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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอนเพือ่

เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสรา้งสรรค์และนวัตกรรมและ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ 222 คน นักศึกษา 381 คน ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 34 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.84 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.85 แบบวัดความพึงพอใจ มี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 แบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินทักษะ มีค่าคุณภาพอยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ลักษณะ การ
เรียนเสริมหลักสูตรบางรายวิชา โดยมีความพร้อมทั้งด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร 2) รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย 11 องค์ประกอบ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ฯ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการประเมิน

ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.39) ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมที่

ผู้เรียนสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.40) และผู้เรียนมีความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 
4.44) 
 
ค ำส ำคัญ: การเรยีนรู้แบบร่วมมือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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Abstract 
The purposes of this study were 1) to study state of using technology and innovation in 

teaching and learning to enhance creative and innovation skills, 2) to develop the collaborative 
learning activities model using social media to enhance creativity and innovation skills, and 3) to 
study learning outcomes from collaborative learning activities model using social media. The sample 
groups of this research were 157 teachers and 370 students, academic year 2018. The target group 
was 30 educational undergraduates. The instruments used in the study included, questionnaires has a 
reliability of 0.84, the learning achievement test has a reliability of 0.85, the satisfaction test has a 
reliability of 0.82, the quality assessment form and evaluation skill form was at a high level. The data 
were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, and dependent t-test. 

The results of the study were as follows: 1) Loei Rajabhat University has conducted instruction 
through social media in form of additional teaching in some subjects under comprehensive availability in 
supporting policies, infrastructure and personnel. 2) The collaborative learning activities model consists 
of 11 components, achieved the high level. 3) Subsequent to the treatment, post-test scores were 
significantly higher than the pre-test scores (p< 0.01), the result of creativity and innovation skills 

overall quality was at a high level (�̅�= 4.39), the results of the innovations created by the learners are 

at a high level (�̅�= 4.40). Moreover, the overall satisfaction of the learners was at a high level (�̅�= 
4.44). 
 
Keywords: collaborative learning activities, social media, creativity and innovation skills 
 
บทน า 

จากนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา (สุวทิย์ เมษินทรีย์, 
2559) การจัดการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ต้องมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
รองรับการเป็น Thailand 4.0 ที่ชัดเจน เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  มุ่งสู่การเป็น 
Education 4.0 ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรูท้ี่มีอยู่ทุกหนแห่งบนโลกนี้ มาบูรณา
การเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม (วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ , 2559) การ
จัดการศึกษาต้องลดการเรียนรู้เชิงเทคนิค และการท่องจ าแต่ให้น ้าหนักกับการสร้างทักษะการเรียนรู้และปรับตัวของ
ผู้เรียนจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของผู้เรียน (Creativity and Innovation) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะของการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นทักษะหนึ่งของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยหากผู้เรียนมีโอกาสสร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไป
สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็หมายถึงการสร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นใน
ตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรียนและจะอยู่คงทน นอกจากนั้นยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด (ทิศนา แขมมณี, 2554)  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน แต่มีการพัฒนาเฉพาะส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยัง
ไม่มีการด าเนินงานพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะ จึงยังไม่สามารถสนองตอบจุดเน้น Thailand 4.0 ได้ 
รวมทั้งแนวคิดที่ว่า เด็ก เยาวชนยุคใหม่ มีลักษณะเป็น ชนพื้นเมืองดิจิทัล (Digital native) การศึกษายุคใหม่จึงต้องเน้น
การแสวงหาเรียนรู้ได้เองอย่างท้าทาย สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ การจัดการศึกษา 4.0 จึงต้องน าหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ที่
ตรงความสนใจของชนพื้นเมืองดิจิทัล เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา (ยืน ภู่วรวรรณ, 2559) โดยควรน าเทคโนโลยี
เครือข่าย “เครือข่ายสังคมออนไลน์” มาใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ จากจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมจากทีมที่สนใจร่วมกัน สร้างความรู้จากความสนใจรายบุคคล และจากการรวมตัวของคนที่มี
แรงผลักดันเป็นทีม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2559) การน าเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จึงเป็นการช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีมของผู้เรียน โดยช่วยเอื้อให้เกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ 
การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร อันจะเป็นการส่งเสริมทักษะของการเรียนรู้ ประเด็นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม สอดคล้องกับพงศ์ธนัช แซ่จู (2560) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่าน
สังคมเครือข่ายเฟซบุ๊กงาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสามารถใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเกิด
กิจกรรมในลักษณะกิจกรรมการขอความช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ และการพิจารณาประเด็นต่าง  ๆ กิจกรรมการแจ้ง
ข่าวสาร และกิจกรรมการแบ่งปัน ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอ่ไป และลิขิต เกิดมงคล (2558) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอน Augmented Reality ผลจากการวิจัย พบว่า ผลงานการสร้างสื่อการสอน 
Augmented Reality ของนักศึกษา มีคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นกว่า
ก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งนี้  รูปแบบการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น และหากรูปแบบการเรียนรู้เกิดจากร่วมมือกันของผู้เรียนจะ
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 
 



ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์, สรินทร คุ้มเขต, และจุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว. (2564). การวิจัยพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 15(1), 85-102. 

88 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ในปัจจุบัน 

ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 222 คน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 381 คน ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่น 95% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามความ
คลาดเคลื่อน + 5% กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multistage sampling)  

2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และนักการศึกษา 
จ านวน 7 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินรับรองรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักการศึกษา จ านวน 5 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

4) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 34 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน  2) ผลงานการสร้างนวัตกรรมของผู้ เรียน  

และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าที อยู่ระหว่าง 2.00 ถึง 4.24 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 

2) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เพื่อเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ และรับรองรูปแบบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ความ
เหมาะสม (2) ความเป็นไปได้ (3) ความถูกต้องครอบคลุม และ (4) ความเป็นประโยชน์ มีข้อค าถามปลายเปิดเพื่อให้

ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.33) 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตัง้แต่ 0.28 ถึง 0.75 และมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.32 ถึง 0.76 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.85 

4) แบบประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อวัดทักษะของผู้เรียน 2 ด้าน คือ การคิดสร้างสรรค์ 
และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ จากผู้ประเมิน  3 แหล่ง คือ ตนเอง เพื่อน และอาจารย์ประจ าวิชา มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.40) 
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5) แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างขึ้น เพื่อวัดทักษะด้านการน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ 
จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ าวิชา มีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ (2) ด้านภาพ 
เสียง และการใช้ภาษา (3) ด้านการออกแบบจอภาพ และ (4) ด้านแผนการจัดการเรยีนรู้ และข้อค าถามแบบปลายเปิด มี

คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.66) 
6) แบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนผ่านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5ระดับ มีค่าทีอยู่ระหว่าง 2.00 ถึง 4.21 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82  

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.1) ศึกษาบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
1.2) ใช้แบบสอบถาม คณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความ

คิดเห็น และความต้องการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

1.3) สัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

1.4) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผลเบื้องต้น 
 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้
2.1) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยน าข้อมูลที่ได้การวิจัยระยะที่ 1 มาพัฒนาโครงร่างรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2.1.1) จัดการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้เช่ียวชาญ และนักการศึกษา จ านวน 7 ท่าน เพื่อรวบรวมความคิดเห็น 
เกี่ยวกับโครงร่างที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  

2.1.2) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

2.1.3) รับรองรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนักการศึกษา จ านวน 5 ท่าน  
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2.2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ฯ มีขั้นตอนดังนี้ 

2.2.1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้และจัดหาสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยเลือกใช้ทั้งสื่อสารสนเทศท่ีมีในระบบ
เครือข่าย และสื่อท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ และด าเนินการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามหลักการ จากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสม เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

2.2.2) น าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหาประสิทธิภาพกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดย
มีผลการหาประสิทธิภาพ ดังนี้  

• 1 การทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน พบว่ามีข้อบกพร่อง และได้ปรับปรุงแก้ไข
เพื่อการหาประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป 

• 2 การทดลองกลุ่มเล็ก ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการต่อค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 
79.44/79.25 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.68 

• 3 การทดลองภาคสนาม ได้ค่าประสิทธิภาพของของกระบวนการต่อค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) 
เท่ากับ 82.66/82.77 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.73 
 

2.3) การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการด าเนินการดังนี้ 

2.3.1) ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ รูปแบบ one group pretest - posttest design ซึ่งในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัย ใช้เวลาในการทดลองใช้ จ านวน 6 ช่ัวโมง ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

• ให้กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบก่อนการเรียน ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 

• ด าเนินการทดลอง โดยก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งขอความร่วมมือให้
อาจารย์ประจ าวิชา เป็นผู้ด าเนินการควบคุมและจัดกิจกรรมตามที่ออกแบบ  

• ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียน และน าแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เรียนท าหลังจากการท ากิจกรรม
สุดท้ายเสร็จทันที จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

2.3.2) ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงผลงานของผู้เรียน
เพื่อใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาต่อไป 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมทดสอบทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิ แล้วน าผลที่ได้มาจัดท าตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่ออธิบายความหมายและแสดงผลข้อมูลที่ได้ทั้งหมด โดย
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ มีดังนี้ 
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1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และหลังการ

ทดลองใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) เป็นการเช่ือมโยงฐานข้อมูลนักศึกษา งาน
บริหารจัดการ และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงจัดเจ้าหน้าดูแลปัญหาด้านเทคนิค มีบริการห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงผลักดันให้อาจารย์พัฒนา
ความรู้และทักษะเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ส่วนของนักศึกษาได้จัดให้มีโครงการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร อบรมปรับพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ทักษะการใช้แหล่งสารสนเทศท่ีมีให้บริการ  

โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การเช่ือมโยงผ่านระบบเครือข่ายระยะใกล้ เป็นระบบที่มีการใช้งานหลักของมหาวิทยาลัย 
เชื่อมต่อในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น และการเชื่อมโยงผ่านระบบไร้สาย 
เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว tablet และ Smartphone ส่งสัญญาณ
ระบบไร้สาย 661 จุด นอกจากน้ี จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน (LRU VPN) ให้บุคลากรเข้าถึงเครือข่ายภายในจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ใช้งานระบบท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัย 

การศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี เฉลี่ย 18 ปี มีประสบการณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ย 7 ปี และ
ส่วนใหญ่มีการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน โดยใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน มากที่สุด 
ส าหรับนักศึกษา มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี เฉลี่ย 6 ปี มีประสบการณ์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ย 5 ปี
และส่วนใหญ่เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 1 ครั้งต่อวันโดยใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน มากท่ีสุด เช่นกัน 

ความต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 อาจารย์ที่เคยจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 75.7 โดย
ส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในระดับ มาก ส าหรับ
นักศึกษา ความต้องการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 นักศึกษาที่เคยเรียนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 74.5 โดยส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าจะ
ได้รับความรู้จากการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน 

ความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
อาจารย์ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการ
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ก าหนดประเด็นปัญหาหรือโครงงานให้ผู้เรียนโดยเช่ือมโยงใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาก่อน มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.85 ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมพบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้เรียนมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 

2. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม พัฒนาขึ้นโดยน าระบบการเรียนการสอนของ Gerlach and Ely มาปรับปรุง และออกแบบตามขั้นตอน
การเข้าสู่ระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี 

1.1) ก าหนดรายวิชา รายวิชาที่เหมาะควรมีเนื้อหาในลักษณะพื้นฐาน ไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เป็นการน าทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  

1.2) คุณลักษณะผู้สอน ผู้สอนมีหน้าที่สอนตามเนื้อหาวิชา จัดสิ่งอ านวยความสะดวก แนะน าทรัพยากรการเรียนรู้ 
เพื่อท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหลง่ข้อมูลที่มอบหมาย ขณะเดียวกัน ก็ต้องท ากิจกรรมเหมือนการเรียนการสอนจริงไปด้วย  

1.3) คุณลักษณะผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่ในการเรียนและท ากิจกรรมตามที่ผู้สอนก าหนด ตรวจสอบกิจกรรม 
ติดตามการสั่งงาน ปฏิบัติงานที่ได้รับ และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ในรายวิชา นอกจากนี้ควรพัฒนาตนเองให้
สามารถใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4) ประเมินพฤติกรรมเบื้องต้นเป็นการประเมินก่อนเรียน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลังของผู้เรียน 
แบ่งเป็นการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานของผู้เรียน การประเมินความพร้อม และทักษะของผู้เรียน และการประเมิน
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 

1.5) ก าหนดกลยุทธ์การสอน เป็นวิธีการที่ผู้สอนเลือกใช้ เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน 
ทั้งนี้ เน้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผสานกับการเรียนแบบร่วมมือซึ่งผู้วิจัยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้นให้ผู้เรียนท างาน
หรือท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือหาค าตอบในประเด็นที่สนใจ 

1.6) ก าหนดกลุ่มผู้เรียน เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน 
และการประเมินผล โดยกลุ่มใหญ่ เป็นการเรียนในช้ันเรียน กลุ่มเล็ก เพื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
รายบุคคล เป็นการศึกษาเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมเพื่อการสรุปบทเรียนในช้ันเรียนแบบกลุ่มใหญ่  

1.7) ก าหนดเวลาเรียน จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การเรียนผ่านเครือข่ายสลับกับ
การเรียนในช้ันเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย  

1.8) ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังในช้ันเรียนและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook สร้างกลุ่มการศึกษา ลักษณะกลุ่มปิด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นเตรียม ขั้นสอน ข้ันท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ขั้นตรวจสอบผลงาน และขั้นสรุปบทเรียน  

1.9) ก าหนดทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม ได้แก่ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย ADSL และระบบไร้สาย 
(Wireless) รองรับคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว tablet และ Smartphone เพื่อความสะดวกในการใช้งานทุกสถานที่
ตลอดเวลา ส าหรับทรัพยากรการเรียนการสอน ใช้สื่อน าเสนอบทเรียนที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง  
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1.10) การวัดผลประเมินผล เป็นการประเมินความสามารถและพฤติกรรมของผู้เรียนอันเกิดจากกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน  

1.11) การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อท าให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อย
เพียงใด อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2) การประเมินรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ผลการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม แก่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาตามกรอบประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ด้านความเป็นไปได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 ด้านความถูก
ต้องครอบคลุม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และด้านความเป็นประโยชน์ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 ผู้ทรงคุณวุฒิให้การรับรองคุณภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเห็นว่ารูปแบบที่
สร้างขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการ
เรียนการสอนได้  

 
3. ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อเสริมสร้างทักษะ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ก่อนการเรียนและหลังการเรยีน 

กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. % t-test p-values 

ก่อนการทดลอง 34 10.15 3.95 33.83 38.83 .00** 
หลังการทดลอง 34 23.94 2.97 79.80   

 **มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบหลังการเรียน เท่ากับ 23.94 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนการเรียน ซึ่งเท่ากับ 10.15 แสดงว่าผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนที่ก้าวหน้าขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้วยใช้การทดสอบค่าที พบว่ามีความ
แตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

2) ผลการประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรมของผู้เรียน 
2.1) ผลการประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยก าหนดผู้เรียนเป็น 9 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 2 กลุ่ม ท าการประเมินทักษะการ

สร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
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สร้างสรรค์ (Working Creativity with Others) จากผู้ประเมิน 3 แหล่ง คือ ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนร่วมกลุ่ม
ประเมิน และอาจารย์ประจ าวิชาประเมิน น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.39 โดยผลการประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรมของผู้เรยีน 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านการคิดสร้างสรรค์     
1.1 สร้างสรรค์จากสิ่งเร้าหรือประเด็นปัญหาที่ก าหนด 4.41 0.78 มาก 
1.2 ใช้เทคนิคของการสร้างสรรคท์างความคิดที่เปิดกว้าง  4.26 0.92 มาก 
1.3 พัฒนาวิธีการท างานโดยใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการสมยัใหม่ 4.53 0.91 มากที่สุด 
1.4 สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคณุค่าทางความคิดและ
สติปัญญา 4.15 0.91 มาก 
1.5 มีความละเอยีดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน
แนวความคิด  4.43 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการคิดสร้างสรรค ์ 4.36 0.88 มาก 

2. ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์    
2.1 มุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติ และสื่อสารแนวคดิใหม่ๆไปสูผู่้อื่นได้ 4.56 1.17 มากที่สุด 
2.2 เปิดใจกว้าง ยอมรับในมุมมองใหม่ๆในการท างาน 4.59 0.98 มากที่สุด 
2.3 เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งาน 4.26 1.07 มาก 
2.4 เข้าใจและยอมรบัในสภาพการณ์ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการท างาน 4.25 1.09 มาก 
2.5 น าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเนือ่ง 4.50 1.25 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านการท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างสร้างสรรค ์ 4.43 1.11 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.98 มาก 

 
2.2) ผลการประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 
การประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ด้านการน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ

(Implement Innovations) โดยการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ แผนการสอนและสื่อประกอบที่ผู้เรียน
สร้างขึ้นภายหลังจากการเรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 9 เรื่อง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมจากผู้เช่ียวชาญ และอาจารย์
ประจ าวิชา พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 โดยผลการประเมินการน า
นวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวตักรรมของผู้เรยีน 
รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 4.36 0.34 มาก 
2. ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 4.38 0.43 มาก 

3. ด้านการออกแบบจอภาพ 4.35 0.52 มาก 
4. แผนการจัดการเรียนรู ้ 4.51 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.49 มาก 
 

2.3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อรูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อเสริมสรา้งทักษะ การสร้างสรรค์และนวตักรรม 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 รองลงมา ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และด้านสื่อประกอบ
บทเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอน าเสนอประเด็นอภิปรายดังนี้ 
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์

และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเป็นเพียงการสอนเสริมในบางรายวิชา จ านวน

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มีน้อย แต่ไม่มีปัญหาในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนั้น 
หากมีการน ารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเข้ามาใช้จะเป็นการช่วยลดภาระงานผู้สอน ลดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ เวลา และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สอดคล้องกับการจัดการศึกษายุคใหม่ ที่ต้องเน้นแสวงหา เรียนรู้เองอย่างท้าทาย สร้างความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้
เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได ้จึงต้องน าหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของเยาวชนยุค
ใหม่ ซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองดิจิทัล เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา (ยืน ภู่วรวรรณ, 2559) การเรียนผ่านเครือข่ายยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และเหมาะกับความสนใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายจะช่วยเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยี เพิ่มแหล่งทรัพยากรต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะได้จากเทคโนโลยีอันหลากหลายอีกด้วย (ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์, 2552) นอกจากนี้ สื่อสังคม
ออนไลน์ท าให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลตามประโยชน์กิจกรรมหรือความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน เป็น
ช่องทางการสื่อสารใหม่ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน สามารถศึกษา
แลกเปลี่ยนค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ (ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข, 2559) อันเป็นช่องทางเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ผู้เรียนต่อไป  
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2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ผู้วิจัยพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ฯ โดยน าระบบการเรียนการ
สอนของ Gerlach and Ely (1971) มาปรับปรุง และออกแบบตามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ จากนั้นน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนากิจกรรม ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก สร้างกลุ่มช่ือ “การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์” ประเภทกลุ่ม
การศึกษา ลักษณะกลุ่มปิด สอดคล้องกับ Curtis (2014) ที่เสนอว่า ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล และมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันเป็นเครื่องมือส าคัญในการสอนและการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ผู้เรียนและผู้สอนไม่จ าเป็นตอ้งเป็น 'เพื่อน' ในเฟซบุ๊กแต่สามารถเชิญผู้เรยีนเข้ารว่ม
กลุ่ม อันเป็นการสร้างความเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันยังสามารถท างานร่วมกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาจากสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง และท ากิจกรรมร่วมกันผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับ Baran (2010) ที่กล่าวว่า ผู้สอนควรใช้เครื่องมือในเฟซบุ๊ก จัดกิจกรรมออนไลน์
โดยน ามาใช้ร่วมกับการเรียนในช้ันเรียนที่ยังท าให้ผู้สอนได้พบปะผู้เรียนและทราบถึงพฤติกรรมในช้ันเรียน และ  Curtis 
(2014) กล่าวถึงการเรียนผ่านเฟซบุ๊กว่า ผู้สอนสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสาร การสอน งานท่ีมอบหมาย และสามารถเริ่ม
การอภิปรายโดยใช้คุณลักษณะของเฟซบุ๊กได้ ส าหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผสาน
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น เพื่อท างานที่มอบหมายร่วมกัน ผู้เรียนจะน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม แล้วจึง
ประเมินผลงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยน าขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามแนวคิดของอาภรณ์  ใจเที่ยง 
(2550) ประกอบด้วย ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบขั้นตอน ขั้นสรุปบทเรียน
และประเมินผลการท างานกลุ่ม และน าเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ท าให้ผู้เรียนมีช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่ม ส่วนของการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ผู้วิจัยเลือกใช้ Google drive ซึ่งเป็น Cloud Technology ที่
สามารถจัดเก็บเอกสาร รูปภาพหรือไฟล์ต่างๆ (ผ่าน Gmai.lru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) สร้างแผนการสอน
ร่วมกันด้วย Google docs และสร้างสื่อการสอนจากแผนการเรียนรู้ด้วย Google slide ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถสร้าง แก้ไข 
และน าเสนองานร่วมกันในกลุ่มในแบบเรียลไทม์ โดยมีหน้าต่างสนทนาบนหน้าจอส าหรับการแก้ไข  ท าให้ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมร่วมกันผ่านเครือข่ายที่สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา 
สอดคล้องกับ วิชุดา รัตนเพียร (2542) ที่สรุปหลักการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายว่า การเรียนบนเครือข่ายเป็นการ
ขยายโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจศึกษา เนื่องจากไม่จ าเป็นจะต้องเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้
ด้วยตนเองในเวลาที่สะดวก จากนั้น ผู้เรียนน าเสนอผลงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเมินผลการท ากิจกรรมของ
แต่ละกลุ่ม และของสมาชิกในช้ันเรียน แล้วจึงให้ความเห็นต่อช้ินงานผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือการกดแสดง
ความรู้สึก (Like) อันเป็นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่ง  

ผลการรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีความคิดเห็นโดยรวมระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 ทั้งนี้ เป็น
เพราะกระบวนการพัฒนาเป็นไปตามตามทฤษฎี หลักการ ตามกรอบวิธีเชิงระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบใหม่ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะส่งผลถึงกัน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนได้ (มนต์ชัย เทียนทอง, 
2548) นอกจากนี้ รูปแบบกิจกรรมออกแบบให้ผสานการเรียนรู้แบบรวมมือ มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ ตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน มีการฝึกทักษะการช่วยเหลือกันท างาน เลือกประเภทกิจกรรมและบริการบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ช่องทางการสนทนาในการเรียนรายบุคคล โปรแกรมสร้างงานร่วมกันส าหรับผู้เรียนกลุ่มเล็ก 
และใช้หน้าเพจของเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออภิปราย วิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ สอดคล้องกับ 
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เอกนฤน บางท่าไม้ (2558) ศึกษาการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา พบว่า 
ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดในช้ันเรียนเลือกวิธีสอนและสื่อที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาพฤติกรรมจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ก าหนดการประเมินผลที่สอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการศึกษา และมีวิธีการที่หลากหลาย 

3. ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พบว่ามี
ความแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ผู้วิจัยน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ มาผสมผสานกันให้เหมาะสมเพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ าพ โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็นหน่วยย่อย บอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนตามทฤษฏีพฤติกรรมนิยม และอนุญาตให้ผู้เรียนทุกคนมีอิสระในการ
ควบคุมการเรียนของตนตามทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (ถนอมพร เลาวหจรัสแสง, 2545) นอกจากนี้ การสร้างและ
หาประสิทธิภาพ มีการด าเนินการไปอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่วิเคราะห์เนื้อหา สร้างแบบทดสอบ ออกแบบกิจกรรม อีกทั้ง
จากกิจกรรมที่ก าหนดให้ท าร่วมกันบนเครอืข่ายสังคมออนไลน์ยงัช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์กันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติยศ จิตรโกศล (2559) 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและคะแนนสอบความรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ 
ราชการ สังขวดี และรุจโรจน์ แก้วอุไร (2560) ที่พบว่า ผลการเรียนจริยธรรมทางวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลของนิสิตหลังเรียน
ด้วยบทเรียนอีเลิรน์นิ่งร่วมกับกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊ก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

ผลการประเมินทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้เรียน ด้านการคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 เนื่องมาจากผู้เรียน
สามารถเลือกศึกษาในประเด็นท่ีตนเองสนใจหรือเป็นปัญหาที่พบหลังสังเกตการณ์สอนครั้งที่ 1 ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นจึงน ามาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีฐานความรู้
เดิมมาก่อนแล้ว แต่พัฒนากระบวนการเขียนให้สอดคล้องกับปัญหาที่ตนเองสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ Sheffield 
and Cruikshank (2000) ที่ระบุถึงลักษณะของงานท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาไดค้ิดอย่างสร้างสรรค์ ควรเป็นงานท่ีนักศึกษาได้
ใช้ความรู้พื้นฐานที่เคยเรียนมาก่อน น าไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ๆ และเป็นงานที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยน าทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจัดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน แต่มีความสนใจใน
ประเด็นเดียวกันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กท าให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ อนุชา โสมาบุตร (2559) กล่าวถึง การคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค
ของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิดกว้าง เช่น การระดมสมอง สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทาง
ความคิดและสติปัญญา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการน าเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 ผู้เรียน
ให้ความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา เป็นเพราะเนื้อหาท่ีก าหนด มีความส าคัญผู้เรียนต้องน าไปใช้จริงเมื่อต้อง
ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อีกทั้งผู้วิจัยน าหลักการเรียนรู้แบบร่วมมอืของ Johnson and Johnson (อ้างถึงใน 
ทิศนา แขมมณี, 2554) มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องคิด
สร้างสรรค์ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและน านวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ในการจัด
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กระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจัยก าหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนล่วงหน้า โพสต์เอกสาร
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่ือมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ การให้วิจารณ์ผลงาน การให้แสดงความคิดเห็น จัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม
ความสนใจ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และสามารถสร้างนวัตกรรมที่ถูกต้องตาม
หลักการทฤษฎี น าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงตามหลักสูตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติยศ จิตรโกศล (2559) 
ที่พบว่า ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน  (TGT) ร่วมกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยร่วมมือกันช่วยเหลือกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มและ
กล้าแสดงความคิดเห็นรวมทั้งมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบันท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การเรียนรู้อีกทางหนึ่ง เมื่อน ามาปรับใช้ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ราชการ สังขวดี และรุจโรจน์ แก้วอุไร  (2560) พบว่า ความ
คิดเห็นของนิสิตในการเรียนบทเรียนอีเลิรน์นิ่งร่วมกับกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และสอดคล้อง
กับ ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ และนรีรัตน์ สร้อยศรี (2559) ซึ่งพบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีความพึง
พอใจในด้านวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ 
และด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับ มาก 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต้องเน้นการสร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนต้องการมีส่วนร่วมในการเรียน เนื่องจากเป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องน าตนเอง นอกจากนี้ 
ผู้สอนควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการเรียน ขั้นตอนการเรียน บทบาทหน้าที่ในการเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายและแนวทางในการเรียนรู้ของตนเอง 

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อธิบาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้สอนควรชีแ้จงให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการท างานร่วมกัน  

3. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับสื่อหรือนวัตกรรมอื่นๆ และในเนื้อหาเรื่องอื่นต่อไป 
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