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บทคัดย่อ

	 งานวิจยันีไ้ด้ท�าการศกึษาแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชุมชน	โดยการจดัท�าแบบสมัภาษณ์ท่ีได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญและน�าไป
สมัภาษณ์ภาคสนามกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั	คือ	สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชนต�าบลดอนคาและดอนใหญ่	จ�านวน	30	คน	
เพ่ือน�ามาจดัท�าเป็นแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชน		จาก
นัน้น�าแนวทางท่ีพฒันาขึน้ไปสูก่ารปฏิบตัภิาคสนาม	พบวา่องค์ความรู้ของกลุม่ตวัอยา่งดีขึน้และผลประเมินแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมเพ่ือการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชมุชน	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
กล่าวได้ว่า	แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมเพ่ือการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชมุชนช่วยให้กลุ่ม
วิสาหกิจชมุชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพและน�าไปประยกุต์การสง่เสริมการตลาดให้แก่สนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชนได้ดีย่ิงขึน้	

ค�าส�าคัญ  :		วิสาหกิจชมุชน	เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคม	การสง่เสริมการเรียนรู้

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.   
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บทน�า 

	 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบั
ท่ี	11	มีความตอ่เน่ืองจากแนวคดิของแผนพฒันาฯ	ฉบบั
ท่ี	8-10	โดยยงัคงยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เน้น
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการ
พฒันาในทุกมิติ	 เพ่ือให้แผนพฒันาฯ	 เกิดผลได้ในเชิง
ประจกัษ์	ส�านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ
จงึได้จดัท�าวิสยัทศัน์ประเทศไทยปี	พ.ศ.	2570	เน้นให้คน
ไทยภาคภมิูใจในความเป็นไทย	มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่ง
ความพอเพียง	มีความมัน่คงด้านอาหารและพลงังานอยู่
บนฐานเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขนัได้ในเวทีโลก	
และสามารถอยู่ในประชาคมภมิูภาคและโลกได้อย่างมี
ศกัดิ์ศรี	เน้นหลกัของการพฒันาชนบท	คือ	การยกระดบั
รายได้ของคนจนในชนบท	และการกระจายผลการ
พฒันาไปสูก่ลุม่เปา้หมายท่ียงัด้อยโอกาสให้ทัว่ถึง	โดย
มุง่ยกระดบัความสามารถของคนในชนบท	ขยายโอกาส
ทางการผลติ	การจ้างงาน	ตลอดจนสง่เสริม	และยกระดบั
คณุภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกบัสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	และในลกัษณะการสร้าง
ความสมดลุ	ในการพฒันาการวางแผนพฒันาประเทศ	
และแผนปฏิรูปความคดิและคณุคา่ใหมข่องสงัคมไทยท่ี
ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สงัคม	และมุง่ให้คนเป็นศนูย์กลางในการพฒันา	รวมทัง้
การใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้คนมีความ
สขุและมีคณุภาพ	ชีวิตท่ีดีขึน้	พร้อมทัง้ปรับเปลีย่นวิธีการ
พฒันาแบบแยกสว่น	มาเป็นการบรูณาการแบบองค์รวม	
เพ่ือให้เกิดความสมดลุระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม	 [1] จากเหตุผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าการสร้าง
โอกาสให้กบัผู้ยากจน	การเพ่ิมรายได้ของผู้ยากจนนัน้	
นอกจากจะต้องสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจใน
อตัราท่ีสงูแล้ว	 รัฐบาลต้องมีนโยบาย	ในพืน้ท่ีเปา้หมาย	
นโยบายพฒันาชนบท	ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจชมุชน	สร้าง
รากฐานท่ีมัน่คงให้ประเทศ	
	 จากแนวคดิและนโยบายการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน	 ด้วยกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน	
รัฐบาลจึงได้เสนอร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชมุชนเข้าสูรั่ฐสภา	โดยผ่านความเห็นชอบจากวฒิุสภา	
เม่ือวนัท่ี	8	พฤศจิกายน	2547	และผ่านความเห็นชอบ

จากสภาผู้แทนราษฎร	เม่ือวนัท่ี	10	พฤศจิกายน	2548	
ซึ่งน�าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ในวันท่ี	 18	
มกราคม	2548	และมีผลใช้บงัคบัในวนัถดัจากประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา	คือตัง้แตว่นัท่ี	19	มกราคม	2548	
เป็นต้นไป	[2]		โดยมีเจตนารมณ์	เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุ
เศรษฐกิจชุมชน	ซึ่งเป็นพืน้ฐานของพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างพอเพียง	โดยมีชมุชนจ�านวนหนึ่งอยู่ในระดบัท่ีไม่
พร้อมจะเข้ามาแขง่ขนัทางการค้า	สง่ผลให้ควรได้รับการ
สง่เสริมความรู้	และภมิูปัญญาท้องถ่ิน	การสร้างรายได้	
การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั	การพฒันาความสามารถใน
การจดัการและพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชมุชน	เพ่ือให้
ระบบเศรษฐกิจชมุชนมีความเข้มแข็ง	สามารถพฒันาสู่
การเป็นผู้ประกอบการของหนว่ยธรุกิจท่ีสงูขึน้	
	 การ ท่ีสินค้าจากกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนท่ีมี
คณุภาพ	แตไ่มส่ามารถน�าออกสูช่อ่งทางตลาดเพ่ือให้ผู้
บริโภครู้จักสินค้านัน้ได้	 ถือเป็นข้อจ�ากัดอย่างหนึ่งท่ี
ส�าคญั	เครือขา่ยสงัคมท่ีมีการเช่ือมตอ่แบบออนไลน์ถือ
เป็นเทคโนโลยีในการเช่ือมต่อกับบุคคลทั่วโลก	 โดย
บคุคลในเครือขา่ยสงัคมสามารถตชิม	บอกตอ่	แบบใกล้
ชิดกบักลุม่คนในสงัคมออนไลน์ด้วยกนั	[3]	 	จงึถือเป็น
ชอ่งทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถงึผู้บริโภคได้แบบตวัตอ่
ตวัผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์การสื่อสาร	เช่น	
โทรศพัท์สมาร์ทโฟน	และแทบ็เลต็	เป็นต้น	จงึได้มีแนวคดิ
ท่ีจะศกึษาแนวทางการน�าเทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมมา
พฒันาช่องทางการตลาดให้กบัสินค้าในวิสาหกิจชมุชน
ในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการจ�าหนา่ย	เผยแพร่ให้เป็น
ท่ีรู้จัก	 และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ บริโภคได้
โดยตรง	 เพ่ือให้สินค้าในวิสาหกิจชุมชนสามารถเป็นท่ี
รู้จกัและสามารถจ�าหนา่ยได้อยา่งแพร่หลายในระดบัชาติ
และนานาชาติ

วธีิการวจิยั 

	 การวิจยัแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี
เครือข่ายสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสินค้าวิสาหกิจชมุชน	มี
วิธีด�าเนินการวิจยัดงันี ้
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การศกึษาข้อมูลเอกสาร

	 การศกึษา	วิเคราะห์และรวบรวมข้อมลู		โดยผู้
วิจยัด�าเนินการศกึษา	วิเคราะห์	รวบรวมข้อมลูจากทฤษฎี	
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือน�ามาจัดท�าแบบสัมภาษณ์
แนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือ
การส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชน	 เพ่ือส่งแบบสอบ
สมัภาษณ์ให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของ
เนือ้หาของแบบสมัภาษณ์	

 การประเมินความสอดคล้องของเนือ้หา
แบบสัมภาษณ์

	 เม่ือได้หวัข้อเนือ้หาในแบบสมัภาษณ์จากขัน้
ตอนการศึกษาข้อมลูเอกสารแล้ว	จะน�ามาจดัท�าแบบ
ประเมินความสอดคล้องของเนือ้หา	มีคา่ระดบั	3	คา่	โดย
ก�าหนดให้ความคิดเหน็ของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะทา่น	แทน
ด้วยคา่ระดบัคะแนนดงันี ้
	 1	 	หมายถึง	 เหมาะสมในการน�ามาจัดเป็น
เนือ้หาในแบบสมัภาษณ์	
	 0		หมายถงึ	ไมแ่นใ่จในการน�ามาจดัเป็นเนือ้หา
ในแบบสมัภาษณ์	
	 -1		หมายถงึ	ไมเ่หมาะสมในการน�ามาจดัเป็น

เนือ้หาในแบบสมัภาษณ์	
	 จากนัน้สง่แบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญจ�านวน	
10ท่าน	 เพ่ือท�าการประเมินและน�าข้อมูลจากแบบ
ประเมินหาความสอดคล้องของเนือ้หาด้วยคา่ดชันีความ
สอดคล้อง	(IOC)	โดยหวัข้อในเนือ้หาส่วนใดมีค่าดชันี
ความสอดคล้องตัง้แต	่0.6	ขึน้ไป	จะน�าหวัข้อเนือ้หาสว่น
นัน้จดัท�าเป็นหวัข้อเนือ้หาในแบบสมัภาษณ์
	 ผลการพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาใน
แบบสมัภาษณ์	 มีค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	
0.80	ถงึ	1.00	ในแบบสมัภาษณ์	จงึก�าหนดเนือ้หาในแบบ
สมัภาษณ์ได้	2	ด้าน	คือ	ด้านสนิค้าและกลุม่ลกูค้า	และ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคม		

การศกึษาภาคสนาม 

	 การศกึษาภาคสนามเป็นการเก็บข้อมลูโดยการ
ศกึษาภาคสนาม	การสมัภาษณ์	และเทคนิคการสนทนา
แบบกลุม่	 ด้วยแบบสมัภาษณ์ท่ีผา่นการพิจารณาความ
สอดคล้องของเนือ้หา	 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูล
ส�าคญั	คือ	สมาชิกกลุม่วิสากิจชมุชนต�าบลดอนคาและ
ดอนใหญ่	อ�าเภอบางแพ	จงัหวดัราชบรีุ	จ�านวน	30	คน	
แสดงดงั	Figure	1

Figure 1. The data were collected by field studies 
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การจดัท�าแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้

	 จากข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูสมาชิกกลุม่
วิสากิจชมุชนต�าบลดอนคาและดอนใหญ่	อ�าเภอบางแพ	
จังหวัดราชบุรี	 จ�านวน	30	คน	จะน�าข้อมูลมาจัดท�า
แนวทางการและวิธีการสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือ
ขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชนดงันี ้
	 1.	การจดัเตรียมทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในชมุชน	เพ่ือให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้วยการการจดัเตรียมจดุ
บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ไวฟาย	
ภายในโรงเรียน	วดั	หรือศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน
	 2.	 การจัดฝึกอบรมความรู้เ ก่ียวทางด้าน
เทคโนโลยีพืน้ฐานและเทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการ
สง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชนให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชมุชน	
โดยเป็นการบรรยายเชิงสาธิต	ปฏิบตัิจริง	 	และมีผู้ช่วย
สอน	โดยมีหวัข้อการอบรม		การใช้งานโทรศพัท์มือถือ
เบือ้งต้น	การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัท์มือถือสมา
ร์ทโฟนด้วยไวฟายและเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ	การใช้
โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนเพ่ือถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ	
การใช้แอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือเพ่ือการตกแต่ง
ภาพ		การใช้เครือข่ายสงัคมผ่านโทรศพัท์มือถือสมาร์ท
โฟน		การใช้เครือข่ายสงัคมเพ่ือสง่เสริมวิสาหกิจชมุชน
ผา่นโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน

	 3.	การผลติสื่อเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเข้าถงึได้ตลอด
เวลาทัง้ในรูปแบบเอกสารและการเข้าถงึผา่นอินเทอร์เน็ต	
เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูในการเรียนรู้	ทบทวนตามหวัข้อการ
จดัฝึกอบรม
	 4.	จดัตัง้บคุคลหรือกลุม่บคุคลในชมุชนเพ่ือให้
ความรู้และเป็นผู้ เผยแพร่เทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมเพ่ือ
การส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชน	 เพ่ือให้ชุมชนมีผู้ ท่ีมี
ความรู้	ปฏิบตัไิด้จริงเป็นท่ีปรึกษาแก่สมาชิกของวิสาหกิจ
ชมุชนทัง้สมาชิกเก่า	สมาชิกใหมแ่ละกลุม่วิสาหกิจชมุชน
ใกล้เคียง

การปฏบิตัภิาคสนาม

	 จากแนวทางการจดัท�าแนวทางการและวิธีการ
สง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมเพ่ือการสง่
เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชน	ซึง่จะได้ก�าหนดเป็นวิธีการใน
การสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชน
ไปปฏิบตัภิาคสนามกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกลุม่วิ
สากิจชมุชนต�าบลดอนคาและดอนใหญ่	อ�าเภอบางแพ	
จงัหวดัราชบรีุ	จ�านวน	30	คน	ซึง่เป็นคนละกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีให้ข้อมลูแนวทางการจดัท�าแนวทางการและวิธีการสง่
เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริม
สินค้าวิสาหกิจชมุชนจากการเก็บข้อมลูการศกึษาภาค
สนาม		แสดงดงัรูปท่ี	2	และรูปท่ี	3

Figure 2. The training of community enterprise
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Figure 3. Media for Learning

การประเมนิผล

	 การประเมินผลแนวทางการสง่เสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชุมชน	ได้ท�าการทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลงัของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีได้ปฏิบตัิตามแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมเพ่ือการส่งเสริมสินค้า
วิสาหกิจชมุชนท่ีได้พฒันาขึน้ด้วย	T-Test	และท�าการ
ประเมินประสิทธิภาพแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน	จากกลุม่ตวัอยา่งกลุม่วิสาหกิจชมุชนจ�านวน	30	
คน	โดยท�าการหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัและวจิารณ์ผล 

	 ผลการวิจยัแนวทางการและวิธีการสง่เสริมการ
เรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสงัคมเพ่ือการส่งเสริมสินค้า
วิสาหกิจชมุชน	สามารถกลา่วได้ดงันี ้

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นีคื้อ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชมุชนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชมุชน
ต�าบลดอนคาและดอนใหญ่	อ�าเภอบางแพ	จงัหวดัราชบรีุ		
จ�านวน	30	คน	โดยมีข้อมลูทัว่ไปดงันี ้
	 เพศ
	 ชาย			 	 คดิเป็นร้อยละ		 30
	 หญิง		 	 คดิเป็นร้อยละ		 70

	 ชว่งอายุ
	 ตัง้แต	่16	–	30	ปี		 คดิเป็นร้อยละ		 13.34
	 ตัง้แต	่31	–	50	ปี		 คดิเป็นร้อยละ		 83.33
	 ตัง้แต	่50		ปี								 คดิเป็นร้อยละ		 3.33
	 ระดบัการศกึษา
	 ประถมศกึษา		 คดิเป็นร้อยละ		 83.33
	 มธัยมศกึษา				 คดิเป็นร้อยละ		 13.34
	 ปริญญาตรี						 คดิเป็นร้อยละ		 3.30

การทดสอบองค์ความรู้

	 ผลการทดสอบองค์ความรู้ก่อนและหลงัของ
กลุม่ตวัอย่างตามแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี
เครือข่ายสงัคมเพ่ือการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชมุชนท่ี
พฒันาขึน้โดยจดัท�าแบบทดสอบวดัองค์ความรู้ก่อนและ
หลงั	[4]	[5]	ผลการเรียนรู้ของผู้ เข้าอบรมมีผลการเรียนรู้
ดีขึน้	 โดยท�าการเปรียบเทียบจ�านวนคนท่ีสามารถตอบ
ค�าตอบจากแบบทดสอบได้ถกูต้องรายข้อ	แสดงดงัรูปท่ี	
4	และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายบคุคล	ผลการเรียน
รู้หลงัอบรมมีจ�านวนคะแนนท่ีถกูต้องเพ่ิมขึน้	แสดงดงัรูป
ท่ี	5		จากการทดสอบเปรียบเทียบผลลพัธ์องค์ความรู้ท่ี
ได้ก่อนและหลงัการใช้งานแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน		ด้วย	T-Test		พบวา่	มีความแตกตา่งกนั	ท่ีระดบั
นยัส�าคญัทางสถิต	ิ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

การประเมนิประสิทธิภาพ

	 ผลการประเมินประสิทธิภาพแนวทางสง่เสริม
การเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพ่ือการส่งเสริม
สิน ค้า วิสาหกิจชุมชน	 โดยจัดท� าแบบสอบถาม
ประสทิธิภาพแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือ
ขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชน	ผลการ

ประเมิน	พบวา่มีคา่เฉลี่ยเลขคณิตเทา่กบั	4.83	และคา่
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั	0.37		แสดงให้เหน็วา่	ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน	อยูใ่นระดบั	มากท่ีสดุ	แสดงดงัตารางท่ี	1
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Table 1  Performance evaluation of approach to learning social network technology to promote the 
community enterprise 

รายการประเมนิ ค่าเฉล่ียเลขคณิต    ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1.	การมีอินเทอร์เน็ตแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย	ช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้า
วิสาหกิจชุมชนความสะดวกในการความเหมาะสม

4.73	 0.45

2.	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ	ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มที่

4.90 0.31

3.	การมีผู้ช่วยสอนท�าให้เกิดความกระตือรือร้นในเทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชน

4.83 0.38

4.	การมีผู้ช่วยสอนท�าให้เกิดความกระตือรือร้นในเทคโนโลยีเครือ
ข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมสินค้าวิสาหกิจชุมชน

4.83 0.38

5.	สื่อการเรียนเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพ่ือการส่งเสริมสินค้า
วิสาหกิจชมุชน	ท�าให้ทบทวนเนือ้หาได้ตลอดเวลา

4.87 0.35

สรุป 4.83 	0.37

ผลการวจิยัและวจิารณ์ผล 

	 จากการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชุมชน	 โดยการจัดท�าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ผ่านการ
พิจารณาเนือ้หาความสอดคล้องของเนือ้หาจากผู้
เช่ียวชาญจ�านวน	10	คน	เพ่ือน�าไปสมัภาษณ์ภาคสนาม
กบัผู้ให้ข้อมลูหลกั	คือ	สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชนต�าบล
ดอนคาและดอนใหญ่	จ�านวน	30	คน	เพ่ือน�ามาจดัท�า
เป็นแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคม
เพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชน		จากนัน้น�าแนวทาง	
มาสู่การปฏิบัติภาคสนามการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน		การประเมินผลการทดสอบองค์ความรู้หลงัดีขึน้
กว่าก่อนได้ปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน	และผลการประเมินประสทิธิภาพแนวทางสง่เสริม
การเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพ่ือการส่งเสริม
สนิค้าวิสาหกิจชมุชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

สรุปผลการวจิยั 

	 จากการศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชุมชน	 โดยการจัดท�าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ผ่านการ
พิจารณาเนือ้หาความสอดคล้องของเนือ้หาจากผู้
เช่ียวชาญจ�านวน	10	คน	เพ่ือน�าไปสมัภาษณ์ภาคสนาม
กบัผู้ให้ข้อมลูหลกั	คือ	สมาชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชนต�าบล
ดอนคาและดอนใหญ่	จ�านวน	30	คน	เพ่ือน�ามาจดัท�า
เป็นแนวทางสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคม
เพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจชมุชน		จากนัน้น�าแนวทาง	
มาสู่การปฏิบัติภาคสนามการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน		การประเมินผลการทดสอบองค์ความรู้หลงัดีขึน้
กว่าก่อนได้ปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีเครือขา่ยสงัคมเพ่ือการสง่เสริมสนิค้าวิสาหกิจ
ชมุชน	และผลการประเมินประสทิธิภาพแนวทางสง่เสริม
การเรียนรู้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพ่ือการส่งเสริม
สนิค้าวิสาหกิจชมุชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ
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