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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.  




