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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครั7 งนี7 มีวตัถุประสงค์เพื;อ 1) เพื�อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้     
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 3  2) เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียนก่อนเรียนและ 
หลงัเรียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 3  3) เพื�อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์         
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษา     
ปีที� 3 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั7นมธัยมศึกษาปีที; 3 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ภาคเรียนที; 2    
ปีการศึกษา 2556 1 ห้องเรียน จาํนวน 19  คน เครื;องมือที;ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  1) ชุดกิจกรรม       
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สําหรับนกัเรียนชั-นมธัยมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 3 ชุด 7 แผนการจดัการเรียนรู้  2) แบบทดสอบ          
วดัผลสัมฤทธิC ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน สถิติที;ใชใ้นการวิเคราะห์  
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี;ย  ค่าร้อยละ ส่วนเบี;ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื;องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั7นมธัยมศึกษาปีที; 3 

ที;สร้างขึ7นมีค่าเท่ากบั 82.47/81.05 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิC ทางการเรียนของนกัเรียน  
กลุ่มทดลองหลังการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย    
สังคมออนไลน์ เรื;องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั7นมธัยมศึกษาปีที; 3 สูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที;ระดบั .05  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนที;เรียนดว้ย ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้  โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
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Abstract 

 

 The major proposes of this research study were : 1) to investigate the efficiency of   

The Development of Social Network Learning Activities Based on Constructivist on the Title 

Logo Language Program writing for Mattayomsuksa III Students,  2) to compare the achievement 

before and after classes that used The Development of Social Network Learning Activities  Based 

on Constructivist on the Title Logo Language Program writing for Mattayomsuksa III Students 

and 3) to investigate the satisfaction level of The Development of Social Network Learning 

Activities Based on Constructivist on the Title Logo Language Program writing for 

Mattayomsuksa III Students.  The samples were obtained 19 Matthayomsuksa III students who 

stuied in the second semester of the academic year 2013 at Sapanluakwittayakom School.         

The research instruments were : 1) 3 packages and 7 lesson plans of The Development of Social  

Network Learning Activities Based on Constructivist on the Title Logo Language Program 

writing for Mattayomsuksa III Students, 2) the achievement test and 3) the satisfaction test.       

The statistic employed for analysis were mean, percentage, standard deviation, and t-test 

dependent. 

 The results of the study were as follows : 1) the effectiveness of The Development of 

Social Network Learning Activities Based on Constructivist on the Title Logo Language Program 

writing for Mattayomsuksa III Students was 82.47/81.05 which was higher than the standardized 

criteria of 80/80,  2) the students achievement test score were higher than before the experiment  

at the .05 level.,  3) the students’ level of satisfaction towards Learning Activities Package was at 

the high level.  
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พี/ ๆ และนอ้ง ๆ นกัศึกษาสาขาหลกัสูตรและการสอน ที/ให้ความช่วยเหลือ แนะนาํและเป็นกาํลงัใจ
ตลอดมา 
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บทที� 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบนัพฒันาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กา้วหน้าขึ#น
อยา่งรวดเร็ว  มีการประยุกตใ์ชง้านอยา่งกวา้งขวางในหลายดา้น  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และ
ระบบสื*อสารโทรคมนาคมสามารถประมวลผลขอ้มูลข่าวสารได้เร็ว และสื*อสารกันได้สะดวก 
เทคโนโลยดีงักล่าวถูกเรียกรวมวา่  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื*อสาร หรือเรียกโดยยอ่วา่ไอซีที 
(Information and Communication Technology : ICT) ไอซีทีมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก       
โดยเฉพาะการประยกุตใ์นระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื*อสาร (พ.ศ. 2547 - 2549) ไวว้า่ “ผูเ้รียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 
ทุกแห่งมีโอกาสเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื*อสาร เพื*อการเรียนรู้
อยา่งต่อเนื*องตลอดชีวิต  การบริหารจดัการ การวิจยั การพฒันาอาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยไดรั้บ
บริการอยา่งทั*วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นาํไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้”  
(วชิาการ.  ออนไลน์.  2556)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทางในการปฏิรูป             
การศึกษาไทย โดยใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนเป็นหลกั เพื*อรองรับกระแสความเปลี*ยนแปลงของโลก              
ทั#งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีให้ความสําคญัสูงสุดในกระบวนการการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื*อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และรู้จกั
แสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื*องตลอดชีวิต จดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ     
และความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด     
การจดัการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบติัให้คิดเป็น ทาํเป็น ปลูกฝังคุณธรรม
ในทุกวชิา มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนเป็นมนุษยที์*สมบูรณ์  เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอยา่งแทจ้ริง  
 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที* 21 ย่อมต้องมีการเปลี*ยนแปลงบทบาทของผูเ้รียน          
และรูปแบบการเรียน โดยมีการนาํไอซีที เขา้มาสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เอื#อประโยชน์
ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ*งขึ#น เพื*อให้ผูเ้รียนสามารถกา้วทนัไปในโลกแห่งเทคโนโลยี
และให้เหมาะสมกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื*อนาํไอซีที เขา้มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ย่อมตอ้งมี    
การเปลี*ยนแปลงหลักสูตร รูปแบบการสอน และรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกัน       
โดยบทบาทของผู ้เรียนต้องเปลี*ยนเป็นผู ้คิดเอง ทําเอง เพื*อตอบสนองและสามารถเรียนได ้            
ในกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที*แตกต่างไปจากเดิม (กิดานนัท ์ มลิทอง. 2548 : 41) 

 



2 

โดยตั#งจุดหมายใหท้ั#งผูเ้รียนและผูส้อนมีสมรรถนะในการใชไ้อซีที ในส่วนของการใชเ้นื#อหาบทเรียน
และใชเ้ครื*องมือการเรียน ผนวกกบัใช้เทคโนโลยีใหม่และลกัษณะรูปแบบการสอนรูปแบบต่าง ๆ  
ที*จะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนดว้ยไอซีที มีประสิทธิภาพมากยิ*งขึ#น (กิดานนัท ์ มลิทอง.  2548 : 91) 
ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เขา้มาใชใ้นการประกอบ        
การเรียนการสอนเพื*อพฒันาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เนื*องจากการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ช่วยสนองต่อการสื*อความหมายในการเรียนการสอนของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนสร้าง
กระบวนการ   การมีส่วนร่วมทางการเรียนรู้ รวมถึงการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดย
ใชก้ระบวนการของเครือข่ายสังคมออนไลน์เชื*อมโยง สามารถสร้างทกัษะในการสร้างองคค์วามรู้ที*
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ*งการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการ
พฒันาการใชสื้*อประเภทดิจิตอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล   เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงถือไดว้า่เป็นสื*อ
ทางการศึกษาเรียนรู้ในยุคแห่งสังคมออนไลน์ที*กาํลงัก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในการปรับใช ้    
ในวงการศึกษา แต่ผูส้อนตอ้งตระหนกัและมองเห็นความสําคญัต่อสื*อดงักล่าวรวมทั#งการกาํหนด
แนวทางของการปรับใช ้  ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนั  

ทฤษฎีที*นาํมาเป็นรากฐานสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนเพื*อสร้างองคค์วามรู้ของผูเ้รียน 
(บุญเลี#ยง  ทุมทอง.  2556 : 33) คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีที*วา่
ดว้ยการสร้างความรู้ของผูเ้รียน ซึ* งถา้พิจารณาจากรากศพัท ์“Construct” แปลวา่ “สร้าง” โดยในที*นี#
หมายถึง การสร้างความรู้โดยผูเ้รียน ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์เชื*อวา่ การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ 
เป็นกระบวนการที*เกิดขึ#นภายในของผูเ้รียน โดยที*ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ โดยการนาํประสบการณ์
หรือสิ*งที*พบเห็นในสิ*งแวดลอ้มหรือสารสนเทศใหม่ที*ได้ รับมาเชื*อมโยงกบัความรู้ความเขา้ใจ        
ที*มีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
Structure) หรือที*เรียกว่า สกีมา (Schema) ซึ* งหมายถึงความรู้ ซึ* งอาจไม่ใช่เป็นเพียงการจดจาํ       
สารสนเทศมาเท่านั#น แต่จะประกอบด้วย โดยที*แต่ละบุคคลนาํประสบการณ์เดิม หรือความรู้    
ความเขา้ใจเดิมที*ตนเองมีมาก่อน มาสร้างเป็นความรู้ความเขา้ใจที*มีความหมายของตนเองเกี*ยวกบั
สิ*งนั#น ๆ แต่บุคคลอาจสร้างความหมายที*แตกต่างกนั เพราะมีประสบการณ์ หรือความรู้ความเขา้ใจ
เดิมที*แตกต่างกนั กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  จึงมกัเป็นไปในแบบที*ให ้
นกัเรียนสร้างความรู้จากการร่วมมือกนัแกปั้ญหา (Collaborative Problem Solving)  กระบวนการ
เรียนการสอน จะเริ*มตน้ดว้ยปัญหาที*ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญา (Cognitive Conflict) นั*นคือ
ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที*มีอยู่เดิม ไม่สามารถจดัการแกปั้ญหานั#นไดล้งตวัพอดี
เหมือนปัญหาที*เคยแก้มาแล้ว ต้องมีการคิดคน้เพิ*มเติมที*เรียกว่า “การปรับโครงสร้าง” หรือ        
“การสร้างโครงสร้างใหม่” ทางปัญญา (Cognitive Restructuring) โดยการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
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ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระทั*งหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจกัษ์มาขจดัความขดัแยง้       
ทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้ การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์         
เชื*อวา่ ครูผูส้อนไม่สามารถปรับเปลี*ยนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนไดแ้ต่สามารถช่วยให้ผูเ้รียน
ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา โดยการจดัสภาพการณ์ที*ทาํให้เกิดภาวะเสียสมดุล หรือก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญาขึ#น ซึ* งก็คือสภาวะที*โครงสร้างทางปัญญาเดิมใชไ้ม่ได ้ตอ้งมีการปรับเปลี*ยน
ใหส้อดคลอ้งประสบการณ์มากขึ#นหรือเกิดโครงสร้างทางปัญญาใหม่                                        

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เป็นกระบวนการที*เกิดขึ#นภายในตวัผูเ้รียน ผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้าง ความรู้จากความสัมพนัธ์ ระหวา่งสิ*งที*พบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจที*มีอยูเ่ดิม เป็นวิธีการ
ที*ผูส้อนจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรม   
ที*หลากหลาย เช่น ศึกษาค้นควา้ สืบคน้ วิเคราะห์ อภิปราย ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากสื*อ      
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และอาศัยประสบการณ์เดิมที*ผูเ้รียนมีอยู่ ผูส้อนจะเป็นเพียงผูอ้าํนวย     
ความช่วยเหลือ จดับรรยากาศในการเรียนให้กบัผูเ้รียน ดงันั#นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เพื*อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้นั#น บทบาท
ของครูจึงมีความสําคัญอย่างยิ*ง ในฐานะเป็นผูจ้ ัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนรู้         
โดยจดัการเรียนการสอนที*หลากหลายโดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของผูว้ิจยัและครูในกลุ่มโรงเรียนมธัยมขนาดเล็ก    
พบวา่ ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการเรียนรู้แตกต่างกนัทั#งร่างกาย ความรู้ ความสามารถ และระดบัสมอง 
แมจ้ะมีการจดัการเรียนการสอนโดยการสื*อสารสองทางแลว้แต่ผูเ้รียนแต่ละคนจะรับรู้ไดไ้ม่เท่ากนั 
ผูเ้รียนบางคนมีปัญหาดา้นการอ่าน การคิด และการเขียนอยา่งมาก โดยเฉพาะการคิดและการเขียน 
ผูเ้รียนไม่สามารถสรุปองคค์วามรู้ที*เรียนมาไดห้ลงัจากจบเนื#อหา ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน 
แก้ปัญหา จากโจทยที์*ให้ฝึกทาํและในเรื*องของการทาํงานกลุ่ม ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอื้*น ไม่มีความสามคัคีในการทาํงานกลุ่ม ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น ไม่กลา้ตอบ 
เมื*อผูส้อนไดจ้ดัการเรียนการสอนที*มีการใชง้านคอมพิวเตอร์นั#นผูเ้รียนจะมุ่งความสนใจไปสู่การใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการเขา้ใชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากผูเ้รียน      
มีพฤติกรรมข้างต้นดังที*กล่าวมา ผูเ้รียนยงัขาดแหล่งเรียนรู้ ขาดพื#นที*ในการแลกเปลี*ยนข้อมูล              
ที*มีประโยชน์ต่อกนั ตลอดจนมีเวลาเรียนไม่ครบตามที*กาํหนดไว ้

ผูว้ิจ ัยจึงนําการสอนรูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ เนื*องจากการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการสะทอ้นความคิด แบ่งปันความคิด โดยครูเป็นเพียงผูชี้# แนะ
แนวทาง ชี# แนะการแกปั้ญหา ความคิด และเติมเต็มความคิดไม่ถูกตอ้ง มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ 
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ความเขา้ใจในเรื*องที*เรียนอยา่งแทจ้ริง จึงไดป้รับระบบการจดัการเรียนรู้ใหม่เป็นการจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เรื*องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโกให้สังคมออนไลน์
เข้ามามีบทบาท อํานวยความสะดวกในการเรียนมากขึ# น เพื*อให้การจัดการเรียนการสอน             
เกิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียนมากขึ#น 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวจิยัครั# งนี#  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี#  

               1. เพื*อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื*องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 

              2. เพื*อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิl ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช ้             

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื* อง การเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3  

               3. เพื*อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที*มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื* องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  

สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3  

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลจากการวิจัยครั# งนี# ท ําให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื* อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้           

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื* องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  

สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 ที*สร้างขึ#นมาโดยอาศยัหลกัการเทคโนโลยีที*เหมาะสมร่วมกบั

หลกัการออกแบบและพฒันาระบบการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ* งเป็นแนวในการให้นกัเรียน

ได้พฒันากระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม และการแสดงความคิดเห็น    

ของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้นการคิดโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การมีปฏิสัมพนัธ์

กบัผูอื้*น แลกเปลี*ยนเรียนรู้ ทาํงานเป็นทีม การใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ* งจะเป็นแนวทางให้มีการนาํ

เทคโนโลยีมาพฒันานวตักรรม สื*อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ช่วยให้การเรียนการสอน          

มีประสิทธิภาพมากขึ#น นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ     

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
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ขอบเขตของการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากร 
  ประชากรที*ใชใ้นการวิจยัครั# งนี#  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 กลุ่มโรงเรียนมธัยม
ขนาดเล็ก จงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพื#นที*การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  ปีการศึกษา 2556 
จาํนวน 287 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั# งนี#  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน ที*ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง    
แบบแบ่งกลุ่ม จาํนวน 19 คน 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
  1.1 การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื*อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1 ผลสัมฤทธิl ทางการเรียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื*อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา   
ปีที* 3 
  2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนที*มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื*อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา    
ปีที* 3  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การพัฒนาชุดกิจกรรม  หมายถึง  การพฒันาสื* อการเรียนรู้ที*จ ัดไวอ้ย่างเป็นระบบ             
มีการจัดการเรียนการสอนทั# งรายกลุ่มและรายบุคคลให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัติตามกิจกรรม ผูส้อน          
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและให้คาํปรึกษากิจกรรมที*กาํหนดในการเรียนการสอน ซึ* งชุดกิจกรรม   
ที*ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ#น ประกอบดว้ยชุดกิจกรรม 3 ชุดกิจกรรม ดงันี#  
 1. หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องตน้ 
 2. คาํสั*งวนซํ# าและกระบวนความ 
 3. ตวัแปรและการกาํหนดสี 
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 การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  หมายถึง  การเรียนรู้ที*มีการสร้างความรู้ใหม่    

โดยผูเ้รียนเอง เนื#อหาที*ผูเ้รียนเรียนเนน้ที*ตวัผูเ้รียนและประสบการณ์ของผูเ้รียน ซึ* งเป็นกระบวนการ   

ที*เกิดขึ#นภายในของผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ*งที*พบเห็นกบัความรู้

ความเขา้ใจเดิมที*มีมาก่อน มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนลงมือกระทาํในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่า   
การเป็นผู ้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู ้สอน ผูส้อนเป็นเพียงผูจ้ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน           

เนน้การแกปั้ญหาเพื*อใหไ้ดรั้บความรู้ โดยมีรายละเอียดขั#นตอนดงันี#  
 1. ขั#นที* 1  ขั#นนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นขั#นเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน โดยการทบทวน

ความรู้เดิม กระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนเนื#อหาใหม่ 

 2. ขั#นที* 2  ขั#นสอนหรือจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นขั#นสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา    
ปรับเปลี*ยนความคิด และสร้างความคิดใหม่ 

 3. ขั#นที* 3  ขั#นสรุปผลการสร้างโครงสร้างทางปัญญา 

 4. ขั#นที* 4  ขั#นวดัและประเมินผล 

 กระบวนการสร้างองค์ความรู้ตามแนว Constructivist  หมายถึง  รูปแบบการเรียนที*เนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Construct)  ความรู้จากการสืบคน้หาความรู้ (Inquiry)  การได้ทาํกิจกรรม   
การเรียนรู้ร่วมกนักบัเพื*อนร่วมชั#นเรียน (Cooperative Learning) และการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)    

กบัครูผูส้อนผูท้าํหน้าที*ให้คาํปรึกษา แนะแนวทางการเรียนให้ผูเ้รียน มีการบูรณาการกิจกรรม     
การเรียนการสอนที*ไม่ตายตวั 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์  หมายถึง  กลุ่มของคนสามารถทาํความรู้จัก ร่วมแบ่งปัน         

สิ*งที*สนใจ และสามารถเชื*อมโยงกนัไดใ้นทิศทางใดทิศทางหนึ*งในโลกอินเทอร์เน็ต ในการวิจยัครั# งนี#
ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชเ้อด็โมโดในการสร้างเครือข่ายสังคม นกัเรียนสามารถเขียนและอธิบายความสนใจ 

และกิจกรรมที*ทาํได้ และเชื*อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูอื้*น รวมทั#งข้อมูลส่วนตวั     
บทความ รูปภาพ ผลงานแสดงความคิดเห็น แลกเปลี*ยนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกัน        

ผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเนื#อหาขึ#นไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

 ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ 80/80  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียนในการทาํแบบฝึกหดั

ระวา่งทาํกิจกรรมการเรียนรู้กบัหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมแต่ละชุด 
 80 ตวัแรก  หมายถึง  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที*วดัไดคิ้ดเป็นร้อยละ    

ของคะแนนเฉลี*ยจากการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 80 ตวัหลงั  หมายถึง  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที*วดัไดคิ้ดเป็นร้อยละ    
ของคะแนนเฉลี*ยจากการทาํแบบทดสอบหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ผลสัมฤทธิBทางการเรียน  หมายถึง  คุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถ การเปลี*ยนแปลง
ของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน และประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื#อหาสาระที*เรียนมา
ว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวดัได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิl        
ในลกัษณะต่าง ๆ เพื*อบอกถึงคุณภาพการศึกษา 
 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม  หมายถึง  ความรู้สึกที*ดีหรือทศันคติที*ดีของของนกัเรียน   
ที*มีต่อรูปแบบและขั#นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นความรู้สึกที*บรรลุถึงความตอ้งการ  
ซึ* งมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองการเรียนรู้ตามที*ตนตอ้งการ จะเกิดความรู้สึกที*ดีต่อสิ*งนั#น 

ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ#น 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย   
 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์                                   
เรื*องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3  ไดก้าํหนดกรอบแนวคิด
ในการวจิยั  ดงัภาพประกอบ 1 
 

      ตัวแปรตาม 
 
       
                                  ตัวแปรต้น                                                                               
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ชุ ด กิ จ ก ร ร ม         
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บ น เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  เ รื* อ ง        
การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับ
นกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 
 

-  ผลสัมฤทธิl ทางการเรียนโดยการใช้
ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้   ต า ม ท ฤ ษ ฎี       
คอนส ตรัค ติวิส ต์บ นเค รือ ข่ า ย สั ง ค ม
ออนไลน์  เ รื* อง   การเ ขียนโปรแกรม
ภ า ษ า โ ล โ ก   สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั# น
มธัยมศึกษา      ปีที* 3 

-  ความพึงพอใจของนักเรียนที*มีต่อ  
ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ท ฤ ษ ฎี         
คอนส ตรัค ติวิส ต์บ นเค รือ ข่ า ย สั ง ค ม
ออนไลน์ เรื* อง การเขียนโปรแกรมภาษา      
โลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3
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สมมติฐานในการวจัิย 
 นกัเรียนที*เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เรื* องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 มีผลสัมฤทธิl  
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั� งนี�  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที� เกี� ยวข้อง และได้นําเสนอ           
ตามหวัขอ้ต่อไปนี�  
 1.  หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีพุทธศกัราช 2551  
  1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.2 คุณภาพผูเ้รียน 
  1.3 ตวัชี�วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 
 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.3 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.4 ขั�นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.5 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.6 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
  3.1 ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
  3.2 แนวคิดเกี�ยวกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
  3.3 รูปแบบสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
  3.4 ขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
  3.5 บทบาทของครูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
 4. ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  4.1 แนวคิดและความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  4.2 ช่องทางของเครือข่ายสังคมออนไลน์  
  4.3 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
  4.4 ประโยชน์และผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
  4.5 เครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการจดัการเรียนรู้ 
 5. ผลสัมฤทธิ( ทางการเรียน  
  5.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน   

 



 10

  5.2 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน 
  5.3 องคป์ระกอบที)มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน 
 6. ความพึงพอใจ  
  6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  6.2  ทฤษฎีที)เกี)ยวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
  6.3  การวดัความพึงพอใจ 
 7. งานวจิยัที)เกี)ยวขอ้ง 
  7.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  7.2 งานวจิยัในประเทศ 

  

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีพุทธศักราช 2551 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที�ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียน                      
มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง สามารถ      
นาํความรู้เกี�ยวกบัการดาํรงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลย ีนาํมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานอยา่งมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทาํงาน           
และมีเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม เพื�อให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการทาํงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 ก : 1 - 4) โดยมีสาระสาํคญั ดงันี�    
 1. การดาํรงชีวติและครอบครัว เป็นสาระเกี�ยวกบัการทาํงานในชีวิตประจาํวนั การช่วยเหลือ

ตนเอง ครอบครัว และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจที�พอเพียง ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม เน้นการปฏิบติัจริง   

จนเกิดความมั�นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื�อให้คน้พบความสามารถ ความถนัด และ   

ความสนใจของตนเอง 

 2. การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระเกี�ยวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษย์

อยา่งสร้างสรรค ์โดยนาํความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ�งของเครื�องใช ้ วิธีการ หรือ

เพิ�มประสิทธิภาพในการดาํรงชีวติ 

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เป็นสาระเกี�ยวกบักระบวนการเทคโนโลย ี  

สารสนเทศ  การติดต่อสื� อสาร การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา        

หรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
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 4. การอาชีพ เป็นสาระเกี�ยวกบัทกัษะที�จาํเป็นต่ออาชีพ เห็นความสําคญัของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติที�ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที� 1  การดาํรงชีวติและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการทาํงาน 
ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร          
และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการดาํรงชีวติ 
 สาระที� 2  การออกแบบและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ�งของ
เครื�องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลย ี   
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม สิ�งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี�ย ั�งยนื 
 สาระที� 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มูล การเรียนรู้ การสื�อสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 
 สาระที� 4  การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที�จาํเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ          
ใชเ้ทคโนโลยเีพื�อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ 
 คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั�นประถมศึกษาปีที� 3 
  1. เขา้ใจวิธีการทาํงานเพื�อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วสัดุ อุปกรณ์ 
และเครื�องมือถูกตอ้งตรงกบัลกัษณะงาน มีทกัษะกระบวนการทาํงาน มีลกัษณะนิสัยการทาํงาน      
ที�กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยดั ปลอดภยั สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ ์        
สิ�งแวดลอ้ม 
 2. เขา้ใจประโยชน์ของสิ�งของเครื�องใช้ในชีวิตประจาํวนั มีความคิดในการแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะในการสร้างของเล่น ของใชอ้ยา่งง่าย  
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ไดแ้ก่ กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้วสัดุ อุปกรณ์          
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อยา่งถูกวธีิ เลือกใชสิ้�งของเครื�องใช ้ในชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีการจดัการสิ�งของเครื�องใช้
ดว้ยการนาํกลบัมาใชซ้ํ� า    
 3. เขา้ใจและมีทกัษะการคน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั�นตอน การนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ 
และวธีิดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จบชั�นประถมศึกษาปีที� 6 
 1. เขา้ใจการทาํงานและปรับปรุงการทาํงานแต่ละขั�นตอน มีทกัษะการจดัการ ทกัษะ   
การทาํงานร่วมกนั ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค ์มีลกัษณะนิสัยการทาํงานที�ขยนั 
อดทน รับผดิชอบ ซื�อสัตย ์มีมารยาท และมีจิตสาํนึกในการใชน้ํ�า ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 2. เข้าใจความหมาย  วิวฒันาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการอย่างหลากหลาย นาํความรู้และ
ทกัษะการสร้างชิ�นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ� งของเครื� องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภยั     
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ไดแ้ก่ กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที�ความคิด ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจดัการเทคโนโลยีด้วยการ
แปรรูปแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ 
 3. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื�องต้น มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล     
เก็บรักษาขอ้มูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นาํเสนอขอ้มูล และสร้างชิ�นงานอย่างมีจิตสํานึก
และรับผดิชอบ 
 4. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกับอาชีพ รวมทั�งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที�สัมพนัธ์     
กบัอาชีพ  
 จบชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 
 1. เข้าใจกระบวนการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํงาน           
มีทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาและทกัษะการจดัการ มีลักษณะนิสัย     
การทาํงานที�เสียสละ มีคุณธรรม ตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสํานึกในการใช ้    
พลงังาน  ทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 2. เขา้ใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดบัของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ สร้างสิ� งของเครื�องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื�อนาํไปสู่การสร้างชิ�นงานหรือ   
แบบจาํลองความคิดและการรายงานผล เลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม สิ�งแวดลอ้ม 
และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที�ไม่มีผลกระทบ 
กบัสิ�งแวดลอ้ม 
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 3. เขา้ใจหลกัการเบื�องตน้ของการสื�อสารขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลกัการและวิธี

แกปั้ญหา หรือการทาํโครงงานดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล 

และการติดต่อสื�อสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชค้อมพิวเตอร์ 

ในการแก้ปัญหา สร้างชิ�นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

นาํเสนองาน 

 4. เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที�ดีและเห็นความสําคญัของการประกอบอาชีพ 

วธีิการหางานทาํ คุณสมบติัที�จาํเป็นสําหรับการมีงานทาํ วิเคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ มีทกัษะพื�นฐาน

ที�จาํเป็นสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที�สนใจ และประเมินทางเลือก      

ในการประกอบอาชีพที�สอดคลอ้งกบัความรู้  ความถนดั และความสนใจ 

 จบชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 

 1. เขา้ใจวธีิการทาํงานเพื�อการดาํรงชีวติ สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ

การทาํงานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ 

ทาํงานอยา่งมีคุณธรรม และมีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ั�งยนื 

 2. เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัศาสตร์อื)นๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลย ี    

มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ สร้างและพฒันาสิ)งของเครื)องใช้

หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยัโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ     

หรือนาํเสนอผลงาน วเิคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยีที)เหมาะสมกบัชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค์

ต่อชีวติ สังคม สิ)งแวดลอ้มและมีการจดัการเทคโนโลยดีว้ยวธีิการของเทคโนโลยสีะอาด 

 3. เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทํางาน           

ของคอมพิวเตอร์ ระบบสื)อสารขอ้มูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ต่อพว่งและมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์แกปั้ญหา เขียนโปรแกรมภาษา พฒันาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ติดต่อสื)อสารและคน้หาขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศเพื)อการ

ตดัสินใจ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองาน และใชค้อมพิวเตอร์สร้างชิ=นงานหรือโครงงาน 

 4. เขา้ใจแนวทางเขา้สู่อาชีพ การเลือก และใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัอาชีพ          

มีประสบการณ์ในอาชีพที)ถนดัและสนใจ และมีคุณลกัษณะที)ต่อดีอาชีพ 

 ตัวชี/วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชั/นมัธยมศึกษาปีที� 3 

 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการทาํงาน 

ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหา
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ความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการใช้พลงังาน ทรัพยากรและ      

สิ�งแวดลอ้ม เพื�อการดาํรงชีวติ 

 

ตาราง  1  สาระที� 1 การดาํรงชีวติและครอบครัว  
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1.  อภิปรายขั�นตอนการทาํงานที�มี      

ประสิทธิภาพ 
1.  ขั�นตอนการทาํงานที�มีประสิทธิภาพ  
ตามกระบวนการทาํงาน โดยทาํตามลาํดบั
ขั�นตอน มีความสามารถทาํงานสาํเร็จ      
ตามเป้าหมายที�วางไว ้

 2.  ใชท้กัษะในการทาํงานร่วมกนัอยา่งมี
คุณธรรม 
 

2.  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั เป็นการสร้าง
ใหผู้เ้รียนสามารถทาํงานและอยูร่่วมกนัได้
อยา่งมีความสุข และมีคุณธรรม  เช่น          
การเตรียมประกอบอาหารประเภทสาํรับ 

 3.  อภิปรายการทาํงานโดยใชท้กัษะ    
การจดัการเพื�อการประหยดัพลงังาน 
ทรัพยากร และสิ�งแวดลอ้ม 

3.  ทกัษะการจดัการ เป็นการจดัระบบงาน
และระบบคน เพื�อใหท้าํงานสาํเร็จ          
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

   
ที�มา : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 ก : 14 
   

 มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ�งของ
เครื�องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลย ี  
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม สิ�งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี�ย ั�งยนื 

 
 
 
 
 

ตาราง  2  สาระที� 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี
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ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1.  อธิบายระดบัเทคโนโลย ี 1.   ระดบัของเทคโนโลย ีแบ่งตามความรู้   

ที�ใชเ้ป็น 3  ระดบั คือ ระดบัพื�นบา้นหรือ
พื�นฐาน ระดบักลางและระดบัสูง 

 2.  สร้างสิ�งของเครื�องใชห้รือวธีิการตาม
กระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น     
ภาพฉาย  เพื�อนาํไปส◌ู◌่การสร้าง
ตน้แบบและแบบจาํลองของสิ�งของ
เครื�องใชห้รือถ่ายทอดความคิดของ
วธีิการเป็นแบบจาํลองความคิดและการ
รายงาน 
 

2.  การสร้างสิ�งของเครื�องใชห้รือวธีิการ
ตามกระบวนการเทคโนโลย ีเพื�อใหผู้เ้รียน
ทาํงานอยา่งเป็นระบบสามารถยอ้นกลบัมา
แกไ้ขไดง่้าย 
3.  ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียด  
ของชิ�นงาน ประกอบดว้ย ภาพดา้นหนา้  
ดา้นขา้ง  ดา้นบน แสดงขนาดและหน่วยวดั 
เพื�อนาํไปสร้างชิ�นงาน 
4.  การสร้างสิ�งของเครื�องใช ้หรือวธีิการ
ตอ้งอาศยัความรู้ที�เกี�ยวขอ้งอื�นอีก  กลไก
การควบคุมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 

  
ที�มา : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 ก : 24 - 25   
 
 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้
ขอ้มูล การเรียนรู้ การสื�อสาร การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 
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ตาราง 3  สาระที� 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1.  อธิบายหลกัการทาํโครงงานที�มีการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  หลกัการทาํโครงงาน เป็นการพฒันา    
ผลงานที�เกิดจากการศึกษาคน้ควา้  ดาํเนินการ  
พฒันาตามความสนใจและความถนดั       
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.  เขียนโปรแกรมภาษาขั�นพื�นฐาน 2.  หลกัการพื�นฐานในการเขียนโปรแกรม 
-  แนวคิดและหลักการโปรแกรม        

โครงสร้างโปรแกรม ตวัแปร การจดัลาํดบั
คาํสั�ง การตรวจสอบเงื�อนไข การควบคุม
โปรแกรม คําสั�งแสดงผล และรับข้อมูล 
การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ 

-  การเขียนสคริปต ์เช่น จาวาสคริปต ์
แฟลช 

 3.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนาํเสนองาน
ในรูปแบบที�เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

3.  การเลือกซอฟตแ์วร์ที�เหมาะสมกบั
ลกัษณะของงาน 

 4.  ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ�นงานจาก
จินตนาการหรืองานที�ทาํในชีวติประจาํวนั 
ตามหลกัการทาํโครงงานอยา่งมีจิตสาํนึก
และความรับผดิชอบ 

4.  การใชซ้อฟตแ์วร์และอุปกรณ์ดิจิตลั     
มาช่วยในการนาํเสนองาน 
5.  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตาม
หลกัการทาํโครงงาน โดยมีการอา้งอิงแหล่ง 
ขอ้มูล ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่คดัลอก
ผลงานผูอื้�น  ใชค้าํสุภาพ และไม่สร้างความ
เสียหายต่อผูอื้�น 

 
ที�มา : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 ก : 41  
 

 มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที�จาํเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ          
ใชเ้ทคโนโลยเีพื�อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ 
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ตาราง  4  สาระที� 4 การอาชีพ 
 

ชั�น ตวัชี�วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1.  อภิปรายการหางานดว้ยวธีิที�หลากหลาย 1.  การหางานหรือตาํแหน่งที�วา่ง 

-  สื�อสิ�งพิมพ ์
-  สื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 2.  วเิคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ 2.  แนวทางเขา้สู่อาชีพ 
-  คุณสมบติัที�จาํเป็น, ความมั�นคง 
-  การประเมินทางเลือก 

 3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที�สอดคลอ้งกบัความรู้ ความถนดั 
และความสนใจของตนเอง 
 

3.  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-  รูปแบบการประเมิน 
-  เกณฑก์ารประเมิน 

 
ที�มา : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 ก : 49  

 

 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   
สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�สร้าง    
ความเขา้ใจ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการ
แก้ปัญหา และยงัส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ มีลกัษณะนิสัยที�ดีในการทาํงาน โดยการนาํ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานอย่างเป็นระบบ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   
ดา้นการจดัการเรียนการสอนจะเนน้การปฏิบติัจริงเพื�อสร้างองคค์วามรู้ จนเกิดความมั�นใจ และภูมิใจ
ในผลงาน คน้พบความสามารถและความถนดัของตนเอง 
 วิชาการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาโลโก มีเนื�อหาและการสอนอยูใ่นสาระที� 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร มาตรฐานที� ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลย ี   
สารสนเทศในการสืบค้น การเรียนรู้ การสื�อสาร การแก้ปัญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมี        
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก มีเนื�อหาสาระ    
เกี�ยวกบัเรื�องของหลกัการการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ คาํสั�งพื�นฐาน คาํสั�งวนซํ� าและกระบวนความ 
ตวัแปร การเรียกซํ� าและคาํสั�งเงื�อนไข การวิเคราะห์งานและการโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง         
การสร้างเสียงดนตรีและภาพเคลื�อนไหว จากเนื�อหาดงักล่าวนั�นผูว้ิจยัไดน้าํมาจดัการเรียนการสอน
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ซึ� งมุ่งเนน้ในการพฒันาทกัษะในหลาย ๆ ดา้น คือ กระบวนการคิด ฝึกการคิด  การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้มาใช้เพื�อแกไ้ขปัญหา นอกจากนั�นผูเ้รียนยงัเรียนรู้การบูรณา
การความรู้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคิด ประยุกต์ แก้ปัญหาในการเรียนรู้และสร้างผลงาน โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดและกระบวนการแกปั้ญหา การเขียนโปรแกรมจะเริ�มจากการคิด การวางแผน มีการ
ทดสอบ  ความถูกตอ้ง และแก้ไขขอ้ผิดพลาด มีการแสดงเงื�อนไขและตดัสินใจซึ� งกระบวนการ
เหล่านี� จะถูกปลูกฝังอยู่ในกระบวนการคิดของผูเ้รียน สร้างพื�นฐานการคิดให้เป็นระบบ มีขั�นตอน  
มีตรรกะ การทดสอบโปรแกรมจะช่วยเสริมการเป็นคนช่างสังเกตและมีความละเอียด ส่วนการแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมเป็นหลกัการที�ทา้ทาย ความสามารถของผูเ้รียน ช่วยให้รู้จกักระบวนการ
วิเคราะห์  รู้จกัการปรับปรุง และนาํไปสู่การแก้ไขให้ถูกตอ้ง เพื�อให้ไดม้าซึ� งผลลพัธ์ที�ตอ้งการ    
การเขียนโปรแกรมจะมีประโยชน์ต่อการพฒันาสมองและระบบความคิดให้มีระบบและขั�นตอน 
สอดแทรกความสนุกสนาน ผสมผสานดว้ยเนื�อหาที�ช่วยพฒันาสมองและระบบความคิดไดอ้ย่าง
สมวยัและมีประสิทธิภาพ 

 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือชุดการเรียนการสอนมาจากคาํวา่ Instructional Package หรือ 
Learning Package เดิมใชค้าํวา่ “ชุดการสอน” เพราะเป็นสื�อที�ครูนาํมาใชใ้นการสอน แต่ต่อมาแนวคิด
ในการจดัการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ได้เขา้มามีบทบาทมากขึ�น บางครั� งอาจเรียก
รวมกนัวา่ ชุดกิจกรรมการสอน (บุญเกื�อ  ควรหาเวช. 2542 : 91) และในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัใชค้าํวา่   
“ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” เพื�อให้ครอบคลุมกิจกรรมของครูและนกัเรียน ไดฝึ้กปฏิบติัและคน้ควา้
ดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํ โดยมีกระบวนการสร้างตามขั�นตอนการสร้างชุดกิจกรรม  
ทุกประการ ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ไวด้งันี�  
 ความหมายของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 เสาวนีย ์  สิกขาบณัฑิต (2528 : 291 - 292) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การจดักิจกรรม    
การเรียนรู้ อนัประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ เนื�อหา  และวสัดุอุปกรณ์ทั�งหลายไวเ้ป็นชุด ๆ จะใส่    
เป็นกล่อง หรือชุด หรือถุง หรือห่อก็ได ้เพื�อจดักิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ และถือวา่เป็นแผนการสอน 
ที�ช่วยครูให้ไดรั้บความสะดวกในการสอน และช่วยผูเ้รียนให้เกิดผลสําเร็จในการเรียนรู้ และเป็น
การจดัโดยอาศยัวตัถุประสงคแ์ละผลการเรียนรู้  
 กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค ์(2554 : 107) ไดใ้ห้ความหมาย ชุดการสอน คือ สื�อและวิธีการสอน
ที�นาํมาใชส้ําหรับการสอนของผูส้อนและใชส้ําหรับการเรียนของผูเ้รียน ประกอบดว้ยสื�อการสอน
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ทั�งในรูปของวสัดุ อุปกรณ์และเทคนิควธีิการต่าง ๆ ซึ� งมีกระบวนการพฒันาอยา่งเป็นระบบบนฐาน
ของทฤษฎีการเรียนรู้และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนนาํไปใช ้และใชไ้ดผ้ลดีในศูนยก์ารเรียน 
 ราตรี นนัทสุคนธ์ (2554 : 72) ไดใ้ห้ความหมายของชุดการสอน คือชุดการสอนซึ� งตรงกบั

คาํวา่ Instructional Package นั�นมีความหมายและลกัษณะ เช่นเดียวกนักบัคาํวา่ Learning Package 
และ Instructional Kits โดยหมายถึง สื� อการเรียนการสอนประเภทหนึ� งที�มีลักษณะเป็นชุด           

สื�อประสม (Multi - media) ประกอบดว้ยสื�อตั�งแต่ 2 ชนิดขึ�นไป ไดรั้บการจดัไวเ้ป็นชุด ๆ บรรจุ   

อยูใ่นซองหรือกระเป๋า ชุดการสอนสามารถที�จะนาํมาใชใ้หผู้เ้รียนทาํการเรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ประกอบกบัการบรรยายของผูส้อนไดอี้กดว้ย การจดัทาํชุดการสอนจะจดัทาํขึ�นสําหรับหน่วยการเรียน

แต่ละหน่วยตามที�ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ 

 นาถอนงค ์ กางถนั (ออนไลน์.  2555) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น    
สื� อการสอนที�จะช่วยสร้างความมั�นใจและความพร้อมให้แก่ครู เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้           

มีการจดัระบบการใชสื้�อ ผลิตสื�อและกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั�งมีขอ้แนะนาํการใชส้ําหรับครูโดยที�
ครูผูน้ั�นไม่จาํเป็นตอ้งมีความชาํนาญมากนกั ก็สามารถใชสื้�อนี� ไดเ้ลย ทาํให้ครูมีความพร้อมในการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง  ดงันั�นจึงเป็น  

สื�อการสอนที�เหมาะสมกบัครูมือใหม่ที�ดอ้ยประสบการณ์การสอนอยา่งยิ�ง 
 ณเอก  อึ� งเสือ (2555 : 57) ได้ให้ความหมาย ชุดกิจกรรมหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

หมายถึง สื�อการสอนซึ�งประกอบดว้ยสื�อประสมที�ถูกรวบรวมไวอ้ยา่งสมบูรณ์ เหมาะกบัเนื�อหาวิชา
และจุดประสงค์ เพื�อใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนได้เปลี�ยนแปลง 

พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดหมายที�วางไว ้ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพ        

ทางการศึกษาให้สูงขึ�นและช่วยให้ผูเ้รียนไดส้ร้างเสริมหรือพฒันาตามเป้าหมาย ซึ� งประกอบดว้ย 
เนื�อหาสาระ บตัรคาํสั�ง ใบกิจกรรมในการทาํกิจกรรม วสัดุอุปกรณ์ เอกสาร ใบความรู้ เครื�องมือ

หรือสื�อจาํเป็นสาํหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั�งแบบวดัประเมินผลการเรียนรู้ 

 สรุปความหมายของชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมการสอน ที�ประกอบดว้ย คู่มือครู 
คู่มือนักเรียน เนื�อหา กิจกรรม สื�อประสมหลายอย่างมาสัมพนัธ์กนัและเครื�องมือวดัผลสัมฤทธิ;     

ทางการเรียน โดยจดัเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียน
ตามความถนัด และความสนใจของตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพ และผูเ้รียน   

เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน โดยไดจ้ากประสบการณ์ หรือการฝึกหดัโดยให้สอดคลอ้ง

กบัเนื�อหา จุดประสงค์ และประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการจดัการสอนที�มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
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 ประเภทของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 การที�ผูส้ร้างจะตดัสินใจในการจะสร้างชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั�นจะตอ้งทาํการศึกษา
ประเภทของชุดกิจกรรมว่าชุดกิจกรรมมีอยู่กี�ประเภท และแต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายในการใช ้ 
แตกต่างกนั ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรม ดงันี�  
 วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2525 : 174) ไดแ้บ่งชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอนตามลกัษณะ
การใชง้านเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ชุดกิจกรรมสําหรับประกอบการบรรยายหรือเรียกอีกอย่างว่า ชุดกิจกรรมสําหรับครู
เป็นชุดกิจกรรมที�กาํหนดกิจกรรมและสื�อการเรียนให้ครูใช้ประกอบการบรรยาย เพื�อเปลี�ยนบทบาท
ของครูให้พูดน้อยลง และเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนมากขึ� น ชุดกิจกรรมนี�          
จะมีเนื�อหาเพียงหน่วยเดียวและใชก้บันกัเรียนทั�งหอ้ง 
 2. ชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบ่งกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอน
ที�มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นหมู่คณะ อาจจดักิจกรรมเป็นศูนยก์ารเรียน ชุดการเรียน
การสอนแบบนี� ประกอบด้วย ชุดการเรียนการสอนหรือชุดการเรียนครบตามจาํนวนผูเ้รียน           
ในศูนยกิ์จกรรมนั�น สื�อการเรียนอาจจดัอยูใ่นรูปของการเรียนการสอนรายบุคคล หรือผูเ้รียนทั�งศูนย์
ใชร่้วมกนัก็ได ้ผูเ้รียนที�เรียนจากการจดักิจกรรมกลุ่ม อาจจะตอ้งขอความช่วยเหลือจากครูระยะเริ�มตน้
และระยะหลงัจากเคยชินต่อวธีิการใชแ้ลว้ผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัไดข้ณะทาํกิจกรรม 
ถ้ามีปัญหาผูเ้รียนสามารถซักถามครูได้เสมอ เมื�อเรียนจบในแต่ละศูนย์แล้วผูเ้รียนอาจสนใจ        
การเรียนเสริมสามารถเรียนจากศูนยส์าํรองที�ครูเตรียมไวไ้ม่ใหเ้สียเวลาคอยผูอื้�น 
 3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนที�จดัระบบขั�นตอนเพื�อให ้   
ผูเ้รียนใช้เรียนดว้ยตนเองตามขั�นตอนความสามารถของแต่ละบุคคล เมื�อศึกษาครบแลว้จะทาํการ
ทดสอบประเมินผลความกา้วหน้าและศึกษาชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอนชุดอื�น ๆ ต่อไป
ตามลาํดบั เมื�อมีปัญหาผูเ้รียนจะปรึกษากนัไดร้ะหวา่งเรียนและผูส้อนพร้อมที�จะให้ความช่วยเหลือ
ทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูชี้� แนะแนวทาง การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียนการสอน
แบบนี� จดัขึ� นเพื�อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง          
ไปจนเต็มความสามารถ โดยไม่ตอ้งเสียเวลาคอยผูอื้�นชุดการเรียนการสอนแบบนี� บางครั� งเรียกว่า    
“บทเรียนโมดูล” (Instructional Moodle) 
 ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2533 : 118) ไดจ้าํแนกประเภทชุดการเรียนการสอนและแนวคิด     
ในการผลิตชุดการเรียนการสอนออกเป็น 4 ประเภท ดงันี�  
 1. ชุดกิจกรรมประกอบคาํบรรยาย เป็นชุดการเรียนการสอนที�มุ่งขยายเนื�อหาสาระการสอน
แบบบรรยายให้ชัดเจนขึ�นโดยกาํหนดกิจกรรม และสื�อการสอนให้ครูใช้ประกอบการบรรยาย    



 21

บางครั� งเรียกวา่ “ชุดการสอนสําหรับครู” ชุดการเรียนการสอนจะมีเนื�อหาวิชาเพียงเล็กหน่วยเดียว
และใช้กบัผูเ้รียนทั�งชั�นโดยแบ่งหัวขอ้ที�จะบรรยายและกิจกรรมไวเ้ป็นลาํดบัขั�นทั�งนี� เพื�ออาํนวย
ความสะดวกแก่ผูส้อนและเพื�อเปลี�ยนบทบาทการพดูของครูให้นอ้ยลงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ� น ชุดการเรียนการสอนประกอบ             
การบรรยายนี� นิยมใช้กบัการฝึกอบรมและการสอนในระดบัอุดมศึกษา สื�อการสอนที�ใช้อาจเป็น
แผ่น คําสอน แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือกิจกรรมกลุ่มเป็นต้น สื� อการสอน            
ชุดการเรียนการเรียนการสอนมกัจะบรรจุในกล่องที�มีขนาดพอเหมาะ แต่ถา้เป็นวสัดุที�มีราคาแพง
หรือขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปตลอดจนเสียหายง่ายหรือเป็นสิ�งมีชีวิตก็จะไม่บรรจุในกล่องแต่จะ
กาํหนดไวใ้นคู่มือครูเพื�อจดัเตรียมก่อนการสอน 
 2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุ่ม ชุดการเรียนการสอนนี� มุ่งเนน้ที�ตวัผูเ้รียน

ได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ครูจะเปลี�ยนบทบาทจากผูบ้รรยายเป็นผูแ้นะนําช่วยเหลือผูเ้รียน        

ชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มอาจจดัในห้องเรียนแบบศูนยก์ารเรียน ชุดการเรียนการสอน

แต่ละชุดประกอบด้วยชุดการสอนย่อยที�มีจาํนวนเท่ากบัที�แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย ในแต่ละศูนย ์       

มีสื�อการเรียนครบชุดตามจาํนวนผูเ้รียนศูนยกิ์จกรรมนั�นซึ� งจดัไวใ้นรูปสื�อประสมอาจใช้เป็นสื�อ  

รายบุคคลหรือใช้เป็นกลุ่มร่วมกนัก็ได้ ในขณะทาํกิจกรรมการเรียนหากมีปัญหาผูเ้รียนสามารถ    

ซักถามครูได้เสมอเมื�อจบการเรียนแต่ละศูนย์แล้วผูเ้รียนที�จะเรียนเสริมก็สามารถศึกษาได้จาก     

ศูนยส์าํรองที�จดัเตรียมไวโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาที�รอคอยผูอื้�น 

 3. ชุดการเรียนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนที�จดัไวใ้ห้ผูเ้รียน เรียนด้วยตนเอง  

ตามคาํแนะนาํที�ระบุไวแ้ต่อาจมีการปรึกษากนัระหวา่งเรียนดว้ยก็ไดแ้ละเมื�อสงสัยไม่เขา้ใจบทเรียน

ตอนไหนสามารถไต่ถามครู การเรียนจากชุดการเรียนการสอนรายบุคคลนี� นิยมใช้ห้องเรียน            

ที�มีลกัษณะพิเศษแบ่งสัดส่วนสําหรับผูเ้รียนแต่ละคนซึ� งเรียกวา่ “ห้องเรียนรายบุคคล” ชุดการเรียน

การสอนรายบุคคลนี� เนน้หน่วยการสอนยอ่ยที�เรียกวา่ “บทเรียนโมดูล” 

 4. ชุดการเรียนการสอนทางไกล เป็นชุดการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียนอยู่ต่างถิ�น     

ต่างเวลา มุ่งสอนให้ผูเ้รียนศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งมาเข้าชั�นเรียน ปรกอบด้วยสื�อประเภท       

สิ�งพิมพ์ รายงานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนยบ์ริการ    

การศึกษา เช่น ชุดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 วาโร  เพง็สวสัดิ;  (2546 : 34) ไดแ้บ่งชุดการสอนเป็น 3 ประเภท ดงันี�  
 1. ชุดการสอนแบบประกอบคาํบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือชุดการสอน
สําหรับครูจะใช้สอนผู ้เ รียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นการสอนที�ต้องการปูพื�นฐานให้ผู ้เรียน              
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เป็นส่วนใหญ่รู้และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั ชุดการสอนแบบนี� จะช่วยให้ผูส้อนลดการพูดน้อยลง     
ซึ� งอาจเรียกวา่ชุดการสอนสาํหรับครู 
 2. ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นการสอนสําหรับผูเ้รียนกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 5 - 7 คน 

เรียนโดยสื�อการสอนที�ระบุไวใ้น ชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งที�จะฝึกทกัษะในเนื�อหาวิชาที�เรียน     

และใหผู้เ้รียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั 

 3. ชุดการสอนแบบรายบุคคล เป็นชุดการสอนสําหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล    

ซึ� งผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ ความสามารถและความสนใจของตนเองอาจจะเรียนที�บา้นหรือ    

ที�โรงเรียนก็ได ้

 ดงันั�นการจดัประเภทชุดการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะจดัตามลกัษณะ

การใช้งาน เป็นการจดักิจกรรมที�มีระบบ ใช้สื�อประสมเพื�อให้ผูเ้รียนประกอบกิจกรรม ขยายการ

สอนของผูส้อนให้ลดบทบาทของผูส้อนโดยใช้สื� อทาํหน้าที�แทน ชุดการสอนแต่ละประเภท           

มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนขึ� นอยู่กับวตัถุประสงค์ของการใช้ จ ํานวนนักเรียน โอกาส        

และสภาพแวดลอ้ม 

 สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น เป็นชุดกิจกรมการเรียนรู้ ที�มีทั�งให้ผูเ้รียน

ไดท้าํกิจกรรมเป็นรายบุคคล และเรียนรู้ในระบบกลุ่ม มีการใชสื้�อหลากหลายประกอบชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ เพื�อมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการกลุ่มในการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบ

และการแกปั้ญหาร่วมกนัในการทาํงาน 

 องค์ประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 องคป์ระกอบในการสร้างชุดกิจกรรมนั�น มีความสําคญัต่อการสร้างชุดกิจกรรมเป็นอยา่งมาก 

เพราะจะเป็นแนวทางให้การสร้างชุดกิจกรรมนั� นเป็นไปอย่างมีระบบและสมบูรณ์ในตัวเอง          

ซึ� งมีนกัการศึกษาไดเ้สนอแนวทางการปฏิบติั ไวด้งันี�  

 วาโร  เพง็สวสัดิ;  (2546 : 34) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของชุดการสอนเป็น 3 ส่วน ดงันี�  

 1. คู่มือครู ซึ� งอาจจดัทาํเป็นเล่มหรือเป็นแผน่ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ เช่น คาํชี� แจง สิ�งที�

ผูส้อนต้องเตรียม บทบาทของผูเ้รียน การจดัชั�นเรียนพร้อมแผนผงัแผนการสอน เนื�อหาสาระ

ประกอบศูนยต่์าง ๆ และการประเมินผล (แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน) 

 2. แบบฝึกหัด เป็นคู่มือของผูเ้รียนที�ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน บนัทึก       

คาํอธิบายของผูส้อน และใบงาน หรือแบบฝึกหัดที�กาํหนดไวใ้นบตัรกิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ       

อาจแยกเป็นชุด ๆ ชุดละ 1 - 3 หนา้ หรือนาํมารวมกนัเป็นเล่มก็ได ้
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 3. แบบประเมินผล ผูป้ระเมินจะทาํการประเมินผลความรู้ไดด้ว้ยตนเองก่อนและหลงัเรียน 
แบบประเมินผูเ้รียนอยู่ในชุดการสอนอาจเป็นแบบฝึกหัด การเติมคาํในช่องว่าง การเลือกตอบ     
การจบัคู่ เป็นตน้ 
 กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ (2554 : 107) ได้แบ่งองค์ประกอบของชุดการสอนที�สําคญั
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
 1. องคป์ระกอบดา้นการจดัการ ประกอบดว้ยคู่มือครูและแบบฝึกปฏิบติั สําหรับครูผูใ้ช้
ชุดการสอน และผูเ้รียนที�เรียน เป็นการจดัเตรียมการเรียนการสอนของผูส้อนและผูเ้รียน มีคาํสั�ง
หรือการมอบงาน เพื�อกาํหนดแนวทางการเรียนใหก้บันกัเรียนและการสอนของผูส้อน 
 2. องคป์ระกอบดา้นเนื�อหา เป็นเนื�อหาสาระที�ถูกออกแบบให้อยูใ่นรูปของสื�อการสอน 
และกิจกรรมการเรียนการสอน ทั�งแบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ� งกาํหนดไวใ้ห้ผูเ้รียนสามารถบรรลุผล
ไดต้ามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 3. องค์ประกอบด้านการประเมินผล เป็นการประเมิน “กระบวนการ” โดยวดัจาก      
แบบฝึกหดั รายงานการคน้ควา้ จากใบงาน ใบประลอง และจากการทดลอง เป็นตน้ และส่วนที�เป็น 
“ผลลพัธ์” ของการเรียนโดยวดัจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ; หลงัจากการเรียนดว้ยชุดการสอน 
 บุญเกื�อ  ควรหาเวช (2542 : 94 - 97) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบที�สําคญั ๆ ภายในชุดกิจกรรม
สามารถจาํแนกออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 1. คู่มือครู เป็นคู่มือและแผนการสอนสําหรับผูส้อนหรือผูเ้รียนตามแต่ชนิดของชุดกิจกรรม 
ภายในคู่มือครูจะชี�แจงถึงวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมเอาไวอ้ยา่งละเอียด อาจทาํเป็นเล่มหรือแผน่พบัก็ได ้
 2. บตัรคาํสั�งหรือคาํแนะนาํ จะเป็นส่วนที�บอกให้ผูเ้รียนดาํเนินการเรียนหรือประกอบ 
กิจกรรมแต่ละอย่างตามขั�นตอนที�กําหนดไว ้บัตรคําสั�งจะมีอยู่ในชุดกิจกรรมแบบกลุ่มและ         
รายบุคคล ซึ� งประกอบดว้ย 
  2.1 คาํอธิบายในเรื�องที�จะศึกษา 
  2.2 คาํสั�งใหผู้เ้รียนดาํเนินกิจกรรม 
  2.3 การสรุปบทเรียน 
 3. เนื�อหาสาระและสื�อ จะบรรจุไวใ้นรูปของสื�อการสอนต่าง ๆ อาจจะประกอบด้วย    
บทเรียนโปรแกรม สไลด ์เทปบนัทึกเสียง ตวัอยา่งของจริง เป็นตน้ ผูเ้รียนจะศึกษาจากสื�อการสอน

ต่าง ๆ ที�บรรจุอยูใ่นชุดการสอน ตามบตัรกาํหนดไวใ้ห ้

 4. แบบประเมินผล ผูเ้รียนจะทาํการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลงัเรียน 
แบบประเมินผลที�อยู่ในชุดกิจกรรมจะเป็นแบบฝึกหัดให้เติมคาํในช่องว่าง เลือกคาํตอบที�ถูก จบัคู่   

ดูผลจากการทดลอง หรือใหท้าํกิจกรรม เป็นตน้ 
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  ส่วนประกอบขา้งตน้จะบรรจุในซองหรือกล่อง จดัเอาไวเ้ป็นหมวดหมู่ เพื�อสะดวก 
แก่การใช ้นิยมแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงันี�  
  4.1 กล่อง 
  4.2 สื�อการสอนและบตัรบอกชนิดของสื�อการเรียนการสอนเรียงตามลาํดบัการใช ้
  4.3 บนัทึกการสอน 
  4.4 อุปกรณ์การสอน 
 ทิศนา  แขมมณี (2543 : 10 - 12) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงันี�  
 1. ชื�อกิจกรรม ประกอบดว้ย หมายเลขกิจกรรม ชื�อของกิจกรรมและเนื�อหาของกิจกรรมนั�น 

 2. คาํชี�แจง เป็นส่วนที�อธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรมและลกัษณะของการจดั    
กิจกรรม เพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั�น 
 3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนที�ระบุจุดมุ่งหมายที�สาํคญัของกิจกรรมนั�น 
 4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนที�ระบุเนื� อหาหรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั� นส่วนนี�         
ควรไดรั้บการย ํ�าและเนน้เป็นพิเศษ 
 5. สื� อเป็นส่วนที�ระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ที�จาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรม เพื�อช่วยให้ครู   
ทราบวา่ ตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
   6. เวลาที�ใช ้เป็นส่วนที�ระบุเวลาโดยประมาณวา่ กิจกรรมนั�นควรใชเ้วลาเพียงใด 
 7. ขั�นตอนในการดําเนินกิจกรรมเป็นส่วนที�ระบุในการจัดกิจกรรม เพื�อให้บรรลุ        
ตามวตัถุประสงค์ที�ตั� งไว ้วิธีการจดักิจกรรมนี� ได้จดัเป็นขั�นตอน ซึ� งนอกจากจะสอดคล้องกับ      
หลกัวชิาแลว้ยงัเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ครูในการดาํเนินการ  ซึ� งมีขั�นตอนดงันี�  
  7.1 ขั�นนาํ เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
  7.2 ขั�นกิจกรรม เป็นส่วนที�ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทาํให้เกิด
ประสบการณ์นาํไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
  7.3 ขั� นอภิปราย เป็นส่วนที�ผู ้เ รียนจะได้มีโอกาสนําประสบการณ์ที�ได้รับจาก            
ขั�นการวเิคราะห์ เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจและอภิปรายเพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ที�กวา้งขวางขึ�น 
  7.4 ขั�นสรุป เป็นส่วนที�ครูและผูเ้รียนประมวลข้อความรู้ที�ได้จากขั�นกิจกรรมและ    
ขั�นอภิปราย นาํมาสรุปหาสาระสาํคญัที�จะสามารถนาํไปใชไ้ดต่้อไป 
    7.5 ขั�นฝึกปฏิบติั เป็นส่วนหนึ�งที�ช่วยใหผู้เ้รียนนาํความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนในกิจกรรม
ไปฝึกปฏิบติัเพิ�มเติม 
  7.6 ขั�นประเมินผล เป็นส่วนที�วดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัจากการฝึกปฏิบติั
กิจกรรมครบถว้นทุกขั�นตอนแลว้ โดยใหท้าํแบบฝึกกิจกรรมทบทวนทา้ยชุดกิจกรรม 
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 สมจิตร  จอดนอก (2552 : 69 - 70) ไดส้ร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาระพลงังานไฟฟ้า
ที�มีต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั�นผสมของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ในชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ยรายละเอียดสาํคญั ดงันี�  
 1. แผนการสอนสาํหรับครูมีส่วนประกอบ ดงันี�  
  1.1 สาระสาํคญั 
  1.2 ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
  1.3 สาระการเรียนรู้ 
  1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.5 สื�อ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1.6 การวดัผลและประเมินผล 
  1.7 กิจกรรมเสนอแนะ 
 2. ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์มีส่วนประกอบ ดงันี�  
  2.1 ชื�อกิจกรรม 
  2.2 จุดประสงคข์องกิจกรรม 
  2.3 คาํชี�แจง 
  2.4 สถานการณ์จาํลอง 
  2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.6 ขั�นปฏิบติักิจกรรม 
  2.7 เอกสารประกอบความรู้สาํหรับนกัเรียน 
  2.8 แนวคาํตอบชุดกิจกรรมสาํหรับนกัเรียน 
  2.9 แบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.10 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 องค์ประกอบทั�งหมดจะเห็นเป็นรูปธรรมในลกัษณะต่าง ๆ เช่น อยู่ในกล่องหรือซอง    
โดยจดัลาํดบัไวเ้ป็นหมวดหมู่ หรือจดัเก็บไวเ้ป็นแผน่ซีดี ดีวีดี และเทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ 
ที�มีการพฒันาคิดคน้อยา่งต่อเนื�อง รวมทั�งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ถูกจดักระทาํไวบ้นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือในเวบ็ไซตต่์าง ๆ ในลกัษณะที�ออกแบบไวเ้ป็นชุดการสอนสําหรับการเรียนการสอน
และเพื�อความสะดวกต่อการใช้งาน เช่นโปรแกรมดา้นการศึกษาของไอแพด (iPad) และไอโฟน 
(iPhone) เป็นตน้ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปไดว้่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
จะตอ้งมีองค์ประกอบ ได้แก่ ชื�อกิจกรรม คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เนื�อหา สื�อการเรียนรู้ กิจกรรม   
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การเรียนการสอน การประเมินผล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมในการวิจยัครั� งนี�  
คือ คู่มือและคาํแนะนําสําหรับครู คู่มือและคาํแนะนําสําหรับนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้         
สื�อการเรียนรู้ต่าง ๆ และแบบทดสอบสาํหรับการประเมินผล 
 ขั/นตอนการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2532 : 459) ไดล้าํดบัขั�นตอนในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้     

ที�สาํคญั 10 ขั�นตอน ดงันี�  

 1. หมวดหมู่ เนื�อหา และประสบการณ์ อาจกาํหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ       

เป็นแบบสหวทิยาการตามที�เห็นสมควร 

 2. กําหนดหน่วยการสอนโดยแบ่งเนื� อหาออกเป็นหน่วยการสอนโดยประมาณ

เนื�อหาวชิาที�จะถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนในแต่ละครั� ง 

 3. กาํหนดหัวเรื�อง ผูส้อนตอ้งถามตวัเองในการสอนแต่ละหน่วยควรให้ประสบการณ์ 

แก่ผูเ้รียนอะไรบา้ง กาํหนดออกเป็น 4 - 5 หวัเรื�อง 

 4. กาํหนดมโนทศัน์และหลกัการมโนทศัน์และหลกัการที�กาํหนดจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

หน่วยและหวัเรื�อง โดยสรุปแนวคิด สาระ และหลกัเกณฑ์สําคญัไวเ้พื�อเป็นแนวทางการจดัเนื�อหา

มาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 

 5. กาํหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัเรื�อง 

  6. กาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซึ� งเป็น

แนวทางเลือกและการผลิตสื�อการเรียนการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึง กิจกรรมทุกอย่าง       

ที�ผูเ้รียนปฏิบติั 

 7. กาํหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยใช้

แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื�อให้ผูส้อนทราบค่าหลังจากผ่านกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วว่าผูเ้รียน         

ไดเ้ปลี�ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงคที์�ตั�งไวห้รือไม่ 

 8. เลือกและผลิตสื�อการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการที�ครูใช้ เมื�อผลิตสื�อการสอน     

แต่ละหัวเรื�องแลว้ จดัสื�อการสอนเหล่านั�นไวเ้ป็นหมวดหมู่นาํไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกว่า 

“ชุดกิจกรรม” 

 9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อเป็นการประกนัวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ที�สร้างขึ�นมีประสิทธิภาพในการสอนผูส้ร้างตอ้งกาํหนดเกณฑ์ล่วงหนา้ โดยคาํนึงหลกัที�วา่การเรียนรู้

เป็นกระบวนการช่วยเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนใหบ้รรลุผล 
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 10. ใชชุ้ดการเรียนนั�นโดยมีขั�นตอน คือ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ขั�นนาํเขา้สู่
บทเรียน ขั�นทบทวนความรู้เดิม ขั�นปรับเปลี�ยนความคิด ขั�นนาํความคิดไปใช ้ขั�นทบทวน และทาํ
แบบทดสอบหลงัเรียนเพื�อดูพฤติกรรมการเรียนรู้ที�ไดเ้ปลี�ยนไป 
 จากการศึกษาเอกสารสรุปไดด้งันี�  ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดกิจกรรม
ที�ครูจะมีหน้าที�รวบรวม จดัเตรียมไวเ้พื�อให้นกัเรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา 
และปฏิบติักิจกรรมและเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นที�ปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ 
ซึ� งแต่ละชุดประกอบดว้ย ชื�อเรื�อง คาํชี�แจง จุดมุ่งหมาย กิจกรรมและการประเมินผล  
 การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2523 : 494) ไดก้ล่าวถึงการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะตอ้ง
นาํไปทดลองใช ้(Try Out) เพื�อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองสอนจริง เพื�อนาํผลที�ไดม้า
ปรับปรุงแกไ้ข โดยมีการทดลองตามขั�นตอนดงันี�  
 1. ทดลองแบบเดี�ยว (1 : 1) เป็นการทดลองที�ครู 1 คน ต่อเด็ก 1 คน ให้ทดลองกบั       
เด็กอ่อนก่อน ทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํไปทดลองกบัเด็กปานกลางและนาํไปทดลองกบัเด็กเก่ง 
หากเวลาไม่อาํนวยและสภาพการณ์ไม่เหมาะสมใหท้ดลองเฉพาะกบัเด็กอ่อนหรือเด็กปานกลาง 
 2. สําหรับการทดลองแบบกลุ่ม (1 : 10) เป็นการทดลองที�ครู 1 คน ต่อเด็ก 6 - 12 คน 
โดยให้เด็กคละกัน ทั� งเก่ง ปานกลาง และอ่อน ห้ามทดลองกับเด็กอ่อนล้วน หรือเก่งล้วน            
เวลาทดลองจะตอ้งจบัเวลาดว้ยวา่กิจกรรมแต่ละกลุ่มใชเ้วลาเท่าไร 
 3. สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่ (1 : 100) เป็นการทดลองที�ครู 1 คน      
ต่อเด็ก 30 - 40 คน (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั�นที�เลือกนกัเรียนมาจะตอ้งมี    
นกัเรียนคละกนั ทั�งเด็กเก่งและอ่อน ไม่ควรเลือกห้องเรียนที�มีเด็กเก่งลว้นหรืออ่อนลว้น หลงัการ
ทดลองคาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ขผลลพัธ์ควรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ที�ตั�งไวต้ ํ�ากวา่ได้
ไม่เกิน 2.5% 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื�อเป็นการประกันว่าชุดกิจกรรมที�สร้างขึ� นนั� น                  
มีประสิทธิภาพในการสอนผู้สร้างต้องกําหนดเกณฑ์ขึ� น โดยคาํนึงหลักการที�ว่า การเรียนรู้            
เป็นกระบวนการเพื�อช่วยให้การเปลี�ยนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุ ดังนั�น การกําหนดเกณฑ ์     
ตอ้งคาํนึงถึง กระบวนการ และผลลพัธ์ โดยกาํหนดตวัเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี�ยที�มีค่าเป็น 
E1/E2 
 E1  คือ  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที�นกัเรียนไดรั้บ   
โดยเฉลี�ยจากการทาํแบบฝึกหดัและการประกอบกิจกรรม 
 E2  คือ  ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที�นักเรียนไดรั้บจาก     
การทดสอบหลงัเรียน 
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 โดยปกติแลว้การกาํหนดเกณฑ์ E1/ E2 ขึ�นอยูก่บัเนื�อหา หากเนื�อหาเป็นความรู้ ความจาํ 
มกักาํหนดเกณฑ์ไวที้� 80/80, 90/90 ส่วนเนื�อหาที�เนน้ทกัษะมกักาํหนดตํ�ากวา่ เช่น 75/75 อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ควรกาํหนดตํ�ากวา่นี�  เพราะกาํหนดไวเ้ท่าใดมกัจะไดผ้ลเท่านั�น 
 ในกรณีที� มีประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�สร้างขึ� นไม่ถึงเกณฑ์ที�ตั� งไว ้      
เนื�องจากมีตวัแปรที�ควบคุมไม่ได ้เช่น สภาพห้องเรียน ความพร้อมของผูเ้รียน บทบาทและความชาํนาญ
ในการใชชุ้ดกิจกรรมของครู เป็นตน้ อาจอนุโลมใหมี้ระดบัผิดพลาดไดต้ํ�ากวา่ที�กาํหนดไวป้ระมาณ 
2.5% - 5% 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้3 ระดบั คือ 
 1. สูงกว่าเกณฑ์ เมื�อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที�ตั�งไวมี้ค่าเกิน 2.5%  
ขึ�นไป 
 2. เท่าเกณฑ ์เมื�อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเท่ากบัเกณฑที์�ตั�งไวแ้ต่ไม่เกิน 2.5%  
 3. ตํ�ากว่าเกณฑ์ เมื�อประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตํ�ากว่าเกณฑ์ที�ตั� งไว ้แต่ไม่ตํ�ากว่า 
2.5%  ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพที�ยอมรับได ้
 ประโยชน์ของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนการสอนทุกระดบั ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จดัเป็นสื�อการสอนชนิดหนึ�ง
ที�ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย เพราะเป็นการนาํชื�อต่าง ๆ มาประกอบกนั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�มีต่อการเรียนการสอนมีหลายประการ 
 บุญเกื�อ  ควรหาเวช (2542 : 110)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไวด้งันี�  
 1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความสามารถ ความสนใจ 
ตามเวลา และโอกาสที�เหมาะสมของแต่ละคน 
 2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการสอนช่วยให้ผูเ้รียนเรียนด้วยตนเอง  
หรือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูส้อนเพียงเล็กนอ้ย 
 3. ช่วยในการศึกษานอกระบบของโรงเรียน เพราะผูเ้รียนสามารถนาํเอาชุดกิจกรรม     
ไปใชไ้ดทุ้กสถานที�ทุกเวลา 
 4. ช่วยลดภาระและช่วยสร้างความพร้อม ความมั�นใจให้แก่ครูเพราะชุดกิจกรรมผลิต   
ไวเ้ป็นหมวดหมู่สามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 
 5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
 6. ช่วยใหผู้เ้รียนวดัผลผูเ้รียนไดต้รงตามความมุ่งมาย 
 7. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น ฝึกการตดัสินใจ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
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 8. ช่วยใหผู้เ้รียนจาํนวนมากไดรั้บความรู้แนวเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 9. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10.  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาด้วยตนเองและส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง       

จากชุดกิจกรรม 

 11.  สิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที�มากที�บูรณาการเป็นอย่างดี ทาํให้การเรียน   

การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�กล่าวมา จะเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้     

เป็นเทคโนโลยทีางการศึกษา ที�เหมาะต่อการนาํไปจดัการเรียนการสอน สามารถเพิ�มประสิทธิภาพ

ในการเรียนของผูเ้รียน ช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้     

อย่างรวดเร็ว  และยงัช่วยแกปั้ญหาในการเรียนการสอนอนัเนื�องมาจากครูและความสามารถของ  

นักเรียนแต่ละคน และยงัช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน          

ช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัครูเหมาะกบัการนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั 

  
ทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
 ความหมายของทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
 จากการศึกษาความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให ้  
ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ซึ� งพอสรุปไดด้งันี�  
 กราเซอร์ฟิล (Glaersfeld. 1989 : 136 ; อา้งอิงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา้. 2540 : 1) กล่าววา่

เป็นทฤษฎีของความรู้ที�มีรากฐานมาจากปรัชญาจิตวิทยาและการศึกษา เกี�ยวกบัการสื�อความหมาย

และการควบคุมกระบวนการสื�อความหมายในตวัตน ทฤษฎีของความรู้นี� อา้งถึงหลกั 2 ขอ้ คือ      

(1) ความรู้ไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ�นโดยบุคคลที�มีความรู้ ความเขา้ใจ 

(2) หนา้ที�ของการรับรู้ คือ การปรับตวัและการประมวลประสบการณ์ทั�งหมด แต่ไม่ใช่การคน้พบ

สิ�งที�เป็นจริง 

 เบลล์ (Bell. 1993 : 118 ; อา้งอิงใน วรรณทิพา รอดแรงคา้. 2540 : 13) มีความเห็นว่า

ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์ป็นการเรียนรู้ที�ไม่ใช่การตอบสนองที�วา่งเปล่าของผูเ้รียนให้เต็ม หรือไม่ได้

การไดม้าความคิดใหม่ ๆ ของผูเ้รียน แต่เป็นการพฒันาหรือเปลี�ยนความคิดที�มีอยู่แลว้ของผูเ้รียน 

การเรียนรู้เป็นการเปลี�ยนแปลงแนวคิด เป็นการสร้างและยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ หรือเป็นการจดั

โครงสร้างความคิดที�มีอยู่แลว้ใหม่ ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความคิดมากกว่าดูดซึมความคิดใหม่ ๆ และ     

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างจากประสบการณ์ตนเอง 
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 วทีลีย ์(Wheatley. 1991 : 9 - 14) กล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตว์า่มีหลกัการที�สําคญั คือ 

ความรู้ไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้แต่มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตวัของเขาเอง ดงันั�นการสร้างความหมาย

ของสิ�งที�รับรู้ของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกนัไปได ้การรับรู้คือ การปรับตวัและการใช้ประโยชน์

จากการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ที�ได้รับ ดงันั�นมนุษยส์ามารถเรียนรู้เกี�ยวกับสิ� งต่าง ๆโดยอาศยั     

การเพิ�มประสบการณ์กบัสิ�งเหล่านั�น 

 คอบบ ์(Cobb. 1994 : 13 - 14) กล่าวถึงการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตว์า่เป็น

กระบวนการที�ไม่ไดห้ยดุนิ�งอยูก่บัที�ในการสร้าง การรวบรวม และการตกแต่งความรู้ ผูเ้รียนมีโครงสร้าง

ทางความรู้ที�ใช้ในการตีความหมายและทาํนายเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวัเรา โครงสร้างความรู้       

ของผูเ้รียนอาจแปลกและแตกต่างจากโครงสร้างความรู้ของผูเ้ชี�ยวชาญ นอกจากนี� ยงักล่าวถึง

ทรรศนะทางวฒันธรรมสังคมของแนวคิดคอนสตรัคติวสิตว์า่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม 

เป็นการร่วมมือกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ในการประนีประนอม ความหมายที�สร้างขึ�น บุคคล    

ที�แวดล้อมผูเ้รียนจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผูเ้รียน นอกจากนี� ผูใ้หญ่ที�อยู่รอบตวัผูเ้รียน    

ภาษาและวฒันธรรม เป็นปัจจยัที�สาํคญัมากต่อกระบวนการของผูเ้รียน 

 ฟอสนอท (Fosnot. 1996 : 95) กล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตว์่าเป็นทฤษฎีเกี�ยวกบั  

ความรู้และการเรียนรู้ เป็นการบรรยายโดยอาศยัพื�นฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยาว่า

ความรู้คืออะไร และไดค้วามรู้มาอยา่งไร แนวคิดนี� จึงอธิบายความรู้วา่เป็นสิ�งชั�วคราว มีการพฒันา

ไม่เป็นปรนยั และถูกสร้างขึ�นภายในตวัตน โดยอาศยัสื�อกลางทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้

ตามแนวคิดนี� ถูกมองวา่เป็นกระบวนการที�ควบคุมไดด้ว้ยตนเอง ในการต่อสู้กบัความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 

ระหวา่งความรู้ที�มีอยูก่บัความรู้ใหม่ที�แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างตวัแทนใหม่และสร้างโมเดล

ของความจริง โดยคนเป็นผู ้สร้างความหมายด้วยเครื� องมือหรือสัญลักษณ์ทางว ัฒนธรรม             

และเป็นการประนีประนอมความหมายที�สร้างขึ�น โดยเก็บกระบวนการทางสังคมผา่นการร่วมมือ

แลกเปลี�ยนความคิดทั�งที�เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

 จากความหมายของ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีเกี�ยวกับจิตวิทยา     

และการศึกษา เป็นการพฒันาวธีิคิดที�มีอยูแ่ลว้นาํมาสร้างเป็นความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง เนื�อหาที�ผูเ้รียน

เรียนเน้นที�ตวัผูเ้รียนและประสบการณ์ของผูเ้รียนซึ� งเป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นภายในของผูเ้รียน    

ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งสิ�งที�พบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมที�มีมาก่อน 

มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนลงมือกระทาํในการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มากกว่าการเป็นผูรั้บการถ่ายทอดความรู้

จากครูผูส้อน ครูเป็นเพียงผูจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน เนน้การแกปั้ญหาเพื�อใหไ้ดรั้บความรู้ 
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 แนวคิดเกี�ยวกบัทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
 บุญเลี�ยง  ทุมทอง (2 5 5 6 :  3 3) ไดใ้หแ้นวคิดเกี�ยวกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ ดงันี�  
 1. แนวคิดคอนสตรัคติวสิตเ์ชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) 
  Cognitive Constructivism มีรากฐานทางปรัชญาของทฤษฎี มาจากความพยายามที�จะ
เชื�อมโยงประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ ดว้ยกระบวนการที�พิสูจน์อยา่งมีเหตุผล เป็นความรู้ 
ที�เกิดจากการไตร่ตรอง ซึ� งถือเป็นปรัชญาปฏิบติันิยม ประกอบกบัรากฐานทางจิตวิทยา การเรียนรู้ 
ที�มีอิทธิพลต่อพื�นฐานแนวคิดนี�  นกัจิตวิทยาพฒันาการชาวสวิสคือ จีน เพียร์เจ (Jean Piaget) ทฤษฎี
ของเพียร์เจ จะแบ่งได ้2 ส่วน คือ อาย ุ(Ages) และการพฒันาการ (Stages) ซึ� งทั�งสององคป์ระกอบนี�
จะทาํนายว่าเด็กจะสามารถหรือไม่สามารถเขา้ใจสิ�งหนึ� งสิ�งใดเมื�อมีอายุแตกต่างกนั และทฤษฎี 
เกี�ยวกบัดา้นพฒันาการที�จะอธิบายวา่ผูเ้รียนจะพฒันาความสามารถทางการรู้คิด (Cognitive Abilities) 
ทฤษฎีพฒันาที�จะเน้นจุดดงักล่าวเพราะว่าเป็นพื�นฐานหลกัสําหรับวิธีการทางคอนสตรัคติวิสต ์    
เชิงปัญญาทางดา้นการจดัการเรียนรู้นั�นมีแนวคิดว่า มนุษยเ์ราตอ้ง “สร้าง” (Construct)  ความรู้    
ดว้ยตนเองโดยผา่นทางประสบการณ์ ซึ� งประสบการณ์เหล่านี� จะกระตุน้ให้ผูเ้รียนสร้างโครงสร้าง
ทางปัญญา หรือเรียกว่า สกีมา (Schema) รูปแบบการทาํความเขา้ใจ (Mental Model) ในสมอง      
สกีมาเหล่านี� สามารถเปลี�ยนแปลงได้ (Change) ขยาย (Enlarge) และซับซ้อนขึ� นได้โดยผ่าน
กระบวนการการดูดซึม (Assimilation) และการปรับเปลี�ยน (Accommodation) 
  สิ�งสําคญัที�สามารถสรุปอา้งอิงของทฤษฎีของเพียเจต ์คือ บทบาทของผูส้อนในห้องเรียน
ตามแนวคิดของเพียเจต ์บทบาทที�สําคญั คือ การจดัเตรียมสิ�งแวดลอ้มที�ให้ผูเ้รียนไดส้ํารวจ คน้หา
ตามธรรมชาติ ห้องเรียนควรเติมสิ�งที�น่าสนใจที�จะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งตื�นตวั โดยการขยายสกีมาผ่านประสบการณ์ดว้ยวิธีการดูดซึม และการปรับเปลี�ยน ซึ� งเชื�อว่า 
การเรียนรู้เกิดจากการปรับเขา้สู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) ระหวา่งอินทรียแ์ละสิ�งแวดลอ้ม โดยมี
กระบวนการ ดงันี�  
  1.  การดูดซึมเขา้สู่โครงสร้างทางปัญญา เป็นการตีความหรือรับขอ้มูลจากสิ�งแวดลอ้ม
มาปรับเขา้กบัโครงสร้างทางปัญญา 
  2.  การปรับโครงสร้างทางปัญญา เป็นความสามารถในการปรับโครงสร้างทางปัญญา
ใหเ้ขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม โดยการเชื�อมโยงระหวา่งความรู้เดิมและสิ�งที�ตอ้งเรียนใหม่ 
 2. แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต ์(Social Constructivism) 
     นกัจิตวทิยาของกลุ่มพุทธิปัญญานิยมที�มีชื�อเสียงอีกท่านหนึ�งคือ เลฟ ไวก็อตสกี�  (Lev 
Vygotsky)  ซึ� งเชื�อว่า วฒันธรรมจะเป็นเครื�องมือทางปัญญาที�จาํเป็นสําหรับการพฒันา รูปแบบ   
และคุณภาพของเครื�องมือดงักล่าว ไดมี้การกาํหนดรูปแบบและอตัราการพฒันามากกวา่ที�กาํหนดไว้
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ในทฤษฎีของเพียเจต ์โดยเชื�อว่า ผูใ้หญ่หรือผูที้�มีอาวุโส เช่น พ่อ แม่ และครู จะเป็นท่อนาํสําหรับ
เครื� องมือทางวฒันธรรมรวมถึงภาษา เครื� องมือทางวฒันธรรมเหล่านี�  ได้แก่ ประวติัศาสตร์           
วฒันธรรม  บริบททางสังคม และภาษาทุกวนันี�รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลอิเล็กทรอนิคส์ 
  แนวคิดของไวก็อตสกี�  (Vygotsky)  ดังกล่าวข้างต้นที�ว่าเด็กจะพฒันาในกลุ่มของ

สังคมที�จดัขึ�น การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมควรจะเชื�อมความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัมากกวา่ที�จะแยก

ผูเ้รียนจากคนอื�น ๆ ครูตามแนวทางคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ควรจะสร้างบริบทสําหรับ

การเรียนรู้ที�ผูเ้รียนสามารถไดรั้บการส่งเสริมในกิจกรรมที�น่าสนใจที�กระตุน้และเอื�ออาํนวยต่อการ

เรียนรู้ แทนที�ครูผูส้อนที�เขา้มาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียน ไม่ใช่เขา้มายืนมองเด็กสํารวจ

และค้นพบเท่านั�น แต่ครูควรแนะนําเมื�อผูเ้รียนผูเ้รียนประสบปัญหา กระตุ้นให้เขาปฏิบติังาน        

ในกลุ่มในการที�จะคิดพิจารณาประเด็นคาํถาม และสนบัสนุนดว้ยการกระตุน้ แนะนาํให้พวกเขา   

ต่อสู้กบัปัญหา และเกิดความทา้ทาย และนั�นเป็นรากฐานของสถานการณ์ในชีวิตจริง (Real Life 

Situation) ที�จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และได้รับความพึงพอใจในผลของงานที�พวกเขา         

ได้ลงมือกระทาํ ดังนั�นครูจะคอยช่วยเอื�อให้ผูเ้รียนเกิดความเจริญทางด้านสติปัญญา (Cognitive 

Growth) และการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์การเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) 

ของไวก็อตสกี�  อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมที�เหมือนกนัทุกอยา่งในชั�นเรียน กิจกรรมและรูปแบบ

อาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามจะมีหลกัการอยู ่4 ประการที�สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชั�นเรียนตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวสิต ์ ดงันี�  

  1. เรียนรู้และการพฒันา คือ ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaborative 

Learning)  

  2. พื�นที�รอยต่อพฒันาการ (Zone Of Proximal Development)  ควรจะสนองต่อ     

แนวทางการจดัหลักสูตรและการวางแผนบทเรียน จากพื�นฐานที�ว่าผูเ้รียนที�อยู่ในพื�นที�รอยต่อ

พฒันาการ จะสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ แต่ผูเ้รียนที�อยูต่าํแหน่ง

พื�นที�รอยต่อพฒันาการ จะไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้และตอ้งได้รับการช่วยเหลือ ที�เรียกว่า     

ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) 

  3. การเรียนรู้ในโรงเรียนควรเกิดขึ�นในบริบทที�มีความหมายและไม่ควรแยกจาก    

การเรียนรู้และความรู้ที�ผูเ้รียนพฒันามาจากสภาพชีวิตจริง (Real World) หรือการเรียนตามสภาพจริง 

(Authentic Learning) ประสบการณ์นอกโรงเรียน ควรจะมีการเชื�อมโยงนาํมาสู่ประสบการณ์       

ในโรงเรียนของผูเ้รียน 
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  จากการศึกษาเกี�ยวกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั�งคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา และ      
โซเชียลคอนสตรัคติวสิต ์ที�กล่าวมาขา้งตน้สรุปเป็นสาระสาํคญัไดด้งันี�  
  1. ความรู้ของบุคคลใด คือ โครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนั� นที�สร้างขึ� นจาก   
ประสบการณ์ในการคลี�คลายสถานการณ์ที�เป็นปัญหาและสามารถนาํไปใชเ้ป็นฐานในการแกปั้ญหา
หรืออธิบายสถานการณ์อื�น ๆ ได ้
  2. นักเรียนเป็นผู ้สร้างความรู้ด้วยวิธีการที� ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์          
และโครงสร้างทางปัญญาที�มีอยูเ่ดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ�มตน้ 
  3. ครูมีหน้าที�จ ัดสิ� งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ผู ้เ รียนได้ปรับขยายโครงสร้าง            
ทางปัญญาของตนเองภายใตส้มมติฐานต่อไปนี�  
   3.1 สถานการณ์ที�เป็นปัญหาและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแยง้    
ทางปัญญา 
   3.2 ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้เกิดการไตร่ตรองเพื�อขจัด   
ความขดัแยง้นั�น ดิวอี�  (Dewey) ไดอ้ธิบายลกัษณะการไตร่ตรอง (Reflection) เป็นการพิจารณา   
อยา่งรอบคอบ กิจกรรมการไตร่ตรองจะเริ�มตน้ดว้ยสถานการณ์ที�เป็นปัญหา น่าสงสัย งงงวย ยุง่ยาก 
ซับซ้อน เรียกว่า สถานการณ์ก่อนไตร่ตรอง และจะจบลงด้วยความแจ่มชัดที�สามารถอธิบาย     
สถานการณ์ดงักล่าว สามารถแกปั้ญหาได ้ตลอดจนไดเ้รียนรู้และพึงพอใจกบัผลที�ไดรั้บ 
   3.3 การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที�มีอยู่เดิม
ภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กระตุน้ใหมี้การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
  จากแนวคิดขา้งตน้นี� กระบวนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จึงมกั  
เป็นไปในรูปแบบที�ให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกันแก้ปัญหา (Collaborative Problem 
Solving) กระบวนการจัดการเรียนรู้ จะเริ� มต้นด้วยปัญหาที�ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางปัญญา 
(Cognitive Conflict) นั�นคือ ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที�มีอยูเ่ดิม ไม่สามารถจดัการ
แกปั้ญหานั�นไดล้งตวัพอดีเหมือนปัญหาที�เคยแกม้าแลว้ ตอ้งมีการคิดคน้เพิ�มเติมที�เรียกวา่ “การปรับ
โครงสร้าง” หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่” ทางปัญญา (Cognitive Restructuring) โดยการจดัภารกิจ
ให้ผูเ้รียนได้ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระทั�งหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจกัษ์มาขจัด     
ความขดัแยง้ ภายในตนเอง และระหวา่งบุคคล 
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivism)  เ ชื� อว่า  การเ รียน รู้            
เป็นกระบวนการสร้างมากกวา่การรับรู้ ดงันั�น เป้าหมายของการสอนจะสนบัสนุนการสร้างมากกวา่
ความพยายามในการถ่ายทอดหรือบอกความรู้โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม 
ของแต่ละบุคคลและสิ�งแวดลอ้มมีความสาํคญัในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง 
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 รูปแบบสิ�งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
 บุญเลี� ยง  ทุมทอง (2556 : 36 - 46) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้         
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ดังนี�  การศึกษาแนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี          
คอนสตรัคติวิสต์ ซึ� งจากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เท่าที�มีในตาํราหรืองานวิจยัต่าง ๆ พบว่า    
นกัการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivism) ไดเ้สนอแนะวิธีการที�จะนาํไปสู่
ประโยชน์ทางการเรียนรู้ที�เพิ�มมากขึ� น โดยการนําเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยในกิจกรรม       
การเรียนการสอน ซึ� งในการนี�นกัการศึกษาเหล่านี� ไดเ้สนอแนะแนวทางในการออกแบบซอฟตแ์วร์
ทางการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์(Constructivism) มาเป็นฐานในการออกแบบ เพื�อนาํไปสู่
การเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ 
 1. รูปแบบการออกแบบสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวการจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม 
(Situated Learning)   
  เฮอริงตนั และโอลิวา (Herrington and Oliver.  1998 : 565 - 570 ; อา้งอิงใน บุญเลี�ยง 
ทุมทอง.  2556 : 36) ไดก้าํหนดลกัษณะที�สําคญั 9 ประการ ในการออกแบบสิ�งแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้ที�อาศยัพื�นฐานขององคค์วามรู้ที�เหมาะสม (Situated Cognitive) และ Situated Learning ซึ� งได้
กลั�นกรองมาจากทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมทั�งพฒันาแนวทางในกระบวนการออกแบบ 
และการดาํเนินการในส่วนประกอบของ Situated Learning สําหรับการจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานและหลกัการสําคญัทั�ง 9 ประการ ที�สามารถนาํมาประสานร่วมกับ      
การเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์ ดงัมีรายละเอียดดงันี�  
  1.1 บริบทตามสภาพจริง  
   การจดัสิ�งแวดลอ้มตาม Situated Learning จะสะทอ้นถึงวิธีที�ความรู้และผลการเรียนรู้
ที�จะนํามาใช้ในชีวิตประจาํวนัจริงนอกชั�นเรียน ด้วยเหตุนี� สิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนว 
Situated Learning จาํเป็นที�จะตอ้งจดัขอบข่ายดงักล่าว โดยจะตอ้งคงไวซึ้� งบริบทในชีวิตจริงที�มี  
การจดัการสถานการณ์ที�สมบูรณ์ จากมุมมองของการออกแบบ จาํเป็นตอ้งจดัสิ�งแวดลอ้มของแหล่ง
การเรียนรู้ที�เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นความคิด หรือมุมมองที�หลากหลายและจดัโครงสร้าง
ของสิ�งแวดลอ้มที�ไม่แยกส่วนของความรู้เดิมเป็นชิ�นเล็ก ๆ แบ่งส่วนความรู้เป็นส่วนยอ่ย ๆ หรือทาํ
ใหง่้ายเกินไป แต่จะเป็นการจดัโครงสร้างของสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ที�ซบัซอ้น 
  1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที�เป็นสภาพจริง  
   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�เป็นสภาพจริงที�ไดรั้บการออกแบบสําหรับ Situated 
Learning จะมีลกัษณะเกี�ยวขอ้งกบัโลกที�แทจ้ริง (Real World) ความเกี�ยวขอ้งนี� จะสามารถบรรลุ
โดยการพฒันาโครงสร้างที�มีความสัมพนัธ์ที�ซับซ้อนมากกว่ากิจกรรมที�เป็นเพียงแค่การบรรยาย
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หรืออธิบายเท่านั�น สภาพจริง (Authenticity) จะสามารถส่งเสริมผ่านภารกิจที�ซับซ้อนที�ให้ผูเ้รียน
ไดเ้สาะแสวงหา คน้หาคาํตอบ มากกว่าภารกิจการเรียนที�เป็นการแบ่งแยกเนื�อหาเป็นส่วนย่อย ๆ 
โดยจดัเป็นชุดต่าง ๆ ซึ� งในบางส่วนของเนื�อหา ตอ้งกาํหนดภารกิจที�ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
ความกระจ่างชดัด้วยตนเอง ส่วนภารกิจตามสภาพจริงยงัคงจาํเป็นที�จะตอ้งให้เวลาผูเ้รียนในการ
สาํรวจและจาํเป็นตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดสื้บคน้ เสาะแสวงหา ขอ้มูลข่าวสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้ง
ดว้ยลกัษณะของภารกิจดงักล่าวที�สามารถที�จะบูรณาการขา้มสาขาวิชาได ้ที�จะสะทอ้นถึงความซบัซ้อน
และลกัษณะที�เกี�ยวขอ้ง เชื�อมโยงและสัมพนัธ์กบัปัญหาที�เกิดขึ�นในชีวติจริง 
  1.3 การเขา้สู่การกระทาํอยา่งผูเ้ชี�ยวชาญ และรูปแบบของกระบวนการ  
   ในสภาพจริงโดยส่วนใหญ่ผูเ้รียนมีการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กับผูที้� มี
ประสบการณ์มากกวา่ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ชี�ยวชาญ ซึ� งการมีปฏิสัมพนัธ์เช่นนั�นจะเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการคิดอย่างผูเ้ชี�ยวชาญให้กบัผูเ้รียนและสร้างรูปแบบของกระบวนการ   
บ่อยครั� งที�ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื�อนคนอื�น ๆ ที�มีระดบัความเชี�ยวชาญที�แตกต่างกนั 
และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี�ยน แบ่งปัน การอธิบาย บรรยาย และเล่าเรื� องราวต่าง ๆ   
การออกแบบสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ของ Situated Learning ก่อให้เกิดประโยชน์จากการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการสังเกต การมีส่วนร่วมและเรื�องราวตามสภาพจริง 
  1.4 บทบาทและมุมมองที�หลากหลาย  
   บทบาทและมุมมองที�หลากหลาย เป็นคุณลกัษณะสําคญัของ Situated Learning    
มีรากฐานมาจากความรู้ที�ลึกซึ� ง ซึ� งได้มาจากการเข้าถึงความรู้ในมุมมองที�แตกต่างหลากหลาย     
การนาํเสนอเนื�อหาที�จะเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบนี� จะทาํให้คุณลักษณะที�สร้างโดยผูเ้รียน       
ในการจดัการสารสนเทศ ความรู้ที�นาํเสนอจากมุมมองต่าง ๆ พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ได้แสดง     
แนวความคิดที�แตกต่างกนัผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแกปั้ญหา (Collaboration) อีกทางเลือกหนึ� ง
จะเป็นการส่งเสริมเมื�อมีการเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนหลอมรวมตัวเองเข้าไปในสิ� งแวดล้อม              
ทางการเรียนรู้นั�นผา่นการสืบเสาะแสวงหาความรู้ตากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลายและเพียงพอ 
  1.5 การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสร้างความรู้  
   การเรียนรู้ส่วนมากมกัจะเกิดขึ�นทั�งในและนอกห้องเรียนในสถาบนัการศึกษา 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และภารกิจ จะเป็นการบอกเล่า หรือสอน และเรียนแบบกลุ่มมากกว่า      
การเรียนเป็นรายบุคคล การร่วมมือกนัเรียนรู้ (Collaboration) ตอ้งมีการจดัผูเ้รียนเป็นคู่หรือเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ และมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นสิ�งกระตุน้ใหป้ระสบผลสาํเร็จเป็นกลุ่ม ในขณะที�ก่อนหนา้นี�
การจัดสิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที�ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานนั� น (Computer-based Learning 
Environments) จะออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual) เท่านั�น แต่การจดัสิ� งแวดล้อม  
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ทางการเรียนรู้ของ Situated Learning ได้กําหนดคุณลักษณะโดย กิจกรรมการเรียนรู้ที� เน้น           
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั การเรียนรู้ระหวา่งกนัโดยการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperation) 
และการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแกปั้ญหา (Collaboration) 
  1.6 การไตร่ตรองเพื�อกระตุน้การสร้างสิ�งที�เป็นนามธรรม  
   การไตร่ตรอง คือ ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ซึ� งกระตุน้และช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ
พิจารณาอย่างรอบคอบ พินิจ พิเคราะห์และไตร่ตรอง ทั�งดา้นการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  
การไตร่ตรองจะเอื�อให้เกิดประโยชน์โดยใช้ภารกิจต่างๆ และบริบทที�มีสภาพจริงในระดับสูง     
การจดัการเรียนรู้ที�ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน จะช่วยสนับสนุนการไตร่ตรอง เมื�อการเรียนรู้นั�น
สามารถที�จะยอ้นกลบัไปมาในส่วนของโปรแกรมไดเ้มื�อตอ้งการ และกระทาํการโตต้อบกบัผลการ
ไตร่ตรองของตนเองได ้กลยุทธ์อื�น ๆ ที�สามารถนาํมาใชส่้งเสริมการไตร่ตรอง รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนได้เปรียบเทียบแนวคิดของตนเองกับผูเ้ชี�ยวชาญ ตลอดจนผูเ้รียนคนอื�น ๆ ที�ประสบ    
ความสาํเร็จในระดบัที�แตกต่างกนั 
  1.7 การกล่าวเกี�ยวกบัความรู้ที�ฝังลึกในตนเองออกมาอยา่งชดัเจน  
   ยุทธวิธีการเรียนรู้แบบนี� มีความสัมพนัธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการกล่าวออกมา 
(Articulation) ซึ� งเป็นสิ�งที�มีความสําคญัต่อการจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ที�จะทาํให้เกิดความรู้   
ที�ไดรั้บอยา่งชดัเจนเป้าหมายของการกล่าวออกมา (Articulation) เป็นการสร้างความรู้ที�ฝังติดตวัมาก่อน 
ซึ� งตรงข้ามกับความรู้ที�สร้างขึ� นมาใหม่ การเปิดโอกาสสําหรับผูเ้รียนที�จะอธิบายความเข้าใจ       
ของตนเองและสร้างความหมายของตนเองขึ� นมา ภารกิจที�จาํเป็นที�จะสร้างบริบทที�เหมาะสม
สําหรับการกล่าวออกมา (Articulation) จะตอ้งมีความซับซ้อนและขอ้งเกี�ยวกบักลุ่มความร่วมมือ 
ซึ� งอาจขึ�นในกลุ่มทางสังคมก่อนและต่อมาถึงจะเป็นความเขา้ใจของแต่ละบุคคล กลยุทธ์ที�ใช้กนั
บ่อย ๆ สําหรับวัตถุประสงค์นี� รวมถึงการนําเสนอข้อโต้แย ้งหรือการถกปัญหาโดยผู ้เรียน               
ซึ� งกิจกรรมนี� จะกระตุน้ให้เกิดการกล่าวออกมา (Articulation) และยืนยนัแนวคิดของผูเ้รียนและ  
การเรียนรู้ของตน 
  1.8 การโคช๊และการช่วยเหลือโดยผูฝึ้กสอนในช่วงเวลาที�วกิฤต  
   การจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม (Situated Learning) มกัจะนาํเสนอบทบาทที�เด่น  
ของครูผูส้อนว่าเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) และการโค๊ช (Coaching) บทบาทเหล่านี�     
ครูผูส้อนสามารถที�จะจดัรูปแบบการสนับสนุนสําหรับการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสนับสนุน    
ในลักษณะที�เป็นฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) รูปแบบกลยุทธ์การออกแบบที�นํามาใช้เป็น      
เป้าหมายนี� รวมถึงใช้สิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที�ซับซ้อนและแบบเปิด ในการจดัสิ� งแวดล้อม      
ทางการเรียนรู้ที�เป็นการร่วมมือระหว่างคู่จะสามารถช่วยเหลือซึ� งกันและกัน ในลักษณะของ       
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ฐานการช่วยเหลือ และการโค๊ช มกัจะมีการออกแบบสิ�งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์   
เป็นฐาน ซึ� งจะสร้างโอกาสสําหรับการกล่าวเกี�ยวกบัความรู้ที�ฝังลึกของตนเองออกมา โดยการ
กระตุน้ใหค้รูผูส้อนนาํโปรแกรมนี�ไปใชเ้ป็นฐานการช่วยเหลือ และการโคช๊  

  1.9 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในระหวา่งประกอบภารกิจ         

   คุณลกัษณะที�สําคญัของการเรียนรู้ที�เหมาะสม ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัวิธีการที�ผลการเรียนรู้

จะไดรั้บการประเมินเพื�อปรับปรุง (Assess) และการประเมินเพื�อตดัสิน (Evaluate) นกัการศึกษา   

ได้ตระหนกัเห็นความจาํเป็นสําหรับการประเมินตามสภาพจริง ซึ� งเป็นการประเมินที�ไดก้าํหนด   

คุณลกัษณะสภาพบริบทที�แทจ้ริงที�ผูเ้รียนได้รับโอกาสเป็นผูล้งมือกระทาํอย่างมีประสิทธิภาพ     

กบัความรู้ที�ตอ้งการและพิจารณาเกี�ยวกบัการกระทาํและผลลพัธ์ การประเมินตามสภาพจริงนั�น

เวลาของผูเ้รียนเป็นสิ� งจาํเป็นและความพยายามในการร่วมมือกันแก้ปัญหากับผูอื้�น ดังเช่น            

กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตอ้งการความซับซ้อนและความทา้ทายที�มีโครงสร้างซับซ้อน    

ซึ� งมีความเกี�ยวพนักบัการตดัสินใจ และจาํนวนของภารกิจที�บูรณาการประเมินเขา้ไปในการเรียนรู้ 

การประเมินตามสภาพจริงมีตวัชี�วดั เกี�ยวกบัการเรียนรู้ที�หลากหลายและใหค้วามสนใจต่อความตรง 

(Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) ของการวดัเพื�อที�จะสามารถกาํหนดเกณฑ์ที�เหมาะสม

สาํหรับการประเมิน 

 2. รูปแบบการจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning Environments : 

OLEs) 

  หลักการนี� เป็นรูปแบบหนึ� งในการจัดการสิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนว         

คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึ� งออกแบบและพฒันาโดย เฮนนิฟิน และคณะ (Hannifin      

and et al.  1999 : 115 - 140) เป็นทฤษฎีที�เนน้เกี�ยวกบัการคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) 

ซึ� งเป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยที์�ตอบสนองต่อสิ� งเร้า โดยสามารถแสดงออกได ้

หลายแบบ และหลายวิธี และแนวคิดที�หลากหลาย (Multiple Perspectives) ซึ� งเป็นทฤษฎีที�เหมาะสม

กบัการเรียนรู้ที�เป็นการแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญหาที�มีโครงสร้างซบัซอ้น 

  การจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบเปิด ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ ดงันี�  

  1. การเขา้สู่บริบท (Enabling Contexts) 

   การเข้าสู่บริบทเป็นพาหนะที�เหมาะสมซึ� งแต่ละคนจะได้รับคาํแนะนําที�เป็น   
ความตอ้งการหรือปัญหา และการอธิบายแนวคิด การเขา้สู่บริบทจะแนะแนวผูเ้รียนเกี�ยวกบัการรู้จาํ 
(Recognition) หรือการสร้างปัญหาที�กาํหนดให้และการสร้างกรอบความตอ้งการในการเรียนรู้        
มีรูปแบบพื�นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่  บริบทการเรียกร้องจากภายนอก (Externally Imposed), บริบท
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ที�เกิดจากภายนอก (Externally Induced), บริบทที�ผูเ้รียนแต่ละคนสร้างขึ�นเอง (Individually 
Generated) 
  1.1 บริบทการเรียกร้องจากภายนอก จะช่วยให้เกิดความกระจ่างเกี�ยวกบัผลลพัธ์         
ที�คาดหวงั เกี�ยวกบัความพยายามของผูเ้รียน และมีการแนะแนวทางอย่างชดัเจนเกี�ยวกบัการเลือก
และการใชก้ลยุทธ์ Externally Imposed มกัจะถูกนาํเสนอในรูปของปัญหาที�เหมาะสมหรือคาํถาม   
ที�มีการจดัเรียบเรียง สิ�งเหล่านี� จะช่วยให้ผูเ้รียนในการอา้งอิงและเชื�อมโยงไปสู่ลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประสบการณ์ของตนเอง 
  1.2 บริบทที�เกิดจากภายนอก จะแนะนาํผูเ้รียนในส่วนที�สําคญั แต่จะไม่ระบุที�อยู่
ปัญหาที� เจาะจง ส่วนที�สําคัญของ Externally Induced คือ การเผชิญกับปัญหาจํานวนมาก            
หรือประเด็นที�สามารถสร้างหรือการศึกษาที�ผูเ้รียนพึงพอใจ ลกัษณะการเขา้สู่บริบทแบบนี�  เช่น 
การสร้างเรื� องราวที�เป็นฉากละคร ปัญหา กรณีศึกษา การอุปมาอุปมยั หรือเป็นคาํถามที�จดัให ้      
และผูเ้รียนจะสร้างปัญหาที�จะตอ้งแก ้และวธีิการที�จะแกปั้ญหา 
  1.3 บริบทที�ผูเ้รียนแต่ละคนสร้างขึ�นเอง การเขา้สู่บริบทที�ผูเ้รียนแต่ละคนสร้างขึ�นเอง
ซึ� งเป็นบริบทที�มีลกัษณะเฉพาะที�ไม่สามารถออกแบบมาล่วงหน้าได้ ผูเ้รียนตอ้งสร้างการเขา้สู่
บริบทบนพื�นฐานความตอ้งการและกรณีแวดลอ้มมาเป็นหน่วยรวมและตอ้งเป็นผูก้าํหนดกรอบ 
การเขา้สู่บริบทตามความตอ้งการในการเรียนรู้ เกี�ยวกับบริบทการชักชวน ซึ� งตอ้งสร้างบริบท         
ที�สัมพนัธ์กบัองค์ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในกรอบปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ที�นาํไปสู่    
การแนะกลยทุธ์ในการแกปั้ญหา 
 2. แหล่งทรัพยากร (Resources) 
  แหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งรวมวสัดุต่าง ๆ ที�จะช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ แหล่งทรัพยากร
เป็นไดต้ั�งแต่ สื�ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานขอ้มูล คอมพิวเตอร์แบบการสอน และวีดีทศัน์ จนกระทั�ง
สื�อสิ�งพิมพ ์เช่น หนงัสือ ตาํรา แหล่งขอ้มูลทั�วไป บทความในวารสาร รวมถึงบุคคล เช่น ผูเ้ชี�ยวชาญ 
พ่อแม่ ครู และกลุ่มเพื�อน สื� อบนเครือข่ายเป็นที�รวบรวมแหล่งทรัพยากรที�หลากหลายและ
แพร่หลายที�สุด และสามารถช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ก็จริง แต่สมรรถนะที�เกี�ยวข้องกับแหล่ง
ทรัพยากรที�หามาไดค้่อนขา้งที�จะยากสําหรับแต่ละคนในการคน้หา การใชสื้�อบนเครือข่ายเป็นแหล่ง
ทรัพยากรสําหรับการจดัสิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด มีข้อจาํกัดเกี�ยวกบัการให้เนื�อหาที�
ชดัเจน ยากต่อการเขา้ถึงแหล่งของเนื�อหาหรือยากต่อการใช้งานหรือทั�งสองอย่าง การใช้แหล่ง
ทรัพยากรถูกกาํหนดโดยความเกี�ยวเนื�องของการเขา้สู่บริบท และระดบัของการเขา้ถึงทรัพยากรของ
ผูเ้รียน ส่วนที�มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งมากของแหล่งทรัพยากรของ การจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้
แบบเปิด ทาํการขยายลักษณะการใช้งานแหล่งทรัพยากรที�หาได้ซึ� งช่วยในการจดัแหล่งข้อมูล       
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ซึ� งสํารองไวเ้ป็นพิเศษ ในการเขา้สู่ขอ้มูลอย่างกวา้งขวางโดยอาศยัเครื�องมือของการจดัสิ�งแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้แบบเปิด อาจกล่าวง่าย ๆ ไดว้า่ แหล่งทรัพยากรอาจเป็นไดท้ั�งแหล่งที�คงที�หรือแหล่งที�
เป็นพลวตัรแมว้า่การเพิ�มขึ�นของแหล่งทรัพยากรที�เป็นดิจิตอล จะสะทอ้นคุณสมบติัของทั�งแหล่งที�
คงที�  และแหล่งที�เป็นพลวตัรก็ตาม 
 3. เครื�องมือ (Tool) 

  เครื�องมือเป็นสิ�งที�จดัเป็นสื�อกลางหรือวธีิการซึ� งทาํให้ผูเ้รียนเกิดความใส่ใจและลงมือ

กระทํากับแหล่งการเรียนรู้และแนวคิดของตนเอง อาจจะเป็นตัวกลางซึ� งสนับสนุนเพิ�มพูน         
หรือขยายการคิด เครื�องมือเป็นสิ�งที�จดัไวส้ําหรับการนาํเสนอและจดักระทาํกบัความคิดรวบยอด

หรือแนวความคิดที�ซบัซอ้นที�เป็นนามธรรม ในรูปแบบที�สามารถสัมผสัหรือเป็นรูปธรรม  

 

ตาราง  5  รายละเอียดของเครื�องมือต่าง ๆ ที�ใชใ้นการจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบเปิดและตวัอยา่ง 

 

ชนิดของเครื�องมือ ตวัอยา่ง 

1.  เครื�องมือ กระบวนการ  

(Processing Tool) 

-  การคน้หา (Seeking) 
 

-  การจดัหมวดหมู่ (Organization) 
-  การเก็บรวบรวม (Collecting) 

-  การบูรณาการ (Integrating) 

-  การสร้าง (Generation) 
 

กระตุน้และสนบัสนุนภารกิจกระบวนการทางพุทธิปัญญา

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้แบบเปิด 

-  การคน้หาคาํสาํคญั เครื�องมือช่วยคน้หา (Seeking 
   engineer) ดชันี (Index) 

-  การระดมสมอง เคา้โครงเรื�อง การทาํแผนภูมิ 
-  การ Copy ขอ้ความและตดัแปะ ส่ง File จดัเก็บ 

-  เครื�องมือที�นาํความรู้ Link ประกอบการอธิบาย 

-  การขยายความคิด (Elaboration) 
-  โปรแกรมกราฟิก ภาษาของคอมพิวเตอร์ 

-  กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ปลี�ยนเนื�อหา คุณค่า เพื�อที�จะพิสูจน์ 

2.  เครื�องมือที�ใชจ้ดักระทาํ  
(Manipulation Tool) 

 
 

ทดสอบและขยายความเขา้ใจ 
-  สอดแทรกคุณค่าลงใน Spread Sheet เพื�อที�จะตรวจสอบ

ผล 
-  จดัใหมี้โปรแกรมการทาํงาน ใหช่้วยการคิดคาํนวณ     

เป็นกราฟ ใหเ้ป็นผลของภาพที�เป็นกราฟิก 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ชนิดของเครื�องมือ ตวัอยา่ง 
3.  เครื�องมือสื�อสาร  

(C o m m u n i c a t i o n  T o o l) 
 

-  แบบไม่ประสานงาน  
(Asynchronous) 

-  จดัสื�อกลางที�จะใหผู้เ้รียน ครู ผูเ้ชี�ยวชาญ ในการส่งเสริม
เกี�ยวกบัการสนทนา แบ่งปันแนวคิด ทบทวนผลงาน 
สอบถามปัญหา และร่วมมือกนัแกปั้ญหา 
-  ศูนยก์ลางข่าวสาร e - m a i l  และ L i s t s e r v s  ฯลฯ 
-  โทรศพัท ์ มอนิเตอร์ทางไกล การประชุมทางไกล 

 
ที�มา : บุญเลี�ยง  ทุมทอง. 2556 : 41  

 

 4. ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) 
  ฐานการช่วยเหลือเป็นกระบวนการที�ความพยายามในการเรียนรู้จะไดรั้บการสนบัสนุน
ในขณะที�เขา้สู่การจดัสิ� งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิด ฐานความช่วยเหลือสามารถที�จะแยก   
ความแตกต่างโดยกลไกการทาํงานและระบบการทาํงาน ทางดา้นกลไกจะเนน้วิธีการหรือหลกัการ 
ซึ� งฐานความช่วยเหลือนาํเสนอในขณะที�ระบบการทาํงานจะเน้นวตัถุประสงค์ แต่ละคนพยายาม    
แกปั้ญหาทั�งที�เป็นปัญหาที�เหมาะสมหรือความตอ้งการในการเรียนรู้ของแต่ละคน สะทอ้นให้เห็นได้
จากการเขา้สู่บริบท ดงัตาราง 6 การจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบเปิด ความซบัซ้อนของฐาน
การช่วยเหลือ จะแปรผนัตามการกาํหนดหรือสร้างปัญหา และความตอ้งการของผูเ้รียน ไม่สามารถ
สร้างไวล่้วงหนา้ได ้ ควรมีการจดัฐานการช่วยเหลือไวอ้ยา่งหลากหลาย  การใชฐ้านการช่วยเหลือ  
จะมีความถี�การใชน้อ้ยลงเมื�อผูเ้รียนไดรั้บความสะดวกเพิ�มขึ�น 

 
ตาราง  6  การจาํแนกประเภทของฐานความช่วยเหลือของการจดัสิ�งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบเปิด  

 

รูปแบบของฐานความช่วยเหลือ หลกัการที�เกี�ยวขอ้ง และกลไก 
ฐานความช่วยเหลือการสร้างความคิด
รวบยอด (Conceptual Scaffolding) 
    - แนะแนวสาํหรับสิ�งที�ตอ้งพิจารณา   
ขอ้ความพิจารณา เมื�อระบุภารกิจ      
ของปัญหา 

-  เสนอแนะเกี�ยวกบัการใชเ้ครื�องมือในขั�นตอนที�เฉพาะ       
ในการแกปั้ญหา 
-  นาํเสนอผูเ้รียนโดยใชก้ารบอกที�ชดัเจนและบอกใบที้�จาํเป็น  
(การช่วยเหลือของไวก็อตสกี� ) 
-  นาํเสนอแผนที�โครงสร้างและตน้ไมค้วามรู้ 
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ตาราง  6  (ต่อ)  
 

รูปแบบของฐานความช่วยเหลือ หลกัการที�เกี�ยวขอ้ง และกลไก 
ฐานความช่วยเหลือเกี�ยวกบัความคิด 
(Metacognitive Scaffolding) 
   - แนะแนววธีิการคิดระหวา่งการเรียนรู้ 
วธีิการคิดที�ใชใ้นการแกปั้ญหาภายใต้
สิ�งที�ศึกษาและกลยทุธ์ที�เป็นไปได ้      
ที�ควรนาํมาพิจารณา บทบาทของการ
เริ�มตน้ในการคน้พบและกรอบปัญหา
ใหช้ดัเจน 

-  เสนอแนะใหผู้เ้รียนวางแผนการณ์ล่วงหนา้ ประเมิน     
ความกา้วหนา้และกาํหนดความตอ้งการ 
-  กลยทุธ์เกี�ยวกบัรูปแบบทางพุทธิปัญญาและกระบวนการ
กาํกบัตนเอง 
-  เสนอเครื�องมือตรวจสอบการควบคุมตนเองและการกาํกบั 
ดูแลตนเอง 
 

ฐานความช่วยเหลือกระบวนการ 
(Procedural Scaffolding) 
   - เสนอแนะวธีิการใชต้ามลกัษณะของ 
OLEs เกี�ยวกบัความช่วยเหลือและแนะนาํ
การทาํงานและการใช ้

-  ระบบการทาํงานแบบติวเตอร์ (Tutor) และลกัษณะเสนอ
แบบ “บอลลูน”  ช่วยในการใหค้วามหมายและการอธิบาย
ลกัษณะของระบบ 
-  กระตุน้การตอบสนองอยา่งสมองกลต่อการใชร้ะบบ แนะนาํ
หลกัการที�เป็นทางเลือกหรือกระบวนการ 

ฐานความช่วยเหลือดา้นกลยุทธ์ 
(Strategic Scaffolding) 
   - แนะแนวในการวิเคราะห์และวธีิการ 
เรียนรู้ภารกิจและปัญหา 

-  พิจารณาเกี�ยวกบัการจดัเตรียมคาํถามที�เริ�มตน้ 
-  จดัหาคาํแนะนาํจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

 
ที�มา : บุญเลี�ยง  ทุมทอง. 2556 : 42 - 43  

 

 3. การออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
(Constructivism Learning Environments : CLEs) 
  การออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นี� มุ่ง      
เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและพฒันาความคิดรวบยอดที�เกิดจากสถานการณ์ที�มี
ความยุ่งยากซับซ้อน โดยการเรียนรู้เกิดจากปัญหา คาํถาม กรณี หรือโครงสร้างที�มีความซับซ้อน 
ปัญหาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้เกิดจากตวัผูเ้รียนเอง การเรียนการสอนที�เกิดจากประสบการณ์ที�
อาํนวยความสะดวกต่อการสร้างความรู้ การเรียนรู้มีความตื�นตวัและเน้นสภาพจริง องคป์ระกอบหลกั    
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ของการออกแบบที�ประกอบดว้ย ปัญหา คาํถาม หรือโครงงานที�เป็นจุดสนใจในการจดัสิ�งแวดลอ้ม
ในการเรียนรู้ที�จะตอ้งอาศยัการแปลความหมาย และการสนบัสนุนทางสติปัญญาที�แวดลอ้มปัญหา
ดงักล่าว จุดมุ่งหมายของผูเ้รียน คือ การแปลความหมายและแก้ปัญหา หรือการทาํให้โครงงาน  
เสร็จสมบูรณ์ องคป์ระกอบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตมี์ดงันี�  
  3.1 คาํถาม กรณี ปัญหา หรือโครงงาน 
   จุดมุ่งหมายของการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ คือ 
ปัญหาที�ผูเ้รียนพยายามจะแก ้ซึ� งใช้ปัญหานี� เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ซึ� งต่างจากการสอน
แบบวตัถุประสงค์นิยม (Objectivist) ที�ใช้การลงมือกระทาํกบัตวัอย่างที�เป็นหลกัการความคิดเดิม   
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้บริบทในระดบัที�ใชแ้กปั้ญหามากกวา่การประยกุตค์วามรู้ในการแกปั้ญหา 
  3.2 กรณีที�เกี�ยวขอ้ง 
   การเขา้ใจในแต่ละปัญหานั�นเป็นการกระตุน้ประสบการณ์เกี�ยวกบัปัญหานั�น ๆ 
และสร้างรูปแบบความคิดเกี�ยวกับปัญหา ในกรณีที�ผูเ้รียนมีประสบการณ์น้อยจึงเป็นการยาก        
ในการแกปั้ญหา จึงเป็นเรื�องสําคญัที�การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
จะจดัให้มีการเขา้ถึงประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา ซึ� งผูเ้รียนสามารถนาํมาอา้งอิงได ้เชื�อมโยง
นาํประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งมาใชไ้ด ้จุดประสงคเ์ริ�มตน้การอธิบายกรณีที�เกี�ยวขอ้ง คือ เพื�อให้ผูเ้รียน
ไดเ้ขา้ใจประเด็นของปัญหาไดช้ดัเจน ซึ� งช่วยสนบัสนุนผูเ้รียนใน 2 ทาง คือ ช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํไดดี้ 
และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความยดืหยุน่ทางปัญญา 
  3.3 แหล่งขอ้มูล  
   ในการตรวจสอบปัญหา ผูเ้รียนตอ้งการขอ้มูลที�จะสร้างเป็นรูปแบบความเขา้ใจ
และจดักระทาํกบัสมมติฐานที�จะลงมือปฏิบติัแกปั้ญหาในพื�นที�นั�น ดงันั�นในการออกแบบการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ ควรจะเลือกชนิดของขอ้มูลที�ผูเ้รียนตอ้งการ
ใช้ในการเขา้ใจปัญหา ฐานขอ้มูลที�หลากหลายเป็นส่วนสําคญัในการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวสิซึม ที�จะจดัใหผู้เ้รียนสามารถเลือกขอ้มูลไดใ้นเวลาที�ตอ้งการ ฐานขอ้มูลอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งควรที�จะเชื�อมต่อกนักลายเป็นสิ�งแวดลอ้มรวมไปถึงขอ้ความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และ
ภาพเคลื�อนไหวที�เหมาะสมต่อการช่วยเหลือผูเ้รียนในการแกปั้ญหา เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide 
Web) เป็นสื�อที�สามารถเก็บขอ้มูลสารสนเทศที�มีประสิทธิภาพทาํให้ผูเ้รียนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลที�มี
ลกัษณะสื�อประสม (Multimedia) จากอินเทอร์เน็ตมีสิ� งแวดล้อมทางการเรียนมากมายที�เป็นการ
เชื�อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) เชื�อมต่อกบัเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ ได้  เมื�อผูเ้รียนไม่มีความ
ชาํนาญในการกลั�นกรองขอ้มูลที�จดัไว ้การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
จึงควรจะมีการจัดข้อมูลที�สะดวกต่อการสืบค้น เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดที�ต้องการ 
สนบัสนุนการแกปั้ญหาเกี�ยวเนื�องกบักิจกรรมของผูเ้รียน 
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  3.4 เครื�องมือทางปัญญา (Cognitive Tools)  
   เครื�องมือทางปัญญาเต็มไปดว้ยหน้าที�ในการช่วยเหลือทางสติปัญญาของผูเ้รียน 
อาจเป็นการช่วยเหลือผูเ้รียนโดยนาํเสนอปัญหาหรือภารกิจไดดี้กวา่การลงมือปฏิบติั เช่น เครื�องมือ
แสดงภาพ อาจช่วยผูเ้รียนนาํเสนอสิ�งที�ผูเ้รียนเรียนรู้หรือสิ�งที�ผูเ้รียนไดเ้รียน เช่น เครื�องมือจาํลอง
ความรู้ที�เป็นพลวตัรและความรู้ที�คงที� เครื�องมือทางปัญญาจะตอ้งถูกเลือกอยา่งระมดัระวงัเพื�อที�จะ
สนบัสนุนการดาํเนินการ 
  3.5 เครื�องมือในการสนทนาและการร่วมมือกนัแกปั้ญหา 
   แนวความคิดที�ร่วมสมยัของเทคโนโลยีที�สนับสนุนการจดัสิ� งแวดล้อมทางการ
เรียนส่วนใหญ่ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ในหลากหลายวิธีใชใ้นการติดต่อสื�อสาร เพื�อจะสนบัสนุน
ใหเ้กิดการร่วมมือกนัแกปั้ญหาระหวา่งชุมชนของผูเ้รียน สคาร์ดามาเลีย และคณะ (Scardamalia and 
et al.  1994 : 201 - 228) เพราะการเรียนรู้โดยธรรมชาติส่วนใหญ่แลว้ไม่ไดเ้กิดขึ�นเป็นเอกเทศ      
แต่เกิดขึ� นจากคณะผูค้นที�ทาํงานร่วมกันเพื�อที�จะแก้ปัญหา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้         
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จะตอ้งมีการจดัเตรียมการแบ่งปัน การแลกเปลี�ยนขอ้มูล สารสนเทศ
และการใช้เครื� องมือร่วมกันในการสร้างความรู้ เพื�อที�จะช่วยผูเ้รียนให้ร่วมมือกันสร้างสังคม           
ที�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ปัญหาไดรั้บการแกไ้ขเมื�อกลุ่มผูท้าํงานผ่านการพฒันาความคิดทั�วไปเกี�ยวกบั
ปัญหา 
  3.6 การสนบัสนุนทางสังคมหรือบริบท 
        ในการออกแบบและการนําการจัดสภาพแวดล้อมการเ รียนรู้ตามทฤษฎี            

คอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ จาํเป็นต้องมีการปรับปัจจยัที�เป็นบริบทให้เหมาะสมจึง เป็นสิ� งสําคัญ         

ในการฝึกฝนผูส้อนและบุคคลผูซึ้� งสนบัสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝนผูเ้รียนที�จะเรียนผา่นสิ�งแวดลอ้ม 

อาจจะเป็นการนาํเสนอมุมมอง แนวคิด กลยุทธ์วิธีการแกปั้ญหาของบุคคลต่าง ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

กบัเรื�องราวนั�น ๆ สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดมุมมองที�หลากหลายและสามารถเชื�อมโยงความรู้ที�ไดรั้บ

ไปใชใ้นการแกปั้ญหาบริบทอื�น ๆ ต่อไป 

 ขั/นตอนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ องค์ประกอบสําคัญ      

ของการจดัการเรียนรู้หลกั คือ การให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ใหม่ขึ�นมาโดยอาศยัความรู้เดิมเป็นฐาน 

เมื�อสร้างความรู้ใหม่แลว้ผูส้อนจะไดต้รวจสอบหรือประเมินความรู้ใหม่ เมื�อผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ

กบัความรู้ใหม่แลว้ ผูเ้รียนก็จะนาํความรู้นั�นไปใช้ในการแกปั้ญหาต่อไป ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่าน

ไดเ้สนอขั�นตอนการจดัการเรียนการสอน ไวด้งันี�  
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 สุมาลี  กาญจนชาตรี (2543 : 8 - 9) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนที�เนน้
แนวคิดตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตไ์ว ้4 ขั�นตอน ดงันี�  
 1. ขั� น เ ชิญชวนให้เ กิดความขัดแย้งทางปัญญา หมายถึง  ขั� นการเรียนการสอน                  

ที�ประกอบด้วยการสังเกตสิ� งรอบ ๆ ตัว ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เชิญชวนให้เกิดการถาม         

การพิจารณา  คาํตอบที�เป็นไปไดข้องคาํถามที�ตั�งขึ�น การจดบนัทึกปรากฏการณ์ที�ไม่คาดคิดมาก่อน  

การบ่งชี�สถานการณ์ที�การรับรู้ของนกัเรียนแตกต่างกนั 

 2. ขั�นแสวงหาคาํตอบ หมายถึง ขั�นการเรียนการสอนที�ประกอบไปดว้ยการให้นกัเรียน 

มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การระดมพลงัสมอง การเลือกทรัพยากรที�เหมาะสม การออกแบบ

และดาํเนินการทดลอง การประเมินทางเลือกที�หลากหลาย และการรวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3. ขั�นตรวจสอบความเขา้ใจ หมายถึง ขั�นการเรียนการสอนที�ประกอบไปดว้ยการสื�อสาร

ความหมายขอ้มูลและความคิดเห็น การสร้างคาํอธิบายใหม่และวิจารณ์คาํตอบของปัญหา การบูรณาการ

คาํตอบที�ไดก้บัความรู้และประสบการณ์เดิมที�มีอยู ่

 4. ขั�นใช้ความรู้ที�เรียนมา หมายถึง ขั�นการเรียนการสอนที�ประกอบไปด้วย การนํา    
ความรู้และทกัษะไปใช้ในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น การพฒันาผลที�ได้จากการเรียนรู้และ        
การส่งเสริมความคิดเห็นเพื�อใหเ้กิดการอธิบายและการยอมรับจากเพื�อนๆ  
 มาร์ตินและคณะ (Martin and et al.  1994 : 44) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดักิจกรรม       
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน ดงันี�  
 1. ขั�นสํารวจ (Explore) เป็นขั�นตอนที�กาํหนดสถานการณ์ให้ผูเ้รียนอย่างเหมาะสม       
ส่งเสริมความร่วมมือ และการใชค้าํถาม 
 2. ขั�นอธิบาย (Explain) เป็นขั�นที�ผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เพื�อให้ผูเ้รียนไดค้น้พบ

ความรู้ ใช้คาํถามช่วยให้พวกเขาได้ใช้ความคิดจากการสํารวจ สร้างมโนมติและความหมาย       

อยา่งสมเหตุสมผล 

 3. ขั�นขยายความ (Expand) เป็นขั�นที�ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิดในรูปของการอธิบาย 

ส่งเสริมการสื�อสาร ความร่วมมือ และการใชเ้ทคโนโลย ี

 4. ขั�นประเมินผล (Evaluate) เป็นขั�นที�ประเมินผลมโนมติ โดยทดสอบว่าผูเ้รียนเปลี�ยน

ความคิดมโนมติ และเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ประเมินจากการปฏิบติัจริง การแกปั้ญหาและการใช ้   

คาํถาม 

 จากแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปเป็นกระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ที�ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัครั� งนี�โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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 ขั�นที� 1  ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน ผูส้อนแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ จากนั�น
เป็นขั�นเตรียมความพร้อมของนกัเรียน โดยการทบทวนความรู้เดิม ผูส้อนกระตุน้ให้นกัเรียนนึกถึง
ประสบการณ์เดิมที�เกี�ยวข้องและไม่เกี�ยวข้องโดยตรงกบัเนื�อหาใหม่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื�อเป็น     
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนเนื�อหาใหม่และเป็นพื�นฐานในการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  
 ขั�นที� 2  ขั�นสอน หรือจดักระบวนการเรียนรู้ 
 -  ขั�นสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา ผูส้อนเสนอสถานการณ์ที�เป็นปัญหาที�จะนาํไปสู่       
การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาใหน้กัเรียนคิดเป็นรายบุคคล 
 -  ปรับเปลี�ยนความคิด ให้ผูเ้รียนทาํความเขา้ใจและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั
เมื�อไดพ้ิจารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหวา่งความคิดของตนเองกบัคนอื�น ผูส้อนมีหนา้ที�
อาํนวยความสะดวก เช่น กาํหนดประเด็นเพื�อกระตุน้ความคิด 
 -  สร้างความคิดใหม่ จากการอภิปราย เรียนรู้ ผูเ้รียนจะเห็นแนวทางและวิธีการที�หลากหลาย
ในการตีความปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์และกาํหนดความคิดใหม่หรือสร้างความรู้ใหม่ 
 ขั�นที� 3  ขั�นสรุปผลการสร้างโครงสร้างทางปัญญา นกัเรียนร่วมกนัสรุปแนวคิด หลกัการ 
และกระบวนการในเรื� องที� เรียนโดยผูส้อนช่วยสรุปเพิ�มเติมให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอด         
และหลกัการที�ถูกตอ้ง 
 ขั�นที� 4  ขั�นวดัและประเมินผล ประเมินจากใบกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ    
และแบบฝึกทกัษะ แบบวดัผลสัมฤทธิ;  
 บทบาทของครูตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
 บรู๊ค และบรูคส์ (Brook and Brooks. 1993 : unpaged ; อา้งถึงใน มยุรี  เสอุดม. 2548 : 28) 
กล่าววา่ บทบาทของครูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ควรยดึหลกัในการสอน 12 ประการ ดงันี�  
 1. ครูต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนและใช้คาํถามกระตุ้นให ้     
นกัเรียนใชก้ระบวนการแกปั้ญหา เพื�อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และช่วยใหน้กัเรียนไดคิ้ดแกปั้ญหา 
 2. ครูจะตอ้งใชแ้หล่งขอ้มูลวตัถุดิบที�อยูร่อบ ๆ ตวันกัเรียนมาใช้ประโยชน์เพื�อส่งเสริม
และกระตุน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
 3. เมื�อจะมอบหมายให้นกัเรียนทาํ ครูจะตอ้งใช้คาํพูดที�ทาํให้นกัเรียนเกิดความคิดและ
สติปัญญา เช่น จาํแนก วเิคราะห์ ทาํนายและสร้างสรรค ์
 4. ครูจะตอ้งอนุญาตให้นกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดที�มีต่อ
บทเรียน วธีิสอนและเนื�อหา 
 5. ครูจะตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจความคิดรวบยอดของนกัเรียนก่อนที�จะร่วมแสดง
ความคิดเห็นของครูเอง 
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 6. ครูจะตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนไดมี้โอกาสสนทนาเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นทั�งกบั
เพื�อนร่วมชั�นและครู 
 7. ครูจะตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยครูใชค้าํถามที�สมเหตุสมผล ใชค้าํถาม
ปลายเปิด และส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้าํถามกบัเพื�อนนกัเรียนดว้ยกนั 
 8. ครูจะตอ้งพยายามช่วยใหน้กัเรียนแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยตนเอง 
 9. ครูจะต้องให้ความสนใจประสบการณ์เดิมของนักเรียน เพื�อให้นักเรียนนํามาใช ้      
ใหเ้ป็นประโยชน์ในการตั�งสมมติฐานเพื�อหาวธีิการตรวจสอบและกระตุน้ใหน้กัเรียนไดร่้วมอภิปราย 
 10. ครูจะตอ้งใหเ้วลากบันกัเรียนเพื�อหาคาํตอบ 
 11. ครูจะตอ้งให้เวลากบันกัเรียนเพื�อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่
ของนกัเรียน 
 12. ครูจะตอ้งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียน 
 บทบาทของครูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกให้กบันกัเรียน 
โดยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองมากกวา่จะเป็นผูบ้อกความรู้ โดยครูมีบทบาทในการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สังเกต ศึกษาพฒันาการความคิด หรือความเขา้ใจจากการจดบนัทึก การสัมภาษณ์หรือดูผลงานจาก
การกระทาํของนกัเรียน ซึ� งสามารถสะทอ้นผลถึงความสามารถของนกัเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
 
ความรู้เบื/องต้นเกี�ยวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

แนวคิดและความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 คอเวิลด์ (Cioworld. Online. 2008) กล่าววา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
มกัปรากฏใหเ้ห็นในลกัษณะของการนาํมาใชเ้พื�อดาํเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีตวับุคคลหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัเป็นเครือข่าย เพื�อให้สามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั แลกเปลี�ยนแบ่งปัน
ทรัพยากร ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ แต่ปัจจุบนัคาํวา่เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะหมายถึงระบบเครือข่าย
บนโลกออนไลน์ หรือการติดต่อสื�อสารถึงกนัผา่นอินเทอร์เน็ต 
 ภควตั  รักศรี (ออนไลน์. 2553) กล่าววา่ ในปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีการรับ-ส่ง ขอ้มูล
ผา่นบอร์ดแบนด์ (Broadband) หรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) เป็นปัจจยัหนึ� ง     
ที�ผลกัดนัใหค้วามตอ้งการใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพิ�มสูงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ส่งผลต่อการ
ขยายตวัของจาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทยที�เพิ�มขึ�นใน อตัราที�สูงในช่วง 2 - 3 ปีที�ผา่นมา 
โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีจาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 16.1 ลา้นคน เพิ�มขึ�นจากปี 2551      
ที�มีจาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต 13.4 ลา้นคน อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาจากมุมมองของการเขา้ถึง     
การใชง้านอินเทอร์เน็ตเทียบกบัจาํนวน ประชากรทั�งประเทศกลบัพบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการเขา้ถึง
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อินเทอร์เน็ตต่อประชากรอยูใ่นระดบัที�ต ํ�าเมื�อ เทียบกบัประเทศอื�น ๆ ในแถบเอเชียดว้ยกนั ไม่วา่จะ
เป็นเวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้และญี�ปุ่น สาเหตุสําคญัที�สัดส่วนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต       
ในไทยยงัค่อนขา้งนอ้ย เพราะโครงข่ายอินเทอร์เน็ตยงัไม่ครอบคลุมทั�วประเทศ โดยเฉพาะโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทาํให้การใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยงัคงกระจุกตวัอยู่ในเขตเมือง             
แต่อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโตของผูส้มคัรใชง้านอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั�งแบบใชส้ายและไร้ สาย
ก็มีการขยายตวัเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วและต่อเนื�อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที�
แนวโน้มการใชง้านอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาในระบบความถี�แคบ (Narrowband) ซึ� งโดยทั�วไป
แลว้เป็นการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศพัท ์(Dial-up) กลบัเริ�มมีปริมาณการใชง้านลดลง
อย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2548 นอกจากนั�น การเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ� งที�เป็นที�นิยม    
อย่างเห็นไดช้ดั และมีปริมาณความตอ้งการเพิ�มสูงอยา่งต่อเนื�อง คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Internet) ซึ� งไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี 3G เพื�อให้เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ
สามารถรองรับการให้บริการภาพและเสียง และการรับส่งขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี  WAP, 
GPRS , EDGE และ Bluetooth เป็นตน้ 
 ดว้ยประโยชน์ที�มีความหลากหลายในการใชง้าน ทาํใหเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ กลายเป็น
เครือข่ายทางสังคมขนาดใหญ่ที�ถูกเชื�อมต่อกนัดว้ยรูปแบบที�เฉพาะ เจาะจง ทั�งดา้นมุมมอง ความคิด 
การแลกเปลี�ยน มิตรภาพ ความขดัแยง้ การคา้ ซึ� งเป็นไปตั�งแต่ในระดบับุคคลที�มีความใกลชิ้ดไปจนถึง
ระดบัชาติ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงเป็นการรวมกนัเขา้ไวซึ้� งความผกูพนัและความสนใจร่วมกนั 
 สรุปแนวคิดและความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึงการที�มนุษยส์ามารถ
เชื�อมโยงถึงกนัทาํความรู้จกักนั สื�อสารถึงกนัได้ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบการ
ให้บริการผา่นเวบ็ไซตที์�เชื�อมโยง ระหวา่งบุคคลต่อบุคคล ไปจนถึงบุคคลกบักลุ่มบุคคล  โดยเวบ็ไซต์
เหล่านี� จะมีพื�นที�ให้ผูค้น เขา้มารู้จกักนั มีการให้พื�นที� บริการเครื�องมือต่าง ๆ เพื�ออาํนวยความสะดวก 
ในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื�อหาตามความสนใจของผูใ้ช ้รวมทั�งการเชื�อมโยงบริการทางอินเทอร์เน็ต
ที�ผูใ้ชคุ้น้เคยเขา้ไวด้ว้ยกนั จนกลายเป็นชุมชนที�ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถแชร์ขอ้มูล ตวัตน และทุก ๆสิ�งที�
สนใจ เชื�อมโยงเขา้กบัคนในเน็ตเวิร์คดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ� งเมื�อเกิดความสนใจก็ทาํการ เชื�อมต่อกลบั    
ซึ� งนอกจากติดต่อกบัเพื�อนโดยตรงแลว้ยงัสามารถทาํการติดต่อกบัเพื�อนของเพื�อนนั�นไดอี้กดว้ย  
 ช่องทางของเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 คอเวิลด์ (Cioworld. Online. 2008) ไดก้ล่าววา่ ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ (Social Network) 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี=  
 1. บล๊อก (Blogs) เป็นช่องทางการสื)อสารแบบสองทางระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน บล็อก    
มีความแตกต่างจากเวบ็เพจเพราะบล๊อกพูดแลว้จะมีการพูดตอบกลบัมาดว้ยจากผูที้)ไดอ่้าน บล๊อก
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ควรมีลกัษณะให้ขอ้มูล ความเห็น คาํแนะนาํที)จะทาํให้น่าสนใจและมีเสน่ห์ที)ทาํให้ผูอ่้านอยากจะ
สมคัรเป็นสมาชิกเพื)อรับขอ้มูลต่อเนื)อง  
 2. ไมโครบล๊อก (Microblogs) ขณะนี= มีการให้บริการไมโครบล๊อกจากทวิตเตอร์ 
(Twitter) ทวิตเตอร์เป็นการส่งขอ้ความสั=นเพื)อเร้าความสนใจ ทาํให้ผูอ่้านคิด ติดตาม และเป็นการ
สื)อสารที)มีความรวดเร็ว  
 3. เวบ็เครือข่ายออนไลน์ (Social Networking Sites) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ลิงคอิ์น 
(LinkedIn), มายสเปซ (MySpace), พลาโซ (Plaxo), ซิง (Xing)  เครือข่ายเหล่านี� เปิดโอกาสให้เรา
แลกเปลี�ยนพดูคุยเรื�องราวต่าง ๆ ไดง่้าย ต่อเนื�องและไม่จาํกดั  
 4. เครือข่ายบุก๊มาร์ก (Social Bookmarking Sites) เป็นเวบ็ที)เราสามารถบุ๊กมาร์กหนา้เวบ็
ที)เราชอบและเก็บเอาไวโ้ดยมีระบบการโหวตให้ความเห็นเพื)อให้ผูอ่้านคนอื)นเกิดความสนใจและ
เขา้มาชมหน้าของเวบ็เหล่านั=น โดยเครือข่ายเหล่านี= ใชเ้พื)อเพิ)มยอดผูเ้ขา้ชม สมาชิก หรือผูส้นใจ     
ในบล็อก ตวัอยา่งเช่น เวบ็ ดิก (Digg) , สตรัมเปิลเออะพอน (Stumbleupon) เป็นตน้  
 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
 กรุงเทพธุรกิจ (ออนไลน์.  2550) กล่าววา่ บริการที)มีลกัษณะ Social Network สามารถ
แบ่งเป็นประเภท ได ้6 ประเภท ดงันี=   
 1. ประเภทเผยแพร่ตวัตน (Dentity Network) เวบ็ไซต์เหล่านี= ใชส้ําหรับนาํเสนอตวัตน 
และเผยแพร่เรื)องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ตสามารถเขียนบล็อก (Blog) สร้างอลับั=มรูปของตวัเอง 
สร้างกลุ่มเพื)อน และสร้างเครือข่ายขึ=นมาได ้ ตวัอย่างเช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) , ไฮไฟฟ์ (Hi 5),         
มายสเปซ (My Space) ดงัภาพ  
 2. ประเภทเผยแพร่ผลงาน (Creative Network) เราสามารถใชเ้วบ็ไซตเ์หล่านี� ในการนาํเสนอ
ผลงานของตวัเองไดอ้ยา่งง่ายดาย ไม่วา่จะเป็นวีดีโอ รูปภาพ หรือเสียงเพลง อยา่งเช่น คลิปวิดีโอ 
แคนนอน ร็อค (Canon Rock) ของเด็กธรรมดาคนหนึ�งที�เอากีตา้ร์มาโซโล่เพลงคลาสสิคให้เป็น
เพลงร็อค โดยถ่ายทาํในห้องนอนของตวัเองอย่างง่าย ๆ และได้นาํไปเผยแพร่ผ่านทางยูทูป 
(YouTube) จนโด่งดงัไปทั�วโลก เป็นตวัอยา่งที�เห็นชดัเจนวา่เวบ็ไซตป์ระเภทวีดีโอ แชริ�ง (VDO 
Sharing) นี�สามารถเผยแพร่ผลงานไดดี้  
 สําหรับช่างภาพคนไทยหลายคนก็มกัจะนิยมใช้มลัติไพล (Multiply) ในการนาํเสนอ     
ผลงานภาพถ่ายของตวัเอง มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ติชมรูปภาพ และยงัใช้เป็นอลับั�มภาพ
ออนไลน์เพื�อให้คนที�กาํลงัหาช่างภาพอยูส่ามารถเขา้มาดูผลงาน และติดต่อจา้งช่างภาพนั�น ๆ ได้
โดยตรง ซึ� งเริ�มกลายเป็นรูปแบบของธุรกิจบา้งแลว้ ตวัอยา่งเช่น ยทููป (YouTube), ยาฮู วีดีโอ 
(Yahoo VDO), กเูกิล วดีีโอ (Google VDO), ฟลิคเกอร์ (Flickr), มลัติไพล (Multiply) 
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 3. ประเภทความสนใจตรงกนั (Interested Network) มีลกัษณะของเว็บไซต์ที)มีการ
รวมกนัของสมาชิก ซึ) งมีความสนใจที)ตรงกนัหรือสนใจในเรื)องเดียวกนั เช่น del.icio.us  เป็นบุ๊ก
มาร์ค ออนไลน์ (Online Bookmarking) หรือโซเชียล บุ๊กมาร์ค (Social Bookmarking) โดยมีแนวคิด
ที)ว่า แทนที)เราจะบุ๊คมาร์ก (Bookmark) เวบ็ที)เราชอบเก็บไวใ้นเครื)องของเราคนเดียว ก็เปลี)ยน
รูปแบบให้สามารถแบ่งให้ผูอื้)นดูไดด้ว้ย และสามารถรู้ไดด้ว้ยวา่เวบ็ไซตใ์ดที)ไดรั้บความนิยมมาก, 
Digg คลา้ยกบั del.icio.us แต่จะให้ลงคะแนนโหวตแต่ละเวบ็ที)ถูกยกมานาํเสนอ และมีการคอม
เมน้ท ์ในแต่ละเรื)องนั=นดว้ย   
 4. ประเภทร่วมกนัทาํงาน (Collaboration Network) มีลกัษณะของเวบ็ไซตที์)มีการทาํงาน

ร่วมกนั หรือมีการใช้ขอ้มูลร่วมกนัในเรื)องเดียวกนั เช่น วิกิพีเดีย (WikiPedia) เป็นสารานุกรม         

ที)อนุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้มาช่วยกนัเขียน และแกไ้ขบทความต่าง ๆ ไดต้ลอดเวลา ทาํให้เกิดเป็น

สารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที)รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ ไวม้ากมาย และ      

มีภาษาไทยดว้ยกูเกิล แมพ (Google Maps) ปัจจุบนัสร้างแผนที)ของตวัเอง หรือแชร์แผนที)ให้คนอื)นได ้

จึงทาํให้มีสถานที)สําคญั หรือสถานที)ต่างๆ ถูกปักหมุดเอาไว ้พร้อมกบัขอ้มูลของสถานที)นั=น ๆ ไว ้

พร้อมทั=งแสดงผลจากการคน้หาไดอี้กดว้ย  

 5. ประเภทเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer to Peer : P2P) เป็นการเชื)อมต่อกนัระหวา่ง

เครื�องผูใ้ชบ้ริการ (Client) (เครื)องผูใ้ช,้ เครื)องลูกข่าย) กบั Client โดยตรง โปรแกรมสไกป์ (Skype) 

จึงไดน้าํหลกัการนี=มาใชเ้ป็นโปรแกรมสนทนาผา่นอินเตอร์เน็ต และก็มีบิตทอร์เรนต ์ (BitTorrent) 

เกิดขึ=นมาเป็นเทคโนโลยทีี)ทาํใหเ้กิดการแบ่งปันไฟลต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และรวดเร็ว 

 6. ประเภทโลกเสมือน (Gaming / Virtual Reality) โลกเสมือนในที)นี=  คือ เกมส์ออนไลน์

ตวัอย่างเช่น SecondLife เป็นโลกเสมือนจริง สามารถสร้างตวัละครโดยสมมุติให้เป็นตวัเราเอง    

ขึ=นมาได ้ มีการใชชี้วิตอยูใ่นเกมส์ อยูใ่นชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื=อขายที)ดิน 

และหารายไดจ้ากการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ 

 ภควตั  รักศรี (ออนไลน์. 2553)  กล่าววา่ สําหรับประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อาจมีผูเ้ชี)ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ไดจ้ดัแบ่งไวซึ้) งมีความแตกต่างกนั สําหรับผูเ้ขียนขอสรุปประเภท

ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไว ้7 ประเภท ดงันี=  

 1. การเขียนบทความ (Weblog)  เป็นระบบจัดการเนื=อหา (Content Management 

System : CMS) รูปแบบหนึ)ง  ซึ) งทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเขียนบทความที)เรียกวา่ โพสต ์(Post) และทาํการ

เผยแพร่ไดโ้ดยง่าย เป็นการเปิดโอกาสใหค้นที)มีความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้

ดงักล่าวดว้ยการเขียนไดอ้ยา่งเสรี ซึ) งอาจจะถูกนาํมาใชไ้ดใ้น 3 รูปแบบ  คือ  
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  1.1 บล็อก (Blog) ที)จดัทาํโดยบริษทั (Corporate Blog) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื)อพูดจา   
สื)อสารกบัลูกคา้ เช่น สตาร์บคัส์ กอสซิพ (Starbucks Gossip)   
  1.2 ไมโครบล็อก (Microblog) มีลกัษณะเป็นการโพสตข์อ้ความสั= น ๆ ไม่เกิน 140 
ตวัอกัษรและสามารถที)จะส่งขอ้ความสั=น  ๆ ไปยงัโทรศพัท์มือถือไดโ้ดยที)ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดอินเทอร์เน็ต
เขา้อ่านเหมือน Blog ทั)วไป ซึ) งก็คือขอ้ความที)จะบอกวา่ “ตอนนี= คุณทาํอะไรอยู”่  เช่น Twitter  
  1.3 Blog ที)เขียนจากบล็อกเกอร์ (Blogger) อิสระ ที)มีความสามารถเขียนเรื)องที)ตนถนดั 
และมีผูติ้ดตามจาํนวนมาก ซึ) ง Blog ในรูปแบบหลังนี= ปัจจุบนันักการตลาดนิยมให้ Blogger          

ไดเ้ขา้มาทดลองใชสิ้นคา้ (Testimonial) แทนการใชด้ารา หรือบุคคลที)มีชื)อเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 
แล้วให้ Blogger เขียนขอ้ความในลกัษณะสนับสนุนหรือแนะนาํสินคา้ จนกลายเป็นกลยุทธ์         

การตลาดเชิงอิทธิพล (Marketing Influencer)  

 2. แหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data/ Knowledge) เป็นเวบ็ที)รวบรวมขอ้มูล ความรู้ในเรื)อง
ต่าง ๆ ในลกัษณะเนื=อหาอิสระ ทั=งวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ สินคา้ หรือบริการ โดยมุ่งเนน้

ใหบุ้คคลที)มีความรู้ในเรื)องต่าง ๆ เหล่านั=นเป็นผูเ้ขา้มาเขียนหรือแนะนาํไว ้ส่วนใหญ่มกัเป็นนกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพ หรือผูเ้ชี)ยวชาญ ที)เห็นไดช้ดัเจน เช่น วิกีพีเดีย (Wikipedia) ที)เป็นสารานุกรมออนไลน์

หลายภาษา, กเูกิล เอิร์ธ (Google Earth) เวบ็ดูแผนที)ไดทุ้กมุมโลกให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์, การท่องเที)ยว

เดินทาง, การจราจร หรือที)พกั, ดิกก์ (dig) หรือdiggZy  Favorites Online  เป็นเวบ็ทาํหนา้ที)เก็บ 
URL ของเวบ็ไซตที์)ชื)นชอบไวดู้ภายหลงั เป็นตน้ 

 3. ประเภทเกมส์ออนไลน์ (Online Games) เป็น เวบ็ที)นิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวม

เกมส์ไวม้ากมาย จะมีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมส์ที)เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต 
ซึ) งเกมออนไลน์นี=  ผูเ้ล่น สามารถที)จะสนทนา เล่น แลกเปลี)ยนรายการ (Items) ในเกมส์กบับุคคล 

อื)น ๆ ในเกมส์ได ้ และสาเหตุที)มี ผูนิ้ยมมากเนื)องจาก ผูเ้ล่นไดเ้ขา้สังคมจึงรู้สึกสนุกที)จะมีเพื)อน   
เล่นเกมไปดว้ยกนัมากกวา่การ เล่นเกมคนเดียว อีกทั=ง มีกราฟิกที)สวยงามมากและมีกิจกรรมต่าง ๆ 

เพิ)ม เช่น อาวธุ เครื)องแต่งตวัใหม่ ๆ ที)สาํคญัสามารถที)จะเล่นกบัเพื)อนๆ แบบออนไลน์ไดท้นัที เช่น 

เซคั�นไลฟ์ (SecondLife), ออดิชนั (Audition), แร็กนาร็อก (Ragnarok), ปังยา่ (Pangya) เป็นตน้ 
 4. ประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) เป็นเวบ็ที)เน้นการหาเพื)อนใหม่ หรือการตาม

หาเพื)อนเก่าที)ไม่ไดเ้จอกนันาน การสร้างโปรไฟล์ (Profile) ของตนเอง โดยการใส่รูปภาพ, กราฟิก
ที)แสดงถึงความเป็นตวัตนของเรา (Identity) ให้เพื)อนที)อยูใ่นเครือข่ายไดรู้้จกัเรามากยิ)งขึ=น และยงัมี

ลกัษณะของการแลกเปลี)ยนเรื)องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น ไฮไฟฟ์ (Hi5),       

เฟซบุก๊ (Facebook), มายสเปซ (MySpace), มายเฟรนด ์(MyFriend)  เป็นตน้ 
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 5. ประเภทฝากรูปภาพ (Photo Management) เป็นเวบ็ที)เน้นฝากเฉพาะรูปภาพ (Photo) 
โดยไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์ส่วนตวั โดยการอพัโหลด (Upload) รูปภาพจากกล้องถ่ายรูป หรือ
โทรศพัท์มือถือไปเก็บไวบ้นเว็บ ซึ) งสามารถแชร์ภาพหรือซื=อขายภาพกนัได้อย่างง่ายดาย เช่น       
โฟโตชอป   เอก็เพรส (Photoshop Express), โฟโตบคัเก็ท (Photobucket) เป็นตน้ 
 6. ประเภทสื)อ (Media) เวบ็ที)ใช้ฝากหรือแบ่งปัน (Sharing) ไฟล์ ประเภทมลัติมีเดีย 
(Multimedia)  อยา่งคลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ โดยใชว้ิธีเดียวกนัแบบเวบ็ฝากภาพ แต่เวบ็นี=
เนน้เฉพาะไฟลที์)เป็นมลัติมีเดีย (Multimedia)  
 7. ประเภทซื=อ - ขาย (Business /Commerce) เป็น เวบ็ที)ทาํธุรกิจออนไลน์ที)เนน้การซื=อ-ขาย
สินคา้ หรือบริการต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต ์(E-commerce) เช่น การซื=อ-ขายรถยนต ์หนงัสือ หรือที)พกั
อาศยั ซึ) งเป็นเวบ็ที)ไดรั้บความนิยมมาก เช่น แอมะซอน (Amazon), อีเบย ์ (eBay), ตลาด (Tarad), 
ประมูล (Pramool) ฯลฯ แต่เวบ็ไซต์ประเภทนี� ยงัไม่ถือว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ที�แทจ้ริง เนื�องจากมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการแชร์ขอ้มูลกนัไดห้ลากหลาย นอกจาก
เนน้การสั�งซื=อและแนะนาํสินคา้เป็นส่วนใหญ่ 
 ประโยชน์และผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 1. ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
  เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นบริการออนไลน์ที)มีประโยชน์ต่อชีวติมนุษยห์ลายดา้น  
  ปิยะพงษ์  ป้องภยั (2551 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)  กล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย   
สังคมออนไลน์  ดงันี=  
  1.1 ด้านสังคมเครือข่ายออนไลน์ เป็นการเชื)อมโยงผู ้คนเข้าหากัน ซึ) งเป็นความ       
สวยงามที)สุดของอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีสมาชิกอยูเ่กือบ 100 ลา้นบญัชีผูใ้ชท้ ั)วโลก 
บางคนมี “เพื)อน” เป็นหลกัหมื)นหลกัแสนอยู่ในไซเบอร์สเปซ เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาํให ้       
คนมีตวัตนอยูไ่ดบ้นไซเบอร์สเปซ เพราะจะตอ้งแสดงความเป็นตวัเองออกมาให้ไดม้ากที)สุด เพื)อทาํให้
น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาที)สุด บา้งก็เนน้ไปที)การใส่ขอ้มูลเนื=อหา รูปถ่ายในชีวิตประจาํวนั เรื)องราว
เพื)อนคนใกลต้วั สุดทา้ยทาํใหเ้ชื)อไดป้ระมาณหนึ)งวา่ มีตวัตนอยูจ่ริงบนโลกมนุษย ์
  1.2 ดา้นการตลาด จากสถิติการใชสื้)อโฆษณาของอเมริกาที)จดัทาํขึ=นโดยอีมาร์กเตอร์ 
(eMarketer) ไดมี้การใชเ้งินโฆษณา ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ)มมากขึ=นกวา่ 100% จากปี 2006 
เทียบกบัปี 2007 และมีแนวโนม้ที)จะใชม้ากขึ=นต่อไปในอนาคต เนื)องจากชาวอเมริกาใชเ้วลาส่วนใหญ่
ไปกบัอินเทอร์เน็ตมากกวา่ทีวี หรือวิทยุ ส่วนในบางประเทศที)ถูกควบคุม และจาํกดัในการโฆษณา 
เช่น ประเทศจีน และสิงคโปร์ ก็ยงัมีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการโฆษณา 
ซึ) งถือเป็นเครื)องยนืยนั ความนิยม และความแรงของการโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้
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เงินกบัสื)อประเภทนี= ยงัคงมีการเติบโตที)สูงมาก ซึ) งจากที)คาดการณ์ตวัเลขของปี 2006 จนถึงปี 2010 
จะสูงขึ=นมากกวา่ 500% ในประเทศสหรัฐอเมริกาและมากกวา่ 600% ทั)วโลก นี)อาจจะเป็นผลมาจาก
เครือข่ายที)ขยายวงกวา้งมากขึ=น และววิฒันาการของเทคโนโลย ี
   เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เวบ็ไซตที์)แชร์ขอ้มูล รูปภาพอีกต่อไป 

แต่ไดพ้ฒันาเป็นที)แนะนาํสินคา้ และสถานที)ที)สามารถซื=อหาได ้เป็นเครื)องมือทางการตลาดจาก

เครือข่ายที) มีขนาดใหญ่ อีกทั= งยงัมีข้อมูลของสมาชิกที)จะทําให้สินค้าและการบริการเข้าถึง         

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี แมแ้ต่เวบ็ดงัระดบัตน้ ๆ ของเมืองไทยอย่างสนุก.คอม (Sanook.com) 

และ กระปุก.คอม (Kapook.com) ต่างกระโดดเขา้เล่นอย่างเต็มตวัและเก็บเกี)ยวผลดีจากยอด          

คนเขา้เวบ็ที)เพิ)มขึ=นจากช่องทางใหม่ ในขณะที)พนัทิป.คอม (Pantip.com) ที)เคยเป็นตาํนานของเวบ็

และเวบ็บอร์ดเมืองไทยก็เดิมพนัอนาคตครั= งใหม่ ดว้ยการซุ่มเงียบเปิดตวัเครือข่ายสังคมออนไลน์

ของตวัเอง 

  1.3 ดา้นการเมืองดงั ตวัอย่างการใชสื้)อสมยัใหม่ในแข่งขนัการเลือกตั=งที)มีส่วนทาํให้

โอบามา ชนะการเลือกตั=งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที) 44  ซึ) งมิคาห์ ไซฟรี (Micah Sifry) 

ผูร่้วมก่อตั=งบล็อกการเมืองออนไลน์ของสหรัฐฯ นามเทชพรีเดน.คอม (techpresident.com) พูดถึง

เรื) องนี= ว่า ทั=งหมดเป็นผลมาจากโอบามามีความเข้าใจเรื) องพลังแห่งเครือข่าย ที)เขาสร้างมา           

เพื)อสนับสนุนแคมเปญของตวัเอง โดยมองว่า โอบามาเขา้ใจเรื) องการดึงพลงัขององค์กรอิสระ          

ที)จะสามารถสนบัสนุนแคมเปญของ เขาเองดว้ย  นอกจากนี= เดวิด แอลมาซี (David Almacy) ซึ) งเป็น

หนึ) งในทีมให้บริการอินเทอร์เน็ตและการสื)อสารผ่านระบบเครือข่ายในทาํเนียบขาวตั=งแต่เดือน

มีนาคม 2005 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2007 มองวา่ โอบามาเขา้ใจแนวคิดการสื)อสารระหวา่งชุมชน

ออนไลน์ตั=งแต่แรกเริ)ม ทาํให้โอบามาเน้นการส่งขอ้ความ Twitter แทนที)จะตรวจหนา้ Facebook 

อยา่งเดียวทุกวนั และความเขา้ใจพลงัเรื)องการสื)อสารระหวา่งคนหลายชุมชนนี= เองที)ทาํให้โอบามา 

ทาํแคมเปญไดดี้กวา่แมคู้่แข่งจะใชก้ลยทุธ์หาเสียงออนไลน์เช่นเดียวกนั 

 2. ขอ้ดีของเครือข่ายสังคมออนไลน์   

  2.1 สามารถแลกเปลี�ยนขอ้มูลความรู้ในสิ�งที�สนใจร่วมกนัได ้ 

  2.2 เป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถ เสนอและแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี�ยนความรู้ หรือตั�งคาํถามในเรื�องต่าง ๆ เพื�อใหบุ้คคลอื�นที�สนใจหรือมีคาํตอบไดช่้วยกนัตอบ  

  2.3 ประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อสื�อสารกบัคนอื�น สะดวกและรวดเร็ว 

  2.4 เป็นสื�อในการนําเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่าง ๆ 

เพื�อใหผู้อื้�นไดเ้ขา้มารับชมและแสดงความคิดเห็น  
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  2.5 ใชเ้ป็นสื�อในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้สําหรับบริษทัและองคก์ร
ต่าง ๆ ช่วยสร้างความเชื�อมั�นใหลู้กคา้ 
  2.6 ช่วยสร้างผลงานและรายไดใ้หแ้ก่ผูใ้ชง้าน เกิดการจา้งงานแบบใหม่ ๆ ขึ�น  
  2.7 คลายเครียดไดส้าํหรับผูใ้ชที้�ตอ้งการหาเพื�อนคุยเล่นสนุก ๆ  
  2.8 สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีจากเพื�อนสู่เพื�อนได ้
 3. ขอ้เสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์   
  3.1 เวบ็ไซตใ์ห้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผย ขอ้มูลส่วนตวัมากเกินไป หากผูใ้ชบ้ริการ
ไม่ระมดัระวงัในการกรอกข้อมูล อาจถูกผูไ้ม่หวงัดีนํามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิ        
ส่วนบุคคลได ้ 
  3.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็นสังคมออนไลน์ที�กวา้ง หากผูใ้ช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์
หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผา่นอินเทอร์เน็ต หรือการนดัเจอกนัเพื�อจุดประสงคร้์าย 
ตามที�เป็นข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพ ์ 
  3.3 เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ;  ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอา้ง เพราะ
เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็นสื�อในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพต่างๆ ของเราให้บุคคลอื�น
ไดดู้และแสดงความคิดเห็น  
  3.4 ขอ้มูลที�ตอ้งกรอกเพื�อสมคัรสมาชิกและ แสดงบนเวบ็ไซต์ในรูปแบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ยากแก่การตรวจสอบวา่จริงหรือไม่ ดงันั�นอาจเกิดปัญหาเกี�ยวกบัเวบ็ไซตที์�กาํหนด
อายกุารสมคัรสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที�ไม่มีตวัตนได ้ 
  3.5 ผูใ้ช้ที�เล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และอยู่กบัหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
อาจสายตาเสียไดห้รือบางคนอาจตาบอดได ้       
  3.6 ถา้ผูใ้ช้หมกมุ่นอยูก่บัเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากเกินไปอาจทาํให้เสียการเรียน
หรือผลการเรียนตกตํ�าลงได ้ 
  3.7 จะทาํใหเ้สียเวลาถา้ผูใ้ชใ้ชอ้ยา่งไร้ประโยชน์  
  สรุปเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบการให้บริการผา่นเวบ็ไซต ์ที)เชื)อมโยงระหวา่ง
บุคคลต่อบุคคลไปจนถึงบุคคลต่อกลุ่มบุคคล รวมทั=งการเชื)อมโยงบริการทางอินเทอร์เน็ตที)ผูใ้ช ้  
คุน้เคยเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น อีเมล (e-mail), เมสเซนเจอร์ (Messenger), เวบ็บล็อก (Webblog) ต่าง ๆ    
จนกลายเป็นชุมชนที)ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถแลกเปลี)ยนขอ้มูล ตวัตน และทุก ๆ สิ)งที)สนใจ จนกลายเป็น
เครือข่ายในการสื)อสารในสังคมออนไลน์  อีกทั=งพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบนัที)มีแนวโน้ม     
ในการใชอิ้นเทอร์เน็ตที)มีรูปแบบเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ=นโดยกาํลงัไดรั้บความนิยมเพิ)มขึ=น
อย่างต่อเนื)อง ประกอบกบัเทคโนโลยีที)สนบัสนุนการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ 
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ระบบอินเทอร์เน็ต ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ=น 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการจัดการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีลกัษณะการเรียนการสอนที�แตกต่างไป

จากการเรียนการสอนในชั�นเรียนปกติ ซึ� งการจดัการเรียนรู้แบบเดิมนั�นในชั�นเรียนส่วนใหญ่จะมี

ลกัษณะการสอนที�เนน้ให้ผูส้อนเป็นผูป้้อนความรู้ให้แก่ผูเ้รียน การสอนผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์

มีลกัษณะการเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นการจดัการเรียนการสอนที�ผูเ้รียนจะตอ้ง

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นการส่งเสริมความรู้แบบเครือข่าย ผูเ้รียนสามารถติดต่อกบัผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 

และเลือกเรียนตามเวลาที�ตอ้งการ ไม่จาํกัดสถานที�  ดงันั�นจึงลดข้อจาํกดัของการเรียนในเรื� อง      

ของเวลาและสถานที� รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการนาํเสนอในรูปแบบ

ที�หลากหลายผสมผสานสื�อต่าง ๆ เขา้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน มีการนาํเสนอบทเรียน      

ในการจัดกิจกรรมที�หลากหลาย ผูว้ิจ ัยจึงได้เลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�ชื�อว่า เอ็ดโมโด 

(Edmodo) มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโดกบัการจดัการเรียนรู้ 

  ในช่วงปลายปี คริสตศกัราช 2008 นิค บอร์กและเจฟฟ์แอนเดอร่า (Nic Borg and Jeff 

O’Hara) เชื�อวา่จาํเป็นตอ้งพฒันาสภาพสิ�งแวดลอ้มของสถานที�เรียน เพื�อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเชื�อม

โลกที�อาศยัอยู ่จึงไดส้ร้างเครื�องมือที�จะช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูเ้รียน ให้สามารถเรียนรู้จากที�ใด ๆ  ก็ได ้

เครื�องมือดงักล่าว คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื�อเอด็โมโด  

  เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเครื�องมือหนึ� งที�จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันา

ทกัษะความสามารถดา้นต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบนัซึ� งเป็นยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ถือวา่เครือข่ายสังคมออนไลน์เอด็โมโด เป็นเครื�องมือสาํคญัในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว 

สามารถนาํมาเป็นเครื�องมือแห่งการเรียนรู้ เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ สร้างชิ�นงาน      

พดูคุย อภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัร่วมกบัผูส้อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด  เป็นเครือข่ายสังคมที�เน้นในเรื�องของการศึกษา
โดยเฉพาะ ดังนั� นเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด จึงเป็นตวัเลือกหนึ� งในการพฒันาผูเ้รียน         
ในปัจจุบนั ซึ� งให้บริการโดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ที�สําคญัเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที�ปลอดภยัสําหรับ   
ผูส้อนและผูเ้รียนและมีประโยชน์อย่างมากในยุคนี�  สามารถนาํเขา้มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ� ง      
ในการจดัการเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัในชั�นเรียน และระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ช่วยให้ผูใ้ชง้าน
มีปฏิสัมพนัธ์ทั�งในเรื�องของกิจกรรม กิจวตัร และพฤติกรรมต่าง ๆ ดว้ยกนั เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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เอ็ดโมโด สามารถเข้าถึงง่ายและสะดวก ส่งเสริมผู ้เรียนยุคใหม่ที�ชอบเรียนรู้ผ่านเครือข่าย         
สังคมออนไลน์มากขึ�น 
 2. รูปแบบและลกัษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด  
  เอด็โมโดมีลกัษณะคลา้ยระบบอีเลินร์นนิ�ง (E-learning Electronic Learning) กล่าวคือ 
เป็นการจดัการเรียนรู้ที�อาศยัสื�ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบอินเทอร์เน็ตแบบสื�อสารสองทาง (Two-
Way Comnunication) ซึ� งมุ่งเนน้การศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที�เป็นเนื�อหาแบบสื�อประสม ที�มีตวัหนงัสือ 
ภาพ ภาพวดีีทศัน์ เสียง ภาพเคลื�อนไหว และสื�อประสมต่าง ๆ ซึ� งนบัเป็นกลไกที�สนบัสนุนส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผูส้อนและผูเ้รียนที�แทจ้ริง เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอ็ดโมโด) 
จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยส่วนสาํคญัสองส่วนหลกั คือ  
  1.  มีการบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)  
  2.  มีตวัเนื�อหาของบทเรียน (Contents)  
  รูปแบบและลกัษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์เอด็โมโด สามารถแบ่งออกไดห้ลายมิติ 
(ถนอมพร  เสาหจรัตแสง. 2545 : 12 - 18) ไดแ้บ่งออกเป็น 3 มิติ คือ มิติเกี�ยวกบัการนาํเสนอเนื�อหา 
มิติการนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน และมิติเกี�ยวกบัผูเ้รียน ดงันี�  
  1. มิติเกี�ยวกับการนําเสนอ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ระดับเน้นข้อความออนไลน์ 
ระดบัรายวชิาออนไลน์เชิงโตต้อบและประหยดั และระดบัรายวชิาออนไลน์คุณภาพสูง 
   1.1 ระดบัเน้นขอ้ความออนไลน์ (Text Online) หมายถึง เนื�อหาของการเรียนรู้
ผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในระดบันี� จะอยู่ในรูปของขอ้ความเป็นหลกั การเรียนรู้ผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในลกัษณะนี�จะเหมือนกบัการสอนบนเวบ็ ที�เนน้เนื�อหาที�เป็นขอ้ความ ตวัอกัษรเป็นหลกั 
ซึ� งมีข้อดีก็คือการประหยดัเวลาในการผลิตเนื� อหาและการบริหารจัดการรายวิชา ซึ� งผู ้สอน            
หรือผูเ้ชี�ยวชาญเนื�อหาสามารถผลิตไดด้ว้ยตนเอง 
   1.2 ระดบัรายวชิาออนไลน์เชิงโตต้อบและประหยดั (Low - cost  Inter Active  
Online Course) หมายถึง เนื�อหาการเรียนรู้ของเครือข่ายสังคมออนไลน์เอด็โมโด ซึ� งจะถูกสร้าง
อยา่งเตม็รูปแบบอยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดบันี�  จะอยูใ่นรูปของตวัอกัษร ภาพ เสียง และ     
วดีีทศัน์ ที�ผลิตขึ�นมาอยา่งง่าย ๆ ประกอบการเรียนการสอน การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   1.3 ระดบัรายวิชาออนไลน์คุณภาพสูง (Heigh Qualily Online Course) หมายถึง 

เนื�อหาการเรียนรู้ของเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด ซึ� งอยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะอยูใ่นรูป
ของมลัติมีเดียที�มีลกัษณะมืออาชีพ กล่าวคือ การผลิตตอ้งใช้ทีมงานในการผลิตที�ประกอบด้วย        

ผูเ้ชี�ยวชาญเนื�อหา (Content Experts) ผูเ้ชี�ยวชาญการออกแบบการสอน (Instructional Designers) 
และผูเ้ชี�ยวชาญการผลิตมลัติมีเดีย (Multimedia Experts) 
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  2. มิติการนาํไปใชเ้ป็นสื�อในการเรียนการสอน สามารถนาํไปใช้ประกอบการเรียน

การสอนใน 3 ลกัษณะ คือ สื�อเสริม สื�อเดิม และสื�อหลกั ดงันี�  

   2.1 สื�อเสริม หมายถึง การนาํเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด มาประยุกตใ์ช้

ในลักษณะสื� อเสริม กล่าวคือ นอกจากเนื� อหาที�ปรากฏในลักษณะการเรียนรู้บนเครือข่าย              

อินเทอร์เน็ตแล้ว ผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาเนื�อหาเดียวกันนี� ในลักษณะอื�น ๆ เช่น จากเอกสาร

ประกอบการสอน จากวดีีทศัน์ เป็นตน้  

   2.2 สื�อเติม หมายถึง การนาํเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด มาประยุกต์ใช้

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้เพิ�มเติมจากวิธีการเรียนการสอนนอกจากบรรยายตามปกติในชั�นเรียน 

และผูส้อนออกแบบเนื�อหาใหผู้เ้รียนเขา้ไปศึกษาเนื�อหาเพิ�มเติมโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

   2.3 สื� อหลัก หมายถึง การนําเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอ็ดโมโด) มา

ประยุกต์ใช้ในลักษณะแทนที�การบรรยายในห้องเรียน ผูเ้รียนจะต้องศึกษาเนื�อหาทั�งหมดใน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เอด็โมโด ดว้ย 

  3. มิติเกี�ยวกบัผูเ้รียน เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด มีรูปแบบที�ตอบสนองการเรียน

ใน 2 ลกัษณะไดแ้ก่ ผูเ้รียนปกติและผูเ้รียนทางไกล 

   3.1 ผูเ้รียนปกติ หมายถึง ผูเ้รียนที�เรียนในสถานที�และเวลาเดียวกนั ซึ� งส่วนใหญ่    

ผูเ้รียนมกัจะพกัอาศยัอยู่ไม่ไกลจากสถานที�ซึ� งตกลงกนัไวว้่าจะมาเรียนร่วมกนั ในการประยุกตใ์ช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ กบัผูเ้รียนปกติ จะตอ้งพิจารณาเรื� องการออกแบบเนื�อหาการสอนให้มี

ความน่าสนใจต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ (ถาวร  ทิศทองคาํ. ออนไลน์. 2553) 

เนื�องจากผูเ้รียนประเภทนี� มีทางเลือกอื�น ๆ ในด้านสื�อการสอน หรือการติดต่อสื�อสารกบัผูส้อน    

และผูเ้รียนดว้ยกนัเอง การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด สําหรับผูเ้รียนปกติอาจใชใ้นลกัษณะ

สื�อเสริมเท่านั�น 

   3.2 ผูเ้รียนทางไกล หมายถึง ผูเ้รียนที�สามารถเรียนจากสถานที�ต่างกนั ในเวลาใด  

ก็ได ้(Anywhere, Anytime) ดงันั�น ผูเ้รียนจะมีอิสระหรือความยืดหยุน่เรื�องสถานที�และเวลาการเขา้ถึง

เนื�อหาที�ต้องการศึกษามากกว่าผูเ้รียนปกติ แต่ในขณะเดียวกันผูเ้รียนทางไกลมกัจะมีข้อจาํกัด        

ในด้านทางเลือกที�จาํกัดในด้านทางเลือกที�จาํกัดของวิธีการเรียนการสอนหรือโอกาสในการ

ติดต่อสื�อสารกบัผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยกนั สิ�งที�ผูส้อนตอ้งให้ความสําคญั ไดแ้ก่ การเตรียมเนื�อหาที�

มี  ความสมบูรณ์ เนื�องจากจาํกัดทางด้านการติดต่อสื�อสารกับผูส้อน ดังนั�นการใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (เอด็โมโด) สาํหรับผูเ้รียนทางไกลตอ้งเป็นไปในลกัษณะสื�อเติมหรือสื�อหลกัเท่านั�น  

 



 57

 3. ขอ้ดีของเครือข่ายสังคมออนไลน์เอด็โมโด กบัการจดัการเรียนรู้ 

  3.1 เอ็ดโมโดมีการนาํเทคโนโลยี สื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการเรียนรู้

ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการสื�อสารเพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ 

  3.2 เอ็ดโมโด เป็นกลไกสําคญัที�สนบัสนุน ส่งเสริม ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ของผูส้อนและผูเ้รียน ช่วยใหก้ารติดต่อสื�อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

  3.3 ทาํให้ผู เ้ รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึง    

ความสามารถที�จะเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  3.4 สามารถตอบสนองต่อระบบการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนสามารถ

ควบคุมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

  3.5 สนบัสนุนการเรียนรู้แบบทุกคน ทุกสถานที� ทุกเวลาไดอ้ยา่งดี 

 สรุป เครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที�มีประสิทธิภาพ     

ที�จะช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนนํามาประยุกต์ใช้เพื�อการเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ได้อย่างถูกตอ้งและ   

เหมาะสม ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางการเรียนที�สูงขึ�น ผูเ้รียนสามารถเขา้ศึกษาความรู้เนื�อหาต่าง ๆ 

ไดทุ้กที� ทุกเวลา มีแหล่งเรียนรู้เพิ�มเติมในบทเรียนของตนเอง มีกิจกรรมต่างๆที�กาํหนดนอกเหนือ 

จากเนื�อหา เช่น การทาํแบบฝึกหัด การส่งการบา้น ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้ตลอดเวลา เป็นทาง 

เลือกหนึ� งสําหรับการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกเครือข่ายสังคมออนไลน์เอด็โมโด มาประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ 

 
ผลสัมฤทธิ7ทางการเรียน 
 ความหมายของผลสัมฤทธิ7ทางการเรียน 
 กู๊ด (Good. 1973 : 7) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ;  หมายถึง การทาํให้สําเร็จ แสดงให้ทราบถึง  
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ หรือประสิทธิภาพในด้านความรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน       
หมายถึง การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Attained) ที�กาํหนดใหห้รือคะแนนที�ไดจ้ากการปฏิบติังาน 
 อนาตาซี (1970 : 107 ; อา้งถึงใน ปริยทิพย ์บุญคง.  2546 : 7) ให้ความหมายผลสัมฤทธิ;
ทางการเรียนว่า ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนมีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบด้านสติปัญญาและ       
องค์ประกอบด้านที�ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และ        
องคป์ระกอบที�ไม่ใชส้ติปัญญาดา้นอื�น ๆ 

 เพญ็ฤดี  รอดโต (2549 : 38) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ
ของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้ หรือมวลประสบการณ์ความรู้ที�เกิดขึ�นหรือประสบการณ์
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ที�ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ทําให้บุคคลเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม โดยสามารถตรวจสอบ          
ความสามารถของบุคคลหรือสัมฤทธิ; ผลของบุคคลวา่เรียนรู้ไดเ้ท่าไร 

 กญัญาพร แกว้รักษา (2552 : 39) กล่าววา่ ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ
ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
การเรียนรู้ที�เกิดจากการฝึกอบรม หรือการจดัการเรียนรู้ ซึ� งการวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนจะเป็น
การตรวจสอบความสามารถของบุคคล ที�แสดงออกในลกัษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมาย
และลกัษณะของรายวชิาที�ไดเ้รียนรู้ โดยอาจวดัดา้นการปฏิบติัหรือวดัดา้นเนื�อหาก็ได ้
 จากความหมายของผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนที�นักการศึกษากล่าวไวข้า้งตน้ สรุปได้ว่า    
ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถ การเปลี�ยนแปลงของบุคคล   
อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน และประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื�อหาสาระที�เรียนมาว่า          
เกิดการเรียนรู้เท่าใด มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวดัได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ;            
ในลกัษณะต่าง ๆ เพื�อบอกถึงคุณภาพการศึกษา 
 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ7ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน เป็นเครื�องมือสําคญัใชใ้นการตรวจสอบความรู้ 
ความสามารถของผู ้เรียนที�ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ซึ� งมีนักการศึกษาได้จาํแนกประเภท          
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน ดงันี�  
 ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2538 : 146) ได้จาํแนกประเภทแบบทดสอบวดั           
ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อคาํถามที�ครูเป็นผูส้ร้างขึ�น เป็นขอ้คาํถาม      
ที�เกี�ยวกบัความรู้ที�นกัเรียนไดเ้รียนในห้องเรียน เป็นการทดสอบว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหน  
บกพร่องในส่วนใดจะไดส้อนซ่อมเสริม หรือเป็นการวดัเพื�อดูความพร้อมที�จะเรียนในเนื�อหาใหม่ 
ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการของครู 

 2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที�สร้างขึ�นจากผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละ  
สาขาวิชาหรือจากครูที�สอนวิชานั�น แต่ผา่นการทดลองหาคุณภาพหลายครั� ง จนมีคุณภาพดีจึงสร้าง
เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั�น สามารถใช้หลกัและเปรียบเทียบผลเพื�อประเมินค่าของการเรียน
การสอนในเรื�องใด ๆ ก็ได ้แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบบอกถึงวิธีการ และยงัมี
มาตรฐานในดา้นการแปลคะแนน ทั�งแบบทดสอบของครูและแบบทดสอบมาตรฐานจะมีวิธีการ  
ในการสร้างขอ้คาํถามที�เหมือนกนั เป็นคาํถามที�วดัเนื�อหาและพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ทั�ง 4 ดา้น   
ดงันี�  
  2.1 วดัดา้นการนาํไปใช ้
  2.2 วดัดา้นการวเิคราะห์ 
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  2.3 วดัดา้นการสังเคราะห์ 
  2.4 วดัดา้นการประเมินค่า 
 พิชิต  ฤทธิ; จรูญ (2545 : 96) ได้จาํแนกประเภทของแบบทดสอบวดัวดัผลสัมฤทธิ;          
ทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. แบบทดสอบที�สร้างขึ�นเอง หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน 
ของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มที�ครูสอน เป็นแบบทดสอบที�ครูสร้างขึ�นใชก้นัทั�วไปในสถานศึกษา ซึ� งอาจจะ
เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั ที�มีการกาํหนดคาํถาม หรือปัญหา แลว้ให้ผูต้อบเขียนแสดงความรู้  
ความคิด หรือเจตคติไดอ้ยา่งเต็มที� นอกจากนี�อาจเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั หรือแบบให้ตอบสั�น ๆ 
หรือมีคาํตอบให้เลือกแบบจาํกดัคาํตอบ ซึ� งขอ้สอบแบบปรนยัผูต้อบจะไม่มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบแบบอตันยั 
 2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที�มุ่งวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนทั�ว ๆ ไป 
แบบทดสอบมาตรฐานนี� จะถูกสร้างขึ� นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ ถูกวิเคราะห์ ปรับปรุงอย่างดีมีคุณภาพ         
มีมาตรฐาน กล่าวคือ มีมาตรฐานในการดาํเนินการต่อการจดัการเรียนรู้ วิธีการให้คะแนนและแปล
ความหมายคะแนน 
 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 ข : 71) ไดจ้าํแนกประเภทของแบบทดสอบ
วดัวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนที�นิยมใช ้ดงันี�  
 1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ใช้วดัได้ครอบคลุมทั�งด้านความรู้ ความคิด หลักการ 
ทฤษฎี การตดัสินใจ การประเมินค่า การแปลความหมายมีส่วนที�สําคญั 2 ส่วน คือ ส่วนของคาํถาม 
หรือส่วนของคาํตอบหรือตวัเลือก 
 2. แบบทดสอบแบบถูกผิด เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบรูปแบบหนึ� ง ที�มีลกัษณะ  
เป็นการนาํเสนอขอ้ความเกี�ยวกบัความรู้ ความเขา้ใจในมโนทศัน์ หลกัการ ทฤษฎีโดยให้ผูเ้รียน
เลือกตอบแบบ 2 คาํตอบ คือ ถูกและผดิเท่านั�น 
 3. แบบทดสอบจบัคู่ เป็นแบบทดสอบที�มีลกัษณะการนาํเสนอคาํหรือขอ้ความ 2 ส่วน 
ใหเ้ลือกเพื�อจบัคู่กนั กล่าวคือ มีส่วนของคาํถามที�เขียนเรียงเป็นแถวตั�ง 1 แถว และส่วนของคาํตอบ
ที�เกี�ยวขอ้งกนั เขียนเรียงเป็นแนวตั�งอีก 1 แถว ซึ� งจาํนวนขอ้ของคาํตอบจะมีมากกวา่คาํถาม 
 4. แบบทดสอบแบบเติมคาํ เป็นแบบทดสอบที�ใช้วดัผลได้ครอบคลุมทั�งด้านความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการ เช่นเดียวกบัแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แต่ผูต้อบตอ้งแสดง
ความรู้ความสามารถดว้ยการเขียนคาํตอบ 
 5. แบบทดสอบแบบความเรียง เป็นแบบทดสอบที�ต้องแสดงความรู้ ความสามารถ    
ดว้ยการเขียนตอบ ดว้ยการสรุปผล หรือเขียนแสดงเหตุผลประกอบเป็นขอ้ความ 
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 จากประเภทของแบบทดสอบวดัวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนที�นกัการศึกษาไดจ้าํแนกไว้
ขา้งตน้ สรุปไดว้่า แบบทดสอบวดัวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน สามารถจาํแนกได ้2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบที�ครูสร้างเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน แต่ละประเภทอาจเป็นแบบทดสอบ        
แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบทดสอบจับคู่ แบบเติมคาํ หรือแบบความเรียง แบบทดสอบ         
ตอ้งครอบคลุมความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการของผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งเลือกใชด้ว้ยวิธี
ที�หลากหลาย เพื�อจะไดท้ราบผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนที�ถูกตอ้ง เหมาะสม 
 องค์ประกอบที�มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ7ทางการเรียน 
 การวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของผูเ้รียน ให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํมากที�สุด ครูผูส้อน   
จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ เกี�ยวกบัองคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน เพื�อที�จะได้
เตรียมการวดัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาหลายท่าน กล่าวถึง 
องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน ดงันี�  
 เพรสคอตต ์(Prescott.  1957 : 14 - 16) กล่าววา่ องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ;
ทางการเรียน ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพทางกาย ขอ้บกพร่อง  
ทางร่างกายและบุคลิกภาพ 
 2.  ดา้นความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดภายในครอบครัว 
 3. ดา้นวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเป็นอยูใ่นครอบครัว 
สภาพแวดลอ้มทางบา้น การไดรั้บการอบรม และฐานะทางบา้น 
 4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนวยัเดียวกนั ทั�งที�บา้นและที�โรงเรียน 
 5. ดา้นการพฒันาตนเอง ระดบัสติปัญญา ความสนใจ และเจตคติต่อการเรียนรู้ 
 บลูม (Bloom. 1976 : 223) กล่าววา่ องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน 
ไดแ้ก่ 
 1. พฤติกรรมทางด้านความรู้ และความคิด หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทกัษะ
กระบวนการต่าง ๆ ของผูเ้รียนที�มีมาก่อน 
 2. คุณลกัษณะทางจิตใจ หมายถึง แรงจูงใจที�ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งการเรียนรู้ในสิ�งใหม่ ไดแ้ก่ 
ความสนใจในวิชาที�เรียน เจตคติต่อเนื�อหาวิชาที�เรียน และสถาบนัการศึกษา รวมถึง การยอมรับ     
ในความสามารถของตนเอง 
 3. คุณภาพการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ที�ผูเ้รียนไดรั้บ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 78 - 80) กล่าววา่ องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ;
ทางการเรียน ไดแ้ก่ ครูผูส้อน นกัเรียน และผูป้กครอง สามารถสรุปไดด้งันี�  



 61

 1.  ครูผูส้อน เป็นบุคคลที�มีความสําคัญที�สุด ต่อการจัดการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ       

เพื�อการพฒันาผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน รวมไปถึงความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูของครูผูส้อน 

การใช้หลักจิตวิทยา การใช้สื�อการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดั      

การเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 2. ผูเ้รียนควรไดรั้บการสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล 

รู้จกัการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และมีการส่งเสริมให้มีการนาํความรู้ 

ที�ไดรั้บไปประยกุตใ์ชเ้พื�อการดาํเนินชีวติประจาํวนัได ้

 3. ผูป้กครอง มีความสําคญัต่อการสนับสนุนความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

โดยการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมในบ้านที�เอื�อต่อการพฒันาผูเ้รียน มีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล ตลอดจนสร้างความพร้อมในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั� ง        

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หก้บัผูเ้รียน 

 จากที�นกัการศึกษาไดก้ล่าวไดข้า้งตน้ สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ;

ทางการเรียน ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้นร่างกาย วฒันธรรมและสังคม ความสัมพนัธ์ของผูเ้รียน    

กับเพื�อน การพฒันาตนเอง พฤติกรรมด้านความรู้ความสามารถ คุณลักษณะทางด้านจิตใจ          

การจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความถนัดของผู ้เ รียน           

สร้างบรรยากาศในการเรียนในหอ้งเรียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมการทาํกิจกรรม เนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญั  ย่อมสามารถพฒันาผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความพงึพอใจ 

 ความหมายของความพงึพอใจ 

 วอลเลอร์สไตล์ (Wallerstein. 1971 : 27) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก   

ที�เกิดขึ� นได้ที�ได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย ความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา          

ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มี จากการสังเกตพฤติกรรม      

ของคนเท่านั� น การที�จะทําให้คนเกิดความพึงพอใจมีปัจจัยและองค์ประกอบที� เป็นสาเหตุ             

แห่งความพึงพอใจ 

 กู๊ด (Good. 1973 : 320) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง สภาพคุณภาพหรือระดบั

ความพึงพอใจซึ�งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติที�บุคคลมีต่อสิ�งที�ทาํ 
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 อาร์โนล และเฟลด์แมน (Anold and Feldman. 1986 : 86) ให้ความหมายความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกรวม ๆ ที�แต่ละบุคคลมีต่องานของตน เช่น ความชื�นชอบ ค่านิยม และความรู้สึก
ในทางบวก เป็นตน้ 

กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546 : 5) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ
ของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที�เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้   
การที�เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที�ค่อนขา้ง  
สลบัซับซ้อน และตอ้งมีสิ�งที�ตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
ดงันั�นการสร้างสิ�งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั�นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั�น 
 สรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึกที�ดีหรือทศันคติที�ดีของบุคคล 
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในดา้นต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที�พอใจ   
ต่อสิ�งที�ทาํให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที�บรรลุถึงความตอ้งการ ซึ� งมกัเกิด
จากการได้รับการตอบสนองตามที�ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที�ดีต่อสิ� งนั�น ตรงกนัขา้ม          
หากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ�น 
 ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที�ดีหรือทศันคติที�ดีของบุคคล ความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที�พอใจต่อสิ�งที�ทาํให้เกิดความชอบ 
ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที�บรรลุถึงความต้องการ การจดัการเรียนรู้ที�จะทาํให้ผูเ้รียน       
เกิดความพึงพอใจ การเรียนรู้นั� นจะต้องสนองความต้องการของผู ้เ รียน  ทฤษฎีที� เกี� ยวกับ           
ความตอ้งการที�ส่งผลต่อความพึงพอใจนกัวชิาการไดพ้ฒันาและสรุปไดด้งันี�  
 ทฤษฎีลาํดบัขั�นความตอ้งการมาสโลว ์ เป็นทฤษฎีที�ไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวาง 
โดยตั�งอยูบ่นสมมติฐานเดียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ดงันี�  มาสโลว ์(Maslow. 1970 : 69 - 80) 
 1. ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามลาํดบัขั�นความสําคญั 5 ระดบั โดยเริ�มจากระดบั
ความตอ้งการขั�นสูงสุด ไดแ้ก่ ความตอ้งการพื�นฐานทางร่างกาย ความตอ้งการความมั�นคง ปลอดภยั 
ความต้องการทางสังคม ความตอ้งการที�จะได้รับการยกย่องหรือมีชื�อเสียง และความต้องการ          
ที�จะไดรั้บความสาํเร็จในชีวติ 
 2.  มนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอ เมื�อความตอ้งการอยา่งหนึ� งไดรั้บการตอบสนองแลว้    
ก็มีความตอ้งการสิ�งใหม่เขา้มาแทนที� 
 3.  เมื�อความตอ้งการในระดบัหนึ�งไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่จูงให้เกิดพฤติกรรม   
ต่อสิ�งนั�น แต่จะมีความตอ้งการในระดบัสูงเขา้มาแทน และเป็นแรงใหเ้กิดแรงจูงใจในพฤติกรรมนั�น 
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 4.  ความตอ้งการที�เกิดขึ�น อาศยัซึ� งกนัและกนั มีลกัษณะควบคู่ คือ เมื�อความตอ้งการ 
อยา่งหนึ�งยงัไม่หมดสิ�นไป ก็จะมีความตอ้งการอีกอยา่งหนึ�งเกิดขึ�นมา 
 โคร์แมน (Korman, A.K. 1977 : unpaged ; อา้งถึงใน สมศกัดิ;   คงเที�ยง และอญัชลี  โพธิ; ทอง. 
2542 : 20 - 21) ไดจ้าํแนกทฤษฎีความพึงพอใจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.  ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มนี� ถือวา่ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตอ้งการ
ส่วนบุคคลที�มีความสัมพันธ์ต่อผลที�ได้รับจากงานกับการประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย         
ส่วนบุคคล 
 2. ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะ     
ของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ� งสมาชิกใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผลการทาํงาน 
 มมัฟอร์ด (Manford, E. 1972 : unpaged ; อา้งถึงใน สมศกัดิ;   คงเที�ยง และอญัชลี  โพธิ; ทอง.  
2542 : 20 - 21) ไดจ้าํแนกความคิดเกี�ยวกบัความพึงพอใจจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี�  
 1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา กลุ่มนี� ไดแ้ก่ มาส์โลว ์(Maslow)  เฮอร์ซเบิร์ก 
(Herzberg) และลิเคิร์ท (Likert) โดยมองความพึงพอใจงานเกิดขึ�นจากความตอ้งการของบุคคล       
ที�ตอ้งการความสาํเร็จของงานและความตอ้งการการยอมรับของบุคคล 
 2. กลุ่มภาวะผูน้ํามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบติัของผูน้ําที�มีต่อ          
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กุล่มนี�ไดแ้ก่ เบลค (Blake)  มูทอน (Mouton) และฟีดเลอร์ (Fiedler) 
 3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั มองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน และผลตอบแทน
อื�น ๆ 
 4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงาน      
ขององคก์ร 
 5.  กลุ่มเนื�อหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจเกิดจากเนื�อหาของตวังาน 
 การวดัความพงึพอใจ 
 วิธีการวดัความพึงพอใจที�ใช้กนัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนันั�นมีหลากหลายวิธีดว้ยกนั 
จากการศึกษาวธีิการวดัความพึงพอใจของนกัวชิาการหลายท่านพบวา่การวดัความพึงพอใจมีวิธีการ
ที�คลา้ยกนั  
 พรศกัดิ;   ตระกลูชีวาพานิตต ์(2538 : 7) กล่าววา่ การวดัความพึงพอใจทาํไดห้ลายวธีิ ดงันี�  
 1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม ตอ้งการทราบความคิดเห็นซึ� งสามารถ
กระทาํได้ในลักษณะกําหนดคาํตอบให้เลือก หรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดังกล่าว อาจถาม     
ความพอใจในดา้นต่าง ๆ เพื�อให้ผูต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใช้ในกรณีที�ตอ้งการขอ้มูล  
กลุ่มตวัอยา่งมาก ๆ วิธีนี�นบัเป็นวิธีที�นิยมใชก้นัมากที�สุดในการวดัทศันคติ รูปแบบของแบบสอบถาม
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จะใช้มาตรวดัทศันคติ ซึ� งที�นิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหนึ� ง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วย
ขอ้ความที�แสดงถึงทศันคติของบุคคลที�มีต่อสิ�งเร้าอย่างใดอย่าง หนึ� งที�มีคาํตอบที�แสดงถึงระดบั
ความรู้สึก 5 คาํตอบ เช่น มากที�สุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยที�สุด 
 2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที�ผู ้วิจ ัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยโดยมี          

การเตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�เป็นจริงมากที�สุด 

 3. การสังเกต เป็นวิธีวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย    

ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี� ตอ้งอาศยัการกระทาํอย่างจริงจงั และสังเกต

อย่างมีระเบียบแบบแผน วิธีนี� เป็นวิธีการศึกษาที�เก่าแก่ และยงัเป็นที�นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึง

ปัจจุบนั 

 ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 60 - 63) ไดเ้สนอแนวทางการวดัความพึงพอใจ

ของผูเ้รียน ไวด้งันี�  

 1. สัมภาษณ์ หมายถึง การพูดคุยกนัอย่างมีจุดหมาย โดยยึดจุดประสงค์ในการวดัและ

บนัทึกไวไ้ด้อย่างถูกตอ้ง และสร้างขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ให้ดีเป็นมาตรฐานก่อน ขอ้คาํถาม    

จะตอ้งกระตุน้ใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตอบความรู้สึกที�ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการได ้การวางแผนสร้างขอ้คาํถาม

จะตอ้งคิดถึงระยะเวลา และลกัษณะของผูถู้กสัมภาษณ์ 

 2. การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามองดูสิ� งหนึ� งสิ� งใด อย่างมีจุดมุ่งหมาย ผูส้ังเกตจาํเป็น   

ตอ้งมีขอ้รายการที�จะใชใ้นการสังเกตใหพ้ร้อม 

 3. การรายงานตนเอง โดยการใหผู้เ้รียนแสดงความรู้สึกของตนเอง ตามสิ�งเร้าที�ไดส้ัมผสั 

เพื�อจะไดแ้สดงความรู้สึกออกมาอยา่งตรงไปตรงมา 

 4. เทคนิคการจินตนาการ โดยอาศยัสถานการณ์หลายอย่างไปกระตุ้นผูเ้รียนซึ� งเป็น         

ผูต้อบสถานการณ์ที�กาํหนดให้จะไม่มีโครงสร้างที�แน่นอน ผูเ้รียนจะต้องจินตนาการออกมา        

ตามประสบการณ์เดิมของตนเอง 

 จากแนวการวดัความพึงพอใจที�นักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าการวดั        

ความพึงพอใจเป็นการบอกถึงความชอบของบุคคลที�มีต่อสิ�งหนึ�ง สิ�งใด ซึ� งสามารถวดัไดห้ลายวิธี 

การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การใชแ้บบสํารวจความรู้สึก การสังเกต การวดั

ความพึงพอใจให้ไดผ้ล และวดัไดถู้กตอ้งตรงกบัสภาพจริง ผูส้อนจะตอ้งเลือกใชว้ิธีและเครื�องมือ   

ที�เหมาะสมและหลากหลาย ตรงกบัจุดมุ่งหมายในการวดั เพื�อให้ไดข้อ้เท็จจริง และความพึงพอใจ

ของผูเ้รียน เพื�อนาํมาพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 เคอร์ติส และลอร์สัน (Curtis and Lawson. 1999 : 12 - 15) ไดท้าํการศึกษาถึงปฏิสัมพนัธ์
ในการเรียนรู้ร่วมกนับนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตในระดบัอุดมศึกษาวา่ ปฏิสัมพนัธ์ที�เกิดขึ�น
จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนรู้เป็นอย่างไร ศึกษาจากกิจกรรมการเรียนโดยดูจากการ
ปฏิบติังานที�มอบหมาย การอภิปรายร่วมมือในการเรียนเน้นการศึกษาปฏิสัมพนัธ์จากการเรียน      
ในแบบอะซิงโคนัส (Asynchronous) ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการวางแผนการมีส่วนร่วม      
และการคน้หาขอ้มูลเกิดขึ�นเฉลี�ยอยู่ในระดบัเดียวกนัแต่การมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอยู่ในระดบัตํ�า    
ผูเ้รียนสามารถใช้อีเมล (e-Mail) และกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Bulletinboard) ในการทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแต่ปรากฏวา่ผูเ้รียนชอบใชก้ารสนทนาแบบซิงโคนสั (Synchronous) 
ถึงแม้ว่าจะมีการตกลงนัดหมายกันในเรื� องเวลาส่วนในด้านความรู้สึกลึก ๆ ของผูเ้รียน พบว่า      
เป็นการลาํบากใจที�จะตอ้งสื�อสารกบัคนไม่รู้จกัและไม่เคยพบหน้าและมีปัญหาเรื� องความล่าช้า     
ในการสื�อสารขอ้มูลแต่ทาํให้เกิดความไวว้างใจกันและกันในการทาํงานร่วมกันอีกทั�งสามารถ
พฒันาทกัษะในการทาํงาน 

 ดิแอซ และคราทเนล (Diaz and Cartnal. 1999 : 130 - 135) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบ          
แบบการเรียนของผูเ้รียนในการเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์กบัในชั�นเรียนปกติโดยใชแ้บบวดั
การเรียนของกราส์ซา และไรซ์แมน (Grasha and Reichmann) ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนที�เลือกเรียน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีแบบการเรียนแบบอิสระ และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า          
ผูเ้รียนเต็มใจที�จะเรียนรู้ร่วมกนัถา้ผูส้อนพร้อมที�จะให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่และชอบแรงจูงใจ    
ภายในมากกวา่การใหร้างวลั 

ไฮเชง และคณะ (Hichang  and et al. 2007 : 309 - 329) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้       
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ  หาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบ
การสื�อสาร เครือข่ายสังคมและประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer-supported Collaborative Learning : CSCL) มีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
วิเคราะห์และสํารวจขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบของการสื�อสารและมิตรภาพระหว่างเพื�อน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลดีต่อการพฒันาการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูเ้รียนที�มีความตั�งใจสนทนาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเคยเขา้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มาก่อน และยงัส่งผลให้ผูเ้รียนที�เคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี�         
มีผลการเรียนในระดบัดี  
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ซีฮิ แซน (Zehui Zhan. Online. 2013)  ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื�อศึกษาความสามารถทางการเรียนรู้ของนักศึกษาที�มีการเรียน    
แบบตวัต่อตวั และแบบออนไลน์ในหลกัสูตรเดียวกัน เพื�อตรวจสอบผลของตวัแปรทั�งสองคือ              
ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการสุ่มให้กลุ่มหนึ� งได้รับการเรียนสอน     
แบบตวัต่อตวั และอีกกลุ่มหนึ� งได้รับการสอนแบบออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถ    
ทางการเรียนรู้ทางสังคมเป็นปัจจยัสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักศึกษา นักศึกษาที�เรียนแบบตวัต่อตวั จะมีการรับรู้ที�สูงกว่านักศึกษาที�เรียนแบบออนไลน์   
แต่ผลสัมฤทธิ; และความพึงพอใจทางการเรียนในการเรียนแบบออนไลน์สูงกวา่การเรียนแบบตวัต่อตวั 
(FTF) แสดงให้เห็นว่าเมื�อเทียบกนัแล้ว การเรียนแบออนไลน์มีความตอ้งการที�มากขึ�นในสังคม     
ซึ� งผลกระทบอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ; และความพึงพอใจแต่จะตอ้งเน้นเรื�องของการมีปฏิสัมพนัธ์   
ในสังคมมากกวา่ที�จะสะทอ้นตนเอง 
 งานวจัิยในประเทศ 

 วีระชยั  บุญขาํ (2548 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยั เรื)อง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีปฏิสัมพันธ์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั=นสูง (ปวส.) สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูใ้ช้บทเรียนอยู่ในระดบัดี และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีปฏิสัมพนัธ์ วชิาการเขียนโปรแกรมภาษาซีที)สร้างขึ=นมีประสิทธิภาพดี  
 ปรางทิพย ์ ศรีเครือดง (2552 : บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยั เรื) อง การพฒันามลัติมีเดีย       
ตามแนวคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย เรื)องเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจยัพบว่า 1) มลัติมีเดีย   
ที)พฒันาขึ=นมีหลกัการและองคป์ระกอบ 5 ส่วน ไดแ้ก่ สถานการณ์ปัญหา ธนาคารความรู้ ฐานการ
ช่วยเหลือ การร่วมมือกนัแก้ปัญหา และห้องบนัเทิง 2) มลัติมีเดียที)พฒันาขึ=นมีคุณภาพโดยรวม     
อยูใ่นระดบัมาก  3) ผลสัมฤทธิ( ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที)ระดบั .05  4) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที)ระดบั .05  5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนที)มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยมลัติมีเดียอยูใ่นระดบั
มากที)สุด 
 ทดันิดา  คุณสนอง (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยั เรื�อง การจดัการเรียนการสอนตามแนว
คอนสรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคม เรื�องการเขียนโปรแกรมภาษาซี สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา 
ปีที� 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเพื�อพฒันาและหาคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนตามแนว
คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ศึกษาผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งที�ใช ้คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 ภาคเรียนที� 2 
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ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 40 คน ผลการวิจยัพบวา่  1) ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหามีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 4.57 อยูใ่นระดบัดีมาก  2) ผลการประเมินคุณภาพดา้นสื�อและการนาํเสนอมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
4.58 อยู่ในระดบัดีมาก  3) นักเรียนมีคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับสําคญั      
ทางสถิติที�ระดบั .01  4) ผลการประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.45  อยูใ่นระดบัดี 
5) ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.52  อยูใ่นระดบัมากที�สุด ดงันั�น   
การจดัการเรียนการสอนที�พฒันาขึ�นสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้

ทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ทาํวิจยั เรื� อง การจดัการเรียนการสอนแบบ       

ใชปั้ญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา ฟิสิกส์ ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 วตัถุประสงค์

เพื�อหาคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ศึกษาผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 

และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน กลุ่มตวัอยา่งที�ใช ้คือ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 ภาคเรียนที� 2 

ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 35 คน ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 แสดงว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนเพิ�มขึ�น   

จากก่อนเรียน ผลการประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.54 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก และ

จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างที�มีต่อการจดัการเรียนการสอน มีค่าเท่ากบั 4.38   

ซึ� งมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑม์าก 

 ชยัเดช  บุญสอน (2554 : บทคดัย่อ) ทาํการวิจยั เรื� อง การพฒันากระบวนการเรียน

ออนไลน์ด้วยกรณีศึกษาผ่านสื�อสังคมออนไลน์เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหาการควบคุม   

หุ่นยนต ์สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 กลุ่มตวัอยา่งที�ใช ้คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

โรงเรียนบา้นแม่โมกข์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ที�เรียนวิชาการควบคุมหุ่นยนตใ์นภาคเรียนที� 2 

ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 44 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนื�อหามีค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 4.62 อยูใ่นระดบัดี  2) ผลการประเมินดา้นสื�อการนาํเสนอมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.55 อยูใ่นระดบั  

ดีมาก  3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน พบวา่ คะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดั

ในระหวา่งเรียน (E1) และแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.11/82.16 ซึ� งสูงกวา่

เกณฑ์ที�กาํหนด คือ 80/80  4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที�ต่อกระบวนการเรียน          

มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.55 อยูใ่นระดบัพอใจมากที�สุด 

 ศุภลกัษณ์  บุญสอน (2554 : บทคดัย่อ) ไดท้าํวิจยั เรื�อง การพฒันาบทเรียนออนไลน์    
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์พื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เรื�องการสื�อสารขอ้มูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 เพื�อศึกษาคุณภาพต่อการออกแบบบทเรียน     
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เพื�อประเมินผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนักเรียน เพื�อประเมินการเรียนรู้เป็นทีมของผูเ้รียน         
เพื�อประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ คือ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2      
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 
50 คน ผลการวิจยัพบว่า การประเมินคุณภาพต่อการออกแบบบทเรียนสังคมออนไลน์ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ดา้นการออกแบบและสื�อการนาํเสนอ และ
ด้านการวดัและประเมินผลมีความสอดคล้องตามประเด็นคาํถาม ผูเ้รียนที�เรียนด้วยบทเรียน      
สังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์เพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เรื�องการสื�อสารขอ้มูล 
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 มีคะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่
การทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
สังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื�อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เรื�องการสื�อสาร    
ขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 อยู่ในระดบัมาก มีคุณภาพ
และสามารถนาํไปใชส้อนได ้
 จากเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง จะเห็นวา่การนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน ทําให้ผู ้เรียนสามารถแก้ไขปัญหา มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื�นมากขึ� น             
ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนสูงขึ� น ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ จึงได้มีการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้    
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สําหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยนาํหลกัการ ทฤษฏี เอกสารและผลการวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง     
มาใช้ในการดาํเนินงานสร้างและพฒันานวตักรรม เพื�อเป็นสื�อในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 ในการวจิยัครั งนี  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขันตอน ดงัต่อไปนี  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยั 

 3. รูปแบบของการวจิยั 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6. สถิติที'ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากร 

  ประชากรที'ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  กลุ่มโรงเรียนมธัยม

ขนาดเล็ก จงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพืนที'การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 287 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั งนี  ไดแ้ก่ นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน ที'ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง    

แบบแบ่งกลุ่ม จาํนวน 19 คน 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยัครั งนี  ไดแ้ก่ 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3โดยมีชุดกิจกรรม 3 ชุด 

ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ 7 แผน ประกอบด้วย หลักการเขียนโปรแกรมเบืองต้น           

คาํสั'งวนซํ าและกระบวนความ  ตวัแปรและการกาํหนดสี 
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  ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามลาํดบัขันตอน ดงัต่อไปนี  
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที'เกี'ยวขอ้งด้านการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและหลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
  1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์                
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
และเทคโนโลย ี 
  1.3 วิเคราะห์และประยุกตแ์นวคิด ทฤษฎี สู่การจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมีขันตอน
ดงันี  
   1.3.1 วเิคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เกี'ยวกบัการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และการเรียน
การสอนที'เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
   1.3.2 วิเคราะห์แนวคิดเกี'ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี    
คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
   1.3.3 กาํหนดหลักการ และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในชุดกิจกรรม     
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
   1.3.4 ออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ หลักการ และจุดมุ่งหมายของการเรียน 
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
โดยดาํเนินการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอด็โมโด)  
    โดยมีขันตอนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(เอด็โมโด) ดงันี   
    1) ครูดําเนินการสมัครสมาชิกในส่วนของครูเพื'อเป็นผูดู้แลระบบการ
จดัการเรียนรู้ 
    2) ครูแจง้รหสัของกลุ่มในการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนเพื'อสมคัร
เขา้ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอด็โมโด)  
    3) นักเรียนดํา เนินการสมัครเพื'อเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์         
(เอด็โมโด) 
    4) ครูเป็นผูจ้ดัเตรียมสื'อการเรียนการสอน เอกสารต่าง ๆ ที'ประกอบในการ
จดัการเรียนการสอน และเป็นเพียงผูใ้หค้าํปรึกษาในการเรียนการสอนเท่านัน 
    5) นกัเรียนเรียนรู้โดยเขา้ไปเรียนรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เอ็ดโมโด) 
ตามที'ครูกาํหนด 
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   1.3.5 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย      
สังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ดงัรายละเอียดดงันี  
    ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
    1) แผนการจดัการเรียนรู้ 
    2) ใบความรู้ 
    3) ใบกิจกรรม 
    4) เฉลยใบกิจกรรม 
    5) แบบประเมินการตรวจบนัทึกใบกิจกรรม  
    6) เกณฑก์ารใหค้ะแนนใบกิจกรรม 
    7) แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    8) เฉลยแบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        ส่วนประกอบของคู่มือครู ประกอบดว้ย 
    1) คาํชีแจง 
    2) การดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    3) บทบาทของครูผูส้อน 
    4) สิ'งที'ครูตอ้งเตรียม 
    5) ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    6) กาํหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    7) การวดัและประเมินผล 
  1.4 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที'ผูว้ิจยัสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์'ปรึกษาการทาํวิจยั   
เพื'อขอคาํแนะนาํ แกไ้ขส่วนที'บกพร่องและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
  1.5 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที'ไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์'ปรึกษา
การทาํวิจยัแล้วเสนอผูเ้ชี'ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน เพื'อพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ 
  1.6 ตรวจสอบและปรับแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี'ยวชาญ 
  1.7 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียน
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 3 คน ที'มีความสามารถต่างกนัทังเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา     
ปีที' 3 ที'สร้างหรือพฒันาขึน และนาํผลมาแกไ้ข มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 65.57/62.23 
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  1.8 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 9 คน ที'มีความสามารถต่างกนัทังเก่ง   
ปานกลาง และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีที'  3 ที'สร้างหรือพัฒนาขึ น และนําผลมาแก้ไข มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
75.57/76.67 
  1.9 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียน
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน เพื'อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.67/81.11 
  1.10 จดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ฉบบัสมบูรณ์และนาํไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามลาํดบัขันตอน ดงัต่อไปนี  
  2.1 ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ศึกษา 
วิธีการสร้างและทาํแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกี'ยวกบัสาระและตวัชี วดัที'ใช้ในการทดลองเพื'อสร้าง   
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน  
  2.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ลกัษณะของแบบทดสอบ 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จาํนวน 30 ขอ้ 
  2.4 หาคุณภาพแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 มีขันตอนดงันี  
   2.4.1 ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนที'สร้างเสร็จแลว้ เสนอต่อ
คณะกรรมการที'ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม และนาํแบบทดสอบ    
วดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนไปแกไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการที'ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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   2.4.2 ผูว้ิจยันําแบบทดสอบที'ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที'มี   

ความเชี'ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน การวดัและประเมินผล และด้านเนือหา ตรวจสอบ    
ความสอดคลอ้งถูกตอ้งทางดา้นเนือหา ตรวจพิจารณาความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและขอ้คาํถาม  

   2.4.3 นาํแบบวดั IOC จากผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าเฉลี'ย ซึ' งไดค้่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.60 - 1.00 
   2.4.4 นาํผลการประเมินค่า IOC จากผูท้รงคุณวฒิุ มาปรับปรุงแบบทดสอบ  

   2.4.5 นาํแบบทดสอบที'ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันักเรียนชัน

มธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน เพื'อตรวจสอบ
คุณภาพเครื'องมือและนาํผลทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ค่าความยากง่าย ซึ' งไดค้่าความยากง่าย 

(p) ระหวา่ง 0.60 - 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (b) ระหวา่ง 0.20 - 0.80 และค่าความเชื'อมั'น 0.87 
   2.4.6 นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนที'ปรับปรับปรุงแล้วไปใช ้     

เป็นเครื'องมือในการวจิยักบันกัเรียนที'เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที' มี ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้           
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 มีลกัษณะเป็น Rating Scale จาํนวน 5 ระดบั 
 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามลาํดบัขันตอน ดงัต่อไปนี  

 1. ศึกษาเอกสารที'เกี'ยวข้องด้านการประเมิน วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น       

ในการประเมินและกาํหนดขอบข่ายเนือหา ตามกรอบแนวคิดในการประเมินดงันี  
  1.1 ประเมินปัจจยันาํเข้า (Input Evaluation) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน        

ที'ต่อความเหมาะสมของภาษา ตวัอกัษร เวลา และจาํนวนกิจกรรม 

  1.2 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  
ที'ต่อความเหมาะสมของขันตอนในการปฏิบติักิจกรรม การมีส่วนร่วมในการกิจกรรม และความ   

น่าสนใจของกิจกรรม 
  1.3 ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน         

ต่อความเหมาะสมของประโยชน์ที'ไดรั้บและความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 

 2. สร้างแบบประเมินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์            
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษา     

ปีที' 3 ซึ' งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยกาํหนดค่าระดบัความพึงพอใจ   
แต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดงันี  
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  ระดบั  5 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมากที'สุด   

     ระดบั  4 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมมาก  
      ระดบั  3 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมปานกลาง       

  ระดบั  2 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ย  

     ระดบั  1 หมายถึง ระดบัความเหมาะสมนอ้ยที'สุด   
 3. นาํแบบประเมินการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื' องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที'  3          

เสนออาจารย์ที'ปรึกษาเพื'อตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา                      
นาํขอ้เสนอแนะแกไ้ขในส่วนที'ยงับกพร่อง และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 4. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยที์'ปรึกษาแลว้เสนอต่อ
ผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ที'ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา IOCซึ'งไดค่้า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 

  5. จดัพิมพแ์บบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื' องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ฉบบั
สมบูรณ์เพื'อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

รูปแบบของการวจัิย 

 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัดาํเนินการตามแผนการทดลอง โดยเลือกใช้แผนการทดลอง    
กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง ลกัษณะของแบบแผนการทดลอง  
 
ตาราง 7  แบบแผนการทดลอง 

 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

 
 T1   แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 X   แทน การทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ้สําหรับ  
นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  

 T2   แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการวิจัย เพื'อหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน      

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที'มีต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  ซึ' งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลกบักลุ่มทดลอง

โดยใชเ้ครื'องมือ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ

ทางการเรียนเรื'องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก และแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ โดยมีขันตอนดงันี  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 

  1.1 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 3 คน ที'มีความสามารถต่างกนั ทังเก่ง  

ปานกลาง และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื'อนาํขอ้มูล

ที'ไดม้าปรับปรุงชุดกิจกรรม 

  1.2 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน นกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที'  3 

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 9 ที'มีความสามารถต่างกนัทังเก่ง          

ปานกลาง และอ่อน เพื'อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แลว้นาํขอ้บกพร่อง

มาปรับปรุงแกไ้ขอีกครั งหนึ'ง 

  1.3 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โรงเรียน

ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน เพื'อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน 

  2.1 ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่ง 

  2.2 ดาํเนินการทดลอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์     

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ใชเ้วลาเรียน 14 ชั'วโมง 
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ตาราง  8  ปฏิทินแผนการสอน 
 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ วนัที'สอน 
     ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 6 ธนัวาคม 2556 

หน่วยการเรียนรู้ที' 1 
หลกัการเขียนโปรแกรมเบืองตน้ 
 

แผนที' 1 : การติดตังโปรแกรม 
MSWLogo และการใชง้านเบืองตน้    
แผนที' 2 : เริ'มตน้การโปรแกรม 
แผนที' 3 : คาํสั'งพืนฐาน 

13 ธนัวาคม 2556 
 

20 ธนัวาคม 2556 
27 ธนัวาคม 2556 

หน่วยการเรียนรู้ที' 2 
คาํสั'งวนซํ าและกระบวนความ  

แผนที' 4 : คาํสั'งวนซํ า 
แผนที' 5 : รู้จกักระบวนความ 

10 มกราคม 2557 
17 มกราคม 2557 

หน่วยการเรียนรู้ที' 3 
ตวัแปรและการกาํหนดสี 

แผนที' 6 : ตวัแปร 
แผนที' 7 : การกาํหนดสี 

24 มกราคม 2557 
31 มกราคม 2557 

     ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 7 กุมภาพนัธ์ 2557 

 
  2.3 เมื'อสอนจบบทเรียนทุกชุดกิจกรรมแล้วทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test)     

โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียน ฉบบัเดียวกนักบัที'ใชท้ดสอบก่อนเรียน 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

  ผู ้วิจ ัยได้ให้นักเรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช ้            

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' อง การเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 หลงัจากเสร็จสินการทดลอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3  วิเคราะห์โดยหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์E1/ E2  มีรายละเอียดดงันี  

  1.1 นําคะแนนที'ได้จากแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุดมาหาค่าร้อยละ          

ของคะแนนรวมเฉลี'ยเป็นค่าประสิทธิภาพ (E1) 
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  1.2 นําคะแนนที'ได้จากแบบทดสอบมาหาค่าร้อยละของคะแนนรวมเฉลี'ยเป็น           

ค่าประสิทธิภาพ (E2) 

  1.3 นาํค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เทียบกบัเกณฑ ์80/80 เพื'อแปลผล 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิJ ทางการเรียนที'เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที'  3 วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี'ยด้วยการทดสอบความมีนัยสําคัญของ      

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี'ยที'ได้จากการทดสอบก่อนทดลองและหลงัการทดลอง โดยใช้สูตร     

t-test แบบ Dependent 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที' 3  วเิคราะห์โดยนาํผลการให้คะแนน หาค่าเฉลี'ยและค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน 

แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยแปลความหมายดงัต่อไปนี  

  ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มากที'สุด 

    ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาก 

     ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปานกลาง 

     ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ย 

     ค่าเฉลี'ยระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ยที'สุด 

  เกณฑ์ขั นตํ' าในการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที' มีต่อการใช ้           

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื' องการเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที' 3 ที'เหมาะสม มีค่าเฉลี'ยตังแต่ 3.50  ขึนไป 

และมีค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวจิยันี ใชส้ถิติเพื'อวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี  
 สถิติพื,นฐาน 

 1. ค่าเฉลี'ย  
 2. ความเบี'ยงเบนมาตรฐาน  

 3. ค่าร้อยละ 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก (E1/ E2) 
 2. การตรวจสอบความเที'ยงตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
 3. การหาค่าความยากของแบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธิJ ของเบรนแนน (Brennan)    
 4. หาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination  Index) ตามวธีิของเบรนแนน (Brennan)  

 5. หาค่าความเชื'อมั'น (Reliability) โดยวธีิของโลเวท (Lovett)  

 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิJ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี          

คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์  เรื'อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที' 3 โดยการทดสอบทีไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test Dependent) คาํนวณโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 



 

 

บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื#อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั*นมธัยมศึกษาปีที# 3 ผูว้ิจยั    
ขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี#  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ- ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 X   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย (Mean) ของกลุ่มทดลอง 
 S.D. แทน ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มทดลอง 
 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการแจกแจงการทดสอบที (t-test) 
 *  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั# งนี#  ผูว้จิยัขอเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี#  
 ตอนที�  1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์   
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา   
ปีที� 3  ตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
 ตอนที�  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ- ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียน
โปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
 ตอนที�  3  การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที�  1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์  
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา   
ปีที� 3  ตามเกณฑที์�ระดบั 80/80  
 

ตาราง  9  ค่าเฉลี�ยของคะแนนทดสอบระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมแต่ละชุดและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเรียนรู้ (E1)  

 

เลขที� 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน ชุดที� 1 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน ชุดที� 2 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน ชุดที� 3 

1 10 9 10 

2 10 7 9 

3 9 8 10 

4 9 9 8 

5 9 8 8 

6 8 7 9 

7 9 7 8 

8 8 8 7 

9 7 7 8 

10 7 10 8 

11 8 9 8 

12 7 10 8 

13 8 8 7 

14 9 9 6 

15 8 8 8 

16 8 8 7 

17 7 8 9 
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ตาราง  9  (ต่อ) 
 

เลขที� 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน ชุดที� 1 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน ชุดที� 2 
คะแนนทดสอบ 

ระหวา่งเรียน  ชุดที� 3 
18 10 10 9 
19 7 7 8 

ค่าเฉลี�ย 8.32 8.26 8.16 
  E1= 82.47  

 
 จากตาราง  9  แสดงวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา   
ปีที� 3 (E1) เท่ากบั 82.47 
 
ตาราง  10  ค่าเฉลี�ยของคะแนนทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมและประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ-

ทางการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E2)  
 

เลขที� คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ-  

1 25 

2 28 

3 22 

4 26 

5 21 

6 29 

7 25 

8 22 

9 23 

10 23 
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ตาราง  10  (ต่อ) 
 

เลขที� คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ-  

11 20 

12 25 

13 30 

14 24 

15 18 

16 24 

17 30 

18 24 

19 23 

ค่าเฉลี�ย 24.32 

E2= 81.05 
 
 

 จากตาราง 10  แสดงวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา    
ปีที� 3 (E2) เท่ากบั 81.05 
 
ตาราง  11  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

รายการ จาํนวนผูเ้รียน คะแนนเตม็ ร้อยละ 
1.  คะแนนทาํสอบระหวา่งเรียน 
ชุดกิจกรรม 19 30 82.47 ดว้ยชุดกิจกรรมชุดที� 1 - 3 (E1) 

2.  คะแนนทดสอบหลงัเรียน (E2) 19 30 81.05 
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 จากตาราง 11 แสดงวา่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษา     
ปีที� 3  ที�ผูว้จิยัสร้างขึ#นมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑที์�ระดบั 80/80 
 
 ตอนที�  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ- ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
 

ตาราง  12  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนหลงัเรียนและคะแนนก่อนเรียน 
โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้   

 

การทดสอบ      N          X           S.D. t 

ก่อนเรียน 19 9.89 3.21 
33.17* 

หลงัเรียน 19 24.32 3.25 
 

*p <  .05 
 

  จากตาราง 12  แสดงวา่ ค่าเฉลี�ยในการเรียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 ในการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉลี�ยของคะแนนหลงัเรียน (24.32) สูงกว่า    
ค่าเฉลี�ยของคะแนนก่อนเรียน (9.89) อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 ตอนที�  3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  
สาํหรับนกัเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3  
 
ตาราง  13  ความพึงพอใจของนกัเรียนที�เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1.  ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

     1.1  ชุดกิจกรรมมีคาํชี# แจงในการปฏิบติักิจกรรมที�ชดัเจน
อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.70 0.49 มากที�สุด 

     1.2  ชุดกิจกรรมมีตวัอกัษร รูปภาพประกอบที�เหมาะสม 4.53 0.57 มากที�สุด 
     1.3  เนื#อหาที�กาํหนดมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.46 0.70 มาก 
     1.4  เรียงลาํดบัเนื#อหาจากง่ายไปหายากเหมาะสม        

กบัผูเ้รียน 4.53 0.57 มากที�สุด 
     1.5  เวลาที�ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมเพียงพอต่อ       

การเรียนรู้เนื#อหาในแต่ละชุด 4.40 0.61 มาก 
รวม 4.52 0.59 มากที�สุด 

2.  ดา้นกระบวนการ    
     2.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.43 0.58 มาก 
     2.2  กิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้หาคาํตอบ รวบรวม

ขอ้มูลสรุปและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4.67 0.53 มากที�สุด 
     2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั

กิจกรรมดว้ยตนเอง เป็นคู่หรือร่วมกนัเป็นกลุ่ม 4.33 0.57 มาก 
    2.4  กิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัความยากง่าย     

ที�เหมาะสม 4.40 0.61 มาก 
    2.5  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา 4.33 0.57 มาก 

รวม 4.43 0.57 มาก 
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ตาราง  13   (ต่อ) 
 

 รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
3.  ดา้นผลผลิต    
     3.1  นกัเรียนเกิดองคค์วามรู้ สรุปองคค์วามรู้ไดจ้าก 

การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.43 0.57 มาก 
      3.2  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 4.40 0.51 มาก 

3.3  นกัเรียนไม่ทอ้ถอยในการแกปั้ญหาเมื#ออุปสรรค 4.40 0.61 มาก 
     3.4  นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ*นงานหรือผลงาน

จากการทาํงานและการร่วมกระบวนการกลุ่ม 4.67 0.53 มากที�สุด 
     3.5  นกัเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนรู้ดว้ยชุด   

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์     
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  4.43 0.57 มาก 

รวม 4.47 0.56 มาก 

X  4.47 0.57 มาก 

  
 จากตาราง 13  แสดงว่า นักเรียนที�ได้เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี           
คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียน
ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47) และเมื�อพิจารณารายดา้น

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งันี#  ดา้นปัจจยันาํเขา้ มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด โดยมี  
ค่าเฉลี�ย 4.54 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการเรียนรู้ มีความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ย 
4.52 ลาํดบัรองลงมาคือ ดา้นผลผลิต มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 4.47 และลาํดบัสุดทา้ย
คือ ดา้นกระบวนการ  มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 4.43 
 
 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเรื� อง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  ผูว้ิจยั    

ไดด้าํเนินการศึกษาสรุปเป็นขั,นตอนไดด้งันี,  

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวจิยั 

 4. การอภิปรายผลการวจิยั 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 

 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุด         

กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  

 3. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  

สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากร 

  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั, งนี,  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 กลุ่มโรงเรียนมธัยม

ขนาดเล็ก จงัหวดัจนัทบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพื,นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 287 คน 
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 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั, งนี,  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน ที�ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง    
แบบแบ่งกลุ่ม จาํนวน 19 คน 

 ตัวแปรที�จะศึกษา 

 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 

   การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย  
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

  2.1 ผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา    
ปีที� 3 
  2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา    
ปีที� 3   

 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวบขอ้มูลในการวจิยัครั, งนี,   ไดแ้ก่ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง
การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยมีชุดกิจกรรม 3 ชุด 
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 7 แผน 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที� มี ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้          
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  

 การเกบ็รวบรวมข้องมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยั เพื�อหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน และ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  
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สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ซึ� งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลกบักลุ่มทดลอง
โดยใชเ้ครื�องมือ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ:
ทางการเรียนเรื�องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก และแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ โดยมีขั,นตอนดงันี,  
 1. นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ไปทดลองใชก้บันกัเรียน

ชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จาํนวน 19 คน เพื�อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

  2.1 ใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.2 ดาํเนินการทดลอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์     

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ใชเ้วลาเรียน 14 ชั�วโมง 

  2.3 เมื�อสอนจบบทเรียนทุกชุดกิจกรรมแล้วทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test)      

โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียน เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก ฉบบัเดียวกนักบั 

ที�ใชท้ดสอบก่อนเรียน 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ 

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

 ผูว้ิจยัไดใ้ห้นักเรียนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 หลงัจากเสร็จสิ,นการทดลอง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนักเรียนที� เรียนด้วยชุดกิจกรรม         

การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 

สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั,นตอนดงันี,  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง

การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  วิเคราะห์โดยหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ ์E1/ E2 มีรายละเอียด ดงันี,  
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  1.1 นําคะแนนที�ได้จากแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมแต่ละชุดมาหาค่าร้อยละ         

ของคะแนนรวมเฉลี�ยเป็นค่าประสิทธิภาพ (E1) 
  1.2 นําคะแนนที�ได้จากแบบทดสอบมาหาค่าร้อยละของคะแนนรวมเฉลี�ยเป็น          

ค่าประสิทธิภาพ (E2) 
  1.3 นาํค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 เทียบกบัเกณฑ ์80/80 เพื�อแปลผล 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนที�เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน
ชั, นมัธยมศึกษาปีที�  3 วิ เคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยด้วยการทดสอบความมีนัยสําคัญ              

ของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยที�ไดจ้ากการทดสอบก่อนทดลองและหลงัการทดลองโดยใชสู้ตร 

t-test  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียน
ชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3  วเิคราะห์โดยนาํผลการให้คะแนน หาค่าเฉลี�ยและค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

แลว้เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์โดยแปลความหมายดงัต่อไปนี,  

  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.50 - 5.00  หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มากที�สุด 

    ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาก 

     ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปานกลาง 
     ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ย 

     ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ยที�สุด 

 เกณฑ์ขั, นตํ� าในการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที� มีต่อการใช้ชุด              
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียน

โปรแกรมภาษาโลโก สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�เหมาะสม มีค่าเฉลี�ยตั,งแต่ 3.50 ขึ,นไป 

และมีค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
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สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัครั, งนี,  สรุปผลการวจิยัไดด้งันี,  
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ,น
เพื�อใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.47/81.05 ซึ� งสูงกวา่เกณฑที์�กาํหนด  
 2. ค่าคะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนก่อนเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากบั 
9.89 และค่าคะแนนเฉลี�ยผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนหลงัเรียน เท่ากบั 24.32 แสดงวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ:
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ค่าเฉลี�ยผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     
ที�ระดบั .05 
 3. นกัเรียนที�ไดเ้รียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยรวม   
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.47)  

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผูว้ิจยั    
ไดอ้ภิปรายผล ดงันี,   
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�สร้างขึ,น     
มีค่าเท่ากบั 82.47/81.05 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ทั,งนี, เนื�องมาจากชุดกิจกรรมดงักล่าว มีขั,นตอน  
การสร้างและหาคุณภาพที�เหมาะสม เริ�มจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบั
ดา้นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์
หลกัสูตรอย่างละเอียด วิเคราะห์และประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีสู่การจดัการเรียนการสอนอย่างเป็น 
ขั,นตอน ศึกษาวิธีการสร้างที�มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญ      
มีการนําชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื�อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของ           
ชุดกิจกรรม  ในทุกขั,นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้บกพร่อง   
ทาํใหไ้ดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ที�สมบูรณ์ เมื�อนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที�กาํหนด และสอดคล้องกบังานวิจยัของชัยเดช  บุญสอน (2554 : 142 - 148) ได ศึกษาการพฒันา        
กระบวนการเรียนออนไลน์ดว้ยกรณีศึกษาผา่นสื�อสังคมออนไลน์เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหา
การควบคุมหุ่นยนตส์าํหรับนกัเรียนชั,นประถมศึกษาป ที� 5 ผลการประเมินกระบวนการเรียน พบวา่ 



 

 

91

มีประสิทธิภาพเท ากบั 84.11/82.16 ซึ� งสูงกว าเกณฑ ที�กาํหนดไว ้และงานวิจยั ธนพล  ติดสิลานนท ์ 
(2550 : 41) ได ศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื� อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนกัเรียนช่วงชั,นที� 2 บทเรียน
คอมพิวเตอร์ที�สร้างขึ,นมีประสิทธิภาพ 93.33/93.67 สูงกวา่เกณฑ ที�กาํหนดไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื� อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก  
สาํหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  เนื�องมาจาก 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนเป็นผูล้งมือทาํ แสวงหา
ความรู้ สร้างความเข้าใจ ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี�ยนความคิดระหว่างผูเ้รียนด้วยกัน รวมถึง          
มีการแลกเปลี�ยนความคิดกบัครูผูส้อน ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที์�เชื�อวา่  การเรียนรู้
เป็นกระบวนการที�เกิดขึ, นภายในของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์         
ของสิ� งที�พบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมที�มีมาก่อน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวตักรรม       
ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ, นเพื�อสนองความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน เน้นผูเ้รียน      
เป็นสําคญั เป็นสื� อการเรียนการสอนที�ดี ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนประกอบที�หลากหลาย            
มีคาํชี, แจงสําหรับครู คาํชี, แจงสําหรับนักเรียน คาํนาํ บทบาทของครูและนักเรียน แบบทดสอบ    
ก่อนเรียนและหลงัเรียน มีเนื,อหาที�เรียงลาํดับจากง่ายไปยาก สอดคล้องกับเอกสารของชัยยงค ์
พรหมวงศ ์(2523 : 117 - 118) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมวา่เป็นสื�อประสมที�ไดจ้ากระบบการผลิต
และการนาํสื�อการสอนที�สอดคลอ้งกบัหน่วยหวัเรื�อง และวตัถุประสงค ์เพื�อช่วยให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภลกัษณ์  บุญสอน (2554 : 
150 - 151) ได ศึกษาการพฒันาบทเรียนสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์พื�อส่งเสริม
การทาํงานเป็นทีม เรื�อง การสื�อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา  
ปีที� 2 พบวา่ มีผลสัมฤทธิ: ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05     

และงานวิจยัของทวิพงศ ์ ศรีสุวรรณ (2553 : 116) ได ศึกษาการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหา
เป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับชั,นมธัยมศึกษาปีที� 5 พบว า ผลสัมฤทธิ:          
ทางการเรียนมีค่าเฉลี�ยของคะแนนหลงัเรียน ( X = 16.17) สูงกว่าค่าเฉลี�ยของคะแนนก่อนเรียน 
( X = 8.69)  
 3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนที�เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษา    
ปีที� 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื�องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี       
คอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบการสอนแบบใหม่ที�คล้ายการสอน         
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ในห้องเรียน นกัเรียนไดเ้รียนกบัครูและเพื�อน ปัจจุบนัสังคมออนไลน์ทุกคนกาํลงัให้ความสนใจ   
ทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั,งใจเรียนเป็นอย่างดี  และสอดคล้องกบังานวิจยัของเข็มชาติ  
พงษ์พาน (2554 : 107) ได ศึกษาการพฒันาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เรื� อง การสร้างสูตรและฟังก์ชั�นในการคาํนวณ รายวิชาการใช้โปรแกรม     
ตารางงาน พบว า นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดบัมาก และงานวิจยัของชัยเดช  บุญสอน     
(2554 : 141)  ได ศึกษาการพฒันากระบวนการเรียนออนไลน์ดว้ยกรณีศึกษาผ่านสื�อสังคมออนไลน์
เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหาการควบคุมหุ่นยนต์ สําหรับนักเรียนชั,นประถมศึกษาปี ที� 5 
พบว ่า นกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอย ูในระดบัมากที�สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเรื� อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย    
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 ผูว้ิจยั     
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี,  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. จากการวิจยัพบว่าการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้       
ดว้ยตนเอง เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดงันั,นครูผูส้อนควรนาํการจดัการเรียนรู้นี, ไปใช้จดัการเรียนรู้     
ในรายวชิาอื�น ๆ  
 2. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการพฒันา        
ตามขั,นตอนการวจิยั เพราะจะทาํใหก้ารพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาํไดง่้าย 
 3. ควรส่งเสริมให้มีการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่าย   
สังคมออนไลน์ไปใช้เพื�อทบทวนเนื,อหาในการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียน    
หรือคน้ควา้ หาความรู้เพิ�มเติมดว้ยตนเอง 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั1งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ: การเรียนของนักเรียนที�เรียนด้วยชุดกิจกรรม         
การเรียนรู้ รายวชิาคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิดหรือทฤษฎีอื�น ๆ  
 2. ควรมีการพฒันาต่อยอดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เรื�อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนกัเรียนชั,นมธัยมศึกษาปีที� 3 โดยใช ้
สื�อเทคโนโลยีด้านอื�น ๆ มาเพิ�มเติมในขั,นตอนการจัดการเรียนการสอน เพื�อให้นักเรียนเกิด       
ความสนใจเพิ�มยิ�งขึ,น 
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1.  อาจารย ์ดร. ประพรรธน์  พละชีวะ อาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา   

    คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2.  วา่ที-ร้อยตรี ทวศีกัดิ/   รัตนคม อาจารยค์ณะวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

3. นายภาณุพฒัน์  แผว้พลสง ครู  คศ. 3  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  

     อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี 

4.  นางสาวอุษณีย ์ บวัศิริพนัธ์ุ ครู  คศ. 3  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  

     อาํเภอนายายอาม  จงัหวดัจนัทบุรี 

5.  นางชรินทร  พุกกะพนัธ์ุครู   ครู  คศ. 2  โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา  

     อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 
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หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ชุดที� 1 

 เรื�อง หลกัการเขยีนโปรแกรมเบื#องต้น 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  
เรื�อง การเขยีนโปรแกรมภาษาโลโก 

ชั#นมธัยมศึกษาปีที� 3 
ตามแนวคอนสตรัคตวิสิต์บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

          

ชุดที� 1 
หลกัการเขยีน

โปรแกรมเบื#องต้น 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี�  ไดจ้ดัทาํขึ�นเพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
หลกัการการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก และการใชค้าํสั�งภาษาคอมพิวเตอร์พื�นฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 และมีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ (Edmodo) ผูจ้ดัทาํได้รวบรวมเนื�อหาเกี�ยวกบัหลกัการเขียน
โปรแกรมเบื�องตน้ และคาํสั�งพื�นฐานต่าง  ๆซึ� งชุดกิจกรรมมีทั�งหมด 3 ชุด ประกอบดว้ย 

   ชุดที�  1  หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ 
   ชุดที�  2  คาํสั�งวนซํ� าและกระบวนความ 
   ชุดที�  3  ตวัแปรและการกาํหนดสี 
สาํหรับเล่มนี� เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที� 1 เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้

ประกอบดว้ย 3 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงันี�  
    แผนการจดัการเรียนรู้ที�  1  การติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที�  2  เริ�มตน้การโปรแกรม 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที�  3  คาํสั�งพื�นฐาน 
 จากการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความชาํนาญ และเขา้ใจ
วิธีการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ที�ถูกตอ้ง สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง สามารถนาํความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการเขียนโปรแกรมขั�นสูงต่อไปได ้
 ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอย่างยิ�งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดชี� คงให้ประโยชน์ต่อนักเรียน  
และผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาต่อไป 
 
 
       ดวงนภา  สิงหพนัธ์ุ 

 

 

คาํนํา 
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ตัวอย่างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

คาํชี#แจงสําหรับครู 

1.  ส่วนประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที� 1 เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้
ประกอบดว้ย 

1.1 คู่มือครู 
1.2 คู่มือนกัเรียน 
1.3 แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 3 แผน 

1.4 ใบความรู้ 

1.5 ใบงาน 

1.6 แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.7 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิK ก่อนเรียน 

2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี�  ใชเ้วลา 6 ชั�วโมง ใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 - 3 ดงันี�  
  2.1  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  ใชเ้วลา 2 ชั�วโมง 
     2.2  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  ใชเ้วลา 2 ชั�วโมง     

2.3 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3  ใชเ้วลา 2 ชั�วโมง 
2.4 แบบทดสอบทา้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (นอกเวลา) 

  

 

คู่มือครู  
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คาํชี#แจงสําหรับนักเรียน 

 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี� ใชเ้วลาในการเรียนรู้ 6 ชั�วโมง 
2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 

2.1  นกัเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการเขา้ใชง้าน 
     โปรแกรมเบื�องตน้ 
2.2 นกัเรียนสามารถติดตั�งโปรแกรม MSWLogo ได ้
2.3  นกัเรียนสามารถเขา้ใชง้านโปรแกรม และเลิกใชง้านโปรแกรมเบื�องตน้ได ้
2.4 นกัเรียนรู้และเขา้ใจองคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
2.5  นกัเรียนสามารถบอกองคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
2.6  นกัเรียนรู้จกัเต่าโลโกและสามารถสั�งเต่าพิมพข์อ้ความได ้
2.7  นกัเรียนสามารถบอกรูปแบบของคาํสั�ง Print 
2.8  นกัเรียนสามารถใชค้าํสั�ง Print สั�งเต่าพิมพข์อ้ความได ้
2.9  นกัเรียนรู้และเขา้ใจลกัษณะการเคลื�อนที�และการหนัหวัเต่า 

 2.10 นกัเรียนรู้และเขา้ใจคาํสั�งพื�นฐานในการสั�งให้เต่าวาดภาพ 
 2.11 นกัเรียนสามารถใชค้าํสั�งพื�นฐานในการสั�งให้เต่าวาดภาพได ้
3.  นกัเรียนรับเอกสารจากครู ดงันี�  

3.1  คู่มือการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) 
3.2  คู่มือนกัเรียน 
    

 

คู่มือนักเรียน 
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บทบาทของครูผู้สอน  
 

คําชี#แจง : ครูผู้สอนดําเนินกิจกรรมดังนี# 

1.  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ สาระสําคญั จุดประสงค์การเรียนรู้     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื� อและแหล่งเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล ประกอบ           
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 

2.  ศึกษา ตรวจสอบ เตรียมเครื�องมือ สื�อการเรียนรู้ เครื�องมือวดัและประเมินผล ที�กาํหนดไว้
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน 

3.  ก่อนสอนครูควรชี�แจงบทบาทและหนา้ที�ของผูเ้รียน และสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 
4.  ขั�นตอนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ขั�นตอน ดงันี�  

ขั�นที�  1  ขั�นนาํเขา้สู่บทเรียน  
ขั�นที�  2  ขั�นสอน   

2.1  ขั�นสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา 
2.2  ขั�นปรับเปลี�ยนความคิด 
2.3  ขั�นสร้างความคิดใหม่ 

ขั�นที�  3  ขั�นสรุปผล   
ขั�นที�  4  ขั�นวดัและประเมินผล  

5.  ครูเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกให้กบันักเรียน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง      
มากกว่าจะเป็นผูบ้อกความรู้ โดยครูมีบทบาทในการจัดสภาพแวดล้อม สังเกต ศึกษา
พฒันาการความคิด หรือความเขา้ใจจากการจดบนัทึก การสัมภาษณ์หรือดูผลงานจากการ
กระทาํของนกัเรียน ซึ� งสามารถสะทอ้นผลถึงความสามารถของนกัเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

6.  ทาํแบบสังเกตการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
7.  หลงัจากที�นักเรียนดาํเนินกิจกรรมครบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วให้ทาํการ

ทดสอบหลงัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียน 

1.  การสังเกตการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2.  การตรวจใบงาน 
3.  ประเมินผลการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.  ประเมินผลการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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บทบาทของนักเรียน 
 

 
คําชี#แจง : นักเรียนดําเนินกจิกรรมดังนี# 
1.  อ่านคาํสั�งและปฏิบติัตามคาํสั�งของใบงานแต่ละขั�นตอนอยา่งละเอียด 
2.  ดาํเนินการตามกิจกรรมที�ครูจดัใหค้รบทุกกกิจกรรม 
3.  นกัเรียนตั�งใจเรียนและปฏิบติักิจกรรมอย่างจริงจงั ไม่ชวนเพื�อนเล่นและส่งเสียงดงัรบกวน

คนอื�น 
4.  เมื�อปฏิบติักิจกรรมเสร็จให้นักเรียนดูแลเครื� องคอมพิวเตอร์ที�ใช้งาน ทาํความสะอาดและ

จดัเก็บโตะ๊ เกา้อี�ใหเ้รียบร้อย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(เพิ�มเติม) รายวชิา คอมพิวเตอร์  

ชั#น  มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา 2556 

หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ เวลา  6  ชั�วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง การติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ เวลา 2 ชั�วโมง 
 

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการติดตั� งโปรแกรม MSWLogo และการเข้าใช้งาน
โปรแกรมเบื�องตน้ 
 2. นกัเรียนสามารถติดตั�งโปรแกรม MSWLogo ได ้
 3. นกัเรียนสามารถเขา้ใชง้านโปรแกรม และเลิกใชง้านโปรแกรมเบื�องตน้ได ้

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ดา้นความรู้ (Knowledge) 
  1.1 รู้และเขา้ใจหลกัการติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการเขา้ใช้งานโปรแกรม
เบื�องตน้ 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) 
  2.1 สามารถติดตั�งโปรแกรม MSWLogo ได ้
  2.2 สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรม และเลิกใชง้านโปรแกรมเบื�องตน้ได ้
 3. ดา้นคุณลกัษณะ (Attitude) 
  3.1 มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน 
  3.2 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการคน้ควา้ 
  3.3 มีวนิยั ความรับผิดชอบในการทาํงาน 
  3.4 เห็นคุณค่าของการเรียนรู้การติดตั�งโปรแกรม และการใชง้านโปรแกรมเบื�องตน้ 

 
สาระสําคัญ 
 โปรแกรมโลโก (MicroSoft Windows Logo : MSWLogo) เรียกยอ่วา่ เอ็มเอสดบัเบิลยโูลโก 
เป็นภาษาที�ใช้ในการเขียนโปรแกรมเบื�องต้น เป็นฐานการสร้างความคิดแนวใหม่ ภาษาโลโก      
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เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงภาษาหนึ� งที�เหมาะสําหรับในการเรียนรู้และพฒันาทางสติปัญญา 
ช่วยใหเ้ขา้ใจหลกัการเขียนโปรแกรมของภาษาคอมพิวเตอร์ไดง่้ายขึ�น 
 
สาระการเรียนรู้ 

 1. หลกัการติดตั�งโปรแกรม MSWLogo 
 2. การเขา้ใชง้านโปรแกรม และเลิกใชง้านโปรแกรม MSWLogo 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 30 ขอ้ ใช้เวลา 30 นาที (ทดสอบนอกเวลา)   
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) ที�ครูจดัเตรียมไวใ้ห ้
 1. ขั#นนําเข้าสู่บทเรียน (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  1.1 ครูชี�แจงวธีิการเขา้ไปเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo)  
  1.2 ครูสอบถามนกัเรียนเรื�องของการลงโปรแกรมในเครื�องคอมพิวเตอร์ว่าใครเคย   
ลงโปรแกรม และเคยลงโปรแกรมใดบา้ง เพื�อสาํรวจพื�นฐานการลงโปรแกรมของนกัเรียนในชั�นเรียน 
  1.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที� เกิดจากการจัดการเรียนรู้         
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 
 2. ขั#นสอน  (ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที) 
  2.1 ขั�นสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา 
   ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาในใบงานที� 1 โดยให้นักเรียนดาํเนินการแก้ปัญหา  
และทาํตามคาํสั�งในใบงานที� 1 ขอ้ 1 คือให้นกัเรียนดาํเนินการติดตั�งโปรแกรม MSWLogo โดยทาํการ 
Download จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) ที�ครูจดัเตรียมไวใ้ห ้ 
  2.2 ขั�นปรับเปลี�ยนความคิด 
   แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มคละตามความสามารถ กลุ่มละ 3 คน (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเสนอปัญหาที�พบในการลงโปรแกรม MSWLogo พร้อมทั� ง           
การแก้ไขปัญหาในการลงโปรแกรม MSWLogo โดยดาํเนินการเสนอปัญหาร่วมกนัในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Edmodo) 
  2.3 ขั�นสร้างความคิดใหม่ 
   ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปปัญหาที�พบในการลงโปรแกรม MSWLogo พร้อม
ทั� งการแก้ไขปัญหาในการลงโปรแกรม MSWLogo รวมทั� งการเข้าและเลิกใช้งานโปรแกรม          
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) นกัเรียนคนใดที�สามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นได ้ดาํเนินการ
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โพสต์ข้อความบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) เพื�อให้เพื�อนใช้ข้อมูลและการแก้ปัญหา    
ร่วมกนั ส่วนครูใหค้าํชมเชยและใหก้าํลงัใจนกัเรียนที�พยายามคน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 3. ขั#นสรุปผล  (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  ตวัแทนนักเรียนสรุปบทเรียนและผลการทาํกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Edmodo)  
  ส่วนครูช่วยสรุปบทเรียนและผลการทาํกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพิ�มเติมจากนกัเรียน 
 4. ขั#นวดัและประเมินผล (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
  4.1 นกัเรียนทาํใบงานที� 1  เรื�อง การติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ 
  4.2 สังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 
 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ที�  1  การติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ (การติดตั�ง
โปรแกรม) 
 2. ใบความรู้ที�  2  การติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ (การเขา้สู่
โปรแกรมและเลิกใชง้านโปรแกรม) 
 3. ใบงานที� 1 การติดตั�งโปรแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ 
 4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo)  
 5. โปรแกรม MSWLogo 
 6. เครื�องคอมพิวเตอร์ 
 7. อินเทอร์เน็ต 
 8. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

การวดัและประเมินผล 

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน (นอกเวลา) 
 2. ใบงานที�  1  เรื�อง การติดตั�งโปรแกรมแกรม MSWLogo และการใชง้านเบื�องตน้ 
 3. แบบสังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 
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1.  การติดตั#งโปรแกรม MSW Logo           

 1.1 เปิดเครื� องคอมพิวเตอร์และ Download โปรแกรม MSW Logo จากเครือข่าย        
สังคมออนไลน์ (Edmodo)  
 1.2 สัญลกัษณ์ของโปรแกรม MSW Logo           
 
    1.3 ดบัเบิ�ลคลิกที�สัญลกัษณ์ของโปรแกรม MSW Logo จะพบหน้าต่าง InstallShield 
Wizard ดาํเนินการคลิกปุ่ม Next 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  หนา้ต่าง InstallShield Wizard   
 
 1.4 ให้ดาํเนินการเลือกที�ติดตั�งโปรแกรม ปกติจะเก็บที� C:\Program Files\Softronics\ 
Microsoft Windows Logo ถา้ตอ้งการเลือกที�ติดตั�งโปรแกรมใหม่ให้คลิก Browse เมื�อดาํเนินการ
เรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม Next 
 

ใบความรู้ที� 1 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

เรื�อง การติดตั#งโปรแกรม MSW Logo และการใช้งานเบื#องต้น 
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ภาพประกอบ 3  Choose Destination Location 
 

 1.5 ใหใ้ส่ชื�อโฟลเดอร์ที�จะเก็บโปรแกรมในช่อง  Program Folders:  
  *** ถา้ไม่เปลี�ยนแปลงดาํเนินการ คลิกปุ่ม Next *** 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  Select Program Folder   
 
 1.6 จะปรากฏหนา้ต่างแสดงการติดตั�งโปรแกรม MSW Logo เป็นอนัเสร็จสิ�นการติดตั�ง
โปรแกรม     
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ภาพประกอบ 5  การติดตั�งโปรแกรม MSW Logo 
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1.   การใช้งานเบื#องต้น (การเข้าสู่โปรแกรม และการเลกิใช้งาน) 
 1.1 การเขา้สู่โปรแกรม  
     ดบัเบิ�ลคลิกสัญลกัษณ์               ที�หนา้จอ Desktop หรือ 
     คลิกปุ่ม Start เลือก Microsoft Windows Logo  >> Microsoft Windows Logo    
จะไดห้นา้ต่างแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัโปรแกรมโลโก  
 

 
 

ภาพประกอบ 6  หนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 

 1.2 การเลิกใชโ้ปรแกรม  
    คลิกเมนู File >> Exit   
 

 
 

ภาพประกอบ 7  การเลิกใชง้านโปรแกรม MSWLogo 
 

    หรือ คลิกปุ่ม    ซึ� งอยูท่างดา้นบนขวาในแถบชื�อของหนา้ต่าง 

ใบความรู้ที� 2 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

เรื�อง การติดตั#งโปรแกรม MSW Logo และการใช้งานเบื#องต้น 

 



 124

 MSWLogo Screen 
 

 

 

 

 
 

1. ใหน้กัเรียนดาํเนินการติดตั�งโปรแกรม MSW Logo           
 1.1 เปิดเครื� องคอมพิวเตอร์ และ Download โปรแกรม MSW Logo จากเครือข่าย        
สังคมออนไลน์ (Edmodo)  
 1.2 สัญลกัษณ์ของโปรแกรม MSW Logo           
 
 2. สรุปขั�นตอนการติดตั�งโปรแกรม MSW Logo  สั�น ๆ ไดด้งันี�  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................  
3. เขียนขั�นตอนการเขา้สู่โปรแกรม MSWLogo และการเลิกใชง้านโปรแกรม MSWLogo 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 

ใบงานที� 1 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

เรื�อง การติดตั#งโปรแกรม MSW Logo และการใช้งานเบื#องต้น 
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1.  ใหน้กัเรียนดาํเนินการติดตั�งโปรแกรม MSW Logo         
 ขั�นตอนตามใบความรู้ที� 1  หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง การติดตั�งโปรแกรม MSW Logo และการใชง้านเบื�องตน้ 
 

2.  สรุปขั�นตอนการติดตั�งโปรแกรม MSW Logo  สั�น ๆ ไดด้งันี�  
 2.1 เปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ และ Download โปรแกรม MSW Logo จากเครือข่าย      
สังคมออนไลน์ (Edmodo)  
 2.2 สัญลกัษณ์ของโปรแกรม MSW Logo           
    2.3 ดบัเบิ�ลคลิกที�สัญลกัษณ์ของโปรแกรม MSW Logo จะพบหน้าต่าง InstallShield 
Wizard  
   2.4 ให้ดาํเนินการเลือกที�ติดตั�งโปรแกรม ปกติจะเก็บที� C:\Program Files\Softronics\ 
Microsoft Windows Logo 
 2.5 ใหใ้ส่ชื�อโฟลเดอร์ที�จะเก็บโปรแกรมในช่อง  Program Folders:  
  *** ถา้ไม่เปลี�ยนแปลงดาํเนินการ คลิกปุ่ม Next *** 
 2.6 จะปรากฏหนา้ต่างแสดงการติดตั�งโปรแกรม MSW Logo เป็นอนัเสร็จสิ�นการติดตั�ง
โปรแกรม     
3.  เขียนขั�นตอนการเขา้สู่โปรแกรม MSWLogo และการเลิกใชง้านโปรแกรม MSWLogo 
 3.1 การเขา้สู่โปรแกรม  
   ดบัเบิ�ลคลิกสัญลกัษณ์                  ที�หนา้จอ Desktop หรือ 
   คลิกปุ่ม Start เลือก Microsoft Windows Logo  >> Microsoft Windows Logo     
จะไดห้นา้ต่างแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบัโปรแกรมโลโก  
 3.2 การเลิกใชโ้ปรแกรม  
   คลิกเมนู File >>  
   หรือ คลิกปุ่ม    ซึ� งอยูท่างดา้นบนขวาในแถบชื�อของหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 

เฉลยใบงานที� 1 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

เรื�อง การติดตั#งโปรแกรม MSW Logo และการใช้งานเบื#องต้น 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(เพิ�มเติม)   รายวชิา คอมพิวเตอร์  
ชั#น  มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2556 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ เวลา  6  ชั�วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2  เรื�อง เริ�มตน้การโปรแกรม เวลา 2 ชั�วโมง 
 

 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนรู้และเขา้ใจองคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 2. นกัเรียนสามารถบอกองคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 3. นกัเรียนรู้จกัเต่าโลโกและสามารถสั�งเต่าพิมพข์อ้ความได ้
 4. นกัเรียนสามารถบอกรูปแบบของคาํสั�ง Print 
 5. นกัเรียนสามารถใชค้าํสั�ง Print สั�งเต่าพิมพข์อ้ความได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ดา้นความรู้ (Knowledge) 
  1.1 รู้และเขา้ใจองคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
  1.2 รู้จกัเต่าโลโก 
  1.3 รูปแบบของคาํสั�ง Print 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) 
  2.1 สามารถบอกองคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 

2.2 สามารถสั�งเต่าพิมพข์อ้ความได ้
  2.3 สามารถเขา้ใชง้านโปรแกรม และเลิกใชง้านโปรแกรมเบื�องตน้ได ้
  3. ดา้นคุณลกัษณะ (Attitude) 
  3.1 มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน 
  3.2 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการคน้ควา้ 
  3.3 มีวนิยั ความรับผิดชอบในการทาํงาน 
  3.4 เห็นคุณค่าของการเรียนรู้การเริ�มตน้การโปรแกรม 
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สาระสําคัญ 
 องคป์ระกอบหลกัของหนา้ต่าง MSWLogo Screen คือ แถบชื�อหนา้ต่าง แถบเมนูซึ� งมีรายการ
คาํสั�งหลกั 5 รายการ ปุ่มควบคุมการเปิดปิดหนา้ต่าง ส่วนแสดงผลและแถบเลื�อน 
 นอกจากนี�ยงัมีหนา้ต่างยอ่ยอีก คือ หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ (Commander) ประกอบดว้ย 
 แถบเลื�อนหนา้ต่าง ช่องป้อนคาํสั�ง แผงควบคุมการทาํงาน  
 การสั�งให้เต่าทาํงานสามารถทาํไดโ้ดยการป้อนคาํสั�งในหนา้ต่างบงัคบัการ ผลลพัธ์จาก
การทาํงานของเต่าในส่วนที�เป็นภาพกราฟิกจะแสดงในส่วนแสดงผลกราฟิกในหนา้ต่าง MSWLogo 
Screen ส่วนผลลพัธ์ที�เป็นขอ้ความจะแสดงในส่วนของการแสเงผลขอ้ความในหนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 
 รูปสามเหลี�ยมตรงกลางส่วนแสดงผลกราฟิก คือ เต่าโลโก หรือ เต่า ตาํแหน่งเริ� มต้น    
ของเต่าอยูต่รงกลางส่วนแสดงผลกราฟิกเรียกวา่ บา้นของเต่า (Home) 
 การสั�งเต่าพิมพง์าน ส่วนแสดงผลขอ้ความเป็นส่วนแสดงผลลพัธ์เกี�ยวกบัขอ้ความ และ
เป็นส่วนที�เต่าใชแ้สดงขอ้ความต่าง ๆ ในการติดต่อกบัหนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 
 การสั�งเต่าวาดภาพ การสั�งเต่าให้วาดภาพสามารถทาํไดโ้ดยพิมพค์าํสั�งลงในช่องป้อนคาํสั�ง 
และเต่าจะทาํการวาดภาพในส่วนแสดงผลกราฟิก การเริ�มตน้สั�งเต่าวาดภาพควรลบภาพทั�งหมด    
ในส่วนแสดงผลกราฟิกใหค้งเหลือแต่เต่าที�อยูต่รงกลางจอภาพ 
 
สาระการเรียนรู้ 
  1. องคป์ระกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
  2. รูปแบบของคาํสั�ง Print สั�งเต่าพิมพข์อ้ความ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ขั#นนําเข้าสู่บทเรียน (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  1.1 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและพูดคุยถึงการเข้าไปใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Edmodo) จากสัปดาห์ที�แลว้  
  1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และผลการเรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ที� 2 
  1.3 นกัเรียนทบทวนและเปิดโปรแกรม MSWLogo ขึ�นมาใชง้าน 
 2. ขั#นสอน  (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
  2.1 ขั�นสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา 
   ครูสอบถามนกัเรียนวา่จากที�ไดเ้ปิดโปรแกรม MSWLogo ขึ�นมาใชง้าน หนา้ต่าง 
MSWLogo Screen มีองคป์ระกอบใดบา้ง และแต่ละองคป์ระกอบมีหนา้ที�อย่างไร และถา้ตอ้งการ
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ให้มีข้อความที�พิมพ์แสดงในหน้าต่าง MSWLogo จะมีหลักการพิมพ์อย่างไร นักเรียนทุกคน
ดาํเนินการพิมพค์าํตอบลงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) 
  2.2 ขั�นปรับเปลี�ยนความคิด 
   นักเรียนศึกษาใบความรู้ที�  3 และใบความรู้ที�  4 จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Edmodo) เป็นรายบุคคล และหลงัจากนั�นจบักลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกลุ่มเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน 

สรุปความรู้ที�ไดรั้บจากใบความรู้ที� 3 และใบความรู้ที� 4 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) 

  2.3 ขั�นสร้างความคิดใหม่ 

   นกัเรียนดาํเนินการสั�งเต่าพิมพข์อ้ความจากความรู้ที�ไดรั้บจากใบความรู้ที� 3 และ

ใบความรู้ที� 4 พร้อมทั�งสอบถามปัญหาต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) นกัเรียนและ

ครูร่วมกนัตอบคาํถามของผูที้�สงสัย และแบ่งปันความรู้ของตนเองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Edmodo) 

 3. ขั#นสรุปผล  (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

  ตวัแทนนักเรียนสรุปบทเรียนและผลการทาํกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Edmodo) ส่วนครูช่วยสรุปบทเรียนและผลการทาํกิจกรรมการจัดการเรียนรู้       

เพิ�มเติมจากนกัเรียน 

 4. ขั#นวดัและประเมินผล (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

4.1  นกัเรียนทาํใบงานที� 2 และใบความรู้ที� 3 เรื�องเริ�มตน้การโปรแกรม 

4.2  สังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 

 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. ใบความรู้ที� 3  เริ�มตน้การโปรแกรม (รู้จกักบัหนา้ต่างโลโก) 

  2. ใบความรู้ที� 4  เริ�มตน้การโปรแกรม (การสั�งงานเต่า) 

  3. ใบงานที� 2  เริ�มตน้การโปรแกรม (รู้จกักบัหนา้ต่างโลโก) 

 4. ใบงานที� 3  เริ�มตน้การโปรแกรม (การสั�งงานเต่า) 

 5. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo)  

 6. โปรแกรม MSWLogo 

 7. เครื�องคอมพิวเตอร์ 

  8. อินเทอร์เน็ต 
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การวดัและประเมินผล 

  1.  ใบงานที� 2  เริ�มตน้การโปรแกรม (รู้จกักบัหนา้ต่างโลโก) 
  2. ใบงานที� 3  เริ�มตน้การโปรแกรม (การสั�งงานเต่า) 

3. แบบสังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130

 

 

 

 

 
 

 

รู้จักกบัหน้าต่างโลโก 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพประกอบ 8  องคป์ระกอบของหนา้ต่าง MSWLogo Screen 

 
 องค์ประกอบหลกัของหน้าต่าง MSWLogo Screen คือ แถบชื�อหน้าต่าง แถบเมนูซึ� งมี
รายการคาํสั�งหลกั 5 รายการ ปุ่มควบคุมการเปิดปิดหนา้ต่าง ส่วนแสดงผลและแถบเลื�อน 
 
 

ใบความรู้ที� 3 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง เริ�มต้นการโปรแกรม 

แถบชื�อหนา้ต่าง 
แถบ

เต่าโล

ปุ่มควบคุมการเปิดและปิดส่วนแสดงผล

กราฟิก 

แผงปุ่มควบคุม 

หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 

(Commander) 

ส่วนแสดงผลขอ้ความ 

ช่องป้อนคาํสั�ง แถบเลื�อนส่วนแสดงผล แถบเลื�อน 
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 นอกจากนี�ยงัมีหนา้ต่างยอ่ยอีก คือ หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ (Commander) ประกอบดว้ย 
 แถบเลื�อนหนา้ต่าง ช่องป้อนคาํสั�ง แผงควบคุมการทาํงาน  
 การสั�งให้เต่าทาํงานสามารถทาํไดโ้ดยการป้อนคาํสั�งในหนา้ต่างบงัคบัการ ผลลพัธ์จาก
การทาํงานของเต่าในส่วนที�เป็นภาพกราฟิกจะแสดงในส่วนแสดงผลกราฟิกในหนา้ต่าง MSWLogo 
Screen ส่วนผลลพัธ์ที�เป็นขอ้ความจะแสดงในส่วนของการแสเงผลขอ้ความในหนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 
 รูปสามเหลี�ยมตรงกลางส่วนแสดงผลกราฟิก คือ เต่าโลโก หรือ เต่า ตาํแหน่งเริ�มตน้ของ
เต่าอยูต่รงกลางส่วนแสดงผลกราฟิกเรียกวา่ บา้นของเต่า (Home) 
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การสั�งงานเต่า : โดยการพิมพค์าํสั�งในช่องป้อนคาํสั�ง  
 วิธีการ  ใช้เมาส์เลื�อนตวัชี� มาที�ช่องป้อนคาํสั�งแล้วคลิกจะปรากฏเคอร์เซอร์กระพริบ  
แสดงวา่ พร้อมที�จะพิมพค์าํสั�งใดๆ ลงไป เมื�อพิมพเ์สร็จกดแป้น Enter หรือคลิกปุ่ม Excute เต่าจะ
รับคาํสั�งนั�นเขา้ไป แลว้ทาํการตรวจสอบดูวา่รู้จกัคาํสั�งหรือไม่ ถา้รู้จกั เต่าจะลงมือปฏิบติั แต่ถา้ไม่
รู้จกัจะแสดงขอ้ความบางอย่างออกมา เช่น พิมพข์อ้ความ “TEST” โปรแกรมจะแสดงขอ้ความ “I 
don’t know how to TEST” 
 1. การสั�งเต่าพิมพข์อ้ความ 
  ส่วนแสดงผลขอ้ความเป็นส่วนแสดงผลลพัธ์เกี�ยวกบัขอ้ความ และเป็นส่วนที�เต่าใช้
แสดงขอ้ความต่าง ๆ ในการติดต่อกบัหนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 
  รูปแบบของคําสั�งพมิพ์ข้อความ คือ 

 

 

 

  หมายเหตุ ระหวา่งคาํวา่ Print กบั [ จะตอ้งมีช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่อง 
 

 
 

ภาพประกอบ 9  ตวัอยา่งการแสดงขอ้ความของเต่า 

ใบความรู้ที� 4 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง เริ�มต้นการโปรแกรม 

Print [ขอ้ความ] 
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  จากตวัอยา่ง เมื�อพิมพ ์student แลว้กด Enter ผลขอ้ความคือ I don’t know how to 
student  หมายถึง เต่าไม่เขา้ใจคาํวา่ student เพราะเป็นคาํสั�งที�เต่าไม่รู้จกัมาก่อนแต่เมื�อพิมพ ์Print 
[student] แลว้กด Enter ผลขอ้ความคือ student ซึ� งเป็นขอ้ความในวงเล็บ แสดงวา่เต่ารู้จกัคาํสั�ง Print 
ซึ� งหมายถึง การสั�งใหเ้ต่าพิมพข์อ้ความในวงเล็บเต่าจึงปฏิบติัตามคาํสั�ง 
 2. การสั�งเต่าวาดภาพ 
  การสั�งเต่าใหว้าดภาพสามารถทาํไดโ้ดยพิมพค์าํสั�งลงในช่องป้อนคาํสั�ง และเต่าจะทาํ
การวาดภาพในส่วนแสดงผลกราฟิก การเริ�มตน้สั�งเต่าวาดภาพควรลบภาพทั�งหมดในส่วนแสดงผล
กราฟิกใหค้งเหลือแต่เต่าที�อยูต่รงกลางจอภาพ 
  การพิมพค์าํสั�งใหเ้ต่าทาํงานใชต้วัอกัษรเล็กหรือใหญ่ก็ได ้
  คาํสั�งลบภาพ  คือ  ClearScreen หรือ CS 
  คาํสั�งนาํเต่ากลบัมา ณ จุดเริ�มตน้ คือ Home  (กลบัมา ณ จุดเริ�มตน้โดยไม่ลบภาพเดิม) 
  คาํสั�งพื�นฐานในการสั�งเต่าวาดภาพมีดงันี�  
   Forward a  หมายถึง  เดินหนา้ a หน่วย 
   Right m  หมายถึง  หนัขวา m องศา 
   Back b  หมายถึง  ถอยหลงั b หน่วย 
   Left n  หมายถึง  หนัซา้ย n องศา 
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1.  ใหน้กัเรียนลากเส้นบอกส่วนประกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 

 

 
 
 

2. รายการในแถบเมนูแต่ละรายการมีรายการยอ่ยใด และใชท้าํงานอะไร 
 2.1 File :  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 Bitmap :  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 Set : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.4 Zoom : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ใบงานที� 2 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง เริ�มต้นการโปรแกรม 

แถบชื�อหนา้ต่าง 

แถบเมนู 

ส่วนแสดงผลกราฟิก 

ปุ่ มควบคุมการเปิด - ปิดหนา้ต่าง 

เต่าโลโก 

แผงปุ่ มควบคุม 

หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ  

ส่วนแสดงผลขอ้ความ 

ช่องป้อนคาํสั�ง 

แถบเลื�อนส่วนแสดงผลขอ้ความ 

แถบเลื�อนส่วนแสดงผลกราฟิก 
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1.  ใหน้กัเรียนลากเส้นบอกส่วนประกอบต่าง ๆ บนหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 

 

 
 

 
 
2.  รายการในแถบเมนูแต่ละรายการมีรายการยอ่ยใด และใชท้าํงานอะไร 
 2.1  File :  New เปิดแฟ้มขอ้มูลเพื�อทาํงานใหม่, Load เปิดแฟ้มขอ้มูลเก่าเพื�อนาํงานมาแกไ้ข 
   Save บนัทึกแฟ้มในหน่วยความจาํลงสู่แฟ้มขอ้มูลเก่า 
   Save As บนัทึกแฟ้มขอ้มูลใหม่ , Edit ทาํการบนัทึกและแกไ้ขชุดคาํสั�ง 
   Erase ลบคาํสั�งยอ่ยที�ไม่ตอ้งการจากหน่วยความจาํ 
   Exit ออกจากโปรแกรมภาษาโลโก 
 2.2 Bitmap : New , Load Save , Save As, Print , Printer setup , Active Area 
 ใชจ้ดัการรูปภาพที�มีอยูใ่นแฟ้ม หรือที�อยูบ่นพื�นที�ทาํงานในหนา้จอหลกัของภาษาโลโก 
 โดยอาจจะทาํการบนัทึกรูปหนา้จอลงภาพ หรือเรียกรูปจากแฟ้มขอ้มูลขึ�นมาใช ้
 

เฉลยใบงานที� 2 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง เริ�มต้นการโปรแกรม 
 

แถบชื�อหนา้ต่าง      1 

แถบเมนู   2 

ส่วนแสดงผลกราฟิก  3 

ปุ่ มควบคุมการเปิด – ปิดหนา้ต่าง  4 

เต่าโลโก   5 

แผงปุ่ มควบคุม  6 

หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ   7 

ส่วนแสดงผลขอ้ความ  8 

ช่องป้อนคาํสั�ง  9 

แถบเลื�อนส่วนแสดงผลขอ้ความ 10 

แถบเลื�อนส่วนแสดงผลกราฟิก 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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 2.3 Set : Pensize กาํหนดขนาดปากกาที�ใชล้ากเส้นบนจอภาพ 
 Label Font  เลือกรูปแบบและขนาดตวัอกัษรเวลาพิมพล์งบนจอภาพ 
 Commander Font  ปรับรูปแบบและขนาดตวัอกัษรที�พิมพใ์นช่องป้อนชุดคาํสั�ง 
 PenColor  ปรับสีของเส้นที�ลาก,  FloodColor ปรับสีพื�นของภาพในพื�นที�ทาํงาน 
 ScreenColor  ปรับสีพื�นหลงัของหนา้จอหลกัของโปรแกรมภาษาโลโก 
 2.4 Zoom : ใชย้อ่และขยายขนาดภาพบนหนา้จอ 
 In ขยายใหใ้หญ่ขึ�น, Out ยอ่ภาพใหเ้ล็กลง, Normal ปรับเป็นขนาดมาตรฐาน 
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1. ใหน้กัเรียนสั�งเต่าพิมพข์อ้ความ และคน้หาวา่ รูปแบบของคาํสั�ง Print เป็นอยา่งไร  
  โดยปฏิบติัตามขั�นตอนต่อไปนี�  
 1.1 ใหเ้ขา้สู่โปรแกรมโลโก จนกระทั�งปรากฏหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 1.2 ใหพ้ิมพชื์�อเป็นภาษาองักฤษเขา้ไป แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
  ผลลพัธ์ที�ได ้คือ …………………………………………………………………………… 
 1.3 พิมพ ์Print แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
  ผลลพัธ์ที�ได ้คือ …………………………………………………………………………… 
 1.4 พิมพ ์Print (เวน้วรรค) ชื�อนกัเรียน แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
  ผลลพัธ์ที�ได ้คือ …………………………………………………………………………… 
 1.5 พิมพ ์Print แลว้ตามติดดว้ย ชื�อนกัเรียน แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
  ผลลพัธ์ที�ได ้คือ …………………………………………………………………………… 
 1.6 พิมพ ์Print [ชื�อนกัเรียน] แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
  ผลลพัธ์ที�ได ้คือ …………………………………………………………………………… 
 

2. จากผลลพัธ์ที�ได ้ในขอ้ 1.2 - 1.6  ลกัษณะคาํตอบที�เต่าตอบมี ..........ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลลพัธ์ที�ไดใ้นขอ้ 1.2 , 1.4 , 1.5 แสดงวา่…………………………………...…………………… 
4. ผลลพัธ์ที�ไดใ้นขอ้ 1.3 แสดงวา่………………………………………………...………………… 
5. ผลลพัธ์ที�ไดใ้นขอ้ 1.6 แสดงวา่…………………………………………………...……………… 
6. รูปแบบของคาํสั�ง Print คือ………………………………………………………..……………… 
 

 

 

 

ใบงานที� 3 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง เริ�มต้นการโปรแกรม 
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1.  ใหน้กัเรียนสั�งเต่าพิมพข์อ้ความ และคน้หาวา่ รูปแบบของคาํสั�ง Print เป็นอยา่งไร  
 โดยปฏิบติัตามขั�นตอนต่อไปนี�  
 1.1 ใหเ้ขา้สู่โปรแกรมโลโก จนกระทั�งปรากฏหนา้ต่าง MSWLogo Screen 
 1.2 ใหพ้ิมพชื์�อเป็นภาษาองักฤษเขา้ไป แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
   ผลลพัธ์ที�ได ้คือ ....... I don't know how  to …ชื�อ … 

 1.3 พิมพ ์Print แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
   ผลลพัธ์ที�ได ้คือ ....... not enough inputs to print....... 
 1.4 พิมพ ์Print (เวน้วรรค) ชื�อนกัเรียน แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
   ผลลพัธ์ที�ได ้คือ ......... I don't know how  to …ชื�อ …..... 
 1.5 พิมพ ์Print แลว้ตามติดดว้ย ชื�อนกัเรียน แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
   ผลลพัธ์ที�ได ้คือ ....... I don't know how  to print…ชื�อ …...... 
 1.6 พิมพ ์Print [ชื�อนกัเรียน] แลว้กด Enter หรือ คลิกปุ่ม Execute 
   ผลลพัธ์ที�ได ้คือ .......…ชื�อ …......... 
 

2. จากผลลพัธ์ที�ได ้ในขอ้ 1.2 - 1.6  ลกัษณะคาํตอบที�เต่าตอบมี ..........ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1.   I don't know how  to …ชื�อ …            (ไม่รู้จกัค่านั�น) 
 2.   not enough inputs to print   (ค่านาํเขา้เป็นค่าวา่ง) 

 3.  …ชื�อ …    (แสดงค่านั�น) 
 

3. ผลลพัธ์ที�ไดใ้นขอ้ 1.2 , 1.4 , 1.5  แสดงวา่ เต่าไม่รู้จกัคาํสั�ง หรือไม่เขา้ใจคาํสั�งนั�น 

4. ผลลพัธ์ที�ไดใ้นขอ้ 1.3  แสดงวา่  ค่านาํเขา้เป็นค่าวา่ง 
5. ผลลพัธ์ที�ไดใ้นขอ้ 1.6  แสดงวา่ เต่ารู้จกัคาํสั�ง,  เต่าปฏิบติัตามคาํสั�ง 
6. รูปแบบของคาํสั�ง Print  คือ  Print [ขอ้ความ] 
 

 

 

เฉลยใบงานที� 3 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 

เรื�อง เริ�มต้นการโปรแกรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(เพิ�มเติม) รายวชิา คอมพิวเตอร์  
ชั#น  มธัยมศึกษาปีที� 3 ภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2556 
หน่วยการเรียนรู้ที� 1  เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื�องตน้ เวลา  6  ชั�วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 เรื�อง  คาํสั�งพื�นฐาน เวลา 2 ชั�วโมง 
 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. นกัเรียนรู้และเขา้ใจลกัษณะการเคลื�อนที�และการหนัหวัเต่า 
 2. นกัเรียนรู้และเขา้ใจคาํสั�งพื�นฐานในการสั�งใหเ้ต่าวาดภาพ 
 3. นกัเรียนสามารถใชค้าํสั�งพื�นฐานในการสั�งใหเ้ต่าวาดภาพได ้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ดา้นความรู้ (Knowledge) 
  1.1 รู้และเขา้ใจลกัษณะการเคลื�อนที�และการหนัหวัเต่า 
  1.2 รู้และเขา้ใจคาํสั�งพื�นฐานในการสั�งใหเ้ต่าวาดภาพรูปแบบของคาํสั�ง Print 
 2. ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) 
  2.1 สามารถใชค้าํสั�งพื�นฐานในการสั�งใหเ้ต่าวาดภาพ 
 3. ดา้นคุณลกัษณะ (Attitude) 
  3.1 มีความมุ่งมั�นในการทาํงาน 
  3.2 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการคน้ควา้ 
  3.3 มีวนิยั ความรับผิดชอบในการทาํงาน 
  3.4 เห็นคุณค่าของการเรียนรู้คาํสั�งพื�นฐาน 
 
สาระสําคัญ 
 การสั�งให้เต่าทาํงาน โดยการพิมพค์าํสั�งในช่องป้อนคาํสั�ง ภาษาโลโกมีคาํสั�งที�จะสั�งให้
เต่าวางปากกาเพื�อลากเส้น หรือยกปากกาเพื�อไม่ใหมี้เส้นเกิดขึ�น ดงันี�  
 คาํสั�งยกปากกา  คือ  PenUp      หรือเขียนยอ่เป็น  PU 
 คาํสั�งวางปากกา คือ  PenDown  หรือเขียนยอ่เป็น  PD 
 คาํสั�งเขียนรูปวงกลมลอ้มรอบตวัเต่า  คือ  Circle 
 คาํสั�งเขียนส่วนโคง้รอบตวัเต่า  คือ  Arc 
 คาํสั�งเปลี�ยนขนาดใหเ้ส้น 
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 รูปแบบของคําสั�งเปลี�ยนขนาดให้เส้น คือ 
 

 
 
 คาํสั�งซ่อน   คือ  HideTurtle   หรือเขียนยอ่เป็น  HT 
 คาํสั�งแสดงเต่า  คือ  ShowTurtle  หรือเขียนยอ่เป็น  ST 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ลกัษณะการเคลื�อนที�และการหนัหวัเต่า 
 2. คาํสั�งพื�นฐานในการสั�งใหเ้ต่าวาดภาพ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ขั#นนําเข้าสู่บทเรียน (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  1.1 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและสนทนาเกี�ยวกับการเข้าไปใช้งานเครือข่าย    
สังคมออนไลน์ (Edmodo) จากการเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้ที� 2  
  1.2 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที� เกิดจากการจัดการเรียนรู้         
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 
  1.3 ครูให้นกัเรียนแข่งขนัสั�งเต่าพิมพ์ขอ้ความแสดงชื�อของตนเอง ใครไดผ้ลลพัธ์   
เป็นคนแรกและถูกตอ้งไดรั้บรางวลัจากครู 
 2. ขั#นสอน  (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
  2.1 ขั�นสร้างความขดัแยง้ทางปัญญา 
   ครูกาํหนดให้นกัเรียนสร้างรูปสี�เหลี�ยมในโปรแกรม MSWLogo และดาํเนินการ
โพสตค์าํสั�งที�สร้างขึ�นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) 
  2.2 ขั�นปรับเปลี�ยนความคิด 
    นักเรียนศึกษาใบความรู้ที�  5  จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) เป็น
รายบุคคล และหลงัจากนั�นจบักลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกลุ่มเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน สรุปความรู้ที�
ไดรั้บจากใบความรู้ที� 5 บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) 
  2.3 ขั�นสร้างความคิดใหม่ 
   นกัเรียนดาํเนินการสั�งเต่าวาดรูปจากความรู้ที�ได้รับจากใบความรู้ที� 5 พร้อมทั�ง
สอบถามปัญหาต่าง ๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) นกัเรียนและครูร่วมกนัตอบคาํถาม
ของผูที้�สงสัย และแบ่งปันความรู้ของตนเองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo) 

Setpensize [ความกวา้งของเส้น  ความสูงของเส้น] 
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 3. ขั#นสรุปผล  (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  ตวัแทนนักเรียนสรุปบทเรียนและผลการทาํกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Edmodo) ส่วนครูช่วยสรุปบทเรียนและผลการทาํกิจกรรมการจัดการเรียนรู้       
เพิ�มเติมจากนกัเรียน 
 4. ขั#นวดัและประเมินผล (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
  4.1 นกัเรียนทาํใบงานที� 4  เรื�อง  คาํสั�งพื�นฐาน 
  4.2 สังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 
    แจง้นักเรียนเรื�องการทาํแบบทดสอบวดัผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที� 1 แผนการ
จดัการเรียนรู้ที� 1 - 3 จาํนวน 10 ขอ้ ใชเ้วลา 10 นาที (ทดสอบนอกเวลา) 
 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ที� 5 คาํสั�งพื�นฐาน 
 2. ใบงานที� 4  คาํสั�งพื�นฐาน 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Edmodo)  
 4. โปรแกรม MSWLogo 

5. เครื�องคอมพิวเตอร์ 
 6. อินเทอร์เน็ต 
 
การวดัและประเมินผล 

 1. ใบความรู้ที� 5  คาํสั�งพื�นฐาน 
 2. ใบงานที� 4  คาํสั�งพื�นฐาน 
 3. แบบสังเกตจากการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 
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1.  คําสั�ง PenUp และ PenDown 

 การสั�งให้เต่าทาํงาน โดยการพิมพ์คาํสั�งในช่องป้อนคาํสั�ง เมื�อเต่าถูกสั�งให้เคลื�อนที�จะ
ปรากฏเส้นทางเกิดขึ�นเสมือนกบัเต่าถือปากกาลากเส้นไปด้วย ในบางครั� งเราอาจตอ้งการให้เต่า
เคลื�อนที�ไปโดยไม่มีเส้นขึ�นตามทางที�ผา่น ภาษาโลโกมีคาํสั�งที�จะสั�งให้เต่าวางปากกาเพื�อลากเส้น 
หรือยกปากกาเพื�อไม่ใหมี้เส้นเกิดขึ�น ดงันี�  
 คาํสั�งยกปากกา  คือ  PenUp      หรือเขียนยอ่เป็น  PU 
 คาํสั�งวางปากกา คือ  PenDown  หรือเขียนยอ่เป็น  PD 
 ตัวอย่าง การใชค้าํสั�ง PenUp และ PenDown 
 
                โปรแกรม            ผลลพัธ์ 
  

                                     
 

                 ภาพประกอบ 10  ตวัอยา่งการใชค้าํสั�ง PenUp และ PenDown 

 

ใบความรู้ที� 5 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 

เรื�อง คําสั�งพื#นฐาน 

CS 

Forward 100 

Right 90 

PenUp 

Forward 50 

PenDown 

Forward 50 

Right 90 

Forward 100 

Right 90 

Forward 50 

Right 90 

Forward 100 
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2.  คําสั�งเขียนรูปวงกลมและส่วนโค้ง 

  คาํสั�งเขียนรูปวงกลมลอ้มรอบตวัเต่า  คือ  Circle 
  คาํสั�ง Circle เป็นคาํสั�งสําหรับสั�งเต่าให้เขียนรูปวงกลมลอ้มรอบตวัเต่า โดยมีตวัเต่า
เป็นจุดศูนยก์ลาง  
  เงื�อนไขของคาํสั�งจะประกอบดว้ยจาํนวน 1 จาํนวน ซึ� งเป็นความยาวรัศมีของวงกลม 
  รูปแบบของคําสั�งเขียนรูปวงกลม คือ 

 

 
 

  โดย m คือความยาวของรัศมี 
  ตัวอย่าง คาํสั�ง Circle 
  Circle 300  ผลลพัธ์ที�ได ้คือ วงกลมมีรัศมี 300 หน่วย ดงัรูป 5.2 ตวัอยา่งการใชค้าํสั�ง 
Circle 
 

 
 

ภาพประกอบ 11  ตวัอยา่งการใชค้าํสั�ง Circle 

 
  คาํสั�งเขียนส่วนโคง้รอบตวัเต่า  คือ  Arc 
  คาํสั�ง Arc เป็นคาํสั�งเขียนส่วนโคง้รอบตวัเต่า โดยมีตวัเต่าเป็นจุดศูนยก์ลาง ผลการใช้
คาํสั�งจะขึ�นอยูก่บัทิศทางของหวัเต่า ตาํแหน่งของเต่าและเงื�อนไขที�ระบุต่อทา้ยคาํสั�ง 
  เงื�อนไขของคาํสั�งจะประกอบดว้ยจาํนวน 2 จาํนวน  
  จาํนวนแรก คือ ขนาดของมุมที�รองรับความยาวของส่วนโคง้ ถา้จาํนวนแรกเป็นบวก 
ส่วนโคง้จะเคลื�อนที�ตามเขม็นาฬิกา ถา้เป็นลบ ส่วนโคง้จะเคลื�อนที�ทวนเขม็นาฬิกา 
  จาํนวนที�สอง คือ ความยาวของรัศมีที�มีตวัเต่าเป็นศูนยก์ลาง 

Circle m 
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 รูปแบบของคําสั�งเขียนส่วนโค้ง คือ 

 

 
 

 โดย n คือ ขนาดของมุม และ m คือความยาวของรัศมี 
 ตัวอย่าง คาํสั�ง Arc 
 Arc 180 200 เมื�อเต่ามีตาํแหน่งอยูที่�บา้น หวัเต่าจะชี�ไปทางทิศเหนือ 
 ผลลพัธ์ที�ได ้คือ ส่วนโคง้ของวงกลมที�รองรับมุมที�จุดศูนยก์ลาง 180 องศา ละมีรัศมี 200 
หน่วย ตามเข็มนาฬิกา หรือรูปครึ� งวงกลมของวงกลมที�มีรัศมี 200 หน่วย ดงัรูป 5.3 ตวัอยา่งการใช้
คาํสั�ง Arc 

 

 
 

ภาพประกอบ 12  ตวัอยา่งการใชค้าํสั�ง Arc 

 

3.  คําสั�งเปลี�ยนขนาดให้เส้น 

 รูปแบบของคําสั�งเปลี�ยนขนาดให้เส้น คือ 

 
 

 
 เช่น  Setpensize [5 5] หมายถึง การเปลี�ยนขนาดใหเ้ส้น โดยมีความกวา้ง 5 หน่วย และสูง 5 หน่วย 
 
4.  คําสั�งซ่อนและแสดงตัวเต่า  
 ตวัเต่าที�ปรากฏบนส่วนแสดงผลกราฟิก ช่วยใหรู้้ตาํแหน่งในการวาดภาพ แต่เมื�อวาดภาพ
เสร็จ มกัไม่ตอ้งการใหเ้ต่าปรากฏในภาพวาด หรือตอ้งการซ่อนตวัเต่าเพื�อใหภ้าพดูสวยงาม 

Arc n m 

Setpensize [ความกวา้งของเส้น  ความสูงของเส้น] 
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 คาํสั�งซ่อน   คือ  HideTurtle   หรือเขียนยอ่เป็น  HT 
 คาํสั�งแสดงเต่า   คือ  ShowTurtle  หรือเขียนยอ่เป็น  ST 
 

5.  การบันทกึภาพ 

 ภาพต่าง ๆ ที�ปรากฏในส่วนแสดงผลกราฟิก เราสามารถบันทึกเก็บไวโ้ดยคลิกเมนู 
Bitmap และเลือก Save AS จะปรากฏใหเ้ราใส่ชื�อ File ที�ตอ้งการเก็บและกดปุ่ม Save  
 หรือสั�งพิมพอ์อกทางเครื�อง Printer คลิกเมนู Bitmap และเลือก Print แลว้คลิก OK 
 หมายเหตุ คาํสั�งในเมนู คลิกเมนู Bitmap มีดงันี�  
 • New   เริ�มตน้ส่วนแสดงผลกราฟิกใหม่ (ลบภาพเดิมทิ�งทั�งหมด) 
 • Load  ดึงแฟ้มภาพอื�นมาใชง้านในส่วนแสดงผลกราฟิก 
 • Save  บนัทึกภาพลงแฟ้มขอ้มูลเดิม 
 • Save AS  บนัทึกภาพลงแฟ้มขอ้มูลที�กาํหนด 
 • Print   พิมพภ์าพออกทางเครื�องพิมพ ์
 • Printer Setup กาํหนดลกัษณะกระดาษ และชนิดเครื�องพิมพที์�ใชง้าน 
 • Active Area กาํหนดขนาดของพื�นที�ส่วนแสดงผลกราฟิก 
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1.  ใหน้กัเรียนวาดรูปที�ได ้เมื�อพิมพค์าํสั�งต่อไปนี�ในช่องป้อนคาํสั�ง ตามลาํดบั 
 

                                           ผลลพัธ์ที�ได ้คือ 
  FD 120   กดแป้น Enter                                     
 RT 100   กดแป้น Enter 
 FD 80     กดแป้น Enter 
 LT 120   กดแป้น Enter 
 FD 60    กดแป้น Enter 
 

2.  เขียนคาํสั�งเพื�อวาดรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส สามเหลี�ยมดา้นเท่า และรูปวงกลม 
 
 
  
 
 
  
 

 
 

                
 
3.  ใหน้กัเรียนใชค้าํสั�งพื�นฐานที�ไดเ้รียนรู้วาดรูปตามความคิด 1 รูป ที�ประกอบขึ�นจากรูปหลาย ๆ เหลี�ยม
และรูปวงกลม  (ดาํเนินการบนัทึกเป็นภาพ และเขียนคาํสั�งที�สร้างส่งครูใน Edmodo)   

ใบงานที� 4 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 

เรื�อง คําสั�งพื#นฐาน 

 

………………………………………………………………..

……………………………….………………………………. 

………………………………………………………………..

………………………………. 
………………………………………………………………..

……………………………….………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………….………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..
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1.  ใหน้กัเรียนวาดรูปที�ได ้เมื�อพิมพค์าํสั�งต่อไปนี�ในช่องป้อนคาํสั�ง ตามลาํดบั 
 

                                    ผลลพัธ์ที�ได ้คือ 
 

  FD 120   กดแป้น Enter                                     
 RT 100   กดแป้น Enter 
 FD 80     กดแป้น Enter 
 LT 120   กดแป้น Enter 
 FD 60    กดแป้น Enter 
 
 

2.  เขียนคาํสั�งเพื�อวาดรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส สามเหลี�ยมดา้นเท่า และรูปวงกลม 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

                
 

3.  ให้นกัเรียนใช้คาํสั�งพื�นฐานที�ไดเ้รียนรู้วาดรูปตามความคิด 1 รูป ที�ประกอบขึ�นจากรูปหลาย ๆ 
เหลี�ยมและรูปวงกลม  (ดาํเนินการบนัทึกเป็นภาพ และเขียนคาํสั�งที�สร้างส่งครูใน Edmodo)   

- จากจินตนาการและการออกแบบของนกัเรียน - 

เฉลยใบงานที� 4 

หน่วยที� 1 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 

เรื�อง คําสั�งพื#นฐาน 

 

FD 100   RT 90   FD 100   RT 90  

FD 100   RT 90   FD 100   RT 90 

FD 100 RT 120  

FD 100 RT 120  

FD 100 RT 120 

Circle 200 

Circle 180 

Arc 270 160 

Arc 180 130 

Arc 90 70 
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แบบทดสอบท้ายชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 
 
 

คําชี#แจง 

 1.  แบบทดสอบนี� เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ เวลา 15 นาที 
 2.  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว 
 
1.  ขอ้ใดกล่าวถึงขั�นตอนการเขา้สู่โปรแกรม MSWLogo ไดถู้กตอ้งที�สุด 
 ก. Start > Windows > Logo 
 ข. Start > Microsoft > Logo 
 ค. Start > Microsoft Windows Logo > Microsoft Windows Logo  
 ง. Start > Microsoft > Windows > MSWLogo 
2.  สัญลกัษณ์ที�ใชแ้ทนโปรแกรม MSWLogo คือขอ้ใด 
 

 ก.   
  

 ข.   
 

 ค.   
  

 ง.   
 

3.  รูปสามเหลี�ยมที�ปรากฏในส่วนแสดงผลกราฟิก เรียกวา่อะไร 
 ก. ภาพกราฟิก  
 ข. เต่าโลโก 
 ค. คาํสั�ง  
 ง.  บา้นของเต่า 
4.  ถา้ตอ้งการสั�งใหเ้ต่าทาํงานไดต้อ้งป้อนคาํสั�งที�ใด 

ก. ส่วนแสดงผลกราฟิก 
ข. ส่วนแสดงผลขอ้ความ 
ค. หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 
ง. ช่องป้อนคาํสั�ง 
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5.  ขอ้ใดคือรูปแบบการสั�งใหเ้ต่าโลโกพิมพข์อ้ความ “Hello” ไดถู้กตอ้ง 
ก.  Hello  
ข.  Print Hello 
ค.  Print “Hello”  
ง.  Print [Hello] 

6.  คาํสั�งใหเ้ต่าเดินหนา้ 50 หน่วย ใชค้าํสั�งในขอ้ใด 
 ก. Back 50 
 ข. Left 50 
 ค. Forward 50 
 ง. Right 50 
7.  คาํสั�งในขอ้ใดสั�งเต่าเขียนรูปวงกลมลอ้มรอบตวัเต่า 

ก. Forward 100 
ข. Circle 100 
ค. Arc 90 100 
ง. Right 100 

8.  ถา้ตอ้งการให้เต่าเคลื�อนที�ไปโดยไม่มีเส้นลากขณะที�เดิน จะตอ้งใชค้าํสั�งใด 
 ก. Pendown 
 ข. Penup 
 ค. Home 
 ง. CS 
9.  ถา้ตอ้งการซ่อนตวัเต่าให้ภาพดูสวยงาม จะตอ้งใชค้าํสั�งใด 
 ก. HT      
 ข. ST 
 ค. CS      
 ง. PU 
10.  ขอ้ใดเป็นวธีิการบนัทึกภาพที�สร้างขึ�นในโปรแกรม MSWLogo ไดถู้กตอ้งที�สุด 
 ก. File > Save As 
 ข. File > Save  
 ค. Bitmap > Save As 
 ง. Set > Save As 
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เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง หลกัการเขียนโปรแกรมเบื#องต้น 
 

 
 
 

 

ขอ้ คาํตอบ 

1. ค.   Start > Microsoft Windows Logo > Microsoft Windows Logo 

2. ก.   

3. ข.  เต่าโลโก 
4. ง.  ช่องป้อนคาํสั�ง 
5. ง.  Print [Hello] 
6. ค.  Forward 50 
7. ข.  Circle 100 
8. ก.  Pendown 
9. ก.  HT 
10. ค.  Bitmap > Save As 
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แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรมในชั#นเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที�.........เรื�อง.................................................... 

 

ชื�อผู้เรียน 

ความร่วมมือ       

ในการทาํ         

กจิกรรมกลุ่ม 

การอภิปราย

และแสดง

ความคิดเห็น 

ความ    

รับผดิชอบ 

ความ    

ตั#งใจ 

ตรงต่อ

เวลา 

      

      

      

      
      

      

      
      

      

      

      
      

      

      

 

ลงชื�อ…………………………………………… 
(…………………………………………………..…..) 

ผูป้ระเมิน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสังเกตการปฏิบติักิจกรรมในชั�นเรียน 

 
1.  ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมกลุ่ม 
 ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี    2  คะแนน 
 ใหค้วามร่วมมือค่อนขา้งนอ้ยตอ้งคอยกระตุน้  1  คะแนน 
 ไม่ใหค้วามร่วมมือ     0  คะแนน 
2.  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 แสดงและรับฟังเหตุผลของผูอื้�น    2  คะแนน 
 แสดง หรือ รับฟังเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง   1  คะแนน 
 ไม่แสดง และ ไม่รับฟังเหตุผลของผูอื้�น   0  คะแนน 
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3.  ความรับผดิชอบ 
 มีความรับผดิชอบในงานที�ทาํเป็นอยา่งดี   2  คะแนน 
 มีความรับผดิชอบในงานที�ทาํค่อนขา้งนอ้ยคอยกระตุน้ 1  คะแนน 
 ไม่มีความรับผดิชอบ     0  คะแนน 
4.  ความตั�งใจ 
 ทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ มีสมาธิ  2  คะแนน 
 ทาํงานแต่ความละเอียดรอบคอบค่อนขา้งนอ้ย ขาดสมาธิ 1  คะแนน 
 ไม่สนใจทาํงานและไม่ดาํเนินการทาํงาน   0  คะแนน 
5.  ตรงต่อเวลา 
 ทาํงานเสร็จทนัตามกาํหนดและมีคุณภาพ   2  คะแนน 
 ทาํงานเสร็จทนัตามกาํหนดแต่ไม่มีคุณภาพ  1  คะแนน 
 ทาํงานเสร็จไม่ทนัตามกาํหนดและไม่มีคุณภาพ  0  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เครืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีมต่ีอชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

เรือง การเขยีนโปรแกรมภาษาโลโก  สําหรับนักเรียนชั0นมธัยมศึกษาปีที 3 
 

คําชี�แจง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามใหค้รบทุกตามความคิดเห็นของนกัเรียน  โดยใส่เครื องหมาย  � 
เพียงขอ้ละ 1 ช่องเท่านั&น 

 

ระดับความพงึพอใจ 
 ระดบั  5   หมายถึง  พึงพอใจมากที�สุด 
 ระดบั  4    หมายถึง พึงพอใจมาก 
 ระดบั  3    หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 ระดบั  2    หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
 ระดบั  1    หมายถึง พึงพอใจนอ้ยที�สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านปัจจัยนําเข้า 

    1.1  ชุดกิจกรรมมีคาํชี&แจงในการปฏิบติักิจกรรมที ชดัเจน อ่านแลว้ 
เขา้ใจง่าย 

    1.2  ชุดกิจกรรมมีตวัอกัษร รูปภาพประกอบที เหมาะสม 

    1.3  เนื&อหาที กาํหนดมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    1.4  เรียงลาํดบัเนื&อหาจากง่ายไปหายากเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
    1.5  เวลาที ใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมเพียงพอต่อการเรียนรู้เนื&อหา     

ในแต่ละชุด 

     

2.  ด้านกระบวนการ 

    2.1  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 

    2.2  กิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้หาคาํตอบ รวบรวมขอ้มูล  สรุป
และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
    2.3  กิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรม        

ดว้ยตนเอง เป็นคู่หรือร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

     

    2.4  กิจกรรมการเรียนการสอนมีลาํดบัความยากง่ายที เหมาะสม      
    2.5  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา      
3.  ด้านผลผลติ 
    3.1  นกัเรียนเกิดองคค์วามรู้ สรุปองคค์วามรู้ไดจ้าการเรียน            

ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.2  นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
    3.3  นกัเรียนไม่ทอ้ถอยในการแกปั้ญหาเมื�อพบอุปสรรค 
    3.4  นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ1นงานหรือผลงานจากการทาํงาน

และการร่วมกระบวนการกลุ่ม 
    3.5  นกัเรียนมีความพึงพอใจจากการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคอนสตรัคติวสิตบ์นเครือข่ายสังคมออนไลน์  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

156

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียน  เรือง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
ชั0นมัธยมศึกษาปีที 3 ฉบับวดัผลหลงัเรียน (Post-test) 

-------------------------------------------------- 
คําชี0แจง 

1.  แบบทดสอบนี1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ เวลา 30 นาที 
2.  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบที�ถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว 

 
1.  ขอ้ใดกล่าวถึงขั1นตอนการเขา้สู่โปรแกรม MSWLogo ไดถู้กตอ้งที�สุด 
 ก. Start > Windows > Logo 
 ข. Start > Microsoft > Logo 
 ค. Start > Microsoft Windows Logo > Microsoft Windows Logo  
 ง. Start > Microsoft > Windows > MSWLogo 
2.  ปุ่ม Execute ใชไ้ดเ้หมือนกบัคาํสั�งใด 
 ก. Status  
 ข. Reset 
 ค. Enter  
 ง. Setup 
3.  รูปสามเหลี�ยมที�ปรากฏในส่วนแสดงผลกราฟิก เรียกวา่อะไร 
 ก. ภาพกราฟิก  
 ข. เต่าโลโก 

ค. คาํสั�ง  
ง. บา้นของเต่า 

4.  ถา้ตอ้งการสั�งใหเ้ต่าทาํงานไดต้อ้งป้อนคาํสั�งที�ใด 
 ก. ส่วนแสดงผลกราฟิก 
 ข. ส่วนแสดงผลขอ้ความ 

ค. หนา้ต่างผูบ้งัคบัการ 
ง. ช่องป้อนคาํสั�ง 

5.  ขอ้ใดคือรูปแบบการสั�งใหเ้ต่าโลโกพิมพข์อ้ความ “morning” ไดถู้กตอ้ง 
 ก. Print [morning] 
 ข. Print “morning” 
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 ค. Print morning 
 ง. Morning 
6.  คาํสั�งใหเ้ต่าเดินถอยหลงั 100 หน่วย ใชค้าํสั�งในขอ้ใด 
 ก. Left 100 
 ข. Forward 100 
 ค. Right 100 
 ง. Back 100 
7.  คาํสั�งในขอ้ใดสั�งเต่าเขียนรูปวงกลมลอ้มรอบตวัเต่า 
 ก. Forward 100 
 ข. Circle 100 
 ค. Arc 90 100 
 ง. Right 100 
8.  ถา้ตอ้งการใหเ้ต่าเคลื�อนที�ไปโดยมีเส้นลากขณะที�เดิน จะตอ้งใชค้าํสั�งใด 
 ก. Pendown 
 ข. Penup 
 ค. Home 
 ง. CS 
9.  ถา้ตอ้งการใหเ้ต่ากลบัมาจุดเริ�มตน้ ตอ้งใชค้าํสั�งใด 
 ก. Home     

ข. SC 
ค. CS      
ง. Delete 

10.  คาํสั�งใหเ้ต่าหนัไปทางซา้ย 90 องศา ใชค้าํสั�งในขอ้ใด 
 ก. Back 90 
 ข. Left 90 
 ค. Forward 90 
 ง. Right 90 
11.  การเรียกคาํสั�งใหเ้ต่าทาํงานซํ1 าตามจาํนวนครั1 งที�ตอ้งการ เราเรียกคาํสั�งนี1วา่อะไร 
 ก. คาํสั�งวนซํ1 า 
 ข. คาํสั�งกระบวนความ 
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 ค. คาํสั�งเดินหนา้ 
 ง. คาํสั�งถอยหลงั 
12.  คาํสั�งวนซํ1 ามีรูปแบบของคาํสั�งอยา่งไร 

ก. Repeat m n [คาํสั�งหรือชุดกระบวนความ]                      
 ข. Repeat n [คาํสั�งหรือชุดกระบวนความ] 
 ค. Forward m n [คาํสั�งหรือชุดกระบวนความ] 
 ง. Forward n [คาํสั�งหรือชุดกระบวนความ]   
13.  ขอ้ใดใชค้าํสั�งวาดรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสไดถู้กตอ้ง 
 ก. FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100  
 ข. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 
 ค. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 
 ง. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 
14.  ถา้ตอ้งการสร้างรูป 3 เหลี�ยมดา้นเท่า ที�มีดา้นแต่ละดา้น 50 หน่วย จะใชค้าํสั�งใด 
 ก. Repeat 3 [Forward 50  Right 90]  
 ข. Repeat 3 [Right 50]  
 ค. Repeat 3 [Forward 50  Right 120] 
 ง. Repeat 3 [Forward 50  Right 50] 
15.  หากตอ้งการสร้างรูปแปดเหลี�ยมใชค้าํสั�งใด 
 ก. Repeat 6 [Forward 50  Right 45] 
 ข. Repeat 6 [Forward 50  Right 60] 
 ค. Repeat 6 [Forward 50  Right 72] 
 ง. Repeat 6 [Forward 50  Right 120] 
16.  ขั1นตอนในการสร้างกระบวนความตอ้งเริ�มตน้ดว้ยอะไรก่อน 
 ก. Repeat 
 ข. Edit 
 ค. TO 
 ง. END 
17.  รูปแบบคาํสั�งใดใชส้าํหรับสั�งเต่าใหเ้ขียนรูปส่วนโคง้รอบตวัเต่า 
 ก. Circle n  
 ข. SETPC n 
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 ค. ARC n m  
 ง. CS n m 
18.  จากคาํสั�ง ARC 90 100 ตวัเลขที�ขีดเส้นใตห้มายความวา่อยา่งไร 
 ก. ความยาวของเส้นรอบวง เท่ากบั 90 หน่วย 
 ข. ความยาวของเส้นผา่ศูนยก์ลาง เท่ากบั 90 องศา 
 ค. ความยาวของรัศมี เท่ากบั 90 หน่วย 
 ง. ขนาดของมุม เท่ากบั 90 องศา 
19.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี�ยวกบักระบวนความ 

ก. การตั1งชื�อของกระบวนความ ตอ้งไม่ซํ1 ากบัคาํสั�งในภาษาโลโก 
 ข. หากตอ้งการเก็บกระบวนความไวอ้ยา่งถาวรจะตอ้งบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํหลกั 
 ค. กระบวนความในภาษาโลโกขึ1นตน้ดว้ย TO ตามดว้ยชื�อกระบวนความ  และจบลงดว้ย 

End เสมอ 
 ง. การทาํงานครั1 งหนึ�ง อาจมีการสร้างกระบวนความหลาย ๆ กระบวนความได ้   
20.  ขอ้ใดคือความหมายของกระบวนความ 
 ก. เป็นรูปแบบคาํสั�งที�ทาํใหเ้ต่าทาํงานซํ1 าตามตอ้งการ 
 ข. เป็นชุดคาํสั�งที�นาํคาํสั�งต่าง ๆ มารวมกนัทาํใหท้าํงานสะดวกขึ1น 
 ค. เป็นสิ�งที�มีการกาํหนดค่า เปลี�ยนแปลงเต่า และอา้งอิงไดด้ว้ยคาํสั�งในโปรแกรม 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
21.  ขอ้ใดเป็นการเริ�มตน้สร้างกระบวนความไดถู้กตอ้ง 
 ก. ชื�อกระบวนความ  
 ข. To ชื�อกระบวนความ 
 ค. To Repeat ชื�อกระบวนความ  
 ง. To n ชื�อกระบวนความ 
22.  ขอ้ใดคือความหมายของตวัแปร 
 ก. สิ�งที�มีการกาํหนดค่า เปลี�ยนแปลงค่า และอา้งอิงไดด้ว้ยคาํสั�ง 
 ข. สิ�งที�มีการกาํหนดค่าใชใ้นการเคลื�อนยา้ยเต่า 
 ค. สิ�งที�มีการกาํหนดค่าสั�งใหเ้ต่าหยดุทาํงาน 
 ง. สิ�งที�มีการกาํหนดค่าตาํแหน่งเริ�มตน้ 
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23.  ขอ้ใดคือเป็นรูปแบบการกาํหนดค่าตวัแปรไดถู้กตอ้ง 
 ก. Triangle :: size  
 ข. Triangle ; size  

ค. Triangle :size  
ง. Triangle :  size  

24.  จากกระบวนความ star :size :angle ขอ้ใดคือตวัแปร 
ก. size   
ข. star 

 ค. angle   
 ง. ทั1งขอ้ ก และ ค 
25.  ขอ้ใดคือรูปแบบกระบวนความที�มีการกาํหนดตวัแปร 
 ก. To ชื�อกระบวนความ “ตวัแปร 
 ข. Edit ชื�อกระบวนความ “ตวัแปร 
 ค. Edit ชื�อกระบวนความ :ตวัแปร 
 ง. To ชื�อกระบวนความ :ตวัแปร 
26.  จากขอ้มูลกระบวนความ To Square :size ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. กระบวนความนี1 มีตวัแปร 1 ตวั 
 ข. กระบวนความนี1 มีตวัแปร 2 ตวั 
 ค. กระบวนความนี1 มีตวัแปร 2 ตวั 
 ง. กระบวนความนี1 มีไม่มีตวัแปร  
27.  SETPC เป็นคาํสั�งยอ่มาจากขอ้ใด 
 ก. SETPENSIZE 
 ข. SETSCREENCOLOR 
 ค. SETFLOODCOLOR 
 ง. SETPENCOLOR 
28.  SETPC เป็นคาํสั�งใหเ้ต่าทาํอะไร 
 ก. กาํหนดสีปากกา 
 ข. กาํหนดสีพื1น 
 ค. กาํหนดสีขอบ 
 ง. กาํหนดขนาดปากกา 
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29.  ขอ้ใดคือรูปแบบการกาํหนดสีพื1น 
 ก. SETFC [10 20 30] 
 ข. SETFC (10 20 30) 
 ค. SETSC [10 20 30] 
 ง. SETSC (10 20 30) 
30.  ขอ้ใดคือรูปแบบการกาํหนดสีภายในขอบเขตที�กาํหนด 
 ก. SETFC (10 20 30) 
 ข. SETSC [10 20 30] 
 ค. SETPC (10 20 30) 
 ง. SETFC [10 20 30] 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ6ทางการเรียน  เรือง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก 
ชั0นมัธยมศึกษาปีที 3 ฉบับวดัผลหลงัเรียน (Post-test) 

 
ขอ้ คาํตอบ ขอ้ คาํตอบ 
1. ค.  Start > Microsoft Windows Logo > 

Microsoft Windows Logo 
16. ค.  TO 

2. ค.  Enter 17. ค.  ARC n m 
3. ข.  เต่าโลโก 18. ง.  ขนาดของมุม เท่ากบั 90 องศา 
4. ง.  ช่องป้อนคาํสั�ง 19. ข.  หากตอ้งการเก็บกระบวนความ       

ไวอ้ยา่งถาวรจะตอ้งบนัทึกไว ้         
ในหน่วยความจาํหลกั 

5. ก.  Print [morning] 20. ง.  ถูกทุกขอ้ 
6. ง.  Back 100 21. ข.  To ชื�อกระบวนความ 
7. ข.  Circle 100 22. ก.  สิ�งที�มีการกาํหนดค่า เปลี�ยนแปลงค่า 

และอา้งอิงไดด้ว้ยคาํสั�ง 
8. ก.  Pendown 23. ค.  Triangle :size 
9. ก.  Home 24. ง.  ทั1งขอ้ ก และ ค 
10. ข.  Left 90 25. ง.  To ชื�อกระบวนความ : ตวัแปร 
11. ก.  คาํสั�งวนซํ1 า 26. ก.  กระบวนความนี1 มีตวัแปร 1 ตวั 
12. ข.  Repeat n                                      

[คาํสั�งหรือชุดกระบวนความ] 
27. ข.  SETSCREENCOLOR 

13. ข.  FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 
100 RT 90 FD 100 RT 90 

28. ก.  กาํหนดสีปากกา 

14. ค.  Repeat 3 [Forward 50  Right 120] 29. ค. SETSC [10 20 30] 
15. ก.  Repeat 8 [Forward 50  Right 45] 30. ง. SETFC [10 20 30] 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ค่าความเหมาะสม และค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื�องมือ  (IOC) 
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ตาราง  14  แสดงผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 

X  S.D. 
ความ

เหมาะสม คนที# 
1 

คนที# 
2 

คนที# 
3 

คนที# 
4 

คนที# 
5 

1.  คาํนาํหรือคาํชี1แจง
ประกอบการใชชุ้ดกิจกรรม 

มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 
2.  คู่มือและบทบาทของครู         

 2.1  สื#อความหมายชดัเจน 

เขา้ใจง่าย 5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 
 2.2  ชี1แจงขอ้ปฏิบติัในการ

ใชชุ้ดกิจกรรมไดช้ดัเจน 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 

 2.3  กาํหนดบทบาทของครู
ไดช้ดัเจน ละเอียด

ครบถว้น 5 5 5 3 4 4.40 0.89 มาก 
 2.4  ช่วยใหค้รูทราบวธีิการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 

3.  คู่มือและบทบาทของ      
นกัเรียน         

 3.1  สื#อความหมายชดัเจน 
เขา้ใจง่าย           5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 

 3.2  ชี1แจงขอ้ปฏิบติัในการ

ใชชุ้ดกิจกรรมไดช้ดัเจน 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 
 3.3  กาํหนดบทบาทของ  

นกัเรียนไดช้ดัเจน 5 5 5 3 4 4.40 0.89 มาก 

 3.4  กาํหนดการประเมินผล
ที#ชดัเจนแก่นกัเรียน 4 4 4 4 4 4.00 0.00 มาก 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
  

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 

X  S.D. 
ความ

เหมาะสม คนที# 
1 

คนที# 
2 

คนที# 
3 

คนที# 
4 

คนที# 
5 

4.  แผนการจดัการเรียนรู้         
 4.1  มีองคป์ระกอบของ

แผนการจดัการเรียนรู้
ครบถว้นและเหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที#สุด 

 4.2  ผลการเรียนรู้             
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และสาระการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบัตวัชี1วดั 
สาระการเรียนรู้      
แกนกลาง ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา  
ขั1นพื1นฐาน พุทธศกัราช 
2551 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที#สุด 

 4.3  เนื1อหาเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 5 5 4 4 4 4.40 0.55 มาก 

 4.4  เนื1อหาเป็นไปตาม    
ขั1นตอนการเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที#สุด 

 4.5  กิจกรรมการเรียนรู้    
ส่งเสริมใหน้กัเรียนใช้
กระบวนการคิด      
การเรียนรู้ และสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 3 5 5 4 4 4.20 0.84 มาก 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
  

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

ของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 
X  S.D. 

ความ

เหมาะสม คนที# 

1 

คนที# 

2 

คนที# 

3 

คนที# 

4 

คนที# 

5 

 4.6  กิจกรรมการเรียนรู้

เหมาะสมกบัจุดประสงค ์

และสาระการเรียนรู้ 3 4 5 4 5 4.20 0.84 มาก 

5.  สื#อการเรียนรู้         

 5.1  สอดคลอ้งกบั            

จุดประสงคก์ารเรียนรู้   

และเนื1อหา 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 

 5.2  เนื1อหาและภาษาที#ใช้

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 

 5.3  เหมาะสมกบัวยั พื1นฐาน 

ประสบการณ์ของผูเ้รียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที#สุด 

 5.4  สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

การเรียนรู้ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากที#สุด 

 5.5  ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

ความคิด เกิดความคิด

รวบยอด และสร้าง 

องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 3 5 5 4 4 4.20 0.84 มาก 

 5.6  ช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะ 

กระบวนการกลุ่ม   

กลา้แสดงความคิดเห็น

กบัผูอื้#น 3 5 5 4 5 4.40 0.89 มาก 
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ตาราง  14  (ต่อ) 
  

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 
ของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 

X  S.D. 
ความ

เหมาะสม คนที# 
1 

คนที# 
2 

คนที# 
3 

คนที# 
4 

คนที# 
5 

 5.7  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
สรุปองคค์วามรู้ดว้ย 
ตนเองและนาํความรู้  
ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั
ได ้ 3 5 4 5 5 4.40 0.89 มาก 

6.  การวดัและประเมินผล         
 6.1  สอดคลอ้งและ      

ครอบคลุมกบั           
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที#สุด 

 6.2   วดัไดค้รอบคลุม      
กบัเนื1อหา 3 5 5 4 5 4.40 0.89 มาก 

 6.3  มีความเที#ยงตรง      
และเชื#อถือได ้ 3 5 4 5 5 4.40 0.89 มาก 

 ค่าเฉลี#ยรวม 4.40 4.88 4.80 4.20 4.44 4.54 0.53 มากที#สุด 
 ค่าส่วนเบี#ยงเบนมาตรฐาน

ทั1งหมด 0.91 0.33 0.41 0.58 0.51 0.28 0.34 
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ตาราง  15  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิH        
ทางการเรียนกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขอ้ที# 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 

∑R  IOC แปลผล 
คนที# 1 คนที# 2 คนที# 3 คนที# 4 คนที# 5 

1. -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 เหมาะสม 
2. -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 เหมาะสม 
3. -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 เหมาะสม 
4. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
5. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
6. -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 เหมาะสม 
7. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
8. +1 +1         +1   +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
14. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
15. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
17. +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
19. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
20. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
21. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
22. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
25. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

ขอ้ที# 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 

∑R  IOC แปลผล 
คนที# 1 คนที# 2 คนที# 3 คนที# 4 คนที# 5 

26. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
27. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
28. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
29. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
30. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
31. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
32. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
33. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
34. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
35. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
36. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
37. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
38. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
39. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
40. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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ตาราง  16  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบประเมินความพึงพอใจของชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้ 

 

ขอ้ที# 
ความคิดเห็นของผูเ้ชี#ยวชาญ (5 คน) 

∑R  IOC แปลผล 
คนที# 1 คนที# 2 คนที# 3 คนที# 4 คนที# 5 

1.         
1.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
1.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
1.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

2.         
2.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

3.         
3.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
3.3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
3.4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3.5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจําแนก  และค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบ 
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ตาราง 17   แสดงค่าความยากง่าย (P)  ค่าอาํนาจจาํแนก (R) และค่าความเชื�อมั�น (r) ของแบบทดสอบ 

 วดัผลสัมฤทธิ' ทางการเรียน 

 

แบบทดสอบขอ้ที� ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 

1. 0.80 0.40 

2. 0.80 0.40 

3. 0.70 0.60 

4. 0.80 0.40 

5. 0.70 0.20 

6. 0.80 0.40 

7. 0.70 0.60 

8. 0.80 0.40 

9. 0.80 0.40 

10. 0.70 0.20 

11. 0.80 0.40 

12. 0.70 0.20 

13. 0.60 0.80 

14. 0.80 0.40 

15. 0.80 0.40 

16. 0.80 0.40 

17. 0.70 0.20 

18. 0.80 0.40 

19. 0.80 0.40 

20. 0.80 0.40 

21. 0.80 0.40 

22. 0.80 0.40 

23. 0.70 0.20 

24. 0.80 0.40 

25. 0.80 0.40 
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ตาราง 17   (ต่อ) 

 

แบบทดสอบขอ้ที� ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 

26. 0.70 0.60 

27. 0.80 0.40 

28. 0.80 0.40 

29. 0.80 0.40 

30. 0.80 0.40 

 

 ค่าความเชื�อมั�นทั6งฉบบั (Reliability : คาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์)  = 0.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

การวิเคราะห์แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมือวจิัย 
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ตาราง  18  แสดงคะแนนการทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบันักเรียน 

3 คน 

 

เลขที% ชุดที% 1 ชุดที% 2 ชุดที% 3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ*  

1 7 7 6 16 

2 5 5 4 19 

3 8 9 8 21 

ค่าเฉลี%ย 6.67 7 6 18.67 

   E1 = 65.57 

 

 E2= 62.23 

 

ตาราง  19  แสดงคะแนนการทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบันักเรียน 

9 คน 

 

เลขที% ชุดที% 1 ชุดที% 2 ชุดที% 3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ*  

1 9 10 7 22 

2 9 10 6 23 

3 8 9 6 23 

4 7 7 6 18 

5 8 8 9 25 

6 7 7 9 24 

7 7 7 8 28 

8 7 5 8 19 

9 6 6 7 25 

ค่าเฉลี%ย 7.67 7.67 7.33 23.00 

   E1 = 75.57 

 

 E2= 76.67 
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ตาราง  20  แสดงคะแนนการทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กบันักเรียน 

15 คน 

 

เลขที% ชุดที% 1 ชุดที% 2 ชุดที% 3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ*  

1 10 9 10 30 

2 10 7 9 28 

3 9 8 10 21 

4 9 9 8 15 

5 9 8 8 17 

 6 8 7 9 27 

7 9 7 8 27 

8 8 8 7 28 

9 7 7 8 26 

10 7 10 8 18 

11 8 9 8 26 

12 7 10 8 29 

13 8 8 7 30 

14 9 9 6 28 

15 8 8 8 15 

ค่าเฉลี%ย 8.40 8.27 8.13 24.33 

   E1 = 82.67 

 

 E2= 81.11 
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ตาราง  21  แสดงผลสรุปการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

เลขที% ก่อนเรียน (30) หลงัเรียน (30) ผลต่าง  (D) 

1 10 25 15 

2 14 28 14 

3 8 22 14 

4 13 26 13 

5 7 21 14 

6 12 29 17 

7 10 25 15 

8 7 22 15 

9 6 23 17 

10 11 23 12 

11 8 20 12 

12 8 25 17 

13 15 30 15 

14 9 24 16 

15 7 18 11 

16 11 24 13 

17 17 30 13 

18 10 24 14 

19 5 23 18 

รวม 188 462 275 

เฉลี%ย 9.89 24.32 14.47 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

  
ชื�อ - ชื�อสกุล   นางดวงนภา  สิงหพนัธ์ุ 

วนั เดือน ปีเกดิ  2  มิถุนายน  2527 

สถานที�เกดิ   โรงพยาบาลพระปกเกลา้ อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที( 87/18  ซอยหชัลีวลิล ์ ถนนท่าเรือจา้ง  

    ตาํบลวงักระแจะ  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ครู  คศ. 1 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม  

    อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 

ประวตัิการศึกษา   

 พ.ศ. 2542  มธัยมศึกษาปีที(  3   

     โรงเรียนศรียานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2545  มธัยมศึกษาปีที(  6   
     โรงเรียนศรียานุสรณ์ จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2549  วทิยาศาสตรบณัฑิต วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 

     มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2553  ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู (ป.บณัฑิต) 

     มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2557  ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 

     มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
 

 

 

 

 


