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ปีการศึกษา 2560



บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจิยั การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เทคนิคการนาํเสนอขายตรง ในรายวชิาการ

ขายตรง โดยใช ้Clip ในส่ือ Youtube โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ช่ือผูว้จิยั นายธนน  ลาภธนวรุิห์ 

สาขาวชิา การตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ  (1).  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของกระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อ

พฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการสร้างทีมงาน ก่อนการใช้

กระบวนการกลุ่มและหลงัการใช้กระบวนการกลุ่ม (2).  เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการจดัการเรียนรู้

แบบกระบวนการกลุ่ม  ในการแกปั้ญหานกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมใน

ชั้นเรียน รายวิชาการส่ือสารทางการตลาด    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการตลาด  ปวช. 2/3  ประจาํปีการศึกษา 2560จาํนวน 43 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ (1). การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนากนัอยา่งมีเป้าหมายในเร่ืองของเทคนิค

การนาํเสนอขายตรง  ระหวา่งผูส้ัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ในรายวิชาการขายตรง โดยใช้ Clip ในส่ือ 

Youtube  (2).  แบบบนัทึกการสังเกตพฤติกรรม และการปฏิบติังานกระบวนการกลุ่มของผูเ้รียน 

ในขณะทาํกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม วเิคราะห์ดว้ยการหาค่าระดบัคะแนน 3 ระดบั 

ผลการวจิยัพบวา่  

 1.  การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนากนัอย่างมีเป้าหมายในเร่ืองของเทคนิคการนาํเสนอขายตรง  

ระหว่างผูส้ัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ในรายวิชาการขายตรง โดยใช้ Clip ในส่ือ Youtube ปรากฏผล

ดงัน้ี 

 การใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความ

แตกต่างกนั  โดยนกัศึกษาทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมหลงัการใชกิ้จกรรม

กลุ่มสูงกวา่ก่อนการใชกิ้จกรรมกลุ่ม  ซ่ึงก่อนใชกิ้จกรรมกลุ่ม  มีนกัศึกษาไดค้ะแนนผา่นเกณฑ์ จาํนวน 

24 คน อยูใ่นระดบัดี จาํนวน 9 คน และอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 75  และไม่

ผา่นเกณฑ์ จาํนวน 13 คน อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 8 คน  อยูใ่นระดบัปรับปรุง จาํนวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 25   

 2.  การศึกษาผลของการใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ในการแก้ปัญหา

นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการส่ือสารทาง

การตลาด ปรากฏผลดงัน้ี 



(2) 
 

 ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมกระบวนการกลุ่มในชั้นเรียนจาํนวน 5 คร้ัง หลงัจบ

กิจกรรมกระบวนการกลุ่มทุกคร้ัง จะมีการประเมินผลการใชกิ้จกรรมกลุ่ม โดยผูส้อน และเพื่อนสมาชิก

ของกลุ่ม ดว้ยการใช้หัวขอ้รายการประเมิน ดงัต่อไปน้ี  (1).  การพูดหน้าชั้นเรียน การเป็นตวัแทน

นาํเสนอผลงานของกลุ่ม (2).  ความสนใจ การให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมกลุ่ม (3).  การมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็น (4).  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการวิจารณ์ผูอ่ื้นอย่าง

เหมาะสม และ(5). ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   ผูส้อนได้ติดตามผลการประเมินทุก

สัปดาห์ เพื่อดูพฒันาการของนกัศึกษาทุกคน  โดยเฉพาะนกัศึกษา จาํนวน 8 คน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน จากการทาํแบบสํารวจพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ก่อนทาํกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  

หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกระบวนการกลุ่มไปแล้ว 2 สัปดาห์  มีผลการพฒันาพฤติกรรมการกล้า

แสดงออกในทางท่ีเหมาะสมดีข้ึน 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ (1). ผูส้อนตอ้งคอยช้ีแนะ จะตอ้งใชเ้ทคนิค

การเสริมแรงเขา้มาช่วย ให้กาํลงัใจในลกัษณะเสริมแรงบวก กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะ

พฒันาพฤติกรรมการกลา้แสดงออกของตนเอง และทาํให้เห็นความสําคญัของการกลา้แสดงออกในทาง

ท่ีเหมาะสม  (2). การพฒันาพฤติกรรมการกลา้แสดงออกของผูเ้รียนแต่ละคน อาจมีขอ้จาํกดัเร่ืองสภาวะ

ร่างกาย และบุคลิกส่วนตวั  ท่ีเปล่ียนแปลงไดค้่อนขา้งยาก ซ่ึงผูส้อนตอ้งช่วยแกปั้ญหา และยอมรับการ

พฒันาของผูเ้รียนเท่าท่ีจะทาํได ้ หรือผูส้อนอาจเรียกพบพูดคุยกบัผูเ้รียนบ่อยๆ  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความ

เช่ือมัน่ กลา้ท่ีจะพดูกบัผูส้อน หรือกลา้แสดงออกต่อหนา้คนจาํนวนมากไดม้ากข้ึน 

 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป (1).  ในการนาํรูปแบบการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม

ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาพฤติกรรมในดา้นต่างๆ   อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผูส้อน

จะต้องทาํความเข้าใจหลักการของเทคนิคกระบวนการจดักิจกรรมกลุ่ม  โดยศึกษาจากคู่มือการจดั

กิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม (2).  ควรมีการประยุกตกิ์จกรรมกลุ่มน้ี

ไปใชเ้พื่อพฒันาพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม กบันกัศึกษาสาขาอ่ืนๆ โดยการฝึกพฤติกรรม

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขอนักศึกษาสาขานั้ นๆ



 

กติติกรรมประกาศ 

 

 จากการทาํงานวิจยัน้ี ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ท่านผูอ้าํนวยการ  ท่ีให้

โอกาส ให้ระยะเวลาในการทาํงานวิจยั  ขอขอบพระคุณ อาจารยศิ์ริ  ซํามาซา รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

วิชาการ ท่ีคอยติดตาม และให้กาํลงัใจในการทาํงานวิจยั  และขอขอบคุณ อาจารยเ์จตน์ตวีร์  พนัธ์ุคาํ

หวัหนา้สาขาวชิาการตลาด ท่ีคอยสอบถาม ติดตามการทาํงานวจิยัในคร้ังน้ี  

 งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จได้ดว้ยความกรุณาของ อาจารยธ์ัญศญา ธรรมิสกุล หัวหน้าศูนยว์ิจยั ท่ี

กรุณาให้คาํปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จนมีความ

ถูกตอ้ง สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ  ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณทีมงานงานหอ้งสมุดทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารยก์มลวรรณ  บุญสาย  นางสาวบูรณา  นิล

เนียม และนายสมพงษ ์ชูกล่ินหอม  ท่ีคอยช่วยเหลือดา้นภาระงาน ให้ผูว้ิจยัมีโอกาส และมีเวลาในการ

ทาํวจิยัอยา่งสมบูรณ์แบบ 

 ขอขอบใจนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการตลาด  ปวช. 2/3  

ประจาํปีการศึกษา 2560 จาํนวน 37 คน ท่ีให้ความร่วมมือในการทาํแบบสํารวจพฤติกรรมการกล้า

แสดงออก และเขา้ร่วมการทาํกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม เป็นอยา่งดี  

 

ธนน  ลาภธนวรุิฬห์
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ในยุคปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Online) หรือส่ือสังคม (Social Media) สองคาํ 

ท่ีสังคมเรียกติดปาก ซ่ึงมีความหมายเดียวกนั ใน บทความน้ีผูเ้ขียนเลือกใชค้าํ ว่า “ส่ือสังคมออนไลน์ 

(Social Media Online)” มีผูใ้ห้ความหมาย ส่ือ สังคมออนไลน์ ไวม้ากมาย ดงัน้ี ราชบณัฑิตยสถาน 

(2554) ไดบ้ญัญติั คาํ วา่ “Social Media” ไวว้า่ “ส่ือสังคม” หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ี

ให้บุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่น อินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็น

ของบริษทั ต่างๆ ใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านวา่ ไฮ-ไฟ้) 

ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ นาวิก นาํ เสียง (2554) ไดใ้ห้คาํ จาํ กดั ความของ ส่ือ

สังคมออนไลน์วา่ เป็นท่ีท่ีผูใ้ช ้อินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึง กนัและกนั โดยใชส่ื้อต่างๆ เป็น

ตวัแทนในการ สนทนา โดยไดมี้การจดัแบ่งประเภทของส่ือสังคม ออนไลน์ ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภท ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์(Publish) ท่ีมี Wikipedia, Blogger เป็นตน้ ประเภทส่ือแลกเปล่ียน (Share) ท่ีมี YouTube Flickr 

SlideShare เป็นตน้ ประเภท ส่ือสนทนา (Discuss) ท่ีมี MSN Skype Google Talk เป็นตน้  

ส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัมีความ กา้วหน้า มีการสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อ การ

ส่ือสารต่างๆ มากมาย อาทิ การพดูคุยเผชิญ หนา้แบบเรียวไทม ์(Real time) มีการปรับปรุงตวั โปรแกรม

ใหมี้การทาํ งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยัจากการถูกโจรกรรมทางขอ้มูล ออนไลน์ โดย

ใชโ้ปรโตคอล https แทน http เพื่อ เพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัสมาชิกในส่ือสังคมออนไลน์ นั้นๆ และมี

ความเสถียรมากข้ึน ไม่ลม้เหลวขณะ ใชง้านกบัจาํ นวนสมาชิกท่ีมากข้ึน ส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บการ

พฒันามาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ส่ือ สังคมออนไลน์โดยส่วนใหญ่จะเป็น

ความสามารถ ของเวบ็แอปพลิเคชนั 2.0 ซ่ึงจะมีการปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งผูใ้ห้และผูรั้บขอ้มูลได ้เป็นการ

ส่ือสาร สองทาง กล่าวคือผูรั้บขอ้มูลสามารถแสดงความ คิดเห็นหรือตอบผูใ้ห้ขอ้มูลไดโ้ดยทนัที เช่น 

การ แสดงขอ้คิดเห็นในบล็อก การพูดคุยผ่านโปรแกรม สนทนาออนไลน์ จุดเร่ิมตน้ของส่ือสังคม

ออนไลน์ เกิดจากเวบ็ไซตช่ื์อวา่ classmates.com เม่ือปี ค.ศ. 1995 และ SixDegrees สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 

1997 ซ่ึงอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถโพสตข์อ้มูลเก่ียว กบัตนเอง (Profile) แลว้เช่ือมต่อกบัเพื่อนได ้ต่อ มามี

ระบบท่ีทาํ ลกัษณะน้ีอยู่ในรูปแบบ “Web 2.0” ทาํ ให้ผูใ้ชง้านไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัผ่านเวบ็และเป็นท่ี 

นิยมมากข้ึน ดงัน้ี (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, 2556) Friendster (ระหว่าง ค.ศ. 2002 - 2003) 

MySpace (ระหวา่ง ค.ศ. 2004 - 2006) Facebook (ค.ศ. 2007 ถึงปัจจุบนั) 
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 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์แบ่งไดด้งัน้ี (แสงเดือน ผ่องพุฒ, 2556) 1. เครือข่ายสังคม 

(Social networking site) เป็นเวบ็ไซต์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานสามารถ สร้างขอ้มูลและเปล่ียนแปลง

ขอ้มูล เผยแพร่ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถ เขา้มาแสดงความเห็น หรือเผยแพร่ 

สนทนาโตต้อบ ได ้ตวัอยา่งไดแ้ก่ Facebook Badoo Google+ Linkdin และ Orkut เป็นตน้ 2. ไมโค

รบล็อก (Micro-blog) เป็น เวบ็ไซต์ท่ีใชเ้ผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ความสั้ น ในเร่ือง ท่ีสนใจเฉพาะดา้น 

รวมทั้งสามารถใชเ้คร่ืองหมาย # (Hashtag) เพื่อเช่ือมต่อ กบักลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ได ้

ตวัอยา่งไดแ้ก่ Twitter Blauk Weibo Tout และ Tumble เป็นตน้ 3. เวบ็ไซต์ท่ีให้บริการแบ่งปันส่ือ

ออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ผูใ้ชส้ามารถฝากหรือนาํ ส่ือ ขอ้มูล 

รูปภาพ วีดิโอข้ึนเวบ็ไซตเ์พื่อแบ่งปันกบั ผูอ่ื้นตวัอยา่งไดแ้ก่ Flicker Vimero Youtube Instagram และ 

Pinterest เป็นตน้ 4. บล็อก ส่วนบุคคลและองคก์ร (Personal and corporate blogs) เป็นเวบ็ไซต ์ท่ีผูเ้ขียน

บนัทึกเร่ืองราวต่างๆ เสมือนเป็นบนัทึก ไดอารีออนไลน์ สามารถเขียนในลกัษณะไม่เป็น ทางการและ

แกไ้ขไดบ้่อย ตวัอยา่งไดแ้ก่ Blogger Wordpress Bloggang และ Exteen เป็นตน้ 5. บล็อกท่ีมีส่ือส่ิงพิมพ์

เป็นเจา้ของ เวบ็ไซต ์(Blogs hosted by media outlet) เป็น เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการนาํ เสนอข่าวสารของส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ มีความเป็นทางการนอ้ยกว่าส่ือส่ิงพิมพ ์แต่มีรูป แบบและความเป็นทางการมากกว่าบล็อก 

ตวัอยา่ง คือ theguardian.com เจา้ของคือหนงัสือพิมพ ์The Gardian 6. วิกิ และพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่ม 

(Wikis and online collaborative space) เป็นเวบ็ไซตส์ํา หรับพื้นท่ีสาธารณะออนไลน์ เพื่อรวบรวม

ขอ้มูลและเอกสาร ตวัอย่างไดแ้ก่ Wikipedia Wikia เป็นตน้ 7. กลุ่มหรือพื้นท่ีแสดงความคิดเห็น 

(Forums, discussion board and group) เป็น เวบ็ไซตห์รือกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการ แสดง

ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ มีทั้งท่ีเป็นก ลุ่มส่วนตวัและสาธารณะ ตวัอย่างไดแ้ก่ Google groups 

Yahoo groups และ Pantip เป็นตน้ 8. เกมออนไลน์ท่ีมีผูเ้ล่นหลายคน (Online multiplayer gaming 

platform) เป็น เวบ็ไซต์ท่ีนาํ เสนอในลกัษณะการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

สามารถเล่นทั้งคน เดียวและเล่นไดเ้ป็นกลุ่ม ตวัอยา่งไดแ้ก่ Second  life และ World of Warcraft เป็นตน้ 

9. ขอ้ความสั้น (Instant messaging) เป็นการส่งขอ้ความส้นจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 10. การแสดงตนวา่อยู ่

ณ สถาน ท่ีใด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดง ตาํ แหน่งท่ีอยูพ่ร้อมความเห็นและรูปภาพในส่ือ 

สังคมออนไลน์ ตวัอยา่งไดแ้ก่ Facebook และ Foursquare เป็นตน้  

จากประเภทของส่ือออนไลน์และความสําคญัดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทาํงานวิจยัการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เทคนิคการนาํเสนอขายตรง ในรายวิชาการขายตรง โดยใช้ Clip ในส่ือ 

Youtube ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นใน

ยุคปัจจุบนั รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยนําข้อมูลไปปรับปรุง

วางแผนส่งเสริมพฒันาคุณภาพส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการสอน โดยใช ้Clip ในส่ือ Youtube เร่ืองเทคนิคการนาํเสนอขาย

ตรง   ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ   

 2. เพื่อการศึกษาการใช้ประโยชน์จากการใช้ Clip ในส่ือ Youtube ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากร คือ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้ นปีท่ี 2 (ปวช.2)  สาขาวิชา

การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ประจาํปีการศึกษา 2560  

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 (ปวช.2)  สาขาวิชาการตลาด 

(รอบเชา้)ไดแ้ก่   หอ้ง ปวช. 2/3 รวมจาํนวน 43 คน 

 ระยะเวลาในการทาํวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2560 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Online)   ตามศพัท์ของพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 

(2554) ไดบ้ญัญติั คาํ วา่ “Social Media” ไวว้า่ “ส่ือสังคม” หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ี

ให้บุคคลทัว่ไป มีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่น อินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็น

ของบริษทั ต่างๆ ใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านวา่ ไฮ-ไฟ้) 

ทวติเตอร์ (Twitter) วกิิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ 

พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  หมายถึง การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ในรูปแบบ และ

ลกัษณะต่างๆประกอบดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใช ้ ช่วงเวลาในการใช ้ และระยะเวลาในการใชเ้ฟสบุ๊ค 

ตลอดจนลกัษณะการใชง้านในรายการต่างๆ ของเฟสบุ๊ค เช่น การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็น ท่ีอาจ

ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด การแสดงออกทางกาย วาจา  ในลกัษณะท่ีดีงามหรือไม่ดีงามก็ได ้  โดยอาจ

รวมถึงความหลงใหลจนผิดปกติ  เช่น การใช้งานเฟสบุ๊คบ่อยคร้ัง การหยุดใช้ไม่ได ้ การขาดความมี

สัมพนัธภาพกบัคนรอบขา้ง มีอาการหงุดหงิดเม่ือไม่ไดใ้ชน้าน ซ่ึงส่งผลต่อการติดการใชง้านเฟสบุ๊ค ทาํ

ใหก้ลบัมาใชเ้ฟสบุค๊ซํ้ าเม่ือมีโอกาส 
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รูปแบบการใชส่ื้อออนไลน์

ประกอบการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ประโยชน์จากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง วตัถุประสงคใ์นการใช ้ส่ือสังคมออนไลน์ อนั

ประกอบดว้ยการใชเ้พื่อความบนัเทิง เพื่อสนทนากบัเพื่อนและคนอ่ืนๆ เพื่อหาขอ้มูลข่าวสาร เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์กับเพื่อนและสังคม เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อนาํขอ้มูลไปช่วยในการ

ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงขอ้สรุปของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ   

2.ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถไปใช้ในขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนพฒันา และ

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยทีางการส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งผูส้อนไดน้าํไปเป็น

แนวทางในการพฒันาคุณภาพส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

      ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 
 

                         

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลกัษณะข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่  

- เพศ 

- ช่องทางการใชบ้ริการส่ือออนไลน์ 

- บุคคลท่ีอาศยัอยูร่่วมดว้ย 

- วตัถุประสงคก์ารใช ้ส่ือออนไลน์ 

- ระยะเวลาการใชส่ื้อออนไลน์ 

 

ความพงึพอใจในการเรียน 

- ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

- ดา้นการนาํไปใช ้

- ดา้นความสะดวกต่อการใชส่ื้อ 



 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

จากการวิจยัเร่ือง  “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เทคนิคการนาํเสนอขายตรง ใน

รายวิชาการขายตรง โดยใช ้Clip ในส่ือ Youtube” ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ไดอ้าศยัแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

 1.  ส่ือสังคมออนไลน์กบัพฒันาการศึกษาและประเภทของส่ือสังคม ออนไลน 

 2.  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ    

 3.  แนวคิดทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ การใช้ส่ือเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจ  

 

1. ส่ือสังคมออนไลน์กบัพฒันาการศึกษาและประเภทของส่ือสังคม ออนไลน 

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Online) หรือส่ือสังคม (Social Media) สองคาํ ท่ีสังคมเรียก 

ติดปาก ซ่ึงมีความหมายเดียวกนั ใน บทความน้ีผูเ้ขียนเลือกใชค้าํ วา่ “ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media 

Online)” มีผูใ้ห้ความหมาย ส่ือ สังคมออนไลน์ ไวม้ากมาย ดงัน้ี ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดบ้ญัญติั 

คาํ วา่ “Social Media” ไวว้า่ “ส่ือสังคม” หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไป มี

ส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผา่น อินเทอร์เน็ตได ้ส่ือเหล่าน้ีเป็นของบริษทั ต่างๆ 

ให้บริการผ่านเวบ็ไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้) ทวิตเตอร์ 

(Twitter) วกิิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ 

นิยามของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) คือเป็นเวบ็ไซตท่ี์ให ้ 

ปัจเจกบุคคลไดก้ระทาํส่ิงต่างๆดงัน้ี  

1.สร้างฐานขอ้มูลส่วนตงับนพื้นท่ีสาธารณะหรือก่ึงสาธารณะในระบบท่ีมีขอบเขต 

2.เช่ือมต่อรายการต่างๆท่ีผูใ้ชย้อ่มใหมี้การแบ่งปันขอ้มูลไปยงับุคคลต่างๆท่ีติดต่อส่ือสารกนั 

3.สามารถเขา้ชมและกีดขวางรายการเช่ือมของบุคคลภายในระบบได ้ธรรมชาติและการตั้งช่ือ

ของการเช่ือมต่อเหล่าน้ีจะมีความหลากหลาย (Boyd & Ellison, 2007) 

                โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) 

เป็นซอฟแวร์ท่ีนิยมใช้งานบนอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองวิถีการดาํเนินชีวิตของคนยุคน้ีท่ีใช้เวลากบั

การใชอิ้นเตอร์เน็ตมากข้ึนจนเกิดเป็นสังคมออนไลน์ สําหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูลส่วนตวั บทความ 
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รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกนั และ

กิจกรรมอ่ืนๆรวมไปถึงเป็นแหล่งขอ้มูลจาํนวนมหาศาลท่ีผูใ้ช้สามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาข้ึนไดต้าม

ความสนใจของแต่ละคน  (อา้งอิงจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1) 

มีการสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อ การส่ือสารต่างๆ มากมาย อาทิ การพูดคุยเผชิญ หนา้แบบเรียว

ไทม ์(Real time) มีการปรับปรุงตวั โปรแกรมให้มีการทาํ งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยั

จากการถูกโจรกรรมทางขอ้มูล ออนไลน์ โดยใช้โปรโตคอล https แทน http เพื่อ เพิ่มความเช่ือมัน่

ใหก้บัสมาชิกในส่ือสังคมออนไลน์ นั้นๆ และมีความเสถียรมากข้ึน ไม่ลม้เหลวขณะ ใชง้านกบัจาํ นวน

สมาชิกท่ีมากข้ึน ส่ือสังคมออนไลน์ไดรั้บการพฒันามา โดยตลอดในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา ส่ือ 

สังคมออนไลน์โดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถ ของเวบ็แอปพลิเคชนั 2.0 ซ่ึงจะมีการปฏิสัมพนัธ์ 

ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บขอ้มูลได ้เป็นการส่ือสาร สองทาง กล่าวคือผูรั้บขอ้มูลสามารถแสดงความ คิดเห็น

หรือตอบผูใ้ห้ขอ้มูลไดโ้ดยทนัที เช่น การ แสดงขอ้คิดเห็นในบล็อก การพูดคุยผา่นโปรแกรม สนทนา

ออนไลน์ จุดเร่ิมตน้ของส่ือสังคมออนไลน์ เกิดจากเวบ็ไซตช่ื์อวา่ classmates.com เม่ือปี ค.ศ. 1995 และ 

SixDegrees สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1997 ซ่ึงอนุญาตให้ผูใ้ชส้ามารถโพสตข์อ้มูลเก่ียว กบัตนเอง (Profile) 

แลว้เช่ือมต่อกบัเพื่อนได ้ต่อ มามีระบบท่ีทาํ ลกัษณะน้ีอยูใ่นรูปแบบ “Web 2.0” ทาํ ให้ผูใ้ชง้านไดมี้

ปฏิสัมพนัธ์กนัผา่นเวบ็และเป็นท่ี นิยมมากข้ึน ดงัน้ี (กานดา รุณนะพงศา สายแกว้, 2556) Friendster 

(ระหวา่ง ค.ศ. 2002 - 2003) MySpace (ระหวา่ง ค.ศ. 2004 - 2006) Facebook (ค.ศ. 2007 ถึงปัจจุบนั) 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ   อรรถพร (2546: 29) ไดส้รุปวา่ คว ามพึงพอใจ หมายถึง 

ทศันคติห รือระดบัความ พึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ

กิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจาก พื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ระดบั

ของความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ กิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนั้นได ้ 

 

3.  แนวคิดทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ การใช้ส่ือเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจ  

 ทฤษฏีความคาดหวงัจากส่ือ 

      ทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ 

โดยใชแ้นวทางการอธิบายพฤติกรรมผูรั้บสารดว้ยหลกัการเดียวกนัคือเนน้การใชส่ื้อวา่เป็นพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนอยา่งมีเป้าหมายและมีเหตุผลตามหลกัการท่ีวา่พฤติกรรมของมนุษยล์ว้นแลว้แต่เป็นพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนโดยตั้งใจก่อนท่ีมนุษยจ์ะลงมือทาํส่ิงใดนั้นจะตอ้งวาดภาพไวใ้นใจก่อนแลว้ว่าน่ีคือส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการจะทาํ นักวิชาการส่ือสารจึงได้นําแนวทฤษฎีมาใช้กับพฤติกรรมการเปิดรับสารของมนุษย์

http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ท่ีการใชส่ื้อมีลกัษณะการเกิดข้ึนอยา่งมีเป้าหมายและผูรั้บสารสามารถ

อธิบายทางเลือกของเขาได ้

     ทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจมีพื้นฐานหลกัอยู ่3 ประการ คือ 

1.พฤติกรรมของมนุษย์นั้ นเป็นอิสระไม่เพียงแต่อิสระท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมต่างๆได้

เท่านั้น  หากแต่ยงัมีอิสระท่ีจะให้ความหมายส่วนตวักบัพฤติกรรมและประสบการณ์ต่างๆไดก้ล่าวคือ

ไม่จาํเป็นตอ้งมีความคิดเห็นเหมือนกบัคนอ่ืนๆ 

2.แมว้า่จะมีแรงจูงใจบางอยา่งอยูภ่ายในแต่ควรเลือกศึกษาเฉพาะพฤติกรรมท่ีผูรั้บสารสามารถ

อธิบายวตัถุประสงคท่ี์แสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา 

3.ส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับแนวทฤษฎีน้ีคือ อนาคตท่ีผูรั้บสารสามารถมองเห็น นัน่คือผูรั้บสาร

สามารถคาดการณ์ไดว้า่หากพฤติกรรมเช่นน้ีเกิดข้ึนจะมีส่ิงใดเกิดข้ึนตามมา 

(อา้งอิงจาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Expectancy_Theory.html 

 ทฤษฏีการใช้ส่ือเพือ่ประโยชน์และความพงึพอใจ 

        ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง 

รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการ

ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการ

ของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

         Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนต้องมีส่ิงจูงใจ 

(motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความตอ้งการ

บางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย

หรือความลาํบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการ

ยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการ

ส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระทาํในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือ

ไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี 

คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัดฟ์รอยด ์

         1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
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         อบัราฮมั  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ

ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ

ปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น คาํตอบ

ของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด 

ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

         1.1     ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 

อากาศ ยารักษาโรค 

         1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความตอ้งการ

เพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

1.3   ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 

1.4   ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือ 

และสถานะทางสังคม 

1.5      ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ 

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 

         บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือ

ความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลพยายาม

สร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุดลาํดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความ

ตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกย่องจาก

ผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความ

พึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นลาํดบัต่อไป 

(อา้งอิงจาก http://guboklewnaisus.blogspot.com/2013/03/2-facebook-5-1.html) 

2 ทฤษฏีการใชป้ระโยชน์จากความพึงพอใจ (Uses and Gratification Theory) 

ทฤษฏีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการส่ือสาร ซ่ึงเนน้ผูรั้บข่าวสารเป็นจุดเร่ิมตน้ใน

การศึกษาโดยเช่ือวา่ผูรั้บข่าวสารเป็นผูก้าํหนดวา่ตนตอ้งการอะไร ส่ืออะไรและเป็นเน้ือหาข่าวสารอะไร 

จึงสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได ้ผูรั้บข่าวสารจะเลือกใชส่ื้อและรับข่าวสารท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการและความพอใจของตน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดหน่ึงในทางการส่ือสารท่ีให้

ความสําคญัว่าผูรั้บสารคือตวัจกัรท่ีสําคญัจะตดัสินใจโดยอาศยัพื้นฐานความตอ้งการของตนเป็นหลกั 

แม็คคอมส์ และ เบคเกอร์ (McCombs and Becker: 1979:50-52) ไดอ้ธิบายว่าคนเรามีเหตุผลในการ

เลือกใช้ส่ือหรือเปิดรับส่ือมวลชนแตกต่างกนัไป และเหตุผลนั้นทาํให้คนเลือกท่ีจะใช้ส่ือมวลชนต่าง

http://guboklewnaisus.blogspot.com/2013/03/2-facebook-5-1.html
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ประเภทกนั คาํวา่เหตุผลน้ีหมายถึงอะไร บางอย่างท่ีส่ือมวลชนนั้นสามารถตอบสนองและสร้างความ

พอใจใหแ้ก่บุคคลนั้นไดซ่ึ้งเป็นเร่ืองเฉพาะบุคคล และน่ีคือส่ิงท่ีเรียกวา่ ความพึงพอใจ (Gratifications) 

แคทซ์ (Katz) บลูมเมอร์ (Blumler) และ เกอร์วิทซ์ (Gurvitch ) (1998) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการศึกษาการ

ใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจคือการศึกษาผูรั้บสารท่ีเก่ียวกบั 

                1.สภาวะทางสังคมและจิตใจซ่ึงก่อใหเ้กิด 

                2.ความตอ้งการการจาํเป็นของบุคคลและเกิดมี 

                3.ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆแลว้นาํไปสู่ 

                4.การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆอนัก่อใหเ้กิดผลคือ 

                5.การไดรั้บความพึงพอใจตามท่ีตอ้งการและ 

                6.ผลอ่ืนๆท่ีตามมาซ่ึงอาจจะไม่ใชผ้ลท่ีตั้งเจตนาไวก้็ได ้

                นอกจากน้ีมีงานวิจยัเก่ียวกบัการจาํแนกองคป์ระกอบหรือกลุ่มของการวดัความพึงพอใจของ

ผูรั้บข่าวสาร โดย ลี บี เบคเกอร์ (Lee B.Becker: 1979,54-73 ) วิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 

3 องค์ประกอบคือ 1) การติดตามข่าวสารและการแนะนาํพฤติกรรม (Surveillance/Guidance) ซ่ึง

สะทอ้นให้เห็นขอบเขตท่ีปัจเจกชนใช้ส่ือมวลชน เพื่อจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ตดัสินใจและเพื่อให้รู้เท่าทนัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 2) การใชป้ระโยชน์ทางการติดต่อส่ือสาร ความ

ต่ืนเตน้ และเสริมย ํ้าความเช่ือ (Communicatory Utility/Excitement/Reinforcement) ซ่ึงครอบคลุมถึง

การหลบหนีจากงานประจาํ การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าวสารกบัผูอ่ื้น การซึมซับ

ข่าวสารเขา้สู่ชีวติประจาํวนั 3) การหลีกเล่ียงไม่ใชส่ื้อ (Media Avoidance) สะทอ้นให้เห็นแนวโนม้ท่ีคน

ไม่ใชส่ื้อไม่รับข่าวสารจากส่ือ เป็นตน้ 

                จากทฤษฎีการใชส่ื้อและความพึงพอใจจากส่ือ เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของการใชส่ื้อวา่มี

ความสัมพนัธ์กบัการใชป้ระโยชน์และการตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย ์และการเนน้ความสําคญั

ของกลุ่มผูรั้บสารในฐานะผูก้ระทาํการส่ือสาร ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฏีดงักล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวคิดหลกั

สําคญัสําหรับการวิเคราะห์ผูรั้บสารซ่ึงเป็นนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครวา่ มีการใชป้ระโยชน์และ

ความพึงพอใจในการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook) เพื่ออะไรและในระดบัใด 

( อ้ า ง อิ ง จ า ก  http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1)

http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou/2014/08/21/entry-1


 
 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 (ปวช.2)  สาขาวิชาการตลาด 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ประจาํปีการศึกษา 2560    

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปีท่ี 2 (ปวช.2) สาขาวิชาการตลาด 

(รอบเชา้)ไดแ้ก่   หอ้ง ปวส. 2/3  รวมจาํนวน 37 คน 
  

เคร่ืองมือในการวจัิย 

 1.  ส่ือสังคมออนไลน์ทีส่นับสนุนการเรียนการสอน  จาํ นวน 4 ชุด และทดสอบคุณภาพของส่ือ

สังคมออนไลน์ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพส่ือสูงกวา่(E1/E2)สูงกวา่เกณฑ์ 75/75 

เท่ากบั 48.46/80.81 ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ค่าประสิทธิภาพส่ือสูงกวา่(E1/E2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  แบบทดสอบเพื่อประเมินสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวน 2 ชุดไดแ้ก่คะแนนของ Clip (E1) 

และคะแนนการนาํเสนอ(E2)  และทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อประเมินสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียน หลงัเรียน ภาคทฤษฎีจาํ นวน 20 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํ แนก (B)ของ

ขอ้สอบเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าตั้งแต่ .20 ถึง .80 ข้ึนไป ไดข้อ้ของขอ้สอบเป็นรายขอ้ ท่ีมีค่าตั้งแต่ .20 ถึง .80 

ข้ึนไป ไดข้อ้ KR-20 ของ Kuder-Richardson เท่ากบั 0.94 และความเท่ียงตรงตามเน้ือหา มีค่าเท่ากบั 

0.50  

 

คะแนน 

Clip (E1) 

คะแนนการ

นาํเสนอ (E2) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ดา้นพฤติกรรม ประโยชน์ ของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 (ปวช.2) สาขาวชิาการตลาด  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 (ปวช.2) สาขาวชิาการตลาด (รอบ

เชา้)ไดแ้ก่   หอ้ง ปวช. 2/3  รวมจาํนวน 37 คน  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2560  โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1. การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท้าํการศึกษาแนวคิดหลกัการ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม ประโยชน์ของการใชส่ื้อออนไลน์ (You Tube) ของนกัศึกษา หลงัจากศึกษา

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัไดป้ระมวล และสรุปเน้ือหาสาระสาํคญัในการส่งเสริมและ

การปลูกฝังคุณธรรม จดัทาํเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบ

จากการใชเ้ฟสบุค๊ (Facebook)  ของนกัศึกษา  

 2. Clip การสมัภาษณ์ เป็นการสนทนากนัอยา่งมีเป้าหมายในเร่ืองของเทคนิคการนาํเสนอขาย

ตรง  ระหวา่งผูส้ัมภาษณ์กบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ ในรายวชิาการขายตรง โดยใช ้ Clip ในส่ือ Youtube



 
 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช้ Facebook ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล     

 4.2 การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล       

 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล        

         ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจตรงกนัในการแปล

ความหมายของขอ้มูล ดงัน้ี          

  n   แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง     

           แทน       ค่าเฉล่ีย   (Mean)                           

                           S.D.     แทน        ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช ้ส่ือสังคมออนไลน์    

  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์จาก ส่ือสังคมออนไลน์     

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล          

  ตอนที่   1   ผลการวิ เคราะห์พฤติกรรมการใช้  ส่ือสังคมออนไลน์  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปีที่  2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 พฤติกรรมการใช้ Facebook ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ระดบัพฤติกรรม โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 2  

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการใช้ ส่ือสังคมออนไลน์ ของ

นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้  
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พฤติกรรมการใช้ Facebook  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. ส่ือออนไลน์เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับชีวติของคุณ 

   ไม่สามารถหา้มตวัเองไม่ใหเ้ล่นได ้

3.51 1.05 มาก 

2. เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยดุใชส่ื้อออนไลน์ 3.74 1.11 มาก 

3. คุณสามารถกล่าวไดว้า่คุณเป็นคนติด ส่ือออนไลน์ 3.49 1.05 ปานกลาง 

4. คุณจะใชง้านส่ือออนไลน์ทุกคร้ังเม่ือคุณใชง้าน 

   อินเตอร์เน็ต 

4.00 0.94 มาก 

5. คุณคิดวา่ ส่ือออนไลน์สามารถทาํใหคุ้ณเกิดความ

มัน่ใจในการแสดงออกใหผู้อ่ื้นไดรู้้ผา่น Facebook 

3.55 1.03 มาก 

รวม 3.18 0.90 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ พฤติกรรมการใช ้ส่ือออนไลน์ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้น ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปาน

กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณจะใชง้าน ส่ือออนไลน์ ทุกคร้ังเม่ือคุณใชง้าน

อินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.00, S.D = 0.94)  

ตอนที่  2  การใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปีที ่

2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ     

 การใชป้ระโยชน์จากส่ือออนไลน์ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และระดบัความคิดเห็น โดยนาํเสนอขอ้มูลในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 3   

 ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ จาํแนกภาพรวมและรายขอ้  
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การใช้ประโยชน์จาก ส่ือออนไลน์  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดา้นการนาํขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  

   รวมทั้งคาํแนะนาํ ความคิดเห็น ไปช่วยในการ        

   ตดัสินใจ  

3.98 0.78 มาก 

2. ดา้นการหาขอ้มูลข่าวสารเร่ืองทัว่ไปท่ีตนเองชอบ 

    ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเขา้ถึงง่าย   

4.08 0.84 มาก 

3. ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล รูปภาพกบัเพื่อน 

    และคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามทนักระแสสังคม 

4.20 0.78 มาก 

4. ดา้นความบนัเทิงและความสนุกสนาน ต่ืนเตน้กบั           

    เร่ืองราวต่างๆ เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกม เป็นตน้ 

4.15 0.83 มาก 

5. ดา้นการตลาดในการซ้ือ-ขาย สินคา้และบริการบน         

    ส่ือออนไลน์ 

4.15 0.87 มาก 

6. เพื่อแสดงออกดา้นความคิดเห็นต่างๆ เป็นการ 

   สะทอ้นความเป็นตวัตนให้เพื่อน และบุคคลอ่ืนไดรั้บรู้ 

3.85 0.87 มาก 

7. เพื่อสร้างสรรคแ์สดงความเป็นตวัตนออกมา  เช่น   

    การสร้างโปรไฟล ์โพสตรู์ปและเร่ืองราวต่างๆ ของ 

    ตนเอง 

4.00 0.90 มาก 

8.เพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน 3.74 0.96 มาก 

รวม 4.01 0.57 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า การใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล รูปภาพกบั

เ พื่ อ น แ ล ะ ค น อ่ื น ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  ต า ม ทั น ก ร ะ แ ส สั ง ค ม  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

( = 4.20, S.D = 0.78) รองลงมา คือ เพื่อถามการบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

เรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D = 0.85) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ เพื่อศึกษาหาความรู้

ใหม่ๆ ประกอบการเรียน  อยู่ในระดับมาก ( = 3.74, S.D = 0.96) ตามลําดับ



 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เทคนิคการนาํเสนอขายตรง ในรายวิชา

การขายตรง โดยใช ้Clip ในส่ือ Youtube ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ  (1).  เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ใน

วิชาการขายตรง โดยอาจารยไ์ด้นาํเทคโนโลยีใหม่เขา้มาจะทาํให้นักศึกษาสนใจและตั้งใจเรียนมาก

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะส่ือท่ีมีการเคล่ือนไหว มีเสียง  หรืออ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการบรรยาย (2). เพื่อให้

นกัศึกษาสามารถคน้ควา้หาความรู้ผ่านทาง youtube ได้ตลอดเวลาและยงัมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ี

น่าสนใจอีกมากมาย อาจมีการแลกเปล่ียนวิดีโอหรืองานต่าง ๆ ท่ีจดัทาํในรูปแบบวิดีโอระหว่างเพื่อน

ดว้ยกนั เป็นการสร้างศกัยภาพของการส่ือสาร  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือใน

การวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล  พฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการใช ้Facebook นกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้น ปีท่ี 2 (ปวช.2) สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้น ปีท่ี 2 (ปวช.2) สาขาวิชาการตลาด (รอบ

เชา้)ไดแ้ก่   ห้อง ปวช. 2/3  รวมจาํนวน 37คน  เป็นนกัศึกษาในชั้นเรียน รายวิชาการขายตรง ระยะเวลา

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 (เป็นระยะเวลา 3 เดือน)   

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  (1). ขอ้มูลพฤติกรรม ประโยชน์ และผลกระทบจากการ

ใชส่ื้อออนไลน์ (You Tube)  ของนกัศึกษา วิเคราะห์โดยคาํนวณค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย(Mean) ( X )และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  37 คน สรุปผล

วจิยัไดด้งัน้ี  

 ส่วนที่ 1  พฤติกรรมการใช้ ส่ือออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปีที่ 2 

สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สรุปผลวิจยัพบว่า พฤติกรรมการใช้ ส่ือ

ออนไลน์(You Tube) ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณจะใชง้าน Facebook ทุกคร้ังเม่ือคุณใชง้านอินเตอร์เน็ต อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.00, 
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S.D = 0.94) รองลงมา คือ เป็นเร่ืองยากท่ีคุณจะหยุดใช้ Facebook อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74, S.D = 

1.11) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ คุณจะรู้สึกเหมือนถูกเพื่อน และคนรอบข้างทอดทิ้งถ้าไม่ได้ใช ้

Facebook อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.52, S.D = 1.42) ตามลาํดบั 

ส่วนที ่2 การใช้ประโยชน์จากส่ือออนไลน์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ัน ปีที ่2 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ สรุปผลวจิยัพบวา่การใชป้ระโยชน์จาก ส่ือ

ออนไลน์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ดา้นการสนทนา แลกเปล่ียนขอ้มูล รูปภาพกบัเพื่อนและคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามทนักระแสสังคม

อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D = 0.78) รองลงมา คือ เพื่อถามการบา้น รายงาน โครงงาน และเร่ืองอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการเรียนจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20, S.D = 0.85) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ      

เพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ประกอบการเรียน อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.74, S.D = 0.96) ตามลาํดบั   

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้  

1. จากผลการวจิยั ควรนาํขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น  อนัจะเป็นแนวทางการศึกษาการพฒันา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เทคนิคการนาํเสนอขายตรง ในรายวิชาการขายตรง โดยใช้ Clip ในส่ือ 

Youtube ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ

ไปคัดกรอง ปรับใช้วิธีการเรียนการสอน จัดกิจกรรมท่ีสามารถ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้

เทคโนโลยทีางการส่ือสารไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งผูส้อนไดน้าํไปเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

ส่ือการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป   

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ในระดบัชั้นอ่ืนๆ หรือสาขาวชิา 

อ่ืนๆ เพิ่มเติม หรือศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของ การใช ้Youtube มาเป็นส่ือการเรียนการสอน เพื่อนาํ

ผลการวจิยัมาเปรียบเทียบ และนาํผลการวจิยัไปพฒันาต่อไป
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 เม่ือ 10 ตุลาคม  2560, จาก http://www.slideshare.net /taxiboat/smedu-25550410. 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล นายธนน  ลาภธนวรุิฬห์ 

วนั เดือน ปีเกิด 27  ตุลาคม  2523 

สถานท่ีเกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  จากโรงเรียนนนทรีวทิยา ปีการศึกษา 2540 

  สาํเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 

   บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  จากมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ปีการศึกษา 2545 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

การงานปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํหอ้งสมุด และเป็นอาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด 

  ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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