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การวิ จัยครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ (1) สร้ างเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ของศู นย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช (2) ทดลองใช้ เครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ ของศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช และ (3) ศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ ใช้เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช ประชากรได้แก่ นักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่สมัครเข้าเรี ยนในภาคต้น ปี การศึกษา 2554 ซึ่ งเป็ นนักศึกษาอยู่ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช จํานวน 1,684 คน เครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้ นฐาน องค์ประกอบด้านการสื่ อสารและการ
ประชาสั มพัน ธ์ และองค์ประกอบด้านการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ร ะหว่างนักศึ กษา ซึ่ งมี 7
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การสร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ขั้นที่ 2 การเชิ ญชวนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ขั้นที่ 3 การสร้างกลุ่มนักศึกษา มสธ. จังหวัด ขั้นที่ 4 การสร้างกลุ่มนักศึกษา มสธ. สาขาวิชา ขั้นที่ 5 การ
ปรับปรุ งและพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ขั้นที่ 6 การประเมินคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และขั้นที่ 7 การ
ดูแลและปรับปรุ งเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. ผลการทดลองใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้ง 4 ด้าน
คื อ ด้ า นรู ป แบบเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ด้ า นการสื่ อสารและการประชาสั ม พั น ธ์ จ าก ศู น ย์วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช ด้านการติ ดต่ อสื่ อสารในเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ระหว่าง
นักศึกษา และด้านประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
คําสํ าคัญ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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Abstract
The objectives of this research were to (1) develop an online social network for Sukhothai Thammathirat
Open University (STOU) students at the Regional Distance Education Center, Nakhon Si Thammarat (2) try out
the developed online social network , and ( 3) study the opinions of students on the developed network. The
research population comprised 1,684 undergraduate STOU students enrolling in the first semester of the
academic year 2011 under the supervision of STOU Regional Distance Education Center, Nakhon Si
Thammarat. Research tools were the online social network and a questionnaire. Research data were analyzed by
using percentage, mean and standard deviation.
The research findings revealed that:
1. An online social network consisted of basic elements, elements of communications and public
relations, and elements of communication network between students. There are 7 steps in developing an online
social network. Step 1: build an online social network, step 2: invite students to join the online social network,
step 3: create STOU provincial student groups, step 4: create STOU major student groups, step 5: develop and
improve the online social network, step 6: evaluate the quality of the network, step 7: maintain and update the
developed network.
2. The online social network was appropriate at the high level.
3. The students rated the online social network as appropriate at the high level in all 4 aspects, namely
the model of an online social network, communications and public relations of STOU Regional Distance
Education Center, Nakhon Si Thammarat, communication among students , and the benefits and satisfaction
toward the online social network.
Keywords: Online social network, Regional Distance Education Center, Sukhothai Thammathirat Open University

130 | ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558

การพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วทิ ยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

บทนํา

การสื่ อสารของโลกในยุคปั จจุบนั นับว่ามีความสะดวกและรวดเร็ วมาก เมื่อนับย้อนหลังไปจากวันนี้ สัก
10 ปี จะมี ใครคาดคิ ดไป ได้ ว่ า เท คโน โลยี ข องการสื่ อส ารนั้ น ได้ พ ั ฒ นาขึ้ น มาอย่ า งรวดเร็ วมาก
จากจดหมายธรรมดา โทรเลข โทรศัพท์บา้ น โทรสาร เพจเจอร์ โทรศัพท์มือถือ มาจนถึงการแชทผ่านอินเทอร์ เน็ต
โดยผ่านโปรแกรม facebook, twitter, hi5 สําหรับโปรแกรมการสื่ อสารที่มีท้ งั ภาพและเสี ยงในเวลาเดี ยวกันที่ ผ่าน
อินเทอร์ เน็ต ได้แก่โปรแกรม Skype, MSN เป็ นต้น จากการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารนี้ ทําให้สังคม
แวดวงต่ างๆ ได้นําเอาเทคโนโลยี ข องการสื่ อสารนี้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ ในการดําเนิ น งานกิ จกรรมของตัวเองกัน
กว้างขวางและหลากหลาย สําหรับการนําเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้กบั แวดวงการศึกษา ก็มีการนํามาใช้กนั อย่าง
หลากหลาย เพื่ อให้นาํ ไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทางการศึ กษา และการฝึ กอบรม โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้ทาํ การวิจยั เพื่อนําเอาเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้กบั การศึ กษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สําหรับการเรี ยน การนําเทคโนโลยีการสื่ อสารมาใช้กบั การศึ กษานั้น มีการนํามาใช้ในด้านบริ หารการศึ กษา ด้าน
วิชาการศึกษา และด้านบริ การการศึกษา ทั้งนี้กเ็ พื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ก่อตั้งจากแนวคิดที่ตอ้ งการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย โดยขยายโอกาสและให้ค วามเสมอภาคทางการศึ กษาอย่า งกว้างขวางแก่ ป ระชาชนทุ ก ชนชั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ อว่า มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ตาม
พระนามเดิ มในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งทรงดํารงพระอิสริ ยยศเป็ น “กรมหลวง
สุ โขทัยธรรมราชา” และทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เมื่ อวันที่ 5
กันยายน พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยจึ งถือวันนี้ เป็ นวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล หมายถึง ระบบการเรี ยนการสอนที่ไม่มีช้ นั เรี ยนแต่อาศัยสื่ อประสมได้แก่
สื่ อทางไปรษณี ย ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์และการสอนเสริ มรวมทั้งศูนย์บริ การทางการศึกษา โดยมุ่งให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ยตนเองอยู่กบั บ้านไม่ตอ้ งมาเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ การเรี ยนการสอนทางไกลเป็ นการสอนที่
ผูเ้ รี ยนผูส้ อนจะอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนร่ วมกันได้โดยอาศัยสื่ อประสมเป็ นสื่ อการสอน
โดยผูเ้ รี ยนผูส้ อนมีโอกาสพบหน้ากันบ้าง ณ ศูนย์บริ การการศึ กษาเท่ าที่ จาํ เป็ น การเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่ เกิ ดจากสื่ อ
ประสมที่ผเู ้ รี ยนใช้เรี ยนด้วยตนเองในเวลา และสถานที่ที่สะดวก
การสื่ อ สารของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในการสื่ อสารของนักศึ กษาร่ วมกับเพื่ อน
นักศึกษา ที่เรี ยนในแขนงวิชาเดียวกัน สาขาวิชาเดียวกัน หรื ออาจอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันแต่ไม่มีการติดต่อสื่ อสาร
ซึ่ งกันและกัน ด้วยข้อจํากัดของแต่ละบุคคลที่เลือกเรี ยนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย ล้วนแต่ตอ้ งมี
ภารกิจประจําที่ตอ้ งทํา ทางมหาวิทยาลัยได้จดั ช่องทางให้นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ติดต่อสื่ อสารกัน โดยจัดให้มี
ชมรมนักศึ กษา มสธ. ประจําจังหวัดแต่ละจังหวัด มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ ปรึ กษาชมรมนักศึ กษา และมี
ศูนย์วิทยพัฒนา ที่ อยู่แต่ละภูมิภาคคอยกํากับดูแลโครงการกิจกรรมของชมรมนักศึกษาประจําจังหวัด ในเขตพื้นที่
รั บ ผิด ชอบของศู นย์วิทยพัฒ นา โครงการกิ จกรรมของชมรมนักศึ กษานั้น เป็ นกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริ มการศึ กษา
ส่ งเสริ มความสําเร็ จของนักศึ กษา เช่ น โครงการเรี ยน มสธ. อย่างไรให้ประสบความสําเร็ จ โครงการพี่ ช่วยน้อง
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เพื่ อนช่ วยเพื่ อนเรี ยน โครงการเหล่ านี้ มีการดําเนิ นการอยู่ในหลายๆ ชมรม ทุ กปี การศึ กษาแต่ การเข้าร่ วมของ
นักศึกษานับว่ายังมีนอ้ ยอยู่ เพราะนักศึกษามีขอ้ จํากัดหลายด้านที่จะเข้าร่ วมได้
นักศึกษา มสธ. ส่ วนใหญ่ไม่สมัครเป็ นสมาชิ กชมรมนักศึกษา เป็ นเพราะนักศึ กษาอาจไม่ให้ความสําคัญ
กับการเข้าเป็ นสมาชิ กชมรมนักศึกษา เพราะเห็นว่าการเรี ยนทางไกลสามารถดําเนิ นการได้ดว้ ยตนเองไม่พ่ ึงพาคน
อื่ น โดยระบบการจัด การศึ ก ษาทางไกลจะอํา นวยความสะดวกในการให้ บ ริ การนั ก ศึ ก ษา จึ ง ไม่ ส นใจ
ที่ จะสมัครสมาชิ กชมรม ในการจัดกิ จกรรมของชมรมนักศึ กษาไม่ได้กระทําอย่างต่อเนื่ องและนักศึ กษาไม่ได้รับ
ประโยชน์จากชมรมเท่าที่ควร และเพราะสมาชิ กมีโอกาสรวมตัวกันทํากิจกรรมน้อย ซึ่ งขึ้นอยู่กบั เวลาที่ตอ้ งปลอด
ภาระการงาน จึ งจะมาช่ วยบริ หารงานชมรมกันได้ ทําให้ชมรมอ่อนแอไม่เข้มแข็ง ส่ งผลให้การจัดกิ จกรรมเพื่ อ
ช่วยเหลือนักศึกษาลดน้อยลงด้วย และนักศึกษาบางส่ วนไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่ วมกิจกรรมกับชมรม จึงทําให้
การบริ หารงานชมรมนักศึ กษาขาดความเข้มแข็ง (สุ นันท์ นิ ลบุ ตร และคณะ 2548: 84) การศึ กษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นักศึ กษาไม่ได้มีโอกาสสัมผัสมหาวิทยาลัยของตน ไม่มีแหล่งศึ กษาค้นคว้าอยู่
ใกล้ชิด ตลอดจนไม่มีช้ นั เรี ยนปกติเหมือนกับมหาวิทยาลัยทัว่ ไป จึงอาจเกิดความหว้าเหว่ ขาดเพื่อน ขาดครู อาจารย์
และขาดคนที่ จะให้คาํ ปรึ กษา ดังนั้นนักศึ กษาจึ งคาดหวังให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็ นตัวแทนหรื อเป็ นเครื อข่าย
ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ในภูมิภาคที่ สามารถสร้างความอบอุ่นใจให้กบั ตนได้ทุกๆ เรื่ อง ตลอดจน
ความคาดหวังอยากให้เป็ นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชในทุกๆ
เรื่ อง (เสน่ ห์ จุ ย้ โต และชาตรี วงศ์มาลา 2547: 12-13) สําหรั บเครื อข่ าย D4L ที่ มหาวิท ยาลัยได้ส ร้างขึ้ น เพื่ อให้
นักศึ กษาได้ติดต่อสื่ อสารระหว่างนักศึ กษาและมหาวิทยาลัยนั้นยังมี ขอ้ จํากัดอยู่บา้ ง เมื่อเที ยบกับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของเฟซบุ๊ก กล่าวคื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของเฟซบุ๊กได้อาํ นวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้อย่างมากใน
การเชื่ อมโยงเพื่อนเข้าหากันจากที่ ต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน เพื่อนสนิ ท เพื่อนสมัยมัธยมปลาย เพื่อนที่ ทาํ งาน
เก่า เพื่อนที่เรี ยนร่ วมกัน เป็ นสมาชิ กของเฟซบุ๊กโดยใช้ชื่อเดียว สามารถค้นหาเพื่อนและเข้ากลุ่มได้หลายกลุ่มอย่าง
สะดวก ภายในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น นําเสนอเอกสาร รู ปภาพ วีดีโอ ปฏิ ทินกิ จกรรมให้เรี ยนรู ้
ร่ วมกันได้อย่างหลากหลาย ทําให้มีผนู ้ ิ ยมใช้เฟซบุ๊กเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการนํามาใช้
เป็ นเครื อ ข่ ายสังคมออนไลน์ข องศู นย์วิทยพัฒ นา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรั บ
นักศึกษา
นัก ศึ กษาใหม่ ที่ ส มัค รเรี ยนกับ มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช จากนักศึ กษาที่ กรอกใบสมัค รเรี ย น
ผ่ า นศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช นครศรี ธ รรมราช จํา นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ไ ปรษณี ย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ (e-mail) มี จาํ นวนเพิ่ มมากขึ้ น และประกอบกับข้อมูลที่ อยู่ของนักศึ กษาใหม่ ภาคต้น ประจําปี
การศึ ก ษา 2554 (ข้ อ มู ล จากสํ า นั ก ทะเบี ย นและวัด ผล) ที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช นครศรี ธรรมราช ใน 7 จัง หวัด ภาคใต้ต อนบน ส่ ว นมากใช้ ไ ปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นช่องทางในการสื่ อสารของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่าการใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของนักศึกษา
เพื่ อเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารเพิ่มมากขึ้ น ดังนั้นจึ งมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา เพื่อเป็ นอีกช่ องทางของ
การสื่ อสารการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
จากปั ญหาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย การให้คาํ ปรึ กษาเพื่อช่ วยเหลือทางการ
เรี ยนกับนักศึกษา และความสําคัญของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงสมควรต้องศึกษาพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ให้ได้ช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเรี ยนของนักศึกษา ในระบบการเรี ยน
การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ ศู น ย์วิ ท ยพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช นครศรี ธรรมราช และเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากศูนย์วิทยพัฒนา ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์แห่งนี้ นักศึกษายังสามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อน
ที่เรี ยนในจังหวัดเดียวกัน และสามารถเข้ากลุ่มกับเพื่อนที่เรี ยนในสาขาวิชาเดียวกันที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนในชุ ดวิชาเดี ยวกัน สามารถเรี ยน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่ วยเหลือกันทางการเรี ยน ทําให้
นักศึกษาเกิดแรงจูงใจทางการเรี ยนสูงขึ้น สามารถลดปัญหาทางการเรี ยน และลดปัญหานักศึกษาออกกลางคันได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช
สําหรับนักศึกษา
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่ อ สร้ างเครื อข่ า ยสั งคมออนไลน์ ข องศู น ย์วิ ท ยพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช
นครศรี ธรรมราช
2.2 เพื่ อทดลองใช้เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ข องศู นยวิ ทยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
นครศรี ธรรมราช
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องศู น ย์วิ ท ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่
สมัค รเข้าเรี ย นในภาคต้น ปี การศึ ก ษา 2554 ซึ่ งเป็ นนัก ศึ กษาอยู่ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช ใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง
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สุ ร าษฎร์ ธ านี กระบี่ พัง งา ภู เก็ ต และจังหวัด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ งเฉพาะนัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ก รอกที่ อ ยู่ไ ปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Address) ไว้ในใบสมัครเรี ยนเท่านั้น (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนวัดผล) จํานวน 1,684 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ที่ ส มัค รเข้าเรี ย นในภาคต้น ปี การศึ กษา 2554 ซึ่ งเป็ นนักศึ กษาอยู่ในเขตพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของศู น ย์วิ ทยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช ใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง
สุ ราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมี 2 ระยะคือ
1) ระยะการทดลองใช้เครื่ องมือและหาคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 39 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
(1) แบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็ น 7 กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ตอนบนประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง
สุ ราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(2) สุ่ มนักศึ กษาจาก 7 กลุ่ ม โดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ ม ได้กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่ มจังหวัดชุ มพร 6 คน
ระนอง 4 คน สุ ราษฎร์ธานี 7 คน กระบี่ 5 คน พังงา 4 คน ภูเก็ต 6 คน และจังหวัดนครศรี ธรรมราช 7 คน จํานวน 39 คน
(3) สุ่ มเพื่อทดลองคุณภาพแบบเดี่ยว ได้จากกลุ่มจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 1 คน กลุ่มภูเก็ต 1 คน และ
กลุ่มนครศรี ธรรมราช 1 คน รวมเป็ นนักศึกษาที่ใช้ในการทดลองคุณภาพแบบเดี่ยว จํานวน 3 คน
(4) สุ่ มเพื่อทดลองคุณภาพแบบกลุ่ม ได้จากกลุ่มจังหวัดชุ มพร 1 คน สุ ราษฎร์ ธานี 1 คน กระบี่ 1
คน พังงา 1 คน ภูเก็ต 1 คน และจังหวัดนครศรี ธรรมราช 1 คน รวมเป็ นนักศึ กษาที่ ใช้ในการทดลองคุณภาพแบบ
กลุ่ม จํานวน 6 คน
(5) สุ่ ม เพื่ อ ทดลองคุ ณ ภาพแบบภาคสนาม ได้จ ากกลุ่ ม จัง หวัด ชุ ม พร 5 คน ระนอง 4 คน
สุ ราษฎร์ ธานี 5 คน กระบี่ 4 คน พังงา 3 คน ภูเก็ต 4 คน และจังหวัดนครศรี ธรรมราช 5 คน รวมเป็ นนักศึกษาที่ ใช้
ในการทดลองคุณภาพแบบภาคสนาม จํานวน 30 คน
2) ระยะการศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 375
คน ได้มาโดยนักศึ กษาผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็ นแบบออนไลน์ ผ่านลิงค์การ
เชื่อมโยงจากหน้าโปรไฟล์
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 รู ปแบบเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช
นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นโดยใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (facebook) โดยมีข้ นั ตอนในการสร้าง
และพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนี้
1) การศึกษารู ปแบบ และกระบวนการสร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2) การยกร่ างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย (1) จัดเตรี ยมข้อมูลนักศึกษาตามกลุ่มเป้ าหมาย (2)
จัดเตรี ยมข้อมูลเนื้ อหา รู ป ภาพเพื่ อใช้ในการสร้ างเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (3) ดําเนิ นการสร้ างเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ (4) เชิ ญนักศึกษาตามกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (5) จัดการนักศึกษาที่อยู่ในเครื อข่าย
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สังคมออนไลน์แล้ว เข้าร่ วมกลุ่ม “นักศึกษา มสธ.จังหวัด” และกลุ่ม “นักศึกษา มสธ.สาขาวิชา” ในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และ (6) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3) การตรวจสอบคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีทางการศึกษา (2) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ (3)
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้า นบริ ก ารการศึ ก ษา โดยมี การแก้ไ ขปรั บ ปรุ งเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ต ามข้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 3 ท่าน เพื่อให้ได้คุณภาพตามต้องการ
4) การปรับปรุ งและพัฒ นาเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (1) เมื่ อสร้างเสร็ จแล้วจะต้องปรั บปรุ งข่ าวสาร
การศึ ก ษาให้ เป็ นปั จจุ บั น ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ กิ จ กรรมการศึ ก ษาต่ า งๆ จากศู น ย์วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.
นครศรี ธรรมราช ในรู ปแบบตัวอักษร รู ปภาพ วีดิทศั น์ และแนะนําลิงค์ที่เป็ นประโยชน์กบั การศึกษา และ (2) ดูแล
และปรับปรุ งเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ โดยมี เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรี ธรรมราช เป็ นผูด้ ูแลระบบ
(Admin) และแต่งตั้งสมาชิกในกลุ่มนักศึกษา มสธ. จังหวัด สมาชิ กกลุ่มนักศึกษา มสธ. สาขาวิชา เป็ นผูด้ ูแลระบบ
ของกลุ่มในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัย และคอยตอบปั ญหานักศึกษาทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยนักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาพูดคุย ปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาที่ออนไลน์
5) การทดลองใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้ทดลองใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั นักศึ กษา จํานวน
39 คน เป็ นการทดลองแบบเดี่ยว จํานวน 3 คน การทดลองแบบกลุ่ม จํานวน 6 คน และการทดลองแบบภาคสนาม
จํานวน 30 คน
2.2 แบบทดลองคุณภาพเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
นครศรี ธรรมราช เป็ นแบบทดลองคุณภาพสําหรับผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ตอบเมื่อได้ทดลองใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์แล้ว โดยมีขอ้ คําถามตามลักษณะรู ปแบบของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผใู ้ ช้มีต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การสร้างแบบทดลองคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) กําหนดสิ่ งที่ จะประเมิ น คลอบคลุม (1) ด้านรู ปแบบเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (2) ด้านการสื่ อสาร
และการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช (3) ด้านการติ ดต่ อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ระหว่างนักศึกษา และ (4) ด้านประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2) ศึกษาหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดลองคุณภาพ
3) กําหนดรู ปแบบที่ เลือกใช้เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ที่ มี 5 ระดับ คื อ เห็ นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
4) สร้างแบบทดลองคุณภาพเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 31 ข้อ จําแนกข้อคําถามได้ดงั นี้
คือ (1) รู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 10 ข้อ (2) การสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ.นครศรี ธรรมราช จํานวน 8 ข้อ (3) การติดต่อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึกษา จํานวน 8
ข้อ และ (4) ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 5 ข้อ
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5) ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิและปรับปรุ ง โดยการนําแบบทดลองคุณภาพให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นการวัด
และประเมินผล พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดลองกับวัตถุประสงค์ ความชัดเจนของข้อ
คําถามและภาษาที่ใช้ ผลการตรวจสอบของผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่าแบบทดลองคุณภาพมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
6) ทดลองใช้แบบทดลองคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่ม จํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดลองคุณ ภาพ ผลปรากฏว่าผูท้ ดลองใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มี ความเข้าใจเกี่ ยวกับภาษาที่ ใช้ในแบบ
ทดลองคุณภาพ
7) จัดทําแบบทดลองคุณภาพฉบับสมบูรณ์ หลังจากปรับปรุ งแบบทดลองคุณภาพตามที่ ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะแล้ว ไว้สาํ หรับผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ตอบเมื่อได้ทดลองใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์แล้ว
2.3 แ บ บ ส อ บ ถ าม ค วาม คิ ด เห็ น ข อ งผู ้ ใ ช้ เ ค รื อ ข่ ายสั งค ม อ อ น ไล น์ ข อ งศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึ กษา เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ ผวู ้ ิจยั ได้
สร้างขึ้นเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งให้แสดงความคิดเห็นผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยมีขอ้ คําถามตามลักษณะ
รู ป แบ บ ข องเค รื อ ข่ ายสั งค มอ อ น ไลน์ ที่ ผู ้ ใ ช้ มี ต่ อเค รื อ ข่ ายสั งคม อ อน ไล น์ ข อ งศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ น า
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นแบบสอบถามโดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1) กําหนดสิ่ งที่ จะประเมิ น คลอบคลุม (1) ด้านรู ปแบบเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (2) ด้านการสื่ อสาร
และการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช (3) ด้านการติ ดต่ อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ระหว่างนักศึกษา และ (4) ด้านประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2) ศึกษาหลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
3) กํ า หนดรู ปแบบที่ เลื อ กใช้ เ ป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ ค่ า (Rating Scale) ที่ มี
5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
4) สร้างแบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 31 ข้อ จําแนกข้อคําถาม
ได้ดงั นี้ คือ (1) รู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 10 ข้อ (2) การสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช จํานวน 8 ข้อ (3) การติ ดต่อสื่ อสารในเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึ กษา
จํานวน 8 ข้อ และ (4) ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 5 ข้อ
5) ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิและปรับปรุ ง โดยการนําแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ น
การวัดและประเมินผล พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ความชัดเจน
ของข้อคําถาม และภาษาที่ ใช้จากแบบสอบถาม ผลการตรวจสอบของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เห็ นว่าแบบสอบถามความ
คิดเห็นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
6) ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองคุณภาพแบบกลุ่ม จํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ผลปรากฏว่ า ผู ้ใ ช้เครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภาษาที่ ใ ช้ใ น
แบบสอบถาม
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7) จัด ทํา แบบสอบถามฉบับ สมบู ร ณ์ หลังจากปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามที่ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ใ ห้
ข้อเสนอแนะ แล้ว ดํา เนิ น การจัด ทําแบบสอบถามฉบับ สมบู ร ณ์ เพื่ อนําไปใช้ส อบถามความคิ ด เห็ น จากผูใ้ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่อไป
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
3.1 การเตรี ยมการก่อนการหาคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1) ประสานงานกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ติดต่อประสานงานกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่อยูใ่ นจังหวัด
เขตพื้ นที่ รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช ที่ เข้าร่ วมเครื อข่ าย
สังคมออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผ่านทางเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (www.facebook.com/stounst) ไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโทรศัพท์ เพื่อให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ประเมินคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2) ชี้ แจงวัตถุป ระสงค์ของเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์ของเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ (www.facebook.com/stounst) ให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทราบ ผ่านทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
3) แนะนําการประเมินคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ การประเมินคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ประกอบด้วย 4 ด้าน (1) ด้านรู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (2) ด้านการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช (3) ด้านการติดต่อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึกษา และ (4)
ด้านประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
4) คุ ณ สมบัติ ผูป้ ระเมิ นเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ต้องมี คุ ณ สมบัติด ังต่ อไปนี้ (1) เป็ นนักศึ กษาที่ ใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และเข้าร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (www.facebook.com/stounst) (2) เข้าร่ วม
และติ ดตามข้อมูลข่ าวสารจาก เครื อข่ ายสังคมออนไลน์เป็ นประจํา และ (3) ร่ วมกลุ่มนักศึ กษา มสธ. เป็ นกลุ่ ม
จังหวัด (จังหวัดที่นกั ศึกษาอยู่หรื อที่ใช้เป็ นสนามสอบ) และร่ วมกลุ่มนักศึกษา มสธ. เป็ นกลุ่มสาขาวิชา (สาขาวิชา
ที่นกั ศึกษาเรี ยน) ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (www.facebook.com/stounst)
3.2 กําหนด วัน เวลา ในการทดลองคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1) การทดลองคุ ณภาพแบบเดี่ ยว ในการทดลองคุณภาพเครื อข่ ายสังคมออนไลน์แบบเดี่ ยว ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดนักศึ กษาผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 3 คน จากกลุ่มจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 1 คน กลุ่มภูเก็ต 1 คน
และกลุ่ ม นครศรี ธรรมราช 1 คน จํานวน 3 คน รวมเป็ นนักศึ กษาที่ ใช้ในการทดลองคุ ณ ภาพแบบเดี่ ยว ซึ่ งเป็ น
นักศึกษาผูท้ ี่เข้าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช
สําหรับนักศึกษา มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ดําเนินการทดลองคุณภาพแบบเดี่ยว ระหว่างวันที่ 5 –9 พฤศจิกายน 2555
2) การทดลองคุณภาพแบบกลุ่ม ในการทดลองคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบกลุ่ม ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดนักศึกษาผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 6 คน จากกลุ่มจังหวัดชุมพร 1 คน สุ ราษฎร์ธานี 1 คน กระบี่
1 คน พังงา 1 คน ภูเก็ต 1 คน และจังหวัดนครศรี ธรรมราช 1 คน รวมเป็ นนักศึกษาที่ใช้ในการทดลองคุณภาพแบบ
กลุ่ม ซึ่ งเป็ นนักศึ กษาผูท้ ี่ เข้าร่ วมเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ข องศูนย์วิท ยพัฒ นา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ดําเนิ นการทดลองคุณภาพแบบกลุ่ม ระหว่างวันที่ 3 –7
ธันวาคม 2555
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3) การทดลองคุณภาพแบบภาคสนาม ในการทดลองคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์แบบภาคสนาม
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดนักศึกษาผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ จํานวน 30 คน จากกลุ่มจังหวัดชุมพร 5 คน ระนอง 4 คน สุ
ราษฎร์ ธานี 5 คน กระบี่ 4 คน พังงา 3 คน ภูเก็ต 4 คน และจังหวัดนครศรี ธรรมราช 5 คน รวมเป็ นนักศึกษาที่ใช้ใน
การทดลองคุ ณ ภาพแบบภาคสนาม ซึ่ งเป็ นนักศึ กษาผูท้ ี่ เข้าร่ วมเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ข องศู น ย์วิท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรับ นักศึ กษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดําเนิ นการทดลอง
คุณภาพแบบภาคสนาม ระหว่างวันที่ 7 –11 มกราคม 2556
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บข้อมูลจากแบบทดลองคุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เก็บข้อมูลในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ โดย
คณะผูว้ ิจยั
2) การเก็บข้อมูลจากการเสนอแนะข้อคิดเห็นในการใช้สงั คมออนไลน์นกั ศึกษา (www.facebook.com/stounst)
โดยการรวบรวมข้อ เสนอแนะ ข้อ คิ ด เห็ น จากผูใ้ ช้เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ที่ ฝ ากคําถามไว้ท้ ังออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์
3) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเดี่ ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม เป็ นการเก็บ ข้อ มูล จาก
ปั ญหาข้อบกพร่ อง ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ จากการทดลองคุณภาพแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม
4) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็น จากผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นแบบสอบถาม
แบบออนไลน์ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็น
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ใช้ขอ้ มูลจากแบบทดลองคุณภาพเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2) การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ นของผูใ้ ช้เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ใช้ข ้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั
1. ผลการวิ เ คราะห์ การพั ฒ น าเครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ ของศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรั บนักศึ กษา ที่ ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นประกอบด้วยองค์ประกอบและขั้นตอน
ดังนี้คือ
1.1องค์ ป ระกอบเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
นครศรี ธรรมราช
1) องค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน ประกอบด้ว ย ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
นครศรี ธรรมราช ข้อมูลข่าวสาร รู ปภาพกิจกรรม นักศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทย
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช
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2) องค์ประกอบด้านการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช ข้อมูลข่าวสาร และนักศึกษาในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
3) องค์ประกอบด้านการติ ดต่ อสื่ อสารในเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย กลุ่มนักศึ กษา
มสธ.จังหวัด กลุ่มนักศึ กษา มสธ.สาขาวิชา ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช
นักศึกษาที่เข้าร่ วมในกลุ่ม ข้อมูลข่าวสาร และการสื่ อสารของนักศึกษาในกลุ่ม
1.2 ขั้น ตอนการสร้ างเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิท ยาลัยสุ โ ขทัย ธรรมาธิ ราช
นครศรี ธรรมราช มี 7 ขั้นตอนดังนี้ (1) การสร้ างเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ (2) การเชิ ญชวนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วม
เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (3) การสร้ างกลุ่ มนักศึ กษา มสธ. จังหวัด (4) การสร้ างกลุ่ มนักศึ กษา มสธ. สาขาวิช า
(5) การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (6) การประเมิ น คุ ณ ภาพเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ และ
(7) การดูแลและปรับปรุ งเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. ผลการทดลองใช้เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ข องศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าช
นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึกษา ที่ได้พฒั นาขึ้นในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
รู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก ด้านการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา
มสธ. นครศรี ธรรมราช มี ความเหมาะสมมาก ด้านการติ ดต่ อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึ กษา
มีความเหมาะสมมาก และด้านประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสมมากที่สุด
3. ผลการวิ เคราะห์ ความคิ ดเห็ น ของนักศึ กษาในการใช้เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ข องศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช สําหรับนักศึ กษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
และในรายด้านประกอบด้วย
3.1 ด้านรู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากอันดับแรก เรื่ องชื่ อของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มีค วามเหมาะสม และเรื่ องการจัดกลุ่ มนักศึ กษา มสธ. เป็ นกลุ่ม จังหวัด ในเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากอันดับรองลงมา
3.2 ด้านการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช มีค่าเฉลี่ยเห็น
ด้วยมากอันดับแรก เรื่ องข้อมูลข่าวสารจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนใน
ระบบการศึ ก ษาทางไกล และเรื่ องการสื่ อ สารและประชาสั ม พัน ธ์ ข่ า วสารการศึ ก ษาทัน สมัย เป็ นปั จ จุ บัน
มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากอันดับรองลงมา
3.3 ด้านการติ ดต่อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึ กษา มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากอันดับ
แรก เรื่ องการได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนนักศึ กษาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ เรี ยนด้วยกันทําให้เกิ ดแรงจูงใจทาง
เรี ยน และเรื่ องการมีเพื่อนนักศึกษาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คอยช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจในการเรี ยน มีค่าเฉลี่ย
เห็นด้วยมากอันดับรองลงมา
3.4 ด้านประโยชน์และความพึ งพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ ยเห็นด้วยมากอันดับแรก
เรื่ องคิดว่าสังคมออนไลน์น้ ี มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนทางไกล และเรื่ องมีความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคม
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ออนไลน์ ข องศู น ย์วิ ท ยพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช นครศรี ธ รรมราช สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษานี้ มาก
มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากอันดับรองลงมา
อภิปรายผล
1. คุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช นครศรี ธรรมราช
สําหรับนักศึกษา พบว่ามีความเหมาะสมมาก ปั จจัยที่ส่งผลให้คุณภาพของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสม
ม า ก นั้ น เนื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร พั ฒ น า เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ เป็ น ไ ป ต า ม ขั้ น ต อ น ดั ง นี้ คื อ
(1) สร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (2) เชิ ญชวนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (3) สร้างกลุ่มนักศึ กษา
มสธ. จังหวัด (4) สร้างกลุ่มนักศึกษา มสธ. สาขาวิชา (5) ปรับปรุ งและพัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (6) ประเมิน
คุณภาพเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และ (7) ดูแลและปรับปรุ งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ปวีณา มีป้อง
แล ะภ วรั ญ ช น์ รั ต น์ ภู่ วิ จิ ต ร์ (2555: 155-156) กล่ าวว่ า สิ่ งที่ ต้ อ งจั ด เต รี ยมก่ อน การส ร้ างโป รไฟ ล์
บนเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย (1) ชื่อเพจ (Page name) ชื่ อเป็ นส่ วนสําคัญของการสร้างหน้าเพจ (2) รู ปภาพ (Page Image)
รู ปภาพที่จะกําหนดให้เป็ นภาพประจําเพจควรเป็ นโลโก้ที่สื่อความหมายถึงเพจอย่างชัดเจน (3) ข้อมูล (Information)
ข้อมูลต้องเตรี ยมสําหรับหน้าเพจจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน้าเพจ และข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการอัพเดทให้สมาชิกรับทราบ และ (4) อีเมล์กลุ่มสมาชิก (Suggest to Friends)
2. ความคิดเห็นของผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.1 ด้านรู ปแบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ช้เห็นด้วยมากอันดับแรกกับเรื่ อง ชื่ อของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มีความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องมาจากชื่ อที่ใช้สาํ หรับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ชื่ อ “เครื อข่ายนักศึ กษา มสธ.
ภาคใต้ตอนบน” และชื่ อในการเข้าถึงเครื อข่าย (URL) คื อ www.facebook.com/stounst ซึ่ งชื่ อเครื อข่ายและชื่ อใน
การเข้าถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์สอดคล้องกับพื้นที่ และหน่ วยงานที่ รับผิดชอบให้บริ การนักศึ กษา มสธ.ใน 7
จังหวัด ภาคใต้ตอนบน และยังง่ายต่ อการจดจํา สะดวกในการค้นหาและการเข้าถึงเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ปวีณา มีป้อง และภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ (2555: 155) กล่าวว่า ชื่ อเป็ นส่ วนสําคัญของการสร้างหน้า
เพจ จึ งควรตั้งชื่ อให้สื่อความหมายที่ ชดั เจน สั้น กระชับ และจดจําได้ง่าย ที่ สําคัญก่อนบันทึ กชื่ อควรตรวจสอบ
ความถูกต้องให้แน่นอนเสี ยก่อน เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขชื่อได้อีก และสอดคล้องกับ เมธา เกรี ยงปริ ญญา
กิ จ (2554: 59-60) กล่าวว่า ชื่ อที่ ดีตอ้ งจําง่ายและสะกดง่าย Page ที่ มีชื่อสะกดยากหรื อการสะกดไม่คุน้ เคยกับคน
ไทยจะมีจาํ นวนสมาชิ กน้อยอย่างเห็นได้ชดั การตั้งชื่ อ Page นั้นไม่ได้มีไว้เพียงแค่แสดงตัวตนหรื อความเท่เท่านั้น
แต่ว่ามีผลอย่างมากกับการที่ผใู ้ ช้งานจะหา Page เจอ ไม่ว่าจะผ่านระบบการค้นหาของ facebook หรื อแม้แต่ในการ
ถูกจัดอันดับไว้ในผลการค้นหาของ Google
2.2 ด้านการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช ผูใ้ ช้เห็นด้วย
มากอันดับแรกกับเรื่ อง ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนใน
ระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช ได้ดาํ เนิ นงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในการดูแลรับผิดชอบนักศึ กษาที่ อยู่ในเขตพื้ นที่ รับผิดชอบ โดยให้บริ การนักศึ กษา
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ตั้งแต่แรกเข้าจนสําเร็ จการศึ กษา ในด้านการสื่ อสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ถือว่าเป็ นภารกิ จ
สําคัญ ที่ ตอ้ งการสื่ อ สารให้นักศึ กษาได้รั บทราบข้อ มูลข่ าวสาร เพื่ อให้นักศึ กษาได้เข้าร่ วมกิ จกรรมหรื อได้ท ํา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ทนั ตามเวลาที่ กาํ หนด จึงมีผใู ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เห็นด้วยมากอันดับแรก กับ
เรื่ องข้อมูลข่าวสารจากศูนย์วิทยพัฒ นา มสธ.นครศรี ธรรมราช ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ธีรพันธุ์ สักรวัตร (2554: 85)
กล่าวว่า การขอรับข้อมูลต่างๆ น่าจะเป็ นความต้องการพื้นฐานของผูใ้ ช้งาน facebook โดยทัว่ ไป เพราะฉะนั้นหากมี
การโพสต์ขอ้ มูลใดๆ ที่ ลูกค้าไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่ น และคนในองค์กรเป็ นผูท้ ี่ ตอบได้ หรื อผูด้ ูแลควรใช้
โอกาสนี้ ในการตอบสนองการขอร้ องนั้นให้เร็ วที่ สุ ด ในโลกของ Social Media ผูใ้ ช้งานมักจะชอบ การได้รับ
ข่าวสารบางอย่าง ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความลับต่างๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรื อข่าวลือที่
มักจะแพร่ สะพัดไปบน News Feed ได้รวดเร็ วกว่าปกติ แต่สิ่งที่สาํ คัญมากคือ ความถูกต้องของเนื้อหาของข่าวสาร
เพราะวิธีการเดียวที่จะป้ องกันผลเสี ยที่จะตามมาจากการให้ขอ้ มูลผิด ก็คือการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตั้งแต่ช่วงแรก ต้อง
เป็ นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2.3 ด้านการติดต่อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึกษา ผูใ้ ช้เห็นด้วยมากอันดับแรกกับ
เรื่ อง การได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่เรี ยนด้วยกันทําให้เกิดแรงจูงใจทางเรี ยน
ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้เปิ ดโอกาสให้กบั ทุกคนอย่างเท่าเที ยม โดยไม่จาํ กัดเพศ อายุ
อาชี พ เวลา สถานที่ เรี ยนอยูส่ ถานที่ใดๆ เวลาใดๆ ก็ได้ตามความพร้อมของผูเ้ รี ยน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละ
คนจึงมีสถานะที่แตกต่างกัน เพราะทุกคนมีหน้าที่การงานประจําที่ตอ้ งรับผิดชอบ การที่จะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน
ที่เรี ยนด้วยกันนั้นคงเป็ นไปได้ยาก แต่เครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พบปะกับเพื่อนที่เรี ยนด้วยกัน ผูใ้ ช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์จึงเห็นด้วยมากอันดับแรกกับเรื่ อง การได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนนักศึกษาในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ ชีห์ คลาร่ า (2553: 102-103) กล่าวว่า แต่ก่อนการคงความสัมพันธ์กบั ใครๆ เป็ นเรื่ องยาก
ถ้าคนสองคนมาพบกันในการประชุ ม การรักษาความสัมพันธ์ให้แน่ นแฟ้ นต้องให้คนใดคนหนึ่ งหรื อทั้งสองคน
คอยติ ดต่ อ กันตลอดเวลา การติ ด ต่ อสื่ อ สารจึ งต้องใช้เวลาและการวางแผน ในทางตรงกันข้าม เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ได้รับการออกแบบมาให้เป็ นการสื่ อสารแบบเชิ งรับ ข้อความแสดงสถานะ การแจ้งเตื อน และข้อความ
แสดงวันเกิดเพื่อนที่กาํ ลังจะมาถึงในเฟซบุ๊ก ช่วยเตือนให้เราติดต่อกันอยู่เสมอ สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้เราสนุกและมาจาก
ความรู ้สึกเห็นภาพ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา สื บค้นง่าย และอัพเดทเรื่ องราวต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง
2.4 ด้านประโยชน์และความพึงพอใจต่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ช้เห็นด้วยมากอันดับแรกกับเรื่ อง
คิดว่าสังคมออนไลน์น้ ี มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนทางไกล ทั้งนี้ เป็ นเพราะผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เห็น
ว่ามี ประโยชน์ต่อการรั บรู ้ข่าวสารการเรี ยนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ได้รับการตอบปั ญ หาต่างๆ จาก
เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี ได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนที่เรี ยนอยู่ในจังหวัดเดียวกันได้เข้ากลุ่มกับเพื่อนที่เรี ยนในสาขาวิชา
เดียวกัน ได้พบปะพูดคุยปรึ กษาหาหรื อกับเพื่อนที่เรี ยนด้วยกันทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คิ ดเห็ นของผูใ้ ช้เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ที่ มีต่อเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ในระดับเห็ นด้วยมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
ศิ ริ ลกั ษณ์ โรจนกิ จอํานวย (2555: 16) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจเป็ นอี ก องค์ป ระกอบหนึ่ งที่ สํา คัญ ของคุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความชอบและพอใจในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนความรู ้สึกยินดีที่ได้ติดต่อ
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กับผูใ้ ช้บนเครื อข่ายสังคม นอกจากนี้ คุณภาพความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้รู้สึกผูกพันกับการใช้เครื อข่ายสังคม
กล่าวคื อ องค์ประกอบความผูกพันเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ ทาํ ให้เกิดคุณภาพความสัมพันธ์ทาํ ให้ผใู ้ ช้ผกู พันใน
การติ ดต่อสื่ อสาร รู ้สึกสนุ กกับการติดต่อสื่ อสารรู ้สึกถูกใจที่ ได้ติดต่อสื่ อสารและต้องการรักษาความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ด้านรู ป แบบเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ผูใ้ ช้เห็ น ด้ว ยน้อ ยที่ สุ ด กับ เรื่ อง วี ดิ ท ัศ น์ ที่ นํา เสนอใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพราะฉะนั้น ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ต้องพิจารณาในการนําเสนอวีดิทศั น์ให้
เหมาะสม และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู ้ใช้เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ โดยการนํา เสนอวี ดิ ทัศ น์ บ น
เฟซบุ๊กบางส่ วนตามข้อจํากัดที่อพั โหลดขึ้ นได้ ส่ วนวีดิทศั น์ที่ไม่สามารถอัพโหลดบนเฟซบุ๊กได้ จะต้องอัพโหลด
ไว้ที่เว็บไซต์อื่น เช่น www.youtube.com แล้วสร้างลิงค์เชื่ อมโยงกับเฟซบุ๊ก และควรมีการสร้างลิงค์เชื่ อมโยงมายัง
วีดิทศั น์เพื่อการศึกษาชุดวิชา วีดิทศั น์กิจกรรมข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
1.2 ด้านการสื่ อสารและการประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรี ธรรมราช ผูใ้ ช้เห็นด้วย
น้อยที่ สุดกับเรื่ อง การสอบถามปั ญหาจากนักศึ กษาแบบฝากข้อความ มีความสะดวกและได้รับคําตอบที่ ถูกต้อง
รวดเร็ ว เพราะฉะนั้น ผูน้ าํ เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี ไปใช้เพื่อการสื่ อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต้องทํางาน
เป็ นที มและมีวางแผนจํานวนผูร้ ับผิดชอบในการตอบปั ญหาแต่ละช่ วงเวลาให้เหมาะสม ให้ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว สอดคล้องกับช่วงเวลาและความต้องการของผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสอบถามปั ญหา
1.3 ด้านการติดต่อสื่ อสารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึกษา ผูใ้ ช้เห็นด้วยน้อยที่ สุดกับเรื่ อง
การเข้ากลุ่มเพื่อนที่เรี ยน อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ทําให้มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันทางการเรี ยน เพราะฉะนั้น ผูน้ าํ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ีไปใช้ ควรบริ หารจัดการกลุ่มนักศึกษา มสธ.จังหวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยการเชิ ญ
ชวนนักศึกษา ชมรมนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางการเรี ยนทางไกลกับ
มหาวิทยาลัย ที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นและสังคม เข้ามาในกลุ่มนักศึกษา มสธ.จังหวัด เพื่อคอยช่วยเหลือ
ทางการเรี ยนโดยการให้ขอ้ มูล แนะนํา ปรึ กษาพูดคุย และให้กงั ลังใจในการเรี ยนกับผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ใน
กลุ่มนักศึกษา มสธ.จังหวัด
1.4 ด้านประโยชน์แ ละความพึ งพอใจต่ อเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ช้เห็ นด้วยน้อยที่ สุ ด กับเรื่ อง
หลังจากใช้เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ แ ล้ว ทําให้ม ่นั ใจว่าสามารถเรี ย นในระบบการศึ กษาทางไกลได้ป ระสบ
ความสําเร็ จ เพราะฉะนั้น ผูน้ าํ เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ี ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดนั้น ต้องคํานึ งถึงเรื่ องที่ผใู ้ ช้
เห็ นด้วยน้อยที่ สุ ด ดังประเด็นที่ กล่ าวมา และประเด็นอื่ น ที่ ผูใ้ ช้เห็ นด้วยน้อย ควรนําไปพัฒ นาเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ในการใช้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 การวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ใช้เว็บ ไซต์เฟซบุ๊ ก เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย พบว่า มี ผูใ้ ช้เครื อ ข่ ายสั งคม
ออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็ นจํานวนมาก ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการวิจยั พัฒนาเครื อข่าย
สังคมออนไลน์โดยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
2.2 การวิจยั ครั้งนี้ มีผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จาํ นวนมากได้สอบถามข่ าวสาร กิ จกรรมการศึ กษา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การสมัคร การลงทะเบียนเรี ยน การจัดกิจกรรมการ
เรี ยน โดยเฉพาะเรื่ องการออกให้ บ ริ การเคลื่ อ นที่ ข องศู น ย์วิ ท ยพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
นครศรี ธรรมราช ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ฉะนั้น การวิ จัย ครั้ งต่ อไปควรมี ก ารวิ จยั เกี่ ย วกับการออกให้บ ริ การ
นักศึกษาเคลื่อนที่ และการวิจยั พัฒนาการให้บริ การนักศึกษา
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