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The purpose of this research was to investigate the implementation of appreciative inquiry in
a social media environment on the higher-order thinking skills of ninth grade students. The research
sample consisted of 53 students who were selected by purposive sampling over a period of 6 weeks.
Data were collected and analyzed by way of percentages, while behavior on social networks was
analyzed through the use of the program UCINET, as well as through interviews and observations.
In regards to the 4 processes of appreciative inquiry: 1) Discover, 2) Dream, 3) Design, and
4) Destiny, the research findings were as follows:
1. The students who learned through appreciative inquiry in a social networking environment
had no statistically significant improvement in their higher-order thinking skills at the .05 level of
significance.
2. The social network in this case study was divided into their complete and personal
networks. Amongst these networks, students were related to one another in a star-network pattern,
but there was found to be little interaction between the students.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ทักษะการดาเนินชีวิต (Skill for Living) คือทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน
จากการกระทา หรือจากการปฏิบตั ิ ได้ แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทางานร่วมกับผู้อื่น การ
อ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้ เทคโนโลยี
ฯลฯ ึึง่ ทักษะดังกล่าว เป็ นทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตที่จะทาให้ มีชีวิตที่ดี สามารถดารงชีพ
อยูใ่ นสังคมได้ โดยมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ที่ไม่มีทกั ษะ (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน, 2551)
ทักษะชีวิตเป็ นความสามารถที่เกิดในตัวผู้เรี ยนได้ ด้วยวิธีการสาคัญ 2 วิธี คือ 1) เกิดเอง
ตามธรรมชาติ เป็ นการเรี ยนรู้ที่ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และการมีแบบอย่างที่ดี แต่การเรี ยนรู้ตาม
ธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาที่แน่นอน และ 2) เกิดจากการสร้ างและพัฒนาโดยกระบวนการ
เรี ยนการสอน เป็ นการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ร่วมกันในกลุม่ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิ ได้ ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้ แลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ึงึ่ กัน
และกัน ได้ สะท้ อน ความรู้สกึ นึกคิด มุมมอง เชื่อมโยงสูว่ ิถีชีวิตของตนเอง เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
และปรับใช้ กบั ชีวิต (สานักงานคระกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2551)
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ได้ แก่ ปั ญหาความประพฤติของนักเรี ยน ปั ญหาอาชญากรรม
ปั ญหาการขาดวินยั ทางสังคม ึึง่ การที่บุคคลจะมีวินยั ทางสังคมได้ นนจะต้
ั ้ องมีวินยั ในตนเองก่อน
เพราะวินยั ในตนเองเป็ นพื ้นฐานของการควบคุมตนเองให้ มีวินยั ทางสังคม ดังเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537) กาหนดว่าความมีวินยั เป็ นจริ ยธรรมขัน้
พื ้นฐานที่สาคัญ บุคคลจาเป็ นต้ องมีอยู่ภายในตัวทุกคน หากไม่ได้ รับการฝึ กหรื อปล่อยปละละเลย
ก็จะทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ขึ ้นอย่างมากมาย ทังต่
้ อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตลอดจนนาความ
เสียหายมาสูป่ ระเทศชาติในที่สดุ ด้ วยการจัดการศึกษาที่เน้ นการปฏิบตั ิตนตามบทบาทของ
สมาชิกในสังคมที่ต้องรับผิดชอบและเป็ นคนดีของสังคม เป็ นเป้าหมายของการศึกษาที่แท้ จริ ง คือ
การพัฒนาบุคคลให้ เป็ นผู้มีพื ้นฐานความรู้ สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข (พนม พงษ์
ไพบูลย์, 2537)
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีตามที่คาดหวังนันจ
้ าเป็ นต้ องพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักคิด รู้จกั หน้ าที่ รู้จกั พัฒนาตน พัฒนาสังคม (อรพรรณ
พรสีมา, 2543) และก่อให้ เกิดลักษณะนิสยั คุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดี จึงเกิดการพัฒนาการจัด
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การศึกษาไทย โดยนาวิธีสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรี ยนแต่ละคนให้ มีปฏิสมั พันธ์ กนั ึึง่ สามารถสร้ างความมี
คุณภาพที่ดี ทางานร่วมกันเป็ นหมู่คณะ การแสดงความรู้ด้วยตนเอง (โสภณ โสมดี, 2534) ดังนัน้
การจัดการเรี ยนการสอนจึงควรนารูปแบบวิธีการที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อฝึ กกระบวนการเรี ยนรู้
ที่เหมาะสมให้ กบั ผู้เรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้ โดยผู้สอนได้
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางปั ญญา
โดยการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิจริ ง พัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษาค้ นคว้ า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด
ความสนใจ ด้ วยวิธีการ และแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง โดยมีรูปแบบ
วิธีการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คือ การจัดการเรี ยนการสอนทางอ้ อม เทคนิคการศึกษา
รายบุคคล เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
เน้ นปฏิสมั พันธ์ เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้ นประสบการณ์ เทคนิคการเรี ยนแบบ
ร่วมมือ และเทคนิคการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ึึง่ การจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบนี ้จะ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างความรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีตอ่ กัน แลกเปลีย่ นประสบการณ์ึงึ่
กันและกัน สามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างหลากหลาย กล้ าคิด กล้ าทาและสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วย
ตนเอง ทังยั
้ งช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถรู้ถึงประสิทธิ ภาพของผู้เรี ยนแต่ละคนว่าเป็ นเช่นไร และจาก
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันนัน้ การที่ผ้ สู อนจะการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยน
บรรลุผลตามที่วางไว้ นนก็
ั ้ ยอ่ มต้ องใช้ วิธีการหรื อสือ่ การสอนที่แตกต่างกันด้ วย ึึง่ จะเห็นได้ จากการ
การแบ่งขันของล
้
าดับประสบการณ์ของ Edgar Dale หรื อที่เรี ยกกว่า “กรวยประสบการณ์” ได้ แบ่ง
สือ่ การสอนโดยสร้ างเป็ นแนวทางในการอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างสือ่ โสตทัศน์ประเภทต่างๆ
และยังเป็ นการแสดงขันตอนของประสบการณ์
้
การเรี ยนรู้และการใช้ สอื่ แต่ละประเภทใน
กระบวนการเรี ยนรู้ แสดงให้ เห็นว่า คนเราจะเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ด้ วยการกระทาของตนเอง ึึง่
เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ (Edgar Dale, 1969 อ้ างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548)
การสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวั อย่างของคริ สโตเฟอร์ ึี แลงเดล (Christopher
C.Langdell) เป็ นเทคนิคที่ฝึกให้ นกั เรี ยนได้ วิเคราะห์ วิจารณ์ นาไปสูก่ ารตัดสินใจ สรุปปั ญหา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมีวินยั ในตนเอง และยังส่งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ มีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา (สมพงษ์ จิตระดับ, 2530) นอกจากนี ้การสอน
โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบกรณีตวั อย่างยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความคิดและมีสว่ นร่วมในการเรี ยน
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มากที่สดุ จากการแสดงความคิดเห็นึึง่ กันและกัน การมีปฏิสมั พันธ์ กนั และการให้ ความร่วมมือกัน
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ทักษะในด้ านต่างๆ ในระหว่างการเรี ยนการสอน
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเปลีย่ นไป การเรี ยนบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จึงถูกนามาใช้ เพื่อการ
เรี ยนการสอน เพื่อมุ่งขยายโอกาสการศึกษาให้ ตอ่ เนื่องและเกิ ดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้ น
การบริ การการเรี ยนรู้ภายใต้ หลักการสาคัญ คือ ความยืดหยุน่ ความสามารถในการเข้ าถึง
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการรวบรวมความรู้ การจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ นนเป็
ั ้ นการเรี ยนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่เป็ นช่องทางการถ่ายทอดเนื ้อหา เป็ น
เครื่ องมือในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารและเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างองค์ ความรู้ บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรี ยนแบบผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะในด้ านการ
ติดต่อสือ่ สารรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โปรแกรมการสนทนาผ่าน
อินเทอร์ เน็ต (Chat) กระดานสนทนา (Discussion Board) กระดานข่าว (Bulletin Board)
สนับสนุนการปฏิสมั พันธ์ และการเรี ยนแบบร่วมมือระหว่างสมาชิกหรื อผู้เรี ยน ึึง่ การปฏิสมั พันธ์ที่มี
ความต่อเนื่องและสมาชิกมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันจะพัฒนาไปสูช่ ุมชนการเรี ยนรู้
นักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความสาคัญในการนากระดานสนทนามาใช้ ในการเรี ยน
การสอน เนื่องมาจากผู้เรี ยนและผู้สอนไม่จาเป็ นจะต้ องเข้ าสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตพร้ อมๆ กัน เป็ น
ลักษณะการสือ่ สารแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ทาให้ ได้ รับความนิยมในการนามาใช้
ในการเรี ยนการสอนบนเว็บมากกว่าโปรแกรมสนทนา (Chat) โดยกระดานสนทนามีความสะดวก
ในการควบคุม และไม่ต้องคานึงถึงเวลาในการเข้ าใช้ ผู้สอนสามารถที่จะเข้ าไปตรวจดูกระดาน
สนทนาได้ ตลอดเวลา ถึงแม้ วา่ กระดานสนทนาจะขาดภาวะที่เกิดขึ ้นของการติดต่อสือ่ สารแบบ
ทันที แต่กระดานสนทนาสามารถที่จะให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นถึงแนวคิดของการอภิปรายได้ โดยตรง และ
แสดงให้ เห็นถึงการอภิปรายที่ตอ่ เนื่องกันลงมาเป็ นลาดับขัน้ (McCampbell, 2000) ผู้เรี ยนที่เรี ยน
บนเว็บสามารถแลกเปลีย่ นความรู้และทัศนะระหวางกลุม่ ผู้เรี ยนด้ วยกัน รวมทังึั
้ กถามข้ อข้ องใจ
กับผู้สอนได้ ในเวลาอันรวดเร็ วผ่านกระดานสนทนา ทาให้ เกิดการทางานร่วมกันเป็ นทีม พัฒนา
ความร่วมมือระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน และเป็ นการส่งเสริ มการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ตลอดจนแนวทางที่ดีที่สดุ มาปรับปรุงผลงานของตนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นได้ อีกด้ วยึึง่
สอดคล้ องกับ Oreilly (2000 อ้ างถึงใน รัตนา บรรณาธรรม, 2546) ได้ กล่าวว่า กระดานสนทนา
สามารถใช้ ได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยผ่านบราวเึอร์ โปรแกรมอีเมล หรื อหัวข้ อข่าวสารต่างๆ ผู้ใช้ ทกุ คน
จะต้ องเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต หรื ออินทราเน็ต ในเวลาที่ต้องการใช้ กระดานสนทนา กระดาน
สนทนายังเป็ นแหล่งสาหรับการติดต่อสือ่ สาร เป็ นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และทาให้ เกิดสังคม

4
กระดานสนทนายังมีชื่อเรี ยกต่างออกไปอีกว่า “ฟอรัม” หรื อ “บอร์ ด” ึึง่ ถูกใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
บริ ษัทหรื อองค์กร เพื่อให้ บริ การข้ อมูลและความช่วยเหลือสาหรับลูกค้ า แต่ละบอร์ ดหรื อฟอรัมนัน้
สามารถบรรจุหวั ข้ อหรื อประเด็นในการสนทนาได้ ไม่จากัด
การเริ่ มต้ นของสังคมเครื อข่าย (Networked Society) ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ได้ สร้ าง
ปรากฏการณ์ใหม่ของระบบทางสังคม (Social System) และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ปฏิสมั พันธ์ และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของสมาชิกในสังคม สังคมเครื อข่ายได้ เปลีย่ นแปลงวิธีการ
และผลลัพธ์ ของกระบวนการสร้ างสรรค์ ประสบการณ์ อานาจ และวัฒนธรรมของคนในสังคม
(Castell, 1996) ึึง่ การเปลีย่ นแปลงนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสือ่ สาร
อันเป็ นฐานสาคัญในการขยายเครื อข่ายทางสังคมให้ กว้ างออกไป ในด้ านการศึกษา การนา
เทคโนโลยีเครื อข่าย (Network Technology) มาใช้ ได้ สร้ างมิติใหม่ทางการศึกษาที่ให้ ทางเลือก
และโอกาสแก่ผ้ เู รี ยนอย่างเสรี เครื อข่ายการเรี ยนรู้ สร้ างโอกาสในการปฏิสมั พันธ์ และลดอุปสรรค
ด้ านเวลาและสถานที่ ในการเข้ าถึงแหล่งความรู้ ข้ อมูลและสือ่ การเรี ยนต่างๆ อันนาไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงทังด้
้ านวิธีการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จากแหล่งข้ อมูลกล่าวว่า
ประชากรในวัยทางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานภายใต้ บริ บทที่ต้องปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคล
หลากหลายนัน้ มีการใช้ เทคโนโลยีการสือ่ สารและอินเทอร์ เน็ตบางอย่างแพร่หลายในการ
ติดต่อสือ่ สาร การค้ นคว้ า และสร้ างเครื อข่ายทางสังคม ดังปรากฏในเว็บไึต์เครื อข่ายสังคมต่าง ๆ
เช่น เฟึบุ๊ค (Facebook) มายสเปึ (My space) ไฮไฟว์ (Hi5) หรื อเฟรนด์สเตอร์ (Friendster) ที่
นอกจากจะอานวยประโยชน์ด้านการปฏิสมั พันธ์ สอื่ สาร ทาให้ บุคคลมีปฏิสมั พันธ์ กนั มากขึ ้น โดย
ทฤษฎีที่สาคัญเกี่ยวกับหลักการของการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู้เพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างความรู้ เชื่อ
ว่ากระบวนการปรับเปลีย่ นความรู้ จะเป็ นกุญแจสาคัญของการสร้ างความรู้ และการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า Interactive learning ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการความรู้ เพราะทา
ให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายระหว่างคนกับคน คนกับกลุม่ คน กลุม่ คนกับกลุม่ คน จะเป็ นการกระตุ้น
ให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน ดังนัน้ การสร้ างเวทีหรื อกิจกรรมให้ สมาชิกได้ พบปะพูดคุยเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ รับมา สมาชิกจะต้ องมีความขยัน อดทน และ
พยายามแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ึงึ่ กันโดยไม่หวงความรู้ ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ึึง่
จะทาให้ เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้มากขึ ้น (ประพนธ์ ผาสุดยืด, 2547)
แนวคิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ในองค์กรเช่นนี ้ บางกิจกรรมได้ ถกู นามาประยุกต์ในกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และประสบผลสาเร็ จ (ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2551) นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทหี่ ลากหลายประเภทถูกนามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสม
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ตัวอย่างเช่น กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มีหลากหลายประเภททังที
้ ่เหมาะสมกับความรู้ที่เป็ น
ประเภทความรู้ที่ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) ได้ แก่
1. การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในรู ปของเอกสาร
2. การใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story Telling)
3. สมุดหน้ าเหลือง (Yellow Pages)
4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases)
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มีหลากหลายประเภททังที
้ ่เหมาะสมกับความรู้ที่เป็ นประเภท
ความรู้ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) ได้ แก่
1. การจัดตังที
้ มข้ ามสายงาน (Cross-Functional Team)
2. กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม (Innovation and Quality Circles : IQCs)
3. ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practice : CoP)
4. ระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring System)
5. การสับเปลีย่ นงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment)
6. เวทีสาหรับการแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Forum)
วิธีการที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นวิธีการหลักๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่สามารถ
เลือกใช้ หรื อผสมผสานวิธีการเหล่านันเข้
้ าด้ วยกัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ วิธีการ
ทางาน เพื่อให้ เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างทัว่ ถึง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549)
นอกจากกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ หรื อการเปลีย่ นแปลงทาง
พฤติกรรมแล้ ว ยังมีวิธีการอีกรูปแบบหนึง่ ที่เรี ยกว่า การสืบสอบแบบชื่นชม ึึง่ เป็ นวิธีการ
เปลีย่ นแปลงสังคม โดยพยายามทาให้ เกิดภาพรวมที่ดีขึ ้น โดยการสารวจสิง่ ที่ดีที่สดุ คืออะไร และ
สิง่ ที่เป็ นอยูค่ ืออะไร สร้ างแรงกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาในสังคม หลักการนี ้ชัดเจนสาหรับการวิจยั
สามารถสร้ างสิง่ ใหม่ที่ดีขึ ้น นาไปปฏิบตั ิได้ (Cooperrider and Srivastva, 1987)
Hall and Hammond (1996 อ้ างถึงใน พร้ อมภัค บึงบัว, 2553) ได้ กล่าวถึงกระบวนการ
สืบสอบเชิงชื่นชมว่า ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
หรื อ 4D รวมตัวกัน ประกอบด้ วย
1. การค้ นหาความดี (Discovery) คือ การค้ นหาความสาเร็ จที่นา่ ชื่นชม ได้ แก่ ผลงาน
กิจกรรมบุคคล เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่าที่กาหนดขึ ้น การค้ นหานี ้จะเกิดขึ ้นหลายครัง้ ใน
ลักษณะจ้ องรอคอยการผุดบังเกิด (emergence)
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2. การสร้ างภาพฝั นที่ยิ่งใหญ่ (Dream) คือ การร่วมสร้ างความฝั นที่ยิ่งใหญ่ เหลือเชื่อ
เพื่อให้ ความฝั นหรื อเป้าหมายที่กาหนดขึ ้นนันเป็
้ นเป้าหมายที่ทรงคุณค่า ทาให้ เกิดความมุ่งมัน่
ความเพียรพยายาม มานะอดทน เกิดจิตสานึก จิตใต้ สานึกและจิตเหนือสานึกในการบากบัน่ สู่
เป้าหมายที่ทรงคุณค่า
3. การออกแบบ (Design) คือ กระบวนการออกแบบและสร้ างสรรค์อย่างไม่เป็ นระบบ
เป็ นการประกอบชิ ้นส่วนของข้ อมูลความดี ความสาเร็ จ ที่สงั่ สมขึ ้นตามเป้าหมายหรื อความฝั น
4. การดาเนินการไปสูเ่ ป้าหมายตามสภาพความเป็ นจริ ง (Destiny) คือ กระบวนการใน
การดาเนินการเป็ นวิถีชีวิตตามสภาพความเป็ นจริ งในขณะนัน้ บนพื ้นฐานของการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุง ปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา ใช้ สามัญสานึกตามสถานการณ์ในขณะนัน้ มีการ
วางแผนเพื่อการปฏิบตั ิและวางแผน โดยการปฏิบตั ิใช้ ยทุ ธศาสตร์ เพื่อการดาเนินการหรื อการลงมือ
ทา และสร้ างความต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการของการสืบสอบแบบชื่นชมเป็ นกระบวนการที่เริ่ มต้ นด้ วยการมองแต่ในด้ านดี
โดยมีเป้าหมายไปที่การสร้ างสิง่ ที่ดีกว่าหรื อดียิ่งขึ ้นไปอีก เมื่อพูดคุยถึงสิง่ ที่ดีๆ อย่างมีจินตนาการ
ก็สามารถดึงพลังสร้ างสรรค์ในตัวคนออกมาได้ ต่อจากนันจะร่
้ วมกันวางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ เป็ นการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน การสืบสอบแบบชื่นชมจะหาแนวทางการคิดและมุมมองที่เป็ นไปได้ มากกว่าที่จะ
หาทางแก้ ปัญหาอย่างเดียว นอกจากนี ้ การสืบสอบแบบชื่นชมยังเป็ นพื ้นฐานของการสนทนา เป็ น
การรวบรวมความเห็นและสังเกตทุกคนที่เกี่ยวข้ องโดยตลอด ทาให้ เห็นสิง่ ที่ทาแล้ วเกิดความสาเร็ จ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาในเรื่ องของการสืบสอบ
แบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่จะนาไปสูก่ ารเกิดทักษะชีวิต ทักษะการ
คิดขันสู
้ ง โดยการให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นและมีสว่ นร่วมในการนาเสนอกรณี
ตัวอย่างของตน ขอบข่ายด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน รวมถึงการสร้ างเครื อข่ายในการพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ึึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ กระตือรื อร้ นในการเรี ยน เรี ยนรู้
เนื ้อหาในบทเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะด้ านการดาเนินชีวิตต่อความปลอดภัยบน
ท้ องถนน และนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณี
ตัวอย่างบนสือ่ สังคมออนไลน์ที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3
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2. เพื่อวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบ
ชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
คาถามการวิจัย
1. ผู้เรี ยนที่เรี ยนจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณี
ตัวอย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต เรื่ องความปลอดภัย
บนท้ องถนนสูงขึ ้นหรื อไม่
2. เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณี
ตัวอย่างของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ านการดาเนินชีวิตมีลกั ษณะอย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้เรี ยนที่เรี ยนจากการจากสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างออนไลน์ มี การคิดขันสู
้ ง
ด้ านการดาเนินชีวิตต่อความปลอดภัยบนท้ องถนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ เนือ้ หาและประชากรกลุ่มเป้าหมาย
1. ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุม่ ตัวอย่าง นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยคัดเลือกด้ วยการสุม่ แบบเจาะจง
2 ห้ องเรี ยน เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 53 คน ึึง่ มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) โรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2544
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา สาระความปลอดภัยในชีวิต เรื่ องความปลอดภัย
บนท้ องถนน
2) โรงเรี ยนที่มีการจัดห้ องเรี ยนโดยคละผู้เรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนสูง
กลาง ต่า ไว้ ด้วยกัน
3) โรงเรี ยนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างบนสือ่
สังคมออนไลน์
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ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความสามารถทางการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตต่อความปลอดภัย
บนท้ องถนน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
3. ด้ านเนื ้อหา
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีขอบข่ายครอบคลุมเรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน
ประกอบด้ วย 3 หน่วย ได้ แก่ การเดินทางอย่างปลอดภัย การขับขี่อย่างปลอดภัย และการโดยสาร
ยานพาหนะ
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลองเป็ นเวลา 6 สัปดาห์
คาจากัดความ
กรณีตัวอย่ าง หมายถึง การเสนอสถานการณ์หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้น โดย
สถานการณ์นนเป็
ั ้ นสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง ดัดแปลงมา หรื อเป็ นสถานการณ์สมมติ
ใช้ เป็ นตัวอย่างในการเรี ยน ให้ ศกึ ษาวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อสร้ างความเข้ าใจ และฝึ กฝนหา
ทางแก้ ไขปั ญหา ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั คิดและพิจารณาข้ อมูลที่ตนได้ รับอย่างถี่ถ้วน
กรณีตัวอย่ างด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน หมายถึง กรณีตวั อย่างเป็ นเหตุการณ์
หรื อเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นจริ ง ดัดแปลงหรื อสมมติขึ ้น มีขอบข่ายด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน ใช้
เป็ นตัวอย่างในการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษา วิเคราะห์และอภิปราย ประกอบด้ วย 3 หน่วย ได้ แก่
การเดินทางอย่างปลอดภัย การขับขี่อย่างปลอดภัย และการโดยสารยานพาหนะ ึึ่งผู้วิจยั คัดเลือก
และดัดแปลงจากสือ่ ที่ผา่ นการนามาใช้ แล้ ว โดยมีลกั ษณะเป็ นสือ่ การ์ ตนู แอนิเมชัน่ จานวน
10 เรื่ อง ได้ แก่ ทางม้ าลาย หมวกกันน็อค จอดรถให้ ถกู ที่ เขตลดความเร็ ว ทางเดียวกันไปด้ วยกัน
ลมยางช่วยประหยัด ขับรถคุยโทรศัพท์ ง่วงไม่ขบั รถพร้ อมคนพร้ อม และป้ายจราจร
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมบนสื่อสังคม หมายถึง การ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ด้วยการค้ นหาสิง่ ที่ดีที่สดุ ในตัวบุคคลหรื อสถานการณ์ และค้ นหาประเด็นหรื อสิง่
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในด้ านที่ดี โดยการแสดงความชื่นชม สืบหาข้ อมูลเพิ่มเติมและปฏิสมั พันธ์
สือ่ สารกันในทางชื่นชมบนสือ่ สังคมออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาสิง่ นันให้
้ ดีขึ ้น โดยมีกระบวนการ
4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) Discovery การค้ นหาความดีที่มี: ผู้สอนใช้ คาถามกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหา แลกเปลีย่ น
แสดงความคิดเห็นในด้ านที่ดีของความปลอดภัยบนท้ องถนนบนกระดานสนทนาในเว็บไึต์สงั คม
ออนไลน์
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2) Dream การจินตนาการสร้ างภาพฝั น: ผู้สอนกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอสถานการณ์ ที่
คาดหวังในทางบวกด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนนบนกระดานสนทนาในเว็บไึต์สงั คมออนไลน์
3) Design ออกแบบ: ผู้เรี ยนออกแบบภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คิดไว้ พร้ อมทังเขี
้ ยน
บรรยายหลักปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดผลความปลอดภัยบนท้ องถนนในเหตุการณ์นนั ้ พร้ อมอัพโหลดบน
กระดานสนทนาในเว็บไึต์สงั คมออนไลน์
4) Destiny ดาเนินการไปสูเ่ ป้าหมายตามสภาพความจริ ง: โพสต์สะท้ อนความคิดเห็นของ
ตนที่มีตอ่ สถานการณ์ที่ได้ ไปพบเจอและกระทาต่อเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ลงบนกระดานสนทนาใน
เว็บไึต์สงั คมออนไลน์
การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่ างออนไลน์ หมายถึง การแบ่งปั นหรื อ
แลกเปลีย่ นสารสนเทศความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างกันของกลุม่ บุคคล บนสือ่ สังคม
ออนไลน์จากการเสนอสถานการณ์ที่โดยใช้ ภาพการ์ ตนู เคลือ่ นไหว ึึง่ สถานการณ์นนเป็
ั้ น
สถานการณ์จริ ง ดัดแปลงมา หรื อสมมติขึ ้น ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ หรื อการนาเสนอสถานการณ์
ต้ องนาเสนอในด้ านที่ดีตามลาดับ ดังนี ้
1. เข้ าสูเ่ ครื อข่ายสังคม และศึกษากรณีตวั อย่างด้ วยสือ่ มัลติมีเดียบนกระดานสนทนาในสือ่
สังคมออนไลน์
2. ค้ นหา แลกเปลีย่ นพูดคุย แง่มมุ แนวปฏิบตั ิที่ดีงาม โดยการโพสต์ข้อความในคอมเม้ นท์
บนสือ่ สังคมออนไลน์
3. จินตนาการสถานการณ์สร้ างสรรค์ในด้ านบวกบนสือ่ สังคมออนไลน์
4. ออกแบบวิธีการอย่างสร้ างสรรค์ ด้ วยการเขียนบรรยาย วิธีปฏิบตั ิที่จะทาให้ จิตนาการที่
สร้ างไว้ เป็ นจริ ง
5. สะท้ อนตรวจสอบการปฏิบตั ิสเู่ ป้าหมายของตน แสดงความคิดเห็นโดยโพสต์ข้อความ
เขียนบรรยายเล่าเหตุการณ์ที่ตนได้ พบเจอ และปฏิบตั ิอย่างไรต่อสถานการณ์นนบนสื
ั้
อ่
สังคมออนไลน์ใหม่
6. ขยายเครื อข่ายสังคม เชิญชวนบุคคลอื่นบนสือ่ สังคมออนไลน์ร่วมแลกเปลีย่ นแสดงความ
คิดเห็น
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์
(Relation) ึึง่ กันและกันในบทบาททางสังคมอย่างใดอย่างหนึง่ และรวมทังบุ
้ คคลที่มีการสือ่ สาร
ในรูปแบบของปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม (Social Interaction) และทาความรู้จกั กัน สือ่ สารถึงกันได้
ผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตเป็ นเว็บไึต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ ด้วยกัน โดยเว็บไึต์ เครื อข่ายสังคมเหล่านี ้
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จะมีพื ้นที่ให้ ผ้ คู นเข้ ามารู้จกั กัน มีการให้ พื ้นที่บริ การเครื่ องมือต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
สร้ างเครื อข่ายโดยใช้ กระดานสนทนาของสือ่ สังคมออนไลน์เป็ นหลัก
เว็บไซต์ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ หมายถึง Online Social Network ที่เป็ นสาธารณะ
ได้ แก่ Facebook ึึง่ เป็ นเว็บไึต์ที่สมาชิกใช้ สาหรับติดต่อแลกข้ อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
ด้ วยกัน มีการสือ่ สารในรูปแบบของปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม เว็บไึต์จะมีพื ้นที่ให้ ผ้ คู นเข้ ามารู้จกั กัน
มีการให้ พื ้นที่บริ การเครื่ องมือต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการสร้ างเครื อข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หมายถึง สือ่ ดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการ
ทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้ สอื่ สารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่าน
ทางเว็บไึต์และโปรแกรมประยุกต์บนสือ่ ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต โดยเน้ นให้ ผ้ ใู ช้ ทงที
ั้ ่
เป็ นผู้สง่ สารและผู้รับสารมีสว่ นร่วม ได้ แก่ Facbook
การวิเคราะห์ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ (Social Network Analysis : SNA) หมายถึง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของบุคคลที่มีการเชื่อมโยง หรื อรู้จกั กันผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต
ในที่นี ้หมายถึง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ที่เชิญเข้ าสูเ่ ครื อข่ายอย่างไร ความสัมพันธ์ นนมี
ั ้ ความถี่และระยะเวลานาน
เท่าใด และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ นนด้
ั ้ วยแบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ผู้อื่น ด้ านการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสาร/ข้ อความกับผู้อื่น ด้ านการ
แบ่งปั น ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น และด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูล/แหล่งแสดงความ
คิดเห็นของผู้อื่น เพื่อหาความสัมพันธ์ ทางสังคมและสร้ างแผนภาพอธิบายความสัมพันธ์ และ
บทบาทของผู้เรี ยนด้ วยโปรแกรม UCINET
ความหนาแน่น (Density) ของเครื อข่ายเป็ นการวัดเครื อข่ายในภาพรวม ึึง่
หมายถึงจานวนเส้ นที่เชื่อมโยงที่เกิดขึ ้นจริ งในเครื อข่าย หารด้ วยจานวนเส้ นเชื่อมโยง ทังหมดที
้
่
เป็ นไปได้ โดยมีคา่ อยูใ่ นช่วง 0 ถึง 1 หากมีคา่ เข้ าใกล้ 1 เท่าไร แสดงว่าเครื อข่ายนันมี
้ ความ
หนาแน่นมากขึ ้นเท่านัน้ ในทางตรงกันข้ าม หากมีคา่ เข้ าใกล้ 0 ย่อมสือ่ ถึงความหนาแน่นของ
เครื อขายที่มีน้อย
ค่าระดับศูนย์กลาง (degree Centrality) หมายถึง ตัวเลขที่บอกถึงความเป็ น
ศูนย์กลางการเข้ าถึง เชื่อมต่อ และมีความสัมพันธ์ กบั สมาชิกอื่น ค่าความเป็ นศูนย์กลางสูง แสดง
ว่าเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมที่มีระดับของกิจกรรมในเครื อข่ายมาก ศูนย์รวมกิจกรรมึึง่ มีความ
เชื่อมโยงกับศูนย์รวมกิจกรรมอื่นๆ ในเครื อข่ายเป็ นจานวนมากอาจจะอยูใ่ นตาแหน่งที่เอื ้ออานวย
ประโยชน์ให้ แก่ศนู ย์รวมกิจกรรมต่างๆ

11
รูปแบบเครือข่ าย หมายถึง ลักษณะโครงสร้ างเครื อข่ายมีความแตกต่างกันโดยพิจารณา
จากความหนาแน่น (density) ของเครื อข่าย และความเป็ นศูนย์กลาง (centrality)
เครื อข่ายแบบดาวหรื อแบบวงล้อ (star or wheel network) เครื อข่ายแบบดาว
หรื อแบบวงล้ อเป็ นเครื อข่ายที่มีโหนดศูนย์กลางเพียง 1-2 โหนด ึึง่ เชื่อมต่อกับโหนดทุกโหนดใน
เครื อข่าย โดยที่โหนดอื่นๆ ไม่มีการเชื่อมต่อกับโหนดใดเลยนอกจากโหนดที่อยูศ่ นู ย์กลาง
เครื อข่ายแบบเส้นตรงหรื อแบบโซ่ (line or chain network) เครื อข่ายแบบเส้ นตรง
ดูเหมือนว่าสมาชิกทังหมดจะมี
้
ความเท่าเทียมกัน
เครื อข่ายแบบวงกลม (circle network) เมื่อพิจารณาค่าระดับศูนย์กลาง พบว่า
สมาชิกแต่ละคนมีจานวนสายสัมพันธ์ หรื อทางเลือกที่เท่ากัน ดังนัน้ ทุกตาแหน่งจึงเท่าเทียมกันไม่
มีใครมีอานาจเหนือใคร
เครื อข่ายแบบรูปวาย (Y-shape network) ตาแหน่ง A สาคัญในฐานะผู้คดั กรอง
ข้ อมูลในการติดต่อสือ่ สาร สามารถสะท้ อนให้ เห็นการถ่ายโอนข้ อมูลระหว่าง A นาข้ อมูลจาก B
และ C ไปยัง D และ E
เครื อข่ายแบบโครงสร้างต้นไม้ (tree network) รูปแบบนี ้จะมีศนู ย์กลางเครื อข่าย
มากกว่าหนึง่ คน โดยแต่ละศูนย์กลางจะเกาะกลุม่ กับบุคคลอื่น ๆ เป็ นกลุม่ ย่อยๆ
เครื อข่ายแบบทุกช่องทาง (all-channel network) มีความหนาแน่นสูงกว่ารูปแบบ
อื่นๆ จากการประสานติดต่อึึง่ กันและกันทุกช่องทาง ถ้ าเส้ นทางใดหายไป สามารถใช้ เส้ นทางอื่น
ได้
ทักษะการคิดขัน้ สูงด้ านการดาเนินชีวติ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่เกิดจาก
การคิดอย่างึับึ้ อน มีขนตอนการคิ
ั้
ดหลายขัน้ ต้ องใช้ ความรู้และการฝึ กฝนเป็ นทักษะที่แสดงให้
เห็นในรูปแบบของการปฏิบตั ิ โดยใช้ หลักเหตุผลเลือกปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม รู้จกั หลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อเผชิญสถานการณ์ตา่ งๆ และ
เตรี ยมพร้ อมในการเผชิญปั ญหาต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวในอนาคต สอดคล้ องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาพลศึกษา มาตรฐานการเรี ยนและ
ตัวชี ้วัด ด้ านความปลอดภัยในชีวิต ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
แบบวัดทักษะการคิดขัน้ สูงด้ านการดาเนินชีวิต หมายถึง ชุดข้ อคาถามที่ใช้ วดั
ความสามารถทางทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตต่อความปลอดภัยบนท้ องถนนของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ึึง่ ประยุกต์จากงานวิจยั เรื่ องการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ ง
ด้ านการดาเนินชีวิตของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 (สุวรรณา อรรถชิตวาทิน, 2552) และสร้ างขึ ้นตาม
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องค์ประกอบที่เกิดจากการสังเคราะห์จากหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดย
แบบวัดนี ้มีขอบข่ายเนื ้อหาที่ครอบคลุมในด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน ึึง่ มีข้อคาถามเป็ น
สถานการณ์ และข้ อคาถามเป็ นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ จานวน 4 ตัวเลือก แบบตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.เป็ นต้ นแบบแนวทางในการนาเทคโนโลยีและวิธีการเรี ยนโดยการสืบสอบแบบชื่นชม
ด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่สง่ ผลต่อ ทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้ นการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตในเรื่ อง
ความปลอดภัยบนท้ องถนน
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กรอบแนวคิด
“ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ ง
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 : การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์”
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing Knowledge)
การที่กลุม่ บุคคลได้ มีการแบ่งปั น หรื อแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ระหว่าง
กัน
1.การเปลี่ยนแปลงความรู้โดยกระบวนการทางสังคม
โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
2.ถ่ายทอดความรู้ที่มีในตัวบุคคลออกมา
3.การรวบข้ อมูลความรู้ภายในตัวบุคคลและความรู้ที่
ได้ รับจากภายนอก
4.การนาความรู้สภู่ ายใน คือนาความรู้ที่ได้ รับไป
ปฏิบตั ิใช้ จริ ง (Bahra. 2001 ; Kermally(2002 อ้ างถึง
ใน สุภนิดา ปุสรุ ิ นทร์ คา, 2549); Marquardr (1996
อ้ างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ , 2551))

การสืบสอบแบบชื่นชม (Appreciative Inquiry)
เป็ นวิธีการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยพยายามทาให้ เกิด
ภาพรวมที่ดีขึ ้น สารวจสิ่งที่ดที ี่สดุ คืออะไร และสิ่งที่
เป็ นอยูค่ อื อะไร สร้ างแรงกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา เพื่อ
หาแนวทางการคิดและมุมมองที่เป็ นไปได้ มากกว่าที่
จะหาทางแก้ ปัญหาอย่างเดียว ึึง่ มีกระบวนการดังนี ้
1) Discovery การค้ นหาความดีที่มี
2) Dream การจินตนาการสร้ างภาพฝั น
3) Design ออกแบบ
4) Destiny ดาเนินการไปสูเ่ ป้ าหมายตามสภาพความ
จริ ง
(Cooperrider and Whitney,(1998); Hall and
Hammond (1996 อ้ างถึงใน พร้ อมภัค บึงบัว, 2553))

การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่ างบนเครื อข่ ายสังคม
1.เข้ าสูเ่ ครื อข่ายสังคมและศึกษากรณีตวั อย่างด้ วยสื่อมัลติมีเดียบนกระดานสนทนาในสื่อสังคม
ออนไลน์ 2.ค้ นหา แลกเปลี่ยนพูดคุย แง่มุม แนวปฏิบตั ิที่ดีงาม โดยการโพสต์ ข้อความในคอมเม้ นท์บน
สื่อสังคมออนไลน์ 3.จินตนาการสถานการณ์สร้ างสรรค์ในด้ านบวกบนสื่อสังคมออนไลน์
4.ออกแบบวิธีการอย่างสร้ างสรรค์ ด้ วยการเขียนบรรยาย วิธีปฏิบตั ิที่จะทาให้ จิตนาการที่สร้ างไว้ เป็ น
จริง 5.สะท้ อนตรวจสอบการปฏิบตั ิสเู่ ป้าหมายของตน แสดงความคิดเห็นโดยโพสต์ข้อความเขียน
บรรยายเล่าเหตุการณ์ที่ตนได้ พบเจอ และปฏิบตั ิอย่างไรต่อสถานการณ์ นนบนสื
ั้
่อสังคมออนไลน์ใหม่
6.ขยายเครื อข่ายสังคม เชิญชวนบุคคลอื่นบนสื่อสังคมออนไลน์ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

กรณีตัวอย่ าง (Case study)
1. ขันเตรี
้ ยม ผู้สอนนาเสนอกรณีตวั อย่างและ
อธิบายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
2. ขันเสนอกรณี
้
ตวั อย่าง ผู้เรี ยนคิดและนาเสนอ
กรณีตวั อย่างของตน
3. ขันวิ
้ เคราะห์ ผู้เรี ยนร่วมกันอภิปราย ระดมพลัง
สมอง รวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตวั อย่างที่ศึกษา
4. ขันสรุ
้ ป ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายสรุ ป
5. ขันประเมิ
้
นผล ประเมินผลโดยดูจากการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
(ชูศกั ดิ์ สิงห์อุด, 2532 ; พัชรินทร์ ธารี รัฐการพ์ ,
2535)

เครือข่ ายสังคมออนไลน์ และการวิเคราะห์
เครือข่ ายสังคมออนไลน์
ความสัมพันธ์หรื อความเชื่อมโยงต่างๆของกลุม่ บุคคล
หรื อองค์กร ที่มีความสัมพันธ์ กนั ทาความรู้จกั กัน
สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ต โดยมี
ลักษณะความสัมพันธ์ดงั นี ้
1. ความสัมพันธ์อนั หลากหลาย ด้วยบทบาทที่มีใน
สังคมตามทฤษฎีบาทบาท 2. ความสัมพันธ์ทางสังคม
บนพื ้นฐานของการแลกเปลี่ยนตามทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน 3. ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่
เท่าเทียมกันและไม่เท่าเทียมกัน คือ ในการแลกเปลี่ยน
นันท
้ าให้ เกิดประโยชน์ แต่ละฝ่ ายอาจะได้ รับประโยชน์
เท่าหรื อไม่เท่ากัน
4. ความถี่และระยะเวลาของความสัมพันธ์
(ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์,ออนไลน์ ; Durland. 2005 ;
Boissvain (1974 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา ระหา, 2542))

ทักษะความคิดขัน้ สูงด้ านการดาเนินชีวิตของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ทักษะที่แสดงให้ เห็นในรูปแบบของการปฏิบตั ิ โดยการนาความรู้ที่มีเป็ นตัวกาหนดเพือ่
ปรับเปลีย่ นความคิดและมีพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม โดยการใช้ หลักเหตุผลประยุกต์และ
เพือ่ นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ ท่ เี กิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสืบสอบแบบชื่น
ชมด้ วยกรณีตวั อย่ างของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยศึกษาจาก 4 องค์ประกอบ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 6 ตอน
คือ ตอนแรก เป็ นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสือ่ สังคม เครื อข่ายสังคมออนไลน์และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับเครื อข่ายสังคม ตอนที่สอง เป็ นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนแบบกรณีตวั อย่าง ตอน
ที่สาม เป็ นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ตอนที่สี่ เป็ นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การสืบสอบแบบชื่นชม ตอนที่ห้า เป็ นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและทักษะชีวิต และ
ตอนที่หก ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ึึง่ ในแต่ละตอนมีรายละเอียดของสาระดังต่อไปนี ้
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคม และทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ ายสังคม
1.1 ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
สภาการหนังสือพิมพ์ (2553) ให้ ความหมายว่าสือ่ สังคมออนไลน์ คือ สือ่ ดิจิทลั ที่เป็ น
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้ สอื่ สารระหว่างกันในเครื อข่ายทาง
สังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไึต์และโปรแกรมประยุกต์บนสือ่ ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ต โดยเน้ นให้ ผ้ ใู ช้ ทงที
ั ้ ่เป็ นผู้สง่ สารและผู้รับสารมีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์ ในการผลิต
เนื ้อหาขึ ้นเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของข้ อมูล ภาพ และเสียง
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (ม.ป.ป. : บทคัดย่อ) ให้ ความหมายว่าสือ่ สังคมออนไลน์ คือ สือ่ ที่ผ้ ู
ส่งสารแบ่งปั นสาร ึึง่ อยูใ่ นรูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ ตอบ
กันระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร หรื อผู้รับสารด้ วยกันเอง
1.2 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลายชนิด ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของการนามาใช้ โดย
สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ หลักดังนี ้ (มานะ ตรี รยาภิวฒ
ั น์, 2553; Safko and Brake, 2010)
1. Weblogs หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า Blogs คือ สือ่ ส่วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ ข้ อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปั นให้ บุคคลอื่นๆ โดยผู้รับสารสามารถ
เข้ าไปอ่าน หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ึึง่ การแสดงเนื ้อหาของบล็อกนันจะเรี
้
ยงลาดับจาก
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เนื ้อหาใหม่ไปสูเ่ นื ้อหาเก่า ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถค้ นหาเนื ้อหาย้ อนหลังเพื่ออ่านและแก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation เป็ นต้ น
2. Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์ เน็ต ึึง่ เป็ นเครื อข่ายทางสังคม
ที่ใช้ สาหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุม่ บุคคลเพือ่ ให้ เกิดเป็ นกลุม่ สังคม (Social Community) เพื่อ
ร่วมกันแลกเปลีย่ นและแบ่งปั นข้ อมูลระหว่างกัน ทังด้
้ านธุรกิจการเมือง การศึกษา เช่น Facebook,
Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo, Friendster เป็ นต้ น
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที่เรี ยกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ึึง่ เป็ นเว็บเึอร์ วิส
หรื อเว็บไึต์ที่ให้ บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเขียนข้ อความสันๆ
้ ประมาณ
140 ตัวอักษร ที่เรี ยกว่า “Status” หรื อ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากาลังทาอะไรอยู่
หรื อแจ้ งข่าวสารต่างๆ แก่กลุม่ เพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia,
2010) ทังนี
้ ้การกาหนดให้ ใช้ ข้อมูลในรูปข้ อความสันๆ
้ ก็เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ที่เป็ นทังผู
้ ้ เขียนและผู้อ่านเข้ าใจ
ง่าย ที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายคือ Twitter
4. Online Video เป็ นเว็บไึต์ที่ให้ บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ึึง่ ปั จจุบนั
ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเนื ้อหาที่นาเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถกู จากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถติดตามชมได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทังผู
้ ้ ใช้ สามารถเลือกชมเนื ้อหาได้ ตามความต้ องการและ
ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ จานวนมากอีกด้ วย เช่น Youtube, MSN,
Yahoo เป็ นต้ น
5. Photo Sharing เป็ นเว็บไึต์ที่เน้ นให้ บริ การฝากรูปภาพโดยผู้ใช้ บริ การสามารถ
อัพโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนามาใช้ งานได้ ที่สาคัญนอกเหนือจากผู้ใช้ บริ การจะมีโอกาส
แบ่งปั นรูปภาพแล้ ว ยังสามารถใช้ เป็ นพื ้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนาเข้ าไปฝากได้ อีกด้ วย เช่น
Flickr, Photo bucket, Photoshop, Express, Zooomr เป็ นต้ น
6. Wikis เป็ นเว็บไึต์ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้ อมูลหรื อความรู้ (Data/Knowledge) ึึง่
ผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็ นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านต่างๆ ทัง้
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ึึง่ ผู้ใช้ สามารถเขียนหรื อแก้ ไขข้ อมูลได้ อย่างอิสระ เช่น
Wikipedia, Google Earth, diggZy Favorites Online เป็ นต้ น
7. Virtual Worlds คือการสร้ างโลกจินตนาการโดยจาลองส่วนหนึง่ ของชีวิตลงไป จัดเป็ น
สือ่ สังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ทอ่ งโลกไึเบอร์ ใช้ เพื่อสือ่ สารระหว่างกันบนอินเทอร์ เน็ตในลักษณะ
โลกเสมือนจริ ง (Virtual Reality) ึึง่ ผู้ที่จะเข้ าไปใช้ บริ การอาจจะเป็ นบริ ษทั หรื อองค์การด้ านธุรกิจ
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ด้ านการศึกษา รวมถึงองค์การด้ านสือ่ เช่น สานักข่าวรอยเตอร์ สานักข่าวึีเอ็นเอ็น ต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการึื ้อพื ้นที่เพื่อให้ บุคคลในบริ ษัทหรื อองค์กรได้ มีช่องทางในการนาเสนอเรื่ องราว
ต่างๆ ไปยังกลุม่ เครื อข่ายผู้ใช้ สอื่ ออนไลน์ ึึง่ อาจจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทังหลั
้ กและรองหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทหรื อองค์การก็ได้ ปั จจุบนั เว็บไึต์ที่ใช้ หลัก Virtual Worlds ที่ประสบ
ผลสาเร็ จและมีชื่อเสียง คือ Second life
8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคาสองคา คือ Crowd และ Outsourcing เป็ น
หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทาในรูปของ
เว็บไึต์ที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อค้ นหาคาตอบและวิธีการแก้ ปัญหาต่างๆ ทังทางธุ
้
รกิจ การศึกษา
รวมทังการสื
้
อ่ สาร โดยอาจจะเป็ นการดึงความร่วมมือจากเครื อข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบ
ข้ อมูลเสนอความคิดเห็นหรื อให้ ข้อเสนอแนะ กลุม่ คนที่เข้ ามาให้ ข้อมูลอาจจะเป็ นประชาชนทัว่ ไป
หรื อผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่อยูใ่ นภาคธุรกิจหรื อแม้ แต่ในสังคมนักข่าว ข้ อดีของการใช้
หลัก Crowd souring คือ ทาให้ เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรื อคัดกรองข้ อมูลึึง่ เป็ นปั ญหาสาธารณะร่วมกันได้ เช่น
Idea storm, Mystarbucks Idea เป็ นต้ น
9. Podcasting หรื อ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคา คือ “Pod” กับ
“Broadcasting” ึึง่ “POD” หรื อ Personal On- Demand คือ อุปสงค์หรื อความต้ องการส่วน
บุคคล ส่วน “Broadcasting” เป็ นการนาสือ่ ต่างๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรื ออาจ
กล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียงแล้ วนามาไว้ ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อ
เผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อนาไปใช้ งาน เช่น Dual
Geek Podcast, Wiggly Podcast เป็ นต้ น
10. Discuss / Review/ Opinion เป็ นเว็บบอร์ ดที่ผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตสามารถแสดง
ความคิดเห็น โดยอาจจะเกี่ยวกับ สินค้ าหรื อบริ การ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม เช่น Epinions, Moutshut, Yahoo, Answer, Pantip, Yelp เป็ นต้ น
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ ายสังคม
1) นิยามของเครือข่ ายสังคม
มีผ้ ใู ห้ นิยามของคาว่า เครื อข่ายทางสังคม ไว้ หลายความหมาย โดยผู้เขียนขอนาเสนอ
โดยสังเขป ดังนี ้
Encyclopedia of Sociology (1992) ให้ นิยามของเครื อข่ายทางสังคม (Social Network)
ว่าหมายถึง ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงรูปแบบการจัดเรี ยง
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ความสัมพันธ์ (Patterned Arrays of Relationship) ระหว่างปั จเจกชน (Individual) ที่ร่วมกระทา
การในสังคม
The SAGE Dictionary of Sociology (2006) ให้ นิยามว่า เครื อข่ายทางสังคม คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปั จเจกชน (Individual) ึึง่
นักสังคมวิทยาถือว่าเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใช้ วิธีศกึ ษาโดยการ
สังเกต (Observation) ก่อนจะเขียนออกมาเป็ นแผนที่ปฏิสมั พันธ์ (Interaction Mapping)
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ให้ นิยามของเครื อข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง
ความสัมพันธ์ ในสังคมมนุษย์ ทังในระดั
้
บปั จเจกบุคคล ปั จเจกบุคคลกับกลุม่ กลุม่ กับกลุม่ และ
กลุม่ กับเครื อข่าย โดยเป็ นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ ต่างๆ เช่น
กิจกรรม การสือ่ สาร ความร่วมมือ การพึง่ พาอาศัย การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ึึง่ เป็ นความสัมพันธ์ ที่มี
โครงสร้ างและรูปแบบที่หลากหลาย
Alter and Hage (1993 อ้ างถึงใน นฤมล นิราทร,2543) กล่าวว่า เครื อข่าย (Network) คือ
รูปแบบทางสังคม ที่เปิ ดโอกาสให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างองค์กร เพื่อแลกเปลีย่ น การสร้ างความ
เป็ นอันหนึง่ อันเดียว และการร่วมกันทางาน เครื อข่ายประกอบด้ วยองค์กรจานวนหนึง่ ึึง่ มี
อาณาเขตที่แน่นอนหรื อไม่ก็ได้ และองค์กรเหล่านี ้มีฐานะเท่าเทียมกัน
Jeremy Boissevain (1974) ให้ นิยามของเครื อข่ายทางสังคม ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์
ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสือ่ สารและแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ึงึ่ กันและกัน
เครื อข่ายสังคม หมายถึง สายใยของความสัมพันธ์ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมระหว่างบุคคล
หนึง่ กับบุคคลอื่นๆ อีกหลายๆ คน (Mitchell, 1969 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา ระหา, 2542) หรื อกลุม่ คน
องค์กรที่มีการประสาน เชื่อมโยงเข้ าหากัน สมัครใจแลกเปลีย่ นข่าวสารข้ อมูลระหว่างกัน ภายใต้
วัตถุประสงค์หรื อข้ อตกลงอย่างใดอย่างหนึง่ ร่วมกัน โดยมีการจัดรูปแบบหรื อจัดระเบียบโครงสร้ าง
ที่คนหรื อองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็ นอิสระ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2543) ึึง่ การติดต่อ
ระหว่างกันของบุคคล ทาให้ เกิดการสนับสนุนทางสังคม สิง่ ของเครื่ องใช้ การบริ การ ข้ อมูลข่าวสาร
ได้ ร้ ูจกั กับบุคคลอื่นๆ มากขึ ้น (Walker et al., 1977) และได้ ทาสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กัน สนับสนุน
ความช่วยเหลือต่อกันและกัน ตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ร่วมกัน เพราะมีสิ่งที่ยดึ โยงใจระหว่างสมาชิกเข้ า
ด้ วยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครื อข่าย (ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์,
2546; ชินสัคค สุวรรณอัจฉริ ยะ, 2549)
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ เครื อข่ายทางสังคม (Social Network)
หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปั จเจกบุคคล
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(Individual) กลุม่ (Group) และองค์กร (Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม
(Social Interaction) ในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม การสือ่ สาร ความร่วมมือ การพึง่ พาอาศัย การ
แลกเปลีย่ น การเรี ยนรู้ ึึง่ เป็ นปฏิสมั พันธ์ ที่มีโครงสร้ างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมี
เป้าหมายร่วมกัน
2) องค์ ประกอบของเครือข่ าย
มีนกั วิชาการหรื อผู้ร้ ูได้ กาหนดองค์ประกอบของเครื อข่ายทางสังคม ไว้ หลายแนวทาง ดังนี ้
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) กล่าวว่าองค์ประกอบที่สาคัญของความเป็ นเครื อข่าย
ประกอบด้ วย (1) หน่วยชีวิตหรื อสมาชิก (2) จุดมุ่งหมาย (3) การทาหน้ าที่อย่างมีจิตสานึก (4) การ
มีสว่ นร่วมและการแลกเปลีย่ น และ (5) ระบบความสัมพันธ์ และการสือ่ สาร
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของเครื อข่าย ว่ามีอยู่
7 ประการ ประกอบด้ วย (1) การรับรู้มมุ มองร่วมกัน (2) การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (3) การมี
ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (4) การมีสว่ นร่วมของสมาชิกเครื อข่ายอย่างกว้ างขวาง (5) มี
กระบวนการเสริ มสร้ างึึง่ กันและกัน (6) มีการพึง่ อิงร่วมกัน และ (7) การมีปฏิสมั พันธ์ เชิง
แลกเปลีย่ น
Waner (อ้ างถึงใน ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ , 2546) กล่าวถึง
องค์ประกอบของเครื อข่าย โดยใช้ ตวั อักษรย่อภาษาอังกฤษ คือ LINK ึึง่ ประกอบด้ วย (1) การ
เรี ยนรู้ (Learning) (2) การลงทุน (Investing) (3) การดูแล (Nursing) และ (4) การรักษา
(Keeping) สรุปได้ วา่ องค์ประกอบของเครื อข่ายทางสังคม ประกอบด้ วย
(1) สมาชิกของเครื อข่าย
(2) มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
(3) การปฏิบตั ิหน้ าที่ของสมาชิกในเครื อข่าย
(4) การสือ่ สารภายในเครื อข่าย
(5) การมีปฏิสมั พันธ์ เชิงแลกเปลีย่ น
สมิต สัชฌุกร (2527 อ้ างถึงใน กมลทิพย์ เย็นใจ, 2538) อธิบายว่า การพิจารณาเครื อข่าย
ทางสังคมจะพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ อง คือ
1. ขนาดของกลุม่ สังคม หมายถึง จานวนคนในกลุม่ สังคมที่บุคคลมีความสัมพันธ์ ตอ่ กัน
ขนาดเล็กหรื อใหญ่ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น ความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ วัย ฯลฯ
2. ลักษณะของความสัมพันธ์ เป็ นความผูกพันึึง่ กันและกันของสมาชิกในกลุม่ สังคม ึึง่
ความผูกพันและคุณภาพของความสัมพันธ์ วา่ แน่นแฟ้นมากน้ อยเพียงใด
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3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการติดต่อกัน เป็ นช่วงเวลาที่บุคคลเริ่ มรู้จกั กัน และดาเนิน
สัมพันธภาพต่อกันเรื่ อยมา ระยะเวลาที่ติดต่อกันแสดงให้ เห็นถึงความมัน่ คงต่อกัน หากบุคคลมี
ความสัมพันธ์ ตอ่ กันอย่างแน่นแฟ้น และรู้จกั กันในระยะเวลานาน ก็จะส่งผลต่อการสนับสนุนทาง
สังคม ทาให้ เกิดความช่วยเหลือกันมากขึ ้นไปด้ วย
4. ความถี่ในการติดต่อ เป็ นความบ่อยครัง้ ที่บุคคลติดต่อกัน ความถี่ในการติดต่อกันจะ
แสดงให้ เห็นความมัน่ คงของกลุม่ นันๆ
้
5. วิธีที่ใช้ ในการติดต่อกัน การติดต่อสือ่ สารเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่อง ึึง่ เป็ นความ
ต้ องการของมนุษย์ การติดต่อสือ่ สารมีหลายชนิด เช่น จดหมาย โทรศัพท์ การพบปะพูดคุย
(ยรรยง ศรี เจริ ญวงศ์, 2533 อ้ างถึงใน กมลทิพย์ เย็นใจ, 2538) ึึง่ การพบปะพูดคุยนับเป็ นวิธีการ
สาคัญที่จะทาให้ ผ้ สู นทนาได้ เข้ าใจกันมากขึ ้น นอกจากน ้าเสียงและคาพูดแล้ วยังมีโอกาสได้ เห็น
พฤติกรรมอื่นๆ อีก ทาให้ บุคคลได้ รับการตอบสนองตามความต้ องการ ึึง่ ถ้ าบุคคลมีการพบปะ
พูดคุยกันมาก ย่อมทาให้ การสนับสนุนทางสังคมมีมากขึ ้นด้ วย
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) กล่าวว่า การสร้ างเครื อข่ายของการทางานร่วมกัน
จาเป็ นต้ องมีองค์ประกอบของเครื อข่าย ึึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. การรับรู้มมุ มองร่วมกัน (common perception)
สมาชิกที่เข้ ามาอยูใ่ นเครื อข่าย ต้ องมีความรู้สกึ นึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผล
การเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย อาทิ มีความเข้ าใจในปั ญหาและมีสานึกในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน มี
ประสบการณ์ในปั ญหาร่วมกัน มีความต้ องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน เป็ นต้ น
ึึง่ จะส่งผลให้ สมาชิกของเครื อข่ายเกิดความรู้สกึ ผูกพันในการดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อ
แก้ ปัญหาความเดือดร้ อนที่เกิดขึ ้น
2. การมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (common vision)
วิสยั ทัศน์ร่วมเป็ นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิก
ในกลุม่ การรับรู้เข้ าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายที่จะไปด้ วยกันจะช่วยทาให้ ขบวนการ
เคลือ่ นไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทาความขัดแย้ งอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่าง
ลงไปได้ ในทางตรงกันข้ ามเมื่อใดที่วิสยั ทัศน์หรื อเป้าหมายส่วนตัวขัดแย้ งกับวิสยั ทัศน์หรื อ
เป้าหมายของเครื อข่าย พฤติกรรมการปฏิบตั ิของสมาชิกก็จะเริ่ มแตกต่างจากสิง่ ที่สมาชิกเครื อข่าย
กระทาร่วมกัน ดังนันแม้
้ วา่ วิสยั ทัศน์ร่วมจะเป็ นสิง่ ที่ต้องใช้ เวลาในการสร้ างให้ เกิดขึ ้น แต่ก็
จาเป็ นต้ องสร้ างให้ เกิดขึ ้นให้ ได้ และสมาชิกของเครื อข่ายก็ควรมีวิสยั ทัศน์ยอ่ ยส่วนตัวที่สอดคล้ อง
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ไปด้ วยกันกับวิสยั ทัศน์ของเครื อข่าย อาจจะไม่ได้ ึ้อนทับอย่างแนบสนิทกับวิสยั ทัศน์ของเครื อข่าย
แต่อย่างน้ อยก็ควรสอดรับในทิศทางเดียวกัน
3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interest / benefits)
เครื อข่ายเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความต้ องการของตนเอง แต่ความ
ต้ องการเหล่านันไม่
้ สามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจากัดนี ้ทาให้ เกิด
การรวบรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้ รวมเป็ นเครื อข่าย
ดังนันการรวมเป็
้
นเครื อข่ายจึงต้ องตังอยู
้ บ่ นฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ึึง่ ผลประโยชน์ในที่นี ้
ครอบคลุมทังผลประโยชน์
้
ที่เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตวั เงินด้ วย อาทิ เกียรติยศ ชื่อเสียง
การยอมรับโอกาสในความก้ าวหน้ า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ
4. การมีสว่ นร่วมของสมาชิกเครื อข่ายอย่างกว้ างขวาง (all stakeholder participation)
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในเครื อข่าย นับเป็ นกระบวนการที่สาคัญมากในการพัฒนา
ความเข้ มแข็งของเครื อข่าย เพราะกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ ายในเครื อข่าย (all stakeholder
in network) ย่อมเป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระทา
อย่างแข็งขัน ดังนันสถานะของสมาชิ
้
กในเครื อข่ายจึงควรเป็ นไปในลักษณะของความเท่าเทียมกัน
(equal status) ในฐานะของหุ้นส่วน (partner) ของเครื อข่าย ึึง่ เป็ นความสัมพันธ์ ในแนวราบ
(horizontal relationship) ที่เท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ ในแนวดิ่ง (vertical relationship)
5. การเสริ มสร้ างึึง่ กันและกัน (complementary relationship)
องค์ประกอบทีจ่ ะทาให้ เครื อข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่องก็คือ การที่สมาชิกของ
เครื อข่ายต่างก็ต้องเสริ มสร้ างึึง่ กันและกัน โดยที่จุดแข็งของฝ่ ายหนึง่ ไปช่วยแก้ ไขจุดอ่อนของอีก
ฝ่ ายหนึง่ ึึง่ จะทาให้ ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายมากกว่า
การไม่สร้ างเครื อข่ายแต่ตา่ งคนต่างอยู่
6. การพึง่ พิงอิงร่วมกัน (interdependence)
เนื่องจากธรรมชาติความจากัดของสมาชิกในเครื อข่ายทังด้
้ านทรัพยากร ความรู้
เงินทุน กาลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครื อข่ายจึงไม่สามารถดารงอยูไ่ ด้ อย่างสมบูรณ์ด้วยตนเอง
การจะทาให้ เป้าหมายร่วมสาเร็ จได้ นนั ้ สมาชิกต่างจาเป็ นต้ องพึง่ พาึึง่ กันและกันระหว่างสมาชิก
ในเครื อข่าย เพื่อให้ เกิดการเสริ มสร้ างึึง่ กันและกัน การจะทาให้ สมาชิกหรื อหุ้นส่วนแต่ละคนรู้ สกึ
ว่า หากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึง่ ออกไปจะทาให้ เครื อข่ายล้ มลงได้ การดารงอยูข่ องหุ้นส่วนแต่ละ
คนจึงจาเป็ นต่อการดารงอยูข่ องเครื อข่าย ึึง่ การพึง่ พาอิงร่วมกันนี ้จะส่งผลทาให้ สมาชิกต้ องมีการ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
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7. การปฏิสมั พันธ์ เชิงแลกเปลีย่ น (interaction)
หากสมาชิกในเครื อข่ายไม่มีการปฏิสมั พันธ์ กนั แล้ ว ก็ไม่ตา่ งอะไรกับการที่ตา่ งคน
ต่างอยู่ ไม่มีทางที่จะเกิดความร่วมมือกันได้ และจะไม่เกิดเครื อข่ายความร่วมมืออย่างแท้ จริ ง ดังนัน้
สมาชิกในเครื อข่ายต้ องทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน เช่น มี
การติดต่อกันผ่านการเขียนหรื อการพบปะพูดคุย การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นึึง่ กันและกัน หรื อมี
กิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน เป็ นต้ น ึึง่ ผลของการปฏิสมั พันธ์ นี ้ต้ องก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเครื อข่ายตามมาด้ วย ปฏิสมั พันธ์ ดงั กล่าวจะเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ เชิงแลกเปลีย่ นระหว่าง
กัน (reciprocal exchange) มิใช่ปฏิสมั พันธ์ ฝ่ายเดียว (unilateral exchange) ยิ่งสมาชิกมีการ
ปฏิสมั พันธ์ กนั มากเท่าใด ก็จะยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหว่างกันมากขึ ้นเท่านัน้ ช่วยให้ เกิดการ
เชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ ้น (highly integrated) นอกจากนี ้การปฏิสมั พันธ์ ยงั ช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างกันมากขึ ้น อันจะช่วยให้ เครื อข่ายเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
3) การสร้ างเครือข่ ายทางสังคม (Social Network Construct)
การสร้ างเครื อข่าย (Networking) หมายถึง กิจกรรมในการก่อให้ เกิดกลุม่ ึึง่ อาจเป็ นกลุม่
องค์กร หรื อกลุม่ บุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลีย่ น การจัดกิจกรรมหรื อการผลิตระหว่าง
องค์กรสมาชิกต้ องอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกันมาก่อนหน้ าที่จะทาความตกลงเป็ นองค์กร
เครื อข่าย (นฤมล นิราทร, 2543)
เหตุผลในการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมนัน้ นฤมล นิราทร (2543) กล่าวว่าเป็ นเพราะ (1)
ต้ องการมีเพื่อนในการทางาน ต้ องการมีหมู่ มีพวก (2) ต้ องการทรัพยากรในการทางาน (3)
ต้ องการรับภาระความเสีย่ งในกิจกรรมร่วมกัน (4) ต้ องการความชานาญเฉพาะด้ านในการแก้ ไข
ปั ญหา (5) ต้ องการประหยัด และ (6) ต้ องการเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน รวมไปถึง
มีปัจจัยเสริ มที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ให้ เหตุผลว่าการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมเกิดจาก (1)
สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้ อมที่ึ ้าึ้ อน หลากหลาย และขยายตัว จนเกินความสามารถ
ของปั จเจกบุคคล หรื อกลุม่ ที่จะดาเนินการแก้ ไข (2) เครื อข่ายเป็ นเครื่ องมือหรื อยุทธศาสตร์ ในการ
สร้ างพื ้นที่ทางสังคม และ (3) เพื่อให้ การประสานผลประโยชน์เป็ นไปอย่างเท่าเทียม
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ เหตุผลสาคัญของการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะ
บรรลุเป้าหมายของปั จเจกบุคคล ึึง่ ไม่สามารถทาได้ ด้วยตนเองโดยลาพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัว
กันเป็ นกลุม่ เพื่อแลกเปลีย่ นทรัพยากร อันจะส่งผลให้ สามารถดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย อันเป็ น
การประสานผลประโยชน์ึงึ่ กันและกัน
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4) รูปแบบของเครือข่ าย
ในการจาแนกประเภทของเครื อข่ายทางสังคม สามารถแบ่งได้ ในหลายรูปแบบ โดยมี
นักวิชาการหลายท่านที่ได้ จาแนกประเภทของเครื อข่าย ึึง่ ผู้เขียนขอเสนอโดยสังเขป ดังนี ้
นฤมล นิราทร (2543) ได้ จาแนกประเภทของเครื อข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดังนี ้
1) จาแนกตามพื ้นที่ดาเนินการ เช่น เครื อข่ายระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค
และประเทศ
2) จาแนกตามกิจกรรมหรื อประเด็นปั ญหา เช่น เครื อข่ายที่ทางานด้ านเด็ก สตรี
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิง่ แวดล้ อม
3) จาแนกตามอาชีพหรื อสถานภาพทางสังคม เช่น เครื อข่ายด้ านแรงงาน เครื อข่ายกลุม่
พระสหธรรม เครื อข่ายครูพิทกั ษ์ สทิ ธิเด็ก เครื อข่ายสารวัตรนักเรี ยน
4) จาแนกตามรูปแบบโครงสร้ างหรื อความสัมพันธ์ ทาให้ เกิดเครื อข่ายใน 2 ลักษณะ คือ
เครื อข่ายตามแนวตัง้ คือ (1) เครื อข่ายที่มีโครงสร้ างเป็ นช่วงชัน้ ทาให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร
ภายในเครื อข่ายไม่เท่ากัน และ (2) เครื อข่ายตามแนวนอน เป็ นเครื อข่ายที่ความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์กรภายในเครื อข่ายเท่าเทียมกัน
Martin Kilduff and Wenpin Tsai (2003) ได้ แบ่งประเภทของเครื อข่ายตามระดับของ
การศึกษาวิเคราะห์เครื อข่าย (Network Analysis) โดย แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ (1) เครื อข่าย
ระดับปั จเจกบุคคล (Individual Level Network) (2) เครื อข่ายระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit
Level Network) (3) เครื อข่ายระดับองค์กร (Organization Level Network) และ (4) เครื อข่าย
ระดับอื่นๆ (Other Level Network) หรื อระดับระหว่างองค์กร
อย่างไรก็ตาม แม้ มิติของการจาแนกประเภทของเครื อข่ายทางสังคมดังกล่าว จะค่อนข้ าง
ชัดเจน สามารถจาแนกประเภทได้ แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้ วจะพบว่า บางเครื อข่ายอาจ
มีลกั ษณะทับึ้ อนกันอยูใ่ นแต่ละมิติ เช่น เครื อข่ายแรงงาน มีลกั ษณะเป็ นทังเครื
้ อข่ายด้ านแรงงาน
และเป็ นเครื อข่ายระดับประเทศด้ วย
Wolfe (1970 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา ระหา, 2542) ได้ แบ่งเครื อข่ายสังคมออกเป็ น
2 ประเภท ตามพื ้นฐานลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กล่าวคือ
1. เครื อข่ายที่ไม่มีข้อจากัด (unlimited network) ได้ แก่ เครื อข่ายที่เกิดจากบุคคล
หนึง่ เป็ นจุดศูนย์กลางแล้ วนับรวมตังแต่
้ บุคคลแรกที่บุคคลนันมี
้ ความสัมพันธ์ โดยสามารถเพิ่ม
จานวนได้ ไม่จากัดว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ แบบใด
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2. เครื อข่ายที่มีข้อจากัด (limited network) เป็ นการระบุเครื อข่ายโดยการตัง้
กฎเกณฑ์บางอย่างขึ ้นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ดังนี ้
ก. เครื อข่ายส่วนตัวของบุคคล
ข. ประเภทบุคคล (เช่น ญาติ เพื่อนบ้ าน หรื อเพื่อนร่วมงาน เป็ นต้ น)
ค. กิจกรรมหรื อพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์
ง. บทบาทหน้ าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
จ. เนื ้อหาของการแลกเปลีย่ นนันเป็
้ นไปในทางเศรษฐกิจ หรื อทางการเมือง
เป็ นต้ น
ดังนันในกรณี
้
เครื อข่ายสังคมจะสามารถระบุได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ศกึ ษากาหนดเกณฑ์ขึ ้นมา
Barnes (1968 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา ระหา, 2542) ได้ เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเครื อข่าย
ว่าความสัมพันธ์ ทางสังคมก่อให้ เกิดเครื อข่ายรวม (total network) และเครื อข่ายย่อย (partial
network) ึึง่ เป็ นความสัมพันธ์ ในหลายๆ ส่วนของเครื อข่ายรวม โดยที่เครื อข่ายย่อยนันต้
้ องตังอยู
้ ่
บนพื ้นฐานหลักเกณฑ์เดียวกันกับเครื อข่ายรวม หลักเกณฑ์อาจตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความสัมพันธ์
ทางด้ านเศรษฐกิจ เครื อญาติ การเมือง หรื อระบบย่อยอื่นของสังคม กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ Barnes
มองว่า เครื อข่ายรวมเปรี ยบเสมือนกับระบบสังคมใหญ่ และเครื อข่ายย่อยเปรี ยบเสมือนระบบย่อย
นอกจากนันยั
้ งได้ เสนอเกี่ยวกับเครื อข่ายตรง (the first order network) และเครื อข่ายอ้ อม (the
second order network) เครื อข่ายตรง หมายถึง การติดต่อโดยตรงของปั จเจกบุคคลที่มีตอ่ ผู้อื่น
ได้ แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้ าน และเพื่อนร่วมงาน ึึง่ บุคคลเหล่านี ้มักจะมีการติดต่อึึ่งกัน
และกันอย่างสม่าเสมอ เครื อข่ายอ้ อม หมายถึง การเกี่ยวข้ องติดต่อกันของปั จเจกบุคคลโดย
ทางอ้ อม กล่าวคือ คนที่เป็ นจุดศูนย์กลางอาจไม่ร้ ูจกั บุคคลอื่นๆ โดยตรง หากแต่สามารถติดต่อ
ผ่านสมาชิกที่อยูใ่ นเครื อข่ายตรงของตนเอง
Starkey (Starkey, 1997 อ้ างถึงใน ขณิฏฐา กาญจนรังสีนนท์, ม.ป.ป.) เสนอแนวคิดว่า
เครื อข่ายมีรูปแบบมากมาย และมีบางคนพยายามจาแนกโดยใช้ คณ
ุ ลักษณะของสมาชิก พื ้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้ างของเครื อข่ายเป็ นเกณฑ์ึงึ่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. คุณลักษณะของสมาชิก เครื อข่ายอาจจาแนกตามประเภทของสมาชิก เช่น ชาวนา
นักวิจยั หรื อวิศวกร บางเครื อข่ายรวมคนที่ทาในระดับเดียวกันเป็ นประเภทเดียวกันหรื อเน้ น
เครื อข่ายแนวราบ เช่น เครื อข่ายชาวนา (ประกอบด้ วยคนที่เป็ นชาวนาเท่านัน)
้ บางเครื อข่ายก็รวม
คนที่ทางานสาขาเดียวกันแต่ตา่ งระดับกันเข้ าด้ วยกันหรื อเน้ นเครื อข่ายแนวตัง้ เช่น หรื อชาวนา
นักวิจยั ด้ านการเกษตร หน่วยงานกาหนดนโยบายการเกษตร และหน่วยงานระหว่างประเทศที่
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ทางานเกี่ยวข้ องกับการเกษตร เป็ นต้ น บางเครื อข่ายมีสมาชิกแบบบุคคล แต่บางแห่งก็มีสมาชิก
เป็ นองค์กรหรื อสถาบันและบางแห่งมีปะปนกัน
2. พื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็ นการจาแนกเครื อข่ายที่ดาเนินงานในพื ้นที่หนึง่ บางแห่งก็เป็ น
เครื อข่ายระดับประเทศ บางแห่งเป็ นเครื อข่ายระดับภูมิภาค บางเครื อข่ายก็เป็ นเครื อข่ายระดับ
ชุมชนลุม่ น ้า เช่น เครื อข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เป็ นต้ น หรื ออาจแบ่งตามเขตที่มีระบบนิเวศทาง
การเกษตรเหมือนกัน เช่น เครื อข่ายข้ อมูลข่าวสารในพื ้นที่แห้ ง
3. วัตถุประสงค์ของเครื อข่าย เครื อข่ายจานวนมากตังขึ
้ ้นเพื่อปรับปรุงการแลกเปลีย่ น
ข้ อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก และการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารเป็ นวัตถุประสงค์หลักของเครื อข่าย
บางเครื อข่ายตังขึ
้ ้นเพื่อความร่วมมือในการวิจยั การศึกษา ฝึ กอบรมหรื อตลาดบางเครื อข่ายมุ่งเพื่อ
การแลกเปลีย่ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพ (เช่น เครื อข่ายเครื่ องจักรกลทางการเกษตร) บาง
เครื อข่ายมุ่งเป็ นกลุม่ พลังกระตุ้นความตระหนักของสังคมและเข้ าไปมีอิทธิพลต่อการกาหนด
นโยบายของรัฐ เพื่อพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของสมาชิก เครื อข่ายหลายแห่งมีวตั ถุประสงค์หลายด้ าน
ทังแลกเปลี
้
ย่ นข้ อมูลข่าวสาร ทังร่้ วมมือกันในการจัดการฝึ กอบรมและวิจยั รวมทังผลั
้ กดันนโยบาย
4. การจัดการเครื อข่าย บางเครื อข่ายมีรูปแบบเป็ นทางการและรวบอานาจ โดยมีการ
ส่งข่าวถึงกันผ่านองค์กรแกนที่เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายที่มีความเข้ มแข็ง แต่บางแห่งก็รวมเป็ น
เครื อข่ายแบบไม่เป็ นทางการและกระจายอานาจ โดยเน้ นการติดต่อกันโดยตรงระหว่างสมาชิก
เครื อข่ายไม่เป็ นทางการมักจะเกิดขึ ้นจากระดับรากหญ้ า หรื อในองค์กรที่ให้ ความสาคัญกับการ
ตัดสินใจขององค์กรระดับล่าง แต่ก็มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาเป็ นเครื อข่ายที่รวมศูนย์มากขึ ้น
จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครื อข่าย กลยุทธ์ สาคัญสูค่ วามสาเร็ จของ
การปฏิรูปการศึกษา ึึง่ ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 อ้ างถึง
ใน ลาพอง กลมกูล, 2548) ได้ เสนอรูปแบบของเครื อข่ายไว้ ดังนี ้
1. รูปแบบที่เกิดจากการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกัน เช่น เครื อข่ายสถานศึกษา เครื อข่าย
สถานศึกษากับชุมชน เครื อข่ายสถานศึกษากับองค์กรเอกชน เครื อข่ายครู เครื อข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ
ึึง่ มีทงรู
ั ้ ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รูปแบบที่เป็ นทางการ เช่น การตังคณะกรรมการ
้
เพื่อกาหนดระบบและแนวทางปฏิบตั ิ รูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ เช่น รวมตัวกันเองตามความสนใจ
ึึง่ ส่วนใหญ่จะมีความยัง่ ยืนมากกว่า เนื่องจากเป็ นความสนใจที่แท้ จริ ง
2. รูปแบบเครื อข่ายตามสถานที่ มี 2 รูปแบบ ได้ แก่ เครื อข่ายภายในสถานศึกษาและ
เครื อข่ายนอกสถานศึกษา
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3. รูปแบบเครื อข่าย โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงสร้ างและเป้าหมายของระบบ
การศึกษา ึึง่ แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
5) การวิเคราะห์ เครือข่ ายสังคม (Social Network Analysis)
ผู้วิจยั แบ่งประเด็นการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมเป็ น 8 ประเด็น คือ แนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เครื อข่ายสังคม ประเภทของการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม องค์ประกอบพื ้นฐานของการ
วิเคราะห์เครื อข่าย กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม การวัดโครงสร้ างของเครื อข่าย
บทบาทของสมาชิกเครื อข่าย ขันตอนการวิ
้
เคราะห์เครื อข่ายสังคม และรูปแบบการวิเคราะห์
เครื อข่ายสังคมในโรงเรี ยน แต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี ้
5.1) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม
แนวคิดเรื่ องเครื อข่ายสังคมและความคิดเรื่ องสังคมมิติปรากฏขึ ้นมากกว่า 50 ปี
แล้ ว Barnes (1954) ได้ รับเกียรติวา่ เป็ นผู้ริเริ่ มความคิดเรื่ องเครื อข่ายสังคม การคิดในเรื่ อง
เครื อข่ายและวิธีการวิเคราะห์เครื อข่ายมีการขยายเพิ่มรากฐานมาจากหลายหลักการ คือ จิตวิทยา
สังคม มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการติดต่อสือ่ สาร การวิเคราะห์เครื อข่ายทาให้
ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับบทบาทของบุคคลในเครื อข่าย ดังนี ้ บทบาทของสมาชิก บทบาทการติดต่อ
บทบาทของบุคคลที่โดดเด่น บทบาทของคนที่แยกตัว บทบาทของผู้เชื่อมต่อ และบทบาทของผู้ที่
ไม่มีสว่ นร่วม การวิเคราะห์เครื อข่ายทาขึ ้นในองค์กร สังคม กลุม่ เป็ นต้ น (Rogers and
Kincaid,1981)
การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมมีพื ้นฐานมาจากสมมติฐานที่สาคัญเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยต่างๆ ที่มีปฏิสมั พันธ์ กนั เป้าหมายของเครื อข่ายสังคม ประกอบด้ วย
ทฤษฎี รูปแบบต่างๆ และการใช้ งานต่างๆ ที่แสดงออกมาในลักษณะแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
หรื อกระบวนการต่างๆ จากความสนใจและการใช้ การวิเคราะห์เครื อข่ายที่เพิ่มขึ ้น กลายเป็ นความ
สอดคล้ องเกี่ยวกับหลักการสาคัญภายใต้ แผนภาพเครื อข่าย นอกจากนี ้การใช้ แนวคิดเกี่ย วกับ
ความสัมพันธ์ มีความสาคัญ คือ สมาชิกละการกระทาต่างๆ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอิสระ
ระหว่างกันมากกว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกคือช่องทางในการถ่ายโอนหรื อไหลผ่านของ
ทรัพยากร รูปแบบเครื อข่ายเน้ นที่ภาพของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้ อมเกี่ยวกับโครงสร้ าง
เครื อข่าย (Wasserman and Flust, 1994) เครื อข่ายสังคมได้ รับการผสมผสานจากวิธีวิทยาการที่
หลากหลาย เทคนิคสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ การนาเสนอโดยแผนภาพ
(Borgatti, 2005) ทาให้ เห็นภาพความสัมพันธ์ ในลักษณะของโหนด (node) และเส้ นทางที่เชื่อมต่อ
กัน (ties) โหนด คือ สมาชิกแต่ละคนภายในเครื อข่าย และเส้ นทางที่เชื่อมต่อกันคือสัมพันธ์
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ระหว่างสมาชิก ึึง่ ความสัมพันธ์ มีอยูห่ ลายประเภทในรูปแบบที่งา่ ยที่สดุ เครื อข่ายสังคมคือ
แผนภาพของเส้ นทางที่เชื่อมต่อกันทังหมดระหว่
้
างโหนดแต่ละโหนดที่ศกึ ษา เครื อข่ายสามารถ
นามาใช้ ในการตรวจสอบทุนทางสังคมของสมาชิกแต่ละคน (Wikipedia, n.d.) การวิเคราะห์
เครื อข่ายสังคมแสดงให้ เห็นทังแผนภาพและการวิ
้
เคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ที่มีระบบึับึ้ อน (Kreb,
2002)
การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมเป็ นทางการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของบุคคล
กลุม่ หรื อองค์กรต่างๆ ึึง่ ทาให้ เห็นถึงโครงสร้ างทางสังคมและลักษณะความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นใน
เครื อข่าย การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมจะทาให้ ทราบถึงการบริ หารจัดการภายในเครื อข่าย และ
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น Boissvain (1974 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา ระหา, 2542) ได้ เสนอถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ ทางสังคม ที่สามารถนามาเป็ นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมไว้
4 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ ที่มีความหลากหลาย อันเนื่องมาจากบทบาทที่มีอยูใ่ นสังคมหรื อ
ที่เรี ยกว่าความสัมพันธ์ เชิงึ้ อน (diversity of linkage : multiplexity)
ลักษณะความสัมพันธ์ แบบนี ้สามารถอธิบายได้ ด้วยทฤษฎีบทบาท (role theory)
เพราะในเครื อข่ายสังคมนันจะประกอบด้
้
วยสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ ึงึ่ กันและกัน ตามบทบาท
หรื อหน้ าที่ที่แต่ละคนหรื อคูค่ วามสัมพันธ์ ที่มีอยู่ ึึง่ แต่ละคนไม่ได้ มีบทบาทเดียว แต่มีหลาย
บทบาทที่ต้องสวมในชีวิตประจาวัน เช่น บทบาทพ่อ บทบาทผู้ใหญ่บ้าน บทบาทลูก บทบาทของ
ประธานคณะกรรมการหมูบ่ ้ านต่างๆ เป็ นต้ น ดังนัน้ บุคคลสองคนอาจมีความสัมพันธ์ กนั ได้ ทังใน
้
บทบาทเดียว (Single Role) หรื อหลายบทบาทประกอบกัน (Multiple Roles) เรี ยกได้ วา่ เป็ น
ความสัมพันธ์ เชิงเดี่ยว (Uniplex or Single-Relation) และความสัมพันธ์ เชิงึ้ อน (Multiplex or
Multi-Relation) ตามลาดับ ึึง่ บทบาทแต่ละบทบาทจะมีปทัสถาน (Norms) และความคาดหวัง
(Expectation) เป็ นตัวชี ้นาแนวทางพฤติกรรมที่จะปฏิบตั ิตอ่ กันและกัน
2. ความสัมพันธ์ ที่อยูบ่ นพื ้นฐานการแลกเปลีย่ น (transactional contact)
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในเครื อข่ายสังคม บางครัง้ อาจเป็ นไปตามทฤษฎีการ
แลกเปลีย่ น (exchange theory) เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้ าที่ที่คาดหวังในสังคม
(Expect Role/Functions) หรื อตามบรรทัดฐานที่ได้ รับการอบรมถ่ายทอดเท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ที่ยงั ขึ ้นอยูบ่ นพื ้นฐานของการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลีย่ นึึง่ กันและกัน
ระหว่างคูค่ วามสัมพันธ์ ทังในด้
้ านวัตถุและทางด้ านจิตใจ เช่น สิง่ ของ ความช่วยเหลือต่างๆ เงิน
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ทอง หรื อบุญคุณที่ต้องมีการตอบแทนกันต่อไปภายหน้ า โดยที่ตวั บุคคลเป็ นผู้ตดั สินใจเองในการที่
จะเลือกหรื อจะมีพฤติกรรมอย่างไร
3. ความสัมพันธ์ ทางสังคมในลักษณะที่เท่าเทียมกันและไม่เท่าเทียมกัน
(directional flow)
ความสัมพันธ์ ทางสังคมระหว่างบุคคล ึึง่ วางอยูบ่ นพื ้นฐานการแลกเปลีย่ น
สามารถก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ในลักษณะร่วมมือกัน หรื อแข่งขันกันระหว่างบุคคลหรื อกลุม่ คน
อีกทังก่
้ อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นที่สมดุลกัน (balance reciprocity) ไม่สมดุลกัน (negative
reciprocity) ขึ ้น ในที่นี ้หมายถึงการได้ รับผลประโยชน์จากกันและกัน ทังในลั
้ กษณะที่เท่าเทียมกัน
และไม่เท่าเทียมกัน โดยฝ่ ายหนึง่ อาจได้ รับมากกว่าอีกฝ่ ายหนึง่
4. ความถี่และระยะเวลาของความสัมพันธ์ (frequency and duration of
relationship)
ความถี่ถือเป็ นปั จจัยที่นาไปสูค่ ณ
ุ ภาพของความสัมพันธ์ ในลักษณะการเกิด
ความสัมพันธ์ เชิงึ้ อน และในทานองเดียวกันความถี่ของความสัมพันธ์ ก็เป็ นผลเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ เชิงึ้ อน ความผูกพันและความมีอิทธิพลต่อกันและกันในด้ านพฤติกรรมนัน้ จึงขึ ้นอยู่
ที่ความถี่และความบ่อยครัง้ ของการพบปะสัมพันธ์ กนั ประกอบขึ ้นอยูท่ ี่ช่วงระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์ ด้วย ยิ่งบุคคลมีความสัมพันธ์ กบั อีกบุคคลหนึง่ บ่อยครัง้ และมีระยะเวลาของการรู้จกั
กันนานเพียงใด ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลสองคน จะมีอิทธิพลกาหนดพฤติกรรมของกันและกัน
มากขึ ้นเท่านัน้ เนื่องจากว่ามีความผูกพันมาก แต่ความถี่ของความสัมพันธ์ อย่างเดียวนันไม่
้
เพียงพอที่จะทานายอิทธิพลของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล หรื อพฤติกรรมของบุคคลได้ เช่น หาก
เราเดินทางไปทางาน และพบกับพนักงานทาความสะอาดทุกวัน ก็ไม่ได้ หมายความว่าพนักงาน
ทาความสะอาดนันจะมี
้ อิทธิพลในการกาหนดพฤติกรรมของเรา ในทางตรงกันข้ ามแม้ วา่ เราจะ
ไม่ได้ เจอน้ องชายถึงสองปี แต่เราก็มีความรักให้ แก่เขาและยินดีที่จะทาตามคาขอของเขา ดังนัน้
อาจกล่าวได้ วา่ ระยะเวลาของการมีความสัมพันธ์ กนั อาจใช้ เป็ นตัวชี ้วัด (Indictor) ในการทานาย
อิทธิพลที่จะมีตอ่ พฤติกรรมของบุคคลมากกว่าความถี่ของการพบปะกัน
นอกจากเกณฑ์ทงั ้ 4 เกณฑ์ Boissvain ยังเสนอว่าสิง่ ที่จะต้ องคานึงถึงและ
วิเคราะห์ร่วมไปด้ วย คือ ลักษณะโครงสร้ างของเครื อข่าย ได้ แก่ 1) ขนาดของเครื อข่าย 2) ความ
หนาแน่นของเครื อข่าย 3) ความเกี่ยวกันภายในเครื อข่าย และ 4) ตาแหน่งของบุคคล
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5.2) ประเภทของการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม
โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งการวิเคราะห์เครื อข่ายได้ เป็ น 2 ประเภท คือ เครื อข่าย
เฉพาะบุคคล (ego-centric or personal network) และเครื อข่ายแบบสมบูรณ์ (socio-centric or
complete network) โดยเครื อข่ายแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี ้
1) เครื อข่ายเฉพาะบุคคล (ego-centric or personal network) เป็ นการศึกษา
โดยมุ่งเน้ นไปที่สมาชิกคนใดคนหนึง่ เครื อข่ายส่วนบุคคลประกอบด้ วยสมาชิกที่สนใจศึกษาและ
เพื่อนๆ สมาชิกที่บุคคลนันมี
้ ความสัมพันธ์ หรื อทาการติดต่อด้ วย เป้าหมายพื ้นฐานของการ
วิเคราะห์สว่ นบุคคลเพื่อหาข้ อสรุปทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะของเครื อข่ายส่วนบุคคลที่แต่ละคนเป็ น
ศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ เหล่านี ้ทาให้ ทราบผลกระทบที่มีตอ่ พฤติกรรมและทัศนคติของแต่ละ
บุคคล (Borgatti, 1995)

eg
o

แผนภาพที่ 2.1 เครื อข่ายศูนย์กลางเฉพาะบุคคล
2) เครื อข่ายทังหมด
้
(socio-centric or complete network) เป็ นการศึกษา
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นทังหมดระหว่
้
างสมาชิกในกลุม่ สังคมกลุม่ หนึง่ ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์
ระหว่างครูทงหมดในโรงเรี
ั้
ยนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งหนึง่

แผนภาพที่ 2.2 เครื อข่ายทังหมดหรื
้
อแบบสมบูรณ์
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5.3) องค์ประกอบพื ้นฐานของการวิเคราะห์เครื อข่าย
องค์ประกอบพื ้นฐานของการวิเคราะห์เครื อข่าย ได้ แก่ กลุม่ สังคมที่เรา
สนใจจะศึกษา ึึง่ ในกลุม่ ประกอบด้ วยสมาชิก (actors) ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน และ
ความสัมพันธ์ (relationship ties) ที่เชื่อมโยงสมาชิกแต่ละคนเข้ าด้ วยกัน ความสัมพันธ์ นี ้อาจจะ
เป็ นแบบทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ได้ รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลภายในกลุม่ เรี ยกว่า
เครื อข่ายสังคม ึึง่ ความสัมพันธ์ อาจมีรูปแบบเป็ นเครื อข่ายแบบคู่ (dyade) หมายถึง
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลเป็ นคูๆ่ หรื อเครื อข่ายแบบสามคน (triads) หมายถึง
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นในกลุม่ ของสมาชิกจานวน 3 คน และกลุม่ ย่อย (subgroup) หมายถึง กลุม่
สมาชิกในสังคมตังแต่
้ 3 คนขึ ้นไป และความสัมพันธ์ ทงหมดระหว่
ั้
างสมาชิกเหล่านัน้ นอกจากนี ้ยัง
มีคณ
ุ ลักษณะของสมาชิก ข้ อมูลคุณลักษณะช่วยในการตัดสินใจว่ามีองค์ประกอบที่สง่ ผลต่อการ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้คนหรื อไม่ ึึง่ ข้ อมูลคุณลักษณะ เช่น เพศ สถานที่ทางาน แผนก ตาแหน่งงาน
ระยะเวลาการทางาน เป็ นต้ น โหนด (nodes) ที่ปรากฏอยูใ่ นเครื อข่าย หมายถึง สมาชิก ผู้คน การ
แลกเปลีย่ นทางการเงิน มิตรภาพ ความเป็ นญาติพี่น้อง ความขัดแย้ ง การค้ า เป็ นต้ น ขณะที่การ
ติดต่อกันแสดงถึงความสัมพันธภาพหรื อการแลกเปลีย่ นระหว่างโหนดต่างๆ การวิเคราะห์เครื อข่าย
สังคมนาเสนอให้ เห็นทังแผนภาพ
้
และผลการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ (Krabs, 2002; Hawe, Webmaster, and Shiell, 2004) ดังแผนภาพที่ 2.3

A

D

B
C

แผนภาพที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก
เครื อข่ายสังคมนาเสนอเป็ นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องกัน
ระหว่างโหนด (nodes) ที่ศกึ ษา ึึง่ สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางทาการกาหนดทุนทางสังคมของ
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แต่ละบุคคล จากแผนภาพที่ 2.3 โหนด (nodes) คือจุดหรื อวงกลม และสายสัมพันธ์ (ties) คือ
เส้ นที่เชื่อมต่อกันระหว่างโหนด (nodes) เส้ นที่มีหวั ลูกศร หมายถึง ความสัมพันธ์ แบบมีทิศทาง
(direct) คือ มีความสัมพันธ์ จาก A ไป C แต่ไม่มีความสัมพันธ์ จาก C ไป A เรี ยกว่าเป็ น
ความสัมพันธ์ ทางเดียว ส่วน B และ C มีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน เป็ นความสัมพันธ์ แบบสองทาง
(reciprocal) ในบางครัง้ อาจไม่มีทิศทางความสัมพันธ์ (null) เพราะไม่สามารถระบุทิศทาง
ความสัมพันธ์ ได้
Fredericks and Durland (2005) ได้ สรุปเส้ นทางการตรวจสอบเบื ้องต้ น 3 หัวข้ อ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม ได้ แก่ 1) โครงสร้ างเครื อข่ายทังหมด
้
2) กลุม่ ย่อยๆ ภายใน
โครงสร้ างเครื อข่ายทังหมด
้
และ 3) สมาชิกแต่ละคนที่ประกอบกันเป็ นเครื อข่าย
5.4) กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม
Scott (2000) ได้ อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์เครื อข่าย
สังคม ประกอบด้ วย (1) ข้ อมูลคุณลักษณะ (attribute data) คือ ข้ อมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติ ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของบุคคลที่เราสนใจศึกษา เป็ นเรื่ องคุณสมบัติหรื อลักษณะนิสยั ที่เป็ นของ
แต่ละคนในกลุม่ หรื อเครื อข่าย คุณสมบัติเหล่านี ้มีการเก็บรวบรวมผ่านการสารวจและสัมภาษณ์
วิธีการที่เหมาะสมกับข้ อมูลคุณลักษณะ คือ การวิเคราะห์ตวั แปร และ (2) ข้ อมูลความสัมพันธ์
(relational data) คือ การติดต่อ ความสัมพันธ์ และความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั การติดต่อกันของ
กลุม่ และการพบปะกัน วิธีการที่เหมาะสมกับข้ อมูลความสัมพันธ์ คือ การวิเคราะห์เครื อข่าย ึึง่
ความสัมพันธ์ จะถูกแสดงเป็ นการเชื่อมโยงไปมาระหว่างสมาชิก โดยสามารถวิเคราะห์ในเชิง
ปริ มาณและการนับสถิติความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เครื อข่าย ประกอบด้ วย การวัดเชิงคุณภาพ
โครงสร้ างเครื อข่าย ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น เป็ นต้ น
Durland (2005) ได้ อธิบายลักษณะสาคัญ 3 ลักษณะ และจัดเป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม คือ ความสัมพันธ์ เครื อข่าย และการวัดความสัมพันธ์ ึึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมใช้ สารวจเครื อข่ายโดย
ผ่านความสัมพันธ์ เฉพาะหรื อความสัมพันธ์ ตา่ งๆ ตังแต่
้ ครอบครัว การสมรส ไปจนถึงผู้ให้ ยืมเงิน
กลุม่ สมาชิกชมรม มิตรภาพ ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับการติดต่อสือ่ สารและความรู้ การติดต่อสือ่ สาร
เกี่ยวกับงานนอกเหนือช่วงเวลาทางาน ในการประเมินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ การวัด คือ การมีอยู่
ของระดับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในเครื อข่าย โดยทัว่ ไปทิศทางความสัมพันธ์ สามารถเป็ น
ทิศทางเดียวและสองทิศทาง จากสมาชิกแต่ละคนไปยังบุคคลอื่น ส่วนใหญ่การเก็บข้ อมูล
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ความสัมพันธ์ จะเป็ น 2 ลักษณะ คือ เป็ น 1 ถ้ ามีความสัมพันธ์ เกิดขึ ้น และเป็ น 0 ถ้ าไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อการวิเคราะห์มลู ค่าที่เป็ นค่า (value) เช่น ความถี่ของการติดต่อสือ่ สารในแต่ละ
วัน, สัปดาห์, เดือน หรื อ 3 เดือน รวมทังมี
้ ทิศทาง (บวกหรื อลบ) และความหนาแน่น (เช่น เพื่อน
คนรู้จกั ความรู้จากคนแปลกหน้ า) ของความสัมพันธ์ โดยทัว่ ไปความสัมพันธ์ ที่ใช้ เพื่อการประเมิน
รวมถึงการบรรยายโดยการศึกษาว่า ใครพูดกับใคร ใครทางานกับใคร และใครคือคนที่สมาชิก
ทราบว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่ องต่างๆ
2. เครื อข่าย อธิบายขอบเขตการวัดความสัมพันธ์ ตามที่ Wasserman
and Faust (1997) กล่าวไว้ วา่ เครื อข่ายสังคม ประกอบด้ วย กลุม่ ของสมาชิก (actor) ที่มีขีดจากัด
เป็ นความสัมพันธ์ ในทางเดียวหรื อความสัมพันธ์ กบั หลายๆ คน พื ้นฐานของเครื อข่ายสังคม คือ
กลุม่ ของสมาชิก เช่น คนหรื อองค์กร ผู้ที่มาจากกลุม่ ย่อยๆ (ความสัมพันธ์ แบบ 1 ต่อ 1) กลุม่ ที่มี 3
คน (clique) และการผสมผสานอื่นๆ ของการเชื่อมโยงที่มาจากกลุม่ ย่อยๆ การรวมตัวกันที่มี
จานวนมากขึ ้นหรื อเป็ นกลุม่ และในที่สดุ คือทังเครื
้ อข่าย ในการประยุกต์ใช้ สว่ นมากเครื อข่ายจะถูก
จากัดแต่กรณีอื่นๆ ขอบเขตของประชากรในเครื อข่ายอาจไม่ได้ มีการอธิบายชัดเจนหรื อกาหนดได้
3. การวัดความสัมพันธ์ หลังจากอธิบายความสัมพันธ์ ตา่ งๆ และระบุ
เครื อข่ายแล้ ว ขันต่
้ อไป คือ เลือกการวัดที่อยูใ่ นแนวเดียวกับความสัมพันธ์ เช่น การอธิบาย
เครื อข่ายในฐานะของคณะครูในโรงเรี ยน ึึง่ ความสัมพันธ์ คือ ใครที่ได้ พดู คุยด้ วยในชัว่ โมงสอนแต่
ละวัน
5.5) การวัดโครงสร้ างของเครื อข่าย
หลักการสาคัญที่ใช้ ในการวัดโครงสร้ างเครื อข่าย ประกอบด้ วย (Hawe
et al., 2004 Durland, 2005; Scott, 2005)
1. คุณลักษณะของการติดต่อกัน (cohesion) อธิบายการติดต่อกันของสมาชิก
ในเครื อข่าย โดยใช้ วิธีการวัด 3 อย่าง คือ
1.1 ระยะทางระหว่างสมาชิก 2 คน ในเครื อข่าย (distance) ึึง่ คานวณ
โดยใช้ ผลที่มาจากความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นโดยผ่านเส้ นทางที่สนที
ั ้ ่สดุ ระหว่างสมาชิก
1.2 ความสามารถในการเข้ าถึง (reach ability) ใช้ ตรวจสอบว่าสมาชิก
ภายในเครื อข่ายเชื่อมต่อถึงกันหรื อไม่ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมกับสมาชิกคนอื่นๆ สมาชิกที่ไม่มี
การเชื่อมต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ จะถูกเรี ยกว่า บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น (isolate)
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1.3 ความหนาแน่นของเครื อข่าย (density) คือ จานวนเส้ นทางที่ใช้
ติดต่อกันระหว่างสมาชิกทังหมดที
้
่ปรากฏในเครื อข่ายหารด้ วยจานวนความสัมพันธ์ ที่เป็ นไปได้
ทังหมด
้
มีคา่ ตังแต่
้ 0-1 ถ้ าค่าความหนาแน่นสูงแสดงว่าระดับการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสมาชิกมีสงู
2. การวัดกลุม่ ย่อย (subgroup) แสดงให้ เห็นว่าเครื อข่ายมีการแบ่งเป็ นกลุม่ ๆ
อย่างไร ึึง่ มีวิธีการวัด ดังนี ้
2.1 องค์ประกอบ (component) คือ ส่วนประกอบทังหมดภายในเครื
้
อข่ายึึง่
สมาชิกทุกคนติดต่อกันทังทางตรงและทางอ้
้
อม อย่างน้ อยที่สดุ คือความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลสอง
คน นอกจากนี ้บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น (isolate) ก็ถือเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่แยกออกมา
2.2 กลุม่ ย่อยของสมาชิก (clique) เป็ นกลุม่ สมาชิกตังแต่
้ 3 คน ที่มีการ
ติดต่อกันโดยตรงกับสมาชิกทังหมดของกลุ
้
ม่ ย่อย การวิเคราะห์กลุม่ ย่อย เป็ นเทคนิคที่นาไปใช้
มากที่สดุ ในการระบุกลุม่ ย่อยที่หนาแน่นภายในเครื อข่าย การตรวจสอบกลุม่ ย่อยเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการศึกษาการกระจาย วิธีนี ้มีวตั ถุประสงค์คือข้ อมูลข่าวสารแพร่ขยาย
อย่างรวดเร็ วผ่านการประสานอย่างหนาแน่นของกลุม่ ย่อย เพราะสมาชิกติดต่อกันอย่างเข้ มแข็ง
กับสมาชิกอีกคนหนึง่ และพวกเขาแบ่งปั นข้ อมูลกันโดยตรง การเข้ าถึงข้ อมูลใหม่ๆ เข้ ามาในการ
ติดต่อกลุม่ อย่างเข้ มข้ นผ่านแหล่งข้ อมูลด้ วยการติดต่อภายนอกึึง่ ค่อนข้ างอ่อนแอ
2.3 กลุม่ (faction) เป็ นวิธีการวิเคราะห์เครื อข่ายที่แบ่งประชากรทังหมด
้
ออกเป็ นกลุม่ โดยระบุจานวนกลุม่ ที่ผ้ วู ิเคราะห์ตดั สินใจแน่นอนว่าจะแบ่งเป็ นกี่กลุม่ ก่อน สิง่ สาคัญ
อันดับแรกที่เป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะของเทคนิคนี ้ คือ รูปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ ๆ หมายความ
ว่า สมาชิแต่ละคนในเครื อข่ายจะต้ องเป็ นสมาชิกของกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพียงกลุม่ เดียวเท่านัน้
ยิ่งกว่านัน้ เมื่อเราประยุกต์ใช้ วธิ ีการนี ้ เราต้ องตัดสินใจว่าจะแบ่งจานวนกลุม่ เป็ นเท่าไรก่อน เพราะ
ขันตอนการค
้
านวณ ต้ องพยายามเพื่อให้ สอดคล้ องกับสมาชิกในกลุม่ จากนันวั
้ ดว่ามันดีอย่างไร
3. การวัดความเป็ นศูนย์กลาง (centrality measure) เป็ นการอธิบายสมาชิกที่
สาคัญที่สดุ ึึง่ เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากด้ านความสัมพันธ์ กบั สมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย
ความเป็ นศูนย์กลางระบุความสาคัญอย่างหนึง่ ของสมาชิก ได้ แก่ การเป็ นสมาชิกสาคัญของ
เครื อข่าย การวัดความเป็ นศูนย์กลางเป็ นการวัดเกี่ยวกับโครงสร้ างของความเป็ นที่นิยม
ประสิทธิภาพ และอานาจในเครื อข่าย หากมีการติดต่อหรื อเป็ นศูนย์กลางของสมาชิกมากเท่าไหร่
บุคคลผู้นนก็
ั ้ ยิ่งเป็ นที่นิยม มีประสิทธิภาพ หรื อมีอานาจมากเท่านัน้ การวัดความเป็ นศูนย์กลางที่
สาคัญ ประกอบด้ วย
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3.1 ระดับศูนย์กลาง (degree centrality) คือ ผลรวมของสมาชิกทังหมดที
้
่
ติดต่อโดยตรงต่อบุคคลในเครื อข่าย บ่งชี ้ถึงความเป็ นที่นิยม ความสัมพันธ์ ที่เข้ ามา
(indegree centrality) และความสัมพันธ์ ที่ออกไป (outdegree centrality) จากสมาชิกที่เป็ น
ศูนย์กลาง ค่าความสัมพันธ์ ที่เข้ ามายังสมาชิก (indegree centrality) เป็ นการวัดความนิยมหรื อ
จานวนคะแนนที่แต่ละคนถูกเลือกโดยบุคคลอื่น เพื่อตัดสินใจว่าสมาชิกนันอาจจะเป็
้
นผู้เชื่อมต่อ
หรื อไม่ หรื อเป็ นสมาชิกที่กีดขวางภายในเครื อข่าย
การวัดระดับศูนย์กลาง ใช้ ทงั ้ 2 ค่า คือ ค่าเข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง
(indegree centrality) และค่าออกจากศูนย์กลาง (outdegree centrality) ึึง่ ค่าดังกล่าว ทาให้
ทราบความเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายของสมาชิก สาหรับสมาชิกที่มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางสูง หมายถึง
สมาชิกึึง่ เป็ นที่นิยมหรื อได้ รับการเลือกมากที่สดุ (ลูกศรชี ้เข้ าหามากที่สดุ ) ความเป็ นศูนย์กลาง
เป็ นตัวชี ้วัดสมาชิกที่สามารถควบคุมเครื อข่าย และมีการติดต่อกับสมาชิกอื่นเครื อข่ายมากกว่า
ผู้อื่น เส้ นทางเชื่อมต่อที่เข้ มแข็งนี ้บ่งบอกถึงพลังอานาจสมาชิก ึึง่ เป็ นที่นิยมจะอยูใ่ นฐานะผู้นา
(star) เป็ นจุดศูนย์กลาง และการติดต่อแต่ละครัง้ คือการเชื่อมความสัมพันธ์
3.2 ศูนย์กลางความใกล้ ชิด (closeness centrality) มีฐานความคิดใน
เรื่ องของจานวนเส้ นทางที่สนที
ั ้ ่สดุ (geodesic) ที่เชื่อมต่อบุคคลหนึง่ ไปยังอีกคนหนึง่ แต่ละบุคคล
มักจะมีเส้ นทางหลายเส้ นทางที่เชื่อมโยงต่อไปยังบุคคลอื่น และบางคนอาจมีระยะทางยาว เป็ น
การวัดการเข้ าถึงทังทางตรงและทางอ้
้
อม การวัดนี ้มองหาบุคคลที่สามารถผ่านเข้ าไปถึงบุคคลอื่น
ในเครื อข่ายได้ อย่างรวดเร็ ว สมาชิกที่คา่ ศูนย์กลางความใกล้ ชิดสูงมีแนวโน้ มที่จะได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารได้ รวดเร็ วกว่าสมาชิกคนอื่นๆ และสามารถแจกจ่ายข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วผ่านกลุม่
ของสมาชิกนัน้ เพราะข้ อมูลสามารถส่งผ่านไปโดยตรง ศูนย์กลางความใกล้ ชิด แบ่งเป็ น ค่าเข้ าสู่
ศูนย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) หมายถึง ความสัมพันธ์ ที่เข้ ามายังสมาชิก และ
ค่าออกจากศูนย์กลางความใกล้ ชิด (outcloseness centrality) คือ ความสัมพันธ์ ที่ออกจาสมาชิก
3.3 ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness centrality) คือ การวัด
การควบคุมข้ อมูล การอยูร่ ะหว่างกลางเป็ นการวัดค่าแต่ละคนมีการติดต่อทางอ้ อมกับสมาชิกคน
อื่นๆ ในกลุม่ มากน้ อยเพียงใด และเป็ นการวัดขอบเขตที่บุคคลหนึง่ อยู่ระหว่างบุคคลอีก 2 คน
บุคคลเหล่านี ้สามารถเข้ าถึงคนอื่น โดยอ้ อมผ่านการติดต่อสัมพันธ์ ที่มีสมาชิกผู้นนอยู
ั ้ บ่ นเส้ นทางที่
ให้ โอกาสสมาชิกอื่น แม้ วา่ จะไม่ได้ เชื่อมต่อโดยตรงกับสมาชิกคนอื่นๆ แต่ก็มีพลังที่สง่ อิ ทธิพลได้
โหนดที่มีศนู ย์กลางการอยูร่ ะหว่างสมาชิกสูงสามารถควบคุมการไหลผ่าน/การถ่ายทอดข้ อมูล
ข่าวสาร มีบทบาทเป็ นสมาชิกที่เป็ นตัวเชื่อมระหว่างเครื อข่าย (gatekeeper) ควบคุมการส่งผ่าน
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แหล่งข้ อมูลระหว่างเพื่อนที่สมาชิกนันติ
้ ดต่ออยู่ หรื อมีบทบาทเป็ นผู้ประสานงาน (laison) ระหว่าง
ขอบเขตหรื อบุคคลที่ไม่เชื่อมต่อกันในเครื อข่าย และในกระบวนการแลกเปลีย่ นโหนดที่มีคา่
ศูนย์กลางอยูร่ ะหว่างสมาชิกสูงจะมีบทบาทเป็ นตัวแทนหรื อคนกลางในการประสาน (broker)
ภายในเครื อข่าย โดยเป็ นสะพานเชื่อมเครื อข่าย 2 เครื อข่ายที่ไม่ได้ ติดต่อกันโดยตรง เรี ยกว่า
เติมเต็มช่องโหว่ในโครงสร้ าง สมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างสมาชิกสูง อาจเป็ นคนที่เป็ น
ที่นิยมมากที่สดุ อย่างไรก็ตามสมาชิที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง (indegree centrality) สูงอาจจะ
ไม่มีสภาพการอยูร่ ะหว่างกลางสูง
4. แกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เป็ นโครงสร้ างที่เป็ นการ
ผสมผสานกัน ึึง่ อธิบายรูปแบบของการรวมอยูท่ ี่ศนู ย์กลางมากในฐานะของแกนหลัก แต่การ
รวมอยูท่ ี่ศนู ย์กลางน้ อยเป็ นชายขอบ โครงสร้ างนี ้ถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้ องที่สาคัญต่อ
ประสิทธิภาพทางการสือ่ สารของเครื อข่าย การปรากฏอยูข่ องโครงสร้ างแกนหลัก/ชายขอบ ได้ รับ
การตรวจสอบโดยความฟิ ตของเครื อข่ายสังคมต่อโมเดลทางคณิตศาสตร์ ความฟิ ตที่ .5 (50%)
หรื อมากกว่า พิจารณาได้ วา่ เป็ นความฟิ ตที่เหมาะสม (Long and Suai, 2006) โดยสมาชิกแกน
หลัก (core) มีลกั ษณะเป็ นกลุม่ ย่อยที่มีการติดต่อกัน สมาชิกทังหมดถู
้
กเชื่อมต่อึึง่ กันอยูบ่ ริ เ วณ
แกนกลางของเครื อข่าย และสมาชิกบางส่วนมีการเชื่อมต่อกับสมาชิกชายขอบ ส่วนสมาชิกชาย
ขอบ (periphery) เป็ นสมาชิกที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างหลวมกับสมาชิกที่อยูใ่ นกลุม่ สมาชิกแกน
หลัก ึึง่ อยูบ่ ริ เวณชายขอบหรื อรอบนอกเครื อข่าย แต่สมาชิกชายขอบไม่ได้ เชื่อมต่อึึง่ กันและกัน
สมาชิกแกนหลักและสมาชิกชายขอบมีการแลกเปลีย่ นระหว่างกันและกัน ึึง่ จานวนสมาชิกที่
เชื่อมต่อกันขึ ้นอยูก่ บั เหตุการณ์ เป็ นความจริ งที่วา่ สมาชิกทังหมดในแกนหลั
้
กจาเป็ นที่ต้องมี
ค่าศูนย์กลางสูง เพราะถูกวัดโดยการวัดอย่างแท้ จริ ง การวัดความเป็ นแกนหลักทังหมดคื
้
อการ
วัดค่าศูนย์กลาง แต่ไม่ใช่วา่ สมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางและสภาพความเป็ นแกนหลัก คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ในเครื อข่ายทังหมด
้
สภาพความเป็ นแกนหลักความสามารถที่จะแปลความเฉพาะ
เมื่อขอบเขตที่โมเดลฟิ ต แต่ความเป็ นศูนย์กลางคือความสามารถที่จะแปลความได้ ไม่วา่ โครงสร้ าง
เครื อข่ายจะเป็ นอย่างไร (Rethemeyer, 2006) ถ้ าเราเปรี ยบเทียบเครื อข่ายด้ วยความหนาแน่น
เหมือนกัน สมาชิกชายขอบจะมีคา่ เฉลีย่ เส้ นทางสันกว่
้ าสมาชิกแกนหลัก ด้ านความสัมพันธ์ พบว่า
สมาชิกแกนหลักมีการเผยแพร่ความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตามเพราะว่าพวกเขามี
แกนหลักที่โดดเด่นมีอานาจ สิง่ ที่เผยแพร่คือสิง่ ที่สมาชิกแกนหลักต้ องการจะเผยแพร่ (Borgatti,
2005)
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5.6) รูปแบบโครงสร้ างเครื อข่าย
การศึกษาเกี่ยวกับอานาจภายในเครื อข่าย และช่องทางในการ
ติดต่อสือ่ สารจาเป็ นต้ องพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบเครื อข่ายด้ วย ึึง่ ลักษณะโครงสร้ างเครื อข่ายมี
ความแตกต่างกันโดยพิจารณาจากความหนาแน่น (density) ของเครื อข่าย และความเป็ น
ศูนย์กลาง (centrality) จากการศึกษาพบว่ามีรูปแบบโครงสร้ างจาแนกได้ 5 แบบ (อัจฉรา ปุราคม,
2548; Dimbleby and Burton, 1985; Hanneman, 2005) ดังนี ้
1. เครื อข่ายแบบดาวหรื อแบบวงล้ อ (star or wheel network) เครื อข่าย
แบบดาวหรื อแบบวงล้ อเป็ นเครื อข่ายที่มีโหนดศูนย์กลางเพียง 1-2 โหนด ึึง่ เชื่อมต่อกับโหนดทุก
โหนดในเครื อข่าย โดยที่โหนดอื่นๆ ไม่มีการเชื่อมต่อกับโหนดใดเลยนอกจากโหนดที่อยูศ่ นู ย์กลาง
จากภาพสมาชิก A ึึง่ มีสายสัมพันธ์ มากที่สดุ สามารถเข้ าถึงสมาชิกทุกคนได้ เร็ วที่สดุ เป็ นผู้ที่มี
โอกาสและทางเลือกมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ยิ่งสมาชิกมีสายสัมพันธ์ มากเท่าไร ก็ยิ่งมีอานาจมาก
ขึ ้นเท่านัน้ เครื อข่ายรูปดาวอาจจะสะท้ อนการกระจายความรู้ที่ไม่สมดุลกัน โดยความรู้ตา่ งๆ จะ
ถูกรวบรวมอยูท่ จี่ ุดศูนย์รวมของเครื อข่าย อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายแบบดาวอาจนาไปสูจ่ ุดเดียวของ
ความล้ มเหลว ถ้ าที่โหนดเชื่อมโหนดอื่นๆ เข้ าด้ วยกันเคลือ่ นย้ ายออกไป
B

E
A
D

C

แผนภาพที่ 2.4 เครื อข่ายแบบดาวหรื อแบบวงล้ อ
2. เครื อข่ายแบบเส้ นตรงหรื อแบบโึ่ (line or chain network) เครื อข่าย
แบบเส้ นตรงดูเหมือนว่าสมาชิกทังหมดจะมี
้
ความเท่าเทียมกัน แต่ความเป็ นจริ งแล้ ว A อยูใ่ น
ตาแหน่งที่สาคัญ เพราะถ้ าข้ อมูลถูกถ่ายทอดจาก C หรื อ B ไป D หรื อ E จะต้ องผ่าน A ส่วน
สมาชิกที่เป็ นคนสุดท้ ายของเครื อข่าย (สมาชิก C และ E) อยูใ่ นบริ เวณที่เสียเปรี ยบ คือ บริ เวณ
ชายขอบของเครื อข่าย
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C

A

B

D

E

แผนภาพที่ 2.5 เครื อข่ายแบบเส้ นตรงหรื อแบบโึ่
3. เครื อข่ายแบบวงกลม (circle network) เมื่อพิจารณาค่าระดับ
ศูนย์กลาง พบว่า สมาชิกแต่ละคนมีจานวนสายสัมพันธ์ หรื อทางเลือกที่เท่ากัน ดังนัน้ ทุกตาแหน่ง
จึงเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีอานาจเหนือใคร แต่ละคนมีสายสัมพันธ์ เพียงแค่ 2 เท่านัน้
A
E

B

D

C

แผนภาพที่ 2.6 เครื อข่ายแบบวงกลม
4. เครื อข่ายแบบรูปวาย (Y-shape network) จากแผนภาพ A
ครอบครองตาแหน่งสาคัญในฐานะผู้คดั กรองข้ อมูลในการติดต่อสือ่ สาร สามารถสะท้ อนให้ เห็น
การถ่ายโอนข้ อมูลระหว่าง A นาข้ อมูลจาก B และ C ไปยัง D และ E
B

C
A
D
E

แผนภาพที่ 2.7 เครื อข่ายแบบรูปวาย
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5. เครื อข่ายแบบโครงสร้ างต้ นไม้ (tree network) รูปแบบนี ้จะมี
ศูนย์กลางเครื อข่ายมากกว่าหนึง่ คน โดยแต่ละศูนย์กลางจะเกาะกลุม่ กับบุคคลอื่นๆ เป็ นกลุม่
ย่อยๆ

A
B

C

D

H

E

I

J

F

K

L

G

M

N

O

แผนภาพที่ 2.8 เครื อข่ายแบบโครงสร้ างต้ นไม้
6. เครื อข่ายแบบทุกช่องทาง (all-channel network) มีความหนาแน่นสูง
กว่ารูปแบบอื่นๆ จากการประสานติดต่อึึง่ กันและกันทุกช่องทาง ถ้ าเส้ นทางใดหายไป สามารถใช้
เส้ นทางอื่นได้

F
E

B
A

D

C
G

แผนภาพที่ 2.9 เครื อข่ายแบบทุกช่องทาง
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รูปร่างของเครื อข่ายสังคมช่วยในการตัดสินหรื อชี ้นาถึงความมีประโยชน์
ของเครื อข่ายที่มีตอ่ บุคคลแต่ละคน เครื อข่ายขนาดเล็กและมีความหนาแน่นมากมีประโยชน์ตอ่
สมาชิกเครื อข่ายน้ อยกว่าเครื อข่ายที่มีขนาดใหญ่ึงึ่ มีการเชื่อมต่อกันแบบหลวมๆ กับบุคคลนอก
เครื อข่าย เครื อข่ายที่เปิ ดส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์ ที่อ่อนแอและมีการติดต่อกันมาก มีแนวโน้ มที่จะมี
การแนะนาแนวคิดใหม่ๆ และโอกาสต่อสมาชิกมากกว่าเครื อข่ายที่ปิด ึึง่ มีสายสัมพันธ์ ที่แนบแน่น
ในทางตรงกันข้ าม กลุม่ เพื่อนที่แค่ทาอะไรด้ วยกันจะแบ่งปั นความรู้และโอกาสเช่นเดียวกัน กลุม่ ที่
สมาชิกแต่ละคนติดต่อด้ วยมีแนวโน้ มที่จะเข้ าสูข่ อบเขตข้ อมูลที่กว้ างขึ ้น มันเป็ นการดีกว่าที่แต่ละ
คนจะประสบความสาเร็ จโดยการติดต่อกับเครื อข่ายที่หลากหลายมากกว่าติดต่อกันภายเครื อข่าย
เดียว ในทานองเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนสามารถแสดงตนเป็ นผู้มีอิทธิพลหรื อปฏิบตั ิตนเป็ นคน
กลาง (broker) ภายในเครื อข่าย โดยเป็ นสะพานเชื่อมเครื อข่าย 2 เครื อข่ายที่ไม่ได้ ติดต่อกัน
โดยตรง หรื อเรี ยกว่าเติมเต็มช่องโหว่ในโครงสร้ าง (structural hole)
5.7) บทบาทของสมาชิกในเครื อข่าย
การวิเคราะห์บทบาทระดับบุคคลสามารถจาแนกได้ เป็ น 5 แบบ ดังนี ้
(Fredericks and Durland, 2005; Hanneman and Riddle, 2005)
1. สมาชิกศูนย์กลาง (centrality) หรื อ star : ระดับที่สมาชิกอยูใ่ น
บทบาทที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่าย หรื อสมาชิกที่มีจานวนการติดต่อกับสมาชิกคนอื่นใน
เครื อข่ายสูงที่สดุ (star)
2. สมาชิกที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน (homophily) : ระดับ/ลาดับ ที่สมาชิกที่
เหมือนกันในบทบาทที่คล้ ายกันแบ่งข้ อมูลกัน
3. สมาชิกที่ไม่ได้ อยูใ่ นเครื อข่าย (isolate) : สมาชิกที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับสมาชิกอื่นในเครื อข่าย
4. สมาชิกที่เป็ นตัวเชื่อมสาคัญ (cutpoint) : สมาชิกที่การเคลือ่ นย้ าย
ของเขาส่งผลต่อการหยุดของเส้ นทางการเชื่อมต่อในเครื อข่าย
5. สมาชิกที่เป็ นผู้ประสานงาน (broker) : บุคคลใดบุคคลหนึง่ มีฐานะ
เป็ นตัวแทนที่สามารถติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม่ ได้ ึึง่ มีลกั ษณะดังนี ้
5.1 สมาชิกที่เป็ นผู้ประสานงาน (coordinator) ทาหน้ าที่เป็ นทัง้
แหล่งทรัพยากรและจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยสมาชิกทังหมดอยู
้
ใ่ นกลุม่ เดียวกัน
5.2 สมาชิกที่เป็ นที่ปรึกษา (consulting) เป็ นบุคคลที่เป็ นที่ปรึกษา
ให้ กบั สมาชิกที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน แต่ตนเองไม่ได้ เป็ นสมาชิกในกลุม่ นัน้
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5.3 สมาชิกที่เป็ นผู้เชื่อมภายในเครื อข่าย (gatekeeper) เป็ นสมาชิก
ที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบของเครื อข่าย ทาหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในเครื อข่ายกับสมาชิก
ภายนอกเครื อข่าย โดยเส้ นทางที่เชื่อมต่อระหว่าง สามารถที่เป็ นตัวเชื่อมภายในเครื อข่ายกับ
สมาชิกภายนอกเครื อข่าย เรี ยกว่า สะพาน (bridge)
5.4 สมาชิกที่เป็ นตัวแทน (representative) เป็ นสมาชิกอยูใ่ นกลุม่ ใด
กลุม่ หนึง่ โดยทาหน้ าที่เป็ นผู้ติดต่อหรื อเป็ นตัวแทนกลุม่ ในการติดต่อสมาชิกกลุม่ อื่น
5.5 สมาชิกที่เป็ นผู้ติดต่อประสานงาน (liaison) ได้ แก่ บุคคลที่
ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานกลุม่ ย่อย (cluster) ตังแต่
้ 2 กลุม่ แต่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของกลุม่ ย่อยนัน้
5.8) ขันตอนการวิ
้
เคราะห์เครื อข่ายสังคม
Krebs (2002) ได้ อธิบายขันตอนการวิ
้
เคราะห์เครื อข่ายสังคมภายใน
องค์กรว่ากระบวนการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมโดยทัว่ ไปจะใช้ แบบสอบถามและ/หรื อการ
สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ และเครื อข่าย ผลการวิเคราะห์ที่
เก็บรวบรวมมาได้ จะถูกนาไปสร้ างเป็ นแผนภาพ ข้ อมูลนี ้จะทาให้ ได้ แผนภาพที่สามารถนามาใช้
วางแผนและพัฒนาการติดต่อสือ่ สารและการกระจายความรู้ภายในกลุม่ หรื อเครื อข่าย ึึง่ มี
ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
1. อธิบายเครื อข่ายของกลุม่ คนที่จะวิเคราะห์ เช่น ทีม กลุม่ แผนก
เป็ นต้ น
2. รวบรวมข้ อมูลภูมิหลัง โดยการสัมภาษณ์บุคคลสาคัญ เพื่อให้ เข้ า
ใจความต้ องการและปั ญหาเฉพาะ
3. กาหนดวัตถุประสงค์ให้ ชดั เจน อธิบายขอบเขตของการวิเคราะห์และ
การลงความเห็นระดับของการรายงานที่ต้องการ
4. ตังสมมติ
้
ฐานและคาถาม
5. พัฒนาวิธีการสารวจและการออกแบบแบบสอบถาม
6. สารวจแต่ละบุคคลในเครื อข่ายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ และการ
กระจายความรู้ระหว่างบุคคลในเครื อข่าย
7. การใช้ โปรแกรมเพื่อสร้ างแผนภาพเครื อข่าย
8. พิจารณาแผนภาพเพื่อดูวา่ มีปัญหาหรื อโอกาสสาคัญหรื อไม่ จากนัน้
แก้ ปัญหาโดยการสัมภาษณ์และ/หรื อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
9. ออกแบบและแก้ ปัญหาให้ สาเร็ จเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพัฒนา
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10. ทาแผนภาพเครื อข่ายอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบครัง้ ต่อไป
ข้ อดีของการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม คือ สามารถระบุผ้ นู าทางความคิด
สร้ างแผนภาพที่แสดงให้ เห็นถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นภายในกลุม่ สามารถจัดกลุม่
ได้ และทาให้ เห็นบุคคลที่แยกตัวออกไปหรื อกลุม่ ที่ไม่มีสว่ นร่วม การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมจะ
สร้ างรูปแบบข้ อมูลที่มีประโยชน์ในวิถีทางที่ผ้ คู นมาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ึึง่ หลายครัง้ ผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ ้นมีความแตกต่างกับรูปแบบที่เป็ นทางการอย่างมาก เครื อข่ายสังคมสามารถใช้ เพื่อ
ตรวจสอบปฏิสมั พันธ์ ของตนในองค์กร บอกลักษณะการติดต่อที่ไม่เป็ นทางการต่างๆ ที่เชื่อ ม
ผู้บริ หารเข้ าด้ วยกัน รวมทังการร่
้
วมมือกันและติดต่อกันระหว่างพนักงานแต่ละคนที่อยูค่ นละ
องค์กร เช่น อานาจในองค์กรมักจะมาจากบุคคลในเครื อข่ายที่มีคา่ ความเป็ นศูนย์กลางของ
ความสัมพันธ์ กบั สมาชิกคนอื่นๆ มากกว่าตาแหน่งงาน เครื อข่ายสังคมมีบทบาทสาคัญในการ
จ้ างงาน ความสาเร็ จในธุรกิจ และการปฏิบตั ิงาน เครื อข่ายให้ วิถีทางสาหรับบริ ษัทต่างๆ เพื่อ
รวบรวมข้ อมูล ยับยังการแข่
้
งขัน และวางแผนร่วมกันในการกาหนดนโยบาย
6) รูปแบบของการใช้ ประโยชน์ จากเครือข่ ายสังคม ก็ได้ ขยายไปยังกิจกรรมต่างๆ
เช่น
1. ด้านการสือ่ สาร (Communication) โดยเฉพาะถูกนามาใช้ เป็ นช่องทางในการนาเสนอ
ข่าวสารผ่าน Website ของสานักข่าว อย่างผู้จดั การออนไลน์ (Manager.co.th) เนชัน่ ชาแนล
(Nationchannel.com) หรื อที่อยูใ่ นรูปแบบของ Webblog อย่าง oknation.net ที่มีผ้ สู อื่ ข่าวของ
สานักข่าวเป็ น Blogger หรื อกรณีของนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ที่เปิ ดโอกาสให้ คน
ทัว่ ไปสามารถเป็ นนักข่าวได้ เพียงมีมือถือ หรื อกล้ องถ่ายรูปดิจิตอลก็สามารถ upload ข้ อมูล
ข่าวสารไปยัง Webblog ต่างๆ ได้ โดยไม่มีการปิ ดกัน้
2. ด้านการศึกษา (Education) ถูกนามาใช้ ในการสืบค้ น ความรู้ ข้ อเท็จจริ ง ทังด้
้ าน
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ ที่มักเรี ยกว่า สารานุกรมออนไลน์ ึึง่ สามารถนาไปใช้
อ้ างอิงได้ อย่าง Wikipedia หรื อ Google Earth
3. ด้านการตลาด (Marketing) ึึง่ ถือว่าเป็ นส่วนที่นา Social Networking มาใช้
ประโยชน์ในการสร้ างแบรนด์ได้ อย่างชัดเจน เพราะเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการสือ่ สาร
เพื่อสร้ างความเข้ าถึง สร้ างความสัมพันธ์ การมีสว่ นร่วมกับผู้บริ โภคได้ ดีและวัดผลได้ ทนั ที เช่น
การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า (CRM) หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ ขา่ วสารต่างๆ ของบริ ษัทที่นิยมใช้ Webblog ในการแจ้ งรายการส่งเสริ มการการ
ขาย หรื อการใช้ Twitter ที่เชิญชวนให้ ลกู ค้ าเข้ าร่วมกิจกรรมผ่าน นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั สือ่
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ดังกล่าวยังถูกนามาประยุกต์ใช้ เป็ นกลยุทธ์ ทางการตลาดที่เรี ยก ว่า Marketing Influencer ที่
อาศัย Bloggers ใน Twitters ที่มีจานวนผู้ติดตาม (followers) มาก มาเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลในการ
นาเสนอสินค้ าหรื อแนะนาสินค้ า เป็ นต้ น
4. ด้านบันเทิ ง (Entertainment) เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่นิยมหันมาใช้ ประโยชน์จาก Social
Networking เช่น การชมภาพยนตร์ การฟั งเพลง การสร้ างแฟนคลับ ผ่าน Facebook หรื อ Hi5
หรื อการให้ ดาวน์โหลดเพลง มิวสิควีดิโอ คอนเสิร์ต หรื อแม้ กระทัง่ รูปภาพของดารา ศิลปิ นที่ชื่น
ชอบ เช่น เว็บไึต์ดาวน์โหลดเพลงของ GMM Grammy หรื อ Sanook.com ที่มีให้ ดาวน์โหลดเพลง
ประกอบภาพยนตร์ เป็ นต้ น
5. ด้านสือ่ สารการเมื อง (Communication Political) กลุม่ นี ้จัดได้ วา่ เป็ นกลุม่ ที่สร้ าง
กระแสนิยมให้ กบั Social Networking
ด้ วยประโยชน์ที่มีความหลากหลายในการใช้ งาน ทาให้ Social Networking กลายเป็ น
เครื อข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ที่ถกู เชื่อมต่อกันด้ วยรูปแบบที่เฉพาะ เจาะจง ทังด้
้ านมุมมอง
ความคิด การแลกเปลีย่ น มิตรภาพ ความขัดแย้ ง การค้ า ึึง่ เป็ นไปตังแต่
้ ในระดับบุคคลที่มีความ
ใกล้ ชิดไปจนถึงระดับชาติ Social Networking จึงเป็ นการรวมกันเข้ าไว้ ึงึ่ ความผูกพันและความ
สนใจร่วมกัน
7) การสื่อสารบนอินเทอร์ เน็ต
ในปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตมีบทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตของคน จากการเพิ่มจานวน
ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย พบว่าเพิ่มขึ ้นจากเดิม 2 ราย ในปี พ.ศ. 2538 เป็ น 15 ราย
ในปี พ.ศ. 2542 และ 20 รายในปี พ.ศ. 2543 และจากการศึกษาวิจยั ของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ พบว่าการไหลเวียนข้ อมูลผ่านศูนย์บริ การอินเทอร์ เน็ต
ออกต่างประเทศมีปริ มาณสูงถึง 150 พันล้ านไบต์ตอ่ วัน (วิทวัส เถื่อนทอ, 2544) ดังนันจึ
้ งมีการ
พัฒนาข้ อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ ให้ ทนั สมัยยิ่งขึ ้น
เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งการสือ่ สาร การสือ่ สารผ่านอินเทอร์ เน็ตจึงเป็ นที่สนใจ
ของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต เพราะเป็ นการติดต่อที่สะดวกสบาย รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้ จา่ ย ดังนันจึ
้ ง
มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ สามารถใช้ สอื่ สารระหว่างผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสือ่ สารผ่านอินเทอร์ เน็ตสามารถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail or E-mail)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีเมล (E-mail) มีลกั ษณะเป็ นข้ อความตัวหนังสือที่สง่ ผ่าน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผู้สง่ ต้ องระบุที่อยูข่ องผู้รับ ึึง่ ผู้รับไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใน
ขณะนัน้ เมื่อผู้รับทาการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตจะพบอีเมลอยูใ่ นตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจาก

42
จะส่งข้ อความตัวหนังสือ ผู้สง่ สามารถส่งไฟล์ไบนารี (Binary) เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์โปรแกรม ไฟล์
เอกสารที่มีการจัดรูปแบบอย่าง Word document เป็ นต้ น ข้ อดีของอีเมลคือช่วยให้ ประหยัดทัง้
เวลาและค่าใช้ จ่าย ึึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 25 ล้ านคนต่อวัน โดยเริ่ มใช้
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2530 จนกระทังในปี
้
พ.ศ.2534 เริ่ มมีการแลกเปลีย่ นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย การขอใช้ e-mail address นันผู
้ ้ ใช้ บริ การสามารถขอให้ บริ การได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่าย ึึง่ ส่วนประกอบของ e-mail address มีอยูด่ ้ วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นชื่อแทน
ผู้ใช้ บริ การ หรื อเรี ยกว่า username โดยจะต้ องใช้ ตวั อักษรไม่เกิน 8 ตัวอักษร ตามด้ วยเครื่ องหมาย
@ ส่วนที่สองคือชื่อของผู้ให้ บริ การ หรื อ domain name ตัวอย่างของ e-mail address
โปรแกรมการสนทนาผ่ านอินเทอร์ เน็ต (Chat Program)
การสนทนาผ่านอินเทอร์ เน็ต เป็ นอีกบริ การหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมจากผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ึึง่
ประกอบไปด้ วยการสนทนาด้ วยข้ อความตัวหนังสือ การสนทนาด้ วยเสียง และการสนทนาด้ วย
ภาพและเสียง ึึง่ การส่งข้ อความพูดคุยกับผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต หรื อ Chat เป็ นการคุยโต้ ตอบกันโดยใช้
การพิมพ์ข้อความสนทนาระหว่างผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตทังสองฝ่
้
าย คือ ผู้สนทนา และผู้ที่ร่วมสนทนา
การสนทนาแบบนี ้ทาให้ ไม่ต้องเสียเวลาส่งข้ อความไปมา และทาให้ สามารถมองเห็นลาดับคาพูด
ในการสนทนา การสนทนาผู้ใช้ สามารถเลือกห้ องสนทนา (Chat room) ต่างๆ ึึง่ มีสองประเภท คือ
ประเภทแรกคูส่ นทนาสามารถสนทนาหรื อพูดคุยกันได้ ครัง้ ละหลายคน โดยเลือกสนทนาได้ อย่าง
ไม่จากัด อีกประเภทหนึง่ เป็ นการสนทนาแบบสองคน มีลกั ษณะเป็ นส่วนตัวไม่มีผ้ รู ่วมสนทนาคน
อื่นผ่านโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ แต่การร่วมสนทนาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตนันผู
้ ้ ร่วมสนทนา
ไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตนเองให้ ผ้ สู นทนาคนอื่นทราบ และระมัดระวังการใช้ ภาษาในการสนทนา
ด้ วย การสนทนาผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมีหลายประเภท ได้ แก่
1. การสนทนาด้ วยข้ อความ
การสนทนาด้ วยข้ อความตัวหนังสือ (Messaging) เป็ นการสนทนาแบบพื ้นฐานมี
ลักษณะคล้ ายกับการส่งอีเมลในด้ านการพิมพ์ข้อความให้ กบั ผู้ร่วมสนทนา ึึง่ อาจมีหลายคนใน
เวลาเดียวกัน ข้ อความที่สง่ จะไปปรากฏที่หน้ าจอของผู้ร่วมสนทนาและผู้ร่วมสนทนาสามารถส่ง
ข้ อความกลับไปยังผู้สนทนาได้ ทนั ที โปรแกรมที่ใช้ สนทนาด้ วยข้ อความมีอยูม่ ากมายหลาย
โปรแกรม
2. แชท (Chat)
แชทเป็ นบริ การการสนทนาที่มีผ้ ใู ช้ งานกันมากที่สดุ ในปั จจุบนั โดยเป็ นการสนทนา
ด้ วยตัวหนังสือกันแบบสดๆ โดยคู่สนทนาจะเห็นข้ อความพิมพ์บนหน้ าจออย่างต่อเนื่อง คล้ ายกับ
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การคุยโทรศัพท์แต่ใช้ ตวั หนังสือแทนการพูดคุย และสามารถสนทนาได้ พร้ อมกันหลายคน
โปรแกรมแชทมีมากมายหลายโปรแกรม ส่วนใหญ่จะเป็ นโปรแกรมเดียวกับที่ใช้ สนทนาด้ วย
ข้ อความ
3. การสนทนาด้ วยเสียง (Voice chat)
การสนทนาด้ วยเสียง แบ่งออกเป็ นบริ การสนทนาระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั
คอมพิวเตอร์ และระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั โทรศัพท์ การใช้ บริ การการสนทนาด้ วยเสียงนัน้ ผู้ใช้
จะต้ องมีระบบเสียง ชาวด์การ์ ด ลาโพงหรื อหูฟัง และไมโครโฟนเพิ่มเติม
4. การสนทนาด้ วยภาพและเสียง
การสนทนาด้ วยภาพและเสียง (Video chat) หรื อการประชุมด้ วยภาพและเสียง
(Video conferencing) สามารถใช้ งานได้ ดีสาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ึึง่ ใน
อนาคตคาดว่าบริ การชนิดนี ้จะมาแทนที่การสนทนาทุกประเภท การใช้ บริ การด้ วยภาพและเสียง
นัน้ ผู้ใช้ ต้องมีอุปกรณ์ในการรับภาพเคลือ่ นไหวคือ กล้ องวิดีโอประเภทเว็บแคม (web cam) เป็ น
กล้ องถ่ายภาพวิดีโอขนาดเล็ก เวลาสนทนาให้ วางกล้ องไว้ บริ เวณตรงกลางเหนือจอภาพ เพื่อให้
เห็นหน้ าในระหว่างการสนทนาได้ อย่างชัดเจน
การประชุมผ่ านคอมพิวเตอร์ (Computer Conferencing)
เป็ นการประชุมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถูกจัดขึ ้นตามลักษณะของหัวข้ อ
ที่จะประชุม โดยจะแจ้ งให้ สมาชิกทราบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกต้ องลงทะเบียน
เพื่อการประชุมโดยการเพิ่มชื่อลงในรายชื่อของการประชุม การลงทะเบียนต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การ
ประชุมทราบเพือ่ จัดตาแหน่งให้ สมาชิกใหม่ในรายชื่อการประชุม เมื่อลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว
รายงานการประชุมจะถูกส่งไปยังสมาชิกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารบนกระดานสนทนา
เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาบนเว็บมีความสามารถและมีประสิทธิภาพต่อระบบการเรี ยนการสอน
สามารถนามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้ เป็ นอย่างดี สร้ างความเหมาะสมที่สอดคล้ องกับกระบวนการ
เรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะในรูปแบบการเรี ยนที่เรี ยกว่า เรี ยนต่างเวลาต่างวาระ ใน
ลักษณะของการเรี ยนรู้ร่วมกันมีปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กัน ึึง่ เป็ นการเรี ยนที่ไม่จากัดผู้เรี ยนแต่ละคนจะ
เรี ยนที่ไหน และเรี ยนเวลาใด ขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวกของผู้เรี ยน และมีทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับ
การติดต่อในระยะไกล เช่น ที่บ้านหรื อนอกห้ องเรี ยน หรื อผู้เกี่ยวข้ อ ง ได้ แก่ ผู้สอนและเพื่อนร่วม
วิชา รวมทังสื
้ อ่ การเรี ยนการสอนในทุกลักษณะที่ได้ กล่าวข้ างต้ น การสือ่ สารต่างเวลากันใน
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เวิลด์ไวด์เว็บ การสือ่ สารต่างเวลากันบนเว็บนันมี
้ หลายรูปแบบด้ วยกัน แต่ที่ใช้ กนั มากและรู้จกั กัน
ดี คือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และกระดานสนทนา (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , 2540)
ความหมายของกระดานสนทนา
กระดานสนทนาเป็ นกิจกรรมที่ได้ รับความนิยมในการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บ
เนื่องจากผู้เรี ยนและผู้สอนไม่จาเป็ นจะต้ องเข้ าสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตพร้ อมๆ กัน อีกทังยั
้ งเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ มีนกั วิชาการและนักการศึกษาหลาย
ท่านได้ ให้ ความหมายของกระดานสนทนา (Webboard) ดังนี ้
Brennan (2000 อ้ างถึงใน รัตนา บรรณาธรรม, 2546) กระดานสนทนนาหรื อเว็บบอร์ ด
(Webboard, Web forum, Bulletin board, Electronic Bulletin board) เป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับ
ความนิยมมาก ด้ วยความสามารถที่ทาให้ การติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่น ประสบความสาเร็ จได้ งา่ ย
Maxwell (Maxwell, 1998 อ้ างถึงใน ศิรินทรา บัวประชุม, 2547) กล่าวว่า กระดาน
สนทนา เป็ นเครื่ องมือติดต่อสือ่ สารที่ใช้ งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ใช้ สาหรับการตังประเด็
้
น
ต่างๆ บนเครื อข่ายเป็ นที่รวมคาตอบต่างๆ จากทุกมุมโลก
Yslas (2001 อ้ างถึงใน ศิรินทรา บัวประชุม, 2547) กระดานสนทนา เป็ นเครื่ องมือ
ติดต่อสือ่ สารที่ใช้ งานง่าย และมีประโยชน์สงู ในการติดต่อสือ่ สารและแสดงความคิดเห็นบน
เครื อข่าย นักเรี ยนสามารถตังประเด็
้
นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน และแสดงความคิดเห็น ให้
ข้ อเสนอแนะ ตอบข้ อความต่างๆ ส่งเอกสารแนบไฟล์ในกระดาสนทนาได้
Oliver (1988 อ้ างถึงใน ศิรินทรา บัวประชุม, 2547) กล่าวว่า กระดานสนทนาเป็ นการส่ง
ข่าวสารที่เป็ นสาธารณะ เป็ นการเตรี ยมการสนับสนุนให้ มีการอภิปรายในหัวข้ อที่เฉพาะ กระดาน
สนทนาถูกนามาใช้ ในการอภิปรายในการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
Reed (Reed, 1988 อ้ างถึงใน ศิรินทรา บัวประชุม, 2547) กล่าวว่า กระดานสนทนาช่วย
ให้ เกิดการคิด และการโต้ ตอบ เพราะมีลกั ษณะเด่นตรงที่งา่ ยต่อการใช้ งาน แม้ กระทัง่ กับผู้เริ่ มใช้
การโต้ ตอบที่เกิดขึ ้นมีความคงทนมากกว่าการสนทนาบนเครื อข่าย (Chat)
พงศ์พนั ธ์ บัวเพ็ชร (2545) กล่าวว่า กระดานสนทนาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสาร และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น กระดานสนทนาอนุญาตให้ ผ้ เู รี ยนและผู้สอน สามารถตัง้
หัวข้ อกระทู้ เพื่อประกาศข่าวสาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ กล่าวได้ วา่ กระดานสนทนา คือ
พัฒนาการในรูปแบบใหม่ของระบบการสนทนาใน BBS (Bulletin Board System) ที่เคยได้ รับ
ความนิยม ก่อนที่ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น
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กิดานันท์ มลิทอง (2543) กล่าวว่า กระดานสนทนา เป็ นบริ การทางอินเทอร์ เน็ตอย่างหนึง่
เรี ยกว่า กลุม่ อภิปรายหรื อกลุม่ ข่าว เป็ นการรวมกลุม่ ของผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตที่มีความสนใจเรื่ อง
เดียวกันเพื่อส่งข่าวหรื ออภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรื่ องที่สนใจ
ศิรินทรา บัวประชุม (2547) กล่าวว่า กระดานสนทนาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างนักเรี ยนกับผู้สอน หรื อนักเรี ยนกับนักเรี ยนในการเรี ยนการสอนบนเว็บ เพื่อให้
นักเรี ยนได้ ร่วมอภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
นุชนาถ ชูกลิน่ (2552) กล่าวว่า กระดานสนทนาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน หรื อผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน การเรี ยนการสอนบนเว็บ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วม
อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
Davidson-Shivers and Rasmussen (2006) กล่าวว่า กระดานสนทนาเป็ นกลุม่ นักเรี ยน
หรื อกลุม่ สนทนาที่สามารถเข้ าถึงได้ บนเว็บ
จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ วา่ กระดานสนทนาเป็ นเครื่ องมือในการใช้
ติดต่อสือ่ สารกันบนเครื อข่าย เมื่อนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนเป็ นเครื่ องมือที่งา่ ยต่อการอภิปราย
ส่งข้ อความ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน หรื อผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนในการ
เรี ยนการสอนบนเว็บ
กระดานสนทนา เป็ นเว็บเพจหลักที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ การทางานกลุม่
อานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นความรู้ แสดงความคิดเห็น ของผู้เรี ยน และผู้สอน (บุญเรื อง
เนียมหอม, 2540) ผู้ร่วมสนทนาไม่จาเป็ นต้ องอยูใ่ นสถานที่เดียวกัน เวลาในการแลกเปลีย่ นความรู้
แสดงความคิดเห็น ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเวลาเดียวกัน ใครสะดวกช่วงไหนเวลาใดก็สามารถเข้ า
มาร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านบทเรี ยนได้ โดยโปรแกรมจะทาการบันทึกวันเวลา ที่เข้ ามาโดยตลอด
(ไพฑูรย์ สีฟ้า, 2544) ส่วนในเว็บไึต์ dserver.org กล่าวว่าเว็บบอร์ ด คือ โปรแกรมที่ทาหน้ าที่ใน
ลักษณะเป็ นกระดานสนทนา กระดานแจ้ งข่าวสารข้ อมูล แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน โดยใช้
รูปแบบการแสดงผลแบบไฟล์ html ที่นิยมใช้ ในเว็บบอร์ ดจะอนุญาตให้ ผ้ พู ฒ
ั นาเว็บไึต์ ผู้เยี่ยมชม
เว็บไึต์ สามารถตังหั
้ วข้ อกระทู้ เพื่อประกาศข่าวสาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ ในเว็บบอร์ ด
ยังสามารถแยกหัวข้ อต่างๆ ออกเป็ นกระทู้ๆ มีการโต้ ตอบกันในการสนทนาในหัวข้ อเดียวกัน จึง
กล่าวได้ วา่ เว็บบอร์ ด คือ พัฒนาการรูปแบบใหม่ของระบบการสือ่ สาร
กระดานสนทนาที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั การใช้ กระดานสนทนาในบทเรี ยนบนเว็บ
เรื่ อง เทคโนโลยีการศึกษา ผู้สอนสามารถใช้ ในการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้โดยการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลและประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ แสดงความคิดเห็น เป็ นวิธีการที่ม่งุ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ น
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ร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ และช่วยส่งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนกับผู้สอน
ข้ อดีของการใช้ กระดานสนทนา
1. เป็ นช่องทางในการติดต่อ ประกาศข่าวสาร ข้ อมูล และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ใช้ บริ การึึง่ มีอยูท่ วั่ โลก
2. ผู้สนทนาได้ ร้ ูจกั ผู้คนมากขึ ้น ทาให้ เกิดสังคมในการสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
ระหว่างกลุม่ ผู้เข้ ามาใช้ บริ การ
3. ผู้พฒ
ั นาโฮมเพจ สามารถใช้ เป็ นช่องทางในการประกาศข่าวใหม่ๆ และใช้ ในการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่นได้
4. ผู้สนทนาได้ แนวคิดหลากหลาย มองโลกได้ กว้ างขึ ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ใดๆ เพียง
นัง่ อยูห่ น้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เท่านัน้
ข้ อจากัดของการใช้ กระดานสนทนา
1. ผู้ร่วมวงสนทนาอาจจะไม่ตรวจข้ อความที่สง่ มาถ้ าไม่มีการกระตุ้น
2. ผู้สอนจะต้ องมีความรู้ในด้ านการแก้ ไขเว็บบอร์ ดที่ดาวน์โหลดมาจากฟรี เว็บไึต์อื่นๆ ให้
เหมาะสมกับบทเรี ยนที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นได้
3. ผู้สอนและผู้เรี ยนจะต้ องมีความชานาญในการพิมพ์ดีดพอสมควร
4. ผู้สนทนาแต่ละคนไม่สามารถมองเห็นหน้ าึึง่ กันและกัน
ในการตังกระทู
้
้ การแสดงความคิดเห็น หรื อการตอบถามผู้ร่วมสนทนาจะต้ องกระทาด้ วย
ความระมัดระวัง เพือ่ ไม่ให้ เกิดความเสียงหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่
สามารถทาได้ อย่างทัว่ ถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ ได้ โดยอิสระ ขึ ้นอยูก่ บั สานึก
และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมสนทนา ดังนันในกระดานสนทนาของแต่
้
ละเว็บไึต์จึงมี
การตังกติ
้ กาและมารยาทในการร่วมตังกระทู
้
้ ดังนี ้
1. ตรวจดูวา่ มีกระทู้ที่มีเนื ้อหาในทางเดียวกับที่กาลังจะตังกระทู
้
้ เพื่อจะได้ ไม่เป็ นการ
ึ ้าึ้ อนกัน
2. ใช้ ข้อความที่สภุ าพ เพื่อเป็ นการแสดงความจริ งใจในการเข้ าร่วมสนทนา
3. ตังกระทู
้
้ ให้ ตรงกับเนื ้อหาของแต่ละกลุม่ เพียงกระทู้เดียวเท่านัน้ ดังนันจึ
้ งควรจะทา
ความเข้ าใจถึงลักษณะของแต่ละกลุม่ ให้ ดีก่อนตังกระทู
้
้
4. เปิ ดใจให้ กว้ าง ยินดีรับฟั งและเคารพในเสรี ภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
พึงตระหนักอยูเ่ สมอว่านี่เป็ นเสมือนสังคมหนึง่ ที่เปิ ดกว้ างต่อสาธารณะ
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5. การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผ้ อู ่านที่แตกต่างกันทังวั
้ ยวุฒิ
คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนันจึ
้ งควรระมัดระวังในการใช้ ข้อความ เช่น ข้ อความที่สอ่ ไปในทาง
อนาจารเกินกว่าเหตุ หรื อมีผลยัว่ ยุทางกามารมณ์ ข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด ึึง่ อาจ
นาไปสูก่ ารทะเลาะเบาะแว้ ง ข้ อความที่มีเนื ้อหาขัดต่อกฎหมาย หรื อศีลธรรมอันดีของสังคม
ข้ อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็ นต้ น
6. พึงตระหนักอยูเ่ สมอว่า การเสนอคาถามหรื อความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความ
รับผิดชอบต่อทุกข้ อความที่ได้ เสนอไป เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิด
บรรทัดฐานอันดีตอ่ สังคมอินเทอร์ เน็ตสืบไป
7. ไม่ใช้ เว็บไึต์เสนอข้ อความึึง่ เป็ นการใส่ร้ายผู้อื่น
8. ไม่ใช้ นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจผิด
9. หากมีความผิดพลาดในการตังกระทู
้
้ เช่น ผิดพลาด ึ ้าึ้ อน ข้ อความไม่ครบหรื อ
คลาดเคลือ่ น
การศึกษาการใช้ กระดานสนทนาในด้ านการเรี ยนการสอน มีความสาคัญมาก เนื่องจาก
เป็ นการสือ่ สารผ่านคอมพิวเตอร์ เข้ าสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตที่นกั เรี ยนไม่จาเป็ นต้ องใช้ ในเวลาเดียวกัน
ผู้สอนเองสามารถเข้ าตรวจดูได้ ตลอดเวลา กิจกรรมที่จดั ไว้ นนช่
ั ้ วยให้ นกั เรี ยนได้ มีเวลาในการ
ไตร่ตรองในการอ่าน รวมทังการเขี
้
ยนเพื่อแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายได้ โดยตรง และ
ต่อเนื่อง (Khan, 1997; McCambell, 2000) รวมทังนั
้ กเรี ยนสามารถแลกเปลีย่ นความรู้ ทัศนะ
ระหว่างนักเรี ยนด้ วยกัน ระหว่างนักเรี ยนกับผู้สอน หรื อแม้ กระทัง่ กับเนื ้อหาที่จดั ไว้ มีการ
พัฒนาการทางานเป็ นทีม เรี ยนรู้ร่วมกัน ส่งเสริ มการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น เพราะ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทมากในการเรี ยนการสอน การ
ประยุกต์ใช้ คณ
ุ ลักษณะของเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นระบบอินเทอร์ เน็ตให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อผสมผสานการใช้ เครื่ องมือการสือ่ สารด้ วยอินเทอร์ เน็ตเข้ ากับวิธารหรื อรูปแบบการ
เรี ยนการสอนแล้ วจะพบว่า มีวิธีการหนึง่ ที่นา่ สนใจและเป็ นวิธีการที่สามารถพัฒนาการคิดได้ เป็ น
อย่างดี คือ การอภิปรายบนเว็บ (web discussion) หรื อด้ วยคุณลักษณะของการอภิปรายแบบ
ไม่ประสานเวลา (Asynchronous discussion) เป็ นการใช้ เครื่ องมือสือ่ สารบนเว็บเข้ ามาใช้
พัฒนาการเรี ยนการสอน
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โปรแกรมการวิเคราะห์ เครือข่ าย UCINET 6.0
วิธีใช้ โปรแกรม UCINET 6.0
UCINET 6.0 ใช้ กบั ึอฟท์แวร์ windows ึึง่ ข้ อมูลทังหมดจะอธิ
้
บายเป็ นเมทริ กึ์
(matrices) หัวข้ อเมนูและรูปแบบชุดข้ อมูลในโปรแกรม UCINET 6.0 มีดงั นี ้
1. menus and help
หน้ าจอหลักของโปรแกรมจะมีตวั เลือกดังนี ้ คือ file, data, transform, tools, network,
option และ help แต่ละตัวเลือกจะมีเมนูยอ่ ยให้ เลือกอีก จากแผนภาพอธิบายว่า วิธีการทัว่ ไปของ
UCINET 6.0 มีการนาเข้ าข้ อมูล 2 แบบ และให้ ผลลัพธ์ เป็ น 2 แบบ
Input datasets
Input parameters

Procedure
Procedure

output dataset
output text

แผนภาพที่ 2.10 การนาเข้ าข้ อมูลของโปรแกรม UCINET 6.0
การนาเข้ าข้ อมูลแบบที่ 1 ประกอบด้ วย ชุดข้ อมูลของ UCINET 6.0 วิธีการส่วนใหญ่ใช้ ชุด
ข้ อมูลชุดเดียวในการป้อนข้ อมูลเข้ า แต่ชุดข้ อมูลนันอาจจะประกอบด้
้
วยเมทริ กึ์แบบพหุ
(multiple) ึึง่ มักจะเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ ทางสังคมหลายแบบที่วดั ในบุคคลเดียวกัน
การนาเข้ าข้ อมูลแบบที่ 2 ประกอบด้ วย ชุดของพารามิเตอร์ (parameters) ึึง่ พารามิเตอร์
ส่วนใหญ่มีคา่ ปรากฏอยู่ พารามิเตอร์ จะปรากฏขึ ้นทันทีหลังจากเลือกวิธีการจากเมนู ชุดของ
พารามิเตอร์ มกั จะแสดงค่าเป็ นชื่อของไฟล์ผลลัพธ์ ของวิธีการวัด ไฟล์ผลลัพธ์ คือชุดของข้ อมูลของ
UCINET 6.0 ที่สามารถทางานโดยวีการอื่นของ UCINET 6.0 ทังหมด
้
และใช้ เป็ นข้ อมูลป้อนเข้ า
สาหรับการวิเคราะห์ตอ่ ไป ชุดข้ อมูลของผลลัพธ์ ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของข้ อความ การ
รายงานผลนี ้จะถูกบันทึกเป็ นไฟล์ข้อความที่เรี ยกว่า log file และจะแสดงผลโดยอัตโนมัติบน
หน้ าจอ
2. the log file
ผลลัพธ์ ที่เป็ นข้ อความจะถูกเขียนเป็ นไฟล์ข้อความใน window system directory ชื่อไฟล์
ที่ปรากฏขึ ้น คือ log file number x ึึง่ x คือจานวนเต็ม เมื่อทาการวิเคราะห์โปรแกรมจะเขียน
ผลลัพธ์ ใน log file และแสดงเนื ้อหาบนหน้ าจอ จานวนไฟล์ถกู แสดงในช่องสีเ่ หลีย่ มบนแถบ
เครื่ องมือ ไฟล์สามารถแก้ ไขบันทึก พิมพ์ออกมาในวิธีการปรกติ
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3. datasets
สิง่ สาคัญ 3 อย่าง ที่ต้องจาไว้ เกี่ยวกับชุดข้ อมูล UCINET 6.0 มีดงั นี ้
3.1 ชุดข้ อมูลมีการเก็บรวบรวมอยูใ่ นรูปของเมทริ กึ์หนึง่ เมทริ กึ์หรื อมากกว่า ผู้วิเคราะห์
เครื อข่ายมักจะคิดถึงข้ อมูลในลักษณะกราฟ กราฟ คือ จุดและเส้ นต่างๆ ที่เชื่อมต่อกัน ข้ อมูลใน
กราฟสามารถแสดงโดยเมทริ กึ์ึงึ่ รู้จกั กันในชื่อ adjacency matrix ึึง่ ให้ เึลล์ X(i,j) มีคา่ เป็ น 1
ถ้ า node i และ j เชื่อมต่อกัน และมีคา่ เป็ น 0 ถ้ าไม่มีการเชื่อมต่อกัน หรื อกราฟ G = (V,E) กับ
จุดตัดของเส้ นจุดสูงสุดของ set V และเส้ นขอบขอบ set E สามารถแสดงในรูปสีเ่ หลีย่ มที่สมมาตร
กัน ดังแผนภาพที่ 2.11
A
B
C
D
E
A
0
1
0
1
1
B
1
0
1
0
0
C
0
1
0
0
1
D
1
0
0
0
0
E
1
0
1
0
0
แผนภาพที่ 2.11 ชุดข้ อมูลเมทริ กึ์เครื อข่าย
ในเครื อข่ายนี ้ สมาชิก A มีความสัมพันธ์ กบั สมาชิก B, D และ E แต่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั
C และกับตัวเอง สมาชิก B มีความสัมพันธ์ กบั A และ C สมาชิก C มีความสัมพันธ์ กบั B และ E
สมาชิก D มีความสัมพันธ์ กบั A เท่านัน้ และสมาชิก E มีความสัมพันธ์ กบั A และ C
กราฟที่มีทิศทาง คือ จุดต่างๆ และส่วนโค้ งต่างๆ (รู้จกั กันในรูปของลูกศรหรื อเส้ นที่มีหวั
และหาง) ที่เชื่อมต่อกันใช้ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง nodes ึึง่ ไม่จาเป็ นว่าต้ องชี ้เข้ าหากันและ
กัน กราฟที่มีทิศทางสามารถบันทึกเป็ นสีเ่ หลีย่ ม 1-mode adjacency matrix (ไม่จาเป็ นต้ อง
สมมาตรกัน) ที่ X(i,j) = 0 ถ้ า i กับ j ไม่เชื่อมต่อกัน X(i,j) อาจไม่เท่ากับ X(j,i) ก็ได้ กราฟที่มีคา่
แสดงเป็ นสี่เหลีย่ ม 1-mode matrix ึึง่ X(i,j) ให้ คา่ ของการเชื่อมโยงจาก i ไป j อาจจะแสดงความ
เข้ มข้ นของความสัมพันธ์ , ความถี่ของการปฏิสมั พันธ์ เป็ นต้ น
ชุดข้ อมูล UCINET ไม่ใช้ ไฟล์ข้อความ (text file) ดังนันเราไม่
้
สามารถใช้ โปรแกรม word
หรื อ editor เพื่อเข้ าหรื อเปลีย่ นแปลงชุดข้ อมูล แต่ UCINET มีวิธีการที่จะเปลีย่ นแปลงเป็ นไฟล์
ข้ อความได้ (ไฟล์ Excel spreadsheet) ึึง่ จะคล้ ายกับ SYSTAT, SAS, SPSS, GRADAP และ
อื่นๆ
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ในชุดข้ อมูล 1 ชุด ของ UCINET ประกอบด้ วยไฟล์ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 คือ ใส่ข้อมูลที่เป็ นจริ ง
(Extension.##D) ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ และชนิดที่ 2 คือ ใส่เนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อมูล ในการอ้ างถึงชุด
ข้ อมูล UCINET อาจจะอ้ างถึง ##H ไฟล์ หรื อจะใช้ ชื่อไฟล์ที่เหมาะสม หรื อชื่อไฟล์ .##H เช่น
“Sampson” หรื อ “Sampson.##H” ชื่อไฟล์สามารถใส่ที่วา่ งและสามารถเริ่ มด้ วยตัวเลขก็ได้
4. program organization
โปรแกรม UCINET ประกอบด้ วยเมนูหลัก ได้ แก่ file, data, transform, tools, network
และ option แต่ละหัวข้ อมีรายละเอียด ดังนี ้
4.1 เมนู file เมนูยอ่ ยของเมนู file ประกอบด้ วย การสร้ างโฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์ของผู้ใช้ การ
ติดตัง้ print คาสัง่ ออกจากโปรแกรม คาสัง่ เปลีย่ นชื่อ คัดลอก และลบไฟล์
4.2 เมนู menu เมนูยอ่ ยของ data ประกอบด้ วย รายการสาหรับจัดการชุดข้ อมูล UCINET
ึึง่ แบ่งเป็ น 7 ส่วนพื ้นฐาน กลุม่ แรกเป็ น spreadsheet editor สาหรับใส่และแก้ ไขไฟล์ UCINET
โดยตรง กลุม่ ที่สองใส่งานที่สร้ างชุดข้ อมูล UCINET ใหม่หรื อนารูปแบบข้ อมูลอื่นๆ เข้ ามาใน
UCINET นี ้รวม random เพื่อสร้ างข้ อมูลสุม่ ึึง่ อยูบ่ นพื ้นของการกระจายที่แตกต่างกัน import
สาหรับเปลีย่ น file ASCII ึึง่ โปรแกรมอื่นๆ สามารถอ่านข้ อมูลได้ 3 แบบ (attribute, affilations
และ css) สาหรับการเปลีย่ นแปลงชนิดของข้ อมูลเฉพาะในข้ อมูลเครื อข่ายมาตรฐาน ส่วนถัดไป
คือ display ึึง่ แสดงเนื ้อหาของชุดข้ อมูล UCINET ในรูปแบบเมทริ กึ์ และส่วนของ describe ึึง่
อธิบายข้ อมูลที่สงั เคราะห์ สามารถหาได้ จากชุดข้ อมูล UCINET (เช่น จานวนแถวและคอลัมน์,
label และหัวข้ อ เป็ นต้ น) และอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ ใส่หรื อแก้ ไข labels ส่วนที่ 4 ประกอบด้ วย extract
ส่วนต่างๆ ของข้ อมูลที่มีรูปแบบเป็ นชุดข้ อมูลใหม่ join รวมชุดข้ อมูล 2 ชุดหรื อมากกว่า และ
unpack คือ ชุดข้ อมูลความสัมพันธ์ ที่หลากหลายภายในแต่ละเมทริ กึ์ ส่วนถัดไปใช้ สาหรับกระทา
กับเปลีย่ นแปลงและการจัดการชุดข้ อมูล UCINET ที่ไม่ใช่ตวั เลข ส่วน sort สาหรับจัดประเภทแถว
และคอลัมน์ของเมทริ กึ์ ตามค่าของตัวแปร permute ใช้ สาหรับเปลีย่ นคาสัง่ ใหม่ของแถว คอลัมน์
และเมทริ กึ์ ภายในคาสัง่ เฉพาะและ transpose ใช้ สาหรับแลกเปลีย่ นระหว่างแถวกับคอลัมน์
หรื อสลับแถวกับคอลัมน์กนั
4.3 เมนู Transpose เมนูยอ่ ยนี ้ใช้ สาหรับเปลีย่ นแปลงกราฟและเครื อข่ายภายในชนิด
ต่างๆ เมนูยอ่ ยนี ้แบ่งเป็ น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้ รวมแถวหรื อคอลัมน์ block ใช้ สร้ างความหนาแน่น
ของ block ที่สามารถเปลีย่ น blockmodels ส่วน callapse มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันแต่มีหน้ าที่
ทัว่ ไปมากกว่า ยินยอมสาหรับแถวและคอลัมน์ ถูกจัดให้ แยกจากกันและให้ ผ้ ใู ช้ เลือกว่าจะคานวณ
ค่ารวมกันอย่างไร ส่วนที่ 2 ใช้ จดั การเึลล์ของเมทริ กึ์ทงหมดโดยปราศจากการเปลี
ั้
ย่ นแปลงมิติ
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ของมัน การจัดการดาเนินการโดยการทาให้ สมมาตรกัน การแบ่งปั น 2 ส่วน การปั น การทวนกลับ
และคาสัง่ diagonal ึึง่ ผู้ใช้ สามารถเปลีย่ นค่าของเส้ นทแยงมุมหลักของเมทริ กึ์ และปั นค่า
ปั จจุบนั ไปที่ไฟล์ ส่วนที่ 3 คือ rank and normalize ตัวแรกเปลีย่ นแปลงรายการต่างๆ เพื่อ
จัดลาดับ และตัวที่ 2 ทาให้ เป็ นปกติทงเมทริ
ั้
กึ์ทงหมดหรื
ั้
อแถว (หรื อคอลัมน์) การใช้ เทคนิคที่
หลากหลาย ส่วนสุดท้ ายใช้ กบั ผลลัพธ์ โดยทัว่ ไปในการสร้ าง node เส้ นหรื อการเพิ่มความสัมพันธ์
ส่วนนี ้ คือ linegraph ึึง่ สร้ างกราฟใน nodes ตรงไปที่เส้ นของกราฟดังเดิ
้ ม incidence
เปลีย่ นแปลง adjacency matrix ไปที่ node by-line สีเ่ หลีย่ มมุมฉาก ตัวบ่งชี ้ matrix multigraph
ึึง่ เปลีย่ นแปลงค่ากราฟในการรวบรวมของ adjacency matrix binary หนึง่ สาหรับแต่ละค่าใน
กราฟ bipartite ึึง่ เปลีย่ นแปลงเมทริ กึ์เหตุการณ์ของกราฟที่แบ่งเป็ น 2 ส่วนใน adj mat
multiplex ึึง่ สร้ างกราฟหลายชันจากกราฟที
้
่มีความสัมพันธ์ ึบั ึ้ อนและกลุม่ ย่อยที่ก่อให้ เกิดกลุม่
ย่อยจากเมทริ กึ์ generator
4.4 เมนูยอ่ ย Tools โปรแกรม UCINET ให้ จานวนเครื่ องมือ ถึงแม้ วา่ เครื่ องมือไม่มีวธิ ีการ
จัดการเครื อข่ายที่สมบูรณ์ แต่ก็มีการใช้ อย่างกว้ างขวางโดยผู้วิเคราะห์เครื อข่ายเมนูยอ่ ยใส่งาน
สาหรับมาตราส่วนระบบเมทริ กึ์ และมาตราส่วนหลายมิติที่ไม่ใช่เมทริ กึ์การวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
(cluster) การวิเคราะห์การติดต่อกัน การสลายตัวของค่าเฉพาะตัวการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
การวัดความคล้ ายคลึงและความแตกต่างกัน ส่วนของ statistics มีวิธีการอธิบายมาตรฐาน โมเดล
p1 และจานวนของวิธีการทดสอบการสลับที่กนั รวมถึงเมทริ กึ์ QAP (การถดถอยและสมสัมพันธ์ )
auto correlation และการสลับที่กนั ของการถดถอย anova และ t-tests ส่วนนี ้รวมถึงงานสาหรับ
สร้ างแผนผัง dendrogram ต้ นไม้ จากชุดข้ อมูล UCINET
4. 5 เมนูยอ่ ย Network ภายใต้ คณ
ุ ลักษณะที่ปะติดปะต่อกัน cohesion ใช้ สาหรับ
ประเมินระยะทางระหว่าง nodes การไหลสูงสุดระหว่างคูข่ อง node ความสามารถในการเข้ าถึง
จานวนเส้ นทางระหว่าง nodes เป็ นต้ น regions มีวิธีสาหรับการหา components (แข็งแรงและ
อ่อนแอ) bi-component และ k-cores ภายใต้ subgroups ใช้ สาหรับการหา subset ประเภท
ต่างๆ ที่ตอ่ กัน รวมถึง cliques, n-cliques, n-clans, k-plexes ชุดของ lambda และกลุม่ ego
networks คานวณความแตกต่างของการวัดพื ้นฐานส่วนตัวสาหรับทุกสมาชิกในเครื อข่าย
centrality ใช้ คานวณการวัดที่หลากหลาย ของการใช้ เป็ นศูนย์กลางของ node รวมถึง degree คือ
ความใกล้ ชิด การอยูร่ ะหว่างกลาง การไหลระหว่างกลาง ศูนย์กลางของเส้ นสมมติ แสดงปริ มาณ
และทิศทาง (eigenvector centrality) อานาจในการวัดของ katz และ Hubbell core/periphery
นาไปสูก่ ารตรวจสอบโครงสร้ างหลัก/ขอบเขต และการตังอยู
้ ใ่ นตาแหน่งของแต่ละสมาชิกใน
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โครงสร้ าง roles และ positions ใช้ สาหรับการรวมตัวกันหรื อแบ่งประเภทสมาชิกบนพื ้นฐาน
คาจากัดความที่หลากหลายของโครงสร้ างที่คล้ ายคลึงกัน การมีผลลัพธ์ เท่ากันทางโครงสร้ าง
automorphic equivalence และผลลัพธ์ ที่เท่ากันแบบปกติ ขันตอนการค
้
านวณที่หลากหลาย
สามารถหาได้ สาหรับคานวณผลลัพธ์ ที่เท่ากันแต่ละแบบ properties ใช้ สาหรับคานวณความ
หนาแน่นและการส่งผ่านของเครื อข่ายทังหมด
้
4.6 เมนูยอ่ ย Option ใช้ สาหรับเปลีย่ นการติดตังของระบบพารามิ
้
เตอร์ UCINET 6.0 เช่น
การตรวจสอบข้ อมูลการแสดงทางเลือกและขนาดหน้ า
การนาข้ อมูลเข้ าสู่โปรแกรม (importing data)
โดยทัว่ ไปข้ อมูลเครื อข่ายอยูใ่ นรูปแบบของการตอบแบบสอบถามหรื อข้ อมูลเอกสารึึง่ มา
จากหนังสือหรื อวารสาร (เช่น ข้ อมูลการค้ าระหว่างประเทศ) ึึง่ ต้ องพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ของ
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่วิธีทวั่ ไปที่ทาคือ การนาข้ อมูลเข้ าไปในไฟล์ ASCII การใช้ ไฟล์ editor หรื อ
word processer ข้ อมูลอาจจะถูกนาเข้ าไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ถ้ าบันทึกข้ อมูลในดิสก์ก็
สามารถใช้ คาสัง่ data>import/export>import เพื่อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลนี ้ให้ เป็ นชุดข้ อมูล UCINET
6.0 สาหรับผู้ใช้ ึอฟแวร์ ทางสถิติ เช่น SYSTAT ใน SYSTAT ให้ ใช้ คาสัง่ data เพื่ออ่านไฟล์ ASCII
และสร้ างภาพไฟล์ SYSTAT ที่วิธีการทางสถิติสามารถอ่านได้ SPSS และ SAS มีวิธีการในทานอง
เดียวกัน ึึง่ โดยทัว่ ไปไฟล์ข้อมูล 4 ชนิด ที่สามารถใช้ กบั UCINET ได้ คือ raw, dl, excel และ
UCINET ไฟล์ข้อมูลดิบใส่เฉพาะตัวเลข เช่น เมทริ กึ์ผ้ ตู อบและตัวแปร จะบันทึกเป็ นรหัสตัวเลข
ตอบเป็ นชุดของผู้ตอบต่อชุดของคาถาม ไฟล์ dl ใส่ข้อมูลเหมือนกับไฟล์ Raw แต่เพิ่มเกี่ยวกับ
ข้ อมูล เช่น จานวนแถวและคอลัมน์ ชื่อของตัวแปร ชื่อของสิง่ ที่ศกึ ษา และอื่นๆ ไฟล์ UCINET
คล้ ายคลึงกับไฟล์ dl แต่มีข้อจากัดมากกว่าในเรื่ องประเภทของข้ อมูล ไฟล์ Excel เป็ นมาตรฐาน
ของไฟล์ข้อมูลแบบ spreadsheet
ชนิดของไฟล์ที่นาเข้ าผลลัพธ์ จะเหมือนกัน ชุดข้ อมูล UCINET 6.0 สามารถใส่ข้อมูลเป็ น
ตัวเลข อย่างไรก็ตามควรจะตระหนักว่ามีทางเลือกเกี่ยวกับการจะเก็บข้ อมูล UCINET ได้ 3 แบบ
คือ byte, smallint และ real เมื่อนาข้ อมูลจากไฟล์ ASCII จะต้ องเลือกเก็บข้ อมูลอย่างใดอย่าง
หนึง่ 1 ใน 3 ชนิดนี ้ คือ 1) การเก็บข้ อมูลแบบ real มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ชุดข้ อมูลแบบ real
สามารถใส่คา่ ตังแต่
้ -1 E36 ถึง +1 E36 สามารถใส่คา่ ที่หายไปได้ (missing value) ข้ อเสียของ
ชนิดข้ อมูลแบบ real คือต้ องใช้ พื ้นที่ 4 ไบท์ ในการเก็บข้ อมูลแต่ละค่า 2) การเก็บข้ อมูลแบบ
smallint ต้ องการพื ้นที่ 2 ไบท์ ในการเก็บข้ อมูลของค่าแต่ละค่า แต่สามารถแสดงจานวนทังหมด
้
ในช่วง -32000 ถึง +32000 แต่ไม่สามารถใส่คา่ ที่หายไปได้ (missing value) 3) การเก็บข้ อมูล
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แบบ byte จะประหยัดพื ้นที่มากที่สดุ ต้ องการแค่ 1 ไบท์ ในการเก็บข้ อมูลค่าแต่ละค่า โดยปกติ
แล้ วเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ การเก็บข้ อมูล byte สามารถใส่ตวั เลขึึง่ มีลาดับตังแต่
้ 0-255 โดยไม่มี
ค่าที่หายไปได้ (missing value)
การนาเข้ าข้ อมูลในรูปแบบต่ างๆ
1) raw filetype
ไฟล์ข้อมูลดิบใส่ได้ เฉพาะตัวเลข (ไม่มีรายการ หัวข้ อ หรื อสาระอื่นๆ เกี่ยวกับข้ อมูล) ึึง่
พิมพ์ในรูปแบบของเมทริ กึ์ เช่น
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
0 1 0 0
เพื่อตรวจสอบว่ามีจานวนคอลัมน์เท่าไหร่ในเมทริ กึ์ โปรแกรมจะอ่านบรรทัดแรกก่อนและ
นับจานวนค่า เพื่อตรวจสอบว่ามีจานวนแถวเท่าไหร่
2) excel filetype
ชนิดไฟล์ excel คือ ไฟล์ข้อมูลที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ใน excel หรื อบันทึกเป็ นชนิดไฟล์ข้อมูล
excel ปั จจุบนั UCINET รองรับการใช้ excel เวอร์ ชนั่ 4.0, 5.0 (office’95) และ 7.0 (office’97)
excel สามารถใช้ คอลัมน์ได้ มากที่สดุ 255 คอลัมน์ ดังนันไม่
้ สามารถใช้ สร้ างข้ อมูลเครื อข่ายที่มี
ขนาดใหญ่ได้
3) dl filetype
โดยทัว่ ไป ไฟล์ dl ประกอบด้ วย ชุดของจานวน (ข้ อมูล) นาโดยชุดของคาสาคัญและ
กลุม่ คาที่อธิบายข้ อมูล อาจจะอธิบายในรูป “meta-data” ไฟล์ dl ประกอบด้ วย meta-data
ตามด้ วยเครื่ องชี ้ไปที่อีกไฟล์หนึง่ ึึง่ ใส่ข้อมูลจริ ง การเก็บข้ อมูลแบบ dl รูปแบบเมทริ กึ์เต็มรูปไฟล์
dl แบบง่ายๆ สาหรับเครื อขาย 4 คน อาจเป็ นลักษณะนี ้
dl n=4 format=full matrix
data:
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
0 1 0 0
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คาสาคัญ “dl” อธิบายชนิดไฟล์แบบ dl และต้ องเป็ นคาแรกในไฟล์ คาว่า “n=4” อธิบาย
เมทริ กึ์ที่มี 4 แถว และ 4 คอลัมน์ อาจเว้ นที่วา่ งหรื อใส่เครื่ องหมายคอมมา (,) แทนเครื่ องหมาย
เท่ากับ เช่น “n=4” , “n 4” , “n,4” คาว่า “format=fullmatrix” อธิบายว่า ข้ อมูลถูกนาเข้ าในรูปของ
เมทริ กึ์ธรรมดา ึึง่ คานี ้อาจไม่ต้องใส่ก็ได้ คาว่า “data” อธิบายว่าไม่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับข้ อมูล คาสัง่
ของคาสาคัญเป็ นสิง่ สาคัญ ถ้ ามี “dl data n=4” โปรแกรมจะทางาน
4) UCINET spreadsheet editor
สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ โดยตรงหรื อตัดและวางข้ อมูลจากตารางหรื อ spreadsheet ใน
UCINET spreadsheet และบันทึกข้ อมูลลงใน UCINET ได้ เลย UCINET เหมือนกับไฟล์ excel
โดยมีการจากัดคอลัมน์ที่ 255 ดังนันจึ
้ งไม่สามารถใช้ กบั ชุดข้ อมูลขนาดใหญ่ได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
Debova (2001) ศึกษาการเรี ยนรู้ร่วมกันบนเครื อข่ายอินเทอร์ เนตของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายอินเทอร์ เนตเพื่อการเรี ยนการสอน
และพัฒนาทฤษฎีพื ้นฐานเพื่ออธิบายการเปลีย่ นแปลงบทบาทของผู้สอน และผู้เรี ยน ใช้ วิธีการ
สังเกต การสัมภาษณ์ การเขียนแบบออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนมีการพัฒนาด้ านความรู้
และทักษะทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ ้น และมีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ ผู้เรี ยนอื่ นๆ ผู้สอนมีการเปลีย่ นแปลง
บทบาทจาก Director มาเป็ น Facilitator โดยทาหน้ าที่ในสามขันตอนคื
้
อ การวางแผนเตรี ยมการ
การช่วยเหลือและให้ กาลังใจผู้เรี ยน มอบหมายงานเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรับผิดชอบ
Gutierrez (1999) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการสร้ างความร่วมมือในการฝึ กทักษะทางภาษา
ึึง่ เน้ นการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นหลัก กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนประถมศึกษา และนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา วิธีการวิจยั เน้ นการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือหลักในการสือ่ สารในกิจกรรม
แก้ ปัญหาต่างๆ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้นและให้ ความร่วมมือใน
การทางานกลุม่ มากขึ ้น
ธวัชชัย พานิชยากรณ์ (2539) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและ
การมีสว่ นร่วมในการใช้ เครื อข่ายสารสนเทศห้ องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา (จุฬาลิเนต) ของนิสิต
และบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ความรู้ในเรื่ องเครื อข่ายจุฬาลิเนตมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับทัศนคติที่มีตอ่ เครื อข่ายจุฬาลิเนต ความรู้ในเรื่ องเครื อข่ายจุฬาลิเนตมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีสว่ นร่วมในการใช้ เครื อข่ายจุฬาลิเนต และทัศนคติที่มีตอ่ เครื อข่ายจุฬาลิเนตมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับการมีสว่ นร่วมในการใช้ เครื อข่ายจุฬาลิเนต
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องอาจ ฤทธิ์ทองพิทกั ษ์ (2539) ศึกษาพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้ การสือ่ สารผ่านระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บที่มหาวิทยาลัย และสนใจเปิ ดรับเนื ้อหาประเภทบันเทิงมากที่สดุ นอกจากนี ้นักศึกษา
มีการใช้ ประโยชน์จากระบบเวิลด์ไวด์เว็บเพื่อการพัฒนาตนเองในด้ านวิชาการและทักษะการใช้
งานระบบเวิลด์ไวด์เว็บ และการใช้ ระบบเวิลด์ไวด์เว็บในการตอบสนองความต้ องการด้ านข่าวสาร
และการพักผ่อนหย่อนใจ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบกรณีตัวอย่ าง
2.1 ความหมายของกรณีตัวอย่ าง
อัญชลี เครื อคาขาว (2540) กล่าวว่า การนาเรื่ องราวหรื อสภาพปั ญหาในชีวิตจริ งที่เกิดขึ ้น
ในสังคม และนามาผูกเป็ นตัวอย่างให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษากรณีตวั อย่างต้ องเหมาะสมกับผู้เรี ยน มี
คุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) กล่าวว่า กรณีตวั อย่างเป็ นวิธีการสอนึึง่ ใช้ กรณีหรื อเรื่อง
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งๆ มาดัดแปลง และใช้ เป็ นตัวอย่างในการเรี ยนให้ ศกึ ษาวิเคราะห์และอภิปราย
เพื่อสร้ างความเข้ าใจ และฝึ กฝนหาทางแก้ ไขปั ญหานัน้ วิธีการนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั คิดและ
พิจารณาข้ อมูลที่ตนได้ รับอย่างถี่ถ้วน การอภิปรายจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ึึง่ กันและกัน รวมทังการน
้
าเอากรณีตา่ งๆ ที่คล้ ายคลึงกับชีวิตจริ ง ึึง่ มีสว่ นช่วยให้ การเรี ยนการ
สอนมีความหมายสาหรับผู้เรี ยนมากยิ่งขึ ้น
ทิศนา แขมมณี (2543) กล่าวว่า กรณีตวั อย่างเป็ นกระบวนการที่ผ้ สู อนใช้ ในการช่วยให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดโดยให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเรื่ องที่สมมติขึ ้นจากความเป็ น
จริ งและประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ แล้ วนาคาตอบและเหตุผลที่มาของคาตอบนันมาใช้
้
เป็ น
ข้ อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
ฤทัยวรรณ คงชาติ (2544) กล่าวว่า กรณีตวั อย่างเป็ นกระบวนการที่ผ้ สู อนใช้ ในการให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเรื่ องที่สมมติจากความเป็ นจริ งและ
ตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ แล้ วนาคาตอบและเหตุผลที่มาตอบคาตอบนันมาใช้
้
เป็ น
ข้ อมูลในการอภิปรายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์
จากความหมายของกรณีตวั อย่างดังกล่าวสรุปได้ วา่ กรณีตวั อย่าง หมายถึง วิธีการสอนที่
ใช้ กรณีหรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งมาดัดแปลงหรื อเรื่ องที่สมมติขึ ้นมาใช้ เป็ นกรณีตวั อย่างใน
การให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษา และอภิปรายร่วมกันเพื่อฝึ กฝนหาทางแก้ ปัญหา โดยแทรกข้ อคิดที่
สอดคล้ องกับเนื ้อหาจริ ยธรรม การมีวินยั ในตนเอง เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง
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2.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษากรณีตัวอย่ าง
ฉันทนา ภาคบงกช (ม.ป.ป.) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการนากรณีตวั อย่างมาให้ ผ้ เู รี ยน
ศึกษา ดังนี ้
1. เพื่อฝึ กการวิเคราะห์และแยกแยะประเด็นปั ญหา
2. เพื่อให้ ร้ ูจกั การตัดสินใจอย่างมีหลักการและมีเหตุผล
3. เพื่อเสริ มสร้ างทักษะในการทางานร่วมกับกลุม่
4. เพื่อฝึ กและให้ โอกาสผู้เรี ยนแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สกึ และเจต
คติ ึึง่ กันและกัน
สรุปได้ วา่ การใช้ กรณีตวั อย่างมีจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกการวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ การแก้ ปัญหา การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ศกึ ษา
2.3 ประเภทของกรณีตัวอย่ าง
ฉันทนา ภาคบงกช (ม.ป.ป.) ทิศนา แขมมณี (2527) และสมพงษ์ จิตระดับ (2527) ได้
กล่าวถึงรูปแบบของกรณีตวั อย่างไว้ เช่นเดียวกัน ดังนี ้
1. เรื่ องเล่า
2. เรื่ องสัน้
3. ข่าวหนังสือพิมพ์
4. เรื่ องยาวตัดต่อ
5. บทสนทนาหรื อคาพูด
6. รูปภาพึึง่ ต่อเนื่องเป็ นเรื่ องราว
นอกจากนี ้ กาญจนา เกียรติประวัติ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า โดยปกติกรณีตวั อย่างมักจะเป็ น
เอกสาร แต่ภาพยนตร์ รูปภาพ การแสดงบทบาทสมมติ และการทดลองต่างๆ ก็นามาใช้ เป็ นกรณี
ตัวอย่างได้
เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2534) กล่าวว่า กรณีตวั อย่างที่เขียนขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยน
การสอนในชันเรี
้ ยน พอจะแบ่งออกอย่างกว้ างๆ ได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. กรณีตวั อย่างที่เป็ นเรื่ องจริ ง (Real Case) เป็ นกรณีตวั อย่างที่เขียนขึ ้นมาจากข้ อมูลที่
ผู้เขียนได้ รวบรวมด้ วยตนเอง
2. กรณีตวั อย่างที่ไม่เป็ นจริ งหรื อเพ้ อฝั น (Armchair Case) เป็ นกรณีตวั อย่างที่ผ้ เู ขียน
มโนภาพหรื อวาดภาพขึ ้นเอง ไม่ได้ เขียนจากข้ อมูลที่รวบรวมมาแต่เป็ นการจินตนาการขึ ้นมาเอง
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หรื อด้ วยการประมวลเหตุการณ์ที่ได้ จากการศึกษาที่พบเห็นมาบ้ าง แล้ วปะติดปะต่อสร้ างขึ ้นมาให้
สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริ ง กรณีตวั อย่างประเภทนี ้ค่อนข้ างเขียนยาก ผู้เขียนต้ องมีประสบการณ์และ
ความสามารถพอสมควร
สรุปได้ วา่ กรณีตวั อย่างมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กรณีตวั อย่างที่เป็ นจริ ง คือเรื่ องราวที่เขียน
ขึ ้นจากเหตุการณ์ที่เป็ นจริ ง และกรณีตวั อย่างทีผ่ ้ เู ขียนประมวลเหตุการณ์ได้ จากการศึกษารวบรวม
แล้ วปะติดปะต่อสร้ างขึ ้นมาให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
2.4 องค์ ประกอบของการศึกษากรณีตัวอย่ าง
การศึกษากรณีตวั อย่างให้ ได้ ผลดีนนต้
ั ้ องประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 3 ประการ ดังนี ้ (ชูศกั ดิ์
สิงห์อุดร, 2532)
1. การอภิปรายเป็ นเทคนิคที่มีคณ
ุ ค่าที่สดุ อย่างหนึง่ ที่จะนาไปใช้ ในการจัดกลุม่ แบบ
ประชาธิปไตย การอภิปรายยังเป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่ การทาความกระจ่างในเรื่ องเป้าหมาย
การวางแผน และการประเมิน ผู้เรี ยนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ึงึ่ กันและกัน
รับผิดชอบร่วมกัน ยอมรับและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น การอภิปรายจึงเป็ นเทคนิคที่สาคัญต่อการเรี ยน
(นาตยา ภัทรแสงไทย, 2525) สาหรับการศึกษากรณีตวั อย่างนัน้ ควรจะเป็ นการอภิปรายกลุม่ ย่อย
ึึง่ แบ่งผู้เรี ยนแยกย้ ายกันไปอภิปรายตามหัวข้ อที่ผ้ สู อนกาหนดขึ ้น แต่ละกลุม่ จะมีประธานและ
เลขานุการเป็ นผู้บนั ทึกสาระสาคัญของการอภิปรายจุดประสงค์ของการอภิปรายรายกลุม่ ย่อย คือ
ต้ องการให้ สมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นความรู้ ความเข้ าใจ และความ
คิดเห็นกัน โดยมีบรรยากาศเป็ นกันเองและสมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
(ศรี วรรณ มากชู, 2525)
2. การรวบรวมข้ อมูล และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การอภิปรายเป็ นการสนทนาการตัง้
คาถามและให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม การตังใจฟั
้ งนับว่าเป็ นการร่วมมือ แต่ในขณะที่จะมีการอภิปราย
นันควรมี
้
การเตรี ยมกับผู้เรี ยนให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอภิปรายล่วงหน้ า จะทาให้
ผู้เรี ยนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้ ดี
3. การหาข้ อยุติ การอภิปรายที่สามารถดาเนินไปถึงขันสรุ
้ ปผล นับว่าเป็ นความสาเร็ จตาม
จุดมุ่งหมาย แต่กรณีที่ไม่สามารถดาเนินไปถึงขันนี
้ ้ได้ จาเป็ นต้ องมีการสรุปความอย่างใดอย่างหนึง่
เป็ นข้ อยุติ เมื่อสมาชิกของแต่ละกลุม่ ได้ อภิปรายกลุม่ เสร็ จแล้ ว ควรอภิปรายร่วมกับผู้เรี ยนทังชั
้ น้
อีกครัง้ หนึง่ เพื่อหาข้ อสรุปเป็ นหลักการ
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2.5 การสร้ างกรณีตัวอย่ าง
การสร้ างกรณีตวั อย่างขึ ้นนัน้ ครูผ้ สู อนจะต้ องตื่นตัวกระตือรื อร้ นต่อข่าวคราว ความ
เคลือ่ นไหว รู้จกั สังเกต และหากรณีตา่ งๆ อย่างมีหลักเกณฑ์และสามารถปรับเหตุการณ์เหล่านัน้
ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาทางจริ ยธรรม ตรงกับวัย และระดับวุฒิภาวะของผู้เรี ยน ครูสามารถมี
แนวทางในการสร้ างกรณีตวั อย่าง ดังนี ้ (สมพงษ์ จิตระดับ, 2530)
1. เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อมีสว่ นใกล้ เคียงกับการดาเนินชีวิตของคนในสังคม กรณี
ตัวอย่างไม่ควรเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ ้นเอง หรื อเขียนจากจินตนาการ โดยสมมติให้ เกิดขึ ้นตามความ
ต้ องการ การใช้ บุคคล เหตุการณ์ สิง่ แวดล้ อม ควรเป็ นจริ งด้ วย
2. เป็ นเรื่ องที่ยงั หาข้ อยุติหรื อข้ อสรุปไม่ได้ มีประเด็นที่ต้องใช้ ความคิดของบุคคลหลายๆ
ฝ่ าย ทางเลือกของความคิดเห็นหรื อคาตอบมีแนวทางและเปิ ดกว้ าง การตัดสินกระทาได้ หลายทาง
เพื่อจะพิจารณาว่าทางใดเหมาะสมที่สดุ กรณีตวั อย่างที่ไม่มีทางเลือกจะไม่กอ่ ให้ เกิดความรู้
3. มีสาระน่าสนใจ สนุกสนาน แทรกข้ อคิดที่เป็ นประโยชน์ ผู้เรี ยนสามารถทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องราวเหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ ด้วยตนเอง
4. ให้ ข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอในการกาหนดปั ญหา หรื อประเด็นในการคิดตัดสินใจ
กรณีตวั อย่างไม่ควรยากเกินไปจนผู้เรี ยนไม่สามารถหาคาตอบได้ หรื อง่ายเกินไปจนผู้เรี ยนไม่ต้อง
ใช้ สติปัญญาในการคิดมาก กรณีตวั อย่างที่ดีควรมีการแสดงทางเลือกในการตัดสินใจอย่างเด่นชัด
5. สอดคล้ องกับเนื ้อหาจริ ยธรรม เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ของผู้เรี ยนใน
ระดับชันประถมศึ
้
กษา
6. ปรับเป็ นกิจกรรมที่แสดงออกและเคลือ่ นไหวได้ กรณีตวั อย่างจะเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
ผู้เรี ยนควรมีสว่ นร่วมในการแสดงออก การรับรู้และปฏิสมั พันธ์
7. ท้ ายสุดของกรณีตวั อย่างต้ องมีคาถามหรื อประเด็นที่ใช้ ในการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
สรุปได้ วา่ การสร้ างกรณีตวั อย่างจะต้ องเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อเขียนจากจินตนาการ
โดยแทรกข้ อคิดที่เป็ นประโยชน์ สอดคล้ องกับเนื ้อหาจริ ยธรรม เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
ของผู้เรี ยน โดยต้ องมีประเด็นในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้ วย
2.6 การนากรณีตัวอย่ างไปใช้
เริ งลักษณ์ โรจนพันธ์ (2529) กล่าวถึงการนากรณีตวั อย่างไปใช้ ทาได้ หลายรูปแบบ ดังนี ้
1. เป็ นคาพูดหรื อข้ อเสนอแนะโดยการเล่าให้ ฟังหรื อเปิ ดเทปอัดเสียง
2. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อภาพ เช่น ข้ อเขียน จดหมายเหตุ หรื อรายงาน
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แผนภูมิ แผนที่ ภาพยนตร์ สไลด์
3. เป็ นงาน เช่น การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน องค์การที่กาลังดาเนินอยู่ ในกรณีนี ้ผู้ศกึ ษา
ต้ องไปศึกษาที่หน่วยงานนันด้
้ วยกัน ในรูปแบบของความเรี ยง ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ เป็ นต้ น
จะนาเสนอในรูปแบบใดก็ควรจะเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์การสอนและระยะเวลา
ด้ วย
วารี ถิระจิตร (2534) กล่าวถึงการนาการสอนกรณีตวั อย่างไปใช้ ครูควรใช้ หลักในการ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ศึกษาจุดประสงค์วา่ จะกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ในเรื่ องใดบ้ าง แล้ วกาหนด
เนื ้อหาให้ ตรงตามจุดประสงค์นนๆ
ั้
2. คัดเลือกกรณีตวั อย่างที่เหมาะกับจุดประสงค์และเนื ้อหาให้ เหมาะกับผู้เรี ยน ในเรื่ อง
ความสนใจ ประสบการณ์ และวัยของผู้เรี ยน
3. สร้ างกรณีตวั อย่าง อาจสร้ างขึ ้นเองโดยการสมมติเรื่ องราวขึ ้นมา หรื อเลือกเหตุการณ์
จากหนังสือพิมพ์ หรื อเรื่ องจริ งตามความเหมาะสม
4. สร้ างประเด็นปั ญหาให้ นกั เรี ยนได้ คิด วิเคราะห์ อภิปราย ถกเถียง เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการแก้ ปัญหาประเด็นปั ญหานันๆ
้ เพื่อประกอบการอภิปราย และสรุป
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2536) กล่าวว่า การนากรณีตวั อย่างไปใช้ ประกอบการสอนเรื่ องที่
นามาใช้ เป็ นกรณีในการเรี ยนนัน้ ควรจะเป็ นเรื่ องจริ งที่เกิดขึ ้นในสภาพชุมชน โรงเรี ยน หรื อสถาบัน
นันตั
้ งอยู
้ ่ ในกรณีที่เป็ นปั ญหา ควรจะศึกษาว่าอะไรน่าจะเป็ นสาเหตุและทางแก้ ควรจะมีกี่ทาง ทา
ได้ อย่างไรบ้ าง ให้ ผ้ อู ภิปรายทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่ทกุ คนจะได้ เรี ยนรู้ความคิดึึง่ กัน
และกัน ประสบการณ์จากการศึกษากรณีจะไม่มีทฤษฎีใดๆ และจะเป็ นการเพิ่มประสบการณ์
ให้ กบั ผู้เรี ยนอีกด้ วย
สรุปได้ วา่ การนากรณีตวั อย่างไปใช้ ในการเรี ยนการสอนสามารถทาได้ หลายรูปแบบ โดย
อาจเป็ นแผนภูมิ รูปภาพ การ์ ตนู วีดิทศั น์ แผ่นใส เพื่อนาเสนอให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน
2.7 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่ าง
ชูศกั ดิ์ สิงห์อุดร (2532) ได้ กาหนดขันตอนการสอนแบบเทคนิ
้
คศึกษากรณีตวั อย่างไว้ ดังนี ้
1. ขันเตรี
้ ยม ผู้สอนแนะนาวิธีการศึกษากรณีตวั อย่าง และแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุม่
2. ขันเสนอกรณี
้
ตวั อย่าง ให้ กรณีตวั อย่างให้ ผ้ เู รี ยนศึกษา
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3. ขันวิ
้ เคราะห์ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ร่วมกันอภิปราย ระดมพลังสมอง รวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตวั อย่างที่ศึกษา
4. ขันสรุ
้ ป ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันอภิปรายสรุป
5. ขันประเมิ
้
นผล ผู้เรี ยนตอบปั ญหาที่กาหนดให้ จากกรณีตวั อย่าง
พัชริ นทร์ ธารี รัฐการพ์ (2535) ได้ กาหนดขันตอนการสอนแบบเทคนิ
้
คศึกษากรณีตวั อย่าง
ดังนี ้
1. ขันเตรี
้ ยม ผู้สอนแบ่งผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ ผู้สอนแนะนาวิธีการศึกษากรณีตวั อย่าง การ
ค้ นคว้ า และการอภิปรายภายในกลุม่
2. ขันด
้ าเนินการสอน
2.1 ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ผู้สอนนาสือ่ ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อเรื่ อง เช่น รูปภาพ ข่าว
หนังสือพิมพ์ และสือ่ อื่นๆ มาสนทนาึักถามปั ญหา
2.2 ขันเสนอกรณี
้
ตวั อย่าง ผู้สอนให้ กรณีตวั อย่างผู้เรี ยนศึกษา
3. ขันวิ
้ เคราะห์ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ระดมสมอง อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
ตัวอย่าง
4. ขันเสนอผลงาน
้
ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนเสนอผลงาน และให้ ผ้ เู รี ยนกลุม่ อื่นๆ มี
โอกาสึักถามข้ อสงสัย
5. ขันสรุ
้ ปผล ผู้สอนและผู้เรี ยนร่วมกันสรุปแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการแก้ ปัญหา
สรุปได้ วา่ ขันตอนการสอนโดยใช้
้
เทคนิคศึกษาแบบกรณีตวั อย่างผู้วิจยั ได้ นามาประยุกต์ใช้
ดังนี ้
ขัน้ เตรียม
1.1 เร้ าความสนใจนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ครูนาสือ่ ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาวิชา โดยเสนอภาพข่าว
จากหนังสือพิมพ์ โดยใช้ สอื่ แผ่นใส วีดโิ อึีดี และพาวเวอร์ พอยท์ เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนตอบสนอง
ต่อการเรี ยนรู้ดงั นี ้
1.1.1 ใช้ คาถามให้ เกิดแนวคิดในเนื ้อหาวิชาโดยให้ นกั เรี ยนใช้ ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมในการตอบคาถาม
1.1.2 สุม่ นักเรี ยนเป็ นตัวแทนตอบคาถาม จานวน 2-3 คน
1.1.3 ครูสรุปคาตอบของนักเรี ยนเพื่อให้ เกิดแนวคิดที่ถกู ต้ อง
1.2 แจ้ งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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ขัน้ เสนอกรณีตัวอย่ าง
1.3 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 5-6 คน ใช้ วิธีแบ่งเป็ นกลุม่ โดยการจับฉลาก โดยให้
แต่ละกลุม่ เลือกประธานเลขานุการ และกรรมการตามที่ภายในกลุม่ พิจารณาคัดเลือกกัน หลังจาก
นันประธานของแต่
้
ละกลุม่ รับเอกสารประกอบการสอน เช่น บัตรกาหนดงาน ใบความรู้ กรณี
ตัวอย่างใบงาน แบบประเมินพฤติกรรมกลุม่ และบัตรเฉลย แล้ วร่วมกันศึกษาเอกสารต่างๆ โดย
ประธานกลุม่ ประสานงานและให้ ความช่วยเหลือภายในกลุม่ ตน
ขัน้ วิเคราะห์
1.4 นักเรี ยนแต่ละกลุม่ ร่วมกันระดมสมองอภิปรายประเด็นคาถามจากบัตรกาหนดงาน
แล้ วรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารใบความรู้ ประสบการณ์เดิม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
ตัวอย่างเพื่อพิจารณาหาแนวคาตอบและเตรี ยมการสรุปลงในเอกสารใบงาน
ขัน้ สรุป
1.5 ขันสรุ
้ ป มีกิจกรรมดังนี ้
1.5.1 ตัวแทนแต่ละกลุม่ เสนอผลงานการตอบคาถามอย่างมีเหตุผลที่ครู
กาหนดให้ จากกิจกรรมใบงานกรณีตวั อย่าง และสรุปลงใน Mind Mapping
1.5.2 ครูและนักเรี ยนร่วมกันอภิปรายแนวคิดของนักเรี ยนแต่ละกลุม่ เพื่อเป็ น
ข้ อสรุปของปั ญหา
ขัน้ ประเมินผล
1.6 ขันประเมิ
้
นผลมีกิจกรรมดังนี ้
1.6.1 สังเกตจากทางานกลุม่
1.6.2 การทางานตามบัตรกาหนดงาน
1.6.3 การเสนอรายงานหน้ าชัน้
2.8 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษากรณีตัวอย่ าง
เอ็ดจ์และโคลแมน (Edge n.d.; Coleman,1982) ได้ ชี ้ให้ เห็นประโยชน์ของการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ กรณีตวั อย่างดังนี ้
1. ผู้เรี ยนสามารถคิดได้ อย่างละเอียดรอบคอบ และคิดได้ อย่างชัดเจน ถึงแม้ จะเป็ น
สถานการณ์ที่ยงุ่ ยากึับึ้ อน เป็ นสถานการณ์ที่นา่ สงสัยหรื อคลุมเครื อก็ตาม
2. ผู้เรี ยนสามารถใช้ เป็ นกลไกในการวางแผนปฏิบตั ิอย่างมีเหตุผลถูกต้ อง และมีลกั ษณะ
สร้ างสรรค์
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3. ผู้เรี ยนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริ มาณได้ เมื่อกรณีตวั อย่าง
เป็ นปั ญหาตัวเลขการเงินและสัดส่วน เป็ นต้ น
4. ผู้เรี ยนสามารถที่จะแยกแยะข้ อมูลที่มีความสาคัญ สามารถระบุวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ ไข
5. ผู้เรี ยนสามารถที่จะชี ้ข้ อมูลที่สาคัญที่ขาดหายไป ที่ใช้ สาหรับการวางแผนปฏิบตั ิและ
การตัดสินใจ
6. ผู้เรี ยนสามารถที่จะสือ่ สารให้ เกิดความเข้ าใจด้ วยปากเปล่าจากการแสดงความคิดเห็น
และอภิปราย
7. ผู้เรี ยนสามารถเขียนตามเรื่ องได้ อย่างกระชับและชัดเจน สามารถที่จะเขียนรายงานได้
อย่างมีน ้าหนักและจูงใจ
8. ผู้เรี ยนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือ และเป็ นเครื่ องชี ้นาที่จะเพิ่มพูนความสามารถ
9. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขมุ รอบคอบ และมีวฒ
ุ ิภาวะในการใช้ ดลุ ยพินิจตัดสินใจกิจกรรม
ต่างๆ ได้ ดีขึ ้น
ทิศนา แขมมณี (2536) กล่าวถึงประโยชน์ของกรณีตวั อย่าง ดังนี ้
1. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจกั คิด และพิจารณาข้ อมูลทีต่ นได้ รับอย่างเคร่งครัด
2. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นข้ อมูลึึง่ กันและกัน รวมทังการน
้
าเอากรณีตวั อย่าง
ต่างๆ ึึง่ คล้ ายคลึงมาใช้ ในชีวิตจริ ง
3. ช่วยให้ การเรี ยนมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับความจริ ง ึึง่ มีสว่ นทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความ
คิดเห็น อภิปราย รู้จกั การแยกแยะปั ญหามีความร่วมมือในการทางานกลุม่ และนามาใช้ ในชีวิตจริ ง
สรุปได้ วา่ ประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษากรณีตวั อย่าง คือผู้เรี ยนได้ เรี ยนอย่างพิจารณา
ข้ อมูล ทาให้ ได้ คิด ได้ แยกแยะข้ อมูล ได้ หาเหตุผล ได้ สรุป มีโอกาสแลกเปลีย่ นข้ อมูลึึง่ กันและกัน
จากการทางานเป็ นกลุม่
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่ าง
งานวิจัยในประเทศ
ชูศกั ดิ์ สิงห์อุดร (2532) ได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพฤติกรรมการ
ทางานกลุม่ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้ เทคนิคศึกษากรณี
ตัวอย่างกับการสอนตามคูม่ ือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพฤติกรรมการ
ทางานกลุม่ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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พัชริ นทร์ ธารี รัฐการพ์ (2535) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา โดย
เทคนิคการสอนแบบกรณีตวั อย่าง กับการสอนตามคูม่ ือครู พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษาของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีความสามารถในการแก้ ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อัญชลี เครื อคาขาว (2540) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การใช้ เหตุผลเชิง
จริ ยธรรม และพฤติกรรมการทางานกลุม่ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนวิชาจริ ยธรรมกับ
บุคคลโดยการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวั อย่างที่ใช้ การเรี ยนแบบร่วมมือ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวั อย่าง ที่ใช้ การเรี ยนแบบร่วมมือ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ สงู กว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนตามคูม่ ือครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวั อย่าง
ที่ใช้ ในการเรี ยนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนตามคูม่ ือครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. พฤติกรรมการทางานกลุม่ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวั อย่าง
ที่ใช้ การเรี ยนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนตามคูม่ ือครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิจยั ดังกล่าวสรุปได้ วา่ การสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวั อย่างมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงเพราะผู้เรี ยนได้ ทางานเป็ นกลุม่ ได้ สมั พันธ์ กบั ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งทาให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา และเลือกวิธีการแก้ ปัญหาได้ เนื่องจากการมีวินยั ในตนเองและ
สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 ความหมายของการแบ่ งปั นความรู้
Kermally (2002 อ้ างถึงใน สุภณิดา ปุสรุ ิ นทร์ คา, 2549) ให้ ความหมายของการแบ่งปั น
ความรู้วา่ เป็ นการแบ่งความรู้เป็ นลักษณะการส่งผ่านของความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ ง โดยความรู้ที่
ไม่ปรากฏชัดแจ้ ง จะมีการส่งผ่านจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ และจากบุคคลหลายๆ คนไป
ยังกลุม่ และทีม ผ่านการสนทนา การเสวนา และการประชุม การส่งผ่านความรู้อาจจะพบ
ในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ

64
McAndrew และคณะ (2004) ได้ ให้ ความหมายของการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้วา่ การ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดการความรู้เป็ นปั จจัยสาคัญในการสนับสนุนการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต และมีความสามารถในการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องในงานอาชีพในทุกหนทุกแห่ง ใน
หลักการของชุมชนนักปฏิบตั ิึงึ่ ถือเป็ นเครื อข่ายในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ มีลกั ษณะคล้ ายกับเป็ น
การดึงดูดความสนใจของบุคคลที่ทางานร่วมกันให้ มีการแลกเปลีย่ นแบ่งปั นสิง่ ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันและมีการพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่สามารถใช้ ในการพัฒนาและสนับสนุน เช่น การ
เป็ นชุมชนโดยการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลีย่ นนี ้ควรที่จะได้ รับการ
สนับสนุนโดยการจัดหาสิง่ แวดล้ อม เช่น ึอฟท์แวร์ เพื่อเสนอหนทางที่ดีสาหรับชุมชนนักปฏิบตั ิ
KMinbusiness (2009) ได้ ให้ นิยามของการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้วา่ หมายถึง การที่กลุม่ คนที่
มีความสนใจในเรื่ องที่เหมือนกันมารวมตัวกันเพื่อพูดคุย อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรื อ
ความรู้ในเรื่ องต่างๆ ร่วมกันด้ วยความเต็มใจในลักษณะที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ เพื่อได้
เป็ นความรู้หรื อความคิดใหม่ๆ สามารถนาไปปรับใช้ กบั งานของตน
วิจารณ์ พานิช (2547) ได้ ให้ ความหมายของการแบ่งปั นความรู้วา่ การแบ่งปั นความรู้เป็ น
กระบวนการที่ทาให้ เกิดความรู้ใหม่เกิดขึ ้นภายในองค์การ ึึง่ ความรู้ใหม่ดงั กล่าวเกิดจากการ
ปฏิสมั พันธ์ ลกู โึ่ระหว่างความรู้ที่เปิ ดเผยกับความรู้ที่ฝังลึกในลักษณะวงจรเพิ่มพลัง ดังนี ้
1. การแลกเปลีย่ นความรู้ฝังลึก เกิดจากสัมพันธ์ ใกล้ ชิด เช่น การฝึ กโดยการทางาน
ร่วมกัน การจัดประชุมคนในหน่วยงานเดียวกัน โดยการประชุมแบบระดมความคิด
2. การแลกเปลีย่ นความรู้ฝังลึกไปเป็ นความรู้ที่เปิ ดเผย โดยการนาความรู้ฝังลึกออกมา
นาเสนอในรูปแบบของการเล่าเรื่ อง การเปรี ยบเทียบ และการนาเสนอเป็ นรูปแบบ
3. การแลกเปลีย่ นความรู้ที่เปิ ดเผยในรูปของเอกสาร การประชุม ตารา และฐานข้ อมูลใน
คอมพิวเตอร์
4. การแลกเปลีย่ นความรู้ที่เปิ ดเผยไปเป็ นความรู้สกึ ฝั งลึก ึึง่ อาจเป็ นความรู้ที่ฝังลึกใน
ระนาบความลุม่ ลึกที่สงู ขึ ้น การมีความรู้ที่เปิ ดเผยในรูปแบบที่เป็ นรูปธรรม เรี ยนรู้งา่ ย เข้ าใจง่าย
จะช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่เปลีย่ นความรู้ไปเป็ นความรู้ที่ฝังลึก และเพิ่มระดับความลุม่ ลึก
สรุปได้ วา่ การแบ่งปั นความรู้ เป็ นการที่กลุม่ บุคคลได้ มีการแบ่งปั น หรื อแลกเปลีย่ น
ทรัพยากรสารสนเทศ ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทาให้ เกิดประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
โดยการแลกเปลีย่ นนันท
้ าได้ หลากหลายรูปแบบ ทังด้
้ วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษร
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3.2 องค์ ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สุภนิดา ปุสรุ ิ นทร์ คา (2549) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้วา่
ประกอบไปด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่ ชุมชนนักปฏิบตั ิ การดาเนินกิจกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรสนับสนุนการแบ่งปั นความรู้ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. ชุมชนนักปฏิบตั ิึงึ่ คือสมาชิกในเครื อข่ายทางสังคมหนึง่ ที่มีความสนใจในเรื่ องราว
เดียวกัน โดยสมาชิกประกอบไปด้ วย ผู้ดาเนินรายการ ผู้อานวยความสะดวก ผู้บนั ทึกและสมาชิก
ของชุมชนนักปฏิบตั ิ
2. การดาเนินกิจกรรม ประกอบไปด้ วย 2 ขันตอนที
้
่สาคัญ ได้ แก่ 1) การปฐมนิเทศเชิง
ปฏิบตั ิการ 2) ดาเนินกิจกรรมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ด้วยวิธีการเรี ยนแบบร่วมมือ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ได้ แก่ เว็บไึต์
เว็บบล็อก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนทนา กระดานสนทนา โทรศัพท์ คูม่ ือแนวทาง
ปฏิบตั ิ
ณัฏฐ์ สติ า สิริรัตน์ (2551) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
บนเครื อข่ายแบบชี ้นาตนเอง ประกอบไปด้ วย
1. ฐานข้ อมูลความรู้บนเครื อข่าย เป็ นกระบวนการต่างๆ รวมถึงระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ น
เว็บไึต์ โดยการรวบรวม จัดเก็บ สืบค้ น ประมวลผล และแสดงผล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลองค์ความรู้
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึง ค้ นหา ตลอดจน
สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยที่ข้ อมูลเหล่านี ้มีการ
รวบรวมและจัดเก็บเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามที่
รูปแบบกาหนดไว้ นอกจากนี ้ฐานทรัพยากรยังเชื่อมโยงถึงช่องทางในการติดต่อสือ่ สารบนเว็บไึต์
ได้ แก่ ห้ องสนทนา และกระดานสนทนา สาหรับผู้เรี ยนใช้ ในการตังค
้ าถามหรื อขอคาปรึกษาจาก
ผู้สอน หรื อตังกระทู
้
้ เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เรี ยนคนอื่นในประเด็นที่ต้องการ ฐานทรัพยากรจึง
เป็ นทังแหล่
้ งข้ อมูลและช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร สาหรับการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้บนเครื อข่าย
2. ทีมเรี ยนรู้บนเครื อข่าย เป็ นการให้ บุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปมาทางานร่วมกันโดยมีการ
กาหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ึึง่
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบชี ้นาตนเอง เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมนัน้
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นกลุม่ เป้าหมาย จาเป็ นต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องบทบาทของ
สมาชิก วิธีการสือ่ สาร และวิธีการเรี ยนรู้ในการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม รวมถึงมีการฝึ กทักษะเพื่อให้
สามารถใช้ เครื่ องมือต่างๆ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมได้
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3. เครื่ องมือในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้บนเครื อข่าย เป็ นกระบวนการที่บุคคลมีสว่ นร่ วมหรื อ
ถูกกระตุ้นจู งใจให้ มีส่ว นร่ วมในการถ่ายทอดความคิ ด ความรู้ และประสบการณ์ ที่ ตนเองมี อ ยู่
ออกมาอย่างเปิ ดเผยจริ งใจ ด้ วยความมั่นใจว่าความรู้ และประสบการณ์ ที่ถ่ายทอดออกไปนันจะ
้
เกิดประโยชน์ต่อกลุม่ กิ จกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จะเกิ ดขึ น้ ได้ ด้วยปั จจัยหลายประการ เช่น
ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจ ความเต็มใจ และความรู้สกึ ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การ
ฝึ กทักษะการใช้ เครื่ องมือในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สามารถพัฒนาขึ ้นได้ จากการฝึ กปฏิบตั ิอ ย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอจะช่วยให้ สามารถเลือกใช้ เครื่ องมือได้ อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
เครื่ องมือในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่ใช้ ในรูปแบบการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้บนเครื อข่าย
4. ผู้เชี่ยวชาญบนเครื อข่าย ควรที่จะมีการกาหนดกลุม่ บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทังในประเด็
้
นเนื ้อหาที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ ในฐานทรัพยากร รวมถึงมี ความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้ านการศึกษาวิจยั สาหรับทาหน้ าที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญบนเครื อข่ายเพื่อให้ ความ
ช่วยเหลือ และเป็ นที่ปรึกษาในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่ร่วมเป็ นสมาชิกในทีมเรี ยนรู้ เพื่อให้ การเรี ยนรู้
นันด
้ าเนินไปตามกลวิธีและเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. เทคโนโลยีที่สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้บนเครื อข่าย นามาใช้ ในการติดต่อสือ่ สาร
ระหว่างบุคคล โดยที่เครื่ องมือเหล่านี ้จะช่วยให้ การกระจายความรู้ การติดต่อสือ่ สาร การถ่ายทอด
และแลกเปลีย่ นความรู้ สามารถดาเนินการได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ (2551) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบของการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประกอบ
ไปด้ วย
1. บุคคล คือ ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้ องในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ช่วยในการส่งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ การดาเนินการตามกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบไปด้ วย ผู้จดั การรายวิชา ผู้ประสานงานหรื อผู้ช่วยสอน เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วม
เรี ยนรู้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ และบทบาทแตกต่างกันไป
2. สาระความรู้ คือ ข้ อมูล สารสนเทศ ทักษะ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้ อง
เหมาะสมกับประเด็นปั ญหาที่ต้องการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทังที
้ ่เป็ นแหล่งความรู้จากตัวบุคคล และ
จากเอกสาร ทฤษฎี คูม่ ือต่างๆ รวมถึงสิง่ ที่บุคคลได้ สร้ างขึ ้นหรื อได้ รับมา อาจเกิดจากการ
แลกเปลีย่ นข้ อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกลัน่ กรองจากการสืบค้ นหาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้สาระ
ความรู้ที่สาคัญจะเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหารายวิชาทีส่ ามารถนามาบูรณาการ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเป็ นผลงานได้
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3. คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการเรี ยนอย่างร่วมมือ คือ สถานที่หรื อช่องทางที่จะช่วยให้ เพื่อน
ร่วมเรี ยนรู้มีปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กัน สนับสนุนการทางานร่วมกัน ช่วยในการกาหนดความรู้ การแสวงหา
ความรู้ การแลกเปลีย่ นแบ่งปั นความรู้ การสร้ างความรู้ และนามาประยุกต์ใช้ ทาให้ เกิดการ
ไหลเวียนของความรู้ โดยสามารถเลือกใช้ ได้ ตามความต้ องการของแต่ละบุคคล ไร้ ข้อจากัดเรื่ อง
เวลาและสถานที่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ เพื่อให้ เกิดการกระจายความรู้ และการเรี ยนรู้
อย่างทัว่ ถึง
4. การปรับเปลีย่ นและจัดการพฤติกรรม เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ บุคคลที่เข้ าร่วม
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกิดพฤติกรรมการกระทาอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ และ
ปรารถนาที่จะได้ รับความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรม อีกทังยั
้ งเป็ นการขจัดปั ญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นและขัดขวางไม่ให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้นนออกไป
ั้
ทังนี
้ ้จะต้ องได้ รับการ
สนับสนุนจากผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง รวมทังสร้
้ างบรรยากาศที่เปิ ดกว้ างให้ บุคคลเข้ ามาพบปะกัน เพือ่
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั ตลอดเวลา
5. การประเมิน ถือเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยติดตามผลการดาเนินกิ จกรรม ตามกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่จดั ขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อประเมินผลงานที่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้ได้ พฒ
ั นาขึ ้น และประเมิน
พฤติกรรมการสร้ างความรู้ทงก่
ั ้ อนและหลังผ่านการเข้ าร่วมกิจกรรมตามกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ อีกทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้สอนในการปรับเปลีย่ นกิ จกรรมให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และ
ยังใช้ เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินผลสาเร็ จของกระบวนการ ตลอดจนผลข้ างเคียงหรื อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้น
Kminbusiness (2009) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่สาคัญๆ ของการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
มีอยูด่ ้ วยกัน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. คน (People) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ เพราะเป็ นแหล่งศูนย์รวมของ
ความรู้ที่สมควรนาออกมาแบ่งปั นเป็ นอย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็ นคนที่มีความรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง
และอยากจะมาแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นความรู้นนั ้ ด้ วยความเต็มใจ
2. สถานที่ และบรรยากาศ (Place) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึง่ ที่จะทาให้
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี (สบายๆ ผ่อน
คลาย) มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุม่ คน จะทาให้ คนเหล่านันมาเจอกั
้
น พูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์
ปั ญหา แบ่งปั น และแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ึงึ่ กันและกันอย่างสบายใจ
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3. สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้ การ
แบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกิดได้ งา่ ยและสะดวกขึ ้น เช่น กระดานสาหรับเขียน คอมพิวเตอร์
สาหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปั นหรื อการส่งต่อข้ อมูล

คน
(People)

สถานที่และบรรยากาศ
(Place)

สิง่ อานวยความสะดวก
(Infrastructure)

แผนภาพที่ 2.12 องค์ประกอบในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
จากการศึกษาองค์ประกอบการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ผู้ศกึ ษาสรุปว่า องค์ประกอบของการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ ดังนี ้
1. บุคคล มีทงบุ
ั ้ คคลที่เป็ นสมาชิกในเครื อข่าย ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่สนใจในเรื่ อง
เดียวกันกับสมาชิกในเครื อข่าย ึึง่ บุคคลต่างๆ ในเครื อข่ายนันจะมี
้ เป้าหมายในการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ที่เหมือนกันหรื อไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้ องในการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เป็ นผู้ที่ช่วยในการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ขึ ้น
2. ความรู้ที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ น ได้ แก่ ข้ อมูล สารสนเทศ ทักษะ ประสบการณ์
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้ องเหมาะสมกับความรู้ที่ต้องการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กัน
3. เทคโนโลยีสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เปรี ยบได้ กบั เป็ นพื ้นที่ในการทากิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยน เทคโนโลยีที่ใช้ ในการสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มีหลาย
ประเภทึึง่ จะต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับกิจกรรมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4. กิจกรรมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เครื อข่ายทุกเครื อข่ายนันต้
้ องมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันในเครื อข่ายเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของเครื อข่ายที่ตงเอาไว้
ั้
การ
ร่วมกันทากิจกรรมของสมาชิกในเครื อข่ายจะเป็ นสิง่ ที่ทาให้ เครื อข่ายมีลกั ษณะเป็ นพลวัตร
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ไม่หยุดนิ่ง เป็ นวิธีการเพิ่มสมาชิกในเครื อข่ายและทาให้ เครื อข่ายสามารถอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน
ไม่เสือ่ มสลายไป
5. การประเมินผล เป็ นสิง่ ที่สาคัญเพื่อที่จะสามารถติดตามผลการดาเนินกิจกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของเครื อข่าย สามารถประเมินผลในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ได้ ทงในระหว่
ั้
างและ
หลังการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ในการออกแบบการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้นนนอกจากที
ั้
่
จะต้ องทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จาเป็ นในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แล้ วยังต้ องมีการกาหนด
กลยุทธ์ และวิธีการสอนที่เหมาะสมในการส่งเสริ ม สนับสนุน กระตุ้นและจูงใจในผู้เ รี ยนได้ ทา
กิจกรรมต่างๆ ไปตามขันตอนในการแลกเปลี
้
ย่ นเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 ขัน้ ตอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Trudell (2006) ได้ กล่าวว่า กระบวนการในการสร้ างการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน ได้ แก่
1. การระบุความต้ องการ โดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ความต้ องการของเครื อข่าย ด้ วยการ
สารวจ สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเพื่อวิเคราะห์ความต้ องการ
2. ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อระบุกิจกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่ตรง เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้ องการของเครื อข่ายได้
3. เลือกเครื่ องมือในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่เหมาะสม เมื่อได้ ทราบถึงความต้ องการและ
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่จะใช้ แล้ ว ก็ต้องมีการเลือกเครื่ องมือที่เหมาะสมมาใช้ ด้วย ความรู้
บางอย่างสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้ จากการใช้ เทคโนโลยี
4. สร้ างเป็ นรูปแบบพฤติกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกัน
โดยทัง้ 4 ขันตอนนั
้
นจะต้
้ องมีการติดต่อสือ่ สารกันอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเพื่อ
เสริ มสร้ างกระบวนการในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ณัฏฐ์ สติ า ศิริรัตน์ (2551) ได้ กล่าวถึง ขันตอนในการแลกเปลี
้
ย่ นเรี ยนรู้บนเครื อข่ายตาม
แนวคิดการเรี ยนรู้แบบชี ้นาตนเอง มี 7 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. การวางแผนและกาหนดทิศทางการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนที่เป็ นสมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมใน
การวางแผน การกาหนดเป้าหมาย และวิธีการเรียนรู้ของกลุม่ ด้ วยการจัดกิจกรรมการสนทนา
ระหว่างสมาชิกในกลุม่ ภายใต้ บรรยากาศที่เป็ นกันเอง เพื่อให้ สมาชิกแต่ละคนเปิ ดใจสนทนาถึง
เป้าหมายการเรี ยนรู้ของตนเอง จากนันร่
้ วมกันกาหนดเป้าหมายของกลุม่ โดยคานึงถึงความ
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สอดคล้ องระหว่างเป้าหมายของสมาชิกกับเป้าหมายของกลุม่ ขันตอนนี
้
้รวมถึงการกาหนดบทบาท
หน้ าที่ของสมาชิก และแนวปฏิบตั ิร่วมกันในการเรี ยนรู้ของสมาชิกในกลุม่
2. สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ เป็ นวิธีการที่ใช้ ในการกระตุ้นให้ บุคคลที่เป็ นสมาชิกในกลุม่
มีความสนใจ มีความเต็มใจและมีความพยายามในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้ ครบถ้ วนและบรรลุ
เป้าหมายของกลุม่ ที่กาหนดไว้
3. สนับสนุนแหล่งข้ อมูลและแหล่งวิทยากร เป็ นกระบวนการในการช่วยเหลือสนับสนุน
และอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนที่เป็ นผู้ใหญ่ ึึง่ มีวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างจาก
เด็ก กล่าวคือ เป็ นการเรี ยนรู้หรื อค้ นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ประสบการณ์และการคิดทบทวน
จนเกิดความรู้ใหม่ (intuition) การเรี ยนรู้สาหรับผู้ใหญ่จึงเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นภายในตัวผู้เรี ยน
นอกจากนี ้ ในการจัดการเรี ยนรู้สาหรับผู้ใหญ่บทบาทของผู้สอนจะเปลีย่ นจากการเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรู้มาเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้คอยให้ คาปรึกษา แนะนาแหล่งเรี ยนรู้ ร่วม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสามารถเรี ยนรู้ไปพร้ อมกับผู้เรี ยนได้ การสนับสนุนแหล่งข้ อมูลและ
แหล่งวิทยากรจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
4. จัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลและนาผลจากข้ อมูลที่ค้นพบไปใช้ เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยให้ ผ้ เู รี ยนเลือกศึกษาข้ อมูล องค์ความรู้จาก
แหล่งเรี ยนรู้ ที่จดั ไว้ ให้ บนเว็บไึต์ตามความต้ องการหรื อความสนใจของแต่ละบุคคล ทาการถ่าย
โอนข้ อมูลที่ต้องการนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้ ได้ มาึึง่ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการ
บูรณาการของความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ ศกึ ษา จัดเก็บและบันทึกไว้ บนบล็อกของทีม
สาหรับใช้ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั สมาชิกในทีมเพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างผลงานของทีมและผลงาน
รายบุคคลต่อไป
5. ฝึ กทักษะในการสืบสวนสอบสวน และการลองผิดลองถูก การสืบสวนสอบสวนจะช่วย
พัฒนาทักษะในการตังค
้ าถามให้ แก่ผ้ เู รี ยนทาให้ สามารถตังค
้ าถามเพื่อให้ ได้ ข้อ มูลในเชิงลึกมาก
ขึ ้น ในขณะที่การลองผิดลองถูกจะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงทางความคิดให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ ทาให้
สมาชิกในทีมได้ มีการเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือกันในการนาความรู้
ประสบการณ์ละความเชี่ยวชาญของทุกคนออกมาใช้ ในการสร้ างผลงานตามที่กาหนดไว้ ในแผน
กากับกิจกรรม
6. ทบทวนผลการเรี ยนรู้และปรับปรุงแก้ ไข ผลงานของทีมและผลงานรายบุคคลทุก
ผลงานที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิกิจกรรมในขันการจั
้
ดเก็บรวบรวมข้ อมูลและนาผลจากข้ อมูลที่
ค้ นพบไปใช้ และขันการสื
้
บสวนสอบสวนและการลองผิดลองถูก จะนามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั
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ผู้เชี่ยวชาญบนเครื อข่ายเพือ่ นาข้ อคิดเห็นที่ได้ จากความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญบนเครื อข่าย มาทาการทบทวนและปรับปรุงแก้ ไขเพื่อสร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
7. ประเมินผลการเรี ยนรู้ มีประเมินผลการเรี ยนรู้ ใน 4 ลักษณะ คือ
7.1 การประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนรายบุคคล โดยให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบประเมิน
ตนเองก่อนและหลังการทดลองใช้ รูปแบบฯ โดยใช้ แบบประเมินตนเองที่สร้ างขึ ้น
7.2 การประเมินผลการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมของสมาชิกในทีม โดยให้ สมาชิกใน
แต่ละทีมทาการประเมินผลการเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นทีม หลังการทดลองให้ รูปแบบฯ โดยใช้ แบบ
ประเมินการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีมที่สร้ างขึ ้น
7.3 การประเมินผลงานของทีม โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญบนเครื อข่ายทาการ
ประเมินผลงานของทีมที่ได้ จากการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ ภายหลังการทดลองใช้ รูปแบบ
โดยใช้ แบบประเมินผลงานของทีมที่สร้ างขึ ้น
7.4 การประเมินผลงานรายบุคคล โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญบนเครื อข่ายทาการ
ประเมินผลงานรายบุคคลที่ได้ จากการปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ ภายหลังการทดลองใช้
รูปแบบฯ โดยใช้ แบบประเมินผลงานรายบุคคลที่สร้ างขึ ้น
ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ (2551) ได้ กล่าวถึง ขันตอนในการพั
้
ฒนากระบวนการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้โดยใช้ คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการเรี ยนรู้อย่างร่วมมือตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนเพื่อสร้ างพฤติกรรมการสร้ างความรู้ของนิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้ วย
6 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขันแนะน
้
าแนวทาง สร้ างกลุม่ สัมพันธ์ เป็ นขันตอนในการชี
้
้แจงลักษณะรายวิชา วิธีการ
จัดการเรี ยนการสอน สือ่ การสอน การวัดผลการเรี ยน และกาหนดการเรี ยนเบื ้องต้ นที่จะเกิดขึ ้น
ตามกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้จุดหมาย และสร้ าง
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ จากนันด
้ าเนินกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ เพื่อสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ สร้ าง
ทัศนคติให้ เพื่อนร่วมเรี ยนรู้ได้ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
กระบวนการ ให้ เห็นคุณค่าของการแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ให้ กบั คนผู้อื่น และสร้ างพฤติกรรมให้
คนยินยอมพร้ อมใจที่จะแบ่งปั นความรู้ ึึง่ กันและกัน โดยไม่หวงวิชา เปิ ดโอกาสให้ เพื่อนร่วมเรี ยนรู้
ทุกคนได้ พูดคุยกัน แนะนาประวัติสว่ นตัว ทักษะ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์การทางาน
สิง่ ที่สนใจและเป้าหมายที่จะนาสาระความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้
2. ขันก
้ าหนดความรู้ นาไปสูเ่ ป้าหมาย เป็ นขันที
้ ่เพื่อ นร่วมเรี ยนรู้จะได้ สารวจประเด็น
ปั ญหาหรื อหัวข้ อโครงการที่สนใจ และกาหนดหรื อระบุถึงสาระความรู้ที่ต้องการแลกเปลีย่ นความ
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คิดเห็น รับคาปรึกษา คาแนะนา และความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยสอนจะ
ดาเนินการติดต่อประสานงานเพื่อนผู้เชี่ยวชาญโดยการสารวจรายชื่อเพื่อนผู้เชี่ยวชาญให้
เหมาะสมกับประเด็นปั ญหาหรื อหัวข้ อโครงการที่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้สนใจ และเพื่อเร้ าความสนใจ
สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ ้น และเพื่อนร่วมเรี ยนรู้จะได้ ร่วมกันค้ นหา และเสนอรายชื่อเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญผ่านเครื่ องมือกระดานความรู้ด้วย เพื่อจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลีย่ นเพื่อนเรี ยนเพื่อนรู้
ต่อไป
3. ขัน้ สืบเสาะแสวงหา เพื่อ พัฒนาผลงาน เป็ นขันตอนที
้
่ให้ เพื่อ นร่ วมเรี ยนรู้ ดาเนินการ
พัฒนาผลงาน จากการสืบค้ นและแสวงหาสาระความรู้ จากแหล่งความรู้ ที่เกี่ ยวข้ อง ึึ่งสามารถ
แสวงหาได้ จากการค้ นคว้ าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต จากเอกสาร ตาราที่มีอยู่ จากการดึงความรู้ ที่
เป็ นนัยจากบุคคลต่างๆ ที่ทกั ษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ แล้ วจึงสังเคราะห์
สาระความรู้ที่ได้ ผนวกกับความรู้ที่มีอยูใ่ ห้ อยูใ่ นรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ได้
4. ขันพบปะแลกเปลี
้
ย่ น เพื่อนเรี ยนเพื่อนรู้ เป็ นขันของการจั
้
ดกิจกรรมพบเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญแบบพบหน้ า และแบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแนวทางปฏิบตั ิในการพัฒนาผลงาน
5. ขันสร้
้ างสรรค์เผยแพร่ร่วมแก้ ร่วมปรับ เป็ นขันผู
้ ้ เรี ยนนาสาระความรู้ที่แสวงหา และ
รวบรวมไว้ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาผลงาน ด้ วยการร่วมกันระดมสมอง เสนอความคิดเห็นกัน
และวางแผนออกแบบพัฒนาผลงานกลุม่ เพื่อที่เพื่อนร่วมเรี ยนรู้จะได้ นาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผลงานของตนเอง
6. ขันประเมิ
้
นผลงานประสานความคิด ให้ ผ้ เู รี ยนเสนอผลงานโดยมีเพื่อนผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้สอนร่วมกันอภิปรายจุดเด่น จุดด้ อย และให้ คาแนะนาและนาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพผลงานให้ ดียิ่งขึ ้น
จากขันตอนในการแลกเปลี
้
ย่ นเรี ยนรู้ ผู้ศกึ ษาสรุ ปเป็ นขันตอนในการแลกเปลี
้
ย่ นเรี ยนรู้
ได้ ดงั นี ้
1. ชี ้แจงและแนะนาแนวทาง เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ นู าในเครื อข่ายจะต้ องมีการชี ้แจงถึงความ
จาเป็ นในการสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลีย่ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ใน
การสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ น
ความรู้ระหว่างกัน
2. กาหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญเพราะเครื อข่ายสังคมในแต่ละ
เครื อข่าย สมาชิกภายในจะต้ องมีวตั ถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน เครื อข่ายสังคมนันถึ
้ งจะ
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สามารถดารงอยูไ่ ด้ ผู้เรี ยนที่เป็ นสมาชิกในเครื อข่ายสังคมจึงต้ องมีสว่ นร่วมในการกาหนด
วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายสังคมของตน โดยต้ องคานึงถึงความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์
ส่วนตัวและวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายสังคม ึึง่ จะรวมไปถึงการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของสมาชิก
ภายในเครื อข่ายสังคมด้ วย
3. สนับสนุนแหล่งข้ อมูลและผู้เชี่ยวชาญ เป็ นกระบวนการที่ให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และอานวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ผู้สอนจะเปลีย่ นหน้ าที่จากการเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ เป็ นผู้ที่จะคอยอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4. ระบุถึงกิจกรรมที่จะใช้ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
เครื อข่ายสังคม ึึง่ สมาชิกในเครื อข่ายสังคม ควรมีสว่ นร่วมในการเลือกกิจกรรมด้ วยเพื่อสมาชิกใน
เครื อข่ายสังคม จะได้ ทากิจกรรมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ด้วยความเต็มใจ
5. จัดพื ้นที่ให้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับกิจกรรมที่จะใช้ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
โดยผู้สอนจะเป็ นผู้ที่คอยอานวยความสะดวกในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ในเครื อข่ายสังคมและผู้เชี่ยวชาญได้ ใช้ ในกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน
6. ทบทวนความรู้ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สมาชิกแต่ละคนในเครื อข่าย
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน มาสรุปเป็ นความรู้ ของ
ตนเอง และนามาเผยแพร่เพื่อให้ สมาชิกในเครื อข่ายหรื อผู้เชี่ยวชาญได้ แสดงความคิดเห็นและ
ปรับปรุงแก้ ไขร่วมกัน
7. ประเมินผลการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ควรที่จะมีการประเมินผลการเรี ยนหรื อผลงานทังที
้ ่
เป็ นรายบุคคลคลและทังเครื
้ อข่าย
3.4 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจะทาให้ เกิดการแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ของบุคคลนันไม่
้ ใช่เรื่ องที่จะเกิดขึ ้นได้
โดยง่าย เพราะจะต้ องทาให้ ทกุ คนเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีอยูอ่ อกไป เพราะบุคคลมักจะไม่
ยอมแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้ของตน นอกเสียจากว่าบุคคลเหล่านันจะคิ
้ ดว่าถ้ ามีการแบ่งปั น
แลกเปลีย่ นความรู้ให้ กบั คนอื่นนันเป็
้ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าและสาคัญสาหรับเขา ึึง่ มีผ้ สู นใจศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ดังนี ้
Davenport and Prusak (1998) ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของการแบ่งปั น
แลกเปลีย่ นความรู้ไว้ วา่ ปั จจัยที่ทาให้ บุคลากรเกิดการแบ่งปั นแลกเปลีย่ นความรู้มี 4 ประการ
1. การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้ หวังสิง่ ตอบแทน
2. การแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ึงึ่ กันและกัน
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3. ความมีชื่อเสียง
4. ความไว้ วางใจ ึึง่ การไว้ วางใจเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ
Robertson (2002) ได้ กล่าวถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. ความตังใจของที
้
มงาน
2. ขันตอนในการท
้
างาน
3. การให้ ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน
4. ข้ อมูลที่นามาแบ่งปั น
Sharratt และ Usoro (2003) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความเข้ าใจในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ของผู้เข้ าร่วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในชุมชนนักปฏิบตั ิ และนาเสนอในรายงานเรื่ อง Understanding
Knowledge Sharing in Online Communities of Practice เสนอแนะปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ของบุคคล ประกอบด้ วย
1. โครงสร้ างขององค์กร (Organization structure) ได้ แก่ ความยืดหยุน่ และการ
ตอบสนองขององค์กร และการบริ หารจัดการแบบกระจายอานาจ
2. โครงสร้ างสนับสนุนด้ านเทคนิค (Technical infrastructure) คือการสนับสนุนด้ าน
เทคโนโลยีที่ช่วยให้ เกิดการทางานร่วมกันในองค์กร
3. ความไว้ วางใจ (Trust) เป็ นสิง่ ที่ทาให้ บุคคลมีการเปิ ดใจในการพูดคุย สือ่ สารและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย่างปลอดภัย การอานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารและการ
ร่วมมือตลอดจนความเต็มใจในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4. ความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career advancement) คือการให้ รางวัลหรื อผลตอบแทน
ที่ดี
5. ความรู้สกึ เป็ นหมู่คณะ (Sense of community) พร้ อมทีจ่ ะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และเรี ยนรู้
Wah, Loh, Menkhoff and Ever (2005) ได้ เสนอถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. รางวัลและการให้ คายกย่องชมเชย
2. ความเชื่อถือไว้ วางใจ
3. การยอมรับฟั งความคิดเห็น
4. ความรู้ที่ตนสะสมมา
5. บรรยากาศของระบบการบริ หาร
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6. โครงสร้ างของงาน
7. ความเป็ นผู้นา
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ
Fu (2005) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการจัดการความรู้และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ใน
องค์กร ปรากฏในบทความเรื่ อง IT Based Knowledge Sharing and Organization Trust
ประกอบด้ วย
1. ปั จจัยด้ านสังคม ได้ แก่ วัฒนธรรมขององค์กร, บุคลิกภาพของของบุคคลในองค์กร
ตลอดจนบรรทัดฐาน ค่านิยมของบุคคล
2. ผลกระทบ ได้ แก่ ความรู้สกึ ร่วมกัน ความภาคภูมิใจ ความพอใจหรื อไม่พอใจ และ
ความกดดัน
3. การเข้ าใจในผลลัพธ์ ได้ แก่ การรับรู้ประโยชน์ และความง่ายต่อการใช้ งาน
4. การส่งเสริ มสนับสนุน ได้ แก่ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการให้ การสนับสนุนด้ านเทคนิค
5. ความเชื่อมัน่ ในองค์กร ได้ แก่ ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพและความสามารถของ
ผู้เชี่ยวชาญและของกลุม่ และความเต็มใจ
Lodhi (2005) ได้ กล่าวถึง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
1. ช่องทางการสือ่ สาร
2. ทัศนคติของบุคคล
3. ทัศนคติกลุม่
4. นโยบายขององค์กร
Wong (2005) ได้ กล่าวเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญแห่งความสาเร็ จในการจัดการความรู้เพื่อให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในองค์กร ควรประกอบไปด้ วยปั จจัยดังต่อไปนี ้
1. วัฒนธรรม ึึง่ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ขององค์กรนันควรจั
้
ดให้ มีบรรยากาศแบบ
วัฒนธรรมฉันกัลยาณมิตร เพราะว่าหากบุคคลในองค์กรมีความรู้สกึ หวังดีหรื อไว้ ใจใคร หรื อคิดว่า
ใครรักและหวังดีด้วยก็ยอ่ มที่จะเปิ ดใจให้ คนนันมากกว่
้
าคนอื่น โดยเมื่อมีความรู้อะไรดีๆ ก็อยากจะ
ถ่ายทอดแลกเปลีย่ นด้ วย
2. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ในขันตอน
้
ต่างๆ เพื่อให้ เกิดทางเลือกที่หลากหลาย มีความสะดวก และรวดเร็ ว กระตุ้นจูงใจให้ พนักงานอยาก
เข้ ามาเรี ยนรู้หรื อแลกเปลีย่ นความรู้
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3. ความเข้ มแข็งของแกนนา ึึง่ หมายถึงผู้บริ หารภายในองค์กร หัวหน้ ากลุม่ หรื อผู้นาทาง
ความรู้ ที่จะต้ องลุกขึ ้นมาแสดงบทบาทนาในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างชัดเจน จริ งจังและ
สม่าเสมอ
4. ความรู้สกึ ความพอใจของบุคลากรในองค์กร เป็ นสิง่ ที่สาคัญมากๆ เพราะถ้ าบุคลากรที่
มีความรู้ไม่ร้ ูสกึ ยินดีหรื อไม่พอใจที่จะแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ความรู้เหล่านันก็
้ จะยังคงถูกเก็บเอาไว้ เป็ น
ความรู้ที่อยูภ่ ายในหรื ออยูแ่ ต่ในสมองของคนๆ นันึึ
้ ง่ จะมีผลกระทบไปถึงวัฒนธรรม เพราะการ
ดาเนินการเพื่อทาให้ เกิดวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ก็จะล้ มเหลวตามไปด้ วย
5. การวางแผนที่ดีขององค์กรและการนาแผนไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังเพราะในหลาย
หน่วยงานประสบกับปั ญหาที่วา่ มีแผนที่ดีแต่มีการปฏิบตั ิที่เลว คือ ปฏิบตั ิอย่างไม่ใส่ใจโดยไม่
สนใจว่างานที่ออกมานันจะมี
้ คณ
ุ ภาพหรื อไม่ ทาให้ เกิดความล้ มเหลวในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
Chiu, Hsu and Wang (2006) ได้ กล่าวถึง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของ
บุคคลในชุมชนเสมือน ได้ แก่
1. ความสัมพันธ์ ทางสังคม
2. ความไว้ วางใจ
3. รูปแบบของการแลกเปลีย่ น
4. การกาหนดวิสยั ทัศน์ร่วม
5. ภาษาที่ใช้ ร่วมกัน
Andriessen (2006) ทาการศึกษาในเงื่อนไขของความเต็มในใจการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
โดยประกอบด้ วย
1. พฤติกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในปั จจุบนั (Actual Knowledge sharing behavior)
2. ปฏิสมั พันธ์ ขององค์กรและบุคคล (Interaction of organizational and personal
factors)
3. ลักษณะขององค์กร (Characteristics of the organization)
4. ความเชื่อ (Beliefs) ของบุคคลที่เป็ นส่วนที่ทาให้ เกิดแรงจูงใจพื ้นฐาน แรงจูงใจที่เป็ น
ผลตอบแทน และการกลัวความล้ มเหลว ตลอดจนลักษณะนิสยั ของบุคคล
5. การสนับสนุนจากองค์กรและความต้ องการของบุคคล (Organization incentives and
personal needs)
6. วัฒนธรรม โครงสร้ าง การจัดการและเทคโนโลยีในองค์กร (Organization culture,
structure, management and technology)
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Cabrera, Collins and Salgado (2006) ได้ กล่าวว่า ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ ได้ แก่
1. การรับรู้ในความสามารถตนเอง
2. การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ างาน
3. ความพร้ อมและคุณภาพของระบบการจัดการความรู้
4. การเปิ ดรับประสบการณ์
5. ความมุ่งมัน่ ขององค์กร
6. อิสระจากงาน
7. การให้ รางวัล
ณัฎฐ์ สติ า ศิริรัตน์ (2551) ได้ กล่าวว่า ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ได้ แก่
1. ความไว้ วางใจต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
2. ความเชื่อมัน่ ของบุคคลที่มีตอ่ องค์กรและเพื่อนร่ วมงาน
3. ความรู้สกึ และทัศนคติของบุคคล
4. ความรู้สกึ ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ
KMinbusiness (2009) ได้ กล่าวถึง ปั จจัยสาคัญที่ให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่มี
ประสิทธิผล ได้ แก่
1. กาหนดเป้าหมายการแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ให้ ชดั เจนและสัมพันธ์ กบั เป้าหมาย
ทางธุรกิจ
2. สร้ างผู้นาที่เป็ นแบบอย่าง
3. สร้ างเครื อข่ายของผู้มีความรู้จากการปฏิบตั ิ
4. กาหนดวิธีการแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ให้ เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร
5. แบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่นาไปใช้ ในงานประจาวันได้
6. สร้ างแรงจูงใจที่สนับสนุนการแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
3.5 กิจกรรมที่ใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ นนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อสมาชิกภายในเครื อข่ายมีการทากิจกรรม
ระหว่างสมาชิกร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้นนมี
ั ้ หลากหลายกิจกรรม
การนาไปใช้ นนจึ
ั ้ งขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและความพร้ อมของเครื อข่ายทางสังคม โดยกิจกรรม
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มีรายละเอียด (Wenger, 1999; Trudell, 2006; วิจารณ์ พานิช, 2549)
สามารถสรุปได้ ดังนี ้
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1. การใช้ เทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story Telling) เป็ นการเผยแพร่สงิ่ ที่ได้ เรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ สู นใจ
โดยต้ องสร้ างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยายเรื่ องและเนื ้อหาที่ต้องการสือ่
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูลความรู้
2. การจัดตังที
้ มข้ ามสายงาน (Cross-Functional Team) เพื่อทางานร่วมกันในเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ ที่กาหนดขึ ้นภายใต้ ความเชื่อที่วา่ การทางานในแต่ละเรื่ องต้ องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายด้ านมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์และทางานร่วมกันจึงจะประสบความสาเร็ จ การ
แลกเปลีย่ นหรื อถ่ายทอดความรู้จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างกันมากขึ ้น สิง่ สาคัญ ควรมีการ
จดบันทึก รวบรวมความรู้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างที่มีการพบปะแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างกันไว้ ด้ วย
3. กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม (Innovation and Quality Circles: IQCs) เป็ น
การรวมตัวกันของสมาชิกที่มาจากต่างหน่วยงานหรื อต่างระดับ เพื่อค้ นหาวิธีการที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ เป็ นการระดมสมองเพื่อกาหนดแนวคิด
ต่างๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาตามหัวข้ อที่ตงไว้
ั ้ และค้ นหาทางเลือกที่ดีที่สดุ ช่วยแก้ ปัญหาใน
การทางานของหน่วยงาน ึึง่ ควรมีการจดบันทึกข้ อมูลหรื อความรู้ที่เกิดขึ ้นรวมทังปั
้ ญหาและ
ความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นด้ วย
4. ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Communities of Practice: CoP) เป็ นกลุม่ คนที่มารวมตัวกัน มาจาก
คนที่อยูใ่ นกลุม่ งานเดียวกันหรื อมีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน มีความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ใน
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลความรู้ระหว่างกัน เป็ นการรวมตัวโดยสมัครใจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดีขึ ้น ควรมีการบันทึกสิง่ ที่เรี ยนรู้ระหว่างกันเพื่อนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
5. เพื่อนช่วยเพือ่ น (Peer Assist) เป็ นรูปแบบการใช้ วิธีการล้ อมวงพูดคุยกันเป็ นหลัก
ก่อให้ เกิดบรรยากาศที่เป็ นกันเอง เพื่อแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็น ประสบการณ์ของตนเอง ไม่มีผิด ไม่มี
ถูก ทุกคนสามารถเล่าประสบการณ์หรื อเรื่ องราวได้ อย่างอิสระ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกัน
6. ระบบพี่เลี ้ยง (Mentoring System) เป็ นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว จากผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์มากกว่าไปยังบุคลากรรุ่นใหม่หรื อผู้ที่มีความรู้หรื อประสบการณ์น้อยกว่า
เป็ นการสอนด้ านการงานและเป็ นที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรื อสับสน ผู้ที่เป็ นพี่เลี ้ยงมักมีตาแหน่ง
และอาวุโสกว่า ที่สาคัญต้ องเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องพฤติกรรม จริ ยธรรม และ การทางานให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ

79
7. การสับเปลีย่ นงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน ึึง่ อาจเป็ น
เครื อข่ายในสายงานเดียวกันหรื ออาจข้ ามสายงานเป็ นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลีย่ น
ความรู้และประสบการณ์ของทังสองฝ่
้
าย ทาให้ ผ้ ถู กู ย้ ายเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ ้น
การยืมตัวบุคลากรมาทางานชัว่ คราวเป็ นการย้ ายบุคลากรระดับบริ หารหรื อบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงไปช่วยทางานในหน่วยงานข้ ามสายงาน เป็ นการกระจายความรู้ที่ได้ ผลในระยะ
สัน้ ในขณะเดียวกัน ผู้ถกู ยืมตัวจะได้ เรี ยนรู้จากบุคลากรในหน่วยงานอื่น สามารถนาไปพัฒนางาน
หรื อสร้ างความรู้ใหม่
8. เวทีสาหรับการแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Forum) เป็ นการจัดการประชุมหรื อ
กิจกรรมที่เป็ นกิจลักษณะอย่างสม่าเสมอ เพือ่ เป็ นเวทีให้ บุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุยกระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกันได้ เช่น การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ
9. การถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ (After Action Review : AAR) การถอด
บทเรี ยนการเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิการ เพื่อมุ่งปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน AAR เป็ น
การวิเคราะห์บทเรี ยนหลังปฏิบตั ิการ การเรี ยนรู้ระหว่างทางาน การถอดบทเรี ยนจากการปฏิบตั ิ
คาถามที่ใช้ สาหรับ AAR ประกอบด้ วยชุดคาถามหลัก คือ สิง่ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการทางานคือ
อะไร สิง่ ที่เกิดขึ ้นจริ งคืออะไร ทาไมจึงแตกต่างกัน สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ และวิธีการลดหรื อแก้ ปัญหาความ
แตกต่างคืออะไร
10. การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) ด้ วยบทบาทของงานวิจยั เน้ นการสร้ าง
ความรู้ สร้ างพลังในการเปลีย่ นแปลง และสร้ างคน ึึง่ เป็ นเป้าหมายเดียวกับการจัดการความรู้
ดังนัน้ รูปแบบการวิจยั จึงเป็ นหนึง่ ในรูปแบบของการจัดการความรู้ได้ เช่นกัน
11. สุนทรี ยสนทนา (Dialouge) เป็ นการสนทนาเพื่อแลกเปลีย่ นความรู้ มีหวั ข้ อหรื อ
ประเด็นที่จะพูดคุย จาเป็ นต้ องกาหนดเวลาสาหรับการพูดคุย หรื อกฎและกติกา ในการฟั ง โดยให้
ฟั งด้ วยความตังใจ
้ ฟั งด้ วยความเข้ าใจ และฟั งโดยไม่พดู แทรก สาหรับกติกาพื ้นฐานประกอบ ด้ วย
ทุกคนต้ องมีโอกาสได้ พดู และเสนอความคิดเห็นและสามารถพูดได้ ทกุ สิง่ ที่เกี่ยวข้ อง ไม่พดู แทรก
ขึ ้นมาจนกว่าคนที่กาลังพูดได้ พดู จบแล้ ว ไม่ตดั สินใจทันที ให้ ไตร่ ตรองความคิดของตนเองว่ายึด
สมมติฐานใดไว้ ไม่ยดึ การพูดเอาไว้ โดยพูดเป็ นหลักอยูค่ นเดียว ดารงอยูใ่ นความเงียบ มีการ
ไตร่ตรองความคิดตนเอง ไม่ปกป้อง โต้ แย้ ง หรื อแสดงความขุน่ เคืองใจ ไม่ตดั สินความคิดของ
ตนเองและผู้อื่น ไม่เริ่ มต้ นโดยมีจุดมุ่งหมาย หาข้ อสรุปร่วมกันในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ึึง่ เป็ นหัวใจของ
สุนทรี ยสนทนา
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กิจกรรมการแลกเปลีย่ นนันมี
้ อยูห่ ลายกิจกรรมึึง่ ในแต่ละกิจกรรมก็จะมีคณ
ุ ลักษณะที่
เอื ้อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งควรที่จะเลือกกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และลักษณะของเครื อข่ายทางสังคมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ นอกจากนันยั
้ งควร
พิจารณาถึงสมาชิกในเครื อข่ายทางสังคมด้ วยว่ามีความพร้ อม ความเข้ าใจหรื อความเต็มใจในการ
เข้ าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสมาชิกในเครื อข่ายนันเป็
้ นปั จจัยที่สาคัญในการสร้ างเครื อข่ายการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพราะถึงแม้ จะมีกิจกรรมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ที่ดีเพียงใด หากปราศจาก
ผู้นาที่จะคอยขับเคลือ่ นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และความร่วมมือจากสมาชิกในเครื อข่ายกิจกรรม
เหล่านันก็
้ ยอ่ มที่จะประสบความล้ มเหลว ดังนันในการจั
้
ดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จึงต้ องมี
สมาชิกในเครื อข่ายทางสังคมที่จะเป็ นผู้ที่คอยประสานงาน ทาความเข้ าใจและเป็ นผู้นาในการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสอบแบบชื่นชม
4.1 นิยามและแนวคิดของการสืบสอบแบบชื่นชม
Cooperrider and Whitney (1998) ได้ ให้ นิยาม แนวคิด ขันตอนและวิ
้
ธีการของการสืบ
สอบแบบชื่นชมไว้ ดงั นี ้คือ Appreciative Inquiry มีรากศัพท์มาจากคาว่า Appreciative + Inquiry
Appreciative หมายถึง การชื่นชม การกระทาที่แสดงให้ เห็นว่ามีการเห็นคุณค่าที่ดีที่สดุ ใน
ตัวบุคคล ความดีงามในอดีตและอนาคต ความสาเร็ จ ความมีศกั ยภาพ ความดีเลิศ การเพิ่ม
คุณค่า การเพิ่มราคา ยกย่องสรรเสริ ญ การให้ เกียรติ
Inquiry หมายถึง การสืบสอบ การกระทาที่เป็ นการสารวจตรวจสอบ วินิจฉัยเพื่อค้ นพบ
การค้ นหา การถามหา การมองหาทางใหม่ที่เป็ นไปได้
เพียงผกา ผิวเรื องนนท์ (2551) กล่าวถึง Appreciative Inquiry ว่าเป็ นกระบวนการค้ นหา
อย่างเป็ นระบบว่าอะไรคือสาเหตุสาคัญที่ให้ ระบบบรรลุประสิทธิผลสูงสุดยืนอยูบ่ นสมมติฐานที่ว่า
“ระบบที่มีชีวิตทุกระบบ ล้ วนมีศกั ยภาพที่ยงั ไม่ได้ ค้นพบและนามาใช้ เป็ นศักยภาพที่อุดมไปด้ วย
พลังที่มาจากแรงบันดาลใจ และจะก่อให้ เกิดสิง่ ดีๆ ขึน้ ได้ ” AI เป็ นเครื่ องมือสาหรับการพัฒนา
องค์กร (Organization Development) และจัดการเปลีย่ นแปลง (Change Management) แนว
ใหม่ที่เน้ นวิธีการเชิงบวก เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ จินตนาการและนวัตกรรม ถูกสร้ างขึ ้นจาก
ความคิดด้ านบวกแทนที่จะเป็ นด้ านลบ
เกตุฤดี ราชไชยา (2547) กล่าวว่า กระบวนการพื ้นฐานของการสืบสอบแบบชื่นชม คือ
การเริ่ มต้ นด้ วยการสังเกตว่าอะไรดีที่สดุ แล้ วคาดคะเนตัดสินด้ วยเหตุผลว่าอะไรที่เป็ นอยู่ และควร
จะทาอย่างไรจึงจะดีขึ ้น มีหลักการอยู่ 3 อย่างที่เป็ นหลักการของการสารวจแบบชื่นชมคือ การ
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ค้ นหาตัวอย่างที่ดีในองค์กรหรื อในตัวบุคคลในองค์กร (Discovering) การเข้ าใจในสิง่ ต่างๆ ที่ดี ที่
เกี่ยวกับองค์กรหรื อตัวบุคคล (Understanding) ขยายคุณค่าขององค์กรและตัวบุคคล
(Amplifying)
ดังนันโดยรวมแล้
้
วการสืบสอบแบบชื่นชม (Appreciative inquiry) หมายถึง การค้ นหาสิง่
ที่ดีที่สดุ ในตัวบุคคล หรื อองค์กร และค้ นหาสิง่ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลหรื อองค์กรเพื่อช่วย
พัฒนาให้ ดีขึ ้น หรื ออาจแปลง่ายๆ ว่า “การค้ นหาสิง่ ดีๆ รอบตัว” เรี ยกโดยใช้ ตวั ย่อว่า AI
แนวคิด
AI เป็ นการค้ นหาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อหาสิง่ ที่ดีที่สดุ ในบุคคล องค์กร และโลก
รอบตัวเรา
AI เป็ นการค้ นหาอย่างเป็ นระบบ ว่าอะไรคือสิง่ ทีส่ ร้ างชีวิตชีวา หรื อจิตวิญญาณให้ กบั
ระบบ หรื อชีวิต ทาให้ มีพลังสร้ างสรรค์อย่างยิ่ง ทังในแง่
้
มมุ ของคน นิเวศวิทยา และเศรษฐศาสตร์
AI เป็ นศิลปะของการตังค
้ าถาม ึึง่ สร้ างความสามารถในการรับรู้ ึึมึับ และเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
AI ส่งเสริ มให้ เกิดจินตนาการและนวัตกรรมในอัตราเร่งเข้ ามาแทนที่การคิดเชิงลบ
การวิพากย์ การหมุนวนในอ่าง
AI ทาให้ เกิดการค้ นพบจินตนาการ การออกแบบงานใหม่
AI จะนาไปสูก่ ารพูดคุยถึงความสามารถในปั จจุบนั และในอดีตในเชิงบวก ในสิง่ ต่อไปนี ้
ได้ แก่ ผลสัมฤทธิ์ (achievements) ทรัพย์สนิ (assets) ศักยภาพที่ยงั ึุกึ่อนอยู่ (unexplored
potentials) นวัตกรรม (innovations) จุดแข็ง (strengths) ความคิดที่สงู ส่ง (elevated thoughts)
โอกาส (opportunities) การเปรี ยบเทียบสูค่ วามเป็ นเลิศ (benchmarks) ช่วงเวลาที่มีความสุขและ
สาเร็ จสูง (high point moments) คุณค่าที่มีการนามาใช้ (lived values) ประเพณีปฏิบตั ิ
(traditions) ศักยภาพเชิงกลยุทธ์ (strategic competencies) เรื่ องราว (stories) การแสดงออกถึง
ภูมิปัญญา (expression of wisdom) จิตวิญญาณขององค์กร (corporate spirit or soul)
วิสยั ทัศน์ และอนาคตอื่นที่เป็ นไปได้ (vision of valued and possible futures)
AI ยังมีสมมติฐานว่า ระบบที่มีชีวิตทังมวล
้
(รวมทังองค์
้ กร) มีสงิ่ ดีๆ ที่มีคณ
ุ ค่า และยัง
ไม่ได้ ถกู นามาใช้ อีกมากมาย หากสามารถนาพลังเหล่านี ้ไปเชื่อมโยงกับความพยายามในการ
พัฒนาที่กาลังดาเนินอยู่ จะทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างที่ไม่คาดฝั น
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4.2 ขัน้ ตอนและวิธีการของการสืบสอบแบบชื่นชม
การสืบสอบแบบชื่นชมเป็ นวิธีการเปลีย่ นแปลงสังคม โดยพยายามทาให้ เกิดภาพรวมที่ดี
ขึ ้น โดยการสารวจสิง่ ที่ดีที่สดุ คืออะไร และสิง่ ที่เป็ นอยูค่ ืออะไร สร้ างแรงกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา
ในสังคม หลักการนี ้ชัดเจนสาหรับการวิจยั สามารถสร้ างสิง่ ใหม่ที่ดีขึ ้น นาไปปฏิบตั ิได้ กระตุ้นให้
เกิดการร่วมมือในหน่วยงาน (Cooperrider and Srivastva, 1987) กระบวนการพื ้นฐานของการ
สืบสอบแบบชื่นชม คือ การเริ่ มต้ นด้ วยการสังเกต ว่าอะไรดีที่สดุ แล้ วคาดคะเนตัดสินด้ วยเหตุผลว่า
อะไรที่เป็ นอยู่ และควรจะทาอย่างไรจึงจะดีขึ ้น มีหลักการอยู่ 3 อย่างที่เป็ นหลักของการสารวจ
แบบชื่นชม คือ การค้ นหาตัวอย่างที่ดีในองค์กร หรื อในตัวบุคคลในองค์กร (Discovering) การ
เข้ าใจสิง่ ต่างๆ ที่ดีที่เกี่ยวกับองค์กรหรื อตัวบุคคล (Understanding) ขยายความคุณค่าขององค์กร
และตัวบุคคล (Amplifying)
Hall and Hammond (1996) กล่าวว่าการวิจยั เชิงสารวจแบบดังเดิ
้ มนันจะเน้
้
นแยกแยะ
ปั ญหา วิเคราะห์แล้ วจึงหาทางแก้ ปัญหา (วิธีนี ้จุดอ่อนคือ เมื่อปั ญหาขยายใหญ่ขึ ้นก็จะสะสมมาก
ขึ ้นจนตามแก้ ปัญหาไม่ทนั ) แต่การสืบสอบแบบชื่นชมนันเน้
้ นว่าเราจะทางานอะไรในองค์กร เพื่อ
สร้ างสรรค์สงิ่ นันให้
้ ดีที่สดุ อย่างต่อเนื่อง และหาสิง่ ที่องค์กรต้ องการอยากมี อยากให้ เป็ นแล้ วก็ทา
อย่างนันจนได้
้
สงิ่ ที่ต้องการ มองในมุมที่สร้ างสรรค์ จะส่งเสริ มบุคคลในองค์กรให้ มีพลังทางาน
ขณะนันให้
้ สาเร็ จแล้ วจึงนาความสาเร็ จนี ้ขยายไปสูอ่ งค์กรอื่นๆ ต่อไปดังคากล่าวที่วา่ “ถ้ าเราคิดไป
ในทางที่ดีแล้ ว สิง่ ดีๆ ก็จะเกิดตามมาเอง” การสืบสอบแบบชื่นชมจะหาแนวทางการคิดและ
มุมมองที่เป็ นไปได้ มากกว่าที่จะหาทางแก้ ปัญหาอย่างเดียว นอกจากนี ้การสืบสอบแบบชื่นชมยัง
เป็ นพื ้นฐานของการสนทนา เป็ นการรวบรวมความเห็นและสังเกตทุกคนที่เกี่ยวข้ องโดยตลอด ทา
ให้ เห็นสิง่ ที่ทาแล้ วเกิดความสาเร็ จ หลายครัง้ ที่การสืบสอบแบบชื่นชมถูกใช้ เป็ นกระบวนการ
รวบรวมกลยุทธ์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลึึง่ สามารถใช้ ได้ ดีในอนาคตอีกด้ วย
วัฎจักรของการสืบสอบแบบชื่นชม (The appreciative cycle) ประกอบไปด้ วยการทางาน
ที่เรี ยกย่อๆ ว่า 4D คือ Discover (การค้ นพบ) Dream (ความฝั น) Design (ออกแบบ) และ
Destiny (การบรรลุความฝั น) สัมพันธ์ กนั ดังแผนภาพที่ 2.13
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The Appreciative Cycle
Discovery “What give life?”
(The best of what is) APPRECIATING
Destiny “How to empower, learn and
adjust/improvise?” SUSTAINING

Dream “What might be?”
ENVISIONING IMPACT

Design “What should be-the idea?”
CO-CONSTRUCTING

แผนภาพที่ 2.13 แสดงวัฏจักรของการสืบสอบแบบชื่นชม
Hall and Hammond (1996 อ้ างถึงใน พร้ อมภัค บึงบัว, 2553) สรุปความสัมพันธ์ ของวัฏ
จักรนี ้ว่า ขันตอนของ
้
AI แบ่งได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
้
ก คือ (1) Discovery การหาสิง่ ดีๆ ที่เป็ นแก่น
(positive core) ด้ วยการเลือกประเด็นที่จะเป็ นจุดเน้ น ในการค้ นหา การสร้ างคาถาม การใช้
คาถามเพื่อสัมภาษณ์ หรื อแลกเปลีย่ นเรื่ องราว การสรุป Theme ึึง่ ปรากฏเรื่ องราวที่ได้ รับ (2)
Dream การจินตนาการว่าอะไรคือสิง่ ที่เป็ นไปได้ ในช่วงเวลาที่องค์กรอยูใ่ นภาวะที่ดีที่สดุ (3)
Design การสร้ างข้ อเสนอเพื่อปลุกเร้ าพลัง และปณิธานร่วมกัน เพื่อชี ้นาพฤติกรรมของบุคคล กลุม่
และองค์กร (4) Destiny การปฏิบตั ิเพื่อบรรลุความฝั น หรื อผลักดันให้ เกิดขับเคลือ่ นไปข้ างหน้ า
อย่างยัง่ ยืน
กระบวนการสืบสอบเชิงชื่นชม ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
หรื อ 4D รวมตัวกัน โดยต้ อง
ปฏิบตั ิขนตอนทั
ั้
ง้ 4 ขันตอนไปพร้
้
อมๆ กัน มีเป้าหมายที่ทรงคุณค่าในการร่วมกันกาหนดข้ อมูลและ
รายละเอียดของความรู้จากสมาชิกของหน่วยงานองค์กรทุกคน ประกอบด้ วย
1. การค้ นหาความดี (Discovery) คือ การค้ นหาความสาเร็ จที่นา่ ชื่นชม ได้ แก่ ผลงาน
กิจกรรมบุคคล เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่าที่กาหนดขึ ้น การค้ นหานี ้จะเกิดขึ ้นหลายครัง้ ใน
ลักษณะจ้ องรอคอยการผุดบังเกิด (emergence)
2. การสร้ างภาพฝั นที่ยิ่งใหญ่ (Dream) คือ การร่วมสร้ างความฝั นที่ยิ่งใหญ่ เหลือเชื่อ
เพื่อให้ ความฝั นหรื อเป้าหมายที่กาหนดขึ ้นนันเป็
้ นเป้าหมายที่ทรงคุณค่า ทาให้ เกิดความมุ่งมัน่
ความเพียรพยายาม มานะอดทน เกิดจิตสานึก จิตใต้ สานึกและจิตเหนือสานึกในการบากบัน่ สู่
เป้าหมายที่ทรงคุณค่า
3. การออกแบบ (Design) คือ กระบวนการออกแบบและสร้ างสรรค์อย่างไม่เป็ นระบบ
เป็ นการประกอบชิ ้นส่วนของข้ อมูลความดี ความสาเร็ จ ที่สงั่ สมขึ ้นตามเป้าหมายหรื อความฝั น
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4. การดาเนินการไปสูเ่ ป้าหมายตามสภาพความเป็ นจริ ง (Destiny) คือ กระบวนการใน
การดาเนินการเป็ นวิถีชีวิตตามสภาพความเป็ นจริ งในขณะนัน้ บนพื ้นฐานของการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุง ปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา ใช้ สามัญสานึกตามสถานการณ์ในขณะนัน้ มีการ
วางแผนเพื่อการปฏิบตั ิและวางแผนโดยการปฏิบตั ิใช้ ยทุ ธศาสตร์ เพื่อการดาเนินการหรื อการลงมือ
ทา และสร้ างความต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
กระบวนการสืบสอบเชิงชื่นชมเป็ นกระบวนการที่ต้องให้ บุคคลเกิ ดการรวมตัวและทางาน
ร่วมกัน มีการจัดระบบขึ ้นเองตามลักษณะของสมาชิกในกลุม่ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบพลวัต มี
หลักการหรื อแนวคิดหลักในการดาเนินการตามกระบวนการสืบสอบเชิงชื่นชม ดังนี ้
1. Constructionist การชื่นชมความเป็ นนักสร้ างสรรค์วิธีการเล็กๆ น้ อยๆ ที่เมื่อประกอบ
ชิ ้นส่วนกันขึ ้นแล้ วก็สามารถบรรลุภาพฝั นอันยิ่งใหญ่ได้
2. Simultaneity ความพร้ อมกันอย่างเป็ นธรรมชาติ ชื่นชมการสร้ างสรรค์ที่เป็ นธรรมชาติที่
เกิดขึ ้นแบบไม่มีการเตรี ยมการล่วงหน้ า เกิดขึ ้นพร้ อมกันหลายประเด็น ทาให้ มองเห็นความงดงาม
ของสิง่ เล็กๆ ที่เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กันมากมาย
3. Poetic มีการตีความ/ผลิตึ ้า ชื่นชมการตีความต้ นเรื่ อง ึึง่ เปรี ยบเสมือนเพลงที่แต่งขึ ้น
แล้ วนักร้ องหรื อวงดนตรี เอาไปตีความร้ องหรื อเล่นได้ หลากหลายแบบหลากหลายรสนิยม
4. Anticipatory ภาพอนาคตกาหนดพฤติกรรมปั จจุบนั ได้ แก่ พฤติกรรมต่างๆ ที่ดาเนินอยู่
เป็ นการดาเนินการแบบคาดหวังภาพฝั นอันยิ่งใหญ่ มีความเชื่อว่าเมื่อมีความฝั นสูเ่ ป้าหมายที่ลกึ
ในระดับจิตวิญญาณ การกระทา การตัดสินใจของคน/กลุม่ คนจะโน้ มเอียงไปสูเ่ ป้าหมายนันโดยไม่
้
รู้ตวั
5. Positive พลังเชิงบวก ได้ แก่ ความหวัง (hope) ความตื่นเต้ น (Excitement) แรงบันดาล
ใจ (Inspiration) ความเอื ้ออาทร (Caring) ความเป็ นกัลยาณมิตร (Comraderie) ความรู้สกึ ว่าเป็ น
เรื่ องด่วน (Sense of Urgent Purpose) เพื่อให้ เกิดการบรรลุเป้าหมายด้ วยความชื่นชมใน
ความสาเร็ จร่วมกัน
วิภานุ คงจันทร์ (2543 อ้ างถึงในพิรดา ธุระเจน, 2550) ได้ สรุปองค์ประกอบที่สาคัญใน
กระบวนการ Appreciative Inquiry ประกอบด้ วยหลักการ 4D อัน ได้ แก่
1. Discovery: การค้ นพบว่าช่วยเวลาแห่งความดีเลิศหรื อการเกิดความสาเร็ จนัน้ เกิดขึ ้น
เมื่อไหร่ สิง่ ที่สาเร็ จคืออะไร เกิดขึ ้นได้ อย่างไร ฯลฯ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่เกี่ยวข้ องก็จะได้ รับ
การบอกเล่าออกมา มันอาจจะมาจากความเป็ นผู้นา ความสัมพันธ์ เทคโนโลยี กระบวนการ
โครงสร้ าง คุณค่า การเรี ยนรู้ การเชื่อมโยงกับภายนอก ฯลฯ
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2. Dreaming: ฝั นให้ ไกล ตังค
้ าถามถึงความฝั นต่อองค์กรหรื อชุมชนในอุดมคติ เป็ นการ
จินตนาการถึงภาพฝั นในอนาคตที่จะบังเกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของประวัติศาสตร์ และถูกนาเสนอใหม่
อย่างท้ าทายความเป็ นไปได้
3. Designing: การออกแบบ โครงสร้ างและกระบวนการใหม่ การพัฒนาข้ อเสนอในการ
จัดการองค์กรหรื อชุมชน เพื่อให้ ความฝั นนันเกิ
้ ดเป็ นจริ งได้ ทงในเป
ั ้ ้ าหมายระยะส้ นและระยะยาว
4. Destiny: ไปให้ ถึง เป็ นขันที
้ ่ต้องลงมือทาตามข้ อเสนอ มีการตังกฎเกณฑ์
้
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพื่อทาให้ ความฝั นนันบั
้ งเกิดเป็ นจริ งขึ ้น
โดยสรุปแล้ วขันตอนของกระบวนการสื
้
บสอบแบบชื่นชมแบ่งได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
้
ก คือ
1. Discovery หมายถึง การค้ นพบ การค้ นหาความดี ความสาเร็ จที่นา่ ชื่นชม ทังที
้ ่เป็ น
ตัวผลงาน กิจกรรม บุคคล สาหรับการบรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่าที่กาหนด และคิดถึงอดีตว่า
ช่วงเวลาแห่งความดีเลิศหรื อการเกิดความสาเร็ จนัน้ เกิดขึ ้นเมื่อไร สิง่ ที่สาเร็ จคืออะไร เกิดขึ ้นได้
อย่างไร ฯลฯ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่เกี่ยวข้ อก็จะได้ รับการบอกเล่าออกมา มันอาจจะมาจาก
ความเป็ นผู้นา ความสัมพันธ์ เทคโนโลยี กระบวนการ โครงสร้ าง คุณค่า การเรี ยนรู้ การ
เชื่อมโยงกับภายนอก ฯลฯ
2. Dreaming การจินตนาการว่าอะไรคือสิง่ ที่เป็ นไปได้ ในช่วงเวลาที่องค์กรหรื อชุมชนอยู่
ในภาวะที่ดีที่สดุ
3. Designing นาสิง่ ที่ดี ผลที่ดีในอดีตมาออกแบบกิจกรรมและสร้ างสรรค์ตอ่ และการ
สร้ างข้ อเสนอเพื่อปลุกเร้ าพลังและปณิธานร่วมกัน เพื่อชี ้นาพฤติกรรมของบุคคล กลุม่ หรื อองค์กร
4. Destiny การสนับสนุนให้ พฒ
ั นาทักษะที่จาเป็ นจัดวางโครงสร้ างและระบบในองค์กร
เพื่อขับเคลือ่ นไปข้ างหน้ า
4.3 สาเหตุท่ ตี ้ องใช้ การสืบสอบแบบชื่นชม (Appreciative Inquiry)
การมุ่งเน้ นปั ญหามักจะได้ ผลเพียงเล็กน้ อยและก่อให้ เกิดความรู้สกึ เชิงลบว่า ปั ญหาเป็ น
สิง่ ที่แก้ ไขได้ ยาก ไม่ได้ รับความร่วมมือ สาเหตุของปั ญหาก็ึบั ึ้ อนและอยูน่ อกเหนืออานาจที่จะ
จัดการได้ เมื่องานไม่ประสบความสาเร็ จยิ่งเกิดความเครี ยดต่อผู้รับผิดชอบ และยิ่งกดดันคน
รอบตัว สร้ างบรรยากาศที่เป็ นลบให้ มากขึ ้น มีการกล่าวโทษกันและกัน ความรู้สกึ เชิงลบร่วมกัน
ปริ มาณปั ญหาที่ต้องเผชิญ ทาให้ เรารู้สกึ ว่ายากที่จะทาอะไรได้ นอกจากนี ้ในกระบวนการสืบสอบ
แบบชื่นชมยังเป็ นการค้ นหาความดีที่มีอยู่ ทาให้ มองสิง่ ต่างๆ ในด้ านบวก ทาให้ ได้ ทางออกหรื อ
ทางเลือกที่ดีที่สดุ ด้ วย
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4.4 เปรียบเทียบความแตกต่ างของกระบวนการระหว่ างกระบวนการแก้ ปัญหาแบบเดิม
กับกระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม
ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของกระบวนการระหว่างการแก้ ปัญหาแบบเดิม
กับกระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม
การแก้ ปัญหา (Problem solving)
การสืบสอบแบบชื่นชม
(Appreciative Inquiry)
1. ความรู้สกึ ว่าจาเป็ น (felt need)
1. การยอมรับชื่นชมและการให้ คณ
ุ ค่า
(Appreciating and valuing)
2. การระบุตวั ปั ญหา
2. สิง่ ที่ดีที่สดุ ของ “อะไรที่เป็ นอยู”่
(ช่องว่างระหว่างสิง่ ที่เป็ นอยูแ่ ละสิง่ ที่อยากให้ เป็ น) What is
3. การระบุตวั ปั ญหา
3. การสร้ างภาพฝั น “อะไรที่อาจจะเป็ น”
(ช่องว่างระหว่างสิง่ ที่เป็ นอยูแ่ ละสิง่ ที่อยากให้ เป็ น) What might be
4. วิเคราะห์การแก้ ปัญหาที่เป็ นไปได้
4. การสนทนา “อะไรที่ควรเป็ น”
What should be
5. แผนปฏิบตั ิการ
5. การสร้ างนวัตกรรม “อะไรที่จะเป็ น”
What will be
6. สมมติฐานเบื ้องต้ น: องค์กรคือปั ญหาที่ต้องแก้
6. สมมติฐานเบื ้องต้ น: องค์กรคือความลึกลับ
ที่ต้องสารวจ ตรวจค้ น และให้ คณ
ุ ค่า
จะเห็นว่า กระบวนการแก้ ปัญหาแบบเดิม มักจะเริ่ มตังต้
้ นที่ตวั ปั ญหา ดิ่งลึกลงไปในตัว
ปั ญหาและมุ่งแก้ ไขความผิดพลาดที่ผา่ นมา ขณะที่กระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม เริ่ มต้ นจากการ
มองในด้ านดี หยิบสิง่ ดีๆ มาคุยกัน โดยมีเป้าหมายไปที่การสร้ างสิง่ ที่ดีกว่า หรื อดียิ่งขึ ้นไปอีก เมื่อ
พูดคุยถึงสิง่ ดีๆ อย่างมีจินตนาการก็จะสามารถดึงพลังสร้ างสรรค์ในตัวคนออกมาได้ มาก พลังชีวิต
ของแต่ละคนเมื่อมาเชื่อมกันก็สามารถเป็ นพลังทวีคณ
ู ขององค์การ ชุมชน หรื อแผ่นดินขึ ้นมาได้
ต่อจากนันก็
้ เป็ นหน้ าที่ของสมองที่จะตามมาเพื่อคอยคุมและคอยเอาเหตุผลมาช่วยวางยุทธศาสตร์
เช่นเดียวกันการปฏิบตั ิตนบนท้ องถนนของคนเราในชีวิตประจาวัน ที่ปฏิบตั ิตนกันอย่างผิดๆ อาจ
ด้ วยความประมาท คาดไม่ถึงหรือปฏิบตั ิตามๆ กันมาอย่างเคยชิน แต่เมื่อนากระบวนการสืบสอบ
แบบชื่นชม มาเป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิโดยมองด้ านดีของการปฏิบตั ิตามกฎหรื อกติกาที่มี ก็จะ
ทาให้ ทกุ คนเกิดความตระหนักในความปลอดภัยบนท้ องถนนยิ่งขึ ้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการสืบสอบแบบชื่นชม
เกตฤดี ราชไชยา (2547) ศึกษาเรื่ องการสืบสอบแบบชื่นชมด้ านการจัดโอกาสการเรี ยนรู้
ของพ่อแม่สาหรับผู้เรี ยน : รูปแบบเสนอแนะจากการปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บทบาทและลักษณะของกิจกรรมที่พอ่ แม่จดั เพื่อส่งผล
ต่อการจัดโอกาสการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน 2) เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างผลการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยนกับบทบาทและลักษณะของกิจกรรมที่พอ่ แม่จดั ให้ ผ้ เู รี ยน 3) เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทและ
ลักษณะกิจกรรมของพ่อแม่ที่มีภมู ิหลักต่างกันในการจัดโอกาสการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน และ
4) เพื่อพัฒนาและนาเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมของพ่อแม่ที่สง่ ผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจาก
การปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงโดยวิธีการสืบสอบแบบชื่นชม โดย
ผลจากการวิจยั พบว่า 1) พ่อแม่แสดงบทบาทด้ านการอบรมเลี ้ยงดู ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ที่บ้านอยู่
ในระดับมาก ด้ านการตัดสินใจ และด้ านการติดต่อสือ่ สารกับโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ าน
การร่วมมือรวมพลังในชุมชนและด้ านการอาสาสมัครช่วยงานโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับน้ อย 2) บทบาท
และลักษณะของกิจกรรมที่พอ่ แม่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนมีความสัมพันธ์ กบั ผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน 3) พ่อแม่
ที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันจะมีระดับการจัดโอกาสการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนแตกต่างกัน
และ 4) รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ ในการจัดโอกาสการเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยนที่ได้ จากการปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ มี
5 รูปแบบ
ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและทักษะชีวติ
1. หลักสูตรการศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้ วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษาของชาติที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาการคิดไว้ ใน หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 ไว้ วา่
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพือ่ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ ทาได้
คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
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(4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้ สดั ส่วน
สมดุลกัน รวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ สู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม สือ่ การ
เรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การ
วิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ ผู้สอนและผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้ อมกันจากสือ่ การ
เรี ยนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
1.2 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงด้ านการดาเนินชีวิต
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ. 2544 กาหนดจุดมุ่งหมายไว้ ดงั นี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั ในตนเอง ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้ นคว้ า
3. มีความรู้อนั เป็ นสากล รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงและความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาการ
มีทกั ษะและศักยภาพในการจัดการ การสือ่ สารและการใช้ เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทางาน
ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
4. มีทกั ษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การ
สร้ างปั ญญาและทักษะในการดาเนินชีวิต
5. รักการออกกาลังกาย ดูแลตนเองให้ มีสขุ ภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริ โภค มีคา่ นิยมเป็ นผู้ผลิตมากกว่าเป็ นผู้บริ โภค
7. เข้ าใจในประวัติศาสตร์ ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดี ยึดมัน่ ในวิธี
ชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข
8. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
9. รักประเทศชาติและท้ องถิ่น มุ่งทาประโยชน์และสร้ างสิง่ ที่ดีงามให้ สงั คม
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีขึ ้นเพื่อเป็ นกรอบและ
แนวทางในการจัดการศึกษา โดยได้ กาหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
และมาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วงชัน้ ทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สาหรับให้ สถานศึกษาได้ จดั ทาสาระของ
หลักสูตร และจัดการเรี ยนการสอนได้ สอดคล้ องกับแนวทางของหลักสูตร (กรมวิชาการ, 2545)
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับเรื่ องความปลอดภัย หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนดสาระ
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และมาตรฐานการเรี ยนรู้ไว้ ในสาระการเรี ยนรู้ทกุ กลุม่ สาระ ึึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั นี ้ โดยผู้วิจยั
มุ่งเน้ นการดาเนินชีวิต อย่างมีจิตสานึกในการดาเนินชีวิตอยูบ่ นความปลอดภัย
1.3 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด
หลักการไว้ ดังนี ้
1. เป็ นหลักสูตรที่มีโครงสร้ างยืดหยุน่ ด้ านสาระการเรี ยนรู้ เวลาเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู้
โดยเน้ นการบูรณาการเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน สังคม
2. ส่งเสริ มให้ มีการเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาและเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรี ยนมี
ความสาคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4. ส่งเสริ มให้ ภาคีเครื อข่ายมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีสติปัญญา มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพและ
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ึึง่ เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกาหนดจุดหมายดังต่อไปนี ้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสันติสขุ
2. มีความรู้พื ้นฐานสาหรับการดารงชีวิต และการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัด
และตามทันความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. มีทกั ษะการดาเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้ อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีความเข้ าใจประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย โดยเฉพาะภาษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของ
ศาสนายึดมัน่ ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข
6. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7. เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเรี ยนรู้
และบูรณาการความรู้มาใช้ ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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สาระทักษะการดาเนินชีวิตตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
เป็ นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา ความปลอดภัยในการ
ดาเนินชีวิต การมีศิลปะและสุนทรี ยภาพ ด้ านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์พื ้นบ้ านไทย และ
สากลึึง่ มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ ดังนี ้
มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู้ความเข้ าใจ เจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริ ม
สุภาพพลานามัยและความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรี ยภาพ
2. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการคิด
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ในงานวิจยั นี ้เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่เชื่อว่า พฤติกรรมต่างๆ ของ
มนุษย์นนมิ
ั ้ ได้ เกิดขึ ้น เพื่อตอบสนองต่อสิง่ เร้ าภายนอกเท่านัน้ แต่เป็ นปฏิกิริยาโต้ ตอบระหว่าง
ความต้ องการ ึึง่ อยูภ่ ายในของแต่ละบุคคลกับสิง่ แวดล้ อม คือ มนุษย์เกิดการเรี ยนรู้จากความ
เข้ าใจ จากการปฏิสมั พันธ์ กบั สิง่ แวดล้ อม เป็ นความสัมพันธ์ สองทางไม่ใช่ผลจากสิง่ แวดล้ อมเพียง
อย่างเดียว
2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ (Bruner’s Discovery - Approach)
พัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner, 1968 อ้ างถึงใน วรรณทิพา
รอดแรงค้ า, 2530) เป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่องไปตลอดชีวิต กิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจาก
พัฒนาการทางสมองที่เกิดขึ ้น ในช่วงแรกของชีวติ สามารถนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาต่างช่วงหลังๆ
ของชีวิตได้ สาหรับการเรี ยนรู้ของบรูเนอร์ นนั ้ เน้ นความคิดที่วา่ การเรี ยนรู้ที่มีผลดีที่สดุ คือการเรี ยนรู้
ที่ให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบความรู้นนด้
ั ้ วยตนเอง (Discovery Learning) ดังนัน้ วิธีการสอนที่บรูเนอร์
เสนอแนะ คือ การสอนที่ให้ นกั เรี ยนค้ นพบด้ วยตนเอง
นอกจากนี ้บรูเนอร์ ยงั ได้ เสนอความคิดว่า กระบวนการเรี ยนรู้ (The Act of Learning) เป็ น
การผสมผสานระหว่างกระบวนการดังต่อไปนี ้ คือ
1. การค้ นหาความรู้ (Acquisition) เป็ นการรวบรวมความรู้ใหม่ๆ เข้ ามาแทนที่ความรู้เดิม
หรื อเป็ นการจัดโครงร่างของความรู้ที่ได้ รับมาให้ เป็ นระเบียบมากขึ ้น
2. การดัดแปลงความรู้ (Transformation) เป็ นการจัดระเบียบโครงร่างของข่าวสาร
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ความรู้เดิมให้ สมั พันธ์ ตอ่ เนื่องกับสถานการณ์หรื อความรู้ใหม่ หรื อเป็ นการเปลีย่ นแปลงข่าวสาร
ความรู้ที่ได้ รับมาใหม่อยูใ่ นรูปแบบใหม่
3. การประเมินผลความรู้ (Evaluation) เป็ นการประเมินว่าสิง่ ที่เปลีย่ นแปลงไปนัน้ ทา
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ก้าวหน้ าขึ ้น หรื อไม่
2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเปี ยเจต์ (Piaget’s Theory of Cognitive Development)
เปี ยเจย์ (Piaget, 1972) เป็ นผู้หนึง่ ที่มีบทบาทในการศึกษาพัฒนาการทาง
สติปัญญาและความคิดของเด็กด้ วยความเชื่อทีว่ า่ กิจกรรมทางกลไกและกล้ ามเนื ้อเป็ นรากฐาน
ของการปฏิบตั ิการของสมอง การเจริ ญงอกงามทางสติปัญญาเป็ นผลจาการปะทะสังสรรค์
(Inter action) กับสิง่ แวดล้ อม สาหรับการคิดนัน้ เหมือนกับพัฒนาการทางร่างกายด้ านต่างๆ ที่
ค่อยๆ เติบโตจนถึงขีดสูงสุดในระยะวัยรุ่น ดังนัน้ เขาจึงทุม่ เทความสนใจศึกษาเรื่ องกระบวนการ
คิดของเด็กตังแต่
้ แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น (Piaget, 1954) ได้ แบ่งขันพั
้ ฒนาการทางสติปัญญาและ
ความคิดตามระดับอายุเป็ นขันใหญ่
้
ๆ 4 ขัน้ คือ
1. ขันรั
้ บความรู้สกึ จากประสาทสัมผัสและการเคลือ่ นไหว (Sensory – motor Operation)
เป็ นขันพื
้ ้นฐานเพื่อพัฒนาการด้ านการคิดและภาษาในขันต่
้ อไป ึึง่ เป็ นระยะการเรี ยนรู้ที่จะ
แยกแยะลักษณะและคุณสมบัติสาคัญของสิง่ แวดล้ อมรอบๆ ตัว สามารถตอบสนองสิง่ เร้ าแม้ วา่
สิง่ เร้ านันจะไม่
้
ปรากฏอยู่
2. ขันเริ
้ ่ มคิดด้ วยญาณ (Preoperation Intuitive Thinking) เป็ นขันที
้ ่เริ่ มเดาความสัมพันธ์
ของสิง่ ที่รับรู้ เริ่ มมีความคิดรวบยอดขันต้
้ นเกี่ยวกับเวลา สถานที่และเหตุผลได้ บ้าง แต่ไม่สามารถ
เข้ าใจความสัมพันธ์ ที่ึบั ึ้ อน
3. ขันคิ
้ ดด้ วยรูปธรรม (Concrete Operation) เป็ นขันที
้ ่ความคิดมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็ ว
สามารถสร้ างความคิดรวบยอดในสิง่ ที่มีความสัมพันธ์ ึบั ึ้ อนได้ แต่ก็ยงั เป็ นความคิดที่จากัดอยู่ใน
ขอบเขตของวัตถุที่สามารถมองเห็นได้
4. ขันคิ
้ ดด้ วยนามธรรม (Formal Operation) เป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของพัฒนาการด้ านการคิด
โดยอาศัยตรรกวิทยา สามารถตังสมมติ
้
ฐานและทดสอบจนได้ ความจริ งจากประสบการณ์
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเชาวน์ ปัญญาด้ วยทฤษฎีสามมิติของสเตอร์ นเบอร์ ก
(Triarchie Theory) ประกอบด้ วย
1. ทฤษฎียอ่ ยด้ านบริ บทสังคม (contextual Sub theory) เชื่อว่าการพัฒนาการคิดต้ องมี
ความสัมพันธ์ กบั สิง่ แวดล้ อม และวัฒนธรรมของบุคคลที่เขาเคยชิน ให้ สงิ่ เหล่านี ้ค่อยๆ ปรับตัวด้ วย
กระบวนการ (Adaptation) หรื อเลือกสิง่ แวดล้ อมเข้ ามาช่วย (Selection) ปรับแต่งสิง่ แวดล้ อมให้
เหมาะสมกับเขา
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2. ทฤษฎียอ่ ยด้ านประสบการณ์ (Experience Sub theory) เป็ นการพิจารณาผลของ
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา เมื่อเผชิญงานหรื อบุคคล หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ ด้ วยการทา
ความเข้ าใจปั ญหา (Comprehensive of the task) และดาเนินการแก้ ไขตามที่ตนเข้ าใจ (action
upon one’ Comprehensive of the task) สิง่ เหล่านันเป็
้ นความสามารถคล่องในการคิด
ประมวลผลข้ อมูลที่เหมือนเป็ นไปโดยอัตโนมัติด้วยกระบวนการ (Ability to automatize
processing) ึึง่ จะเกิดได้ เมื่อต้ องเผชิญเหตุการณ์ยอ่ ยๆ จนเป็ นความชานาญ
3. ทฤษฎียอ่ ยด้ านกระบวนการคิด (Componential Sub theory) เป็ นความสามารถ
เบื ้องต้ นที่ใช้ ระบบการคิดจัดการต่อโครงสร้ างสิง่ ของ บุคคล หรื อสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่พบเพื่อ
ปรับเปลีย่ นแนวคิดหนึ่งเป็ นอีกแนวคิดหนึง่ กระบวนการคิดมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
3.1 องค์ประกอบด้ านการคิดขันสู
้ ง (Metacom Ponents) เป็ นกระบวนการคิดที่
ประกอบด้ วยขันตอนย่
้
อยดังนี ้
- การระบุปัญหา (Problem identification)
- การจากัดความปั ญหา (Definition of problem)
- การสร้ างกลวิธีในการแก้ ปัญหา (Constructing a strategy for problem solving)
- การจัดระบบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา (Organizing information about a
problem)
- การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of resource)
- การตรวจสอบ การแก้ ปัญหา (Monitoring problem solving)
- การประเมินผลการแก้ ปัญหา (Evaluation problem solving)
3.2 องค์ประกอบด้ านการปฏิบตั ิ (Performance Component) คือเมื่อผ่านกระบวนการ
คิดแล้ วลงมือปฏิบตั ิ และอาจเกิดการแก้ ปัญหาตามมา
3.3 องค์ประกอบด้ านการแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition components) เป็ น
กระบวนการหาความรู้ของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องด้ วยวิธีการต่างๆ เข้ ามาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลเดิม
เพื่อให้ ได้ ความรู้ใหม่สะสมไว้ ในระบบความจา
สุวิทย์ มูลคา (2549) ได้ กล่าวว่า "การคิด" คือ การค้ นหาความหมาย ผู้ที่คิดคือผู้ที่กาลัง
ค้ นหาความหมายของอะไรบางอย่าง นัน่ คือกาลังใช้ สติปัญญาของตนเอง ทาความเข้ าใจกับการ
นาความรู้ใหม่ที่ได้ รับรวมเข้ ากับความรู้ดงเดิ
ั ้ มหรื อประสบการณ์ที่มีอยู่ เพือ่ หาคาตอบว่าคืออะไร
หรื อการเอาข้ อมูลที่เพิ่งรับเข้ ามาใหม่ ไปรวมกับข้ อมูลเก่าที่ราลึกได้ เพื่อสร้ างเป็ นความคิดอ่าน
หรื อข้ อตัดสิน
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2547) ผู้อานวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
นักวิชาการด้ านการคิดที่มีชื่อเสียงของประเทศ และยังเป็ นที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ ด สหรัฐอเมริ กา ได้ ให้ ทศั นะไว้ ในการบรรยาย เรื่ อง "การคิดแบบนักบริ หาร" ไว้ ตอนหนึง่ ว่า
(เอกสารการบรรยายหลักสูตรนายอาเภอรุ่นที่ 56, 2547) "การคิดเป็ นผลจากการทางานของสมอง
ในการก่อรูป (Formulate) บางสิง่ บางอย่างขึ ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการทางานของระบบการรับรู้
ทางจิต (cognitive system) โดยในบางส่วนของความคิดจะทาหน้ าที่แยกแยะการกระทาและ
ความรู้สกึ ผ่านกระบวนการทางความคิดอันนาไปสูพ่ ฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์นนั ้ การคิด
เป็ นเรื่ องสาคัญ ไม่เหมือนกัน เป็ นจินตนาการ หวนราลึก ใช้ เหตุผล และแก้ ไขปั ญหา" นอกจากนัน้
แล้ วยังเสริ มเกี่ยวกับสิง่ ที่ทาให้ คนเราคิดพอกล่าวสรุปได้ ดงั นี ้
1) การคิดเกี่ยวข้ องกับความอยูร่ อด เพราะความอยูร่ อดจะทาให้ เราคิด และหากไม่มีก็
จะเป็ นเรื่ องยากที่จะอยูร่ อด
2) ความต้ องการสิง่ แปลกใหม่ กระตุ้นให้ คิด เพราะมนุษย์ไม่ได้ ยดึ ติดกับสิง่ เดิม และ
พยายามหาสิง่ ใหม่อยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้ เพื่อเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งิ่ ที่ดีกว่า
3) ความสงสัย กระตุ้นให้ คิด โดยเกิดการเรี ยนรู้ อยากรู้อยากเห็น เพื่อการคลีค่ ลาย
คาถามที่มีอยูน่ นให้
ั ้ หมดสิง่ ไป
4) สภาพปั ญหา กระตุ้นให้ คิด เพื่อหาทางออกของปั ญหา หรือการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้
ดีกว่าเดิม จนสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้
2.2 มิติของการคิด
ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ (2544) ได้ กล่าวถึงสาระที่เกี่ยวข้ องกับการคิดหรื อ
มิติของการคิดไว้ 6 ด้ าน ดังนี ้
2.2.1 มิติด้านข้ อมูล หรื อเนื ้อหาที่ใช้ ในการคิด
ในการคิดบุคคลไม่สามารถคิดโดยไม่มีเนื ้อหาของการคิดได้ การคิดเป็ น
กระบวนการในการคิดจึงต้ องมีการคิดอะไรควบคูไ่ ปกับการคิดอย่างไร ข้ อมูลที่มนุษย์ใช้ ในการคิด
พิจารณาแก้ ปัญหาแบ่งออกเป็ น 3 ด้ านด้ วยกันคือ ข้ อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้ อมูลเกี่ยวกับสังคม
สิง่ แวดล้ อม และข้ อมูลทางวิชาการ บุคคลต้ องพิจารณาข้ อมูลทังสามส่
้
วนควบคูก่ นั อย่างผสม
กลมกลืน จนกระทัง่ พบทางออกในการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม
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2.2.2 มิติด้านคุณสมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิด
ในการคิดพิจารณาเรื่ องใดๆ โดยอาศัยข้ อมูลต่างๆ นัน้ คุณสมบัติสว่ นตัวบาง
ประการมีผลต่อการคิด และคุณภาพของการคิด เช่น คนที่ใจกว้ างย่อมยินดีที่จะรับฟั งข้ อมูลจาก
หลายฝ่ าย จนอาจจะได้ ข้อมูลมากกว่าคนที่ไม่รับฟั ง ึึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้จะมีผลต่อการคิด ช่วยให้ คิด
พิจารณาเรื่ องต่างๆ รอบครอบขึ ้น คุณสมบัติสว่ นตัวจึงมักจะส่งเสริ มการคิดให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
2.2.3 มิติด้านทักษะการคิด
ในการคิดบุคคลจาเป็ นต้ องมีทกั ษะพื ้นฐานหลายประการในการดาเนินการคิด
เช่น ความสามารถในการจาแนกความเหมือนและความต่างของสิง่ สองสิง่ หรื อมากกว่า และ
ความสามารถในการจัดกลุม่ ของที่มีลกั ษณะเหมือนกันเป็ นทักษะพื ้นฐานในการสร้ างมโนทัศน์
เกี่ยวกับสิง่ นัน้ ความสามารถในการสังเกต รวบรวมข้ อมูล และการตังสมมติ
้
ฐานเป็ นทักษะพื ้นฐาน
ในกระบวนการคิดแก้ ปัญหา เป็ นต้ น ทักษะที่นบั เป็ นทักษะการคิดขันพื
้ ้นฐานจะมีลกั ษณะ
เป็ นทักษะย่อยึึง่ มีกระบวนการหรื อขันตอนในการคิ
้
ดไม่มากนัก ทักษะที่มีกระบวนการหรื อ
ขันตอนมากและึั
้
บึ้ อนส่วนใหญ่ต้องใช้ ทกั ษะพื ้นฐานหลายทักษะผสมผสานกันึึง่ เรี ยกว่า ทักษะ
การคิดขันสู
้ ง
2.2.4 มิติด้านลักษณะการคิด
คาจานวนมากเหล่านี ้มีใช้ กนั อยูท่ งในชี
ั ้ วิตประจาวัน และในวงวิชาการนับเป็ น
หลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า คนเรามีลกั ษณะการคิดหลายแบบ ลักษณะการคิดที่มีผ้ ศู กึ ษาไว้ มาก
ได้ แก่ การคิดแก้ ปัญหา การคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่กล่าวมาแล้ วเป็ น
การคิดที่ใช้ ทกั ษะการคิดจานวนมากและการคิดจาเป็ นต้ องเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
มี
กระบวนการที่ชดั เจน ลักษณะที่เป็ นหัวใจของการคิดก็คือ เป้าหมายของการคิด ไม่วา่ จะคิดสิง่ ใด
การตังเป
้ ้ าหมายของการคิดให้ ถกู ทางเป็ นสิง่ ที่สาคัญมาก เพราะการคิดนันหากเป็
้
นไปในทางที่ผิด
แม้ การคิดจะมีคณ
ุ ภาพเพียงใดก็จะก่อให้ เกิดความเสียหายและความเดือดร้ อนแก่สว่ นรวมได้ ยิ่ง
ความคิดมีคณ
ุ ภาพสูง ความเดือดร้ อนเสียหายก็จะยิ่งสูงตามไปด้ วย ดังนัน้ หากไม่มีทิศทางที่
ถูกต้ องคอยกากับควบคุมแล้ ว การคิดนันก็
้ ไร้ ประโยชน์ การคิดถูกทางจึงเป็ นการคิดที่คานึงถึง
ประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์ระยะยาว
2.2.5 มิติด้านกระบวนการคิด
กระบวนการคิด เป็ นการคิดที่ต้องดาเนินการไปเป็ นลาดับขันตอน
้
ที่จะช่วยให้
การคิดนันประสบผลส
้
าเร็ จตามจุดมุ่งหมายของการคิดนันๆ
้ ึึง่ ในแต่ละลาดับขันตอนต้
้
องอาศัย
ทักษะการคิดหรื อลักษณะการคิดจานวนมาก กระบวนการที่สาคัญมีหลายกระบวนการ ได้ แก่
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1. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ แก่ ลาดับขันตอนของการคิ
้
ดที่จะช่วยให้ ได้
ความคิดที่ผา่ นการกลัน่ กรอง และประเมินมาอย่างรอบคอบแล้ วว่าเป็ นความคิดที่มีเหตุผลเชื่อถือ
ได้
2. กระบวนการคิดแก้ ปัญหา ได้ แก่ ลาดับขันตอนของการคิ
้
ด และการดาเนินการ
แก้ ปัญหาเพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
้
ด เพื่อให้ ได้ สงิ่ ใหม่ที่ยงั ไม่
3. กระบวนการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ได้ แก่ ลาดับขันตอนของการคิ
เคยมีมาก่อน ึึง่ จะเป็ นประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์
4. กระบวนการตัดสินใจ ได้ แก่ ลาดับขันตอนของการคิ
้
ด เพื่อให้ สามารถตัดสินใจได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม
2.2.6 มิติด้านการควบคุม และประเมินการคิดของตนเอง
การควบคุมการรู้คิดของตนเองหมายถึง การรู้ตวั ถึงความคิดของตนเองในการ
กระทาอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อการประเมินการคิดตนเอง และใช้ ความรู้นนในการควบคุ
ั้
มหรื อ
ปรับการกระทาของตนเอง มีผ้ เู รี ยกการคิดในลักษณะนี ้ว่าการคิดอย่างมียทุ ธศาสตร์ ึงึ่ ครอบคลุม
การวางแผน การควบคุมกากับการกระทาของตนเอง การตรวจสอบความก้ าวหน้ า และการ
ประเมินผล มิติของการคิดทัง้ 6 ด้ านนี ้จะปรากฏอยูใ่ นกระบวนการคิด ึึง่ หากเกิดขึ ้นอย่าง
ครบถ้ วนและมีคณ
ุ ภาพก็จะส่งผลให้ การคิดนันมี
้ คณ
ุ ภาพไปด้ วย บุคคลทัว่ ไปทุกๆ คนมักมีทกั ษะ
การคิดพื ้นฐาน และคุณสมบัติที่เอื ้ออานวยต่อการคิดเป็ นทุนอยูแ่ ล้ วแต่จะแตกต่างกัน เมื่อบุคคล
รับข้ อมูลที่มีอยูห่ ลากหลายเข้ ามา และต้ องการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย บุคคลนันก็
้ จะสามารถใช้
ทักษะที่มีอยูเ่ ป็ นเครื่ องมือในการคิด ปฏิบตั ิการกับข้ อมูลต่างๆ เพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของการคิด
นันได้
้
2.3 ทักษะการคิดขัน้ สูง
ความหมายและองค์ ประกอบของการคิดขัน้ สูง
ความหมายของการคิดขัน้ สูง (Definition of Higher Order Thinking)
Smith (1992) ได้ อธิบายความแตกต่างของการคิดขันพื
้ ้นฐาน และการคิดขันสู
้ งสรุปได้ วา่
การคิดขันพื
้ ้นฐานเป็ นการคิดแบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป เป็ นการกระทาที่เป็ นนิสยั ขาดการไตร่ตรอง ทา
ได้ งา่ ยๆ โดยไม่ต้องสอน แต่การคิดขันสู
้ ง เป็ นการผสมผสานของคุณลักษณะหรื อองค์ประกอบที่
ึับึ้ อนมากขึ ้น เช่น การวางแผน การทานาย การกากับ การประเมิน และการตังค
้ าถาม รวมถึง
ขันตอนของการใช้
้
ทกั ษะหลายๆ ทักษะร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้ เหตุผล
แบบอุปนัยและนิรนัย
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Kaplan (1990) ได้ อธิบายทักษะการคิดขันสู
้ งโดยสรุปได้ วา่ ทักษะการคิดขันสู
้ ง เป็ น
ทักษะการคิดที่ประณีต ึับึ้ อน เช่น การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบ การสรุปอ้ างอิง การตีความ
และการประเมิน ทักษะการคิดขันสู
้ งจะนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาที่หลากหลายที่ค้ มุ ค่าและเกิด
ประโยชน์สงู สุด
จากความหมายของการคิดขันสู
้ งของนักทฤษฎีและนักการศึกษาต่างๆ สรุปได้ ว่าการคิด
ขันสู
้ งเป็ นการดาเนินการที่ึบั ึ้ อนต้ องมีการผสานขันตอนในการประมวลหรื
้
อกระทาต่อข้ อมูล
หลายขันตอน
้
และทักษะการคิดขันสู
้ งเป็ นความสามารถในการดาเนินการทางปั ญญาที่มีขนตอน
ั้
ในการประมวลหรื อกระทาต่อข้ อมูลึับึ้ อนหลายขันตอน
้
และสามารถดาเนินการตามขันตอนนั
้
น้
ได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ
ประเภทของการคิดขัน้ สูง
นักทฤษฎีและนักการศึกษาได้ แบ่งประเภทของการคิดขันสู
้ งไว้ ตา่ งๆ กัน ดังนี ้
Quellmalz (1987) แบ่งการคิดขันสู
้ งเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ เป็ นการเข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่างภาพรวมและองค์ประกอบส่วน
ต่างๆ และเข้ าใจว่าสิง่ ต่างๆ ทางานอย่างไร
2) การเปรี ยบเทียบ เป็ นการอธิบายว่าสิง่ ต่างๆ เหมือน และต่างกันอย่างไร การ
เปรี ยบเทียบอาจจะเป็ นได้ อย่างง่ายๆ หรื อึับึ้ อน การเปรี ยบเทียบที่ึบั ึ้ อนต้ องมีการตรวจสอบ
กลุม่ ของคุณลักษณะที่จะนามาเปรี ยบเทียบตังแต่
้ 2 สิง่ ขึ ้นไปการเปรี ยบเทียบจะเริ่ มจากการหา
ความสัมพันธ์ ของส่วนรวมและส่วนย่อยในการวิเคราะห์ก่อน จากนันจึ
้ งนาไปสูก่ ารเปรี ยบเทียบ
3) การสรุปอ้ างอิง เป็ นการลงสรุปเหตุการณ์ ข้ อมูลต่างๆ โดยใช้ เหตุผลแบบนิรนัย
และอุปนัย การใช้ เหตุผลนิรนัยเป็ นการใช้ หลักการ หรื อข้ อสรุปทัว่ ไปที่มีอยูไ่ ปลงสรุปหรื ออธิบาย
หลักฐานที่เกิดขึ ้น ส่วนการใช้ เหตุผลแบบอุปนัย เป็ นการให้ หลักฐาน รายละเอียดต่างๆ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ บูรณาการข้ อมูล เพือ่ ลงข้ อสรุปทัว่ ไป
4) การประเมิน เป็ นการตัดสินใจอย่างมีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือได้ มีคณ
ุ ค่า หรื อปฏิบตั ิได้
จริ ง โดยใช้ เกณฑ์ที่มีอยู่
Marzano และคณะ (1988) แบ่งการคิดขันสู
้ ง เป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1) ทักษะการจัดระบบข้ อมูล (Organizing) เป็ นการจัดระบบข้ อมูลเพื่อให้ งา่ ยต่อ
การนาไปใช้ ประกอบด้ วยการเปรี ยบเทียบ การบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างหรือ
ในกลุม่ ต่างๆ การจัดประเภท การจัดกลุม่ และให้ ชื่อสิง่ ต่างๆ บนพื ้นฐานของคุณลักษณะของสิง่ นัน้
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และการนาเสนอที่มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบแต่ไม่เปลีย่ นแปลงส่วนประกอบข้ อมูล
2) ทักษะการวิเคราะห์ (Analyzing) เป็ นการทาข้ อมูลที่มีอยูใ่ ห้ กระจ่างขึ ้นโดยการ
ตรวจสอบส่วนย่อยๆ และตรวจสอบความสัมพันธ์ ตา่ งๆ ของข้ อมูล ได้ แก่ การระบุคณ
ุ ลักษณะหรื อ
ส่วนประกอบต่างๆ การระบุความสัมพันธ์ หรื อรูปแบบ การระบุความคิดหลักหรื อองค์ประกอบหลัก
และการระบุข้อผิดพลาดหรื อเหตุผลที่ไม่ถกู ต้ อง
3) ทักษะการสร้ างกรอบความคิด (Generating) เป็ นการสร้ างข้ อมูลความหมาย
หรื อความคิดใหม่ ประกอบด้ วยการลงสรุปอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล การคาดคะเนเหตุการณ์ และการ
อธิบาย หรื อขยายความถึงผลที่จะตามมาจากเหตุการณ์นนั ้
4) ทักษะการผสมผสาน (Integrating) เป็ นการเชื่อมโยงและผสมผสานข้ อมูล เพื่อ
สร้ างโครงสร้ างใหม่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างข้ อมูลที่มีอยูไ่ ปสูข่ ้ อมูลใหม่ที่ผนวกไว้ ด้วยกัน
5) ทักษะการประเมิน (Evaluating) เป็ นการประเมินความเป็ นเหตุเป็ นผลและ
คุณภาพของความคิด ได้ แก่ การระบุเกณฑ์ หรื อการกาหนดมาตรฐานที่จะใช้ ในการตัดสิน และ
การยืนยัน หรื อตรวจสอบความถูกต้ องโดยใช้ เกณฑ์ที่กาหนดขึ ้น
Donald (1992 อ้ างถึงใน Higuchi and Donald, 2002) แบ่งการคิดขันสู
้ งที่เป็ นการคิดที่
สาคัญของการแก้ ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรื อการคิดที่ต้องใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไว้ 6 ประการ ดังนี ้
1) การอธิบาย (Description) เป็ นการอธิบายให้ เห็นรายละเอียด การให้ ความหมาย
หรื อนิยามของสถานการณ์ หรื อการให้ คาอธิบายรูปแบบ องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ
2) การเลือก (Selection) เป็ นการเลือกในสิง่ ที่ชอบหรื อสิง่ ที่ต้องการ
3) การสร้ างตัวแทนความคิด (Representation) เป็ นการอธิบายให้ เห็นในรูปของ
สัญลักษณ์ หรื อการสร้ างความสัมพันธ์ ให้ เห็นเป็ นรูปสัญลักษณ์ หรื อแผนภาพ
4) การสรุปอ้ างอิง (Inference) เป็ นกระบวนการในการลงข้ อสรุปจากข้ อมูลหรื อ
เหตุการณ์ที่มีอยู่
5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นการรวมส่วนต่างๆ หรื อองค์ประกอบต่างๆ ให้
เป็ นส่วนรวมที่ึบั ึ้ อนมากขึ ้น
6) การพิสจู น์ยืนยัน (Verification) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ อง ความเชื่อมโยง
ความคงที่ หรื อความสอดคล้ อง
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องค์ ประกอบของการคิดขัน้ สูง (Higher Order Thinking)
Bonk and Reynolds (1997) ได้ เสนอรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บเพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะการคิดขันสู
้ ง โดยพัฒนาผู้เรี ยนเกี่ยวกับ ความคิดสร้ างสรรค์ (creative thinking)
และ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ึึง่ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ประกอบด้ วย 1) Brainstorming 2) Reverse Brainstorming 3) Assigning Thinking Roles in
Role Plays 4) Creative Writing 5) Simulations and Role Plays 6) What if, Just Suppose,
and Rearrange the Facts Exercises 7) Metaphorical Thinking, Analogies, Forced
Associations, Synetics 8) Free Writing, Diaries, Personal Journal Logs, Wet inking
9) Idea-Spurring Question, Checklist , or Cards และ 10) Semantic Webbing, Mapping,
Linking, Chaining, Free Association Exercises
ส่วนเทคนิคการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้ วย 1) Graphic
Organizers 2) Voting or Ranking Methods, Nominal Group Process 3) Plus, Minus,
Interesting 4) Minute Papers, Reflection Logs, Think Sheets, Guide Questioning 5) K-W-L
6) Summing Up 7) Critiques, Rebuttals, Replies, Rejoinders 8) Mock Trials, Debates,
Examining Both Sides of Argument, Force Field Analysis 9) Case-Based Reasoning และ
10) Categorization Schemes, Taxonomies, Comparison and Contrast Matrices
Nickerson, Perkins and Smith (1985, อ้ างอิงจาก Anderson, 1994) ได้ นาเสนอ
รูปแบบการคิดขันสู
้ งประกอบด้ วย การคิดแก้ ปัญหา (problem solving) การคิดอย่างสร้ างสรรค์
(creativity) การคิดแบบอภิปัญญา (metacognition) และ การคิดแบบให้ เหตุผล (reasoning)
Ruminski, H.J. and W.E. Hanks (1995 อ้ างถึงใน Anne Harrigan and Virginia
Vincenti, 2011) ได้ นาเสนอรูปแบบการคิดขันสู
้ งประกอบด้ วย การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(critical thinking) และ การคิดแบบให้ เหตุผล (reasoning)
Crawford and Brown (2002) ได้ นาเสนอรูปแบบการคิดขันสู
้ งประกอบด้ วย
3 ส่วนประกอบ คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การคิดอย่างสร้ างสรรค์
(creativity) และ การคิดเชิงเนื ้อหา (content thinking)
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างประเทศสามารถสรุปและสังเคราะห์
องค์ประกอบการคิดขันสู
้ งได้ ดงั ตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดขันสู
้ ง
องค์ ประกอบ Bonk and Nickerson Ruminski et Crawford
การคิด
Reynolds et al.
al. (1995) and Brown
(1997)
(1985)
(2002)
Content
มี
Critical
มี
มี
มี
Creativity
มี
มี
มี
Reasoning
มี
มี
Problem
Solving
มี
Meta cognition
มี
-

สรุป

คิดวิเคราะห์
คิดวิจารณญาณ
คิดสร้ างสรรค์
คิดเชิงเหตุผล
คิดแก้ ปัญหา
คิดอภิปัญญา

จากตารางที่ 2.2 สามารถสรุปได้ วา่ การคิดขันสู
้ งประกอบด้ วย 1) การคิดวิเคราะห์ 2) การ
คิดวิจารณญาณ 3) การคิดสร้ างสรรค์ 4) การคิดแก้ ปัญหา 5) การคิดเชิงเหตุผล และ 6) การคิด
อภิปัญญา
การคิดขันสู
้ งประกอบด้ วย
1) การคิดวิเคราะห์
2) การคิดวิจารณญาณ
3) การคิดสร้ างสรรค์
4) การคิดเชิงเหตุผล
5) การคิดแก้ ปัญหา
6) การคิดอภิปัญญา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับทักษะความคิดขันสู
้ ง ผู้วิจยั ขอจาแนกการ
คิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตตามงานวิจยั เรื่ องการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนิน
ชีวิตของนักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 (สุวรรณา อรรถชิตวาทิน, 2552) ดังนี ้
2.3.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.3.2 การคิดวิเคราะห์
2.3.3 การคิดแก้ ปัญหา
2.3.4 การคิดอภิมาน
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2.3.1 การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรื อ Critical Thinking นันมาจากภาษากรี
้
กคาว่า Kritikos
โดยแปรความหมายตรงกับคาว่า Critic หรื อวิจารณญาณ ึึง่ หมายถึง การถามคาถาม การหา
ความหมาย การวิเคราะห์ เป็ นการคิดอย่างมีทิศทาง เป็ นการคิดอย่างมีเหตุผล (Gagne, 1985) มี
ผู้ใช้ ชื่อเรี ยกแตกต่างกัน ได้ แก่ ความคิดแบบวิพากษ์ วิจารณ์ การคิดเป็ นการคิดอย่างมีเหตุผล การ
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดวิจารณญาณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ึึง่ ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ใช้ คา
ว่า“การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” ึึง่ จาแนกความหมายของการคิดวิจารณญาณได้ 2 ประเภท ดังนี ้
1. คานิยามที่มีความหมายทัว่ ๆ ไป ได้ แก่ การนิยามการคิดวิจารณญาณใน
ลักษณะที่เป็ นกิจกรรมทางสมองที่เป็ นกระบวนการคิดโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นการคิดเพื่อแก้ ปัญหา
มีผ้ ใู ห้ คานิยาม ดังนี ้
รุสเึล (Russel, 1956) ให้ ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า เป็ นกิจกรรมที่
จาเป็ นในการแก้ ปัญหา เมื่อต้ องตรวจสอบสมมติฐาน
วัตสันและเกอเึอร์ (Watson and G.laser, 1964) ได้ ให้ ความหมายของการคิด
วิจารณญาณว่า เป็ นรูปแบบของการคิดที่ประกอบด้ วยทัศนคติ ความรู้ และทักษะ โดยที่ทศั นคติ
หมายถึงทัศนคติที่มีตอ่ การแสวงหาความรู้ และยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิง่ ที่อ้าง
ว่าเป็ นจริ งและใช้ ความรู้ด้านการอนุมานสรุปใจความสาคัญและการสรุปเป็ นกรณีทวั่ ไป โดยตัดสิน
จากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้ องกับหลักตรรกวิทยา ตลอดจนทักษะในการใช้ ทศั นคติ
และความรู้ดงั กล่าวมาประเมินผลความถูกต้ องของข้ อความ
2. คานิยามในความหมายที่เจาะจง เป็ นคานิยามการคิดวิจารณญาณในลักษณะ
ที่เป็ นการให้ เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เป็ นการประเมินผลของความคิด โดยมีหลักเกณฑ์เพื่อ
นามาใช้ ในการตัดสินใจ มีผ้ ใู ห้ คานิยามดังนี ้
ฮิลการ์ ด (Hilgard, 1962) ได้ ให้ ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่าเป็ นการ
คิดอย่างรอบคอบตามหลักการของการประเมินผล และมีหลักฐานอ้ างอิงเนื ้อหา ข้ อสรุปที่นา่ จะ
เป็ นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
และใช้ กระบวนการทางจิตวิทยา
อย่างถูกต้ องและสมเหตุสมผล
เอนนิส (Ennis, 1985) ได้ ให้ ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า เป็ นการคิด
อย่างพิจารณาไตร่ตรอง อย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการตัดสินใจว่า สิง่ ใดควรเชื่อหรื อ
ควรลงมือก่อนการลงมือปฏิบตั ิ
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กองวิจยั ทางการศึกษา (2541) การมีกระบวนการที่รอบคอบ สมเหตุสมผล
ผ่านการพิจารณาข้ อมูลรอบด้ านอย่างรอบคอบ กว้ างไกล ลึกึึ ้งและการตรวจสอบอย่างถูกต้ อง
จากแหล่งที่ใช้ ข้อมูล มีการพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูล ไตร่ตรองทังด้
้ านคุณ และโทษและคุณค่าที่
แท้ จริ งของสิง่ นันมาแล้
้
ว และทบทวนเพื่อหาข้ อสรุปก่อนนาไปสูก่ ารตัดสินใจ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (2548) ได้ ให้ ความหมายของการ
คิดวิจารณญาณว่า เป็ นการพิจารณาไตร่ตรองด้ วยเหตุผลอย่างรอบครอบ โดยอาศัยหลักฐาน
ข้ อสรุปที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนันๆ
้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเริ่ มจากสถานการณ์ที่ยงุ่ ยาก
ึับึ้ อน และจบลงด้ วยสถานการณ์ ที่มีการพิจารณาไตร่ตรองด้ วยเหตุผลว่า สิง่ ใดมีความสาคัญ
เป็ นสิง่ จาเป็ นก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรื อปฏิบตั ิ
ทิศนา แขมมณี (2544) ได้ สรุปความหมายของกระบวนการคิดวิจารณญาณไว้ วา่
คือ การเห็นปั ญหา สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ ต่อจากนันคื
้ อ การพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
และตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ โดยยึดหลักเหตุผลเป็ นหลักสาคัญ
จากความหมายของการคิดวิจารณญาณที่กล่าวไว้ ข้างต้ น สรุปได้ วา่ การคิด
วิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้ อมูล
และการประเมินผลเกี่ยวกับข้ อมูล หรื อสภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยใช้ ความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ของตนเองในการสารวจหลักฐานอย่างรอบคอบ เพื่อนาไปสูข่ ้ อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อแก้ ปัญหา หรื อตัดสินใจในการกระทาต่างๆ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
การวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ
การสรุปแนวคิดของเอนนิส เป็ นตัวบ่งชี ้ความสามารถที่แสดงออกตามพฤติกรรมการคิด
วิจารณญาณึึง่ โดยระบบต้ องรวมกับการคิดอีก 3 ประเภทด้ วยคือ การคิดสร้ างสรรค์ การคิด
ตัดสินใจ และการคิดแก้ ปัญหา คือแนวคิดจากแบบทดสอบ EWCTET เป็ นเครื่ องที่ ENNIS-Weir
สร้ างเป็ นแนวการเขียนความเรี ยงหรื อเรี ยงความ (มยุรี หรุ่นขา, 2544) ใช้ วดั ความสามารถการคิด
วิจารณญาณ 5 ด้ าน ได้ แก่
1. การคิดสูเ่ นื ้อหาหรื อประเด็น
2. การมองเห็นเหตุผลและข้ อสมมุติฐาน
3. การกาหนดประเด็นของตน
4. การเสนอเหตุผล
5. การมองเห็นความเป็ นไปได้ และการตอบสนองที่เหมาะสมในการหลีกเลีย่ งข้ อถกเถียง
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2.3.2 การคิดวิเคราะห์
ความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์เป็ นความสามารถทางสมองที่นกั การศึกษาและ
นักจิตวิทยาได้ ศกึ ษาและให้ นิยามไว้ ดงั นี ้
บลูมและคณะ (Bloom,1976) ให้ ความหมายการคิดวิเคราะห์ไว้ วา่ เป็ น
ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่ องราวหรื อเนื ้อหาต่าง ๆ ว่า
ประกอบด้ วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผลและที่เป็ นอย่างนัน้ อาศัย
หลักการอะไร
กู๊ด (Good, 1973) ให้ ความหมายการคิดวิเคราะห์ เป็ นการคิดอย่างรอบคอบตาม
หลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้ างอิง เพื่อหาข้ อสรุปที่นา่ จะเป็ นไปได้ ตลอดจนพิจารณา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องทังหมดและใช้
้
กระบวนการตรรกวิทยาได้ อย่างถูกต้ องสมเหตุสมผล
ฮานนฮ์และไมเคิลลิส (Hannah and Michaelis, 1977) ให้ ความหมายการ
วิเคราะห์วา่ เป็ นนความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของสิง่ ต่างๆ เพื่อดูความสาคัญ
ความสัมพันธ์ และหลักการของความเป็ นไป
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546) ให้ ความหมายความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ว่า เป็ นความสามารถในการสืบค้ นข้ อเท็จจริ งเพื่อตอบคาถาม
เกี่ยวกับบางสิง่ บางอย่าง โดยการตีความ การจาแนกแยกแยะ และการทาความเข้ าใจกับ
องค์ประกอบของสิง่ นัน้ และองค์ประกอบอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์ กนั รวมทังเชื
้ ่อมโยงความสัมพันธ์ เชิงเหตุ
และผลที่ไม่ขดั แย้ งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ ทาให้ เราได้
ข้ อเท็จจริ งที่เป็ นพื ้นฐานในการตัดสินใจ แก้ ปัญหา ประเมิน และตัดสินใจเรื่ องต่างๆได้ อย่างถูกต้ อง
ดร.ไสว ฝั กขาว (2547) ให้ ความหมายของ "การคิดเชิงวิเคราะห์" ไว้ วา่ เป็ น
ความสามารถในการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ และหาความ สัมพันธ์ เชิง
เหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านันเพื
้ ่อค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ ง ของสิง่ ที่เกิดขึ ้น
จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ วา่ ความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์ (Analysis
Ability) หมายถึง ความสามารถในการสืบค้ นหาข้ อเท็จจริ งเพื่อหาคาตอบด้ วยการจาแนกแยกแยะ
ส่วนย่อยต่างๆ ของเหตุการณ์ เรื่ องราว เนื ้อเรื่ องหรื อสิง่ ต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ ความสาคัญ
และความเป็ นเหตุเป็ นผลของสิง่ นันๆ
้
การวัดความสามารถด้ านการวิเคราะห์
การพัฒนาทักษะการคิดได้ กลายเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญมากขึ ้นในระบบการศึกษา
แต่สงิ่ ที่เป็ นปั ญหาติดตามมาคือ ทาอย่างไรจึงจะสามารถวัดผลของการคิดและทักษะการคิดได้
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นอกเหนือไปจากจะสอนให้ เกิดทักษะการคิดแล้ ว แนวทางการวัดทักษะการคิดสามารถดาเนินการ
วัดได้ ด้วยรูปแบบวิธีวดั 3 วิธีผสมผสานกัน (Stiggins, Rubel and Quellmalz, 1988) คือ
ใช้ วิธีการถามคาถามด้ วยปากเปล่าระหว่างการเรี ยนการสอน ใช้ วิธีการทดสอบด้ วยแบบทดสอบ
และการสังเกตการณ์แสดงออก โดยครู ผ้ สู อนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทังนี
้ ้การใช้ วธิ ีการทัง้ 3 วิธี
ดังกล่าวข้ างต้ นนันต้
้ องอยูบ่ นพื ้นฐานความเชื่อทีว่ า่ ครูผ้ สู อนมีศกั ยภาพในการสังเกตและการ
ตัดสินพฤติกรรมของผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประเด็นสุดท้ ายเชื่อว่า ครูผ้ สู อนมีความรู้
ความสามารถในเรื่ องที่สอนเป็ นอย่างดี
สติ๊กกินและคณะ (Stiggins, Rubel and Quellmalz, 1988) ได้ กาหนดขันตอนในการวั
้
ด
ทักษะการคิดไว้ เป็ น 3 ขันตอน
้
คือ
1. นิยามทักษะการคิดที่ต้องการวัดให้ ชดั เจน
2. กาหนดรูปแบบการประเมิน (Assessment) ที่จะใช้ ในชันเรี
้ ยนอย่างน้ อย 2 วิธี ได้ แก่
การประเมินด้ วยการถามคาถามปากเปล่าในชันเรี
้ ยน การทดสอบด้ วยแบบทดสอบและการ
ประเมินจากการสังเกตผลของการแสดงออก
3. วางแผนยุทธศาสตร์ ในการประเมินให้ ครอบคลุมทักษะการคิดทุกประเภท ึึง่ ลักษณะ
ของการคิดอาจจะเป็ นการคิดแบบึับึ้ อนที่ประกอบด้ วยทักษะการคิดย่อยอย่างน้ อยสองทักษะ
ขึ ้นไป
ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่ การวัดความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์จะดาเนินการตามนิยาม
ลักษณะการคิดวิเคราะห์ที่กาหนด มีการแสดงหลักฐานร่องรอยผลของการคิดที่ได้ ประเมินและควร
ใช้ รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย
2.3.3 การคิดแก้ ปัญหา
การแก้ ปัญหาเป็ นการคิดที่ต้องใช้ ยทุ ธวิธีการคิดประกอบอื่น เช่น การคิดสร้ างสรรค์ การ
คิดวิจารณญาณ การคิดประเมินผลและการตัดสินใจ ชีฟเวอร์ (Schiever,1991) กล่าวว่า การ
แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันอาจจาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการคิดมากมาย เช่น การคิดประเมินผล การ
คิดตัดสินใจ การคิดวิจารณญาณ และการคิดสร้ างสรรค์ ประกอบเพื่อช่วยให้ สามารถแก้ ปัญหาได้
ความหมายของการคิดแก้ ปัญหา
กิลฟอร์ ดและเฮฟเนอร์ (Guiford, J.P. and Hepfner Ralph, 1971) นิยามการคิด
แก้ ปัญหาไว้ วา่ การให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดได้ หลายๆ ทาง และสามารถปรับโครงสร้ างของการคิด
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หลายทิศทางได้ อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ วนัน้ ผู้เรี ยนต้ องรู้จกั ใช้ เหตุผลในการคิดอย่างเป็ นระบบ
เพื่อนามาพิจารณาหรื อขยายความสัมพันธ์ ของข้ อความจริ งต่างๆ ที่ได้ รับ
กาเย่ (Gegne, 1970) ได้ อธิบายความหมายในการคิดแก้ ปัญหาว่าเป็ นรูปแบบ
ของการเรี ยนรู้อย่างหนึง่ ต้ องอาศัยการเรี ยนรู้ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวข้ องกันตังแต่
้ สอง
ประเภทขึ ้นไปและใช้ หลักการนัน่ เองประสมประสานจนเป็ นความสามารถชนิดใหม่ที่เรี ยกว่า
ความสามารถทางการคิดแก้ ปัญหา โดยการเรี ยนรู้ประเภทหลักการนี ้ต้ องอาศัยความสามารถใน
การมองเห็นลักษระร่วมกันของสิง่ เร้ าทังหลาย
้
พอล (Paul, 1984) ให้ นิยามการคิดแก้ ปัญหาไว้ คือ การสอนให้ คิดจะช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถใช้ เหตุผลในการตัดสินใจได้ อย่างกว้ างขวาง และสามารถพัฒนาตนเองให้ มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายที่สงั คมและการจัดการศึกษาต้ องการ เพราะถ้ าผู้เรี ยนไม่มีความสามารถ
ในด้ านการใช้ เหตุผลแล้ วการพัฒนาด้ านความคิด อารมณ์ ตลอดจนจริ ยธรรมและคุณธรรมที่
สังคมต้ องการจะเป็ นไปอย่างไม่สมบูรณ์
ดิวอี ้ (1993) นิยามการคิดแก้ ปัญหาไว้ วา่ เป็ นการคิดหาวิธีการหรื อขันตอนที
้
่
เหมาะสมเพื่อหาทางออกให้ สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ชาร์ ลส และคณะ (Charles and others, 1987) กล่าวว่าการคิดแก้ ปัญหาเป็ น
การใช้ ทกั ษะและกระบวนการต่างๆ ใช้ ความสามารถที่จะประเมินความคิด ความก้ าวหน้ า และ
ความสามารถอื่นๆ ได้ ด้วยตนเองในขณะแก้ ปัญหา
การวัดความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา
การแก้ ปัญหาเป็ นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลที่จะแก้ ปัญหาได้ ตามความสามารถ
ของตนเอง ดังนันการวั
้
ดความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา จาเป็ นต้ องมีวิธีการที่ดีเพื่อให้ ได้ ผลที่
ใกล้ ความเป็ นจริ งมากที่สดุ ดังที่ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2538) กล่าวว่า การแก้ ปัญหาเป็ น
กระบวนการทางความคิดที่สาคัญมากกระบวนการหนึง่ ึึง่ หลักสูตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในปั จจุบนั จะเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสฝึ กฝนแก้ ปัญหาอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตาม ในการ
จัดการเรี ยนการสอน อาจจะยังไม่ได้ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนใช้ กระบวนการคิดเพื่อแก้ ปัญหามากนัก มี
วิธีการอย่างหนึง่ ที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ ตื่นตัว คือการใช้ แบบทดสอบไปกระตุ้นโดยใช้ แบบทดสอบ
ที่ให้ นกั เรี ยนคิดหาคาตอบเองเป็ นข้ อสอบที่ท้าทายความคิด แต่คอ่ นข้ างยาก โดยข้ อสอบจะ
ประกอบด้ วยข้ อคาถามที่ผ้ สู อบพิจารณาคาตอบเอง โดยจะต้ องประยุกต์ความรู้จากแหล่งต่างๆ
มาวางแผนเพื่อแก้ ปัญหาลักษณะของปั ญหาจะเป็ นปั ญหาที่เลียนแบบปั ญหาที่พบใน
ชีวิตประจาวัน กล่าวคือ จะต้ องมีความสมจริ งและเป็ นไปได้ เพื่อให้ การฝึ กฝนนันมี
้ สภาพคล้ าย
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ชีวิตจริ งอันเป็ นแนวทางการวัดที่เรี ยกว่าการวัดจากสภาพจริ ง (Authentic Performance
Measurement) การสร้ างข้ อคาถาม อาจทาได้ โดยเสนอสถานการณ์ที่ประกอบด้ วยข้ อมูล และ
ข้ อจากัดต่างๆ ให้ นกั เรี ยนพิจารณาแก้ ปัญหาโดยพิจารณาตามความสมบูรณ์ของคาตอบ ใน
ประเด็นนันๆ
้ ในแบบทดสอบวัดการคิดแก้ ปัญหานัน้ จะเน้ นความสามารถของนักเรี ยนในหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
1. ความเข้ าใจในปั ญหา
2. กระบวนการและกลยุทธ์ ในการแก้ ปัญหา
3. การสือ่ สารอย่างมีเหตุผลในการแก้ ปัญหา
4. ความสามารถในการแก้ ปัญหา
จากความคิดเห็นข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การวัดความสามารถในการคิดแก้ ปัญหานัน้ จะเน้ น
ให้ นกั เรี ยนรู้จกั ปั ญหา สามารถนามาวิเคราะห์หาสาเหตุและดาเนินการแก้ ปัญหาต่อไป
2.3.4 การคิดอภิมาน
การคิดอภิมานเป็ นแนวคิดทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้ โดยมีนกั จิตวิทยาและนักการศึกษาทัง้
ในและต่างประเทศให้ ความสนใจและทาการศึกษาค้ นคว้ ามาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปลายปี 1970 ึึง่
เป็ นการคิดที่ได้ รับการกล่าวถึงอย่างมากในปั จจุบนั เนื่องจากการคิดอภิมานมีความสาคัญต่อ
กิจกรรมทางปั ญญาหลายอย่าง เช่น การสือ่ สาร การจูงใจ ความเข้ าใจ การรับรู้ ความจา และการ
แก้ ปัญหา
ความหมายของการคิดอภิมาน
เบเยอร์ (Beyer, 1987) ให้ ความหมายของการคิดอภิมานไว้ วา่ เป็ นกลไกทาง
สมองที่ต้องทางานร่วมกันกับกระบวนการทางความคิด โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ
การวางแผน การกากับติดตาม และการประเมินผล
ฟลาเวล (Flavell, 1979) ให้ ความหมายของการคิดอภิมานไว้ วา่ เป็ นการที่บุคคล
สามารถรับรู้ถึงกระบวนการคิด รวมทังสิ
้ ง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น จากกระบวนการคิดของตนเอง หรื อที่
เรี ยกว่าเป็ นการคิดเกี่ยวกับความคิด (thinking about thinking)
วูลโฟล์ก (Woolfolk, 1990) ให้ ความหมายของการคิดอภิมานไว้ วา่ เป็ นสภาวะ
เฉพาะบุคคลในการตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางปั ญญาหรื อกลไกทางความคิดของตนเอง
และรู้ถึงวิธีการนามาใช้
สแวนสัน (Swanson, 1990) ให้ ความหมายของการคิดอภิมานไว้ วา่ เป็ น
ความสามารถของบุคคลในการรู้ตวั ทางความคิดตนเองและสามารถควบคุมกระบวนการคิดและ
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ของตนเองได้
โอนีลและอะเบดิ (O’Neil and Abedi, 1996) ให้ ความหมายของการคิดอภิมาน
ไว้ วา่ เป็ นจิตสานึก (Conscious) และช่วงเวลาในการตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายที่จะทา
ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์เมื่อมีการเลือกใช้ ยทุ ธวิธีที่เหมาะสม ึึง่ ยุทธวิธีดงั กล่าวประกอบด้ วยการวาง
แผนการตรวจสอบตนเอง ยุทธวิธีทางความคิด การตระหนักรู้
จากนิยามดังกล่าวสรุปได้ วา่ ความสามารถด้ านการคิดอภิมาน หมายถึง
ความสามารถในการรับรู้กระบวนการทางความคิดของตนเอง และสามารถควบคุมกลไกทาง
ความคิดนันรวมทั
้
งรู้ ้ วิธีที่จะนาไปใช้
ทักษะการคิดขัน้ สูงด้ านการดาเนินชีวติ
สุวรรณา อรรถชิตวาทิน (2552) สังเคราะห์ทกั ษะการคิดแบบต่างๆ เป็ นขันตอนของทั
้
กษะ
การคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. การระบุประเด็นปั ญหา หมายถึง การกาหนดเงื่อนไขและเป้าหมายในชีวิตของ
ตนเองให้ ชดั เจนเพื่อนาไปสูส่ งิ่ ที่ต้องการหาคาตอบ โดยต้ องสอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง
ประกอบด้ วย การระบุนิยามปั ญหา การหาสาเหตุของปั ญหา การทาความเข้ าใจกับปั ญหา
2. การกาหนดลาดับแนวคิด หมายถึง การกาหนดแนวทาง การดาเนินการโดยนา
ความรู้และหลักการจากประสบการณ์เดิมมาจัดเป็ นขันตอนในการหาค
้
าตอบเพื่อให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ประกอบด้ วย การเลือกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง การรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง การพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง การวางแผนการดาเนินการแก้ ปัญหา การจัดลาดับขันตอน
้
การแก้ ปัญหา
3. การประเมินความเหมาะสม หมายถึง การใช้ เหตุผลในการแยกแยะและพิจารณา
หาความสาคัญเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ ไขตนเอง ทาให้ เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว
ประกอบด้ วย การแยกแยะความสาคัญของข้ อมูลหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น การประเมินคุณค่าของ
ข้ อมูลหรื อสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลการแก้ ปัญหา การตรวจสอบผลหรื อการมองย้ อนกลับ
4. การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกใช้ กระบวนการและความรู้ที่มีเป็ นตัวกาหนดเพื่อ
ปรับเปลีย่ นความคิดให้ เป็ นเชิงบวกและมีพฤติกรรมในทางที่เหมาะสมเป็ นที่ยอมรับของสังคม โดย
การใช้ หลักเหตุผลที่ได้ จากการค้ นคว้ าสร้ างเป็ นข้ อสรุปใหม่และนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้
ประกอบด้ วย การหาข้ อสรุปอย่างมีเหตุผล การรู้จกั ปรับหรื อยืดหยุน่ วิธีการให้ เหมาะสม การ
บูรณาการความรู้ การจัดระบบแห่งตน การประยุกต์และนาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะชีวติ
ทักษะชีวิต (life skill) เป็ นความสามารถของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ ปัญหาและ
ปรับตัวเพื่อให้ มีพฤติกรรมที่เป็ นไปในทางที่ถกู ต้ อง สามารถจัดการกับความต้ องการ ปั ญหาและ
สถานการณ์ตา่ งๆเพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป ให้ มี
สุขภาพดีทงด้
ั ้ านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม ผู้วิจยั ศึกษาในประเด็น ความหมาย
องค์ประกอบ และลักษณะขององค์ประกอบทักษะชีวิตของทักษะชีวิต
ความหมายของทักษะชีวติ
ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจนและความชานิชานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ึึง่
บุคคลสามารถสร้ างขึ ้นได้ จากการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทางานร่วมกับผู้อื่น
การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้ เทคโนโลยี ฯลฯ ึึง่
เป็ นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน จากการกระทา หรือจากการปฏิบตั ิ ึึง่ ทักษะ
ดังกล่าวนันเป็
้ นทักษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตที่จะทาให้ ผ้ มู ีทกั ษะเหล่านัน้ มีชีวิตที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ โดยมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ไม่มีทกั ษะ
ทักษะการดาเนินชีวิต ทักษะการดารงชีวิต ทักษะการรู้ชีวิต และทักษะชีวิต เป็ น
ความหมายที่สอดคล้ องกับคาว่า life skill ึึง่ องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็ นผู้บญ
ั ญัติศพั ท์นี ้
องค์การอนามัยโลก (1994) ให้ ความหมายทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถทางสังคม
ความคิดวิเคราะห์ ความพยายามเพิ่มพูนปฏิสมั พันธ์ ของตนกับผู้อื่นและสิง่ แวดล้ อมให้ ประสบ
ความสาเร็ จ เพื่อสามารถแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
ตลอดจนเป็ นความสามารถที่จะส่งเสริ มสุขภาพของบุคคลและชุมชน
องค์การอนามัยโลก (1994) ให้ ความหมายทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถ
ทางสังคม ความคิดวิเคราะห์ ความพยายามเพิม่ พูนปฏิสมั พันธ์ ของตนกับผู้อื่นและสิง่ แวดล้ อมให้
ประสบความสาเร็ จ เพื่อสามารถแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหา ตลอดจนเป็ นความสามารถที่จะส่งเสริ มสุขภาพของบุคคลและชุมชน
กรมวิชาการ (2543) ให้ ความหมายทักษะชีวิตว่า หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่จะคิด ตัดสินใจแก้ ปัญหาและปรับตัวให้ มีพฤติกรรมที่ถกู ต้ อง สามารถจัดการกับความ
ต้ องการ ปั ญหาและสถานการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อให้ สามารถดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่
ั ้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ร่วมสร้ างสรรค์สงั คมให้
เปลีย่ นแปลงไป ให้ มีสขุ ภาพดีทงด้
เป็ นสังคมที่มีสขุ ภาพดี
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กระทรวงสาธารณสุข (2541) ให้ ความหมายทักษะชีวิตว่า หมายถึง
ความสามารถอันประกอบด้ วยความรู้ เจตคติ และทักษะที่จะจัดการกับปั ญหารอบ ๆ ตัวในสภาพ
สังคมปั จจุบนั และเตรี ยมพร้ อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเพศ สารเสพติด
บทบาทชาย-หญิงชีวิตครอบครัว สุขภาพ อิทธิพล สือ่ สิง่ แวดล้ อม จริ ยธรรม ปั ญหาสังคม ฯลฯ
กรมอนามัย (2539) กล่าวว่า "ทักษะชีวิต" เป็ นความสามารถอันประกอบด้ วย
ความรู้ เจตคติ และทักษะอันที่จะจัดการกับปั ญหารอบๆ ตัว ในสภาพสังคมปั จจุบนั และ
เตรี ยมพร้ อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต
กรมสุขภาพจิต (2543) กล่าวว่า ทักษะชีวิต เป็ นความสามารถอันประกอบด้ วย
ความรู้ เจตคติ และทักษะในอันที่จะจัดการกับปั ญหารอบๆ ตัวในสภาพสังคมปั จจุบนั และ
เตรี ยมพร้ อมสาหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเพศ สารเสพติด บทบาทชายหญิง ชีวิต
ครอบครัว สุภาพ อิทธิพลสือ่ สิง่ แวดล้ อม จริ ยธรรม ปั ญหาสังคม ฯลฯ
จากนิยมดังกล่าวสรุปได้ วา่ ทักษะชีวิต เป็ นความสามารถของบุคคลในการปฏิบตั ิ
ตนได้ อย่างเหมาะสม สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างมีเหตุมีผล และปรับเปลีย่ นการดาเนินชีวิตให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม สภาพแวดล้ อมที่พบเจอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการคิดและทักษะชีวติ
วันดี โต๊ ะดา (2544) ได้ สร้ างแบบวัดทักษะชีวิตสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ึึง่
แบบวัดฉบับนี ้ประกอบด้ วย 9 องค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดทักษะชีวิตของกรมสุขภาพจิต คือ
ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ การสร้ างสัมพันธ์ ภาพและการสือ่ สาร การตัดสินใจและการ
แก้ ปัญหา การจัดการกับอารมณ์และความเครี ยด การตระหนักรู้ในตน ความเห็นใจผู้อื่น ความ
ภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 849 คน ลักษณะของเครื่ องมือ
เป็ นแบบสอบเอ็มอีคิว ได้ มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 8 ท่าน
ผลจากการศึกษาพบว่าค่าอานาจจาแนกของแบบวัดทักษะชีวิต อยูใ่ นช่วง 0.013 -0.729 และมีคา่
ความยากตังแต่
้ -2.749 - 7.969 ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดทังฉบั
้ บมีคา่ 0.62 และค่าความ
เที่ยงตรงในการตรวจให้ คะแนนของผู้ตรวจ 3 คน เท่ากับ 0.851 พิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้ างโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 มีคา่ ดัชนีระดับความกลมกลืน 0.98
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง 0.84 และค่าความตรงตามสภาพโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.67 -0.825 และได้ มีการสร้ างเกณฑ์ปกติจาแนกตามเพศโดยเทียบจากตาแหน่งเปอร์ เึนต์ไทล์
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จันทร์ พิมพ์ สุขเสริ ม และ ฉันทนา กล่อมจิต (2554) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ โปรแกรม
กระบวนการกลุม่ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนกลุม่ เสีย่ งติดเกมคอมพิวเตอร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมกระบวนการกลุม่ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยน
กลุม่ เสีย่ งติดเกมคอมพิวเตอร์ ผลจากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่วมโปรแกรมกระบวนการกลุม่
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรี ยนกลุม่ เสีย่ งติดเกมคอมพิวเตอร์ หลังการทดลองมีคะแนนทักษะ
ชีวิตสูงกว่าก่อนการทดลองและมีคะแนนทักษะชีวิตสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
กนิษฐา พวงไพบูลย์ (2541) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาความสามารถในการคิดของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม
ปี การศึกษา 2541 จานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการคิด
ของนักเรี ยนหลังจากได้ รับการสอนมีคา่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนความสามารถในการคิดก่อน
ได้ รับการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลีย่
ของคะแนนความสามารถในการคิดทัง้ 3 ด้ าน คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้ างสรรค์ และการคิด
ประยุกต์ใช้ หลังจากได้ รับการสอนมีคา่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนที่ได้ รับก่อนการสอนตามแนวคิด
ของสเติร์นเบอร์ ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิภาพรรณ ผลผลา (2541) ได้ ศกึ ษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริ มสร้ างพัฒนาทักษะชีวิต
ด้ วยการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี
วิทยา 2 ึึง่ ผู้วิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบวัดทักษะชีวิตเพื่อทักษะการป้องกันโรค
เอดส์ ประกอบด้ วย 2 ด้ าน คือ ด้ านเจตคติเพื่อป้องกันโรคเอดส์ จานวน 16 ข้ อและด้ านปฏิเสธเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ จานวน 5 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย โดยมีการให้ คะแนน 3 2 1 สาหรับข้ อความทางบวก และข้ อความทางลบจะ
ให้ คะแนน 1 2 3 มีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างโดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน
คานวณค่าความเที่ยงโดยใช้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั ้งฉบับ มีคา่ 0.83 ผลการวิจยั
พบว่าหลังการทดลองคะแนนเฉลีย่ ด้ านเจตคติและด้ านทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันเอดส์ของกลุม่
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ตอนที่ 6 แนวคิดทฤษฎีการแพร่ กระจาย
Everett Roger (1995) เป็ นบุคคลที่คิดค้ นและได้ พิสจู น์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม
(Diffusion of Innovation Theory) โดยทฤษฎีนี ้เน้ นความเชื่อว่า การเปลีย่ นแปลงสังคมและ
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วัฒนธรรมเกิดขึ ้นจากการแพร่กระจายของสิ่งใหม่ๆ จากสังคมหนึง่ ไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนัน้
รับเข้ าไปใช้ สิ่งใหม่ๆ นี ้ คือ นวัตกรรม ึึง่ เป็ นทังความรู
้
้ ความคิด เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
โดยได้ อธิบายทฤษฎีกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมนี ้ว่ามีตวั แปรหรื อองค์ประกอบหลัก
ที่สาคัญ 4 ประการ (Four main element in the diffusion of innovations) คือ
1. นวัตกรรม (Innovation) หรื อสิ่งใหม่ที่จะแพร่ กระจายไปสูส่ งั คมเกิดขึ ้น นวัตกรรมที่จะ
แพร่กระจายและเป็ นที่ยอมรับของคนในสังคมนัน้ โดยทัว่ ไปประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่เป็ นความคิดและส่วนที่เป็ นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรื อไม่นนั ้ นอกจากจะเกี่ยวกับ
ตัวผู้รับ ระบบสังคม และรับการสือ่ สารแล้ ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความสาคัญ
นวัตกรรมที่ยอมรับได้ งา่ ยควรจะต้ องมีลกั ษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่มีลกั ษณะ
ตรงกันข้ ามกันกับ 5 ประการต่อไปนี ้มักจะเป็ นที่ยอมรับได้ ยาก
1) ได้ ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ ามาแทนที่ (Relative Advantage)
2) มีสอดคล้ องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility)
3) ไม่มีความสลับึับึ้ อนมากนัก (Complexity)
4) สามารถแบ่งทดลองครัง้ ละน้ อยได้ (Trialability)
5) สามารถมองเห็นหรื อเข้ าใจได้ งา่ ย (Observability)
2. การสื่อสารโดยผ่ านสื่อทางใดทางหนึ่ง (Types of Communication) เพื่อให้ คนในสังคม
ได้ รับรู้ ระบบการสือ่ สาร การสือ่ สาร คือการติดต่อระหว่างผู้สง่ ข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านสือ่ หรื อ
ตัวกลางใดตัวกลางหนึง่ ที่นวัตกรรมนันแพร่
้ กระจายจากแหล่งกาเนิดไปสูผ่ ้ ใู ช้ หรื อผู้รับนวัตกรรม
อันเป็ นกระบวนการกระทาระหว่างกันของมนุษย์ การสือ่ สารจึงมีความสาคัญต่อการรับนวัตกรรม
มาก
แหล่งความรู้
(ผู้สง่ )

ช่องทาง / สือ่

เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม

ผู้รับ

บุคคลเป้าหมาย
แผนภาพที่ 2.14 แสดงระบบการสือ่ สาร

3. เกิดในช่ วงเวลาหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) เพื่อให้ คนในสังคมได้ ร้ ูจกั นวัตกรรม
แนวความคิดใหม่หรื อมีการใช้ ประโยชน์จากสิง่ ที่มีอยูแ่ ล้ วมาใช้ ในรูปแบบใหม่ เพื่อทาให้ เกิด
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ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมต้ องอาศัยระยะเวลาและมีลาดับ
ขันตอนเพื
้
่อให้ บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรื อแนวความคิดใหม่ (a given time period)
4. ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเข้ าสูส่ มาชิกของสังคม ระบบสังคมจะ
มีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอื ้อต่อ
การรับนวัตกรรม ทังความรวดเร็
้
วและปริ มาณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับ
ค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนัน้ เมื่อมีการแพร่ กระจาย
สิง่ ใหม่เข้ ามา สังคมก็จะยอมรับได้ งา่ ย ส่วนสังคมโบราณหรื อสังคมที่ติดยึดกับความเชื่อต่างๆ ึึง่
เป็ นสังคมล้ าหลังจะมีลกั ษณะตรงกันข้ ามกับสังคมสมัยใหม่ ความรวดเร็ วของการแพร่กระจาย
และปริ มาณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ ช้ากว่าและน้ อยกว่าหรื ออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้
บทบาทของตัวกลางในการแพร่ กระจายนวัตกรรม
ตัวกลางการเผยแพร่ หรื อตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม คือ ผู้ที่ทาให้ กระบวนการ
ตกลงใจยอมรับนวัตกรรมของประชากรเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ โดยศูนย์กลางการเผยแพร่ ึึง่
อาจเป็ นหน่วยงานหรื อองค์กรก็ได้ (สาลี และธงไทย ทองธิว, 2526) ดังนัน้ ตัวกลางการ
แพร่กระจายจะต้ องเป็ นผู้ที่สามารถเข้ าใจในเป้าหมายของหน่วยงานต่อการเผยแพร่นวัตกรรม
อีกทังทราบถึ
้
งความต้ องการที่แท้ จริ งของผู้ใช้ นวัตกรรมหรื อประชากรเหล่านันด้
้ วย
ดังนัน้ บทบาทของตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรม จะต้ องเป็ นสือ่ กลางในการติดต่อ
ระหว่างกลุม่ คนหรื อสังคม ตังแต่
้ 2 แห่งขึ ้นไป เพื่อเชื่อมความแตกต่างของทังสองฝ่
้
ายให้
ติดต่อสือ่ สารต่อกันด้ วยความสาเร็ จึึง่ อาจใช้ วธิ ีการต่างๆ เช่น ทาตัวให้ เข้ ากับประชากร วิเคราะห์
ปั ญหาจากความต้ องการที่แท้ จริ งของประชากร ให้ เวลาเป็ นส่วนมากในการติดต่อกับประชากร
หรื อผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
สาลี และธงไทย ทองทิว (2526) ได้ เสนอสรุปบทบาทที่สาคัญของตัวกลางการ
แพร่กระจายนวัตกรรม ดังนี ้
1. บทบาทในการสร้ างความต้ องการในการเปลี่ยนแปลง โดยตัวกลางในการแพร่กระจาย
นวัตกรรมจะพยายามกระตุ้น ชี ้นาให้ ประชากรมองเห็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในสังคมของตน และรับรู้ ถึง
ความจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ปัญหานัน้
2. บทบาทในการสร้ างความไว้ วางใจให้ ตนเองในหมู่ของประชากร โดยทาให้ ประชากร
เห็นว่าตัวกลางการแพร่กระจายนวัตกรรมความเห็นอกเห็นใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น และจะสามารถ
ช่วยในการแก้ ปัญหานันได้
้
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3. บทบาทในการวิเคราะห์ปัญหา ตัวกลางในการเผยแพร่นวัตกรรมจะพยายามมองการ
แก้ ปัญหาในฐานะของประชากร เพื่อให้ ได้ มาึึง่ วิธีการแก้ ปัญหาที่แท้ จริ ง จะได้ ชว่ ยประชากร
วิเคราะห์ปัญหา และหาลูท่ างในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
4. บทบาทในการกระตุ้นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง เป็ นความพยายามของตัวกลางการ
แพร่กระจายนวัตกรรม ที่จะพยายามกระตุ้นให้ ประชากรรู้ถึงวิธีการแก้ ปัญหา และความ
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น รวมถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของประชากร
5. บทบาทในการทาให้ มีการยอมรับนวัตกรรมเข้ ามาในสังคม ให้ เป็ นไปอย่างแท้ จริ งและ
คงที่ โดยการแนะนาหรื อใช้ วิธีการเสริ มแรงอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อให้ ประชากรมัน่ ใจ และเต็มใจที่
จะกระทาพฤติกรรมนันๆ
้ ต่อไป
6. บทบาทในการสร้ างประชากรให้ สามารถกระทาพฤติกรรมนันต่
้ อไป ประชากรจะ
กระทาพฤติกรรมที่เด่นชัดถึงการใช้ นวัตกรรมนันๆ
้ โดยที่ตวั กลางการแพร่กระจายนวัตกรรมจะ
ถอนตัวออกมาจากสังคมนัน้
เครือข่ ายการแพร่ กระจายเชิงความสัมพันธ์ (Relational Diffusion Networks)
เครื อข่ายการแพร่กระจายเชิงความสัมพันธ์ นนั ้ เป็ นเรื่ องที่นกั สังคมวิทยาเชื่อว่า การติดต่อ
โดยตรงระหว่างบุคคลนัน้ ทาให้ นวัตกรรมนัน้ มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของนวัตกรรม ผู้ที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็ จของการแพร่กระจาย ของนวัตกรรมนัน้ ได้ แก่ แกนนา และผู้นาการ
เปลีย่ นแปลง หรื อ Change agents
แกนนา (Opinion Leader)
ความหมายของ Opinion leader หมายถึง แกนนา ตามศัพท์ที่ปรากฏในการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมในปั จจุบนั แกนนา หมายถึง บุคคล ผู้ึงึ่ มีผ้ ตู ิดต่อพูดคุยด้ วย เป็ นจานวนมากที่สดุ ใน
สังคมนันๆ
้ คาพูดของแกนนา มีอิทธิพลต่อความคิดความอ่าน หรื อพฤติกรรมของคนในสังคม
Rogers (1995) ระบุวา่ คุณลักษณะของแกนนานัน้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. มีการติดต่อสือ่ สาร กับบุคคลภายนอก และเป็ นผู้ที่มีความรู้ในด้ านต่างๆ อย่าง
หลากหลาย
2. เป็ นผู้ที่คนอื่นสามารถเข้ าถึงได้
3. เป็ นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีกว่าผู้อื่น
4. เป็ นผู้ที่มีหวั คิดริ เริ่ ม ในด้ านต่างๆ และยอมรับนวัตกรรม เป็ นคนแรกๆ ของสังคม
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ในสังคมไทย แกนนามักเป็ น "ที่พงึ่ " ให้ กบั ผู้น้อยได้ ตัวอย่างแกนนาในสังคมไทย ผู้ที่ได้ รับ
การนับถือว่าเป็ นผู้ใหญ่หรื อเจ้ าพ่อในวงสังคม หากจะแบ่งประเภทแกนนา ตามหน้ าที่ ครู พระ
หมอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นับว่า เป็ นแกนนาทางความคิด ในสังคมไทยได้
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง นักพัฒนา นักปลุกระดม (Change agents)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เึลล์ นักปลุกระดม และนักพัฒนา เป็ นผู้นามาึึง่ การเปลีย่ นแปลง
หรื อนักปลุกระดมเหล่านี ้ เป็ นผู้ที่แลกเปลีย่ นข่าวสารข้ อมูล ระหว่างกลุม่ เป้าหมาย กับผู้ที่ต้องการ
เผยแพร่นวัตกรรม ผู้นาการเปลีย่ นแปลง หรื อนักปลุกระดม อาจมีหน้ าที่เหมือนกับไปรษณีย์ แต่
ผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีความรู้ ความชานาญ ในเรื่ องที่เขาพูดมาก พอที่แสดงให้ กลุม่ เป้าหมาย
เชื่อในสิง่ ที่เขาพูดได้
Rogers (1995) กล่าวไว้ วา่ ปั จจัยที่เอื ้อความสาเร็ จ ในการแพร่กระจายนวัตกรรมของ
ผู้นาการเปลีย่ นแปลง คือ การแสดงว่า ตนมีบางสิง่ บางอย่าง ที่เหมือนกับกลุม่ เป้าหมาย
(Homophily) ไม่วา่ จะเป็ นความคิดเห็น ค่านิยม ภาษา ประเพณี การแต่งกาย หรื อแม้ กระทัง่
หน้ าตา หรื อจะพูดแบบไทยๆ ก็คือ แสดงตนว่าเป็ นพวกเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง
(Heterophily) ระหว่างบุคคลนันท
้ าให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างกลุม่ ขึ ้น อาทิ การขอ
คาปรึกษา ด้ านเทคนิคต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้ในด้ านนันๆ
้ ความรู้ความชานาญ ที่แตกต่าง
(Heterophily) จากกลุม่ เป้าหมายนัน้ ทาให้ สงิ่ ที่เขาพูดนัน้ น่าสนใจ สาหรับผู้คนในกลุม่ เป้าหมาย
นันๆ
้ หรื ออีกนัยหนึง่ คือ การหาที่พงึ่ จากผู้ที่เก่งกว่านัน่ เอง นอกจากนี ้ ผู้นาการเปลีย่ นแปลง ยังทา
หน้ าที่กลัน่ กรองข้ อมูลที่มีอยู่ อย่างดาษดื่น (Information overload) สาหรับกลุม่ เป้าหมาย ึึง่
อาจจะเป็ นการตอบคาถาม ของกลุม่ เป้าหมาย หรื อเลือกเรื่ องราว ยกตัวอย่างที่เหมาะสม
กับระดับความรู้ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย ของกลุม่ เป้าหมาย ให้ กลุม่ ฟั ง ปั จจัยที่มี
ผลต่อความสาเร็ จ ของผู้นาการเปลีย่ นแปลง ได้ แก่
1. ความพยายามของผู้นาการเปลีย่ นแปลง
2. ความเอาใจใส่ ต่อกลุม่ เป้าหมาย
3. การให้ ในสิง่ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการ ของกลุม่ เป้าหมาย
4. ความสามารถในการเข้ าใจผู้อื่น ด้ วยการเอาใจเขามาใส่ใจเราได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั ปริ มาณโดยใช้ ระเบียบการวิจยั แบบ One group Pre-Post
Test และวิจยั เชิงคุณภาพโดยการเก็บข้ อมูลความสัมพันธ์ ของเครื อข่าย ึึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างบนสือ่
สังคมออนไลน์ที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต และเพื่อวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่าง ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยมีรายละเอียดและขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. วิธีดาเนินการทดลอง
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนช่วงชันที
้ ่ 3 ปี การศึกษา 2555
กลุ่มตัวอย่ าง
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2555 โดยเลือกแบบเจาะจง 2 ห้ องเรี ยน จานวนทังสิ
้ ้น 53 คน
เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามคุณสมบัติ
ดังนี ้
1) โรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2544 กลุม่
สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา สาระความปลอดภัยในชีวิต เรื่ องความปลอดภัยบนท้ อง
ถนน
2) โรงเรี ยนที่มีการจัดห้ องเรี ยนโดยคละผู้เรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนสูง กลาง ต่า
ไว้ ด้วยกัน
3) โรงเรี ยนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในการจัดการเรี ยนการสอน
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
และเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่
1.1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เรี ยนด้ วยกรณีตวั อย่างโดยใช้ กระบวนการสืบสอบ
อย่างชื่นชม โดยแผนการเรี ยนรู้จะประกอบด้ วย 3 หน่วย ได้ แก่ การเดินทางอย่างปลอดภัย การ
ขับขี่อย่างปลอดภัย และการโดยสารยานพาหนะ จานวน 10 เรื่ อง ดังนี ้ ทางม้ าลาย หมวกกันน็อค
จอดรถให้ ถกู ที่ เขตลดความเร็ ว ทางเดียวกันไปด้ วยกัน ลมยางช่วยประหยัด ขับรถคุยโทรศัพท์ ง่วง
ไม่ขบั รถพร้ อมคนพร้ อม และป้ายจราจร
1.2) สือ่ การ์ ตนู แอนิเมชัน่ กรณีตวั อย่างบนเว็บ เป็ นเว็บจัดการเรี ยนรู้ที่มีกิจกรรมการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยกรณีตวั อย่างโดยใช้ กระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม
ผสมผสานกับการเรี ยนจากกรณีตวั อย่าง โดยใช้ กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้บนกระดานสนทนา
1.3) เว็บไึต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีลกั ษณะการจัดระบบสมาชิก มีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีกระดานสนทนาที่เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนด้ วยกระบวนการสืบสอบแบบ
ชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่าง ึึง่ สามารถโพสต์ข้อความ ภาพ คลิปวีดิโอ และเป็ นสาธารณะ
1.4) สือ่ สังคมออนไลน์ ได้ แก่ Facebook ที่มีลกั ษณะเป็ น Fan Page ใช้ ในการทา
กิจกรรมการสอน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน ผู้เรี ยนด้ วยกัน และผู้เรี ยน
กับบุคคลอื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีผ้ สู อนเป็ นผู้ดแู ล ควบคุมกิจกรรมบน Fan Page
2) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
2.1) แบบวัดความสามารถทางทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต เรื่ อง
ความปลอดภัยบนท้ องถนน
2.2) แบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม
2.3) แบบสังเกต
2.4) แบบสัมภาษณ์
2.5) เครื่ องมือวัดประสิทธิภาพ
2.5.1) แบบประเมินความสือ่ วีดิทศั น์กรณีตวั อย่างบนเว็บไึต์
2.5.2) แบบประเมินความเหมาะสมของเนื ้อหา
2.5.3) แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ประเมิน
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3. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่องมือในการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวิธีการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. แผนการเรี ยนรู้ ที่เรี ยนด้ วยกระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่าง
1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด จากเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ด้วยกรณีตวั อย่าง และการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม
1.2 ศึกษาเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการความปลอดภัยในชีวิต จากกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2554 ช่วงชันที
้ ่ 3 สาระที่ 5
มาตรฐานที่ 5.1 “ป้องกันและหลีกเลีย่ งปั จจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ อุบตั ิเหตุ การใช้
ยาสารเสพติด และความรุนแรง”
1.3 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้ างกรณีตวั อย่าง
1.4 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับทฤษฎี ขันตอนการตั
้
งค
้ าถามเชิงบวกเพื่อให้ เกิดทักษะการ
ดาเนินชีวิต
1.5 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้ างกรณีตวั อย่าง การสร้ างประเด็นคาถามจากกรณี
ตัวอย่างที่สง่ ผลต่อทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต
1.6 กาหนดเนื ้อหา วัตถุประสงค์ การจัดการเรี ยนด้ วยกรณีตวั อย่างโดยใช้ กระบวน
สืบสอบแบบชื่นชมและกระดานสนทนา แล้ วเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยกรณีตวั อย่าง
โดยใช้ กระบวนการสืบสอบแบบชื่นชม โดยปรึกษาร่วมกับอาจารย์ผ้ สู อน
1.7 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบแก้ ไขข้ อบกพร่องด้ าน
เนื ้อหา และสานวนภาษา จากนันน
้ ามาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนา
1.8 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์ หลักการ เนื ้อหาสาระ
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การประเมินผล ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จากการประเมิน
ตรวจสอบ พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ “มีความสอดคล้ อง” ในทุกๆ ด้ านของการประเมิน
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.9 นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ ว
นาไปใช้
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2. สือ่ วีดิทศั น์กรณีตวั อย่างบนเว็บ เป็ นสือ่ ที่สร้ างเป็ นกรณีตวั อย่างที่มีลกั ษณะเป็ นคลิป
วีดิโอภาพการ์ ตนู เพื่อใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมด้ านความปลอดภัยแบ่งเป็ น 3 หน่วย
ได้ แก่ การเดินทางอย่างปลอดภัย การขับขี่อย่างปลอดภัย และการโดยสารยานพาหนะ
ึึง่ บทเรี ยนนี ้เป็ นกรณีตวั อย่างที่เป็ นสถานการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้ องถนน
จานวน 10 สถานการณ์ ได้ แก่ ทางม้ าลาย หมวกกันน็อค จอดรถให้ ถกู ที่ เขตลดความเร็ ว ทาง
เดียวกันไปด้ วยกัน ลมยางช่วยประหยัด ขับรถคุยโทรศัพท์ ง่วงไม่ขบั รถพร้ อมคนพร้ อม และ
ป้ายจราจร มีลาดับขันตอนในการคั
้
ดเลือกคลิปวีดิโอ ดังนี ้
2.1 ศึกษาขันตอนการสร้
้
างบทเรี ยนโดยใช้ เนื ้อหาในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและ
พลศึกษา เรื่ องความปลอดภัยในชีวิต
2.2 วิเคราะห์เนื ้อหาและรายละเอียด การเรี ยนการสอนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษา
และพลศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตช่วงชันที
้ ่ 3 ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และนาเสนอเนื ้อหา
ที่ออกแบบ เขียนให้ สอดคล้ องกับแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.3 คัดเลือกและดัดแปลงสือ่ ให้ สอดคล้ องกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ นาเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา และความ
สอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การเรี ยน
2.4 แก้ ไขปรับปรุงสือ่ จนมีความเหมาะสมแล้ วไปใช้ ในการวิจยั
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3. เว็บไึต์เครื อข่ายสังคม มีรายละเอียดดังนี ้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักการและแนวคิดของระบบการเรี ยนแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ การจัดสภาพแวดล้ อมการ
เรี ยนออนไลน์แบบเครื อข่ายสังคม เครื่ องมือการสือ่ สารผ่านระบบออนไลน์ทงแบบประสานเวลา
ั้
และไม่ประสานเวลา การปฏิสมั พันธ์ และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างเว็บไึต์การเรี ยนแบบเครื อข่ายสาหรับงานวิจยั โดยได้
เลือกโปรแกรมสาเร็ จรูป มาใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้
3.1 วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาระบบการเรี ยนแบบ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ วิเคราะห์โปรแกรมการเรี ยนแบบเครื อข่ายสังคม
3.2 พัฒนาเครื่ องมือดาเนินการเรี ยน ด้ านระบบการเรี ยนบนเครื อข่าย ได้ แก่
เว็บไึต์การเรี ยน เครื่ องมือสือ่ สารและทางานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์
3.3 ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเว็บไึต์ ทังในด้
้ านระบบการใช้ งาน โดย
การหาคุณภาพครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ึึง่ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
คือ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บ เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบการ
เรี ยนการสอนผ่านเว็บ ไม่ต่ากว่า 3 ปี และ/หรื อ เคยเป็ นผู้เขียนตาราเรี ยนหรื องานวิจยั เกี่ยวกับการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ ึึง่ เป็ นที่ยอมรับในวงการศึกษา โดยผลจากการประเมินระดับ
คุณภาพของเว็บไึต์ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” ในทุกๆ รายการประเมิน (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก ข)
3.4 แก้ ไขปรับปรุ งโครงสร้ างและการทางานของเว็บไึต์ องค์ประกอบต่างๆ การ
นาเสนอเนื ้อหา และเครื่ องมือที่ใช้ ในการทากิจกรรม
3.5 ได้ เว็บไึต์การเรี ยนและเครื่ องมือสือ่ สารและทางานร่วมกันผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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4. สือ่ สังคมออนไลน์ ได้ แก่ Facebook
เนื่องจาก Facebook เป็ นสือ่ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว และกว้ างขวาง เป็ น
สือ่ เปิ ด เป็ นการเพิ่มโอกาสได้ รับข้ อมูลของสมาชิกที่เป็ นจริ ง และเป็ นข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพของผู้ที่ให้
ความสนใจกับข้ อมูล และด้ วยความที่เป็ นสือ่ ที่มีลกั ษณะหน้ าตาที่เรี ยบง่าย เป็ นพื ้นฐานเดียวกัน
เครื่ องมือที่มีงา่ ยต่อการใช้ งาน สามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรื อคลิปวีดิโอ รวมทังแชร์
้ สงิ่ ต่างๆ
ให้ กบั ผู้อื่นได้ ด้วย เมื่อนามาใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 วิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสือ่ สังคมออนไลน์
4.2 เลือกสือ่ สังคมออนไลน์ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับงานวิจยั
4.3 ศึกษาการใช้ งานและเครื่ องมือบนสือ่ สังคมออนไลน์ Facebook
4.4 ผู้สอนสร้ าง Fan Page บน Facebook เพื่อใช้ ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน โดยผู้สอนเป็ นผู้ดแู ลระบบ ผู้เรี ยนเป็ นสมาชิกที่เข้ ามาร่วมทากิจกรรม
4.5 ผู้สอนสร้ างกิจกรรมการเรี ยนบน Facebook จากเครื่ องมือที่มี ดังนี ้
- Photo การลงรูปภาพเพื่อใช้ ถามคาถาม
- Post การโพสต์ข้อความเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนโพสต์ตอบ
- Share ผู้เรี ยนแชร์ ข้อมูลความรู้ เพื่อขยายเครื อข่ายสังคม
ฯลฯ
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เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
1) แบบวัดทักษะการคิดด้ านการดาเนินชีวติ มีการวัด 4 ด้ าน คือ การระบุประเด็น
ปั ญหา การกาหนดลาดับแนวคิด การประเมินความเหมาะสม และการตัดสินใจ ึึง่ มีรายละเอียด
ดังนี ้
1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตที่มี
ขอบข่ายด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนน
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวสาหรับการสร้ างแบบวัดทักษะการ
คิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต โดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แล้ วนามาเขียนนิยามปฏิบตั ิการ
โดยได้ องค์ประกอบทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต 4 ด้ าน ได้ แก่ การระบุประเด็นปั ญหา
การกาหนดลาดับแนวคิด การประเมินความ และการตัดสินใจ
1.3 เขียนข้ อคาถามตามนิยามปฏิบตั ิการ โดยสร้ างเป็ นแบบวัดสถานการณ์แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ึึง่ เป็ นแบบคาถามสถานการณ์ ที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับขันตอนการเกิ
้
ดทักษะการคิดขัน้
สูงด้ านการดาเนินชีวิต 4 ด้ าน โดยในแต่ละด้ านมีจานวนด้ านละ 10 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้นจานวน 40 ข้ อ
ข้ อตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
1.4 นาเสนอแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตที่สร้ างขึ ้น เพื่อขอความคิดเห็น
จากที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.5 ตรวจสอบคุณภาพขันต้
้ นโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณาข้ อคาถาม โดยหา
ค่าความตรง โดยคัดเลือกและปรับแก้ ข้อคาถามตามผู้เชี่ยวชาญ
1.6 นาแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตที่ปรับปรุงแก้ ไขไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยมี
โดยนาไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่มีคณ
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และความเชื่อมัน่ ของ
ข้ อสอบ โดยผลจากการประเมินตรวจสอบ พบว่า ข้ อสอบมีคา่ ความยากง่ายในช่วงระหว่าง
0.20-0.80 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.888 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
1.7 ผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องของแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งที่ได้ จากการวิเคราะห์
คุณภาพโดยการทดลองกับนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.8 ได้ แบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต เพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
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กาหนดจุดมุง่ หมายในการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวติ
ในขอบข่ายความปลอดภัยบนท้ องถนน
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ ง
เขียนข้ อคาถาม สร้ างคาถามเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
นาข้ อคาถามที่ได้ ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับแก้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ไม่ผา่ น

แก้ ไข ปรับปรุง

ผ่าน
นาไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
ปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ
ได้ แบบวัดทักษะขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวติ เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน

แผนภาพที่ 3.1 ขันตอนการสร้
้
างแบบวัดทักษะขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต เรื่ องความปลอดภัยบน
ท้ องถนน
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2) แบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม
แบบสอบถามข้ อมูลเครื อข่าย แบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ได้ แก่ เพศ อายุ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ข้ อมูลความสัมพันธ์ ทางสังคม มีลกั ษณะการเติมชื่อ 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่น ด้ านการแบ่งปั นข้ อมูล/ข่าวสารหรื อข้ อความกับผู้อื่น
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้อื่น และด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูล/แหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่น
โดยมีรูปแบบของคาถามที่ใช้ ในแบบสอบถามเป็ นแบบคาถามปลายเปิ ด ึึง่ มีรายละเอียดการสร้ าง
แบบสอบถาม ดังนี ้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์
2.2 ศึกษาวิธีสร้ างแบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคมจากตารา เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกาหนดประเภทของคาถาม
2.3 กาหนดประเภทของแบบสอบถามโดยศึกษาจากกรอบแนวคิด สมมติฐานงานวิจยั
2.4 สร้ างแบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม โดยตังวั
้ ตถุประสงค์ให้ ชดั เจน
ออกแบบให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และใช้ คาถามที่ครอบคลุม
2.5 นาแบบสอบถามที่ได้ พิจารณาทบทวนอีกครัง้ เพือ่ หาข้ อบกพร่องที่ควรปรับปรุง
แก้ ไข ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบแบบสอบถาม และนาข้ อเสนอแนะ ข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดียิ่งขึ ้น
2.6 ได้ แบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคมเพื่อนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับ
กลุม่ เป้าหมาย
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ศึกษาวิธีสร้ างแบบสอบถามความสัมพันธ์ทางสังคมจากตารา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกาหนดประเภท
ของคาถาม
กาหนดประเภทของแบบสอบถามโดยศึกษาจากกรอบแนวคิด สมมติฐานงานวิจยั
สร้ างแบบสอบถามความสัมพันธ์ทางสังคม โดยตังวั
้ ตถุประสงค์ให้ ชดั เจน
ไม่ผา่ น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

แก้ ไข ปรับปรุง

ผ่าน
ได้ แบบสอบถามความสัมพันธ์ทางสังคม

แผนภาพที่ 3.2 ขันตอนการสร้
้
างแบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม
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3) แบบสังเกต
แนวทางที่ใช้ ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน ครอบคลุมประเด็น ดังนี ้
3.1 พฤติกรรมในการทางานของผู้เรี ยนในห้ องเรี ยน
3.2 บทบาทหน้ าที่ของผู้เรี ยนภายในห้ องเรี ยน
3.3 ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกัน
3.4 ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
3.5 ลักษณะการร่วมมือของผู้เรี ยนภายในห้ องเรี ยน
4) แบบสัมภาษณ์
แนวคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ครู และนักเรี ยน มีเนื ้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
นักเรี ยน ครอบคลุมประเด็น ดังนี ้
4.6 คุณสมบัติ / ลักษณะของบุคคลที่คณ
ุ จะเลือกแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้หรื อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยนันเป็
้ นเช่นไร
4.7 คุณสมบัติ / ลักษณะของบุคคลที่คณ
ุ จะเลือกส่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อข้ อความด้ วย
นันเป็
้ นเช่นไร
4.8 คุณสมบัติ / ลักษณะของบุคคลที่คณ
ุ จะเข้ าถึงของมูลนันเป็
้ นเช่นไร
4.9 คุณสมบัติ / ลักษณะของตนเอง ที่เป็ นเหตุผลทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าถึงข้ อมูล หรื อร่วม
แสดงความคิดเห็นด้ วยนันเป็
้ นเช่นไร
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4. ขันด
้ าเนินการทดลอง
ตารางที่ 3.1 ขันการด
้
าเนินกิจกรรมตามกระบวนสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
หลักการของการ
เครื่องมือ
บทบาทของผู้สอน
บทบาทของผู้เรียน
สืบสอบแบบชื่นชม
(ก่ อนเรียน)
เว็บเครื อข่าย
ผู้สอนแนะนาเว็บไึต์และองค์ประกอบ
ผู้เรี ยนศึกษาการใช้ งานของเว็บไึต์ และ
ออนไลน์และ
การใช้ งานของกระดานสนทนา
กระดานสนทนา พร้ อมสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อ
กระดานสนทนา
เข้ าใช้ งานในเว็บไึต์
1. ค้ นหาความดีท่ มี ี
(Discovery)

กระดานสนทนาใน
เว็บเครื อข่าย
ออนไลน์

ผู้สอนแนะนากรณีตวั อย่างที่เป็ นปั ญหาด้ วย
คลิปวีดิโอในขอบข่ายด้ านความปลอดภัยบน
ท้ องถนน และใช้ คาถามกระตุ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
และค้ นหาความดีที่เกี่ยวข้ อกับความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน

- ผู้เรี ยนศึกษากรณีตวั อย่างที่เป็ นปั ญหาใน
ขอบข่ายด้ านความปลอดภัยบนท้ องถนนที่
ผู้สอนเตรี ยมไว้ และร่วมโพสต์ข้อความแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จากการตัง้
คาถามของผู้สอน
- ภายหลังจากที่ได้ ศกึ ษาจากสถานการณ์
ตัวอย่างจากผู้สอนผู้เรี ยนค้ นหาความดีโดย
นึกถึงสถานการณ์ที่เคยพบเห็นหรื อเป็ น
ประสบการณ์ทางบวกบนท้ องถนนแล้ วเขียน
โพสต์ข้อความอธิบายสถานการณ์นนๆ
ั้
125

126
4. ขันด
้ าเนินการทดลอง
ตารางที่ 3.1 ขันการด
้
าเนินกิจกรรมตามกระบวนสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ต่อ)
หลักการของการ
เครื่องมือ
บทบาทของผู้สอน
บทบาทของผู้เรียน
สืบสอบแบบชื่นชม
2.จินตนาการถึงสิ่งที่ดีใน กระดานสนทนาใน ผู้สอนสร้ างคาถามเชิงบวกให้ ผ้ เู รี ยนคิดฝั น
ผู้เรี ยนคิดฝั นหรื อคาดหวังถึงสถานการณ์ที่จะ
อนาคต (Dreaming)
เว็บเครื อข่าย
หรื อคาดหวังถึงสถานการณ์ที่จะทาให้ เกิด
ทาให้ เกิดความปลอดภัยบนท้ องถนน ึึง่
ออนไลน์
ความปลอดภัยบนท้ องถนน สถานการณ์นนั ้
สถานการณ์นนต้
ั ้ องเป็ นสถานการณ์ที่เป็ น
อาจจะมาจากประสบการณ์ที่เคยพบเห็นหรื อ ทางบวก มองโลกในแง่ที่ดี และโพสต์แสดง
สมมติขึ ้นเองก็ได้ ึึง่ สถานการณ์นนต้
ั ้ องเป็ น ความคิดของตนลงบนกระดานสนทนา
สถานการณ์ที่เป็ นทางบวก มองโลกในแง่ที่ดี
3.ออกแบบเพื่อทาให้ ส่ ิง
ที่จินตนาการเป็ นจริง
(Designing)

กระดานสนทนาใน
เว็บเครื อข่าย
ออนไลน์

ผู้สอนกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอสถานการณ์
ในรูปแบบของภาพการ์ ตนู และการเขียน
บรรยายเหตุการณ์ พร้ อมทังระบุ
้ วิธีการ/
หลักการที่จะเป็ นข้ อปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน

ผู้เรี ยนนาเสนอสถานการณ์ในรูปแบบของภาพ
การ์ ตนู และการเขียนบรรยายเหตุการณ์ และ
ระบุวิธีการ/หลักการที่จะเป็ นข้ อปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยบนท้ องถนน
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4. ขันด
้ าเนินการทดลอง
ตารางที่ 3.1 ขันการด
้
าเนินกิจกรรมตามกระบวนสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ต่อ)
หลักการของการ
เครื่องมือ
บทบาทของผู้สอน
บทบาทของผู้เรียน
สืบสอบแบบชื่นชม
(เว้ นระยะเวลา
กระดานสนทนาใน - ผู้สอนกาหนดช่วงระยะเวลาเว้ น 1 สัปดาห์ ระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังการเรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนได้
1 สัปดาห์ )
เว็บไึต์เครื อข่าย
โดยกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าไปสร้ างกรณีตวั อย่าง ไปพบเจอกับสถานการณ์เกี่ยวกับความ
ออนไลน์ และ
ของตนพร้ อมทังสะท้
้ อนความคิดของตนต่อ ปลอดภัย แล้ วกลับมาเขียนสถานการณ์ที่
เว็บไึต์เครื อข่าย
สถานการณ์นนั ้
ตนเองพบเจอหรื อคิดขึ ้นเอง
สังคมออนไลน์
- ผู้สอนกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเชิญผู้อื่นเข้ าไปร่วม
แลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์
ที่ผ้ เู รี ยนสร้ างขึ ้นในขอบข่ายเนื ้อหาด้ านความ
ปลอดภัยบนท้ องถนน
4.ลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้
จินตนาการเป็ นจริง
(Destiny)

ผู้สอนตังค
้ าถามเชิงบวกกระตุ้นให้ เล่าเรื่ องที่
ได้ พบเจอใน 1 สัปดาห์ พร้ อมสะท้ อนคิดใน
การปฏิบตั ิตนต่อสถานการณ์นนๆ
ั ้ บน
กระดานสนทนา

ผู้เรี ยนเข้ าไปโพสต์ข้อความอธิบายกรณี
ตัวอย่างของตนเองในกระดานสนทนา และ
โพสต์ข้อความึึง่ สะท้ อนความคิดของตนใน
การเลือกปฏิบตั ิที่มีตอ่ สถานการณ์ที่ได้ พบนัน้
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กระดานสนทนาใน
เว็บไึต์เครื อข่าย
ออนไลน์ และ
เว็บไึต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์

128
4. ขันด
้ าเนินการทดลอง
ตารางที่ 3.1 ขันการด
้
าเนินกิจกรรมตามกระบวนสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ต่อ)
หลักการของการ
เครื่องมือ
บทบาทของผู้สอน
บทบาทของผู้เรียน
สืบสอบแบบชื่นชม
(ขยายเครือข่ ายสังคม) แบบสอบถามและ ผู้เรี ยนเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม เพื่อหา ผู้เรี ยนทาแบบสอบถาม และเชิญเพือ่ น คนรู้จกั
เว็บไึต์เครื อข่าย
ความสัมพันธ์ ทางสังคมของผู้เรี ยน
เข้ ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
สังคมออนไลน์
ตัวอย่างของตนเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่าย
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลเพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนสือ่ สังคมออนไลน์
ด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โดยใช้ เครื่ องมือ ดังนี ้
1. แบบวัดความสามารถทางการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต ึึง่ มีขอบข่ายด้ าน
ความปลอดภัยบนท้ องถนน มีเนื ้อหา 3 หน่วย ได้ แก่ การเดินทางอย่างปลอดภัย การขับขี่อย่าง
ปลอดภัย และการโดยสารยานพาหนะ รูปแบบของแบบวัดเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
ทังสิ
้ ้น 40 ข้ อ
2. แบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม นามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้ ได้
แผนภาพเครื อข่ายสังคมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ก่อนการทดลอง
1. ผู้วิจยั ทาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไปเสนอต่อโรงเรี ยนที่ใช้ ในการทดลอง
2. ผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ด้ วยแบบวัดความสามารถทางการคิด
ขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตของผู้เรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ระหว่างการทดลอง
ผู้วิจยั ดาเนินการสอนตามกระบวนการสืบสอบด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็ นระยะเวลาทังสิ
้ ้น 6 สัปดาห์ พร้ อมทาแบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคมของ
ผู้เรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
หลังการทดลอง
ผู้วิจยั นาแบบวัดความสามารถทางการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต ไปทดสอบกับผู้เรี ยน
ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างด้ วยข้ อสอบชุดเดิม หลังเรี ยนอีกครัง้ (Post-test)
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐานต่างๆ ใน ได้ แก่
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต โดยใช้
สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าสถิติ t-test ด้ วยโปรแกรม SPSS
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2. แบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม โดยวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมโดยใช้ โปรแกรม
MS EXCEL เพื่อใส่ข้อมูลและนาเข้ าสูโ่ ปรแกรม UCINET เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้ าที่และสร้ าง
แผนภาพเครื อข่ายสังคม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนสือ่ สังคมออนไลน์
ด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
และการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วย
กรณีตวั อย่าง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยนาผลได้ จากแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ าน
การดาเนินชีวิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ ารับการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั และนาแบบทดสอบความสัมพันธ์ ทางสังคมมาวิเคราะห์
ด้ วยโปรแกรม UCINET ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลจากการทดลอง
การวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนในการทาแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งก่อนและหลังเรี ยน
ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนในการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างที่เรี ยนด้ วยการสืบสอบ
อย่างชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ห้ อง 1
กลุ่มตัวอย่ างห้ อง 1 คะแนนเต็ม
(n=26)
ทดสอบก่อนเรี ยน
40
ทดสอบหลังเรี ยน
40

คะแนนเฉลี่ย
(X )
22.96
26.65

ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5.575
6.125

t-test
1.71

t >.05

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์การทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 26 คน เป็ นชาย 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.62 และหญิง 17 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 65.38 พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยที่ก่อนเรี ยนมี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนในการทาแบบทดสอบเท่ากับ 22.96 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
สอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 5.575 และหลังเรี ยนมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนในการทาแบบทดสอบเท่ากับ
26.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 6.125
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ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่
ของคะแนนในการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่างที่เรี ยนด้ วยการสืบสอบ
อย่างชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ห้ อง 2
กลุ่มตัวอย่ างห้ อง 2 คะแนนเต็ม
(n=27)
ทดสอบก่อนเรี ยน
40
ทดสอบหลังเรี ยน
40

คะแนนเฉลี่ย
(X )
21.41
26.41

ค่ าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
4.431
4.601

t-test
1.70

t >.05

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์การทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 27 คน เป็ นชาย 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.74 และหญิง 16 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 59.26 พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยที่ก่อนเรี ยนมี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนในการทาแบบทดสอบเท่ากับ 21.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
สอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 4.431 และหลังเรี ยนมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนในการทาแบบทดสอบเท่ากับ
26.41 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 4.601
จากทัง้ 2 ตาราง (ตารางที่ 4.1-4.2) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยการ
สืบสอบอย่างชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างบนสือ่ สังคมออนไลน์นนั ้ ผู้เรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ข้ อมูลจากการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
โครงสร้ างเครือข่ ายและบทบาทของผู้เรียน
ผู้วิจยั วัดโครงสร้ างเครื อข่ายและบทบาทของผู้เรี ยน 4 ด้ าน คือ ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้
หรื อแสดงความคิดเห็น ด้ านการส่งข่าวสารหรื อส่งข้ อความ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่าวสาร และการ
เป็ นแหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยการวัดโครงสร้ างเครื อข่ายผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์คา่ ความ
หนาแน่นของเครื อข่าย (density) ส่วนการวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน ใช้ การวัดความเป็ นศูนย์กลาง
(centrality measure) ได้ แก่ ค่าระดับศูนย์กลาง (degree centrality) ึึง่ ผู้วิจยั นาเสนอเฉพาะค่า
เข้ าสูศ่ นู ย์กลาง (Indegree centrality) ค่าศูนย์กลางความใกล้ ชิด (closeness centrality) และค่า
ศูนย์กลางศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness centrality) เพื่อหาสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญ
ในเครื อข่าย และการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อหาสมาชิกที่เป็ น
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แกนหลักของเครื อข่าย และสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อชายขอบของเครื อ ข่าย ึึง่ เครื อข่าย
แต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 การวิเคราะห์ กลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
การวิเคราะห์ เครือข่ ายแบบสมบูรณ์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
1. ด้ านแลกเปลี่ยนความรู้หรือแสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ นื
จากการวิเคราะห์เครื อข่าย ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่น ได้ แผนภาพโครงสร้ างเครื อข่าย
ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.1 โครงสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3/1
จากแผนภาพที่ 4.1 โครงสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่นของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีขนาด (size) เท่ากับ 26 ตามจานวนสมาชิก (actors) ในเครื อข่าย ความ
หนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.128 สมาชิกทุกคนในเครื อขายมีการเชื่อมต่อถึงกัน
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย นอกจากสมาชิก A B C D และ E ที่ไม่
มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ใดเลย (isolate) เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบเครื อข่ายแบบสมบูรณ์
(complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายนี ้ คือ สมาชิก T
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่น (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. T
11
10.163
100.289
2. I
9
10.460
72.979
3. M
9
10.638
59.522
4. F
8
9.804
22.961
5. J
8
10.593
26.741
6. G
7
10.460
44.781
7. W
7
10.417
20.127
8. Y
7
9.766
19.553
9. Q
7
10.504
20.541
10. S
7
10.504
23.700
11. K
6
9.766
18.337
12. P
6
9.690
4.475
13. V
6
10.504
9.917
14. H
5
11.468
0.000
15. U
5
9.728
1.861
16. X
5
10.246
8.851
17. N
5
9.921
11.180
18. O
4
3.846
0.000
19. L
4
9.843
3.139
20. R
1
10.081
0.000
21. Z
1
10.121
0.000
22. B
0
3.846
0.000
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สมาชิก
23.
24.
25.
26.

D
E
C
A

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.846
3.846
3.846
3.846

0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.3 สมาชิก T I M และ F เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง (indegree
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 11, 9 และ 8 โดยสมาชิก I และ M มีคา่ ระดับศูนย์กลางเท่ากัน
คือ 9 และสมาชิก H M และ J มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) สูงสุด
3 อันดับแรก คือ 11.468, 10.638 และ 10.593 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย
หมายความว่า สมาชิก T เป็ นสมาชิกที่มีการติดต่อและมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับสมาชิก
ในเครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และสมาชิก H เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ
ในเครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จากการสังเกต พบว่า สมาชิก H เป็ นนักเรี ยนที่มีอธั ยาศัยดี มีความรอบรู้
เป็ นกันเองกับทุกๆคน และจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก H เพราะว่า เป็ น
นักเรี ยนที่นิสยั ดี ช่างพูด ช่างคุย ชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อน เป็ นที่รักของทุกคน เก่ง
ฉลาด รอบรู้
ส่วนสมาชิก T I และ M เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 100.289, 72.979 และ 59.522 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก T เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิก T เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มี
ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 17 คน ได้ แก่ F G H I J K M N P Q S T U V W
X และ Y สมาชิกชายขอบ มีจานวน 9 คน ได้ แก่ A B C D E L O R และ Z ึึง่ ผลการวิเคราะห์
แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่เป็ นชาย
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ขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น สมาชิกแกน
หลัก/ชายขอบจาแนกได้ ดงั ตารางที่ 4.4 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ
ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้กับผู้อื่น แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โครงสร้ างเครือข่ าย
การแลกเปลีย่ นความรู้

core
FGHIJKMNPQSTU
VWX Y

Periphery
ABCDELORZ
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2. ด้ านการส่ งข่ าวสารหรือส่ งข้ อความถึงผู้อ่นื
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น ได้ แผนภาพโครงสร้ าง
เครื อข่าย ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.2 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่นของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
จากแผนภาพที่ 4.2 โครงสร้ างเครื อข่ายการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่นของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีขนาด (size) เท่ากับ 26 ตามจานวนสมาชิก (actors) ใน
เครื อข่าย ความหนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.120 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมี
การเชื่อมต่อถึงกันทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย นอกจากสมาชิก A B
C D E และ Z ที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ใดเลย (isolate) เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบเครื อข่าย
แบบสมบูรณ์ (complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายนี ้ คือ
สมาชิก T และ S
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. T
11
11.574
55.147
2. S
11
11.574
46.105
3. M
10
11.848
29.586
4. G
9
11.682
44.762
5. J
8
11.792
8.545
6. H
7
11.682
15.348
7. P
7
11.364
14.381
8. Y
7
11.364
17.414
9. Q
7
11.312
11.247
10. X
6
11.682
26.071
11. I
6
11.521
9.421
12. F
6
11.111
15.688
13. V
6
11.211
21.089
14. W
5
11.312
22.658
15. O
4
3.846
0.000
16. U
4
4.000
1.658
17. K
4
11.111
2.267
18. L
4
10.504
0.611
19. N
3
3.846
0.000
20. R
1
11.962
0.000
21. A
0
3.846
0.000
22. B
0
3.846
0.000
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สมาชิก
23.
24.
25.
26.

D
E
C
Z

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.846
3.846
3.846
3.846

0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.5 สมาชิก T S M และ G เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง (indegree
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 11, 10 และ 9 โดยสมาชิก T และ S มีคา่ ระดับศูนย์กลาง
เท่ากัน คือ 11 และสมาชิก R M และ J มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality)
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 11.962, 11.848 และ 11.792 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของ
เครื อข่ายหมายความว่า สมาชิก T เป็ นสมาชิกที่มีการติดต่อและมีแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสาร/ส่ง
ข้ อความกับสมาชิกในเครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และสมาชิก R เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถ
เข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในเครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จากการสังเกต พบว่า สมาชิก R เป็ นนักเรี ยนมีความ
รอบรู้ เก่ง ชอบให้ ความรู้เพื่อนๆ และจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก R เพราะว่า
เป็ นนักเรี ยนที่นิสยั ดี สนิทกับทุกคน ชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อน มีความสนใจในเรื่ อง
เดียวกัน
ส่วนสมาชิก T S และ G เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 55.147, 46.105 และ 44.762 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก T เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก T เป็ นนักเรี ยนที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับครู และ
นักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 16 คน ได้ แก่ F G H I J K L M P Q S T V W X
และ Y สมาชิกชายขอบ มีจานวน 10 คน ได้ แก่ A B C D E N O R U และ Z ึึง่ ผลการวิเคราะห์
แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่เป็ น
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ชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามาแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่นมาก
ขึ ้น สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จานวนสมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ ได้ ดงั ตารางที่ 4.6 (ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับ
ผู้อื่น แสดงในตารางภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการแบ่งปั น
ข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โครงสร้ างเครือข่ าย
การแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่ง
ข้ อความกับผู้อื่น

core
FGHIJKLMPQSTV
WXY

Periphery
ABCDENORUZ
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3. ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่ าวสารของผู้อ่ นื
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ได้ แผนภาพโครงสร้ างเครื อข่าย
ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.3 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่นของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
จากแผนภาพที่ 4.3 โครงสร้ างเครื อข่ายการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีขนาด (size) เท่ากับ 26 ตามจานวนสมาชิก (actors) ในเครื อข่ายความ
หนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.106 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมีการเชื่อมต่อถึงกัน
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย นอกจากสมาชิก A B C D E R และ Z
ที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ใดเลย (isolate) เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบเครื อข่ายแบบสมบูรณ์
(complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายนี ้ คือ สมาชิก G I Q
และ M

142
จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. G
8
11.682
50.533
2. I
8
11.574
44.000
3. Q
8
11.468
40.000
4. M
8
11.682
30.933
5. T
7
11.364
53.638
6. X
7
11.521
16.600
7. F
7
10.776
14.300
8. Y
7
10.730
13.250
9. J
7
11.682
27.200
10. W
6
11.468
34.733
11. H
5
11.346
4.033
12. P
5
4.000
3.233
13. N
5
11.062
9.700
14. U
5
11.111
13.833
15. V
5
10.684
5.137
16. S
5
11.211
23.050
17. L
5
10.684
3.517
18. O
4
3.846
0.000
19. K
4
10.638
2.083
20. E
0
3.846
0.000
21. A
0
3.846
0.000
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สมาชิก
22.
23.
24.
25.
26.

B
D
R
C
Z

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.846
3.846
3.846
3.846
3.846

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.7 สมาชิก G I Q M T X F Y J และ W เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับ
ศูนย์กลาง (indegree centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 8, 7 และ 6 โดยสมาชิก G I Q และ M มี
ค่าระดับศูนย์กลางเท่ากัน คือ 8 สมาชิก T X F Y และ J มีคา่ ระดับศูนย์กลางเท่ากันคือ 7 สมาชิก
G J M Iและ X มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ
11.682, 11.574 และ 11.521 โดยที่สมาชิก G J และ M มีคา่ ระดับศูนย์กลางความใกล้ ชิด คือ
11.682 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย หมายความว่า สมาชิก G I Q และ M
เป็ นสมาชิกที่เข้ าถึงข้ อมูล/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับสมาชิกในเครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และ
สมาชิก G เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในเครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จาก
การสังเกต พบว่า สมาชิก G เป็ นนักเรี ยนความสนใจ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน เรี ยนดี และจากการสัมภาษณ์
นักเรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก G เพราะว่า เป็ นนักเรี ยนที่นิสยั ดี ช่างพูด ช่างคุย เป็ นมีความรู้ใน
หลายๆ เรื่ อง มีความน่าสนใจ
ส่วนสมาชิก T G และ I เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 53.683, 50.533 และ 44.000 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก T เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก T เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 17 คน ได้ แก่ F G H I J K L M N Q S T U V W
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X และ Y สมาชิกชายของ มีจานวน 9 คน ได้ แก่ A B C D E O P R และ Z ึึง่ ผลการวิเคราะห์
แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่เป็ นชาย
ขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารกับ
ผู้อื่นมากขึ ้น สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชาย
ขอบดังตารางที่ 4.8 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ด้ านการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น แสดงในตารางภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โครงสร้ างเครือข่ าย
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ของผู้อื่น

core
FGHIJKLMNQSTU
VWXY

Periphery
ABCDEOPRZ
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4. ด้ านการเป็ นแหล่ งข้ อมูล/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ได้ แผนภาพโครงสร้ างเครื อข่าย ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.4 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3/1
จากแผนภาพที่ 4.4 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีขนาด (size) เท่ากับ 26 ตามจานวนสมาชิก (actors) ในเครื อข่าย ความ
หนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.098 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมีการเชื่อมต่อถึงกัน
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบ
เครื อข่ายแบบสมบูรณ์ (complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของ
เครื อข่ายนี ้ คือ สมาชิก J
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. J
10
10.593
88.406
2. Y
8
10.000
30.306
3. P
7
9.921
55.064
4. F
7
9.766
18.544
5. W
6
10.163
21.042
6. T
6
9.728
19.578
7. M
6
10.460
26.103
8. Q
6
10.246
35.667
9. S
6
10.121
43.417
10. H
5
10.331
35.686
11. G
5
10.163
15.861
12. K
5
9.804
12.708
13. I
5
10.204
39.794
14. X
5
10.163
14.708
15. O
4
3.846
0.000
16. V
4
10.040
7.625
17. L
4
9.766
2.292
18. U
3
9.470
5.300
19. Z
1
10.965
0.000
20. N
1
10.460
0.000
21. E
0
3.846
0.000
22. B
0
3.846
0.000
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สมาชิก
23.
24.
25.
26.

D
R
C
A

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.846
3.846
3.846
3.846

0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.8 สมาชิก J Y P และ F เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง (indegree
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 10, 8 และ โดยสมาชิก P และ F มีคา่ ระดับศูนย์กลางเท่ากัน
คือ 7 สมาชิก Z J และ M มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) สูงสุด
3 อันดับแรก คือ 10.965, 10.593 และ 10.460 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย
หมายความว่า สมาชิก J เป็ นสมาชิกที่มีเข้ าถึงข้ อมูลของสมาชิกในเครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และ
สมาชิก Z เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในเครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จากการ
สังเกต พบว่า สมาชิก Z เป็ นนักเรี ยนความสนใจ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน อัธยาศัยดี และจากการสัมภาษณ์
นักเรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก Zเพราะ เป็ นนักเรี ยนชอบติดตามข่าวสารตลอดเวลา มีความอยากรู้
อยากเห็น ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
ส่วนสมาชิก J Pและ S เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 88.406, 55.064 และ 43.417 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก J เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก J เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 14 คน ได้ แก่ F G H I J L M P Q S V W X และ
Y สมาชิกชายขอบ มีจานวน 12 คน ได้ แก่ A B C D E K N O R T U และ Z ึึง่ ผลการวิเคราะห์
แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่เป็ น
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ชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ ปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อศูนย์
รวมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มากขึ ้น สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จากการวิเคราะห์สมาชิก
แกนหลัก/บริ เวณชายขอบดังตารางที่ 4.10 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชาย
ขอบ ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร แสดงในตารางภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการเป็ น
แหล่งข้ อมูลข่าวสาร ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โครงสร้ างเครือข่ าย
ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูล
ข่าวสาร

core
FGHIJLMPQSVWX
Y

Periphery
ABCDEKNORTUZ
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การวิเคราะห์ เครือข่ ายแบบสมบูรณ์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3/2
1. ด้ านแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแสดงความคิดเห็น
จากการวิเคราะห์เครื อข่าย ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่น ได้ แผนภาพโครงสร้ างเครื อข่าย
ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.5 โครงสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3/2
จากแผนภาพที่ 4.5 โครงสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่นของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 มีขนาด (size) เท่ากับ 27 ตามจานวนสมาชิก (actors) ในเครื อข่าย ความ
หนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.091 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมีการเชื่อมต่อถึงกัน
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย นอกจากสมาชิก A B C D E G และ Z
ที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ใดเลย (isolate) เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบเครื อข่ายแบบสมบูรณ์
(complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายนี ้ คือ H
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้กบั ผู้อื่น (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. H
10
6.176
54.333
2. W
9
6.176
30.250
3. I
9
6.089
98.083
4. J
7
6.161
39.167
5. U
7
6.566
0.000
6. N
6
6.147
4.833
7. T
6
5.843
15.000
8. AA
6
6.103
15.417
9. L
6
5.950
32.667
10. Y
6
6.753
12.167
11. O
5
6.132
15.500
12. S
5
6.075
1.583
13. Q
4
7.182
0.000
14. R
4
3.704
0.000
15. F
4
6.736
8.167
16. X
4
5.778
1.833
17. M
3
7.222
0.000
18. P
2
7.008
0.000
19. V
2
6.326
0.000
20. K
1
6.161
0.000
21. G
0
3.704
0.000
22. B
0
3.704
0.000
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สมาชิก
23.
24.
25.
26.
27.

D
E
C
Z
A

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.704
3.704
3.704
3.704
3.704

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.11 สมาชิก H W I J และ U เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง
(indegree centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 10, 9 และ 7 โดยสมาชิก W และ I มีคา่ ระดับ
ศูนย์กลางเท่ากัน คือ 9 และสมาชิก J และ U มีคา่ ระดับศูนย์กลางเท่ากัน คือ 7 สมาชิก M Q และ
P มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 7.222,
7.182 และ 7.008 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย หมายความว่า สมาชิก H
เป็ นสมาชิกที่มีการติดต่อและมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับสมาชิกในเครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น
และสมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในเครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ
จากการสังเกต พบว่า สมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่ช่างพูดช่างคุย เป็ นกันเองกับทุกๆ คน และจากการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนคนอื่นเกี่ยวกับสมาชิก M เพราะว่า มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน นิสยั ดี ชอบ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อน มีความรอบรู้
ส่วนสมาชิก I H และ J เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 98.083, 54.333 และ 39.167 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก I เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก I เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 10 คน ได้ แก่ H I J N O S T U W และ AA
สมาชิกชายขอบ มีจานวน 17 คน ได้ แก่ A B C D E F G K L M P Q R V X Y และ Z ึึง่ ผลการ
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วิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่
เป็ นชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น
สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ดังตาราง
ที่ 4.12 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้กับ
ผู้อื่น แสดงในตารางภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
โครงสร้ างเครือข่ าย
การแลกเปลีย่ นความรู้

core
H I J N O S T U W AA

Periphery
ABCDEFGKLMPQR
VXYZ
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2. ด้ านการส่ งข่ าวสารหรือส่ งข้ อความ
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น ได้ แผนภาพโครงสร้ าง
เครื อข่าย ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.6 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
จากแผนภาพที่ 4.6 โครงสร้ างเครื อข่ายการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่นของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2 มีขนาด (size) เท่ากับ 27 ตามจานวนสมาชิก (actors) ใน
เครื อข่าย ความหนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.076 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมี
การเชื่อมต่อถึงกันทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย นอกจากสมาชิก A B
C D E G และ Z ที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ใดเลย (isolate) เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบ
เครื อข่ายแบบสมบูรณ์ (complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของ
เครื อข่ายนี ้ คือ W
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. W
9
6.190
78.000
2. H
7
6.089
36.500
3. I
7
5.991
81.333
4. Y
6
6.005
26.000
5. L
6
6.616
30.500
6. U
6
6.176
22.000
7. J
5
6.089
46.333
8. AA
5
6.005
5.500
9. S
5
6.005
3.167
10. F
5
6.005
17.500
11. O
4
6.089
0.333
12. R
4
3.704
0.000
13. M
4
7.283
0.000
14. N
4
6.089
7.833
15. X
3
3.704
0.000
16. K
2
6.860
0.000
17. Q
2
7.084
0.000
18. V
2
6.633
0.000
19. P
1
6.220
0.000
20. T
1
6.842
0.000
21. G
0
3.704
0.000
22. B
0
3.704
0.000
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สมาชิก
23.
24.
25.
26.
27.

D
E
C
Z
A

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.704
3.704
3.704
3.704
3.704

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.13 สมาชิก W H I Y L และ U เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง
(indegree centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 9, 7 และ 6 โดยสมาชิก H และ I มีคา่ ระดับ
ศูนย์กลางเท่ากัน คือ 7 และสมาชิก Y L และ U มีคา่ ระดับศูนย์กลางเท่ากัน คือ 6 สมาชิก M Q
และ K เป็ นสมาชิกที่มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ 7.283, 7.084 และ 6.860 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย หมายความ
ว่า สมาชิก W เป็ นสมาชิกที่มีการติดต่อและมีแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสาร/ส่งข้ อความกับสมาชิกใน
เครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และสมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ใน
เครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จากการสังเกต พบว่า สมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่มีความรอบรู้ ในหลายด้ าน
ชอบให้ ความรู้เพื่อนๆ และจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก M เพราะว่า เป็ น
นักเรี ยนที่นิสยั ดี สนิทสนมกัน เป็ นที่ปรึกษาที่ดี ชอบอะไรเหมือนๆ กัน เป็ นการแบ่งปั นความรู้ให้
เพื่อน
ส่วนสมาชิก I W และ J เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 81.333, 78.000 และ 46.333 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก I เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก I เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 9 คน ได้ แก่ H I J N O S U W และ AA สมาชิก
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ชายขอบ มีจานวน 18 คน ได้ แก่ A B C D E F G K L M P Q R T V X Y และ Z ึึง่ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่
เป็ นชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามาแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น
มากขึ ้น สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ
ดังตารางที่ 4.14 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ด้ านการแบ่งปั น
ข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น แสดงในตารางภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการแบ่งปั น
ข่าวสารหรื อส่งข้ อความกับผู้อื่น ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
โครงสร้ างเครือข่ าย
การแบ่งปั นข่าวสารหรื อส่ง
ข้ อความกับผู้อื่น

core
H I J N O S U W AA

Periphery
ABCDEFGKLMPQR
TVXYZ
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3. ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่ าวสาร
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ได้ แผนภาพโครงสร้ างเครื อข่าย
ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.7 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
จากแผนภาพที่ 4.7 โครงสร้ างเครื อข่ายการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 มีขนาด (size) เท่ากับ 27 ตามจานวนสมาชิก (actors) ในเครื อข่ายความ
หนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.071 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมีการเชื่อมต่อถึงกัน
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย นอกจากสมาชิก A B C D E G และ Z
ที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ใดเลย (isolate) เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบเครื อข่ายแบบสมบูรณ์
(complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายนี ้ คือ F
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. F
8
6.806
92.000
2. H
7
6.806
57.333
3. S
6
6.718
14.500
4. W
6
6.933
65.000
5. I
6
6.878
104.333
6. AA
5
6.701
20.500
7. L
5
6.436
14.000
8. M
5
7.303
0.000
9. X
4
6.616
24.000
10. O
4
6.789
10.833
11. J
4
6.566
25.500
12. U
4
6.824
0.333
13. Y
4
6.753
11.000
14. N
4
6.667
1.667
15. R
3
3.704
0.000
16. K
2
6.878
0.000
17. Q
2
7.065
0.000
18. V
2
7.065
0.000
19. P
1
7.046
0.000
20. T
0
3.704
0.000
21. B
0
3.704
0.000
22. C
0
3.704
0.000
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สมาชิก
23.
24.
25.
26.
27.

D
E
G
Z
A

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.704
3.704
3.704
3.704
3.704

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.15 สมาชิก F H S W และ I เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง
(indegree centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 8, 7 และ 6 โดยสมาชิก S W และ I มีคา่ ระดับ
ศูนย์กลางเท่ากัน คือ 6 สมาชิก M V Q และ P มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 7.303, 7.065 และ 7.046 โดยสมาชิก V และ Q มีคา่ เข้ าสู่
ศูนย์กลางความใกล้ ชิดเท่ากันคือ 7.065 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย
หมายความว่า สมาชิก F เป็ นสมาชิกที่มีเข้ าถึงข้ อมูล/แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับสมาชิกใน
เครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และสมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ใน
เครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จากการสังเกต พบว่า สมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่มีความสนใจ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และ
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก M เพราะว่า เป็ นคนที่อธั ยาศัยดี ทันสมัย มีความรู้
ใหม่ๆ มาพูดคุยกับเพื่อนเสมอ
ส่วนสมาชิก I F และ W เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 104.333, 92.000 และ 65.000 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก I เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก I เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 10 คน ได้ แก่ F H I J N O S U W และ AA
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สมาชิกชายขอบ มีจานวน 17 คน ได้ แก่ A B C D E G K L M P Q R T V X Y และ Z ึึง่ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่
เป็ นชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารกับผู้อื่นมากขึ ้น สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/
บริ เวณชายขอบดังตารางที่ 4.16 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ด้ าน
การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น แสดงในตารางภาคผนวก ค )
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการเข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
โครงสร้ างเครือข่ าย
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ของผู้อื่น

core
F H I J N O S U W AA

Periphery
ABCDEGKLMPQRT
VXYZ
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4. ด้ านการเป็ นแหล่ งข้ อมูล/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ได้ แผนภาพโครงสร้ างเครื อข่าย ดังนี ้

แผนภาพที่ 4.8 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3/2
จากแผนภาพที่ 4.8 โครงสร้ างเครื อข่ายด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 มีขนาด (size) เท่ากับ 27 ตามจานวนสมาชิก (actors) ในเครื อข่าย ความ
หนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.074 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมีการเชื่อมต่อถึงกัน
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย เครื อข่ายนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบ
เครื อข่ายแบบสมบูรณ์ (complete network) ของนักเรี ยนในห้ อง โดยผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของ
เครื อข่ายนี ้ คือ L
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลาง ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. L
7
6.089
24.000
2. W
6
5.221
10.933
3. H
6
5.231
78.400
4. I
6
5.179
80.533
5. M
5
7.324
0.000
6. S
5
5.169
2.983
7. U
5
5.210
16.000
8. V
5
7.143
0.000
9. F
5
5.677
60.000
10. R
4
3.704
0.000
11. O
4
5.200
2.583
12. X
4
5.882
34.000
13. N
4
5.221
16.700
14. AA
4
5.190
1.367
15. Y
4
5.677
10.000
16. J
3
5.169
5.500
17. T
3
6.718
0.000
18. K
2
6.718
0.000
19. P
1
5.882
0.000
20. Q
1
5.882
0.000
21. G
0
3.704
0.000
22. B
0
3.704
0.000

163

สมาชิก
23.
24.
25.
26.
27.

D
E
C
Z
A

ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ศูนย์ กลาง
(indegree centrality)
0
0
0
0
0

ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(incloseness centrality)

(betweenness centrality)

3.704
3.704
3.704
3.704
3.704

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 4.17 สมาชิก L W H I M S U V และ F เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับ
ศูนย์กลาง (indegree centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 7, 6 และ 5 โดยสมาชิก W H และ I มีคา่
ระดับศูนย์กลางเท่ากัน คือ 6 และสมาชิก M S U V และ F มีคา่ ระดับศูนย์กลางเท่ากัน คือ 5
สมาชิก M V และ K มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness centrality) สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ 7.324, 7.143 และ 6.718 ดังนันสมาชิ
้
กเหล่านี ้จึงเป็ นแกนหลักของเครื อข่าย หมายความ
ว่า สมาชิก L เป็ นสมาชิกที่มีเข้ าถึงข้ อมูลของสมาชิกในเครื อข่ายมากกว่าผู้อื่น และสมาชิก M เป็ น
นักเรี ยนที่เป็ นบุคคลที่สามารถเข้ าถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในเครื อข่ายได้ เร็ วที่สดุ จากการสังเกต พบว่า
สมาชิก M เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง อัธยาศัยดี ชอบให้ ความรู้กบั เพื่อน และจากการสัมภาษณ์
นักเรี ยนคนอื่นที่เลือกสมาชิก M เพราะว่า เป็ นคนใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน อยากรู้อยากเห็น สนใจคนรอบข้ าง
ชอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่น
ส่วนสมาชิก I H และ F เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness
centrality) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 80.533, 78.400 และ 60.000 สมาชิกเหล่านี ้จึงทาหน้ าที่เป็ น
สะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับสมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อ
ชายขอบของเครื อข่าย โดยที่สมาชิก I เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างมากที่สดุ จาก
การสังเกตพบว่า สมาชิก I เป็ นนักเรี ยนที่มีความขยัน เก่ง มีความรู้รอบด้ าน มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานกับครู และนักเรี ยนด้ วยกัน
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 9 คน ได้ แก่ H I J N O S U W และ AA สมาชิก
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ชายขอบ มีจานวน 18 คน ได้ แก่ A B C D E F G K L M P Q R T V X Y และ Z ึึง่ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มีบทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่
เป็ นชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ ปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อ
ศูนย์รวมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้มากขึ ้น สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบจาแนกได้ จากการวิเคราะห์
สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ ดังตารางที่ 4.18 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกแกนหลัก/
บริ เวณชายขอบ ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลข่าวสาร แสดงในตารางภาคผนวก ค)
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ด้ านการเป็ น
แหล่งข้ อมูลข่าวสาร ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
โครงสร้ างเครือข่ าย
ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูล
ข่าวสาร

core
H I J N O S U W AA

Periphery
ABCDEFGKLMPQR
TVXYZ
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จากการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบกับ
การสังเกตและสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ วา่ นักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลางสูงสุด
(indegree centrality)
1. ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้ หรื อแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นของนักเรี ยน
นักเรี ยนจะเลือกแลกเปลีย่ นหรื อแสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
- สนิทสนม มีความใกล้ ชิดกัน พูดคุยกันได้ ทกุ เรื่ อง
- มีความสัมพันธ์ กนั อย่างผิวเผิน แต่พดู คุยกันในเรื่ องที่จริ งจัง หรื อตอบสนองเมื่อ
ถูกขอความช่วยเหลือ/ความร่วมมือต่างๆ
- มีความชอบ สนใจในเรื่ องเดียวกันหรื อมีลกั ษณะนิสยั คล้ ายกัน
- มีความรอบรู้ในด้ านใดด้ านหนึง่ เฉพาะ หรื อรอบรู้ในทุกๆ ด้ าน
- หัวข้ อในการสนทนามีความน่าสนใจ
- ในการแลกเปลีย่ นพูดคุยนันมี
้ การปฏิสมั พันธ์ ตอ่ เนื่อง มีการโต้ ตอบสม่าเสมอ
- ไว้ วางใจ น่าเชื่อถือ
2. ด้ านการส่งข่าวสารหรื อส่งข้ อความ
นักเรี ยนจะเลือกส่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อส่งข้ อความให้ กบั บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
- มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
- ต้ องการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารนันแก่
้ เขา
- ข้ อมูลนันเป็
้ นข้ อมูลที่ไม่อยากให้ บุคคลอื่นรู้
- เป็ นบุคคลที่มีการปฏิสม
ั พันธ์ กนั โต้ ตอบกันอย่างสม่าเสมอ
3. ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่าวสาร
นักเรี ยนจะเลือกเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารของบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
- บุคคลนันมี
้ ความน่าสนใจ
- บุคคลนันมี
้ ความรอบรู้ มีการนาเสนอแนวคิดที่ดี
- บุคคลนันมี
้ ความสนใจ ชื่นชอบในเรื่ องเดียวกันกับตน
4. การเป็ นแหล่งข้ อมูล/แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
คุณสมบัติของนักเรี ยนเอง ที่ทาให้ ตนเป็ นแหล่งข้ อมูล หรื อแหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- เป็ นคนที่ทนั โลกทันเหตุการณ์ มีการอัพเดทข้ อมูลตลอดเวลา
- มีความรอบรู้ เก่ง ชอบแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารกับผู้อื่น
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- เป็ นคนอัธยาศัยดี พูดคุยเก่ง สามารถให้ ข้อมูลกับผู้อื่นได้
- เป็ นคนที่แสดงออกในสิง่ ที่สนใจอย่างชัดเจน
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ประกอบกับ
การสังเกตและสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ วา่ นักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง
(betweenness centrality) สูงสุด ในทัง้ 4 ด้ าน จะมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกัน คือ เป็ นบุคคลที่ชอบ
พูดคุยกับผู้อื่น อัธยาศัยดี มีความสนใจผู้คนรอบข้ าง มีความสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับ
นักเรี ยน ครู หรื อกับบุคคลอื่นได้ อย่างดี มีความคล่องแคล่ว เป็ นที่รักของทุกคน
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2.2 การวิเคราะห์ กลุ่มขยายของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตัวอย่ างการขยายเครือข่ ายโดยศึกษาศูนย์ กลางเฉพาะบุคคล (personal network)
ของผู้เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
j

h

g

i

f
a
c

e
b

d

แผนภาพที่ 4.9 โครงสร้ างการขยายเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แบบบุคคล
(personal network) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
จากแผนภาพ โครงสร้ างเครื อข่ายการขยายเครื อข่ายแบบบุคคล (personal network)
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1 มีขนาด (size) เท่ากับ10 ตามจานวนสมาชิก (actors) ใน
เครื อข่าย ความหนาแน่น (density) ของเครื อข่ายมีคา่ เท่ากับ 0.144 สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมี
การเชื่อมต่อถึงกันทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่านสมาชิกคนอื่นในเครื อข่าย เครื อข่ายนี เ้ ป็ น
เครื อข่ายเฉพาะบุคคล (personal network) ศึกษาความสัมพันธ์ หรื อทาการติดต่อกับสมาชิก a
ดังนันผู
้ ้ ที่เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายนี ้ คือ สมาชิก a
เมื่อดูจากการวิเคราะห์เครื อข่ายในลักษณะเครื อข่ายสมบูรณ์ (complete network) ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1 พบว่า สมาชิก a เป็ นสมาชิกที่อยูใ่ นกลุม่ ที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง
(indegree centrality) ในระดับที่สงู จากการสังเกตและสัมภาษณ์ คุณลักษณะของบุคคลที่มีคา่
เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง คือ เป็ นบุคคลมีความรอบรู้ ความน่าเชื่อถือ มีอธั ยาศัยดี เป็ นที่รักของผู้อื่น
คุณลักษณะดังกล่าวส่งผลทาให้ เกิดการขยายเครื อข่ายที่ทาให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ สองทาง ึึง่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลรอบข้ างด้ วย
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จากการวิเคราะห์คา่ ความเป็ นศูนย์กลาง (centrality) สามารถวิเคราะห์บทบาทผู้เรี ยน
ได้ ผลลัพธ์ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์คา่ ศูนย์กลางการขยายเครื อข่ายสังคมของสมาชิก A
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค)
ค่ าความเป็ นศูนย์ กลาง
ค่ าเข้ าสู่ระดับ
ค่ าเข้ าสู่ศูนย์ กลาง
ค่ าศูนย์ กลางการอยู่
สมาชิก
ศูนย์ กลาง
ความใกล้ ชิด
ระหว่ าง
(indegree centrality) (incloseness centrality) (betweenness centrality)
1. a
9
16.667
32.000
2. b
1
18.367
0.000
3. c
1
15.789
0.000
4. d
1
18.367
0.000
5. e
1
15.789
0.000
6. f
1
18.367
0.000
7. g
1
15.789
0.000
8. h
1
18.367
0.000
9. i
1
18.367
0.000
10. j
1
15.789
0.000
จากตารางที่ 4.19 สมาชิก a เป็ นสมาชิกที่คา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง (indegree centrality)
สูงสุด คือ 9 และสมาชิก b d f h และ i มีคา่ เข้ าสูศ่ นู ย์กลางความใกล้ ชิด (incloseness
centrality) สูงสุด คือ 18.367
ส่วนสมาชิก a เป็ นสมาชิกที่มีคา่ ศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่าง (betweenness centrality)
สูงสุด คือ 32.000 จึงทาหน้ าที่เป็ นสะพาน (bridges) ที่เชื่อมประสานสมาชิกที่เป็ นแกนหลักกับ
สมาชิกที่อยูบ่ ริ เวณรอบนอกหรื อชายขอบของเครื อข่าย
จากการวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคล
ใดบ้ างที่เป็ นแกนหลัก (core) ของเครื อข่าย และบุคคลใดที่อยูบ่ ริ เวณชายขอบ (periphery) ของ
เครื อข่าย พบว่า สมาชิกที่เป็ นแกนหลักมีจานวน 2 คน ได้ แก่ a และ b สมาชิกชายขอบ มีจานวน
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8 คน ได้ แก่ c d e f g h i และ j ึึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกแกนหลักเป็ นสมาชิกที่มี
บทบาทสาคัญในเครื อข่าย ส่วนสมาชิกที่เป็ นชายขอบของเครื อข่ายควรได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ า
มาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์สมาชิกแกนหลัก/บริ เวณชายขอบ (core/periphery) ขยายเครื อข่าย
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ของสมาชิก a ึึง่ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1
โครงสร้ างเครือข่ าย
การขยายเครื อข่ายการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้

core
ab

Periphery
cdefghij

เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาศูนย์กลางเฉพาะบุคคล (personal network) จาก
การวิเคราะห์พบว่า สมาชิกที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง และค่าศูนย์กลางการอยูร่ ะหว่างสูงสุด คือ
สมาชิก a และบุคคลชายขอบของเครื อข่าย นัน่ คือบุคคลที่สมาชิก a ขยายเครื อข่ายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นด้ วย โดยสมาชิกเหล่านันได้
้ รับการเชิญเพื่อมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้ วย โดย
สมาชิกดังกล่าว มีการตอบรับหรื อแสดงความคิดเห็นตอบกลับ
จากการสัมภาษณ์สมาชิก a เกี่ยวกับสมาชิกที่ตอบกลับร่วมแสดงความคิดเห็น พบว่า
คุณสมบัติ/ลักษณะของบุคคลดังกล่าวคือ
- บุคคลนันที
้ ่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่เป็ นหัวข้ อการสนทนา
- บุคคลนันมี
้ ความสนใจในหัวข้ อที่สนทนา
- มีความสนิทสนมกัน พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันสม่าเสมอ
- อายุและประสบการณ์ มีผลต่อการร่วมแสดงความคิดเห็น
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ตารางที่ 4.21 สรุปค่าความหนาแน่นของ 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1,
กลุม่ ที่ 2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2 และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่เกิดจากการขยายเครื อข่าย ผลมีดงั นี ้
หัวข้ อเรื่อง
1) การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ผู้อื่น
2) การส่งข้ อความ/ข่าวสารกับผู้อื่น
3) การเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารของผู้อื่น
4) การเป็ นแหล่งข้ อมูล แหล่งแลกเปลีย่ นความรู้

กลุ่มที่ 1
0.128
0.120
0.106
0.098

กลุ่มที่ 2
0.091
0.076
0.071
0.074

กลุ่มที่ 3
0.144
-

ข้ อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุม่ ทดลอง แบ่งเป็ น
3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1, กลุม่ ที่ 2 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/2
และกลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่เกิดจากการขยายเครื อข่าย ผลมีดงั นี ้
1. ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้ หรื อแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น จากการสังเกตพบว่า กลุม่ ที่ 3
มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แสดงความคิดเห็นกันมากกว่ากลุม่ ที่ 1 และ 2 โดยที่กลุม่ 1 และ 2 นันมี
้
ลักษณะพฤติกรรมที่เหมือนกัน คือ แทบจะไม่มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ การแสดงความคิดเห็นหรื อมี
ปฏิสมั พันธ์ กนั เลย
2. ด้ านการส่งข้ อความหรื อข้ อมูลข่าวสารกับผู้อื่น จากการสังเกตพบว่า กลุม่ ที่ 1 และ 2 มี
พฤติกรรมการส่งข้ อความหรื อข้ อมูลข่าวสารกับผู้อื่นที่เหมือนๆ กัน อยูใ่ นระดับน้ อย คือ แทบจะไม่
มีการส่งข้ อความหรื อข้ อมูลข่าวสารกับผู้อื่นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เลย
3. ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น จากการสังเกตพบว่า กลุม่ ที่ 1 และ 2 มีพฤติกรรม
การเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่นในลักษณะเดียวกัน อยูใ่ นระดับน้ อย คือ แทบจะไม่มีการเข้ าถึง
ข้ อมูลของผู้อื่นเลย
4. ด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูลหรื อแหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็น จากการสังเกตพบว่า กลุม่ ที่ 1
และ 2 มีการเป็ นแหล่งข้ อมูลหรื อแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเท่าๆ กัน อยูใ่ นระดับน้ อย คือ
เป็ นศูนย์กลางข้ อมูลหรื อแหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็นน้ อย
เมื่อดูจากค่าความหนาแน่น (Density) ค่าความหนาแน่นของทัง้ 3 กลุม่ มีคา่ ที่ใกล้ เคียงกัน
และมีคา่ เข้ าใกล้ 0 กล่าวคือ ทัง้ 3 กลุม่ มีปฏิสมั พันธ์ ภายในกลุม่ น้ อยมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบค่า
ความหนาแน่นของทัง้ 3 กลุม่ พบว่า กลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ที่เกิดจากการขยายเครื อข่าย มีคา่ ความ
หนาแน่นที่มากกว่ากลุม่ ที่ 1 และ 2 ึึง่ ผู้วิจยั คาดว่าน่าจะเป็ นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ ที่เกิดขึ ้นใน
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กลุม่ ที่ 3 นัน้ เกิดด้ วยความสมัครใจ มีอิสระในการคิด การแสดงออก ส่วนกลุม่ ที่ 1 และ กลุม่ ที่ 2
ปฏิสมั พันธ์ ที่เกิดขึ ้นน้ อยกว่า เนื่องจากเกิดถูกควบคุมด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอน หัวข้ อการ
สนทนา และมีผ้ สู อนเป็ นผู้ควบคุม ทาให้ ขาดอิสระในการพูดคุย ขาดอิสระในการคิดและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น จึงขาดการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนสือ่ สังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบ
ชื่นชมจากกรณีตวั อย่างที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 : การวิเคราะห์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณี
ตัวอย่างบนสือ่ สังคมออนไลน์ที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3
2) เพื่อวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ การสืบสอบแบบ
ชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่กาลังศึกษาอยู่
ภาคเรี ยน ที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จานวน 53 คน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้ การสืบสอบแบบ
ชื่นชมจากกรณีตวั อย่างกับกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ เวลาในการเรี ยนทังสิ
้ ้น 6 สัปดาห์ จานวน 12 คาบเรี ยน
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบทดสอบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน จากนันจึ
้ งวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และวิเคราะห์พฤติกรรมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม UCINET สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
จากผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนสือ่ สังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมจาก
กรณีตวั อย่างที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 : การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี ้
1. นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบนสือ่ สังคม
ออนไลน์ เมื่อทดสอบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิต พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
2.1 จากการจัดกิจกรรมการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบนสือ่ สังคม
ออนไลน์ เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
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4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผู้อื่น ด้ านการส่งต่อข้ อความ/ข้ อมูลข่าวสารกับ
ผู้อื่น ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่าวสารของผู้อื่น และด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูล/แหล่งแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกับผู้อื่น ึึง่ เป็ นการวิเคราะห์เครื อข่ายแบบสมบูรณ์ (complete network) ของนักเรี ยนใน
ห้ อง โดยค่าความหนาแน่น (นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1, 3/2) มีดงั นี ้ ด้ านการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นของผู้อื่น (0.128, 0.091) ด้ านการส่งต่อข้ อความ/ข้ อมูลข่าวสารกับผู้อื่น (0.121,
0.076) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่าวสารของผู้อื่น (0.106, 0.071) และด้ านการเป็ นแหล่งข้ อมูล/แหล่ง
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่น (0.098, 0.074) จากค่าความหนาแน่นที่มีคา่ ใกล้ 0 อธิบายได้ วา่
นักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันน้ อย
จากการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในทัง้ 4 ด้ านนัน้ สมาชิกที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับ
ศูนย์กลางสูงสุด (indegree centrality) ในแต่ละด้ านมีเพียง 3-5 คน โดยจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์สามารถสรุปคุณลักษณะของบุคคลที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลางได้ ดังนี ้
1) ด้ านการแลกเปลีย่ นความรู้ หรื อแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นของนักเรี ยน
นักเรี ยนจะเลือกแลกเปลีย่ นหรื อแสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
- สนิทสนม มีความใกล้ ชิดกัน พูดคุยกันได้ ทกุ เรื่ อง
- มีความสัมพันธ์ กนั อย่างผิวเผิน แต่พดู คุยกันในเรื่ องที่จริ งจัง หรื อตอบสนองเมื่อ
ถูกขอความช่วยเหลือ/ความร่วมมือต่างๆ
- มีความชอบ สนใจในเรื่ องเดียวกันหรื อมีลกั ษณะนิสยั คล้ ายกัน
- มีความรอบรู้ในด้ านใดด้ านหนึง่ เฉพาะ หรื อรอบรู้ในทุกๆ ด้ าน
- หัวข้ อในการสนทนามีความน่าสนใจ
- ในการแลกเปลีย่ นพูดคุยนันมี
้ การปฏิสมั พันธ์ ตอ่ เนื่อง มีการโต้ ตอบกัน
สม่าเสมอ
- มีความน่าเชื่อถือ และไว้ วางใจ
2) ด้ านการส่งข่าวสารหรื อส่งข้ อความ
นักเรี ยนจะเลือกส่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อส่งข้ อความให้ กบั บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
- มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
- ต้ องการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารนันแก่
้ เขา
- ข้ อมูลนันเป็
้ นข้ อมูลที่ไม่อยากให้ บุคคลอื่นรู้
- เป็ นบุคคลที่มีการปฏิสมั พันธ์ กนั โต้ ตอบกันอย่างสม่าเสมอ
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3) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล/ข่าวสาร
นักเรี ยนจะเลือกเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารของบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
- บุคคลนันมี
้ ความน่าสนใจ
- บุคคลนันมี
้ ความรอบรู้ มีการนาเสนอแนวคิดที่ดี
- บุคคลนันมี
้ ความสนใจ ชื่นชอบในเรื่ องเดียวกันกับตน
4) การเป็ นแหล่งข้ อมูล/แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
คุณสมบัติของนักเรี ยนเอง ที่ทาให้ ตนเป็ นแหล่งข้ อมูล หรื อแหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- เป็ นคนที่ทนั โลกทันเหตุการณ์ มีการอัพเดทข้ อมูลตลอดเวลา
- มีความรอบรู้ เก่ง ชอบแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารกับผู้อื่น
- เป็ นคนอัธยาศัยดี พูดคุยเก่ง สามารถให้ ข้อมูลผู้อื่นได้
- เป็ นคนที่แสดงออกในสิง่ ที่สนใจอย่างชัดเจน
2.2 จากการใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบนสือ่ สังคมออนไลน์ และ
ขยายเครื อข่ายด้ านการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนนัน้ เมื่อ วิเคราะห์พฤติกรรมในสังคมออนไลน์
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบศูนย์กลางเฉพาะบุคคล (personal network) ค่าความ
หนาแน่นของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1, 3/2 และกลุม่ ขยายเครื อข่าย มีดงั นี ้ ด้ านการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผู้อื่น 0.128, 0.091 และ 0.144 ตามลาดับ จากค่าความหนาแน่นที่มี
ค่าใกล้ 0 อธิบายได้ วา่ ภายในเครื อข่ายมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันน้ อย แต่หากเปรี ยบเทียบทัง้ 3 กลุม่
พบว่า กลุม่ ที่เกิดจากการขยายเครื อข่ายมีคา่ ความหนาแน่นสูงกว่าอีกสองกลุม่ และสมาชิกที่มีคา่
เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลางสูงสุด (indegree centrality) ในการวิเคราะห์เครื อข่ายในลักษณะของ
ศูนย์กลางเฉพาะบุคคล (personal network) และเครื อข่ายสมบูรณ์ (complete network) เป็ น
สมาชิกในกลุม่ เดียวกัน ึึง่ เมื่อบุคคลกลุม่ ดังกล่าวได้ ขยายเครื อข่ายออกไป ก็มีปฏิสมั พันธ์ ตอบ
กลับมา ทาให้ เกิดการสือ่ สารแบบสองทาง และจากการเก็บข้ อมูลต่อจากสมาชิกที่ขยายเครื อข่าย
เกี่ยวกับสมาชิกที่มีการตอบกลับ/ร่วมแสดงความคิดเห็นมานันมี
้ คณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
- บุคคลนันที
้ ่มีประสบการณ์ในเรื่ องที่เป็ นหัวข้ อการสนทนา
- บุคคลนันมี
้ ความสนใจในหัวข้ อที่สนทนา
- มีความสนิทสนมกัน พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันสม่าเสมอ
- อายุและประสบการณ์ มีผลต่อการร่วมแสดงความคิดเห็น
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บนสือ่ สังคมออนไลน์โดยใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่าง
ที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้
การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างบนสือ่ สังคมออนไลน์ มีทกั ษะการคิดขันสู
้ งด้ านการ
ดาเนินชีวิตก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ึึง่ ไม่
เป็ นไปตามสมมติฐาน
การใช้ กระบวนการสืบสอบแบบชื่นชมทัง้ 4 ขันตอน
้
เข้ ามาใช้ ในกระบวนการส่งเสริ ม
ทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตของผู้เรี ยน นอกจากจะเป็ นการให้ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับทักษะการคิดด้ านดาเนินชีวิต เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนแล้ ว ยังทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความเห็นเชิงบวกต่อการปฏิบตั ิตนให้ เกิดความปลอดภัยบนท้ องถนนด้ วย ึึง่ จากกระบวนการ
สืบสอบแบบชื่นชมทัง้ 4 ขันตอน
้
จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความสามารถด้ านการคิดร่วมด้ วยในทุกๆ
ขันตอน
้
ตังแต่
้ การสารวจ ค้ นคว้ า การอธิบาย และสรุปผล ึึง่ นาไปสูก่ ระบวนการปฏิบตั ิใช้ ได้ จริ ง
แต่ผลการทดลองไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยจากที่ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมในการเรี ยนของ
ผู้เรี ยน พบว่าพฤติกรรมในการเรี ยนของผู้เรี ยนนัน้ ที่ม่งุ ที่จะตอบคาถามมากกว่าที่จะแลกเปลีย่ น
แสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น รวมทังบรรยากาศในการท
้
ากิจกรรมไม่สนุกสนาน เป็ นกันเอง เพราะถูก
ควบคุมด้ วยกิจกรรมการเรี ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดแรงกระตุ้น ไม่กล้ าเริ่ มที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อ
แลกเปลีย่ นพูดคุยกับเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกัน จึงเกิดเป็ นการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ คือเมื่อไม่มี
การเริ่ มแสดงความคิดเห็น ผู้เรี ยนขาดการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน ึึง่ สอดคล้ องกับลักษณา บุญ
นิมิต (2542) ที่สรุปเกี่ยวกับบทบาทของเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อการเรี ยนของนักเรี ยน ที่วา่ ด้ วยทฤษฎี
อิทธิพลทางด้ านสังคมและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่กล่าวว่า มนุษย์เราจะได้ รับอิทธิพลโดย
ทัศนคติ พฤติกรรม และลักษณะอื่นๆ จากเพื่อน เช่น ถ้ าเพื่อ นไม่สนใจทาการบ้ าน นักเรี ยนก็จะไม่
สนใจตาม ในทางตรงกันข้ ามถ้ าเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนก็จะสูง
ตาม
2. การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้ าวหน้ าและการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสือ่ สาร ได้ เปลีย่ นวิถีทางการดาเนินชีวิต
การดาเนินธุรกิจ และการสือ่ สารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย งานวิจยั ด้ านเทคโนโลยี
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การสือ่ สารบ่งชี ้ว่า สือ่ หรื อเครื่ องมือสือ่ สารที่ได้ รับความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อ
ความคิดของคนด้ วย โดยมันจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่กาหนดกรอบความคิดและความเข้ าใจในการ
มองโลกรอบๆ ตัวเราด้ วย (Eid and Ward, 2009) ปั จจุบนั ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกมีจานวนเกือบ
สองพันล้ านคนแล้ วในเดือนมิถนุ ายน ปี 2553 (Internet World Stats, 2010) การติดต่อสือ่ สารจึง
กว้ างขวางมากขึ ้น และมีการสือ่ สารออนไลน์กนั มากยิ่งขึ ้น โดยมีการติดต่อกันผ่านเว็บไึต์ใน
รูปแบบต่างๆ นอกจากนี ้ ยังสามารถใช้ สอื่ ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ได้ ประสิทธิภาพใน
การสือ่ สาร การบอกต่อจึงเป็ นรูปแบบหนึง่ ที่ได้ รับความนิยม เนื่องจากการบอกต่อจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังบุคคลอื่น ทาให้ ขา่ วสารกระจายไปอย่างรวดเร็ ว มีพลังหรื อมีน ้าหนักในการสร้ างความเชื่อถือ
เพราะการบอกต่อนันมาจากเพื
้
่อนของผู้รับข้ อมูลข่าวสารนันเอง
้ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการบอกต่อ
บนสือ่ สังคมออนไลน์นี ้มีลกั ษณะเปิ ดกว้ าง โดยสามารถแบ่งปั น รวมทังแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็น
ทาให้ ผ้ รู ับสารเข้ าถึงสารได้ อย่างสะดวก ทัว่ ถึง ส่งผลให้ เกิดการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายสังคมในที่สดุ
2.1 จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบนสือ่
สังคมออนไลน์กบั ผู้เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3/1 และ 3/2 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในรูปแบบ
เครื อข่ายสมบูรณ์ (complete network) บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จากการที่ผ้ เู รี ยนตอบ
แบบสอบถาม 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการแลกเปลี่ยนความรู้หรื อแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น 2) ด้ าน
การส่งข้ อความหรื อข่าวสารกับผู้อื่น 3) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของผู้อื่น และ 4) ด้ านการเป็ น
แหล่งข้ อมูล/แหล่งแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยศึกษาความสัมพันธ์ ในรูปแบบเครื อข่ายสมบูรณ์
(complete network) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า เกือบทุกโหนดในเครื อข่ายมีความ
เชื่อมต่อกัน นัน่ หมายถึงผู้เรี ยนเกือบทุกคนมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน แต่จากค่าความหนาแน่น
ของเครื อข่ายที่มีคา่ ใกล้ 0 ทาให้ ทราบว่าความสัมพันธ์ ในเครื อข่ายของผู้เรี ยนมีความเบาบาง และ
มีลกั ษณะเครื อข่ายเป็ นรูปแบบดาว (star network)
2.1.1 ผู้วิจยั สังเกตได้ วา่ ผู้เรี ยนยังไม่มีความสม่าเสมอในการแสดงความคิดเห็น
รวมทังไม่
้ มีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อน และไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ของตนให้ กบั ผู้อื่น
ได้ มากพอ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ตังสมมติ
้
ฐานว่าอาจเป็ นผลมาจากกลุม่ ตัวอย่างมีปฏิสมั พันธ์ แบบเผชิญหน้ า
(face to face) ทาให้ เกิดการพบปะ พูดคุยกันแบบโดยตรง จึงทาให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ กนั บน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่น้อย หรื อจากการที่เครื อข่ายมีลกั ษณะที่เป็ นเครื อข่ายปิ ด ไม่มีการ
เชื่อมโยงกับสมาชิกนอกเครื อข่าย ึึง่ สอดคล้ องกับวิยะดา ฐิ ติมชั ฌิมา (2553) ที่ได้ ศกึ ษาเครื อข่าย
สังคมออนไลน์กบั แนวโน้ ม ปรากฏการณ์ และจริยธรรม ที่กล่าวว่า เครื อข่ายสังคมจะเป็ นการ
นาเสนอความสัมพันธ์ ในความหมายของ Node (คนหรื อองค์กร) และ Tie (ความเชื่อมโยง) ึึง่
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เครื อข่ายที่เล็กและหนาแน่นจะมีประโยชน์ตอ่ สมาชิกในเครื อข่าย ในทางตรงกันข้ ามเครื อข่ายที่
หลวม เชื่อมโยงออกนอกสมาชิกมากเป็ นเครื อข่ายเปิ ด มักจะมีประโยชน์ในการได้ รับความคิด
ใหม่ๆ ได้ รับโอกาสใหม่แก่สมาชิกในเครื อข่ายมากกว่าเครื อข่ายปิ ด ตัวอย่างเช่น กลุม่ เพื่อนสนิทึึง่
ทาสิง่ ที่เหมือนกันจะมีการแบ่งปั นความรู้และโอกาสระหว่างกันน้ อย
2.1.2 ผลดังกล่าวที่เกิดขึ ้นอาจเป็ นเพราะบทบาทของผู้เรี ยนได้ รับ คือ บทบาท
นักเรี ยนในห้ องเรี ยน และบทบาทบนสังคมออนไลน์ ที่มีลกั ษณะที่หลากหลาย เช่น เพื่อน พี่ น้ อง
ฯลฯ ึึง่ ทังหมดเป็
้
นความสัมพันธ์ เชิงึ้ อน ึึง่ มีผลต่อการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การมี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันของผู้เรี ยน สอดคล้ องกับ Boissvain (1974 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา ระหา,
2542) ที่เสนอลักษณะความสัมพันธ์ ทางสังคมเรื่ องความสัมพันธ์ ที่มีความหลากหลายหรื อ
ความสัมพันธ์ เชิงึ้ อนว่าในสังคม บทบาทแต่ละบทบาทจะมีบรรทัดฐานและความคาดหวังเป็ นตัว
ชี ้นาแนวทางพฤติกรรมที่จะปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วย รวมทังเรื
้ ่ องของความถี่และระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์ โดยความสัมพันธ์ จะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของกันและกันมากขึ ้น
2.1.3 เมื่อสังเกตจากค่าความหนาแน่นของผู้เรี ยนทัง้ 2 กลุม่ (นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1, 3/2) ในด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น 4 ด้ านนัน้ มีคา่ เข้ าใกล้ 0 (จากตารางที่
24) แต่เมื่อเทียบค่าความหนาแน่นของทัง้ 3 กลุม่ แล้ ว พบว่า กลุม่ ที่ 3 (กลุม่ ที่เกิดจากการขยาย
เครื อข่าย) มีคา่ ความหนาแน่นที่สงู กว่า ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะกลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ บุคคลที่มีความสนใจ
มีความสมัครใจในการที่จะร่วมมีปฏิสมั พันธ์ ไม่ได้ เกิดจากการควบคุมหรื อบังคับ ดังเช่นกลุม่ ที่ 1
และ 2 สาเหตุหนึง่ ผู้วิจยั คาดว่าน่าจะมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ถึงแม้ วา่ จะอยูบ่ น
สือ่ สังคมออนไลน์ แต่ด้วยกิจกรรมที่ถกู ควบคุม และจัดตังขึ
้ ้นโดยผู้สอนเอง ไม่ได้ เกิดจากความ
สนใจของตัวผู้เรี ยน จึงทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดอิสระ ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อมี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน เนื่องจากอาจจะไม่ใช่หวั ข้ อที่ผ้ เู รี ยนให้ ความสาคัญ การจัด
กิจกรรมนี ้จึงไม่ตา่ งจากการเรี ยนในห้ องเรี ยน เพียงแต่เป็ นการย้ ายการทากิจกรรมจากในห้ องเรี ยน
ไปอยูบ่ นสือ่ สังคมออนไลน์เท่านัน้ ึึง่ สอดคล้ องกับเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) หากสมาชิก
ในเครื อข่ายไม่มีปฏิสมั พันธ์ กนั แล้ ว ไม่ตา่ งอะไรกับการที่ตา่ งคนต่างอยู่ ดังนัน้ สมาชิกในเครื อข่าย
ต้ องทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน ึึง่ ผลของการปฏิสมั พันธ์ นี ้
ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง ยิ่งสมาชิกมีปฏิสมั พันธ์ กนั มากเท่าใด ก็ยิ่งเกิดความผูกพันภายในมาก
ขึ ้นเท่านัน้ ช่วยให้ เกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟ้นมากขึ ้น และช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่าง
กันมากขึ ้นด้ วย
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2.1.4 รูปแบบเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นจากการศึกษาความสัมพันธ์ ของรูปแบบเครื อข่าย
แบบสมบูรณ์ (complete network) ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ครัง้ นี ้ พบว่า เครื อข่าย
ภายในห้ องเรี ยนมีลกั ษณะโครงสร้ างเป็ นรูปแบบดาว โดยมีโหนดศูนย์กลางเพียงไม่กี่โหนด ทังนี
้ ้
ผู้วิจยั ตังสมมติ
้
ฐานว่า รูปแบบเครื อข่ายที่เกิดนันอาจจะเกิ
้
ดจากการควบคุมด้ วยกิจกรรมที่ผ้ สู อน
เป็ นผู้กาหนดึึง่ เป็ นรูปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นทางการ ไม่ได้ เกิดจากการสมัครใจ หรื อมีการมี
เป้าหมายร่วมกัน ทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดความสนใจ สอดคล้ องกับเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2543) ที่
กล่าวว่าการสร้ างเครื อข่ายการทางานร่วมกันนันจ
้ าเป็ นต้ องประกอบด้ วยสมาชิกที่มีการรับรู้
มุมมองร่วมกัน เช่น มีความเข้ าใจในปั ญหาและมีสานึกในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน มีประสบการณ์
ในปั ญหาร่วมกัน มีความต้ องการในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน เป็ นต้ น ึึง่ เมื่อวิเคราะห์คา่ ความ
หนาแน่นของเครื อข่ายที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้นี ้ พบว่ามีคา่ ความหนาแน่นมีคา่ เข้ าใกล้
0 กล่าวคือการแลกเปลีย่ นพูดคุยกันหรื อการมีปฏิสมั พันธ์ ของผู้เรี ยนในระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้บนสือ่ สังคมออนไลน์ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เกิดขึ ้นน้ อย
2.2 จากกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการใช้ การสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบนสือ่
สังคมออนไลน์ ในส่วนของการขยายเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ โดยผู้สอนกาหนดให้ ผ้ เู รี ยน
เชิญชวนบุคคลอื่นบนสือ่ สังคมออนไลน์ของตน ร่วมแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาที่ผ้ สู อน
เป็ นผู้สร้ างขึ ้น เมื่อทาการวิเคราะห์พฤติกรรมในสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบ
เครื อข่ายศูนย์กลางเฉพาะบุคคล (personal network) ในการขยายเครื อข่ายด้ านการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น พบว่า ปฏิสมั พันธ์ การเชื่อมโยงในเครื อข่ายมีความเบาบาง สมาชิกที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับ
ศูนย์กลางสูงสุด (indegree centrality) ก็คือสมาชิกที่เป็ นศูนย์กลางการขยายเครื อข่าย และจาก
การวิเคราะห์ สัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกที่มีการปฏิสมั พันธ์ ตอบกลับมามีลกั ษณะดังนี ้ มีความสนใจ
ในหัวข้ อที่สนทนา มีประสบการณ์ในหัวข้ อที่สนทนา และมีการปฏิสมั พันธ์ โต้ ตอบกันอย่าง
สม่าเสมอ ึึง่ สอดคล้ องกับปณิชา นิติพรมงคล (ม.ป.ป.) ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรมที่กลุม่ ตัวอย่างเลือกที่จะทาน้ อยทีส่ ดุ
คือ การเชิญชวนให้ บุคคลอื่นึื ้อสินค้ าหรื อบริ การ และเชิญชวนให้ บุคคลอื่นเข้ าร่วมกิจกรรมที่
ตนเองหรื อหน่วยงานอื่นจัดขึ ้น วิเคราะห์ได้ ตามแนวคิดของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
ประเภทสังคมออนไลน์ (community) ที่เป็ นเครื อข่ายสังคมที่สร้ างขึ ้นเพื่อจัดสรรพื ้นที่ที่ทาให้
บุคคลเกิดการแบ่งปั น และแลกเปลีย่ นข้ อมูล เรื่ องราวส่วนตัว หรื อเรื่ องราวที่สนใจร่วมกัน ใน
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การชักชวนสมาชิกในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ เป็ นสมาชิก
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กลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง จึงเกิดจากพื ้นฐานความสนใจที่มีร่วมกัน และบุคคลต้ องยินยอมที่จะเข้ าร่วมเป็ น
สมาชิกกลุม่ ต่างๆ ได้ ด้วยตัวเอง สาหรับสินค้ าและบริ การที่มีความหลากหลาย และกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางหน่วยงานจัดขึ ้นอาจไม่สามารถ ทาให้ คนที่อยูบ่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สนใจเหมือนๆ กัน
ทังหมดได้
้
เมื่อวิเคราะห์เครื อข่ายสังคมในลักษณะเครื อข่ายเฉพาะบุคคล (personal network) และ
เครื อข่ายแบบสมบูรณ์ (complete network) บุคคลที่มีคา่ เข้ าสูร่ ะดับศูนย์กลาง (indegree
centrality) สูงนัน้ เป็ นบุคคลกลุม่ เดียวกัน โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้ เป็ นคนที่มีความรอบรู้ มีความ
น่าเชื่อถือ น่าไว้ วางใจ อัธยาศัยดี และมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้อื่น จึงทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ น
ความรู้และเกิดปฏิสมั พันธ์ สองทางกับผู้ที่ขยายเครื อข่ายออกไป ึึง่ เป็ นลักษณะที่ดี ส่งผลต่อ
อิทธิพลต่อความคิดหรื อพฤติกรรมของคนในสังคม ึึง่ สอดคล้ องกับ Rogers (1995) ที่กล่าวว่า
ปั จจัยที่เอื ้อต่อความสาเร็ จในการแพร่กระจายนวัตกรรมของผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Change
agents) คือ มีความรู้ ความชานาญในเรื่ องที่พดู การแสดงว่าตนมีบางสิง่ บางอย่างที่เหมือนกับ
กลุม่ เป้าหมาย (Homophily) ไม่วา่ จะเป็ นความคิด ค่านิยม ภาษา ประเพณี ฯลฯ ก็คอื แสดงตนว่า
เป็ นพวกเดียวกัน
รูปแบบเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นจากการขยายเครื อข่ายแบบศูนย์กลางเฉพาะบุคคลนี ้ จากการ
วิจยั พบว่า มีรูปแบบเครื อข่ายเป็ นรูปแบบดาว ึึง่ ผู้วิจยั คาดว่าหากมีการศึกษาต่อรูปแบบเครื อข่าย
อาจจะมีการขยายออกเปลีย่ นแปลงไปได้ เป็ นเครื อข่ายแบบโครงสร้ างต้ นไม้ และอาจเปลีย่ นแปลง
ไปได้ จนถึงเครื อข่ายแบบทุกช่องทาง ึึง่ รูปแบบที่เปลีย่ นไปนี ้จะทาให้ เกิดค่าความหนาแน่นที่มาก
ขึ ้น หมายความว่าการมีปฏิสมั พันธ์ ภายในเครื อข่ายก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย
จากงานวิจยั การที่เครื อข่ายเป็ นรูปแบบดาวนัน้ อาจเพราะความสัมพันธ์ ของสมาชิกใน
ส่วนของการขยายเครื อข่าย โดยดูจากผลการตอบกลับมา พบว่าเป็ นความสัมพันธ์ กนั โดยตรง คือ
เป็ นบุคคลที่มีการติดต่อกันอย่างสม่าเสมอ และระหว่างผู้ที่ตอบกลับนัน้ ไม่มีการเชื่อมต่อระหว่าง
กัน เพราะอาจมีลกั ษณะที่เป็ นเครื อข่ายอ้ อม ึึง่ สอดคล้ องกับ Braves (1968 อ้ างถึงใน ณัฐลิดา
ระหา, 2542) ที่ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายว่า เครื อข่ายตรง หมายถึง การติดต่อโดยตรงของ
ปั จเจกบุคคลที่มีตอ่ ผู้อื่น ได้ แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้ าน และเพื่อนร่วมงาน ึึง่ บุคคล
เหล่านี ้มักจะมีการติดต่อึึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอ เครื อข่ายอ้ อม หมายถึง การเกี่ยวข้ อง
ติดต่อกันของปั จเจกบุคคลโดยทางอ้ อม กล่าวคือ คนที่เป็ นจุดศูนย์กลางอาจไม่ร้ ูจกั บุคคลอื่นๆ
โดยตรง หากแต่สามารถติดต่อผ่านสมาชิกที่อยูใ่ นเครื อข่ายตรงของตนเอง หรื ออีกสาเหตุหนึง่ ที่
เครื อข่ายเป็ นรูปดาวนัน้ อาจเพราะผู้ที่เป็ นศูนย์กลางของการขยายเครื อข่ายขาดการชี ้นา กระตุ้น
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ให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ทาให้ การสือ่ สารที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นไปในทิศทางเดียว ไม่มีปฏิสมั พันธ์
ตอบกลับมาเท่าที่ควร ึึง่ สอดคล้ องกับสาลี และธงไทย ทองทิว (2526) ที่กล่าวถึงบทบาทของ
ตัวกลางในการแพร่กระจายนวัตกรรมว่า มีบทบาทในการกระตุ้น ชี ้นาให้ ประชากรมองเห็นปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นในสังคมของตน และรับรู้ถึงความจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ปัญหานันกระตุ
้
้ นให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลง รวมทังท
้ าให้ มีการยอมรับนวัตกรรมเข้ ามาในสังคม ให้ เป็ นไปอย่างแท้ จริ งและคงที่
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1.1 ผู้สอนควรจัดผู้เรี ยนให้ มีความหลากหลาย เช่น มีการคละห้ องเรี ยน คละชันเรี
้ ยน เป็ น
ต้ น เพื่อให้ สมาชิกที่เกิดมีลกั ษณะเป็ นแบบเครื อข่ายเปิ ด มีความรู้ ประสบการณ์ ความคิดที่
หลากหลาย ึึง่ ส่งผลต่อการแบ่งปั นความรู้ระหว่างกัน
1.2 ผู้สอนควรจัดกลุม่ ผู้เรี ยนตามความสนใจ ความถนัด หรื อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้เลือกเอง เพื่อ
สะดวกในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เนื่องจากการที่ผ้ เู รี ยนมีความสนใจ ความถนัด หรื อมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ย่อมทาให้ เกิดเครื อข่ายการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่ดีกว่าการถูกควบคุมหรื อ
บังคับ
1.3 ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ โดยการเลือกใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ของตัว
ผู้เรี ยนเองในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ แทนที่ผ้ สู อนสร้ างสือ่ สังคมออนไลน์เฉพาะขึ ้น เพื่อทากิจกรรม
การเรี ยนรู้โดยควบคุมทุกอย่างด้ วยตนเอง
1.4 ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบน
สือ่ สังคมออนไลน์ควรพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะการเป็ นผู้นา (leadership skill) ให้ มีภาวะผู้นาใน
การร่วมเสนอความรู้ ความคิด แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ตอ่ บุคคลอื่นๆ เพื่อเป็ นตัวกลางการขยาย
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ นาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างบนสือ่
สังคมออนไลน์ อาจมีการนาไปใช้ สอนในระดับช่วงชันอื
้ ่นๆ หรื อใช้ กลุม่ ตัวอย่างที่หลากหลาย
2.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมจากกรณี
ตัวอย่างบนสือ่ สังคมออนไลน์เมื่อนาไปประยุกต์ใช้ และมีผลต่อด้ านอื่นๆ เช่น ทักษะการสือ่ สาร
ทักษะการเป็ นผู้นา เป็ นต้ น
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2.3 ในการวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม ในช่วงของการขยายเครื อข่ายสังคมนัน้ ควรที่จะ
ศึกษาต่อในเรื่ องของบทบาท หน้ าที่ ความสาคัญของตัวกลางที่สง่ ผลให้ เกิดการขยายเครื อข่าย ที่
ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน และรูปแบบการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะ
อย่างไร
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1. ขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนเทคโนโลยีการศึกษา
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ ายสังข์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตังภั
้ กดี
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เชียงราย
2. ขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านแผนการสอน เนือ้ หา และแบบวัดทักษะการคิดขัน้ สูง
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มหาวิทยาลัยมหิดล
2.2 อาจารย์จินตนา บรรลือศักดิ์
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ฝ่ ายประถม)
2.3 อาจารย์ปิยานี จิตร์ เจริญ
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ฝ่ ายประถม)
3. ขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรี ยนการสอนบนเว็บ
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบกรณียกิจ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 อาจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.3 อาจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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แบบประเมินความสอดคล้ องของความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
การเรียนด้ วยกิจกรรมการเรียนโดยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่ างในเครือข่ าย
สังคมออนไลน์ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้ องถนน
คาชี ้แจง
โปรดพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้วา่ มีความเหมาะสมในด้ านต่างๆตามที่กาหนดหรื อไม่
แล้ วเขียนผลการพิจารณาของท่าน โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน
ดังนี ้
+1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้นี ้เหมาะสม
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้นี ้มีความเหมาะสม
-1
เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้นี ้ไม่เหมาะสม
รายการประเมิน
1. ด้ านองค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้มีครบถ้ วน
และถูกต้ อง สมบูรณ์
1.2 มีความสอดคล้ องและสัมพันธ์ กนั ขององค์ประกอบทุก
ส่วน
2. ด้ านจุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 มีความสอดคล้ องกับสาระการเรี ยนรู้
2.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรี ยนรู้มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.2 ความถูกต้ องและชัดเจนของสาระการเรี ยนรู้
3.3 สาระการเรี ยนรู้มีความยากง่ายเหมาะสม
3.4 ความทันสมัยของสาระการเรี ยนรู้
4.ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมการเรี ยนรู้มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
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ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม

4.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาความรู้
เพิ่มเติม
4.4 กิจกรรมการเรี ยนรู้สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยน สร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง
5. ด้ านสื่อและแหล่ งการเรียนรู้
5.1 มีความเหมาะสมในการค้ นหาความรู้เพิ่มเติม
5.2 สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้
5.3 มีความทันสมัย น่าสนใจ
6. ด้ านการประเมินผล
6.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
7. ด้ านเวลา
7.1 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดการเรี ยนรู้
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
(.............................................)
ตาแหน่ง .......................................................
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ทา่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ใน
ครัง้ นี ้
ญาณี นาแถมพลอย
ผู้วิจยั
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 6.1 ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการประเมินตรวจสอบ
สอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายการประเมิน

1. ด้ านองค์ ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง สมบูรณ์
1.2 มีความสอดคล้ องและสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบทุกส่วน
2. ด้ านจุดประสงค์ การเรียนรู้
2.1 มีความสอดคล้ องกับสาระการเรียนรู้
2.2 มีความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้ านสาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.2 ความถูกต้ องและชัดเจนของสาระการเรียนรู้
3.3 สาระการเรียนรู้มีความยากง่ายเหมาะสม
3.4 ความทันสมัยของสาระการเรียนรู้
4.ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์
4.3 กิจกรรมการเรียนรู้เน้ นให้ ผ้ เู รียนค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
4.4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียน สร้ างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
5. ด้ านสื่อและแหล่ งการเรียนรู้
5.1 มีความเหมาะสมในการค้ นหาความรู้เพิ่มเติม
5.2 สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระการเรียนรู้
5.3 มีความทันสมัย น่าสนใจ
6. ด้ านการประเมินผล
6.1 มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
7. ด้ านเวลา
7.1 ความเหมาะสมของเวลาในการจัดการเรียนรู้
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มีความสอดคล้ อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

มีความสอดคล้ อง
มีความสอดคล้ อง
มีความสอดคล้ อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้ อง

+1

+1

+1

1.00

มีความสอดคล้ อง
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แบบประเมินความเหมาะสมด้ านเนือ้ หา
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่ างใน
เครือข่ ายสังคมออนไลน์
เรื่อง ความปลอดภัยบนท้ องถนน
คาชีแ้ จง
แบบประเมินชุดนี ้ จัดทาเพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสม
ด้ านเนื ้อหาของของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนโดยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง ความปลอดภัยบนท้ องถนน
โปรดประเมินตามความคิดเห็นของท่าน โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
5
หมายถึง
มากที่สดุ
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้ อย
1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
รายการประเมิน
1. ด้ านเนือ้ หา และการดาเนินเรื่อง
1.1 เนื ้อหาที่นาเสนอตรงตามวัตถุประสงค์
1.2 การเรี ยงลาดับการนาเสนอเนื ้อหาสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์
1.3 เนื ้อหามีความถูกต้ อง
1.4 ปริ มาณเนื ้อหาในแต่ละบทเรี ยนมีความ
เหมาะสม
1.5 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน
1.6 ใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม
1.7 การดาเนินเรื่ องมีความน่าสนใจ
1.8 ภาพที่ใช้ เหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

2. ด้ านแบบทดสอบ และการประเมินผล
2.1 ความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบกับ
เนื ้อหา
2.2 ความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบกับ
วัตถุประสงค์
2.3 ปริ มาณข้ อคาถามมีความเหมาะสม
2.4 ชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช้ ในแต่ละส่วนมี
ความเหมาะสม
2.5 ข้ อคาถามมีความถูกต้ อง
2.6 ข้ อคาถามมีความชัดเจน
2.7 ชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช้ มีความ
เหมาะสม
2.8 ความถูกต้ องในด้ านภาษาที่ใช้
2.9 ข้ อคาถามส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการ
แก้ ปัญหา
2.10 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมิน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
….........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................... ผู้ประเมิน
(...............................................)
ตาแหน่ง ............................................
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียน
ตารางที่ 6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนโดยการสืบสอบ
แบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง ความปลอดภัยบนท้ องถนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพจากค่าเฉลีย่ ( x ) คือ 4.50-5.00 = ดีที่สดุ ,
3.50-4.49 = ดีมาก, 2.50-3.49 =ดี, 1.50-2.49 = พอใช้ , 1.00-1.49 = ยังต้ องปรับปรุง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการประเมินตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการโดยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
รายการประเมิน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

1. ด้ านเนือ้ หา และการดาเนินเรื่อง
1.1 เนื ้อหาที่นาเสนอตรงตามวัตถุประสงค์
1.2 การเรี ยงลาดับการนาเสนอเนื ้อหาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
1.3 เนื ้อหามีความถูกต้ อง
1.4 ปริ มาณเนื ้อหาในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
1.5 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน
1.6 ใช้ ภาษาถูกต้ องเหมาะสม
1.7 การดาเนินเรื่ องมีความน่าสนใจ
1.8 ภาพที่ใช้ เหมาะสมกับระดับของผู้เรี ยน

4.33
4.00
4.66
4.66
4.66
4.33
4.33
4.66

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีมาก
ดีมาก
ดีที่สดุ

2. ด้ านแบบทดสอบ และการประเมินผล
2.1 ความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบกับเนื ้อหา
2.2 ความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์
2.3 ปริ มาณข้ อคาถามมีความเหมาะสม
2.4 ข้ อคาถามมีความถูกต้ อง
2.5 ข้ อคาถามมีความชัดเจน
2.6 ภาษาที่ใช้ มีความเหมะสม
2.7ชนิดของแบบทดสอบที่เลือกใช้ มีความเหมาะสม
2.8 ข้ อคาถามส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการคิดด้ านการดาเนินชีวิต
2.9 ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมิน

4.00
4.00
4.33
4.00
3.66
4.33
4.33
4.66
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีที่สดุ
ดีมาก
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แบบประเมินสื่อวีดิทศั น์ กรณีตัวอย่ างบนเว็บการเรียนการสอน
สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

โดย
สาขาวิชา
ชื่ออาจารย์ ท่ ปี รึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจัย

ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้บนสือ่ สังคมออนไลน์ด้วยการ
สืบสอบแบบชื่นชมจากกรณีตวั อย่างที่มีตอ่ การคิดขันสู
้ งสาหรับ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 : การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
EFFECTS OF LEARNING ACHIEVIE VIA SOCIAL MEDIA
USING APPRECIATIVE INQUIRY IN CASE STUDY TO
ENHANCE HIGHER ORDER THINKING SKILLS FOR
NINTH GRADE STUDENTS : ONLINE SOCIAL NETWORK
ANALYSIS
นาวสาวญาณี นาแถมพลอย
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
1. ผู้เรี ยนที่เรี ยนจากการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่างใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีทกั ษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนิน
ชีวิต เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนนสูงขึ ้นหรื อไม่
2. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ด้ านการดาเนินชีวิตมีลกั ษณะอย่างไร

คาชีแ้ จง
แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญชุดนี ้เป็ นแบบประเมินสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณี
ตัวอย่างในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการดาเนินชีวิตของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
1. แบบประเมินเว็บที่มีเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1.1 ด้ านตัวอักษร
1.2 ด้ านภาพประกอบ
1.3 ด้ านวีดิทศั น์
1.4 ด้ านสี

202
1.5 ด้ านสัญรูป (Icon) และปุ่ ม (Button)
1.6 ด้ านโฮมเพจบทเรี ยน
1.7 ด้ านวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
1.8 ด้ านการนาเสนอเนื ้อหา
1.9 ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ บนเว็บ
โดยในการประเมินมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
5
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สดุ
4
หมายถึง
เหมาะสมมาก
3
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมน้ อย
1
หมายถึง
เหมาะสมน้ อยที่สดุ
2. กรุณาใช้ เว็บไึต์ (Domain name) ชื่อ URL:
http://www.toyota.co.th/whiteroadcommunity ในการพิจารณา
Username: yanee
Password: 150829
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คาชีแ้ จง
ขอให้ ทา่ นพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรี ยนเว็บ โดยทาเครื่ องหมาย ลง
ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
5 4 3 2 1
1. ด้ านตัวอักษร
1.1 ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
1.2 ชนิดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
1.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการ
อ่าน
2. ด้ านภาพประกอบ
2.1 ภาพที่ใช้ สอื่ ความหมายกับเนื ้อหา
2.2 ขนาดของภาพที่แสดงบนหน้ าจอมี
ความเหมาะสม
2.3 ขนาดของไฟล์ภาพ
2.4 ชนิดของไฟล์ภาพ
3. ด้ านวีดทิ ัศน์ /สื่อมัลติมีเดีย
3.1 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของวิชา
3.2 ความเร็ วในการแสดงผล
3.3 ขนาดของไฟล์
3.4 คุณภาพของภาพมีความชัดเจน
3.5 คุณภาพของเสียงมีความชัดเจน
4. ด้ านสี
4.1 ความสวยงาม สบายตา ไม่ฉดู ฉาด
4.2 ความแตกต่างของสีพื ้นหน้ า และพื ้น
หลัง
4.3 ความแตกต่างของสีข้อความ และสี
ข้ อความหลายมิติ

204
รายการประเมิน
5. ด้ านสัญลักษณ์ รูป (Icon) และปุ่ ม (Button)
5.1 การสือ่ ความหมาย มีความชัดเจน
5.2 ตาแหน่งการจัดวางมีความเหมาะสม
กับเว็บเลือกใช้ ได้ งา่ ย สะดวกในการใช้ งาน
6. ด้ านหน้ าหลักของบล็อก
6.1 การแสดงโครงสร้ างที่เป็ นภาพรวมของ
เว็บ
6.2 ผู้เรี ยนสามารถบอกได้ วา่ อยูส่ ว่ นใดของ
เว็บไึต์
6.3 ส่วนประกอบของหน้ าหลักบทเรี ยน
7. เครื่องมือสื่อสาร (กระดานสนทนา)
7.1 กิจกรรมของรายวิชาเอื ้อต่อการใช้
เครื่ องมือสือ่ สาร (ห้ องสนทนา และกระดาน
สนทนา) เพื่อปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้สอน และผู้เรี ยน
7.2 มีความสะดวกและรวดเร็ วในการ
เลือกใช้ เครื่ องมือสือ่ สาร
7.3 กระดานสนทนาเหมาะสมกับการแจ้ ง
กิจกรรมการเรี ยนในแต่ละสัปดาห์
7.4 กระดานสนทนาเหมาะสมกับการตัง้
ประเด็นคาถาม ข้ อสงสัย และการแลกเปลีย่ น
ข้ อคิดเห็นจากการเรี ยนระหว่างผู้เรี ยน และ
ผู้สอน
7.5 กระดานสนทนาเหมาะสมกับการ
บันทึกสรุปการเรี ยนรู้
7.6 มีการเชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ ข้ างนอกที่
ทันสมัย มีเนื ้อหาที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ และลิงค์
มีความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่เรี ยน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
……………………………………….............................................
…………………………………………….. ผู้ประเมิน
(……………………………………………..)
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ทา่ นกรุณาให้ ข้อมูล และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ใน
ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั นางสาวญาณี นาแถมพลอย
ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อผู้วิจยั e-mail : lolay_a@hotmail.com
โทร. 08-1947-6709
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ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินระดับคุณภาพของเว็บไึต์ระบบฐานข้ อมูล จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
โดยมีเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพจากค่าเฉลีย่ ( x ) คือ 4.50-5.00 = ดีที่สดุ , 3.50-4.49 = ดีมาก,
2.50-3.49 =ดี, 1.50-2.49 = พอใช้ , 1.00-1.49 = ยังต้ องปรับปรุง
ตารางที่ 6.3 ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการประเมินตรวจสอบ
ความเหมาะสมของบทเรี ยนเว็บ
รายการประเมิน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

4.33

ดีที่สดุ

4.33
5.00

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ

5.00
5.00
5.00
5.00

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ

5.00
5.00
5.00
4.33
4.33

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ

5.00

ดีที่สดุ

4.2 ความแตกต่างของสีพื ้นหน้ า และพื ้นหลัง
4.3 ความแตกต่างของสีข้อความ และสีข้อความหลายมิติ

5.00
4.33

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ

5. ด้ านสัญลักษณ์ รูป (Icon) และปุ่ ม (Button)
5.1 การสือ่ ความหมาย มีความชัดเจน
5.2 ตาแหน่งการจัดวางมีความเหมาะสมกับเว็บเลือกใช้ ได้
ง่าย สะดวกในการใช้ งาน

5.00
5.00

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ

1. ด้ านตัวอักษร
1.1 ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
1.2 ชนิดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื ้อหา
1.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
2. ด้ านภาพประกอบ
2.1 ภาพที่ใช้ สอื่ ความหมายกับเนื ้อหา
2.2 ขนาดของภาพที่แสดงบนหน้ าจอมีความเหมาะสม
2.3 ขนาดของไฟล์ภาพ
2.4 ชนิดของไฟล์ภาพ
3. ด้ านวีดทิ ศั น์ /สื่อมัลติมีเดีย
3.1 สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของวิชา
3.2 ความเร็ วในการแสดงผล
3.3 ขนาดของไฟล์
3.4 คุณภาพของภาพมีความชัดเจน
3.5 คุณภาพของเสียงมีความชัดเจน
4. ด้ านสี
4.1 ความสวยงาม สบายตา ไม่ฉดู ฉาด
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รายการประเมิน
6. ด้ านหน้ าหลักของบล็อก
6.1 การแสดงโครงสร้ างที่เป็ นภาพรวมของเว็บ
6.2 ผู้เรี ยนสามารถบอกได้ ว่าอยู่สว่ นใดของเว็บไึต์
6.3 ส่วนประกอบของหน้ าหลักบทเรี ยน
7. เครื่องมือสื่อสาร (กระดานสนทนา)
7.1 กิจกรรมของรายวิชาเอื ้อต่อการใช้ เครื่ องมือสือ่ สาร
(ห้ องสนทนา และกระดานสนทนา) เพื่อปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอน
และผู้เรี ยน
7.2 มีความสะดวกและรวดเร็ วในการเลือกใช้ เครื่องมือ
สือ่ สาร
7.3 กระดานสนทนาเหมาะสมกับการแจ้ งกิจกรรมการเรี ยน
ในแต่ละสัปดาห์
7.4 กระดานสนทนาเหมาะสมกับการตั ้งประเด็นคาถาม ข้ อ
สงสัย และการแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นจากการเรี ยนระหว่าง
ผู้เรี ยน และผู้สอน
7.5 กระดานสนทนาเหมาะสมกับการบันทึกสรุปการเรี ยนรู้
7.6 มีการเชือ่ มโยงลิงค์อื่นๆ ข้ างนอกที่ทนั สมัย มีเนื ้อหาที่
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ และลิงค์มีความเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่เรี ยน

ค่ าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น

5.00
5.00
5.00

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
ดีที่สดุ

5.00

ดีที่สดุ

4.33

ดีที่สดุ

5.00

ดีที่สดุ

5.00

ดีที่สดุ

5.00
4.33

ดีที่สดุ
ดีที่สดุ
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แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่ าง
หน่ วยที่ 1 วินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจรที่ต้องรู้จกั
วิชา สุขศึกษา
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2555
ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง
ผู้เรี ยนมีความรู้และเข้ าในเกี่ยวกับวินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจร และสามารถนาความรู้
ไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถอธิบาย ความหมาย ความสาคัญของป้าย สัญญาณจราจร และ
สัญญาณนกหวีดได้
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกปฏิบตั ิเมื่อพบป้าย สัญญาณจราจร และสัญญาณนกหวีดได้
ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
สาระการเรียนรู้
1. เครื่ องหมายจราจรที่ต้องรู้จกั
2. เครื่ องหมายและป้ายจราจร
3. สัญญาณ
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แผนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ ด้วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่ าง
หน่ วยที่ 1 วินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจรที่ต้องรู้จกั
วิชา สุขศึกษา
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2555
สาระการเรียนรู้ วินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจร
1. สาระสาคัญ
เครื่องหมายจราจรที่ต้องรู้จกั
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้ ความหมายของ “เครื่ องหมายจราจร” ไว้ ว่า
หมายถึง เครื่ องหมายใดๆ ที่ได้ ติดตั ้งไว้ หรื อทาให้ ปรากฏในทางสาหรับให้ ผ้ ขู บั ขี่ คนเดินเท้ าหรื อคนที่จงู ขี่
หรื อไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายนั ้น เครื่ องหมายจราจรเป็ นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ ในการ
ควบคุมการจราจร มักเป็ นสัญญาณ แสง ป้าย หรื อเครื่ องหมายบนผิวทาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนด
บังคับการเคลือ่ นตัวของจราจร การจอดหรื อการเตือน
เครื่องหมายและป้ายจราจร เป็ นป้ายสัญลักษณ์ที่ติดไว้ เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมยานพาหนะได้ ทราบ
กฎจราจรสาหรับสถานที่นั ้น ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน และ
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ
สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจรเป็ นสัญญาณไฟที่ควบคุมการจราจรบริ เวณทางแยกถนนและสัญญาณไฟ
สาหรับคนเดินข้ ามถนนที่ติดตั ้งควบคุมทางคนข้ ามที่มีชมุ ชนหนาแน่น สัญญาณไฟจราจรนี ้ควบคุมทั ้งรถ
และคนเดินถนน ึึง่ ทุกฝ่ ายต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดเพื่อจะช่วยให้ การจราจรสะดวก มีระเบียบ ไม่
ติดขัด และลดอุบตั ิภยั ด้ วย
สัญญาณมือจากเจ้ าหน้ าที่
เจ้ าหน้ าที่หรื อตารวจจราจร จะคอยให้ ความช่วยเหลือผู้ขบั ขี่ด้วยการให้ สญ
ั ญาณมือเมื่อเกิด
ปั ญหาไฟจราจรขัดข้ องหรื อเกิดจราจรติดขัด อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุหรื อสาเหตุต่างๆ มีท่าในการ
ปฏิบตั ิงาน
สัญญาณนกหวีดจากเจ้ าหน้ าที่
นอกจากสัญญาณมือแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ยงั ใช้ นกหวีดในการให้ สญ
ั ญาณในการจราจรเพือ่ เร่ งหรื อ
หยุดการขับขี่ ึึง่ การให้ สญ
ั ญาณนกหวีดแต่ละลักษณะแตกต่างกันสัญญาณมือของผู้ขบั ขี่
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สัญญาณมือของผู้ขบั ขี่
ผู้ขบั ขี่จาเป็ นจะต้ องทราบสัญญาณมือพื ้นฐานและความหมาย เพื่อใช้ เป็ นสัญญาณในกรณีที่รถ
ไม่สามารถให้ สญ
ั ญาณไฟได้ โดยเมื่อผู้ขบั ขี่จะลดความเร็ วของรถให้ ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ และโบกมือขึ ้นลงหลายครัง้ เมื่อจะหยุดรถ ให้ ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
แยกแขนขวาท่อนล่างตั ้งฉากกับแขนท่อนบนและตั ้งฝ่ ามือขึ ้น
2. ผลการเรียนรู้ ท่คี าดหวัง
ผู้เรี ยนมีความรู้ เข้ าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามวินัยจราจร ป้ายและสัญญาณจราจรต่างๆ ได้
3. กระบวนการเรียนรู้ (ระยะเวลา 2 สัปดาห์)
ขัน้ ปฐมนิเทศ และการนาเข้ าสู่บทเรียน
1.1 ผู้สอนแนะนาเกี่ยวกับการเรี ย น โดยการสืบ สอบแบบชื่ นชมด้ วยกรณี ตัว อย่า ง
เครื่ องมือ และรูปแบบการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ แจ้ งวัตถุประสงค์การเรี ยน
1.2 ผู้สอนแนะนาผู้เรี ยนเกี่ยวกับเครื่ องมือ วิธีใช้ การทางานและความสามารถของเว็บ
แล้ วผู้สอนเปิ ดวิดีโอให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง ให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนลงทะเบียนเรี ยนบทเรี ยนผ่านเว็บ
1.3 ผู้เรี ยน LOGIN เข้ าสูร่ ะบบบทเรี ยนผ่านเว็บ
1.4เมื่ อ ผู้ เรี ย น LOGIN เข้ าสู่ ร ะบบแล้ ว ผู้ เรี ยนจะพบกั บ หน้ าหลั ก (HOME)
ที่ผ้ สู อนเตรี ยมไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกหัวข้ อ “เสวนาสถานการณ์” เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรี ยนด้ วย
การสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่าง โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี ้

ขั้นตอนการเรียนด้ วยการเรียนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่ าง
การเรี ยนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่าง ในวิชาสุขศึกษา เรื่ อง วินัยจราจร ป้าย
และสัญญาณจราจร สาหรับนักเรี ยนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีขั ้นตอนการเรี ยนการสอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ปฐมนิเทศ และนาเข้ าสู่บทเรียน
● ผู้เรี ยนเข้ าสูเ่ ว็บไึต์
● ผู้เรี ยนป้อน USER NAME และ PASSWORD
● ผู้เรี ยนศึกษาเงื่อนไขในการเรี ยน พร้ อมทั ้งเครื่ องมือต่าง ๆ บนเว็บที่ต้องใช้ ในระหว่างกิจกรรม
การเรี ยนรู้

 ผู้เรียนแจกเอกสารเนื ้อหาที่ใช้ ประกอบการเรียน
● ผู้เรี ยนทดลองแบบวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิตที่ได้ จดั เตรี ยมไว้

211

ขัน้ ตอนที่ 2 ดาเนินการจัดการเรียนรู้
● ผู้เรี ยนศึกษาเนื ้อหาในเอกสารประกอบการเรี ยน โดยในแต่ละเรื่ องแบ่งออกเป็ นตอน ๆ ที่
ผู้สอนเตรี ยมไว้ ให้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สัปดาห์ที่ 1
ทดสอบก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิต ด้ าน
ความปลอดภัยบนท้ องถนน
บทที่ 1 วินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจรที่ต้องรู้จกั
สัปดาห์ที่ 2
บทที่ 2 การขับขี่อย่างปลอดภัย
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

บทที่ 3 อุบตั ิภยั บนท้ องถนน และอุปกรณ์นิรภัย
ผู้เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย นาเสนอผลงานของตนเอง

สัปดาห์ที่ 5

ผู้เรี ยนแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั เพื่อนรวมทั ้งบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลงานของตน
(ขยายเครื อข่าย)
ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้ แบบวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิต ด้ าน
ความปลอดภัยบนท้ องถนนและแบบสอบถามความสัมพันธ์

สัปดาห์ที่ 6

● ผู้เรี ยนเข้ าสูว่ ิดีโอที่ผ้ สู อนเตรี ยมไว้ ให้ โดยในแต่ละตอนของวิดีโอ จะมีคาถามให้ ผ้ เู รี ยนได้
แสดงความคิดเห็น โดยผู้เรี ยนจะต้ องตอบคาตอบของตนเองต่อจากวิดีโอนั ้นๆ
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ การมีปฏิสัมพันธ์ ผ้ เู รียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียน
กับเครื่องมือสื่อสารบนเว็บ
● ผู้เรี ยนอ่านรายละเอียดงานประจาสัปดาห์ที่ผ้ สู อนเตรี ยมให้ บนกระดานสนทนา
● ผู้เรี ยนเรี ยนจากวิดีโอและเอกสารประกอบการเรียนที่ผ้ สู อนจัดเตรี ยมไว้
● ผู้เรี ยนตอบคาถามบนกระดานสนทนา
● ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน” ที่ผ้ สู อนได้ เตรี ยมไว้ ให้
● ผู้สอนจะตรวจงานประจาสัปดาห์ ของผู้เรี ยน พร้ อมแสดงความคิดเห็น และข้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม ส่งกลับในวันถัดไปที่กระดานสนทนา
● ผู้เรี ยนเขียนบันทึกสถานการณ์ กรณีตัวอย่างของตนเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้ องถนนบน
กระดานสนทนาที่ผ้ สู อนได้ เตรี ยมหัวข้ อไว้ ให้ และนาความรู้ที่ได้ ประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์ นั ้นๆ สรุ ปเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ อง เหมาะสม
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บทบาทของผู้เรียน
ในการเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่าง เรื่ อง วินัยจราจร ป้าย
แลสัญญาณจราจร ผู้เรี ยนจะได้ รับบทบาทในกิจกรรม ดังนี ้
1. ผู้เรี ยนศึกษาเอกสารเพิ่มเติมที่ผ้ สู อนได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
2. ผู้เรี ยนเรี ยนดูวิดีโอกรณีตวั อย่าง โดยผู้เรี ยนจะต้ องตอบคาถามเกี่ยวกับวิดีโอนั ้นๆ
3. ผู้เรี ยนมีสว่ นร่ วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยแสดงความคิดเห็นของตน (เน้ นความคิดเชิง
บวก) บนกระดานสนทนา (Webboard)
4. ผู้เรี ยนเขียนบันทึกการเรี ยนรู้ สรุปสิง่ ที่ได้ จากการเรี ยน

บทบาทผู้สอน
ในการเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตัวอย่าง เรื่ อง วินัยจราจร ป้าย
และสัญญาณจราจร ผู้สอนจะได้ รับบทบาทในกิจกรรม ดังนี ้
1. ผู้สอนควรสร้ างบรรยากาศในการเรี ยน โดยเริ่ มจากการพูดคุยเกี่ยวกับเนื ้อหาในรายวิชา และ
ถามคาถาม เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้อยากเรี ยน
2. ผู้สอนจะมีสว่ นช่วยแนะนา ให้ คาปรึกษา หากผู้เรี ยนต้ องการคาอธิบายเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่การ
บอกคาตอบ
3. ผู้สอนตรวจงานประจาสัปดาห์ พร้ อมทั ้งแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ กับผู้เรี ยน
และสรุปภาพรวมในแต่ละสัปดาห์กบั ผู้เรี ยนทั ้งหมด

วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
1. ผู้เรี ยนสามารถบอกความหมายของป้าย และสัญญาณจราจรต่างๆ ได้
2. ผู้เรี ยนสามารถเลือกปฏิบตั ิเมื่อพบป้าย และสัญญาณจราจรต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
กิจกรรมระหว่ างเรียน
ผู้เรี ยนเข้ าเรี ยนจากวิดีโอและเอกสารประกอบการเรี ยนที่ทางผู้สอนจัดเตรี ยมไว้ เมือ่ ดูวิดีโอ
แต่ละเรื่ องจบจะมีคาถามหลังหลังการดูวิดีโอ ึึง่ ให้ ผ้ เู รี ยนนาคาตอบมาตอบต่อจากคาถามนั ้นบน
กระดานสนทนา
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ตารางเรียน
สัปดาห์ ท่ ี
1

2
3
4
5
6

กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ ละเรื่อง
แนะนาการเรี ยนการสอน และทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (แบบทดสอบวัดวัดทักษะการคิดขั ้นสูง
ด้ านการดาเนินชีวิต)
เรื่ อง วินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจรที่ต้องรู้จกั
เรื่ อง การขับขี่อย่างปลอดภัย
เรื่ อง อุบตั ิภยั บนท้ องถนน และอุปกรณ์นิรภัย
ผู้เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย นาเสนอผลงานของตนเอง
ผู้เรี ยนแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั เพื่อนรวมทั ้งบุคคลอื่นเกี่ยวกับผลงานของตน (ขยายเครื อข่าย)
ทดสอบหลังเรี ยน (แบบทดสอบวัดวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิต)
และแบบสอบถามความสัมพันธ์

การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนที่เข้ ามาเรี ยนและทากิจกรรมบนเว็บ
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิต เรื่ องความปลอดภัยบนท้ องถนน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. แบบสอบถามความสัมพันธ์
1.5 ผู้เรี ยนทดลองใช้ เครื่ องมือต่าง ๆบนบทเรี ยนผ่านเว็บ โดยมีผ้ สู อนแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนดูตาม
ทีละขั ้นตอน
1.6 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิต เรื่ องความปลอดภัยบน
ท้ องถนน ก่อนเรี ยน
ขัน้ ดาเนินกิจกรรมการเรียน
1. ผู้สอนพูดคุยกับผู้เรี ยน ถามคาถามและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนาเข้ าสู่บทเรี ยน
เรื่ องวินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจร
2. ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าเรี ยนจากวิดีโอที่จัดเตรี ยม เรื่ องวินัยจราจร ป้าย และสัญญาณจราจรใน
เว็บไึต์
3. ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนหาคาตอบจากคาถามท้ ายวิดีโอ โดยการเขียนตอบบนกระดานสนทนาต่อ
จากวิดีโอนั ้นๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั เพื่อนรวมชั ้นเรี ยน
4. ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเพิ่มเติม ในเอกสารการเรี ยน และศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติม
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5. ผู้สอนกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันเสนอในหัวข้ อเรื่ อง “วินัยจราจรในฝั น” โดยเสนอความคิดเห็น
หรื อความคาดหวังของผู้เรี ยนที่มีต่อวินยั จราจรในทางที่ดี หรื อปรารถนาอยากให้ เกิดขึ ้น
6. ผู้สอนและผู้เรี ยนร่ วมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อให้ ได้ แนวคิดในการปฏิบตั ิที่ดี และ
ถูกต้ อง นาไปสูแ่ นวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตเพื่อให้ เกิดวินยั บนท้ องถนน
7. ผู้สอน มอบหมายผู้เรี ยนนาเสนอกรณีตัวอย่างของตนเองบนกระดานสนทนา โดยเล่าเรื่ อง
เป็ นร้ อยแก้ วสั ้นๆ โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ อง “วินยั จราจร ป้าย และสัญญาณจราจร” พร้ อมทั ้งสะท้ อนคิด
นาเสนอความคิดเห็นของตนที่ได้ ปฏิบตั ิต่อกรณีนั ้นๆ ด้ วย
8. หลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ นาเสนองานของตน ให้ ผ้ เู รี ยนเชิญชวนผู้อื่น เข้ ามาศึกษางานของผู้เรี ยน
เอง และร่ วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันด้ วย
4. สื่อการเรียนรู้
1. เว็บการเรี ยนด้ วยการสืบสอบแบบชื่นชมด้ วยกรณีตวั อย่าง
2. กระดานสนทนา (Webboard)
3. เอกสารประกอบการเรี ยน
4. คลิปวิดีโอกรณีตวั อย่าง เรื่ อง ทางม้ าลาย จอดรถถูกที่ และเขตลดความเร็ ว
5. การวัดผลและประเมินผล
1.สังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนที่เข้ ามาทากิจกรรมบนเว็บ
2. แบบวัดทักษะการคิดขั ้นสูงด้ านการดาเนินชีวิต (ก่อนเรี ยน)
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ตัวอย่ างแบบวัดทักษะการคิดขัน้ สูงด้ านการดาเนินชีวิต “ความปลอดภัยบนท้ องถนน”
ของนักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 3
คาชี ้แจง

1) ให้ นกั เรี ยนตอบคาถาม โดยเลือกข้ อที่ถกู ต้ องและเหมาะสมที่สดุ เพียงข้ อเดียวแล้ วนาไป
ตอบในกระดาษคาตอบ
2) ข้ อสอบทังหมดมี
้
9 หน้ า จานวน 40 ข้ อ (ข้ อละ 1 คะแนน)
ต๋องเป็ นนักเรี ยน แต่ชอบเที่ยวเล่นขับขี่รถด้ วยความเร็ ว ผาดโผน ขาดความระมัดระวัง
และชอบท้ าแข่งรถกับนักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น ภูภมู ิคิดว่าการขับรถเร็ วเป็ นเรื่ องที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น
ท้ าทาย และการเป็ นผู้ชนะทาให้ เกิดความภาคภูมิใจ เท่ เพื่อนๆ จะชื่นชม
จากสถานการณ์ข้างต้น ตอบคาถาม ข้อ 1 – 2

1. นักเรี ยนคิดว่า ประเด็นหลักของสถานการณ์นี ้คือข้ อ
ใด
ก. ขับรถเร็ วสนุกกว่าขับช้ า
ข. การขับรถแข่งสร้ างความท้ าทาย
ค. ต๋อง เป็ นคนขับรถเก่งจึงชนะ
ง. ต๋อง ต้ องการเป็ นที่ยอมรับของเพือ่ นๆ

2. จากสถานการณ์ข้างต้ น ผู้เขียนต้ องการสือ่
แนวคิดใด
ก. พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นที่เปลีย่ นไป
ข. ผลของการขับรถเร็ ว
ค. วัยรุ่นชอบการแข่งขัน
ง. สังคมเปลีย่ นแปลงทาให้ คนรี บเร่ง ต้ องทาอะไร
รวดเร็ ว
โดมและบอยมักจะชอบออกไปเที่ยวเล่นหลังเลิกเรี ยน โดยใช้ จกั รยานยนต์เป็ น
พาหนะและขับขี่ด้วยความเร็ ว แต่ไม่สวมหมวกกันน็อค เพราะคิดว่าไม่เท่ จนวันหนึง่ ทังสองคน
้
ประสบอุบตั ิเหตุได้ รับบาดเจ็บ ทาให้ ทงสองคนคิ
ั้
ดได้ วา่ ถ้ าตนสวมหมวกกันน็อคและขับขี่รถด้ วย
ความไม่ประมาทคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี ้
จากสถานการณ์ข้างต้ น ตอบคาถาม ข้ อ 3 – 4
3. ข้ อความใดสอดคล้ องกับสถานการณ์นี ้ มากที่สุด 4. จากสถานการณ์นี ้ นักเรี ยนสามารถสรุปได้ วา่
ก. ความพยายามอยูท่ ี่ไหน ความสาเร็ จอยูท่ ี่นนั่
อย่างไร
ข. กันไว้ ดีกว่าแก้
ก. นักเรี ยนมักชอบเที่ยวหลังเลิกเรี ยน
ค. ทางเดียวกันไปด้ วยกัน
ข. นักเรี ยนไม่ควรขับขี่จกั รยานยนต์
ง. หนึง่ คนหัวหายสองคนเพื่อนตาย
ค. การสวมหมวกกันน็อคทาให้ ไม่เท่
ง. การสวมหมวกกันน็อคช่วยลดการบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุ
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5. จากภาพ ลาดับสถานการณ์ควรเป็ นเช่นไร
1. การจราจรติดขัด 2. จอดรถในที่ห้ามจอด
3. เกิดอุบตั ิเหตุ 4. มีผ้ บู าดเจ็บ
ก. 2 > 1 > 3 > 4
ข. 1 > 2 > 3 >4
ค. 1 > 3 > 4 > 2
ง. 1 > 4 > 2 > 3

6. ในวันงานปี ใหม่ บริ ษัทมีการจัดงานเลี ้ยงให้ พนักงานทุกคนได้ กินเลี ้ยงและดื่มสังสรรค์กนั และ
เมื่อถึงตอนเลิกงานพนักงานที่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปนันต้
้ องขับรถยนต์กลับบ้ าน
ข้ อใดเป็ นการกระทาที่ถกู ต้ องที่สดุ
ก. ขับรถกลับเองด้ วยความระมัดระวัง
ข. ดื่มกาแฟก่อนขับรถกลับ
ค. จอดรถเปิ ดแอร์ นอนข้ างทาง
ง. นัง่ รถแท็กึี่กลับบ้ าน
7. จากภาพ สามารถสรุปได้ อย่างไร
ก. ข้ ามถนนตรงทางม้ าลายทาให้ รถติด
ข. การข้ ามถนน ต้ องข้ ามตรงทางม้ าลาย
ค. คนแก่เดินข้ ามถนนได้ ช้ากว่าหนุม่ สาว
ง. บริ เวณชุมชนควรลดความเร็ ว
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ตารางที่ 6.4 ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ ง
ด้ านการดาเนินชีวิต ความปลอดภัยบนท้ องถนน จานวน 40 ข้ อ
ข้ อที่
ค่ าความยากง่ าย (p)
ค่ าอานาจจาแนก (r)
1
0.800
0.400
2
0.733
0.267
3
0.733
0.400
4
0.600
0.267
5
0.733
0.200
6
0.800
0.067
7
0.700
0.333
8
0.700
0.333
9
0.767
0.333
10
0.567
0.200
11
0.533
0.267
12
0.567
0.467
13
0.667
0.267
14
0.733
0.267
15
0.833
0.200
16
0.767
0.467
17
0.467
0.400
18
0.433
0.467
19
0.567
0.333
20
0.533
0.400
21
0.533
0.533
22
0.567
0.467
23
0.667
0.400
24
0.633
0.600
25
0.500
0.467
26
0.633
0.467
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ตารางที่ 6.4 ค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบวัดทักษะการคิดขันสู
้ งด้ านการ
ดาเนินชีวิต ความปลอดภัยบนท้ องถนน จานวน 40 ข้ อ (ต่อ)
ข้ อที่
ค่ าความยากง่ าย (p)
ค่ าอานาจจาแนก (r)
27
0.700
0.600
28
0.433
0.467
29
0.567
0.467
30
0.567
0.600
31
0.467
0.533
32
0.533
0.400
33
0.567
0.333
34
0.533
0.533
35
0.533
0.667
36
0.467
0.533
37
0.567
0.467
38
0.467
0.400
39
0.433
0.467
40
0.433
0.467
ค่าความเชื่อมัน่ KR-20 เท่ากับ 0.888
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แบบสอบถามความสัมพันธ์ ทางสังคม
คาชีแ้ จง แบบสอบถามฉบับนี ้มีจานวน 2 หน้ า แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ เป็ นแบบ check list และเติมคา จานวน 2 ข้ อ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในการทางานกับเพื่อนนักเรี ยน จานวน 4 ข้ อ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
1. ชื่อ – สกุล ............................................................................................ อายุ.............
ปี
2. บทบาทหน้ าที่ในชันเรี
้ ยน
 รองหัวหน้ าห้ อง
 สมาชิกนักเรี ยน
 หัวหน้ าห้ อง
 อื่น ๆ ..................................................
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในการติดต่อสือ่ สารบนสือ่ สังคมออนไลน์
คาชีแ้ จง กรุณาระบุชื่อและนามสกุลของเพื่อนนักเรี ยนที่ทา่ นได้ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ตามประเด็นต่อไปนี ้
1. ท่านได้ แลกเปลีย่ นความรู้หรื อแสดงความคิดเห็นกับใครบ้ างบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(กรุณาระบุรายชื่อที่ทา่ นร่วมมือด้ วยมากที่สดุ ตังแต่
้ 3-10 คน)
1).......................................................
2)...............................................................
3).......................................................
4)...............................................................
5).......................................................
6)...............................................................
7).......................................................
8)...............................................................
9).......................................................
10)............................................................
2. ท่านได้ สง่ ข่าวสาร (share) หรื อส่งข้ อความ (message) ถึงใครบ้ างบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(กรุณาระบุรายชื่อที่ทา่ นร่วมมือด้ วยมากที่สดุ ตังแต่
้ 3-10 คน)
1).......................................................
2)...............................................................
3).......................................................
4)...............................................................
5).......................................................
6)...............................................................
7).......................................................
8)...............................................................
9).......................................................
10)............................................................
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3. ท่านได้ เข้ าถึงข้ อมูล/ข่าวสารของใครบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประจา
(กรุณาระบุรายชื่อที่ทา่ นร่วมมือด้ วยมากที่สดุ ตังแต่
้ 3-10 คน)
1).......................................................
2)...............................................................
3).......................................................
4)...............................................................
5).......................................................
6)...............................................................
7).......................................................
8)...............................................................
9).......................................................
10)............................................................
4. ท่านคิดว่าใครบ้ างที่เข้ ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรื อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคุณเป็ น
ประจา(กรุณาระบุรายชื่อที่ทา่ นร่วมมือด้ วยมากที่สดุ ตังแต่
้ 3-10 คน)
1).......................................................
2)...............................................................
3).......................................................
4)...............................................................
5).......................................................
6)...............................................................
7).......................................................
8)...............................................................
9).......................................................
10)............................................................
ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ^^
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แนวทางการสังเกต
1)
2)
3)
4)
5)

พฤติกรรมในการทางานของผู้เรี ยนในห้ องเรี ยน
บทบาทหน้ าที่ของผู้เรี ยนภายในห้ องเรี ยน
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนด้ วยกัน
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอน
ลักษณะการร่วมมือของผู้เรี ยนภายในห้ องเรี ยน

แนวคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์
1) คุณสมบัติ / ลักษณะของบุคคลที่คณ
ุ จะเลือกแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้หรื อแสดงความ
คิดเห็นด้ วยนันเป็
้ นเช่นไร
2) คุณสมบัติ / ลักษณะของบุคคลที่คณ
ุ จะเลือกส่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อข้ อความด้ วยนัน้
เป็ นเช่นไร
3) คุณสมบัติ / ลักษณะของบุคคลที่คณ
ุ จะเข้ าถึงของมูลนันเป็
้ นเช่นไร
4) คุณสมบัติ / ลักษณะของตนเอง ที่เป็ นเหตุผลทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าถึงข้ อมูล หรื อร่วมแสดง
ความคิดเห็นด้ วยนันเป็
้ นเช่นไร
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ภาคผนวก ค
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความหนาแน่ น (density) ด้ านการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ นื
BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-1 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-1)
Relation: 1
Density (matrix average) = 0.1277
Standard deviation = 0.3337
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:00:53
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าระดับศูนย์ กลาง (degree centrality) ด้ านการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้อ่ นื
FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES:
-------------------------------------------------------------------------------Diagonal valid?
NO
Model:
SYMMETRIC
Input dataset:
No1-1 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-1)
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------20 T 11.000 44.000 0.086
9I
9.000 36.000 0.070
13 M
9.000 36.000 0.070
6F
8.000 32.000 0.063
10 J
8.000 32.000 0.063
7G
7.000 28.000 0.055
23 W 7.000 28.000 0.055
25 Y
7.000 28.000 0.055
17 Q 7.000 28.000 0.055
19 S
7.000 28.000 0.055
11 K
6.000 24.000 0.047
16 P
6.000 24.000 0.047
22 V
6.000 24.000 0.047
8H
5.000 20.000 0.039
21 U
5.000 20.000 0.039
24 X
5.000 20.000 0.039
14 N
5.000 20.000 0.039
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1

2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------15 O
4.000 16.000 0.031
12 L
4.000 16.000 0.031
18 R
1.000 4.000 0.008
26 Z
1.000 4.000 0.008
2B
0.000 0.000 0.000
4D
0.000 0.000 0.000
5E
0.000 0.000 0.000
3C
0.000 0.000 0.000
1A
0.000 0.000 0.000
DESCRIPTIVE STATISTICS
1
2
3
Degree NrmDegree
------------ ------------ -----------1 Mean
4.923 19.692
2 Std Dev
3.210 12.839
3 Sum 128.000 512.000
4 Variance 10.302 164.828
5 SSQ 898.000 14368.000
6 MCSSQ 267.846 4285.539
7 Euc Norm 29.967 119.867
8 Minimum 0.000 0.000
9 Maximum 11.000 44.000

Share
0.038
0.025
1.000
0.001
0.055
0.016
0.234
0.000
0.086
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Network Centralization = 26.33%
Heterogeneity = 5.48%. Normalized = 1.70%
Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:33:23
Copyright (c) 2002-9 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางความใกล้ ชิด (closeness centrality) ด้ านการแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อ่ นื
CLOSENESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-1 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-1)
Method:
Geodesic paths only (Freeman Closeness)
Output dataset:
No1-1-clo (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-1-clo)
Note: Data not symmetric, therefore separate in-closeness and out-closeness
computed.
Closeness Centrality Measures
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------8 H 218.000 650.000 11.468 3.846
13 M 235.000 200.000 10.638 12.500
10 J 236.000 199.000 10.593 12.563
22 V 238.000 222.000 10.504 11.261
19 S 238.000 221.000 10.504 11.312
17 Q 238.000 209.000 10.504 11.962
7 G 239.000 195.000 10.460 12.821
9I
239.000 189.000 10.460 13.228
23 W 240.000 209.000 10.417 11.962
24 X 244.000 207.000 10.246 12.077
20 T 246.000 185.000 10.163 13.514
26 Z 247.000 650.000 10.121 3.846
18 R 248.000 650.000 10.081 3.846
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1

2

3

4

inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------14 N 252.000 198.000 9.921 12.626
12 L 254.000 208.000 9.843 12.019
6 F 255.000 197.000 9.804 12.690
11 K 256.000 190.000 9.766 13.158
25 Y 256.000 195.000 9.766 12.821
21 U 257.000 201.000 9.728 12.438
16 P 258.000 197.000 9.690 12.690
2 B 650.000 650.000 3.846 3.846
15 O 650.000 172.000 3.846 14.535
4 D 650.000 650.000 3.846 3.846
5 E 650.000 650.000 3.846 3.846
3 C 650.000 650.000 3.846 3.846
1 A 650.000 650.000 3.846 3.846
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Statistics
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------1 Mean 338.231 338.231 8.760 9.883
2 Std Dev 170.983 208.078 2.717 4.073
3 Sum 8794.000 8794.000 227.753 256.945
4 Variance 29235.102 43296.254 7.383 16.590
5 SSQ 3734514.000 4100104.000 2187.002 2970.606
6 MCSSQ 760112.625 1125702.625 191.955 431.345
7 Euc Norm 1932.489 2024.871 46.765 54.503
8 Minimum 218.000 172.000 3.846 3.846
9 Maximum 650.000 650.000 11.468 14.535
10 N of Obs 26.000 26.000 26.000 26.000
Network centralization not computed for unconnected graphs
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset No1-1-clo
(C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-1-clo)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 22:32:38
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางการอยู่ระหว่ าง (betweenness centrality) ด้ านการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ นื
FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-1 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-1)
Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.
Un-normalized centralization: 2138.511
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------20 T 100.289 16.715
9I
72.979 12.163
13 M 59.522 9.920
7G
44.781 7.464
10 J
26.741 4.457
19 S
23.700 3.950
6F
22.961 3.827
17 Q 20.541 3.424
23 W 20.172 3.362
25 Y 19.553 3.259
11 K 18.337 3.056
14 N 11.180 1.863
22 V
9.917 1.653
24 X
8.851 1.475
16 P
4.475 0.746
12 L
3.139 0.523
21 U
1.861 0.310
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1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------2B
0.000 0.000
5E
0.000 0.000
15 O 0.000 0.000
1A
0.000 0.000
8H
0.000 0.000
4D
0.000 0.000
18 R 0.000 0.000
3C
0.000 0.000
26 Z
0.000 0.000
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DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1 Mean 18.038 3.006
2 Std Dev 24.930 4.155
3 Sum 469.000 78.167
4 Variance 621.481 17.263
5 SSQ 24618.533 683.848
6 MCSSQ 16158.496 448.847
7 Euc Norm 156.903 26.150
8 Minimum
0.000 0.000
9 Maximum 100.289 16.715
Network Centralization Index = 14.26%
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\snauci\FreemanBetweenness
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:52:02
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ แกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) ด้ านการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่นื
SIMPLE CORE/PERIPHERY MODEL
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-1 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-1)
Type of data:
Positive
Fitness measure:
CORR
Density of core-to-periphery ties:
Number of iterations:
50
Population size:
26
Output partition:
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Output clusters:
CoreClasses (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CoreClasses)
Starting fitness: 0.265
Final fitness: 0.265
Core/Periphery Class Memberships:
1: F G H I J K M N P Q S T U V W X Y
2: A B C D E L O R Z
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Blocked Adjacency Matrix
14 8 16 17 11 6 7 20 9 10 23 25 13 21 22 24 19 2 5 1 15 3 4 18 12 26
N H P Q K F G T I J W Y M U V X S B E A O C D R L Z
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 N |
1.000
1.000 1.000
1.000 |
|
8H|
|
|
16 P |
1.000 1.000
1.000 1.000
|
|
17 Q |
1.000 1.000 1.000 1.000
|
|
11 K |
1.000 1.000 1.000
1.000
1.000 |
|
6F|
1.000 1.000 1.000
|
1.000 |
7G|
1.000 1.000 1.000
1.000
|
|
20 T | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 |
|
9 I | 1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 |
|
10 J | 1.000
1.000 1.000
1.000 1.000
|
|
23 W |
1.000
1.000
1.000 1.000
|
|
25 Y |
1.000 1.000 1.000 1.000
|
1.000
|
13 M | 1.000
1.000 1.000 1.000
1.000 |
|
21 U | 1.000 1.000
1.000
1.000 |
|
22 V |
1.000
1.000
1.000 |
|
24 X | 1.000
1.000
1.000
|
|
19 S |
1.000
1.000
1.000
|
1.000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2B|
|
|
5E|
|
|
1A|
|
|
15 O |
1.000
1.000 1.000
1.000
|
|
3C|
|
|
4D|
|
|
18 R |
|
|
12 L |
1.000 1.000 1.000 1.000 |
|
26 Z |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Density matrix
1
----1 0.265
2 0.052

2
----0.020
0.000

Partition saved as dataset
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Faction-by-actor indicator matrix saved as dataset CoreClasses (C:\Program Files
(x86)\Analytic Technologies\CoreClasses)
---------------------------------------Running time: 00:00:02
Output generated: 15 Dec 12 20:41:18
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความหนาแน่ น (density) ด้ านการแบ่ งปั นข่ าวสารหรือส่ งข้ อความกับ
ผู้อ่ นื
BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-2 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-2)
Relation: 1
Density (matrix average) = 0.1200
Standard deviation = 0.3250
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:01:57
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าระดับศูนย์ กลาง (degree centrality) ด้ านการแบ่ งปั นข่ าวสารหรือส่ ง
ข้ อความกับผู้อ่ นื
FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES:
-------------------------------------------------------------------------------Diagonal valid?
NO
Model:
SYMMETRIC
Input dataset:
No1-2 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-2)
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------20 T 11.000 44.000 0.087
19 S 11.000 44.000 0.087
13 M 10.000 40.000 0.079
7G
9.000 36.000 0.071
10 J
8.000 32.000 0.063
8H
7.000 28.000 0.056
16 P
7.000 28.000 0.056
25 Y
7.000 28.000 0.056
17 Q
7.000 28.000 0.056
24 X
6.000 24.000 0.048
9I
6.000 24.000 0.048
6F
6.000 24.000 0.048
22 V
6.000 24.000 0.048
23 W
5.000 20.000 0.040
15 O
4.000 16.000 0.032
21 U
4.000 16.000 0.032
11 K
4.000 16.000 0.032
12 L
4.000 16.000 0.032
14 N
3.000 12.000 0.024
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1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------18 R
1.000 4.000 0.008
1A
0.000 0.000 0.000
2B
0.000 0.000 0.000
4D
0.000 0.000 0.000
5E
0.000 0.000 0.000
3C
0.000 0.000 0.000
26 Z
0.000 0.000 0.00
DESCRIPTIVE STATISTICS
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------1 Mean
4.846 19.385 0.038
2 Std Dev
3.483 13.931 0.028
3 Sum 126.000 504.000 1.000
4 Variance 12.130 194.083 0.001
5 SSQ 926.000 14816.000 0.058
6 MCSSQ 315.385 5046.154 0.020
7 Euc Norm 30.430 121.721 0.242
8 Minimum
0.000 0.000 0.000
9 Maximum 11.000 44.000 0.087
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Network Centralization = 26.67%
Heterogeneity = 5.83%. Normalized = 2.07%
Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:34:41
Copyright (c) 2002-9 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางความใกล้ ชิด (closeness centrality) ด้ านการแบ่ งปั นข่ าวสาร
หรือส่ งข้ อความกับผู้อ่ นื
CLOSENESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-2 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-2)
Method:
Geodesic paths only (Freeman Closeness)
Output dataset:
No1-2-clo (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-2-clo)
Note: Data not symmetric, therefore separate in-closeness and out-closeness
computed.
Closeness Centrality Measures
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------18 R 209.000 650.000 11.962 3.846
13 M 211.000 271.000 11.848 9.225
10 J 212.000 272.000 11.792 9.191
24 X 214.000 270.000 11.682 9.259
7 G 214.000 263.000 11.682 9.506
8 H 215.000 269.000 11.628 9.294
19 S 216.000 261.000 11.574 9.579
20 T 216.000 263.000 11.574 9.506
9 I 217.000 268.000 11.521 9.328
16 P 220.000 274.000 11.364 9.124
25 Y 220.000 263.000 11.364 9.506
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1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------17 Q 221.000 267.000 11.312 9.363
23 W 221.000 268.000 11.312 9.328
22 V 223.000 261.000 11.211 9.579
11 K 225.000 270.000 11.111 9.259
6 F 225.000 263.000 11.111 9.506
12 L 238.000 266.000 10.504 9.398
21 U 625.000 251.000 4.000 9.960
2 B 650.000 650.000 3.846 3.846
14 N 650.000 227.000 3.846 11.013
15 O 650.000 245.000 3.846 10.204
3 C 650.000 650.000 3.846 3.846
4 D 650.000 650.000 3.846 3.846
5 E 650.000 650.000 3.846 3.846
1 A 650.000 650.000 3.846 3.846
26 Z 650.000 650.000 3.846 3.846
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Statistics
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------1 Mean 367.000 367.000 8.820 8.002
2 Std Dev 204.015 172.026 3.617 2.549
3 Sum 9542.000 9542.000 229.322 208.051
4 Variance 41622.309 29592.846 13.083 6.499
5 SSQ 4584094.000 4271328.000 2362.805 1833.809
6 MCSSQ 1082180.000 769414.000 340.168 168.985
7 Euc Norm 2141.050 2066.719 48.609 42.823
8 Minimum 209.000 227.000 3.846 3.846
9 Maximum 650.000 650.000 11.962 11.013
10 N of Obs 26.000 26.000 26.000 26.000
Network centralization not computed for unconnected graphs
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset No1-2-clo
(C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-2-clo)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 22:33:59
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางการอยู่ระหว่ าง (betweenness centrality) ด้ านการแบ่ งปั น
ข่ าวสารหรือส่ งข้ อความกับผู้อ่ นื
FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-2 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-2)
Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.
Un-normalized centralization: 1091.828
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------20 T 55.147 9.191
19 S 46.105 7.684
7 G 44.762 7.460
13 M 29.586 4.931
24 X 26.071 4.345
23 W 22.658 3.776
22 V 21.089 3.515
25 Y 17.414 2.902
6 F 15.688 2.615
8 H 15.348 2.558
16 P 14.381 2.397
17 Q 11.247 1.875
9I
9.421 1.570
10 J
8.545 1.424
11 K
2.267 0.378
21 U
1.658 0.276
12 L
0.611 0.102
2B
0.000 0.000
5E
0.000 0.000
14 N
0.000 0.000
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1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------15 O
0.000 0.000
3C
0.000 0.000
4D
0.000 0.000
18 R
0.000 0.000
1A
0.000 0.000
26 Z
0.000 0.000
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1 Mean 13.154 2.192
2 Std Dev 15.779 2.630
3 Sum 342.000 57.000
4 Variance 248.977 6.916
5 SSQ 10972.021 304.778
6 MCSSQ 6473.406 179.817
7 Euc Norm 104.747 17.458
8 Minimum
0.000 0.000
9 Maximum 55.147 9.191
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Network Centralization Index = 7.28%
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\snauci\FreemanBetweenness
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:52:38
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ แกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) ด้ านการแบ่ งปั นข่ าวสารหรือส่ ง
ข้ อความกับผู้อ่ นื
SIMPLE CORE/PERIPHERY MODEL
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-2 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-2)
Type of data:
Positive
Fitness measure:
CORR
Density of core-to-periphery ties:
Number of iterations:
50
Population size:
26
Output partition:
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Output clusters:
CoreClasses (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CoreClasses)
Starting fitness: 0.295
Final fitness: 0.295
Core/Periphery Class Memberships:
1: F G H I J K L M P Q S T V W X Y
2: A B C D E N O R U Z
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Blocked Adjacency Matrix
7 8 16 17 11 6 13 20 9 10 23 12 19 24 22 25 2 5 15 14 21 3 4 18 1 26
G H P Q K F M T I J W L S X V Y B E O N U C D R A Z
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 G | 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
|
|
8H|
1.000
1.000
1.000
|
|
16 P |
1.000 1.000
1.000 |
|
17 Q |
1.000
1.000 1.000
1.000 |
|
11 K |
1.000 1.000
1.000 |
|
6 F | 1.000
1.000
1.000
1.000
|
|
13 M | 1.000
1.000 1.000
1.000
|
|
20 T | 1.000 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000
1.000 |
1.000
|
9 I | 1.000 1.000
1.000
1.000
|
|
10 J | 1.000 1.000
1.000
|
|
23 W |
1.000
1.000 1.000 1.000 |
|
12 L |
1.000
1.000
1.000 1.000
|
|
19 S | 1.000
1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 |
|
24 X |
1.000
1.000
1.000 |
|
22 V |
1.000
1.000 1.000 1.000 1.000
|
|
25 Y | 1.000
1.000
1.000
1.000
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2B|
|
|
5E|
|
|
15 O |
1.000
1.000 1.000
1.000 |
|
|
14 N |
1.000
1.000
|
1.000
21 U | 1.000
1.000
1.000
|
|
3C|
|
|
4D|
|
|
18 R |
|
|
1A|
|
|
26 Z |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Density matrix
1
2
--------1 0.279 0.006
2 0.056 0.011
Partition saved as dataset
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Faction-by-actor indicator matrix saved as dataset CoreClasses (C:\Program Files
(x86)\Analytic Technologies\CoreClasses)
---------------------------------------Running time: 00:00:02
Output generated: 15 Dec 12 20:51:25
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความหนาแน่ น (density) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของผู้อ่นื
BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-3 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-3)
Relation: 1
Density (matrix average) = 0.1015
Standard deviation = 0.3020
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:02:36
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าระดับศูนย์ กลาง (degree centrality) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของ
ผู้อ่ นื
FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES:
-------------------------------------------------------------------------------Diagonal valid?
NO
Model:
SYMMETRIC
Input dataset:
No1-3 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-3)
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------7G
8.000 32.000 0.069
9I
8.000 32.000 0.069
17 Q
8.000 32.000 0.069
13 M
8.000 32.000 0.069
20 T
7.000 28.000 0.060
24 X
7.000 28.000 0.060
6F
7.000 28.000 0.060
25 Y
7.000 28.000 0.060
10 J
7.000 28.000 0.060
23 W
6.000 24.000 0.052
8H
5.000 20.000 0.043
16 P
5.000 20.000 0.043
14 N
5.000 20.000 0.043
21 U
5.000 20.000 0.043
22 V
5.000 20.000 0.043
19 S
5.000 20.000 0.043
12 L
5.000 20.000 0.043
15 O
4.000 16.000 0.034
11 K
4.000 16.000 0.034
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5E
1A
2B
4D
18 R
3C
26 Z

1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------1 Mean
4.462 17.846 0.038
2 Std Dev
2.951 11.805 0.025
3 Sum 116.000 464.000 1.000
4 Variance
8.710 139.361 0.001
5 SSQ 744.000 11904.000 0.055
6 MCSSQ 226.462 3623.385 0.017
7 Euc Norm 27.276 109.105 0.235
8 Minimum
0.000 0.000 0.000
9 Maximum
8.000 32.000 0.069
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Network Centralization = 15.33%
Heterogeneity = 5.53%. Normalized = 1.75%
Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:35:10
Copyright (c) 2002-9 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางความใกล้ ชิด (closeness centrality) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล
CLOSENESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-3 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-3)
Method:
Geodesic paths only (Freeman Closeness)
Output dataset:
No1-3-clo (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-3-clo)
Note: Data not symmetric, therefore separate in-closeness and out-closeness
computed.
Closeness Centrality Measures
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------7 G 214.000 267.000 11.682 9.363
10 J 214.000 272.000 11.682 9.191
13 M 214.000 272.000 11.682 9.191
9 I 216.000 268.000 11.574 9.328
24 X 217.000 273.000 11.521 9.158
23 W 218.000 270.000 11.468 9.259
17 Q 218.000 269.000 11.468 9.294
8 H 220.000 277.000 11.364 9.025
20 T 220.000 270.000 11.364 9.259
19 S 223.000 267.000 11.211 9.363
21 U 225.000 276.000 11.111 9.058
14 N 226.000 274.000 11.062 9.124
6 F 232.000 270.000 10.776 9.259
25 Y 233.000 266.000 10.730 9.398
22 V 234.000 273.000 10.684 9.158
12 L 234.000 267.000 10.684 9.363
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1

2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------11 K 235.000 273.000 10.638 9.158
16 P 625.000 242.000 4.000 10.331
2 B 650.000 650.000 3.846 3.846
5 E 650.000 650.000 3.846 3.846
1 A 650.000 650.000 3.846 3.846
15 O 650.000 222.000 3.846 11.261
4 D 650.000 650.000 3.846 3.846
18 R 650.000 650.000 3.846 3.846
3 C 650.000 650.000 3.846 3.846
26 Z 650.000 650.000 3.846 3.846

Statistics
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------1 Mean 369.923 369.923 8.672 7.903
2 Std Dev 201.911 170.347 3.512 2.501
3 Sum 9618.000 9618.000 225.469 205.465
4 Variance 40767.918 29018.148 12.335 6.255
5 SSQ 4617886.000 4312392.000 2275.951 1786.312
6 MCSSQ 1059965.875 754471.875 320.711 162.620
7 Euc Norm 2148.927 2076.630 47.707 42.265
8 Minimum 214.000 222.000 3.846 3.846
9 Maximum 650.000 650.000 11.682 11.261
10 N of Obs 26.000 26.000 26.000 26.000
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Network centralization not computed for unconnected graphs
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset No1-3-clo
(C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-3-clo)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 22:34:46
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ข่ าวสารของผู้อ่ นื ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางการอยู่ระหว่ าง (betweenness centrality)
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของผู้อ่ นื
FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-3 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-3)
Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.
Un-normalized centralization: 1002.767
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------20 T 53.683 8.947
7 G 50.533 8.422
9 I 44.000 7.333
17 Q 40.000 6.667
23 W 34.733 5.789
13 M 30.933 5.156
10 J 27.200 4.533
19 S 23.050 3.842
24 X 16.600 2.767
25 Y 16.250 2.708
6 F 14.300 2.383
21 U 13.833 2.306
14 N
9.700 1.617
22 V
5.317 0.886
8H
4.033 0.672
12 L
3.517 0.586
16 P
3.233 0.539
11 K
2.083 0.347
2B
0.000 0.000
5E
0.000 0.000
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1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1A
0.000 0.000
15 O
0.000 0.000
4D
0.000 0.000
18 R
0.000 0.000
3C
0.000 0.000
26 Z
0.000 0.000
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1 Mean 15.115 2.519
2 Std Dev 17.060 2.843
3 Sum 393.000 65.500
4 Variance 291.033 8.084
5 SSQ 13507.196 375.200
6 MCSSQ 7566.850 210.190
7 Euc Norm 116.220 19.370
8 Minimum
0.000 0.000
9 Maximum 53.683 8.947
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Network Centralization Index = 6.69%
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\snauci\FreemanBetweenness
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:53:13
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ แกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของ
ผู้อ่ นื
SIMPLE CORE/PERIPHERY MODEL
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-3 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-3)
Type of data:
Positive
Fitness measure:
CORR
Density of core-to-periphery ties:
Number of iterations:
50
Population size:
26
Output partition:
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Output clusters:
CoreClasses (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CoreClasses)
Starting fitness: 0.215
Final fitness: 0.215
Core/Periphery Class Memberships:
1: F G H I J K L M N Q S T U V W X Y
2: A B C D E O P R Z
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Blocked Adjacency Matrix
14 8 9 17 11 6 7 20 21 10 23 12 13 24 22 19 25 2 5 3 1 15 4 18 16 26
N H I Q K F G T U J W L M X V S Y B E C A O D R P Z
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 N |
1.000
1.000 1.000
|
|
8H|
1.000
1.000
|
|
9 I | 1.000 1.000
1.000
1.000
|
|
17 Q |
1.000 1.000 1.000 1.000 |
|
11 K |
1.000 1.000 1.000
|
|
6F|
1.000 1.000
1.000
|
|
7G|
1.000 1.000 1.000
|
|
20 T |
1.000 1.000
1.000
1.000 |
|
21 U |
1.000
1.000 |
|
10 J | 1.000 1.000
1.000
1.000
|
|
23 W |
1.000
1.000 1.000
1.000 |
|
12 L | 1.000 1.000 1.000
1.000
|
|
13 M |
1.000
1.000
1.000
|
|
24 X |
1.000
1.000
1.000
|
|
22 V | 1.000
1.000
1.000 1.000
|
|
19 S | 1.000 1.000
1.000 1.000
|
|
25 Y |
1.000
1.000 1.000
1.000
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2B|
|
|
5E|
|
|
3C|
|
|
1A|
|
|
15 O |
1.000 1.000
1.000 |
1.000 |
4D|
|
|
18 R |
|
|
16 P |
1.000 1.000
1.000
1.000 |
|
26 Z |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

261
Density matrix
1 2
----- ----1 0.213 0.000
2 0.046 0.014
Partition saved as dataset
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Faction-by-actor indicator matrix saved as dataset CoreClasses (C:\Program Files
(x86)\Analytic Technologies\CoreClasses)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 15 Dec 12 20:53:05
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความหนาแน่ น (density) ด้ านการเป็ นแหล่ งข้ อมูล ศูนย์ รวมแสดง
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-4 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-4)
Relation: 1
Density (matrix average) = 0.0976
Standard deviation = 0.2968
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:03:13
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าระดับศูนย์ กลาง (degree centrality) ด้ านการเป็ นแหล่ งข้ อมูล ศูนย์ รวม
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES:
-------------------------------------------------------------------------------Diagonal valid?
NO
Model:
SYMMETRIC
Input dataset:
No1-4 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-4)
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------10 J 10.000 40.000 0.096
25 Y
8.000 32.000 0.077
16 P
7.000 28.000 0.067
6F
7.000 28.000 0.067
23 W
6.000 24.000 0.058
20 T
6.000 24.000 0.058
13 M
6.000 24.000 0.058
17 Q
6.000 24.000 0.058
19 S
6.000 24.000 0.058
8H
5.000 20.000 0.048
7G
5.000 20.000 0.048
11 K
5.000 20.000 0.048
9I
5.000 20.000 0.048
24 X
5.000 20.000 0.048
15 O
4.000 16.000 0.038
22 V
4.000 16.000 0.038
12 L
4.000 16.000 0.038
21 U
3.000 12.000 0.029
26 Z
1.000 4.000 0.010
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1

14 N
5E
2B
4D
18 R
3C
1A

2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------1.000 4.000 0.010
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------1 Mean
4.000 16.000 0.038
2 Std Dev
2.842 11.368 0.027
3 Sum 104.000 416.000 1.000
4 Variance
8.077 129.231 0.001
5 SSQ 626.000 10016.000 0.058
6 MCSSQ 210.000 3360.000 0.019
7 Euc Norm 25.020 100.080 0.241
8 Minimum
0.000 0.000 0.000
9 Maximum 10.000 40.000 0.096
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Network Centralization = 26.00%
Heterogeneity = 5.79%. Normalized = 2.02%
Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:35:38
Copyright (c) 2002-9 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางความใกล้ ชิด (closeness centrality) ด้ านการเป็ น
แหล่ งข้ อมูล ศูนย์ รวมแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
CLOSENESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-4 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-4)
Method:
Geodesic paths only (Freeman Closeness)
Output dataset:
No1-4-clo (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-4-clo)
Note: Data not symmetric, therefore separate in-closeness and out-closeness
computed.
Closeness Centrality Measures
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------26 Z 228.000 650.000 10.965 3.846
10 J 236.000 221.000 10.593 11.312
13 M 239.000 226.000 10.460 11.062
14 N 239.000 650.000 10.460 3.846
8 H 242.000 225.000 10.331 11.111
17 Q 244.000 227.000 10.246 11.013
9 I 245.000 221.000 10.204 11.312
24 X 246.000 230.000 10.163 10.870
23 W 246.000 229.000 10.163 10.917
7 G 246.000 228.000 10.163 10.965
19 S 247.000 228.000 10.121 10.965
22 V 249.000 230.000 10.040 10.870
25 Y 250.000 225.000 10.000 11.111
16 P 252.000 219.000 9.921 11.416
11 K 255.000 226.000 9.804 11.062
6 F 256.000 223.000 9.766 11.211
12 L 256.000 230.000 9.766 10.870
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1

2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------20 T 257.000 223.000 9.728 11.211
21 U 264.000 236.000 9.470 10.593
5 E 650.000 650.000 3.846 3.846
2 B 650.000 650.000 3.846 3.846
15 O 650.000 200.000 3.846 12.500
4 D 650.000 650.000 3.846 3.846
18 R 650.000 650.000 3.846 3.846
3 C 650.000 650.000 3.846 3.846
1 A 650.000 650.000 3.846 3.846

Statistics
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------1 Mean 355.654 355.654 8.434 8.890
2 Std Dev 178.802 196.323 2.800 3.378
3 Sum 9247.000 9247.000 219.285 231.139
4 Variance 31969.996 38542.535 7.841 11.409
5 SSQ 4119951.000 4290837.000 2053.309 2351.439
6 MCSSQ 831219.875 1002105.875 203.854 296.625
7 Euc Norm 2029.766 2071.434 45.313 48.492
8 Minimum 228.000 200.000 3.846 3.846
9 Maximum 650.000 650.000 10.965 12.500
10 N of Obs 26.000 26.000 26.000 26.000
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Network centralization not computed for unconnected graphs
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset No1-4-clo
(C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-4-clo)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 22:35:35
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ ค่าศูนย์ กลางการอยู่ระหว่ าง (betweenness centrality) ด้ านการเป็ น
แหล่ งข้ อมูล ศูนย์ รวมแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-4 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1-4)
Important note: this routine binarizes but does NOT symmetrize.
Un-normalized centralization: 1826.544
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------10 J 88.406 14.734
16 P 55.064 9.177
19 S 43.417 7.236
9I
39.794 6.632
17 Q 35.667 5.944
8 H 35.586 5.931
25 Y 30.306 5.051
13 M 26.103 4.350
23 W 21.042 3.507
20 T 19.578 3.263
6 F 18.544 3.091
7 G 15.861 2.644
24 X 14.708 2.451
11 K 12.708 2.118
22 V
7.625 1.271
21 U
5.300 0.883
12 L
2.292 0.382
2B
0.000 0.000
5E
0.000 0.000
14 N
0.000 0.000
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1

2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------15 O
0.000 0.000
3C
0.000 0.000
4D
0.000 0.000
18 R
0.000 0.000
1A
0.000 0.000
26 Z
0.000 0.000

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1 Mean 18.154 3.026
2 Std Dev 21.283 3.547
3 Sum 472.000 78.667
4 Variance 452.948 12.582
5 SSQ 20345.275 565.147
6 MCSSQ 11776.659 327.129
7 Euc Norm 142.637 23.773
8 Minimum
0.000 0.000
9 Maximum 88.406 14.734
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Network Centralization Index = 12.18%
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\snauci\FreemanBetweenness
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 13 Dec 12 16:53:44
Copyright (c) 1999-2008 Analytic Technologies
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ผลการวิเคราะห์ แกนหลัก/ชายขอบ (core/periphery) ด้ านการเป็ นแหล่ งข้ อมูล ศูนย์ รวม
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
SIMPLE CORE/PERIPHERY MODEL
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
No1-4 (C:\Users\Dell\Desktop\sna-uci\No1\No1-4)
Type of data:
Positive
Fitness measure:
CORR
Density of core-to-periphery ties:
Number of iterations:
50
Population size:
26
Output partition:
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Output clusters:
CoreClasses (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CoreClasses)
Starting fitness: 0.323
Final fitness: 0.323
Core/Periphery Class Memberships:
1: F G H I J L M P Q S V W X Y
2: A B C D E K N O R T U Z
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Blocked Adjacency Matrix
7 8 16 17 24 6 13 23 9 10 12 19 22 25 2 14 15 5 18 20 21 3 4 11 1 26
G H P Q X F M W I J L S V Y B N O E R T U C D K A Z
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7G|
1.000
1.000
|
1.000
|
8H|
1.000
1.000 1.000
|
|
16 P |
1.000 1.000
1.000 |
1.000
|
17 Q |
1.000 1.000
1.000 |
|
24 X |
1.000
1.000
1.000
|
|
6 F | 1.000
1.000
1.000
|
1.000
|
13 M | 1.000
1.000 1.000
|
|
23 W |
1.000
1.000 1.000 1.000 |
|
9 I | 1.000 1.000
1.000
1.000
|
|
10 J | 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000
|
1.000 |
12 L |
1.000
1.000
1.000 1.000 |
|
19 S | 1.000
1.000
1.000 1.000 | 1.000
|
22 V |
1.000
1.000
1.000 1.000
|
|
25 Y | 1.000
1.000
1.000
|
1.000
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2B|
|
|
14 N |
|
|
15 O |
1.000
1.000
1.000 |
1.000
|
5E|
|
|
18 R |
|
|
20 T |
1.000
1.000 |
1.000
|
21 U |
1.000 |
1.000
|
3C|
|
|
4D|
|
|
11 K |
1.000 1.000
1.000 |
|
1A|
|
|
26 Z |
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Density matrix
1 2
----- ----1 0.264 0.036
2 0.054 0.023
Partition saved as dataset
CorePartition (C:\Program Files (x86)\Analytic
Technologies\CorePartition)
Faction-by-actor indicator matrix saved as dataset CoreClasses (C:\Program Files
(x86)\Analytic Technologies\CoreClasses)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 15 Dec 12 20:53:38
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ตัวอย่ างการวิเคราะห์ การขยายเครือข่ ายสังคมออนไลน์ ศนู ย์ กลางเฉพาะบุคคลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
BLOCK DENSITIES OR AVERAGES
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:

test (C:\Users\Dell\Desktop\test)

Relation: 1
Density (matrix average) = 0.1444
Standard deviation = 0.3515
Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image matrix.
Density table(s) saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\Density
Standard deviations saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\DensitySD
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\DensityModel
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 09 Jan 13 22:22:45
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES:
-------------------------------------------------------------------------------Diagonal valid?
NO
Model:
SYMMETRIC
Input dataset:
test (C:\Users\Dell\Desktop\test)
1
2
3
Degree NrmDegree Share
------------ ------------ -----------1a
9.000 100.000 0.500
2b
1.000 11.111 0.056
3c
1.000 11.111 0.056
4d
1.000 11.111 0.056
5e
1.000 11.111 0.056
6f
1.000 11.111 0.056
7g
1.000 11.111 0.056
8h
1.000 11.111 0.056
9i
1.000 11.111 0.056
10 j
1.000 11.111 0.056

DESCRIPTIVE STATISTICS
1
2
3
Degree NrmDegree
------------ ------------ -----------1 Mean
1.800 20.000
2 Std Dev
2.400 26.667
3 Sum 18.000 200.000

Share
0.100
0.133
1.000
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4 Variance
5.760 711.111
5 SSQ 90.000 11111.111
6 MCSSQ 57.600 7111.111
7 Euc Norm
9.487 105.409
1
2
3
Degree NrmDegree
------------ ------------ -----------8 Minimum
1.000 11.111
9 Maximum
9.000 100.000
10 N of Obs 10.000 10.000

0.018
0.278
0.178
0.527
Share
0.056
0.500
10.000

Network Centralization = 100.00%
Blau Heterogeneity = 27.78%. Normalized (IQV) = 19.75%
Actor-by-centrality matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\test-deg
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 09 Jan 13 22:24:49
Copyright (c) 2002-12 Analytic Technologies
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CLOSENESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:
Method:
Output dataset:

test (C:\Users\Dell\Desktop\test)
Geodesic paths only (Freeman Closeness)
test-clo (C:\Users\Dell\Desktop\test-clo)

Note: Data not symmetric, therefore separate in-closeness and out-closeness
computed.

The network is not connected. Technically, closeness centrality
cannot be computed, as there are infinite distances.
Closeness Centrality Measures
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------6 f 49.000 90.000 18.367 10.000
2 b 49.000 90.000 18.367 10.000
8 h 49.000 90.000 18.367 10.000
4 d 49.000 90.000 18.367 10.000
9 i 49.000 90.000 18.367 10.000
1 a 54.000 9.000 16.667 100.000
5 e 57.000 17.000 15.789 52.941
3 c 57.000 17.000 15.789 52.941
7 g 57.000 17.000 15.789 52.941
10 j 57.000 17.000 15.789 52.941
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Statistics
1
2
3
4
inFarness outFarness inCloseness outCloseness
------------ ------------ ------------ -----------1 Mean 52.700 52.700 17.166 36.176
2 Std Dev
3.796 37.369 1.227 29.366
3 Sum 527.000 527.000 171.661 361.765
4 Variance 14.410 1396.410 1.504 862.370
5 SSQ 27917.000 41737.000 2961.805 21711.072
6 MCSSQ 144.100 13964.100 15.045 8623.702
7 Euc Norm 167.084 204.296 54.422 147.347
8 Minimum 49.000 9.000 15.789 10.000
9 Maximum 57.000 90.000 18.367 100.000
10 N of Obs 10.000 10.000 10.000 10.000
Network centralization not computed for unconnected graphs
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset test-clo
(C:\Users\Dell\Desktop\test-clo)
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 09 Jan 13 22:25:40
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
-------------------------------------------------------------------------------Input dataset:

test (C:\Users\Dell\Desktop\test)

Important note: This routine cannot handle valued data, so it binarizes your data
automatically.
It DOES handle directed (non-symmetric) data, so it does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 288.000
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1 a 32.000 44.444
2b
0.000 0.000
3c
0.000 0.000
4d
0.000 0.000
5e
0.000 0.000
6f
0.000 0.000
7g
0.000 0.000
8h
0.000 0.000
9i
0.000 0.000
10 j
0.000 0.000
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DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE
1
2
Betweenness nBetweenness
------------ -----------1 Mean
3.200 4.444
2 Std Dev
9.600 13.333
3 Sum 32.000 44.444
4 Variance 92.160 177.778
5 SSQ 1024.000 1975.308
6 MCSSQ 921.600 1777.778
7 Euc Norm 32.000 44.444
8 Minimum
0.000 0.000
9 Maximum 32.000 44.444
10 N of Obs 10.000 10.000
Network Centralization Index = 44.44%
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset C:\Users\Dell\Desktop\testbet
---------------------------------------Running time: 00:00:01
Output generated: 09 Jan 13 22:27:06
UCINET 6.439 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างกระดานสนทนา และบรรยากาศกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ภาพที่ 1 หน้ าหลักของกระดานสนทนา

ภาพที่ 2 ภาพชุดคาถามในกิจกรรมการเรี ยนรู้
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ภาพที่ 3 วีดิทศั น์กรณีตวั อย่างที่ใช้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

ภาพที่ 4 บรรยากาศห้ องเรี ยน
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ภาพที่ 5 กิจกรรมการเรี ยนการสอน

ภาพที่ 6 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ภาพที่ 7 กิจกรรมการเรี ยนการสอน

ภาพที่ 8 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ประวัติผ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวญาณี นาแถมพลอย เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
้ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 จากนันเข้
ศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ในปี การศึกษา 2553

