ทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต่อการ
ใช้ งานเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ สาหรั บการเรี ยน (โดย นิตนิ ัย ไพศาลพยัคฆ์ )
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการเรี ยนการ
สอนสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยเริ่ มจากการศึกษาผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื อสังคมออนไลน์เพื่อนสนับสนุ นในด้านการศึกษาจากนักวิจยั ท่านอื่นและจากงานวิจยั เดิมของตัว
ผูว้ จิ ยั เอง
ซึ่งจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั ข้อสังเกต 2 ประเด็น คือ
1. งานวิจยั ส่ วนใหญ่ ไม่ได้มีการสารวจทัศนคติ หรื อ ประสบการณ์ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผูเ้ รี ยนก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจทาให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อการศึกษาได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
2. งานวิจยั ส่ วนใหญ่ ผลลัพธ์จากการวิจยั จะเป็ นผลบวก แต่ไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมว่าเพราะเหตุใดจึงเป็ น
เช่นนั้น หากมีการศึกษาเรื่ องเหล่านี้อาจทาให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบงานวิจยั โดยแบ่งงานวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน ให้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ได้ต้ งั
ข้อสังเกตเอาไว้ โดยบทความนี้จะนาเสนอเพียงส่ วนที่ 1 เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบนั (มิถุนายน พ.ศ.2557) ยังอยูใ่ น
ระหว่างการดาเนิ นงานในส่ วนที่ 2 และ 3 อยู่ โดยทั้ง 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาทัศนคติของการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการเรี ยน
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการประยุกต์ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในด้านการเรี ยนการสอน
3. ศึกษาปั จจัยความสาเร็ จจากการประยุกต์ใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการเรี ยนการสอน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทัศนคติของการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์สาหรับการเรี ยน โดยทาการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จานวน 50 คน โดย
แบ่งคาถามออกเป็ น 3 ตอน คือ คาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทัศนคติต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนด้านการเรี ยน และทัศนคติต่อการใช้ฟังก์ชนั ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ที่สามารถสนับสนุนด้านการเรี ยน
จากการเก็บข้อมูลการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย 35 คน และ
หญิง 15 คน โดยผูเ้ รี ยนทั้ง 50 คน ใช้ Facebook และ YouTube ทุกวัน ผูเ้ รี ยน 45 คน จาก 50 คน ใช้ LINE ทุกวัน
ในแต่ละวันผูเ้ รี ยน 50 คนนี้ เลือกใช้งาน Facebook บ่อยที่สุดเป็ นอันดับ 1 สาหรับอันดับที่ 2 คือ LINE และ
อันดับที่ 3 คือ YouTube สาหรับจานวนชัว่ โมงการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์พบว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ใช้เวลาเล่น

เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นเวลา 6 ถึง 8 ชัว่ โมงต่อวัน แต่สาหรับการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในด้าน
การเรี ยนส่ วนใหญ่จะใช้เวลา 0 ถึง 2 ชัว่ โมงต่อวันเท่านั้น
ในส่ วนของทัศนคติของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนด้านการ
เรี ยน พบว่าตัวเลือก “ติดต่อกับอาจารย์ได้สะดวกขึ้น” มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 4.88 ตัวเลือก “เข้าถึงข้อมูลของ
บทเรี ยนได้ง่ายขึ้น” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และตัวเลือก “แลกเปลี่ยนเอกสารต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 สาหรับตัวเลือก “ทาโครงงานประจาวิชาง่ายขึ้น”
เป็ นตัวเลือกที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
ในส่ วนของทัศนคติฟังก์ชนั ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถสนับสนุนด้านการเรี ยน พบว่าตัวเลือก
“แบบฝึ กหัดออนไลน์” มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 4.52 ตัวเลือก “วีดีโอสตรี มมิ่ง” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเป็ นอันดับ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และตัวเลือก “แบ่งปั นเอกสาร” มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สาหรับ
ตัวเลือก “กล่องข้อความหรื อจดหมาย” เป็ นตัวเลือกที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
นอกจากการเก็บข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังได้มีการสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนดีจานวน 3 คน และผลการ
เรี ยนระดับปานกลางจานวน 3 คนในประเด็นดังกล่าว พบว่าทั้ง 6 คนมีความเห็นที่ตรงกันว่าเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มีกิจกรรมที่น่าสนใจกว่าเรื่ องการศึกษาเป็ นจานวนมาก และผูเ้ รี ยนจะเข้าใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
สาหรับการเรี ยนมากขึ้นหลายเท่าในกรณี ที่ใกล้ช่วงสอบหรื อต้องส่ งโครงงานประจาวิชา ดังนั้นผูส้ อนต้องมีการ
เสริ มแรงจูงใจหรื อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่น่าสนใจเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาสนใจการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
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