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บทที่ 1 

บทน า 

  
ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย  

    รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อินเทอร์เน็ต มุ่งให้
นักเรียนสามารถมีความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานและบริการบนอินเทอร์เน็ต   มีความรู้
และทักษะการใช้บริการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเพ่ือให้มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้งานสื่อ
ออนไลน์  การใช้  Social  Media  เพ่ือการเรียนรู้ เป็นการมุ่งเน้นเพื่อสร้างความหลากหลาย และสร้าง
พัฒนาการขบวนการเรียนรู้ส าหรับช่วยในการเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทใน
การใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเรียนรู้และความรู้ในพื้นฐานเดิม
ของแต่ละบุคคลจึงต่างกัน การรับรู้หรือความเข้าใจในการเรียนจึงมีความหลากหลายและแตกต่างกัน  
  การใช้ Social  media  หรือสังคมการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น  Facebook  ,  
Blog  และ Social  media  ในรูปแบบอื่นๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถถามตอบและศึกษาเพ่ิมเติมได้
ตลอดเวลา จึงเป็นการมุ่งเน้นเพ่ือให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถเรียนรู้
เพ่ิมเติมหรือศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจก่อนเข้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้และปรับระดับการ
เรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนให้อยู่ในระดับ
เดียวหรือใกล้เคียงกันมากท่ีสุดและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  
  เนื่องจากลักษณะการเรียนการสอนของวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 นั้นส่วนมากนักเรียนต้องเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงน าการใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อ
ในการเสริมการเรียนของผู้เรียน กล่าวคือ อินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมให้สามารถ
ติดต่อกันได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทางการศึกษาเองก็  เช่นกัน ผู้สอนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้ เรียน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการน าการเขียนมาประยุกต์ใช้กับบล็อก บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความ
นิยมจากกลุ่มคนที่ท่องอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน  
  ปัจจุบันเว็บบล็อกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สิ่งที่ท าให้บล็อกได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 
คือ การท าเว็บบล็อกเป็นวิธีที่ง่ายส าหรับการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว โดยผู้เขียนไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ใน
การเขียนเว็บไซต์ เว็บบล็อกเป็นเสมือนเครื่องมือในการน าพาข่าวสาร ความรู้ ความคิด ความเห็น 
ความรู้สึก เรื่องเล่า เรื่องราว มาแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดที่ต้องการสื่อสารผ่านเว็บบล็อก โดยมี
การเชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาอ่านแสดงความเห็นด้วย  การเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส    
ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จึงน าบล็อกมาใช้ร่วมกับการสอนแบบปกติเพ่ือเป็นการขยายช่อง



ทางการรับข้อมูลข่าวสารของนักเรียน ตลอดจนเป็น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงความคิดเห็นอันจะส่งผลให้การเรียนการสอนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่าง
สมบูรณ์มากขึ้น   

ปัญหาน าการวิจัย   
    การใช้บล็อกเสริมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4   สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น   

วัตถุประสงค์  
  1.  เพ่ือพัฒนาบล็อกและบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media)  เรื่องอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
  2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบล็อกและบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้
เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่องอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   

ขอบเขตการศึกษา  
  1.  ทดสอบรูปแบบเนื้อหาของบล็อกและบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนการสอนการเรียนรู้ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส าหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2556  

 สมมติฐานการวิจัย  
    การเรียนรู้และท ากิจกรรมผ่านบล็อกและบทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media)  สามารถดึงดูดความสนใจเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและมีความรู้เข้าใจในเรื่องอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น 

นิยามศัพท์  
    บล็อก  หมายถึง  บล็อก เรียนคอม..ออนไลน์ กับครูเต้ 
  การเรียนการสอน   หมายถึงกระบวนการที่จะท าให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  
   เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) หมายถึง  Wordpress และ Facebook ที่ใช้ในการสร้าง
บทเรียนออนไลน์ โดยมีที่อยู่ URL ดังนี้ http://comkrutae.wordpress.com/ 
  บทเรียนออนไลน์ (Online)โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) หมายถึง การเรียนใน
ลักษณะสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้น ามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social 
Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
      -  มีแหล่งเรียนรู้ http://comkrutae.wordpress.com/ 
 -  นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมขึ้น 
 -  นักเรียนได้รับความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต เพ่ิมขึ้น 
 -  นักเรียนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
 -  นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ให้เกิดประโยชน์ 

 

  



บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

    การวิจัยเรื่อง  "การใช้บล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง 30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”  มุ่ง
ศึกษากระบวนการสร้าง บล็อกและบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนการสอนโดยเลือกศึกษาจาก 
รายวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รวมทั้งแสวงวิธีการสอนเพื่อให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุด งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
จากการร่วมกิจกรรม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  คือ  

  1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้   
  2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเว็บบล็อก  

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้   
   การเรียนรู้ของคนเราเกิดข้ึนได้ตลอดเวลานับตั้งแต่เกิดจนตาย   ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
คนเราต้องมกีารปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของตน 
จึงมีความจ าเป็นที่แต่ละคนจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอและได้รับความรู้จากหลายๆ  ทาง แต่ละคน
มีความเพ่ิมพูนความเฉลียวฉลาดของตน จากการมีประสบการณ์ในชีวิตและจะมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาที่จะต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน   เพ่ือให้ตนเองสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข   

  1. ความหมายของการเรียนรู้     คือ  กระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
ทางความคิดคนเราสามารถเรียนได้จากการได้ยิน   การสัมผัส  การอ่าน  การใช้เทคโนโลยี   การเรียนรู้
ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง  การซักถามผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีผู้สอนน าเสนอโดยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  ที่
จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้   เช่น ความเป็นกันเอง  ความเข้มงวด กวดขัน หรือ ความไม่มีระเบียบ
วินัย  สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข  และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ดังนั้น ผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน   ฟิลิปป์  คูมส์ (อ้างใน อุ่นตา, 
2523) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ว่าที่ไหน  เมื่อไหร่ หรือวิธีการใด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สืบเนื่อง
ติดต่อตลอดชีวิตตั้งแต่วัยทารกถึงวัยชรา โดยอาศัยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ กัน โดยทั่วไปแล้ว
มนุษย์มีแหล่งที่เกิดจากการเรียนรู้จ าแนกได้เป็น 3 แหล่ง คือ   



           1.1  การศึกษาแบบธรรมดาวิสัย   เป็นการเรียนรู้เป็นธรรมชาติที่สุด   เรียกว่า  เป็นการ
เรียนรู้แบบสัญชาตญาณ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่บุคคลได้รับสะสม  ความรู้  ทักษะ 
เจตคติ  ความเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ครอบครัว การท างาน 
การเล่น การศึกษาแบบนี้ไม่มีการจัดระบบและไม่มีแบบแผนตายตัว  
           1.2  การศึกษาในระบบโรงเรียน  หมายถึง  การศึกษาที่มีสถาบันการศึกษารับผิดชอบ
จัดระบบการศึกษาโดยตรง เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้โดยจัดระบบการแบ่ง
ของอายุนักเรียน   ก าหนดพ้ืนฐานความรู้จากการจัดขั้นตอน   เป็นระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา   มีการได้วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตร   ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ   การวัดและประเมินผล   ผู้ที่ถูก
คัดเลือกให้ผ่านจะท าให้ผ่านจะท าเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน  
           1.3  การศึกษานอกระบบโรงเรียน   หมายถึง   การศึกษาที่จัดขึ้นโดยสถาบันและ
หน่วยงานต่าง     ในสังคมนอกเหนือไปจากสถาบันการศึกษา   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน
อาจด าเนินการโดยแยกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกิจกรรมใหญ่ ๆ   ของสถาบันหรือสถาบันที่จัด
กิจกรรมนั้น ๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะตอบสนองความต้องการและความสนใจทางการศึกษา ของ
ผู้เรียน  
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของการด ารงชีวิตได้สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ประเวศ  วะสี  (2538)  ซึ่งก็ได้กล่าวไว้ เช่นเดียวกันว่า   กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ คือ การเรียนรู้เพ่ือตัวเอง เรียนรู้เพื่อสิ่งนอกตัวที่สัมพันธ์กับตัวเองทั้งใกล้และไกล และเรียนรู้
เพ่ือปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งที่เกื้อกูลกันและกันเพ่ือการด ารงชีวิต   โดยธรรมชาติของมนุษย์
โดยทั่วไป มักเรียนรู้เมื่ออยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์  โดยจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของมนุษย์เอง ถ้าเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องนั้นมาก่อน ก็
จะท าให้มีความสามารถในการตีความและการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ใน
ชีวิตได้ดีขึ้น   ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์และประมวลลักษณะกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลที่มีลักษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนตาม    

องค์ประกอบของการเรียนรู้   
  1.  สิ่งเร้า ( Stimulus  ) เป็นตัวการทีท่ าให้บุคคลมีปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาและเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมว่าจะแสดงออกมาในลักษณะใด  สิ่งเร้าอาจเป็นเหตุการณ์หรือวัตถุและอาจเกิดภายในหรือ
ภายนอกร่างกายก็ได้   เช่น เสียงนาฬิกาปลุกให้เราตื่น ก าหนดวันสอบเร้าให้เราเตรียมสอบ  
  2.  แรงขับ (  Drive  ) มี  ประเภทคือแรงขับปฐมภูมิ  (  Primary  Drive ) เช่น ความหิว   
ความกระหาย การต้องการพักผ่อน เป็นต้น และแรงขับทุติยภูมิ  (  Secondary  Drive ) เป็นเรื่องของ
ความ ต้องการทางจิตและทางสังคม เช่น ความวิตกกังวล ความต้องการความรัก ความปลอดภัย เป็น
ต้น แรงขับท้ังองประเภทเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาอันจะน าไปสู่การเรียนรู้  



    3.  การตอบสนอง ( Response ) เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลแสดงออกมาเมื่อได้รับการ
กระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่รอบตัว
เรานั่นเอง  
    4.  แรงเสริม (  Reinforcement  ) สิ่งที่มาเพ่ิมก าลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนอง เช่น รางวัล การต าหนิ  การลงโทษ การชมเชย เงิน ของขวัญ  เป็นต้น    กระบวนการของ
การเรียนรู้    กระบวนการของการเรียนรู้มีขั้นตอนดังนี้  คือ  
       1.  มีสิ่งเร้า( Stimulus ) มาเร้าอินทรีย์ ( Organism )   
       2.  อินทรีย์เกิดการรับสัมผัส ( Sensation ) ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย  
       3.  ประสาทสัมผัสส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทเกิดการรับรู้ ( Perception )   
       4.  สมองแปลผลออกมาว่าสิ่งที่สัมผัสคืออะไรเรียกว่าความคิดรวบยอด ( Conception )   
       5.  พฤติกรรมได้รับค าแปลผลท าให้เกิดความคิดรวบยอดก็จะเกิดการเรียนรู้  ( Learning )  
       6.  เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้บุคคลก็จะเกิดการตอบสนอง ( Response ) พฤติกรรม
นั้นๆ        
  ตัวอย่างเช่น เราฝึกสัตว์ให้สามารถท ากิจกรรมใดๆ      ก็ได้อาจเป็นการเล่นลูกบอลโยนห่วง 
หรือให้นกพิราบจกิบัตรสี  หรือหัดให้ลิงชิมแฟนซีวาดรูปภาพต่างๆ หรือให้นกแก้วเฝ้าบ้านโดยส่งเสียง
ร้องเวลาที่คนแปลกหน้าเข้าบ้าน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะต้องมีกระบวนการคือมีสิ่งเร้ามาเร้าอินทรีย์ 
ถ้าในที่นี้อินทรีย์คือตัวแลคคูน ตัวแลคคูนก็จะรู้สึก การเกิดความรู้สึกเราเรียกว่าเกิดการรับสัมผัส จะ
ด้วยทางตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ประสาทสัมผัสจะท าให้เกิดการรับรู้ สมองก็จะแปลความหมาย 
พฤติกรรมที่สมองแปลความหมายเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ จะให้เรียนรู้ได้ต้องท าบ่อยๆ โดยนักจิตวิทยา
ให้แลคคูนจับลูกบอลบ่อยๆ พร้อมให้แรงเสริมด้วยอาหารที่เจ้าแลคคูนชอบ ก่อนให้อาหารก็ให้เจ้าแลค
คูนจับลูกบอลบ่อยๆ ท าซ้ าๆ หลายครั้งเจ้าแลคคูนก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าท ากิจกรรมจับลูกบอลแล้ว
พัฒนาไปถึงข้ันโยนลูกบอลเข้าห่วงก็จะได้อาหาร การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น คือถ้าเจ้าแลคคูนหิวก็จับลุก
บอลโยนห่วงเป็นต้น    

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับบล็อก  

     ความหมายของเว็บบล็อก   เว็บบล็อก(Weblog) ประกอบมาจากค า   2 ค า คือ Web 
หมายถึง เว็บไซต์  ค าว่า  Logหมายถึง  สมุดที่ใช้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน   เมื่อน ามา
รวมกันจึงได้  Weblog  เว็บบล็อกหมายถึง  รูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง  ซ่ึงถูกเขียนขึ้นในล าดับที่
เรียงตามเวลาในการเขียน ซ่ึงจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด เว็บบล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย  
ข้อความ ภาพ ซ่ึงบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้  จุดที่แตกต่างของ
เว็บบล็อกกับเว็บไซต์คือเว็บบล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล   สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้าย
ข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน   ซึ่งท าให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที   อีกทั้งเว็บ



บล็อกเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ผู้สร้างหรือท่ีเรียกว่า blogger จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นที่บอกเล่าเรื่องราว  สิ่งต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ วิจารณ์ข่าวสาร
บ้านเมืองหรืออ่ืนๆ ที่ผู้ใช้เห็นว่าน่าสนใจ นอกจากนี้เว็บบล็อกยังเป็นสื่อที่ใช้เพ่ือแสดงงานเขียนบน
เว็บไซต์เนื้อหาของงานเขียนจะกล่าวถึง   ใคร  สิ่งใด  ท าอะไร  ที่ไหน  อย่างไร  และท าไม  ผู้เขียน
น าเสนอโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีคิดหรือเรียบเรียงงานเขียนของตนเอง   ละผู้เขียนจะต้อง
น าเสนองานเขียนของตนเองอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ   เว็บบล็อกเป็นเสมือนเครื่องมือในการน าพา
ข่าวสารความรู้  ความคิด ความเห็น ความรู้สึก เรื่องเล่า เรื่องราว มาแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดต่อ
ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร  ส่งผ่านสู่กัน  โดยมีการเชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาอ่านแสดงความเห็นต่อหัวข้อต่างๆ
ที่ได้ตั้งขึ้น  บล็อกเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่เอ้ืออ านวยให้คนทั่วไปที่มีความรู้ทางเทคนิคไม่มากนักหรือไม่มี
พ้ืนฐานความรู้ทางเทคนิคเลยสามารถเขียน   จัดการ  และแก้ไข  งานเขียนของตนเองผ่านบล็อกได้   
(to update  and maintain  the  blog)  ในส่วนของการส่งงานเขียนผ่านลงไปบนบล็อก  หรือ
Postings  on  a blog  จะมีขั้นตอนที่เป็นระเบียบแบบแผนมองเห็นส่วนส าคัญ   ๆ  ของชิ้นงานที่ถูก
จัดระเบียบแล้วได้อย่างชัดเจน   Donohoo,  J.  (2006) ได้กล่าวว่า  เว็บบล็อกมีประโยชน์มากในการ
เรียนภาษา  โดยคุณสมบัติของเว็บบล็อกนั้นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประเมินข้อมูลที่ได้อ่าน  ให้
ข้อมูลย้อนกลับในเรื่องที่ได้อ่านด้วยตนเอง   ในขณะเดียวกันผู้ เขียนก็สามารถน าข้อมูลย้อนกลับหรือ
ข้อคิดเห็นเหล่านี้มาปรับแก้งานของตนเองให้มีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   นอกจากนั้นการใช้เว็บบล็อกยัง
เป็นการจูงใจนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย โดยหลักการในการน าเว็บบล็อกเข้ามามีส่วน
ในการเรียนการสอนนั้น มีดังนี้  
  1.  ตรวจสอบเว็บบล็อกและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ   ในการใช้เว็บบล็อกเพ่ือดูว่าเว็บบล็อก
เหล่านี้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้หรือไม่  
  2.  เลือกเว็บบล็อกที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน   
  3.  เลือกหัวข้อในการเขียนในเว็บบล็อกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  4.  ถ้าโรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการเรียน   เช่น  มีคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม  
ควรจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้   โดยการจัดเวลาในการใช้เว็บบล็อกให้เหมาะสมและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของครูสอน  
  5.  ให้เวลากับนักเรียนในการตกแต่งเว็บบล็อกของตนเองและเวลาในการน าผลงานเขียนแสดง
ในเว็บบล็อก  
  6.  มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเป็นประจ า  ให้ค าติชม เพื่อนักเรียนจะได้น า
ข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนางานเขียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น    
  นอกจากนี้ Bull, G., Bull, G. & Kajder, S. (2006) กล่าวว่า จากการใช้เว็บบล็อกในการแสดง
งานเขียน นักเรยีนได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของเว็บบล็อกว่า   เป็นเหมือนข้อมูลย้อนกลับในงานเขียน
ของตน เพ่ือนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความคิดในรูปแบบอ่ืน  ผ่านช่องแสดงความ



คิดเห็น  นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นในเว็บบล็อกนั้นมีข้อได้เปรียบมากกว่าการแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัว คือ ผู้แสดงความคิดเห็นไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดงตัวว่าเป็นใคร  การไม่แสดงตัวท าให้ผู้อ่านกล้าที่
จะวิพากษ์วิจารณ์งานเขียนมากยิ่งข้ึน  และมากยิ่งกว่าการแลกเปลี่ยนกันอ่านในห้องเรียน  อีกท้ังงาน
เขียนในเว็บบล็อกจะเป็น  ตัวกระตุ้นและสร้างรงจูงใจในการเขียนแก่นักเรียนอีกทางหนึ่ง  เพราะผู้ 
เขียนจะมีความกระตือรือร้นมากข้ึนเมื่อผู้อ่านมิได้มีเพียงครูผู้สอนและเพ่ือนของตนเองเท่านั้น ผู้อ่านคน
อ่ืนๆ ที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านงานเขียนและแสดงความคิดเห็นในเว็บบล็อกได้ด้วยจากวิธีและ
ประโยชน์ของเว็บบล็อกได้ที่ได้กล่าวมา   สามารถสรุปได้ว่าการน าเว็บบล็อกเข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษนั้น   มีประโยชน์มาก   โดยเฉพาะในการน ามาพัฒนาทักษะการเขียน  อาทิเช่น 
นักเรียนสามารถน าข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของตนเอง  มีความกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นต่องานเขียนของผู้ เขียน อีกทั้งยังมีแรงจูงใจในการเขียนอีกด้วย   

  

  

  

  



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  
    การวิจัยเรื่อง "การใช้บล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง 30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” เป็น
การศึกษาประสิทธิภาพของบล็อก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน เสริมการเรียนการสอน  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สามารถทดสอบรูปแบบ บล็อกในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 และเพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนามนพิทยาคมได้ฝึกการเรียนรู้จาก ช่องทาง 
Social Media โดยผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ   ของบล็อกและสรุปเป็นแนวทางใน 
การใช้บล็อกของวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดในการ
ด าเนินการท าโครงงานดังนี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 3.  เครื่องมือในการศึกษา 
  4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการศึกษา 
  5.  การออกแบบการศึกษา 
  6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนามนพิทยาคม 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ านวน 27 คน 
ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ  
        2.2.1  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสังคม (Social Media) 

 



3. เครื่องมือในการท าโครงงาน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง บทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media) เรื่อง อินเตอร์เน็ต  ประกอบด้วย 
 3.1  บทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง อินเตอร์เน็ต 
  3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) เรื่อง 
อินเตอร์เน็ต 

4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

 4.1  การสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media) เรื่อง อินเตอร์เน็ต ที่ http://comkrutae.wordpress.com มีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) 

2. วิเคราะห์เนื้อหาท่ีจะน ามาสร้างบทเรียนออนไลน์   

3. ออกแบบกจิกรรมการเรียนผ่านออนไลน ์

4. แปลงบทเรียนเป็นสื่อออนไลน ์  

5. น าสื่อออนไลน์เข้าสู่เว็บไซต์ 

6. ทดลองระบบบทเรียนออนไลน์ 

8. ทดสอบหาประสิทธิภาพในขั้นทดลองใช้เบ้ืองต้น 

7. ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

9. ปรับปรุง  แก้ไข และน าไปใช้สอนจริง 

1. ศึกษา ค้นคว้า อบรม เว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์   



5.  การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

1. ศึกษาทฤษฎีการสร้าง  จากเอกสาร  ต าราวิชาการ 

2. ก าหนดประเด็นที่ต้องการถาม   

3. ตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ   

4. หาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

5. สร้างเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

1. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มา 

2. สุ่มผู้ท าการประเมินจ านวน 20 คน 

3. ส่งแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ให้ผู้ประเมินท า 

4. น าผลการประเมินที่ได้มารวมคะแนน 

5. วิเคราะห์ผลการประเมิน 

6. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 



7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ศึกษาที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง Prefix ที ่
http://prefixgroup1.wordpress.com/  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะที่ใช้มาตราส่วน
ประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert’s Rating  Scale)  มี 5 ระดับ ดังนี้  

พอใจมากที่สุด  มีค่าน้ าหนัก     5 
   พอใจมาก  มีค่าน้ าหนัก     4 
   พอใจปานกลาง  มีค่าน้ าหนัก     3 
   พอใจน้อย  มีค่าน้ าหนัก     2 
   พอใจน้อยที่สุด  มีค่าน้ าหนัก     1 

การน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
น าค่าเฉลี่ย (Mean)  ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย (Mean)  4.50 – 5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  3.50 – 4.49 หมายถึง พอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  2.50 – 3.49 หมายถึง พอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  1.50 – 2.49 หมายถึง พอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  1.00 – 1.49 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 

 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1970 อ้างถึงในบุญมี พันธุ์ไทย, 2545 : 60) 

 

 

  

  

  

  

   

http://prefixgroup1.wordpress.com/


บทที่ 4 
การใช้บล็อกวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

 
     การวิจัยเรื่อง  "การใช้บล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง 30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และน ามาใช้เป็นแนวทางในการอกแบบบล็อก ซึ่งมี
ขั้นตอนการออกแบบโดยแบ่งหัวข้อการน าเสนอดังนี้   
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    2. การออกแบบบล็อกรายวิชา คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม   เป็นการ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
  1.  นักเรียนบันทึกเนื้อหาจากใบความรู้และสื่อออนไลน์เสมอ  
  2.  นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดจากการพิมพ์ได้ดีกว่าการเขียน  
  3.  นักเรียนตั้งใจท างานคนเดียวมากกว่าท างานกลุ่ม  
  4.  นักเรียนเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา และมักเข้าห้องเรียนเป็นหมู่คณะ   

2.  การออกแบบบล็อกวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
  ผู้ศึกษาได้แบ่งขั้นตอนการออกแบบบล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม 
(Social Media)  เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  3 ขั้นตอนดังนี้   
  2.1 ขั้นตอนก่อนออกแบบบล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media)  เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต  รายวิชา คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
  2.2 ขั้นตอนออกแบบบล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
  2.3 ขั้นตอนหลังออกแบบบล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media)  เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  โดยเป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลดังนี้ 

  



แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
การใช้บล็อกเพื่อการเรียนรู้ 

 ค าชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นหรือตรงตามความเป็นจริง  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บล็อกเพ่ือการเรียนรู้   

           รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  เพ่ิมความน่าสนใจของเนื้อหาในการเรียน                      
2.  การใช้สื่อที่ทันสมัย                      
3.  ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้                       
4.  ท าให้นักเรียนสนใจในการได้ลงมือปฏิบัติมากข้ึน                      
5.  รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากอาจารย์
คนอ่ืน                 

     

6.  ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน                      
7.  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน                      
8.  นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลงกว่าก่อน                      
9.  ท าให้นักเรียนชอบเรียนวิชานี้เพิ่มขึ้น                      
10. ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
เพ่ิมข้ึน                 

     

11. นักเรียนน่าจะมีผลการเรียนดีขึ้น                      
12.  นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได  ้ 
ตลอดเวลา                 

     

13. นักเรียนต้องการให้ ใช้บล็อกในลักษณะนี้ ใน
ภาคเรียนต่อไป            

     

14. นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วย 
Social Media นี้อีก 

     

15. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วย 
Social Media นี้เพียงใด 

     

 
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการใช้บล็อกเพ่ือการเรียนรู้   
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……  

   



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

   การวิจัยการใช้ บล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  เพื่อ
การเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี
ผลสรุปการศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้    

1.  สรุปผลการศึกษา  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บล็อกและบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 
Media)  เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อินเทอร์เน็ต รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รหัส ง30241 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  และประเมินประสิทธิภาพของบล็อกท่ีออกแบบขึ้น   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอนโดยประเมินในระดับ  5  (มากที่สุด) ในองค์ประกอบดังนี้ 
   การใช้สื่อที่ทันสมัย                 
  ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้                  
  นักเรียนมีความสุขกับการเรียน  
  ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน                 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนโดยประเมินในระดับ  4  (มาก)  ใน
องค์ประกอบดังนี้  
  เพ่ิมความน่าสนใจของเนื้อหาในการเรียน                 
  รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างจากอาจารย์คนอ่ืน                 
  นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลงกว่าก่อน                 
  ท าให้นักเรียนชอบเรียนวิชานี้เพิ่มขึ้น                 
  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพ่ิมข้ึน                 
 นักเรียนน่าจะมีผลการเรียนดีขึ้น                 
 นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได  ้ ตลอดเวลา                 
 นักเรียนต้องการให้ ใช้บล็อกในลักษณะนี้ ในภาคเรียนต่อไป       
 นักเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วย Social Media นี้อีก 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วย Social Media นี้เพียงใด       

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนโดยประเมินในระดับ  4  (มาก) และ
ระดับ  5  (มากที่สุด) เท่ากัน  ในองค์ประกอบดังนี้ 
  ท าให้นักเรียนสนใจในการได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น                 



2. ข้อเสนอแนะ   
   จากการออกแบบกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน รหัส ง30241 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพขึ้นในอนาคต   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือสร้างบล็อก
ในทุกรายวิชาและทุกเรื่องที่ท าการสอนเพ่ือสร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เสริมนอกเหนือ 
จากการเรียนในห้องเรียน  
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ภาคผนวก 

  



บล็อกเรียนคอมออนไลน์..กับครูเต้     http://comkrutae.wordpress.com/ 

 

 

  



เฟซบุ๊คกลุ่ม คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ม. 4  
http://www.facebook.com/groups/660802810599908/ 

 

การสื่อสาร ส่งงานผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ค 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจใช้บล็อก 
http://docs.google.com/forms/d/10BctoCCPZgq4ueEkXZ74XYTInIzOrf8pK_-k-GNAqmk/viewform 

 

 

บทเรียนออนไลน์ http://www.namonpit.ac.th/krutae/internet1/index.html 

 

 



สรุปผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บล็อกเพ่ือการเรียนรู้ 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



ภาพเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล Thailand Social Media Award 2013 ระดับประเทศ 
ของบล็อก  http://comkrutae.wordpress.com/ 
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นายชินภัทร  ภูมิรัตน 
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