกัน การจัดการข้อมูลในกลุ่ม การ
ตั้ งค่ าต่ าง ๆ เกี่ ยวกั บกลุ่ ม การเก็ บและดู สถานะหรื อ
รูปภาพที่ชอบหรือต้องการกลับมาดูอีก การจัดการอีเมล์
แจ้ ง ให้ รั บ ทราบจากเฟซบุ๊ ก รวมไปถึ ง ตั ว อย่ า งและ
ประสบการณ์การใช้เฟซบุ๊กเพื่อการเรียนการสอน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ [5]
ในปั จ จุ บั น การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้เรียนมีอัตราที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ
และการใช้งานสังคมเครือข่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ
สะดวกสบายมากขึ้ น ดั ง นั้ น ถ้ า เราสามารถประยุ ก ต์
application ที่สามารถใช้ได้ในสังคมเครือข่ายและ
ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น จึงน่าจะ
เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู้เรียนใช้งานอยู่
เป็นประจํา อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในการใช้งานสังคมเครือข่าย เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
รูปแบบการสื่อสารของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บผลการวิจัยที่ได้สํารวจการเรียนรู้

9/2/60 BE 2:54 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

แบบร่ ว มมื อ โดยผ่ า นสื่ อ การเรี ย นรู้ จ ากเว็ บ เสมื อ น
กระบวนการติ ดต่ อสื่ อสารทางสั งคม โดยรู ปแบบการ
ติดต่อสื่อสารของการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ได้ถูกนําเสนอ
เพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติ
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือได้เป็นอย่างดี รูปแบบนี้สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือหรือระเบียนวิธีปฏิบัติในการใช้เว็บเป็น
สื่อในการเรียนรู้แบบร่วมมือ [6] การประยุกต์ใช้เฟสบุ๊ค
เป็นทางเลือกสําหรับการจัดการชั้นเรียน ซึ่งเป็นอีกหนทาง
หนึ่งที่สามารถจัดการได้ การจัดสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค ขึ้นเพื่อ
เป็นหน้ากระดานสําหรับการส่งข่าวสารติดต่อระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นช่องทางการกําหนดคําสั่ง
การบ้านต่าง ๆ ด้วย [7]
การใช้งานเฟสบุ๊คของครูและนักเรียน มีวัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอน หรือการศึกษาและยังนําเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลผู้เข้าใช้เฟสบุ๊ครวมไปถึงการเลือกใช้กิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนด้วย ประเด็นคําถามจะเน้น
ไปด้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ซึ่งมี 3 ส่วนคือ 1.
ข้อมูลรายละเอียดของการใช้ เฟสบุ๊คของนักเรียน (เช่น
เวลาที่นักเรียนใช้เฟสบุ๊คในแต่ละวัน, จุดมุ่งหมายของ
การใช้เฟสบุ๊ค, ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้เฟสบุ๊ค 2.
ผลกระทบต่ อ การใช้ เฟสบุ๊ ค (เช่ น ผลกระทบต่ อ การ
เปิดเผยข้อมูลของนักเรียนกับความน่าเชื่อถือต่อครูผู้สอน,
ผลกระทบของการใช้เฟสบุ๊คเพื่อการนําเสนอ และการ
แสดงความคิ ดเห็ นต่ อสาธารณะ และผลกระทบของ
เฟสบุ๊ค ต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) และ 3. ทัศนคติของ
นักเรียนต่อเฟสบุ๊ค [8]
สั ง คมเครื อ ข่ า ยเฟสบุ๊ ค สามารถสนั บ สนุ น การ
ออกแบบการเรี ย นการสอน และการวั ด ประเมิ น ผล
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ เ พื่ อ การนํ า เสนอหั ว ข้ อ หรื อ
ประเด็ น ต่ า งๆ ในกลุ่ ม สมาชิ ก วั ต ถุป ระสงค์ ข องการ
จั ด สร้ า งเฟสบุ๊ ค คื อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางเลื อ กที่ จ ะส่ ง
ข่าวสารกันระหว่างกลุ่มสมาชิก แต่ไม่ได้เป็นช่องทาง
หลักสําหรับการนําเสนอเนื้อหาวิชาการต่างๆ [9]
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการเรี ย นรู้ แ บบ
ร่วมมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ใน
สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค

_17-0780(106-114)13.indd 109

109

2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค
2.3 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคม
เครือข่ายเฟสบุ๊ค
3. วิธีดําเนินการวิจยั
นักวิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและนําไปเปรียบเทียบกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถจัดการได้ในสังคมเครือข่าย
เฟสบุ๊คและใช้กิจกรรมดังกล่าวในการจัดเตรียมเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาตามวัตรถุประสงค์การ
วิจัยต่อไป
3.1 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 และ 2 ในภาคเรียนต้น และปลาย ปีการศึกษา 2556
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจํานวน 45 คน การวิจัยครั้งนี้
ดําเนินการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนที่รับ
นั กศึ กษาปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษาในเขตจั งหวั ด
ขอนแก่นทั้งในอําเภอเมือง และต่างอําเภอจํานวน 16
โรงเรียน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ใช้สังคม
เครือข่ายเฟสบุ๊คในการสร้างเครื่องมือเพื่อจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 และ 2
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบ กิ จกรรม และ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ประยุกต์ในเฟสบุ๊ค ดําเนินการเปรียบเทียบและวิเคราะห์
คุณลักษณะขององค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ กับกิจกรรมในสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค
โดยพิจารณาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นหลัก
แล้วทําการเปรียบเทียบกิจกรรมในเฟสบุ๊คว่ากิจกรรมใด
สามารถดําเนินการในลักษณะเดียวกันได้เพื่อกําหนดให้
กิจกรรมนั้นในเฟสบุ๊คเป็นกิจกรรมในกระบวรการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ยกตัวอย่างเช่น การพึ่งพา และเกื้อกูลใน
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถจัดกิจกรรมใน
สั งคมเครื อข่ ายเฟสบุ๊ คด้ วยการแบ่ งปั นข่ าวสารที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม องค์ประกอบการปรึกษาหารือ
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สามารถดําเนินกิจกรรมการคุยสนทนาในกลุ่มเฟสบุ๊คได้
องค์ประกอบการใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการทํางานกลุ่มย่อย ในสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค
สามารถให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และยัง

สามารถจั ดกลุ่ มย่ อยของตนเองได้ อี กด้ วยเพื่ อใช้ เป็ น
สื่อ กลางในการติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และกิจกรรมในสังคมเครือข่าย
เฟสบุ๊ค
องค์ประกอบ กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน

กิจกรรมในสังคมเครือข่ายเฟสบุ๊ค

การแชร์ข้อความ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และข่าวสารที่ช่วยให้สมาชิกได้รับประโยชน์ต่าง ๆ
2. การปรึกษา หารือกันอย่างใกล้ชิด
การคุ ย สนทนาในกลุ่ ม ทั้ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นตั ว และในกลุ่ ม ใหญ่ เ ป็ น
กิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน การได้รับมอบหมายงาน และนํามาส่งและแชร์ในกลุ่มเป็นหน้าที่
รับผิดชอบที่สมาชิกแต่ละคนได้ช่วยกัน
4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สมาชิกแต่ละคนนอกจากจะอยู่ในกลุ่มรวมทุกคนแล้ว สมาชิกยัง
ทักษะการทํางานกลุ่มย่อย
สามารถจัดกลุ่มย่อยตามโรงเรียนต่าง ๆ หรือกลุ่มที่ต้องการข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เหมือนกันได้
5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
ผลของการติ ดต่ อสื่อสารกั นในกลุ่ มสมาชิกรวมถึ ง การแชร์หรื อ
แบ่งปันข่าวสารต่าง ๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นอย่างดี

4.2 รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ สั ง คม
เครือข่ายเฟสบุ๊คผู้รับผิดชอบรายวิชาการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 และ 2 ได้สร้างกลุ่มเฟสบุ๊คขึ้นมา และ
ได้เพิ่มสมาชิกคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ
ในรายวิชา ดังแสดงในรูปที่ 1 และตัวอย่างกิจกรรมที่
เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาที่
นั ก ศึ ก ษามี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ระหว่ า งกลุ่ ม
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นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกั น โดยใช้ กิ จ กรรมของเครื อ ข่ า ยสั ง คม
เฟสบุ๊คเป็นสื่อกลางซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เปรียบเทียบได้กับ
กิจกรรมของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ได้ทําการ
วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าซึ่งสามารถกําหนดได้ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดังแสดงในรูปที่ 2 บางครั้งจะมีสมาชิกในกลุ่มเฟสบุ๊ค
ต้องการความช่วยเหลือที่ เป็นข้อเสนอแนะและข้อมู ล
บางอย่างก็สามารถร้องขอได้ ดังแสดงในรูปที่ 3

9/2/60 BE 2:54 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

111

รูปที่ 1 หน้าแสดงการสร้างกลุม่ ผู้เรียนวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2

รูปที่ 2 หน้าแสดงตัวอย่างการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้เรียนวิชาปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1-2
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รูปที่ 3 หน้าแสดงตัวอย่างการร้องขอความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มผู้เรียนวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1-2
4.3 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่าย
เฟสบุ๊ ค จากการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ผ่ า นสั ง คม
เครือข่ายเฟสบุ๊คในภาคการศึกษา 2 ภาคเรียน หรือ 1
ปีการศึกษาสามารถสรุปลักษณะกิจกรรมได้ 3 ลักษณะ
ตามข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้
4.3.1 กิจกรรมการขอความช่วยเหลือ ปรึกษา
หารื อ และการพิ จ ารณาประเด็ น หรื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
นักศึกษาได้โพสต์ข้อความหรือกระทู้ จํานวน 37 ครั้ง มี
การตอบโดยสมาชิ ก ในกลุ่ ม ถึ ง ร้ อ ยละ 97.30 และมี
จํานวนกระทู้ที่มีสมาชิกเห็นมากกว่า 80% ถึง ร้อยละ
94.59 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกื อ บหนึ่ ง ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่
สมาชิกได้รับทราบการขอความช่วยเหลือ และมีการ
ตอบสนองโดยกลุ่มสมาชิก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กิจกรรมการขอความช่วยเหลือปรึกษาหารือ
และการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ
รายการ
จํานวนครั้ง คิดเป็น %
จํานวนการโพสต์ตั้งกระทู้
37
100
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น 100 %
32
86.49
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น >80 %
3
8.10
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น <80 %
2
5.41
จํานวนทีมีการตอบกระทู้
36
97.3
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4.3.2 กิ จ กรรมการแจ้ ง ข่ า วสารต่ า ง ๆ
นักศึกษาได้ทําการโพสต์ข้อความเพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ
จํานวน 46 ครั้ง และมีจํา นวนกระทู้ที่มีส มาชิกได้รั บ
ทราบเกินกว่า 80% มากกว่าร้อยละ 95 แต่ส่วนใหญ่มี
การตอบสนองโดยสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมีจํานวนถึงร้อยละ
71.74 แสดงให้เห็นว่ามีการตอบข้อความกลับในกลุ่ม
และเกือบทั้งหมดสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กิจกรรมการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ

รายการ
จํานวนครั้ง คิดเป็น %
จํานวนการโพสต์ตั้งกระทู้
46
100
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น 100 %
38
82.61
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น >80 %
6
13.04
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น <80 %
2
4.35
จํานวนทีมีการตอบกระทู้
33
71.74

4.3.3 กิจกรรมการแบ่งปัน และนําไฟล์ต่าง ๆ
เข้าสู่กลุ่มเฟสบุ๊ค นักศึกษาได้โพสต์ข้อความ 49 ครั้ง มี
จํ า นวนสมาชิ ก เห็ น การโพสต์ มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 ถึ ง
93.88 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมนี้มีการตอบกระทู้โดยสมาชิก
เพี ย งร้ อ ยละ 24.49 เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ กรรมที่ มี เ ป็ น
แบ่งปันไฟล์ต่าง ๆ เท่านั้นเอง ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 กิจกรรมการแบ่งปัน และ นําไฟล์ต่างๆ เข้า
สู่กลุ่มเฟสบุ๊ค
รายการ

จํานวนการโพสต์ตั้งกระทู้
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น 100 %
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น >80 %
จํานวนกระทู้ที่มีคนเห็น <80 %
จํานวนทีมีการตอบกระทู้

จํานวน
ครั้ง
49
27
19
3
12

คิดเป็น
%
100
55.10
38.78
6.12
24.49

4.3.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความคิ ดเห็ นที่ เชื่ อว่ าเฟสบุ๊ คเป็ นเครื่ องมื อที่ สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเป็น
ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นสํ า หรั บ
กิ จ กรรมกลุ่ มได้ มากขึ้ น และทํ าให้ ได้ รั บและแบ่ งปั น
ข่าวสารของกลุ่มวิชาเรียนได้เป็นอย่างดีตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้งาน
เฟสบุ๊คเพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ข้อคําถาม
1. เฟสบุ๊คเป็นระบบที่สามารถนํามา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือได้
2. เฟสบุ๊คเป็นระบบที่สร้างความ
ร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนได้
3. เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารในกลุ่มผู้เรียนสําหรับ
กิจกรรมกลุ่มได้มากขึ้น
4. เฟสบุ๊คทําให้ได้รับและแบ่งปัน
ข่าวสารของกลุ่มวิชาเรียนได้เป็น
อย่างดี
5. เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ดี
6. เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการพัฒนา
ทักษะการนําเสนอ และแสดง
ความคิดเห็นได้ดี

x̄
4.32

S.D.
0.91

4.32

0.93

4.64

0.70

4.60

0.73

4.28

0.89

4.30

0.91

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านสังคมเครือข่าย
เฟสบุ๊คเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบร่วมมือได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลที่ว่ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือสามารถประยุกต์ด้วยกิจกรรมที่ใช้งาน
ในเฟสบุ๊คได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกิจกรรมใน
เฟสบุ๊คเองก็สามารถรองรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาและเกื้อกูล
กัน โดยการแชร์ข้อความ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปรึกษาหารือ โดย
การพูดคุยสนทนาเพื่อปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาต่าง
ๆ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน
โดยการแสดงของเฟสบุ๊คที่สามารถบอกได้ว่าสมาชิกคน
ใดได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีการตอบสนองบ้าง การ
ใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และกระบวนการ
กลุ่ม โดยการการเรียกร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม
เฟสบุ๊คทั้งสิ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ และ
กิจกรรมของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อกลางแทน
กิจกรรมที่ดําเนินการในชั้นเรียนจริง
ผู้รับผิดชอบรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 และ 2 ได้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊คที่
สร้างขึ้นและใช้กลุ่มเฟสบุ๊คเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชากับนักศึกษา และในหว่างก
ลุ่มนักศึกษาด้วยกันเองเป็นอย่างดี เพราะสังคมเครือข่าย
เฟสบุ๊คเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกที่ ทุกเวลา
การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ หรือการร้องขอความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ จะได้รับการตอบสนองในเวลาอันรวดเร็ว
นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่าง ๆ มีบริบท
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความจําเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น ในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถเข้ า มา
ปรึกษาผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือในระหว่ากลุ่มนักศึกษา
เองได้ บางครั้งนักศึกษาก็มีการจัดตั้งกลุ่มสนทนากลุ่ม
ย่อยกันเอง กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได้เป็นอย่างดี
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ได้เรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊คเพื่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และได้นําแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการฝึกปฏิบัติการสอนกับนักเรียน
ในระดับประถม และมัธยมในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด
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ขอนแก่น และจากการนําไปประยุกต์ใช้นักศึกษาได้แสดง
ความคิ ดเห็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั นคื อสั งคมเครื อข่ าย
เฟสบุ๊คสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นที่ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายและสะดวก ได้ทุกที่
ทุกเวลา สังคมเครือข่ายเฟสบุ๊คจึงได้รับความนิยมใช้เป็น
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่นอกจากเพื่อความบันเทิง การพาณิชย์ กิจกรรม
ทางสังคม การเมืองการปกครองแล้ว ยังได้รับการยอมรับ
ในแวดวงการศึ กษาด้ วยที่ ควรใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ และใช้เป็นเวทีในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน
การดําเนินการวิจัยหลังจากนี้ควรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาร่วมใช้เป็นเครื่องมือ เช่นระบบอัจฉริยะที่สามารถ
ตรวจจับพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้ องการของผู้ ใช้งาน
ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
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