
บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mix Method) คือรวมการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในประเด็น
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ศึกษาระดับความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 

สรุปผลการวิจัย   

    ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้วิจัยได้ก าหนด
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 230 คน  ได้มาจากการ
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือความเหมาะสมในการวิจัยโดยเป็นการ
เลือกตัวอย่าง เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน จ านวน 2 ห้องเรียน โดยผู้วิจัย  
ขอน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
   1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามสาขา พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามศึกษาในสาขาวิชาปฐมวัยมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 29.10   รองลงมาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 14.40  
และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 11.30  ส่วนสาขาวิชาที่น้อยที่สุด คือสาขาวิชาการจัดการ  ร้อยละ 
3.30 
   2. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชา
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต บทเรียนเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบค้นสารสนเทศ  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   3. ภาพรวมความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนรู้มากที่สุด คือ Youtube  มีระดับคะแนน 2.22 
จากคะแนนเต็ม 3  รองลงมาคือ Facebook มีระดับคะแนน 1.98 จากคะแนนเต็ม 3  และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนรู้น้อยที่สุดคือ Slide Share มีระดับคะแนน1.83 จากคะแนนเต็ม 3   
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   4. ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตาม
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า  สื่อสังคมออนไลน์ประเภท (1) Facebook นักศึกษาใช้
เชื่อมโยงความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่ารายการอ่ืนๆ มีระดับคะแนน 2.02 จากคะแนนเต็ม 3   
(2) Slide Share นักศึกษาสืบค้นข้อมูล และเผยแพร่ผ่าน Slide share มีระดับคะแนน 1.87 จาก
คะแนนเต็ม 3  และ (3) Youtube นักศึกษาค้นหาสื่อวีดิโอจาก Youtube มากกว่ารายการอ่ืนๆ มี
ระดับคะแนน 2.35 จากคะแนนเต็ม 3   
   5. ความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตาม
สาขาวิชา  พบว่า  สื่อสังคมออนไลน์ประเภท (1) Facebook นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบฯ มี
ความสามารถในการใช้ มากกว่าสาขาอ่ืน มีระดับคะแนน 2.04 จากคะแนนเต็ม 3  (2) Slide share 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้มากกว่าสาขาอ่ืน โดยมีระดับคะแนน 2.09 
จากคะแนนเต็ม 3 และ (3) Youtube นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ (นิติศาสตร์  ชีววิทยา  ฟิสิกส์ ฯลฯ)  มี
การใช้ Youtube มากกว่าสาขาอ่ืน โดยมีระดับคะแนน 2.48 จากคะแนนเต็ม 3   
  6. การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษามีความพึงพอใจในข้อ 18. มีแหล่ง

เรียนรู้และเผยแพร่ผลงานหรือองค์ความรู้สู่อินเทอร์เน็ต มากกว่าข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 
4.86) โดยนักศึกษาที่พึงพอใจในข้อนี้มากกว่าสาขาวิชาอ่ืน คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ     
ความพึงพอใจรองลงมาคือ ข้อ 4. การสอนด้วยวิธีนี้ท าให้นักศึกษารู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น   ข้อ 
5. การสอนด้วยวิธีนี้ท าให้นักศึกษาก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้น  และ ข้อ 9. การ
สอนด้วยวิธีนี้ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการสรุปองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง   โดยทั้ง 3 ข้อ มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.57) โดยนักศึกษาที่พึงพอใจทั้ง 3 ข้อนี้ มากกว่าสาขาวิชา
อ่ืน คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเช่นกัน   ส าหรับข้อ 12.การสอนด้วยวิธีนี้ท าให้นักศึกษามี

ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.35)  
 

การอภิปรายผล  
  จากการวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์  วิชา

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้วิจัย
ได้น าประเด็นและข้อค้นพบจากการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต บทเรียนเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบค้นสารสนเทศ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และสามารถสอบถาม
ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่สงสัยกับผู้สอนได้ตลอดเวลา และการเรียนที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
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เรียนนี้ ท าให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลและสร้างความรู้ด้วยตนเอง จาก
หลากหลายแหล่งข้อมูลที่มีทั่วทุกมุมระดับโลก ที่มีทั้งตัวอักษร ภาพ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
และยังมีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้กับเพ่ือนๆ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียน มีความสุข ความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพ่ิมขึ้น จึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียน 
สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพล  บัวอุไร, 2555 และนารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ, 2556 

  2. ผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้เรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ Youtube มากกว่าสื่อ
ประเภทอ่ืน อยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 2 จากคะแนนเต็ม 3) ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 
Facebook , Slide Share และ Youtube พบว่าผู้เรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แสดงความคิดเห็น อภิปราย และส่งงานผ่านสื่อได้ในระดับมาก 
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาใช้สามารถสื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนและ
ผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลที่หลากหลายที่ท าให้ผู้เรียน
ท าผลงานของตนเองได้ส าเร็จ สมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของพิชิต วิจิตรบุญรักษ์ (2556) และ 
ทัตธนันท์  พุ่มนุช (2553) กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ทุกคนบนระบบเครือข่ายสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน สามารถใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานของตนเอง
สู่สังคมออนไลน์ในกลุ่มคนที่มีความสนใจตรงกันได้  แต่ทั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของMarquez 
(2011) ได้ศึกษาและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 3 ชนิด ได้แก่Facebook, Twitter และ 
LinkIn ทีผ่ลการศึกษาพบว่า Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด   ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะบริบทด้านการใช้กับผู้เรียนน้อยกว่าการประกอบธุรกิจ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยถูกใช้
งานในการสื่อสาร พูดคุย เผยแพร่ข้อความรูปภาพ วีดีโอ และถูกใช้ในเชิงธุรกิจมากที่สุด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกใช้ในเชิงธุรกิจเป็นหลัก  

  ทั้งนี้นักศึกษาที่มีสาขาวิชาต่างกัน มีการใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ แตกต่างกัน 
เช่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ใช้ Youtube มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน เนื่องจากมีความรู้ทักษะ
ด้านค าศัพท์  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ใช้ Facebook มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน เนื่องจากมีการ
สื่อสาร โต้ตอบ ในเชิงธุรกิจมากกว่า  โดยยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนผลการวิจัยครั้งนี้ เพราะผู้วิจัยได้
ศึกษาผลการวิจัยจ าแนกตามสาขาวิชา 
   3. การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษามีความพึงพอใจที่มีแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่ผลงานหรือองค์ความรู้สู่อินเทอร์เน็ต พึงพอใจที่การด้วยวิธีนี้ท าให้นักศึกษารู้จักเทคโนโลยี
ใหม่ๆมากข้ึน  ท าให้นักศึกษาก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้มากขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จักรกฤษณ์ มะสะพันธุ์ (2551) และ ณัฐพล  บัวอุไร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่าผู้เรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจด้านแหล่งสารสนเทศที่ช่วยให้มีการค้นคว้าและใช้
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เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Safran (2010) 
ท าการศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษา ที่พบว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือที่นักเรียน
ทุกคนรู้จัก เข้าใจ และเคยใช้บริการใดบริการหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในการเรียนแบบร่วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้สูงสุด ช่วยให้ครูสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้
ง่าย ลดปัญหานักเรียนไม่กล้าถามครูในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อที่
สะท้อนความรู้หรือผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ง่าย ผู้เรียนสามารถสะท้อนความคิดของตนเองลงใน
เครื่องมือเหล่านั้น และเกิดการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น หรือให้ค าแนะน าโดยมีปฏิสัมพันธ์กันใน
ระดับเครือข่ายได ้ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ก่อนด าเนินการวิจัย ควรเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้งานก่อนเริ่ม
ทดลอง 
    2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีความสามารถ
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในการเรียนและตั้งใจที่จะท างาน ผู้สอนควร
กระตุ้น แนะน าผู้เรียนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากนักศึกษาบางคนยังไม่สามารถเข้าใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนก าหนดให้ได้ในบางสื่อ 
  3. การเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกันจ านวนมาก ท าให้มีความล่าช้า ดังนั้นจึง
ควรเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรมให้กับนักศึกษา และผู้สอนต้องตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อม
รองรับการใช้งานของผู้เรียน 

 4. นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความสามารถในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ที่ต่างกัน ตามสาขาวิชา  ดังนั้นผู้สอนจึงควรเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ที่เน้นพัฒนาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรน าการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การ
เรียนแบบบูรณาการ  การเรียนแบบโครงงาน  การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  2. ควรศึกษาการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบอื่นๆ มาใช้กับการเรียนการสอน 


