
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 



 

 

87

 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 
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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 




