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2.   ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   
   ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการศึกษาซ่ึงเป็นกลไก
สําคัญในการท่ีจะสร้างประชากรให้มีคุณภาพตามกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  ซ่ึงกําหนดให้ผู้เรียนต้องมีทักษะท่ีจําเป็นได้แก่  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะ
ด้านสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี  และทักษะชีวิตและการทํางาน (Bellance, J., Brandt, 
R. (Ed.),2011) ดังเห็นได้จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561) โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 1 มาตรการ ข้อท่ี 7 ใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการ
เรียนการสอน  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน  และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)  โรงเรียนฝางวิทยายน
เป็นโรงเรียนต้นแบบหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  อีกท้ังยังเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ (ICT) และศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แต่จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาแห่งชาติ  พบว่า โรงเรียนฝางวิทยายน  ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับตํ่า 
(สํานักทดสอบทางการศึกษา,2551)  อีกท้ังผลการทดสอบ PISA ของเด็กไทยมีคะแนนลดลง
(พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2554) ซ่ึงคุณภาพท่ีตกตํ่าย่อมหมายถึงวิชาการและองค์ความรู้ท่ีเรามีอยู่ใน
ระบบการศึกษาไทยตํ่ากว่ามาตรฐานอยู่ในข้ันท่ีวิกฤต (ภาวิช ทองโรจน์, 2554)  การนํา
แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของชุมชนออนไลน์ท่ีเป็นสังคมเสมือน หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  จึง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันท่ีความรู้มีการเลื่อนไหลไม่หยุดน่ิงเกิดข้ึนทุกท่ี ทุกเวลา 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการเรียนรู้ว่าอย่างไร และรู้อะไร เป็นการเรียนรู้ว่าจะหา
ความรู้ได้จากท่ีใด (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2552)    

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการ
เขียน Blog, Clip VDO , Forum ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
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สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) และปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา  ภายใต้กรอบแนวคิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills)   
 

3.  คําถามวิจัยหรือสมมุติฐานการวิจัย   
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  

มีโครงสร้าง  องค์ประกอบ  กิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นอย่างไร 
 

4.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝาง

วิทยายนและศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 

5.   ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนฝางวิทยายบน จํานวน 54 คน และนักเรียนโรงเรียน
ฝางวิทยายน  จํานวน   944  คน  
 

6. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนฝางวิทยายน 
        ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในหน่วยท่ีจัดกิจกรรมโดยใช้ 

เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ 
                 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
           7.1  รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  แบบแผนของระบบการเรียนการสอนท่ี
แสดงถึงความสัมพันธ์ตามหลักการ  ทฤษฎี  โดยอาศัยเทคนิค วิธีการสอน  กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์  หลักการทางจิตวิทยา  การผลิต  ตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  ได้แก่ ทรัพยากร
การเรียนรู้บนเครือข่าย  กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย  กระบวนการเรียนรู้  เคร่ืองมือท่ีใช้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย 
         7.2  เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน (http://fangwittayayon.net/)   
หมายถึง  เว็บไซต์ท่ีมีลักษณะชุมชนนักปฏิบัติท่ีมีการติดต่อ  สื่อสาร การแบ่งปันข้อมูล  
ร่วมกันสร้างข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้  แสดงความหลากหลายของมุมมองความคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายสังคมโรงเรียนฝาง
วิทยายนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ของครูโรงเรียนฝางวิทยายนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการเขียน 
บล็อก (Blog)  การสนทนา(Chat)  การอภิปราย(Forum Discussion)  เหตุการณ์ต่างๆ 
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(Events) และการสร้าง Clip VDO  และแหล่งความรู้จาก YouTube ตามสาระการเรียนรู้      
         7.3  หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design  หมายถึง การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบย้อนกลับ Backward Design ท่ีพัฒนามาจากโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  (คู่มือการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  Intel Teach to the 
Future ,2548)  
 7.4  แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้  หมายถึง  แบบประเมินด้วยรูบริกท่ีพัฒนามา
จากแบบประเมินแฟ้มสะสมหน่วยการเรียนรู้ด้วยรูบริก(คู่มือการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  
Intel Teach to the Future ,2548) โดยมีประเด็นสําหรับการประเมิน 4 ด้าน คือ การ 
บูรณาการเทคโนโลยี  การเรียนรู้ของนักเรียน  การนําไปใช้  และการวัดและประเมินผล
นักเรียน  โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้  3  ระดับ  คือ  ดี  พอใช้  
และปรับปรุง  (สําเริง  จันทรสุวรรณ  และ สุวรรณ   บัวทวน,  2547)  ดังน้ี   
 

8. กรอบแนวคิด 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียน     

ฝางวิทยายน  มีกรอบแนวคิดท่ีนํามาใช้ในการศึกษา  ดังน้ี 
8.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญาของเพียเจต์ (Piaget) และของวีก็อทสก้ี 

(Vygotsky) เป็นรากฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  การ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) Papert,  S.( 1999, 1996, 1993.) ,  ทิศนา 
แขมมณี. (2554) , สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544)  โดยมีหลักการ  คือ  การเชื่อมโยงความคิด   การ
ริเร่ิมของผู้เรียน   การสนับสนุนของครู   การแลกเปลี่ยนความคิดในสภาพท่ีอบอุ่นและเป็น
มิตร   การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   และความต่อเน่ืองในการพัฒนา
โครงการ 

8.2  การเรียนการสอนแบบย้อนกลับ  (Backward Design)  คู่มือการอบรมเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู  Intel Teach to the Future (2548)  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา(2550) 
เฉลิม ฟักอ่อน(2550)  ไตรรงค์  เจนการ(2550)  โดยมีหลักการ  คือ  ข้ันตอนท่ี 1 กําหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้   ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดหลักฐานในการเรียนรู้  และข้ึนตอนท่ี 3 การ
วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 8.3  การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน  ณัฏฐ์สิตา  ศิริรัตน์
(2551) วรากร หงส์โต(2553)  ฐิติยา เนตรวงษ์(2553)  และ Office of Learning 
Technologies(1998)  โดยมีองค์ประกอบ  ดังน้ี  ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย      
กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย  กระบวนการเรียนรู้  เคร่ืองมือท่ีใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  
และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  สามารถเข้าถึงได้ท่ีเว็บไซต์ท่ี
พัฒนาข้ึน http://fangwittayayon.net/ 
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 8.4  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (The  main  features  of  action  
research  from  Kemmis & Mc Taggart,  1992  และ  Zuber – Skerritt,  1992  อ้าง
ถึงใน ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์,  2537) วงจร PAOR  ซ่ึงมี  4 ข้ันตอน คือ (1) การวางแผน
หลังจากท่ีวิเคราะห์และกําหนดประเด็นปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข (Plan)  (2)  การปฏิบัติ
ตามแผนท่ีกําหนด (Act)  (3)  การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (Observe)  (4)  
การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงาน 

 

9. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝาง
วิทยายน  ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า  เรียบเรียง  และนําเสนอสาระสําคัญจากเอกสาร  ตํารา  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี  โดยนําเสนอตามลําดับหัวข้อ  ดังต่อไปน้ี 

1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
     2.  การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design 
 3. ทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)  
 4. การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน  

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

10.   ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)  ตามกรอบ 

วิธีการเชิงระบบ (System Approach) ของ ADDIE Model 
 
11. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียน 
ฝางวิทยายน  ผู้รายงานดําเนินการพัฒนานวัตกรรม  3  ข้ันตอน  ดังน้ี  1) การสร้าง
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  2) การพัฒนาเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนฝางวิทยายน  3) การศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน   
โดยผู้รายงานได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของรูปแบบ 
คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์  และกรอบวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ของ 
ADDIE Model  ได้แก่  ข้ันการวิเคราะห์ (Analysis)  ข้ันการออกแบบ (Design)   ข้ันการ
พัฒนา (Development)    ข้ันการนําไปใช้  (Implementation)   และข้ันการประเมินผล   
(Evaluation) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ครู  จํานวน   54  คน  และนักเรียน  944  คน  
โรงเรียนฝางวิทยายนเข้าร่วมโครงการ  และสามารถแสดงข้ันตอนการดําเนินงานดังภาพ 
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ขั้นตอนท่ี 1   
การการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social network)  
 

ขั้นตอนท่ี 2   
การพัฒนาเครือข่ายสังคม 
การเรยีนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน 
 

ขั้นตอนท่ี 3   
การศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน   
 

การวิเคราะห์ (Analysis) 
1.  การศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนฝางวิทยายน  
2.  การศึกษาเอกสาร หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง  

การออกแบบ (Design) 
1. การกําหนดรายละเอียดของรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน   
     1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

1.2 หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward  
Design  และแบบประเมินหน่วยการเรยีนรู้ด้วยรูบริก   
 

การพัฒนา (Development) 
2.  ข้ันตอนการพัฒนารปูแบบ ใช้วงจร PAOR  ซ่ึงมี  4 ข้ันตอน 
คือ (1) การวางแผนหลังจากท่ีวิเคราะห์และกําหนดประเด็น
ปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข(Plan)  (2)  การปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนด (Act)  (3)  การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
(Observe)  (4)  การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผูมี้
ส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์  เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานต่อไป (Reflect)  จํานวน  2  วงจร 

การนําไปใช้  (Implementation)   
1. การวางแผน 
   1.1  การเตรยีมความพร้อมของสถานท่ี ได้แก่  คอมพิวเตอร์  
การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  และโปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง 
    1.2  เตรียมความพร้อมของหน่วยจัดการเรียนการสอน  คู่มือ
การปฏิบัตสิําหรับครูและนักเรียน   
2. การใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน        
    2.1  วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน     
    2.2  ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามหน่วยการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบไว้  Backward Design   
    2.3  เม่ือสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม  ทําการวัดการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   
 

การประเมินผล   (Evaluation)      
   2.4  ครูผู้ร่วมโครงการรายงานผลการพัฒนา 
 

ภาพท่ี  7  แสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 
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 ข้ันตอนท่ี 1  การพัฒนากรอบแนวคิดเก่ียวกับการใช้เครือข่ายสังคมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   โดยวิเคราะห์ (Analysis)  สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการเรียน
การสอนเพ่ือนํามากําหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ สําหรับสร้างรูปแบบและ
กระบวนการเรียนการสอน  ได้แก่  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิเคราะห์จุดประสงค์ของ
รูปแบบ  การวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหา  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ  ดังน้ี 

  1.  การศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนฝางวิทยายน    โดยการศึกษาจากรายงาน
การปฏิบัติงานของครู (SSR)  และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)  

2. การศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้  โดยศึกษาจากณัฏฐ์สิตา  ศิริรัตน์(2551) วรากร หงส์โต(2553)  
ฐิติยา เนตรวงษ์(2553)  และ Office of Learning Technologies(1998)  โดยผู้รายงานทํา
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมข้ึนมาใหม่  รวมถึงการศึกษา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนาเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน 
แบ่งเป็น  2  ข้ันตอน  ดังน้ี 

  1.  การออกแบบ (Design)  เป็นการออกแบบกลวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design  ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและ
รายละเอียดของรูปแบบ  5 องค์ประกอบ  ได้แก่   ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย  กลุ่ม
เรียนรู้บนเครือข่าย  กระบวนการเรียนรู้  เคร่ืองมือท่ีใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  และ
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย และองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนฯ  หน่วยการเรียนรู้ (Backward Design) ประกอบด้วย  3  ข้ันตอน  ได้แก่  
ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค์  ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดหลักฐานท่ีแสดงว่า
ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค์  และข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้
และการสอน   โดยยึดตามองค์ประกอบต่างๆในข้ันตอนท่ี  1 ในเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึน 
http://fangwittayayon.net/  ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1  ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นระบบท่ีพัฒนาข้ึนเป็น 
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ท่ีใช้งานง่าย  ไม่ซับซ้อน สะดวก
ต่อการใช้งาน  สวยงาม  ทันสมัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ได้แก่  กระบวนการต่างๆ  ข้อมูล  แหล่งความรู้  ภาระงาน  
กิจกรรม  รายละเอียดต่างๆ ท่ีมีการรวบรวมจัดเก็บอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

    องค์ประกอบท่ี  2  กลุ่มเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็นการต้ังกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกเข้า 
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กลุ่มร่วมทํากิจกรรมตามหัวข้อ  ประเด็น  สาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ครูผู้สอนจะเป็นผู้กําหนดกิจกรรมในกลุ่มหัวข้อ  ประเด็น  ตามสาระการเรียนรู้  และนักเรียน
จะต้องเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเรียนรู้นั้นๆ จึงจะทํากิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

    องค์ประกอบท่ี  3  กระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการ 
ออกแบบให้มีปฎิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม  ระหว่างกลุ่ม  และสมาชิก
ภายในเครือข่าย  โดยยึดเน้ือหาวิชา  จุดประสงค์ของแต่ละกลุ่มสาระ  รวมถึงการทําหน้าท่ี
ตามบทบาทของตนเองท่ีได้รับมอบหมาย  โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามการออกแบบ
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) 

     องค์ประกอบท่ี  4  เคร่ืองมือท่ีใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็น 
กระบวนการท่ีสมาชิกใช้เคร่ืองมือบนเครือข่ายมีส่วนร่วมหรือเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  ได้แก่  ได้แก่  การสนทนา
(Chat)  บล็อก (Blog)  การอภิปราย(Forum Discussion)  เหตุการณ์ต่างๆ (Events)  การ
โต้ตอบ (Reply), (Comment)เพ่ือใช้สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บนเครือข่าย 

องค์ประกอบท่ี  5  เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  เป็น 
กระบวนการทดสอบและคัดเลือกโปรแกรมเสริมต่างๆ  ท่ีจะนํามาสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  สําหรับการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล  ช่วยการกระจายความรู้    ข้อสอบออนไลน์ อ่ืนๆ 
 2.  การพัฒนา (Development)  เป็นข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม  ผู้รายงานใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วงจร PAOR  ซ่ึงมี  4 ข้ันตอน คือ (1) การ
วางแผนหลังจากท่ีวิเคราะห์และกําหนดประเด็นปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข (Plan)  (2)  การ
ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด (Act)  (3)  การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (Observe)  
(4)  การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์  เพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect)   ดังน้ี 
 

วงจรท่ี 1  มีครูเข้าร่วมจํานวน  48  คน  ระยะเวลาดําเนินการ กันยายน  2553 ถึง 
มีนาคม 2554 

ระยะท่ี 1  การวางแผน (Plan)  โดยประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  ข้อตกลง   
กับบุคลากรท้ังโรงเรียน  ออกแบบวางแผนโครงการ  แต่งต้ังคณะกรรมการคณะทํางาน  ออก
คําสั่ง  เตรียมการดําเนินโครงการ 

ระยะท่ี 2  การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด (Act)  โดยการอบรมเชิงฏิบัติการ 
การใช้เคร่ืองมือในการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ คร้ังท่ี  1  แล้วติดตามนิเทศผลการ
อบรมทางเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายนท่ี http://fangwittayayon.net/  
และอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ ICT คร้ังท่ี  2   
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ระยะท่ี  3    การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (Observe)  โดย  
วางแผนการใช้ห้อง ICTและทดลองสอนจริง  จากน้ันคณะกรรมการการประเมินนิเทศ
ติดตามการนําหน่วยการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง 

ระยะท่ี  4  การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนร่วมได้ 
วิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึงนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป(Reflect) โดยคณะกรรมการ 
สรุปผลการประเมินนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการ
เรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน   

 

วงจรท่ี 2  มีครูเข้าร่วมจํานวน 39  คน  ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2554  ถึง 
ธันวาคม  2554 

ระยะท่ี 1  การวางแผน (Plan)  โดยการประชุมรายงานผลการดําเนินงาน   
และสรุปหาแนวทางแก้ไข  พัฒนาต่อไป  อบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม วิธีการ แนวทางในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาสู่มาตรฐาน  แล้วครูทุกคนปรับปรุง  เพ่ิมเติม  แก้ไข  พัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการโดยใช้ ICT ให้สมบูรณ์  จากน้ันส่งหน่วยการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง  แก้ไขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญ แล้วแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

ระยะท่ี 2  การปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด (Act)  โดยครูนําหน่วยการเรียนรู้ 
ไปใช้สอนจริง 

ระยะท่ี  3    การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน (Observe) โดย 
คณะกรรมการการประเมินนิเทศติดตามการนําหน่วยการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง  ตลอดภาค
เรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2554 

ระยะท่ี  4  การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนร่วมได้ 
วิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึงนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป (Reflect)  โดย
คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ   รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
ขยายผลให้กับโรงเรียนในฝันรุ่นท่ี  3  โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายในศูนย์ประสานงานท่ี  12   
 และผู้สนใจท่ัวไป  จากน้ันเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 

ข้ันตอนท่ี 3  การศึกษาผลการใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน   
เป็นข้ันการนําไปใช้  (Implementation) โดยการศึกษาผลจากการใช้เครือข่าย

สังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริงในหน่วย
การเรียนรู้ของรายวิชาท่ีครูผู้สอนรับผิดชอบ  เพ่ือศึกษาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการนํานวัตกรรมไป
ใช้ในการเรียนการสอน  โดยมีครูสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน  คน  4  คน  คือ ครูชมัย
พร โคตรโยธา  ครูตฤณชาติ อนันตสุข  ครูอรวรรณ  กองพิลา  และครูวุฒิชาติ  มาตย์นอก 
และนักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายนท่ีเรียนในรายวิชาของครูผู้สอนท้ังหมด  โดยมีการ
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี 
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 1. ข้ันการวางแผน 
  1.1  การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  ได้แก่  
คอมพิวเตอร์  การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  และโปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง 
  1.2  เตรียมความพร้อมของหน่วยจัดการเรียนการสอน  คู่มือการปฏิบัติสําหรับ
ครูและนักเรียน  และเคร่ืองมือสําหรับเก็บข้อมูล 
 2. การใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน     
  2.1  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของผู้เรียนก่อนการเรียนโดยใช้เครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ท่ีพัฒนาข้ึนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  2.2  ดําเนินการเรียนการสอน  โดยให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมการเรียนตาม
หน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้  โดยใช้เวลาในการสอนจริง  ขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมครู
คอยสังเกตการณ์   การบันทึกการเรียนรู้  การร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ฯลฯ ผ่านเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน    
  2.3  เม่ือสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรม  ทําการวัดการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
       2.4  ครูผู้ร่วมโครงการรายงานผลการใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียน
ฝางวิทยายน   
         

      ข้ันการประเมินผล   (Evaluation)  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่ากิจกรรม 
การเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่  โดย
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ีร่วมกิจกรรม 

       
      ศึกษาความพึงใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 

เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  
 
12.    กลุ่มเป้าหมาย  
         กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนฝางวิทยายบน จํานวน 54 คน และนักเรียนโรงเรียน
ฝางวิทยายน  จํานวน   944  คน  และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ 
โรงเรียนฝางวิทยายน  จํานวน   250   คน 
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13. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  
 13.1  แบบบันทึกการวิเคราะห์  และสังเคราะห์ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  
องค์ประกอบ  และงานวิจัยในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนารูปแบบของการเรียน
การสอนฯ  โดยผู้รายงานศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการเรียนการสอน  และการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ Backward Design  
แล้วนํามาร่างบันทึกในรูปแบบตารางรายการเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์   จากน้ันนําแบบ
บันทึกตารางรายการเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องสอดคล้องในหลักการ จากน้ันนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 
 13.2 รายงานการปฏิบัติงานของครู (SSR)  และรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา(SAR) การศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียนฝางวิทยายน     
      13.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียน        
ฝางวิทยายน  ผู้รายงงานนํากรอบแนวคิดเก่ียวกับการใช้เครือข่ายสังคมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในข้ันตอนท่ี  1  มากําหนดเป็นรูปแบบ    โดยผู้รายงานได้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ 
โดยยึดตามกรอบวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ของ ADDIE Model  ได้แก่  ข้ัน
การวิเคราะห์ (Analysis)  ข้ันการออกแบบ (Design)   ข้ันการพัฒนา (Development)    
ข้ันการนําไปใช้  (Implementation)   และข้ันการประเมินผล   (Evaluation) 

13.4  หน่วยการเรียนรู้และแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนรู้ใช้หลักการตามแนวคิดแบบย้อนกลับ Backward Design  ซ่ึงมี  3  ข้ันตอน  
คือ  ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้   ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดหลักฐานในการเรียนรู้  
และข้ึนตอนท่ี 3 การวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

13.5   แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้  ผู้รายงงานการสร้างแบบประเมินแผนจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูบริกน้ี  ผู้รายงานยึดประเด็นในการประเมิน   4  ประเด็น  คือ  การใช้เทคโนโลยี  
การเรียนรู้ของนักเรียน   การนําไปใช้  และการวัดประเมินผลนักเรียน  ซ่ึงผู้รายงานพัฒนา
มาจากแบบประเมินแฟ้มสะสมหน่วยการเรียนรู้ด้วยรูบริก (คู่มือการอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู  Intel Teach to the Future, 2548) โดยมีประเด็นสําหรับการประเมิน 4 ด้าน คือ 
การบูรณาการเทคโนโลยี  การเรียนรู้ของนักเรียน  การนําไปใช้  และการวัดและประเมินผล
นักเรียน    

13.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ   ผู้รายงานสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝาง
วิทยายน  โดยพัฒนาการมาจากอนิรุทธ์ สติม่ัน (2550) , สรญา สาระสุภาพ (2553)  
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14. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
14.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนากรอบแนวคิดของ 

รูปแบบการเรียนการสอนฯ และงานวิจัยในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
แบบจําลองการเรียนการสอนฯ โดยค้นหาท้ังเอกสารท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  แล้วบันทึกการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ   
           14.2 วิเคราะห์รวบรวบสภาพบริบทของโรงเรียนฝางวิทยายน   
           14.3  นิเทศ  ติดตาม  การนํารูปแบบไปในกิจกรรมการเรียนการสอนใช้ด้วยการ  
สังเกต  บันทึก  สัมภาษณ์   
           14.4  ประเมินหน่วยการเรียนรู้จากการนิเทศ  ติดตาม 
           14.5 รวบรวมความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนฯ  จากแบบ
ประเมินความพึงพอใจ   
 
15.      การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

15.1 การตรวจสอบ  วิเคราะห์เอกสาร  และสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบ 
การเรียนการสอน  ใช้วิธีการบรรยายเชิงวิเคราะห์และสรุปตีความจากข้อมูลเก่ียวกับหลักการ  
แนวคิด  ทฤษฎี  และการวิจัยเอกสาร 
 15.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้  โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้  3  ระดับ  คือ  ดี  พอใช้  และปรับปรุง  (สําเริง  
จันทรสุวรรณ  และ สุวรรณ   บัวทวน,  2547)  ดังน้ี   
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย    แปลผล 
  1.00 – 1.66    ปรับปรุง 
  1.67 – 2.33    พอใช้ 
  2.34 – 3.00    ดี 
     15.3  วิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยท่ีจัดกิจกรรม
โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 

     15.4  วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนฯ   
โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ  

5 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 
   3 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยท่ีสุด  
 และได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543)   
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4.51 - 5.00    หมายความว่า   มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50    หมายความว่า   มีความเหมาะสมระดับมาก 
2.51 - 3.50    หมายความว่า   มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50    หมายความว่า   มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1.00 - 1.50   หมายความว่า   มีความเหมาะสมระดับน้อยท่ีสุด  

 
16.  ผลการวิจัย 
          16.1   ผลการพัฒนากรอบแนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social 
network)  ได้องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้
โรงเรียน     ฝางวิทยายน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย กลุ่ม
เรียนรู้บนเครือข่าย กระบวนการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้บนเครือข่าย 

16.2   ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้
โรงเรียนฝางวิทยายน  ใช้วงจรการวิจัยปฏิบัติการ  PAOR 
  วงจรท่ี 1 พบว่า ครูสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) 
จํานวน 48 หน่วย โดยมีคะแนนการประเมินหน่วยการเรียนรู้เฉลี่ย 2.64 อยู่ในระดับ ดี และ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูส่วนใหญ่ชอบและสนุก          

วงจรท่ี 2 พบว่า ครูนําหน่วยการเรียนไปใช้สอนจริง จํานวน 39 คน และสามารถ
เขียนบล็อกสาระการเรียนรู้ คลิปวีดีโอ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน
อย่างแท้จริง  ส่วนด้านนักเรียน  พบว่า นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบล็อกสาระ
การเรียนรู้   คลิปวีดิโอ ในหน่วยการเรียนรู้ท่ีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และ
มีคะแนนจากการทดสอบเฉลี่ยร้อยละ  80.81  

16.3   ผลการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน 
พบว่า ครูชมัยพร  โคตรโยธา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมบนเครือข่าย
สังคมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีส่งเสริมทักษะการใช้และสร้างงานโปรแกรมตารางทํา
การ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  มีทักษะการใช้และสร้างงานโปรแกรมตารางทํา
การอยู่ในระดับดี( x =3.32) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบนเครือข่าย
สังคมการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก( x =4.23)  

ครูนราชัย ชูรัตน์ ศึกษาผลการร่วมมือกันแก้ปัญหาของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยเครือข่าย
สังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนฝางวิทยายน  พบว่า การประเมินผลตามสภาพจริงนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 3.59 อยู่
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ในระดับดีมาก โดยนักเรียนร่วมมือกันแก้ปัญหาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง
กับสมาชิกภายในกลุ่มและกลุ่มอ่ืนๆ 

ครูตฤณชาติ  อนันตสุข ศึกษาผลการจัดกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีส่งเสริมทักษะการใช้งานโปรแกรมนําเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนฝางวิทยายน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงข้ึน ร้อยละ 85.43 
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมนําเสนองาน  เฉลี่ยร้อยละ 88.00  และมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี ( x =4.22) 

ครูอรวรรณ  กองพิลา  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินโดย
ใช้โครงงานผ่านเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนน
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และมีคะแนนประเมินกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.31) 

16.4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความ       
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก( X = 4.10, S.D.= 0.22) 
 

17.      การอภิปรายผล 
 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  
พัฒนาข้ึนตามหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา (Constructionism) Papert,  S.( 1999, 1996, 1993.) ,  ทิศนา แขมมณี. (2554) , 
สุชิน เพ็ชรักษ์ (2544)   โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  Backward Design  
ท่ีทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างลุ่มลึก และเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
(Hands-on)  โดยมีการลงมือปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบตามแนวคิดของ  Kemmis & 
Mc Taggart  คือ  การวางแผน (Plan)  การปฏิบัติ  (Action)  การสังเกต  (Observing)  
และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)  เพ่ือปรับปรุงผลเพ่ือนําไปปฏิบัติในวงจรต่อไป
จนกว่าจะได้รูปแบบของการปฏิบัติงานท่ีเป็นท่ีมีประสิทธิภาพ   โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้และเป็นหลักการมา
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้อยู่ในลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)  ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันท่ีความรู้มีการเลื่อนไหลไม่หยุดน่ิง
เกิดข้ึนทุกท่ี ทุกเวลา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการเรียนรู้ว่าอย่างไร และรู้อะไร เป็น
การเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ได้จากท่ีใด (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, 2552) โดยมี 5 องค์ประกอบ 
(ณัฏฐ์สิตา  ศิริรัตน์(2551) วรากร หงส์โต(2553)  ฐิติยา เนตรวงษ์(2553)  และ Office of 
Learning Technologies(1998)   ได้แก่   ทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย  กลุ่มเรียนรู้
บนเครือข่าย  กระบวนการเรียนรู้  เคร่ืองมือท่ีใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย  และ
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่าย และองค์ประกอบของรูปแบบการ
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เรียนการสอนฯ  หน่วยการเรียนรู้ (Backward Design) ประกอบด้วย  3  ข้ันตอน  ได้แก่  
ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค์  ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดหลักฐานท่ีแสดงว่า
ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงค์  และข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้
และการสอน 
 
18.  ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยในคร้ังต่อไป  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม  

2.  ควรนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมฯ ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ         

3. ในการนําเครือข่ายสังคมฯไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรคํานึงถึง 
ความพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะทางด้าน ICT  
 
 19.    การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  ระดับโรงเรียน  ผู้รายงานได้นํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่าย
สังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  ขยายผลให้กับครู  บุคลากร  และนักเรียนทุกคนเป็น
สมาชิกของเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  และโรงเรียนได้กําหนดให้
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ ฯ เป็นมาตรฐานท่ี 13 สําหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ภายนอก (สมศ.) รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  : ผลการประเมินอยู่ในระดับ (ดีมาก) 
 

นักเรียน 
1. ได้รับการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  คิดสร้างสรรค์ กล้า 

แสดงออก  และสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนท้ังในและนอกห้องเรียน 
2.  ได้พัฒนาให้รู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการเขียน blog    

     อภิปราย โต้ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง Clip VDO รวบรวมแหล่งความรู้ 
ครู 
1. มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  สร้างความ 

ร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน  และสร้างองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้ของครูทุกคน
ท้ังในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน อย่างต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีทันสมัย 

2. หน่วยการเรียนรู้มีการออกแบบบูรณาการและส่งเสริมการคิดโดยใช้ 
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ฯ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.  หน่วยการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการได้   
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หน่วยงานภายนอก 
ขยายผลให้กับศุนย์เครือข่ายโรงเรียนในฝัน  และโรงเรียนฝนสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25   เช่น  ศูนย์การเรียนการสอนสังคมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม  ศูนย์การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน  ศูนย์อาเซียน
ศึกษา ของ สพม.25   ฯลฯ 
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