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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ทำ� การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน โดยการจัดท�ำแบบสัมภาษณ์ ที่ได้ ผ่านการพิจารณาความสอดคล้ องของเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและน�ำไป
สัมภาษณ์ภาคสนามกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชนต�ำบลดอนคาและดอนใหญ่ จ�ำนวน 30 คน
เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็ นแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู้เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชน  จาก
นันน�
้ ำแนวทางที่พฒ
ั นาขึ ้นไปสูก่ ารปฏิบตั ภิ าคสนาม พบว่าองค์ความรู้ของกลุม่ ตัวอย่างดีขึ ้นและผลประเมินแนวทาง
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ
กล่าวได้ ว่า แนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชนช่วยให้ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพและน�ำไปประยุกต์การส่งเสริ มการตลาดให้ แก่สนิ ค้ าวิสาหกิจ
ชุมชนได้ ดียิ่งขึ ้น
ค�ำส�ำคัญ :  วิสาหกิจชุมชน เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคม การส่งเสริ มการเรี ยนรู้

Abstract
This research aims to study ways to encourage member of community enterprise to learn social
network technology in order to promote community enterprise products. By preparing a set of interviews
that have been considered by the consistency of the content from the experts and to interview field with
the primary members are community enterprise at Don Ka and Don Yai district of the 30 people. To be
prepared approaches to learning the social networking technology to promote community enterprise
products. Then take the approach that developed into the action field. The results showed that the these
members have better knowledge and the assessment of approach to learning social network technology
to promote the community level in most, said that approaches to learning social networking technology
to promote community enterprise products are helping community enterprise learning process effective
and applied to promote the market for community enterprise products better.
Keywords : community enterprise, social network technology, promote learning
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บทน�ำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้ น
คนเป็ นศูนย์ กลางของการพัฒนาและสร้ างสมดุลการ
พัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้ แผนพัฒนาฯ เกิดผลได้ ในเชิง
ประจักษ์ ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จึงได้ จดั ท�ำวิสยั ทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 เน้ นให้ คน
ไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถีแห่ง
ความพอเพียง มีความมัน่ คงด้ านอาหารและพลังงานอยู่
บนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ ในเวทีโลก
และสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้ อย่างมี
ศักดิ์ศรี เน้ นหลักของการพัฒนาชนบท คือ การยกระดับ
รายได้ ข องคนจนในชนบท และการกระจายผลการ
พัฒนาไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายที่ยงั ด้ อยโอกาสให้ ทวั่ ถึง โดย
มุง่ ยกระดับความสามารถของคนในชนบท ขยายโอกาส
ทางการผลิต การจ้ างงาน ตลอดจนส่งเสริม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ สอดคล้ องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และในลักษณะการสร้ าง
ความสมดุล ในการพัฒนาการวางแผนพัฒนาประเทศ
และแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่
ให้ ความส�ำคัญกับการมี ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม และมุง่ ให้ คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมทัง้
การใช้ เศรษฐกิจเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาให้ คนมีความ
สุขและมีคณ
ุ ภาพ ชีวติ ทีด่ ขี ึ ้น พร้ อมทังปรั
้ บเปลีย่ นวิธีการ
พัฒนาแบบแยกส่วน มาเป็ นการบูรณาการแบบองค์รวม
เพื่อให้ เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม [1] จากเหตุผลดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่าการสร้ าง
โอกาสให้ กบั ผู้ยากจน การเพิ่มรายได้ ของผู้ยากจนนัน้
นอกจากจะต้ องสร้ างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราที่สงู แล้ ว รัฐบาลต้ องมีนโยบาย ในพื ้นที่เป้าหมาย
นโยบายพัฒนาชนบท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้ าง
รากฐานที่มนั่ คงให้ ประเทศ
จากแนวคิดและนโยบายการแก้ ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน ด้ ว ยกิ จ กรรมวิ ส าหกิ จ ชุม ชน
รัฐบาลจึงได้ เสนอร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชนเข้ าสูร่ ัฐสภา โดยผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 และผ่านความเห็นชอบ
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จากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
ซึ่ ง น� ำ ลงประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษา ในวัน ที่ 18
มกราคม 2548 และมีผลใช้ บงั คับในวันถัดจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา คือตังแต่
้ วนั ที่ 19 มกราคม 2548
เป็ นต้ นไป [2]  โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริ มสนับสนุน
เศรษฐกิ จชุมชน ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานของพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่างพอเพียง โดยมีชมุ ชนจ�ำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่
พร้ อมจะเข้ ามาแข่งขันทางการค้ า ส่งผลให้ ควรได้ รับการ
ส่งเสริ มความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น การสร้ างรายได้
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การพัฒนาความสามารถใน
การจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพือ่ ให้
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้ มแข็ง สามารถพัฒนาสู่
การเป็ นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สงู ขึ ้น
การที่ สิ น ค้ าจากกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มี
คุณภาพ แต่ไม่สามารถน�ำออกสูช่ อ่ งทางตลาดเพื่อให้ ผ้ ู
บริ โภครู้ จักสินค้ านัน้ ได้ ถื อเป็ นข้ อจ� ำกัดอย่างหนึ่งที่
ส�ำคัญ เครื อข่ายสังคมที่มีการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ถือ
เป็ น เทคโนโลยี ใ นการเชื่ อ มต่อ กับ บุค คลทั่ว โลก โดย
บุคคลในเครื อข่ายสังคมสามารถติชม บอกต่อ แบบใกล้
ชิดกับกลุม่ คนในสังคมออนไลน์ด้วยกัน [3]  จึงถือเป็ น
ช่องทางการตลาดทีส่ ามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ แบบตัวต่อ
ตัวผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ต เป็ นต้ น จึงได้ มแี นวคิด
ที่จะศึกษาแนวทางการน�ำเทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมมา
พัฒนาช่องทางการตลาดให้ กบั สินค้ าในวิสาหกิจชุมชน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ�ำหน่าย เผยแพร่ให้ เป็ น
ที่ ร้ ู จัก และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคได้
โดยตรง เพื่อให้ สินค้ าในวิสาหกิจชุมชนสามารถเป็ นที่
รู้จกั และสามารถจ�ำหน่ายได้ อย่างแพร่หลายในระดับชาติ
และนานาชาติ

วิธีการวิจยั
การวิจยั แนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู้เทคโนโลยี
เครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชน มี
วิธีด�ำเนินการวิจยั ดังนี ้
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การศึกษาข้ อมูลเอกสาร
การศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้ อมูล  โดยผู้
วิจยั ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้ อมูลจากทฤษฎี
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น� ำ มาจัด ท� ำ แบบสัม ภาษณ์
แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่
การส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า วิ ส าหกิ จ ชุม ชน เพื่ อ ส่ ง แบบสอบ
สัมภาษณ์ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้ องของ
เนื ้อหาของแบบสัมภาษณ์
การประเมินความสอดคล้ องของเนื อ้ หา
แบบสัมภาษณ์
เมื่อได้ หวั ข้ อเนื ้อหาในแบบสัมภาษณ์ จากขัน้
ตอนการศึกษาข้ อมูลเอกสารแล้ ว จะน�ำมาจัดท�ำแบบ
ประเมินความสอดคล้ องของเนื ้อหา มีคา่ ระดับ 3 ค่า โดย
ก�ำหนดให้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน แทน
ด้ วยค่าระดับคะแนนดังนี ้
1  หมายถึง เหมาะสมในการน� ำมาจัดเป็ น
เนื ้อหาในแบบสัมภาษณ์
0  หมายถึง ไม่แน่ใจในการน�ำมาจัดเป็ นเนื ้อหา
ในแบบสัมภาษณ์
-1  หมายถึง ไม่เหมาะสมในการน�ำมาจัดเป็ น

7

เนื ้อหาในแบบสัมภาษณ์
จากนันส่
้ งแบบประเมินให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจ�ำนวน
10ท่ า น เพื่ อ ท� ำ การประเมิ น และน� ำ ข้ อ มูล จากแบบ
ประเมินหาความสอดคล้ องของเนื ้อหาด้ วยค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) โดยหัวข้ อในเนื ้อหาส่วนใดมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.6 ขึ ้นไป จะน�ำหัวข้ อเนื ้อหาส่วน
นันจั
้ ดท�ำเป็ นหัวข้ อเนื ้อหาในแบบสัมภาษณ์
ผลการพิจารณาความสอดคล้ องของเนื ้อหาใน
แบบสัมภาษณ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง
0.80 ถึง 1.00 ในแบบสัมภาษณ์ จึงก�ำหนดเนื ้อหาในแบบ
สัมภาษณ์ได้ 2 ด้ าน คือ ด้ านสินค้ าและกลุม่ ลูกค้ า และ
ด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครื อข่ายสังคม  
การศึกษาภาคสนาม
การศึกษาภาคสนามเป็ นการเก็บข้ อมูลโดยการ
ศึกษาภาคสนาม การสัมภาษณ์ และเทคนิคการสนทนา
แบบกลุม่ ด้ วยแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่ นการพิจารณาความ
สอดคล้ อ งของเนื อ้ หา โดยเก็ บ ข้ อ มูล จากผู้ใ ห้ ข้ อ มูล
ส�ำคัญ คือ สมาชิกกลุม่ วิสากิจชุมชนต�ำบลดอนคาและ
ดอนใหญ่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 30 คน
แสดงดัง Figure 1

Figure 1. The data were collected by field studies
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การจัดท�ำแนวทางการส่ งเสริมการเรี ยนรู้
จากข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลสมาชิกกลุม่
วิสากิจชุมชนต�ำบลดอนคาและดอนใหญ่ อ�ำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี จ� ำนวน 30 คน จะน� ำข้ อมูลมาจัดท� ำ
แนวทางการและวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชนดังนี ้
1. การจัดเตรี ยมทรัพยากรทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในชุมชน เพือ่ ให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ วยการการจัดเตรี ยมจุด
บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบไม่เสียค่าใช้ จ่าย เช่น ไวฟาย
ภายในโรงเรี ยน วัด หรื อศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน
2. การจั ด ฝึ ก อบรมความรู้ เกี่ ย วทางด้ าน
เทคโนโลยีพื ้นฐานและเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การ
ส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจชุมชนให้ แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
โดยเป็ นการบรรยายเชิงสาธิต ปฏิบตั ิจริ ง  และมีผ้ ชู ่วย
สอน โดยมีหวั ข้ อการอบรม  การใช้ งานโทรศัพท์มือถือ
เบื ้องต้ น การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์มือถือสมา
ร์ ทโฟนด้ วยไวฟายและเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ การใช้
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนเพื่อถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ
การใช้ แอปพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือเพื่อการตกแต่ง
ภาพ  การใช้ เครื อข่ายสังคมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ ท
โฟน  การใช้ เครื อข่ายสังคมเพื่อส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน

3. การผลิตสื่อเพื่อการเรี ยนรู้ที่เข้ าถึงได้ ตลอด
เวลาทังในรู
้ ปแบบเอกสารและการเข้ าถึงผ่านอินเทอร์ เน็ต
เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลในการเรี ยนรู้ ทบทวนตามหัวข้ อการ
จัดฝึ กอบรม
4. จัดตังบุ
้ คคลหรื อกลุม่ บุคคลในชุมชนเพื่อให้
ความรู้และเป็ นผู้เผยแพร่ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อ
การส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ ชุมชนมีผ้ ูที่มี
ความรู้ ปฏิบตั ไิ ด้ จริงเป็ นทีป่ รึกษาแก่สมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชนทังสมาชิ
้
กเก่า สมาชิกใหม่และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ใกล้ เคียง
การปฏิบตั ภิ าคสนาม
จากแนวทางการจัดท�ำแนวทางการและวิธีการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่ง
เสริมสินค้ าวิสาหกิจชุมชน ซึง่ จะได้ ก�ำหนดเป็ นวิธีการใน
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ไปปฏิบตั ภิ าคสนามกับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกกลุม่ วิ
สากิจชุมชนต�ำบลดอนคาและดอนใหญ่ อ�ำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 30 คน ซึง่ เป็ นคนละกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ให้ ข้อมูลแนวทางการจัดท�ำแนวทางการและวิธีการส่ง
เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริม
สินค้ าวิสาหกิจชุมชนจากการเก็บข้ อมูลการศึกษาภาค
สนาม  แสดงดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3

Figure 2. The training of community enterprise
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Figure 3. Media for Learning
การประเมินผล
การประเมินผลแนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน ได้ ท�ำการทดสอบองค์ความรู้ ก่อนและหลังของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ า
วิสาหกิจชุมชนที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นด้ วย T-Test และท�ำการ
ประเมินประสิทธิ ภาพแนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน จากกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ วิสาหกิจชุมชนจ�ำนวน 30
คน โดยท�ำการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั และวิจารณ์ ผล
ผลการวิจยั แนวทางการและวิธีการส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ า
วิสาหกิจชุมชน สามารถกล่าวได้ ดงั นี ้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นีค้ ือ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต�ำบลดอนคาและดอนใหญ่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
จ�ำนวน 30 คน โดยมีข้อมูลทัว่ ไปดังนี ้
เพศ
ชาย  
คิดเป็ นร้ อยละ 30
หญิง
คิดเป็ นร้ อยละ 70

ช่วงอายุ
ตังแต่
้ 16 – 30 ปี
ตังแต่
้ 31 – 50 ปี
ตังแต่
้ 50  ปี        
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา   
ปริ ญญาตรี      

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

13.34
83.33
3.33

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

83.33
13.34
3.30

การทดสอบองค์ ความรู้
ผลการทดสอบองค์ความรู้ ก่อนและหลังของ
กลุม่ ตัวอย่างตามแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี
เครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชนที่
พัฒนาขึ ้นโดยจัดท�ำแบบทดสอบวัดองค์ความรู้กอ่ นและ
หลัง [4] [5] ผลการเรี ยนรู้ของผู้เข้ าอบรมมีผลการเรี ยนรู้
ดีขึ ้น โดยท�ำการเปรี ยบเทียบจ�ำนวนคนที่สามารถตอบ
ค�ำตอบจากแบบทดสอบได้ ถกู ต้ องรายข้ อ แสดงดังรูปที่
4 และเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้รายบุคคล ผลการเรี ยน
รู้หลังอบรมมีจ�ำนวนคะแนนทีถ่ กู ต้ องเพิม่ ขึ ้น แสดงดังรูป
ที่ 5  จากการทดสอบเปรี ยบเทียบผลลัพธ์องค์ความรู้ท่ี
ได้ ก่อนและหลังการใช้ งานแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน  ด้ วย T-Test  พบว่า มีความแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
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Figure 4. Comparison of the number of participants who correct answer per question for pretest and
posttest

Figure 5. Comparison of the number of scores who correct answer per question for pretest and posttest
การประเมินประสิทธิภาพ
ผลการประเมินประสิทธิภาพแนวทางส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ ม
สิ น ค้ าวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยจั ด ท� ำ แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพแนวทางส่งเสริ มการเรี ยนรู้เทคโนโลยีเครื อ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ มสินค้ าวิสาหกิจชุมชน ผลการ

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 2 July-December 2016

ประเมิน พบว่ามีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.83 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37  แสดงให้ เห็นว่า ผลการ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพแนวทางส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน อยูใ่ นระดับ มากที่สดุ แสดงดังตารางที่ 1
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Table 1 Performance evaluation of approach to learning social network technology to promote the
community enterprise
รายการประเมิน
ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1. การมีอินเทอร์เน็ตแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยอำ�นวยความสะดวก
4.73
0.45
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้า
วิสาหกิจชุมชนความสะดวกในการความเหมาะสม
2. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือ
4.90
0.31
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มที่
3. การมีผู้ช่วยสอนทำ�ให้เกิดความกระตือรือร้นในเทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชน

4.83

0.38

4. การมีผู้ช่วยสอนทำ�ให้เกิดความกระตือรือร้นในเทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชน

4.83

0.38

5. สื่อการเรี ยนเทคโนโลยี เครื อข่ายสังคมเพื่ อการส่งเสริ มสินค้ า
วิสาหกิจชุมชน ท�ำให้ ทบทวนเนื ้อหาได้ ตลอดเวลา

4.87

0.35

สรุป

4.83

0.37

ผลการวิจยั และวิจารณ์ ผล

สรุ ปผลการวิจยั

จากการศึ ก ษาแนวทางส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุ ม ชน โดยการจั ด ท� ำ แบบสัม ภาษณ์ ที่ ไ ด้ ผ่ า นการ
พิ จ ารณาเนื อ้ หาความสอดคล้ อ งของเนื อ้ หาจากผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 10 คน เพื่อน�ำไปสัมภาษณ์ภาคสนาม
กับผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชนต�ำบล
ดอนคาและดอนใหญ่ จ�ำนวน 30 คน เพื่อน�ำมาจัดท�ำ
เป็ นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
เพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจชุมชน  จากนันน�
้ ำแนวทาง
มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ภ าคสนามการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน  การประเมินผลการทดสอบองค์ความรู้หลังดีขึ ้น
กว่ า ก่ อ นได้ ป ฏิ บัติ ต ามแนวทางส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน และผลการประเมินประสิทธิภาพแนวทางส่งเสริม
การเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ ม
สินค้ าวิสาหกิจชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่สดุ

จากการศึ ก ษาแนวทางส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุ ม ชน โดยการจั ด ท� ำ แบบสัม ภาษณ์ ที่ ไ ด้ ผ่ า นการ
พิ จ ารณาเนื อ้ หาความสอดคล้ อ งของเนื อ้ หาจากผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 10 คน เพื่อน�ำไปสัมภาษณ์ภาคสนาม
กับผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชนต�ำบล
ดอนคาและดอนใหญ่ จ�ำนวน 30 คน เพื่อน�ำมาจัดท�ำ
เป็ นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
เพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจชุมชน  จากนันน�
้ ำแนวทาง
มาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ภ าคสนามการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน  การประเมินผลการทดสอบองค์ความรู้หลังดีขึ ้น
กว่ า ก่ อ นได้ ป ฏิ บัติ ต ามแนวทางส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพือ่ การส่งเสริมสินค้ าวิสาหกิจ
ชุมชน และผลการประเมินประสิทธิภาพแนวทางส่งเสริม
การเรี ยนรู้ เทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริ ม
สินค้ าวิสาหกิจชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบล
ดอนคาและดอนใหญ่ อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่ให้
ข้ อมูลเพื่อประกอบการท�ำวิจยั และขอบคุณสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ที่ให้ ทนุ
สนับสนุนงานวิจยั นี ้
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