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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) 
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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
  



8 

สมมติฐานในการวจัิย 
 นกัเรียนที*เรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตบ์นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เรื* องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก สําหรับนักเรียนชั#นมธัยมศึกษาปีที* 3 มีผลสัมฤทธิl  
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 

 




