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ABSTRACT

คําสํ าคัญ: โซเชี ยลคอนสตรั คติ วิสต์, การเรี ยนรู้ แบบ
ผสมผสาน, เครื อ ข่ายสั งคมออนไลน์, การเรี ยนรู ้ โดยใช้
ปัญหาเป็ นหลัก

Blended learning approach is a teaching and
learning by combines normal classroom activities
with computer-based activities that requires a
high performance communication tools. Facebook
is one of the most popular social network tools. It
has high communication capabilities in both
synchronous and asynchronous activities. Thus
for, Facebook could consider as a high
performance communication tool for blended
learning, such functions of Facebook can support
the collaborative learning environment and
knowledge
integration
by
using
Social
Constructivist theories to design the learning
activities of blended learning. In addition, such
tools and methods are considered appropriate for
problem-based learning.

1) บทนํา
แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivist) มี
ความเป็ นมาโดยดั้ง เดิ ม นั้น เป็ นแนวคิ ด ในการเรี ย นรู้ ที่
คิดค้นโดย Vygotsky’s ซึ่ งเชื่อว่าการมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม
เครื่ องมือทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคม มีอิทธิ พล
ต่อการพัฒนาและเรี ยนรู้ (Anita, 2007) ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ตนเป็ นอยู่ และมีระดับ
พัฒนาการที่ตนจะมีศกั ยภาพจะไปให้ถึง ช่วงห่ างระหว่าง
ระดับ ที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน กับ ระดับ ที่ ผูเ้ รี ย นจะมี
ศักยภาพพัฒนาไปถึงนี้ เองที่ เรี ยกว่า Zone of Proximal
Development (ทิศณา แขมมณี , 2551) ซึ่ งระดับของช่วง
ห่ างนี้ ม ักจะมี ความแตกต่างกันในแต่ละบุ ค คล บางคนมี
ระดับสติปัญญาอยูเ่ หนื อระดับ บางคนมีอยูต่ ามระดับ บาง
คนอยูต่ ่าํ กว่าระดับ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่ผสู้ อนจะต้องพยายามทํา
ให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาระดับสติ ปั ญญาของตนเองไปสู่
ขั้น สู ง สุ ด เท่ า ที่ ◌่ ต นเองจะกระทํา ได้ ผูเ้ รี ย นจะสามารถ
สร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ร่ วมกับผูอ้ ื่นไม่ว่าจะเป็ นเพื่อน ครู หรื อพ่อแม่ รวมไปถึ ง
บุคคลอื่นๆในสังคมและวัฒนธรรม
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บทคัดย่ อ
ในการจั ด การเรี ยนรู ้ แ บบผสมผสานซึ่ งมี ก ารนํ า เอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเสริ มประสิ ทธิ ภาพนั้นจําเป็ น
จะต้องมีเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารที่สามารถตอบสนอง
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ออนไลน์ Facebook เป็ นหนึ่ งใน
เครื่ องมือทางระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่ งที่
ได้รับความนิ ยมสู ง เนื่ องจากสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การติดต่อสื่ อสารได้ท้ งั ในแบบประสานเวลาและแบบไม่
ประสานเวลา เครื่ องมือการสื่ อสารใน Facebook สามารถ
นํา มาใช้ส นั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมในการเรี ยนรู้ แ ละ
เสริ มสร้ า งบู ร ณาการทางความคิ ด โดยการออกแบบ
องค์ประกอบของกิจกรรมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์ ซึ่ งเหมาะที่จะนําไปใช้ในการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ น
หลัก (Problem-based Learning)

ผูส้ อนจะต้องใช้เทคนิ คต่างๆ ออกแบบการสอน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมี ปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น เช่น การทํางานเป็ นที ม
การทําโครงงาน เป็ นต้น ตลอดจนการนําเทคโนโลยีต่างๆ
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การศึ กษา รวมทั้งมี ส่วนเกี่ ยวข้องในระบบเศรษฐกิ จและ
สังคม และภัทรา เรื องสวัสดิ์ (2553) ที่พบว่า คนวัยทํางาน
ส่ วนใหญ่ มี ก ารใช้ บ ริ การเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์
Facebook โดย กิ จ กรรมที่ ท ํา เป็ นประจํา มากที่ สุ ด คื อ
สนทนากับเพื่อน อัพเดทสถานะข้อมูลส่ วนตัว รู ปภาพและ
หาข้อ มู ล แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล จากงานวิ จั ย ส่ ว นมากมี
ความเห็ น สอดคล้อ งที่ ต รงกัน ว่า ระบบเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์มีอิทธิ พลต่อการติดต่อสื่ อสารในชี วิตประจําวัน
ของนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และคนทํางาน

มาช่วยสนับสนุ นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การใช้
เครื่ องมือสื่ อสารทางไกลหรื อบริ การต่างๆ ที่มีในเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา
และห้องสนทนา เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการสนทนา อภิปราย
ค้นคว้า แก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ ครู และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญในวงวิ ช าชี พ ที่ อ าจอยู่ห่ า งไกลจากชั้น เรี ย น
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเหล่ านี้ จะมี ส่ ว นช่ วยให้ผูเ้ รี ย นสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งการเรี ยนรู้ต่างๆ ที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอันจะทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของพวก
เขาเองและผูอ้ ื่น

Bahar (2010) ได้กล่าวว่า ในอนาคตผูเ้ รี ยนมีแนวโน้มที่จะ
ใช้ Facebook มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ดัง นั้น ผูส้ อนจึ ง ควรใช้
ทรัพยากรเครื่ องมือต่างๆ ใน Facebook ในการจัดกิจกรรม
บนออนไลน์เพื่อสนับสนุ นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ย นกับ เนื้ อ หา และผูเ้ รี ย นกับ ผูส้ อน โดยอาจ
นํามาใช้ร่วมกับการเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ยงั คงทําให้ผสู้ อนได้
พบปะผูเ้ รี ยน และทราบถึงพฤติกรรมการเรี ยนในชั้นเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จะนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้
ทั้งนี้ Qiyun Wang et al (2011) ได้ใช้กลุ่มใน Facebook
แทนระบบจัดการเรี ยนรู้ (LMS) โดยใช้ประกาศข่าวสาร
ต่างๆ การแบ่งปั นทรัพยากรร่ วมกัน การจัดทําบทเรี ยนราย
สัปดาห์ และการอภิ ปรายออนไลน์กบั ผูส้ อน ผลการวิจัย
พบว่ า ผู้เ รี ยนมี ค วามพึ ง พอใจโดยทั่ว ไปในระบบการ
ทํางานของ Facebook ที่สามารถดําเนินงานและทํากิจกรรม
ต่างๆ กับกลุ่มเพื่อนได้ง่าย

การจัดการเรี ยนการเรี ยนรู้ โดยบูรณาการแนวคิ ดโซเชี ยล
คอนสตรัคติวิสต์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนออนไลน์น้ นั
ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ การทํางานร่ วมกัน และ
การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน (Ruey, 2010) จากที่
กล่าวมาข้างต้นเครื่ องมือทางเทคโนโลยีที่น่าจับตามมองใน
การนํามาใช้สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ รูปแบบนี้ คือ เครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ สั ง คม
ภายนอกของผูเ้ รี ยน

2) บทบาทของเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
ปั จจุ บนั พฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นที่
นิ ย มในทุ ก เพศ ทุ ก วัย โดยเฉพาะในกลุ่ ม นัก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึ กษา และคนวัยทํางาน โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้
ชีวิตประจําวัน การทํางาน การศึกษา เห็นได้จาก นักเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมี พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การ
อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดคือ 1-3 ชัว่ โมง มีความถี่
ในการใช้มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่ใช้เครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ คุ ย กับ เพื่ อ นปั จ จุ บ ัน และเพื่ อ นเก่ า
เหตุผลที่นกั เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายใช้บริ การเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เพราะได้รับข่าวสารใหม่ๆ สะดวก รวดเร็ ว
และช่วยผ่อนคลายความเครี ยด (ชนากิ ตติ์ ราชพิบูลย์,
2553) สอดคล้องกับฤดี พร ผ่องสุ ภาพ (2551) ที่ พบว่า
ปั จจุ บนั พฤติ กรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นที่
นิ ย มและขยายวงกว้างขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว ในทุ ก เพศ ทุ กวัย
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา และคนวัยทํางาน โดย
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการใช้ ชี วิ ต ประจํา วัน การทํา งาน

จากความคิดเห็นของงานวิจยั ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
นําเอา Facebook ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนนั้นเหมาะที่จะทําในรู ปแบบของ
การเรี ยนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่ งเป็ น
ระบบการเรี ยนรู้ที่ผสมผสานการเรี ยนในชั้นเรี ยนและการ
เรี ยนด้วยเทคโนโลยี โดยนําเอาข้อดีของการเรี ยนทั้ง 2
รู ป แบบมาผสมผสานกัน เพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรี ยนรู้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด (Bonk and Graham, 2006 อ้างถึงใน
จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณี กิจ, 2552) การเรี ยนรู้
แบบผสมผสานจะนําเสนอเนื้อหาวิชาโดยผสมผสานวิธีบน
ออนไลน์และวิธีพบปะในชั้นเรี ยน ส่ วนมากของเนื้ อหา
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(ร้อยละ 30 -75) นําเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ต เช่น กระดาน
สนทนา และบางส่ วนนําเสนอในชั้นเรี ยน (Sloan
Consortium Foundation, 2005 อ้างถึงใน จินตวีร์ คล้ายสังข์
และประกอบ กรณี กิจ, 2552) โดยที่ผสู้ อนทําหน้าที่เป็ นผู้
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้

ผูส้ อนเป็ นผูส้ ร้างสภาพแวดล้อมในการเรี ยนแบบแบ่งปั น
ประสบการณ์ Murphy et al (2005) ได้กล่าวถึงหน้าที่ของ
ผูส้ อนในการอํา นวยความสะดวกไว้ 3 ระดับ ได้แ ก่ 1)
ผูส้ อนให้คาํ แนะนําแก่ผเู้ รี ยนเพื่อพัฒนาทักษะทางกระบวน
ความคิด 2) เฝ้ าติดตามผูเ้ รี ยนในการพัฒนาทักษะที่ใช้ใน
การดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 3) อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้

3) หลัก ในการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิด โซเชี ย ล
คอนสตรัคติวสิ ต์

3.4) การเรียนรู้ จากเรื่องจริง (Authentic Learning)

Huang (2002) ได้นาํ เสนอหลักในออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิ ดโซเชี ยลคอนส ตรั คติ วิ ส ต์ ว่ า มี
องค์ประกอบอยู่ 6 ประการ ที่จะต้องคํานึงถึง ได้แก่

กิจกรรมในการเรี ยนรู้จะต้องเชื่ อมโยงกับสถานการณ์ใน
ชีวิตจริ ง โดยผูส้ อนอาจตั้งหัวข้อที่จะให้ผเู้ รี ยนค้นคว้ามา
โดยนําเอาสถานการณ์ในชีวติ จริ งมากําหนด

3.1) การเรียนรู้ อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning)

3.5) การเรี ย นรู้ โดยมี ผู้ เ รี ย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง (StudentCentered Learning)

โดยผูเ้ รี ยนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนด้วยกัน
นอกจากที่ จะแยกตัวออกไปศึกษาเองคนเดี ยว Hirumi
(2002) อ้างถึงใน ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ได้เสนอกรอบ
การปฏิ สัมพันธ์ ที่ช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ไว้ 3 ประการ
ได้แ ก่ 1) การปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นตนเอง 2) การปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูอ้ ื่น และผูเ้ รี ยนกับเนื้ อหาสาระ 3) การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งแนวคิดโซเชียล
คอนสตรั คติวิสต์จะให้ความสําคัญกับการปฏิ สัมพันธ์กบั
สังคมมากที่สุด

ให้ ผู้เ รี ยนได้ใ ช้ ค วามรู้ จ ากการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลและ
ประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ เช่น การเรี ยนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็ นหลัก ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าลงมือ
ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม ต า ม ค ว า ม ส น ใ จ ค ว า ม ถ นั ด แ ล ะ
ความสามารถของตนเอง (สุ วิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา,
2550)
3.6) การเรียนคุณภาพสู ง (High Quality Learning)

3.2) การเรียนรู้ ร่วมกัน (Collaborative Learning)

เป็ นการผลั ก ดั น ให้ ผู้ เ รี ยนใช้ ท ั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) ในเนื้ อหาบทเรี ยนและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวติ จริ ง

ผูเ้ รี ย นจะต้อ งมี ก ารร่ ว มกัน สร้ า งความรู้ ใ หม่ ๆ จากการ
นําเสนอและแลกเปลี่ ยนความคิ ดทางสังคม นันทลักษณ์
สถาพรนานนท์ (2549) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ นว่ า การจั ด
สภาพแวดล้อ มแบบเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน มี ค วามเอื้ อ ต่ อ ตาม
แนวคิ ด โซเชี ย ลคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์แ ละนํา ไปสู่ ผ ลสํา เร็ จ
ทางการเรี ยนรู ้ของนิสิตได้

หลักในการจัดการเรี ยนรู้ของ Huang มีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะพื้นฐานของแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ที่
สําคัญ 4 ประการ (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2548) ได้แก่ 1) การ
ให้ผเู้ รี ยนสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง 2) การเรี ยนรู้สิ่งใหม่
ขึ้นจากความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั 3) การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู้ 4) การจัด
สิ่ งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริ ง ทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย

3.3) การอํา นวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ (Facilitating
Learning)

369

4.1.2 โปรแกรมประชุ ม ทางไกลด้ วยวี ดิ ทั ศ น์ (VDO
Conference)
เป็ นการใช้ก ล้อ งวี ดิ ท ัศ น์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถเห็ น คู่ ส นทนา
พร้อมเสี ยงได้ โดย Facebook ได้มีการพัฒนาเครื่ องมือที่
เรี ยกว่า Video Call เข้ามาในระบบให้ผใู้ ช้สามารถพูดคุย
แบบเห็นคู่สนทนาได้ ตามรู ปที่ 2

4) เครื่องมือใน FACEBOOK กับรู ปแบบกิจกรรม
การสื่ อสาร
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ใ น Facebook
มี
ความสามารถของเทคโนโลยี Web 2.0 อันได้แก่ แชท
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ กระดานอภิปราย บล็อก และวิกิ
ซึ่ งอาจเปรี ยบเที ยบลักษณะเครื่ องมื อ ตามมิ ติเวลาในการ
เรี ยนรู ้บนออนไลน์ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2547) รู ปแบบเวลา
ในกิจกรรมการเรี ยนรู้และมีปฏิสัมพันธ์สามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 2 ประการ ได้แก่

รู ปที่ 2: เครื่ องมือ Video Call ใน Facebook

4.1) การเรี ยนรู้ ในมิติประสานเวลา (Synchronous Mode
of Learning)

4.2) การเรียนรู้ ในมิติต่างเวลา (Asynchronous Mode of
Learning)

กิ จ กรรมในลัก ษณะนี้ จะเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ผู้เ รี ยนและผู้ส อน
ออนไลน์พร้อมกัน ซึ่ งจะทําให้เกิดการสื่ อสารแบบโต้ตอบ
ในทันที เป็ นวิธีการที่เหมาะสําหรั บสถานการณ์ที่ผูส้ อน
ต้องการได้รับการตอบสนองจากผูเ้ รี ยนในทันที การเรี ยนรู้
แบบประสานเวลามักจะใช้เครื่ องมือหลัก ดังนี้

เป็ นการสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างการเรี ย นรู้ โดยผูเ้ รี ย นไม่
จําเป็ นจะต้องออนไลน์พร้อมกับผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนอื่น โดย
มักจะใช้เครื่ องมือหลัก ดังนี้
4.2.1 ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
เป็ นวิธีสื่อสารที่ผเู้ รี ยนและผูส้ อนสามารถติดต่อกันได้ตาม
เวลาสะดวก โดยสามารถสื่ อ สารกัน ได้ท้ ัง ในแบบเป็ น
ทางการ เช่น การส่ งคําตอบ และแบบไม่เป็ นทางการ เช่น
การสอบถาม การให้คาํ ปรึ กษา ซึ่ งใน Facebook มีระบบ
Message ซึ่ งทําหน้าที่เหมือนตูไ้ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
ส่ วนบุคคล ตามรู ปที่ 3

4.1.1 โปรแกรมสนทนา (Chat)
เป็ นโปรแกรมการสื่ อสารหลักที่ใช้ขอ้ ความพิมพ์ส่งผ่านไป
ยัง หน้า จอคอมพิ ว เตอร์ ข องกลุ่ ม คู่ ส นทนา ซึ่ งอาจจะมี
ภาพประกอบเป็ นตัวแทนของบุคคลนั้น (Avatar) เพื่อสร้าง
ความรู้สึกการมีส่วนร่ วม โดยใน Facebook จะมีเครื่ องมือ
Chat ฝังอยูใ่ นระบบ ซึ่ งสามารถสนทนาได้ท้ งั ในรู ปแบบ
ห้องสนทนา และการสนทนารายบุคคล ตามรู ปที่ 1

รู ปที่ 3: เครื่ องมือ Message ใน Facebook
4.2.2 กระดานอภิปราย (Forum)
เป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดและความร่ วมมื อ โดย
Facebook มีระบบ Status และ Comment ที่ทาํ งานใน

รู ปที่ 1: เครื่ องมือ Chat ใน Facebook
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รู ปแบบคล้ายคลึงกับกระดานอภิปราย ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถตั้ง
หัวข้อคําถามและแสดงความคิดเห็นไปมากับผูอ้ ื่นได้ ตาม
รู ปที่ 4

รู ปที่ 6: เครื่ องมือ Document ใน Facebook
ซึ่ งเครื่ องมือการสื่ อสารเหล่านี้ จะช่วยอํานวยความสะดวก
ในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ บนออนไลน์ ผูส้ อนสามารถนําเอา
เครื่ องมื อเหล่านี้ มาช่วยจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสานโดย
บูรณาการให้ผูเ้ รี ยนสร้ างความรู้ จากการทํางานเป็ นกลุ่ม
หรื อการสร้างความรู้ดว้ ยตนเองแล้วทําความเข้าใจจากการ
วิพากษ์งานของผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนคนอื่น เช่น การเรี ยนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem-based Learning)

รู ปที่ 4: ระบบ Status และ Comment ใน Facebook
4.2.3 บล็อก (Blog)
เป็ นเครื่ องมื อในการสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเขียนบันทึ กการ
เรี ยนรู้ประจําวัน และเปิ ดโอกาสให้ผสู้ อนและเพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยนสามารถให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เสนอข้อคิดเห็นแนบ
ไปกับบันทึกนั้นได้ โดยใน Facebook มีเครื่ องมือ Note ที่
ผูใ้ ช้สามารถสร้างบันทึ กการเรี ยนรู้และเปิ ดให้ผอู้ ื่นเข้ามา
แสดงความคิดเห็นต่อบันทึกของตนเองได้ ตามรู ปที่ 5

5) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก คือ การจัดการการ
เรี ย นรู้ โ ดยที่ ผูส้ อนเน้น ให้ผูเ้ รี ย นคิ ด แก้ปั ญ หาอย่า งเป็ น
กระบวนการ มีข้ นั ตอน มีเหตุผลด้วยตนเอง (สุ วิทย์ มูลคํา
และอรทั ย มู ล คํา , 2551) ซึ่ งกระบวนการเรี ยนรู้ จ ะ
ประกอบด้ว ยขั้น ตอนทั้ง หมด 6 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) ขั้น
กําหนดปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) ขั้นตั้งสมมุติฐาน
4) ขั้น เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล 5) ขั้น วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และ
ทดสอบสมมุ ติ ฐ าน 6) ขั้น สรุ ป ผล ซึ่ งผูเ้ ขี ย นได้นํา การ
จัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสานของ จิ นตวีร์ คล้ายสังข์ และ
ประกอบ กรณี กิจ (2552) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นหลัก ตามแนวคิ ด โซเชี ย ลคอน
สตรั ค ติ วิ ส ต์ โ ดยเพิ่ ม ขั้ นเตรี ยมความพร้ อ มและการ
ประเมินผลเข้าไปในกระบวนการรวมเป็ น 8 ขั้นตอน และ
นําเสนอทําเปรี ย บเที ย บเครื่ องมื อ ในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ระหว่างเครื่ องมือแบบดั้งเดิมกับการนํา Facebook เข้ามาใช้
ตามตารางที่ 1

รู ปที่ 5: เครื่ องมือ Note ใน Facebook
4.2.4 วิกิ (Wiki)
เป็ นเครื่ องมื อสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนและกลุ่มสามารถสร้ าง
และแก้ไขเอกสารร่ วมกัน ซึ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ กลุ่มผูเ้ รี ยนสามารถบันทึกและร่ วมกันทํางานในพื้นที่
ส่ วนกลางร่ วมกัน โดยใน Facebook สามารถสร้างกลุ่มการ
ทํ า งานขึ้ นมาได้ ซ่ ึ งในกลุ่ ม สามารถสร้ างเอกสาร
(Document) ที่ใช้ร่วมกันได้โดยสมาชิกในกลุ่มมีสิทธิ์ ที่จะ
เข้าไปแก้ไขและเพิ่มเติมบันทึกเอกสารของผูส้ ร้างในกลุ่ม
เดียวกันได้
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบวิธีการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื่ องมือการสื่ อสารแบบดั้งเดิมกับการนํา Facebook
เข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
การจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบดั้งเดิม
ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวสิ ต์
Facebook สนับสนุน
1. เตรียมความพร้ อม (ในชั้นเรียน)
ผูส้ อนอธิบายขั้นตอนการเรี ยนรู้ การประเมินผล และเครื่ องมือ
การสื่ อสารออนไลน์ต่างๆ
2. ขั้นกําหนดปัญหา (บนเว็บ)
ผูเ้ รี ยนศึกษาสถานการณ์ปัญหา และคําถามนํา เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ที่ผสู ้ อนนําเสนอไว้
3. ขั้นวางแผนแก้ ปัญหา (บนเว็บ)
ผูเ้ รี ยนประชุ มกลุ่ม เพื่อวางแผนที่ จะทํางานร่ วมกันในการ
แก้ปัญหา หาสาเหตุของปั ญหา วิเคราะห์ปัญหา
4. ขั้นตั้งสมมุติฐาน (บนเว็บ)
ผู ้ เ รี ยนคาดคะเนคํ า ตอบของปั ญหา โดยใช้ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ของตนมาแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายในกลุ่ม

ผูส้ อนใช้เว็บไซต์ประจํารายวิชาเพื่อ
แสดงรายละเอียดต่างๆ

ผูส้ อนใช้การสร้าง Pageประจํา
รายวิชาบน Facebook

ศึกษาปั ญหาและอ่านคําถามนําบน
เว็บไซต์รายวิชา

5. ขั้นเก็บรวบรวมข้ อมูล (บนเว็บและในห้ องเรียน)
ผูเ้ รี ยนศึ กษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ว่าจะต้องค้นคว้าจาก
แหล่ ง ใดเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งสามารถใช้เ อกสารที่ ผูส้ อนจัด หาไว้ใ ห้
รวมถึงค้นคว้าจากระบบออนไลน์

ผู ้เ รี ยนดํา เนิ น การแยกย้า ยออกไป
รวบรวมข้อมูลตามเอกสารในชั้นเรี ยน
และสื บค้นจากเว็บไซต์ แล้วนําความรู ้
ของตนไปใส่ ไว้ใน Forum ที่ได้ถูก
จัดเตรี ยมไว้
ผูเ้ รี ยนดําเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในข้อมูลที่ตนเองและ
สมาชิกได้หามาใส่ ไว้ใน Forum ที่
กําหนดไว้
สรุ ปแนวคิดที่ช่วยกันวิเคราะห์ได้จาก
Forum มาเป็ นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มใน
ชั้นเรี ยน
ผูส้ อนใช้ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ห้องสนทนา หรื อกระดานอภิปรายใน
การป้ อนข้อมูลกลับแก่ผเู ้ รี ยน

ศึกษาปั ญหาและอ่านคําถามนําบน
เอกสารที่ผสู ้ อนดําเนินการสร้างไว้ใน
กลุ่ม Facebook
ผูเ้ รี ยนประชุมกลุ่มด้วยการใช้ระบบ
Chat บน Facebook แล้วส่ ง Message
ไปยังผูส้ อน
ผูเ้ รี ยนดําเนินการพูดคุยผ่านการโพสต์
ความคิดเห็น ลงบนหัวข้อในกลุ่ม
รายวิชาที่ได้ต้งั ขึ้นมาใหม่โดยหัวหน้า
กลุ่ม แล้วตั้งสมมติฐานลงในเครื่ องมือ
Note
ผู ้เ รี ยนดํา เนิ น การแยกย้า ยออกไป
รวบรวมข้อมูลตามเอกสารในชั้นเรี ยน
และสื บค้นจากเว็บไซต์ แล้วนําความรู ้
ของตนไปใส่ ไว้ใน Note ของกลุ่ม

6. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน (บนเว็บ)
ผูเ้ รี ย นร่ ว มกันวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ ไ ด้ค ้นคว้ามา เพื่อ ทดสอบ
สมมติฐานที่ได้ต้งั ไว้
7. ขั้นสรุ ปผล (ในชั้นเรียน)
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปหลักการ ความรู ้ และแนวคิ ดจากการ
แก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลุ่มอื่นๆ ในห้องเรี ยน
8. ขั้นประเมินผล (ในชั้นเรียน)
ผูส้ อนประเมินผลงานของผูเ้ รี ยน โดยตัดสิ นผลบนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนและผลงาน ตลอดจนการให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่ผเู้ รี ยน

ผูเ้ รี ยนประชุมกลุ่มในห้อง Chatroom
ที่ได้กาํ หนดไว้ แล้วส่ งอีเมล์ไปยัง
ผูส้ อน
ผูเ้ รี ยนประชุมกลุ่มในห้อง Chatroom
ที่ได้กาํ หนดไว้ และตั้ง สมมติฐานลง
ใน Forum ที่ถูกกําหนดไว้

ผูเ้ รี ยนดําเนินการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในข้อมูลที่ตนเองและ
สมาชิกได้หามาใส่ ไว้ใน Note ของ
กลุ่ม
สรุ ปแนวคิดที่ช่วยกันวิเคราะห์ได้จาก
Note มาเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหา
เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มในชั้น
เรี ยน
ผูส้ อนใช้ Message Note หรื อ Group
Comment ในการป้ อนข้อมูลกลับแก่
ผูเ้ รี ยน

ทางเลื อ กที่ จ ะนํา เข้า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การสื่ อสารใน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น
เครื่ องมือเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิ ยม ทําให้
ผูส้ อนอาจใช้โอกาสนี้ในการนํามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู้
ทั้งนี้ ผสู้ อนควรเลือกรู ปแบบการบูรณาการที่สอดคล้องกับ
แนวคิ ด พื้ น ฐานของโซเชี ย ลคอนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เช่ น การ

7) บทสรุป
โดยสรุ ปการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์สามารถที่จะนําเอาการเรี ยนรู้บนออนไลน์เข้ามาใช้ใน
การเรี ยนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรี ยนในชั้นเรี ยนจริ ง
กับการทํากิจกรรมบนออนไลน์ ซึ่ ง Facebook เป็ นหนึ่ งใน
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ทิศนา แขมมณี . (2551). ศาสตร์ การสอน:
องค์ ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มี
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สตรั คติวิสต์ ที่มีต่อสั มฤทธิ ผลการเรี ยนในระบบ
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มหาวิทยาลัย.
ภัทรา เรื องสวัสดิ์. (2553). รู ปแบบการดําเนินชี วิต
และพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุ รางค์ โค้วตระกูล. (2548). จิตวิทยาการศึกษา.
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัยมูลคํา. (2551). 21 วิธีจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด.
ภาพพิมพ์.

เรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ซึ่ งรู ปแบบการสอนเหล่านี้
ล้ว นมุ่ ง เน้น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ของผูเ้ รี ย น ทํา ให้ ผูเ้ รี ย น
สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้จ ากสั ง คม ตลอดจนการทํา ให้ผูเ้ รี ย น
สัมผัสกับงานที่ ใกล้เคี ยงกับชี วิตจริ งโดยการแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น กับ คนรอบข้า ง และเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย น
ค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
มี ค วามหมายขึ้ น ทั้ง นี้ ผูส้ อนมี ห น้า ที่ เ ป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ เช่น การจัดเตรี ยม
เอกสารและเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การให้ ค าํ ปรึ ก ษา
ระหว่างดําเนินงาน และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับไปยังผูเ้ รี ยน
เป็ นต้น
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