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บทท่ี 1  

บทนำ 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึงกำหนดบทบาทครูให้ทำหน้าท่ีเป็นผู้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด ให้ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ได้คิดเองปฏิบัติเอง  มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
โดยครูจะเป็นผู้วางแผนร่วมกับผู้เรียน  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้กำลังใจ ช้ีแนะแนวทาง
การแสวงหาความรู้ท่ีถูกต้องให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้    นั่นคือจะต้องพยายามทำให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาสติปัญญาของตนเองไปสู่ขั้นสูงสุดเท่าท่ีตนเองจะกระทำได้  ซึ่งผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง
โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครู หรือพ่อแม่  รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม   กอปรกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด  โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การ
คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการติดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติ-
วิสต์ ( Constructivism )  เช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในผู้เรียน  โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกับความรู้ ความเข้าใจเดิมท่ีมีมาก่อน  โดยพยายามนำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ และปรากฏการณ์ท่ีตนพบเห็นสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Schema) ซึ่ง
โครงสร้างทางปัญญาประกอบไปด้วยความหมาย หรือความเข้าใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีแต่ละบุคคลมีประสบการณ์  
หรือเหตุการณ์ ท้ังนี้อาจเป็นความเข้าใจหรือคำอธิบายเกี่ยวกับความรู้ของแต่ละบุคคล (Vygotsky. 1929, 
Hein. 1991,  อ้างถึงใน บุษยพล วารีย์. 2553 : 2 )  การจัดการเรียนรู้ท่ีมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาในส่ิงท่ีตนเองชอบและสนใจโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน รวมถึง
แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อร่วมกันสร้างช้ินงาน และนำเสนอผลงานเพื่อศึกษาร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น 
การอภิปราย การวิจารณ์เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และ
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เหมาะสำหรับการเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ความรู้ การเรียนรู้ร่วมกันอยู่บนหลักการของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคต่างๆออกแบบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  เช่น การ
ทำงานเป็นทีม  การทำโครงงาน เป็นต้น   ตลอดจนการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เช่น การใช้เครื่องมือส่ือสารทางไกล หรือบริการต่างๆ ท่ีมีในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  กระดานสนทนา  ห้องสนทนา เพื่อเป็นส่ือกลางในการสนทนา อภิปราย ค้นคว้า 
แก้ปัญหาร่วมกับผู้เรียนอื่นๆ  ซึ่งการดำเนินการสอนในลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตาม
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แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism )  ซึ่งเช่ือว่าผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านทางการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ได้แก่ เด็ก กับ ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูและเพื่อน ในขณะท่ีเด็กอยู่ในบริบทของสังคม
และวัฒนธรรม (Sociacultural context )  การเรียนการสอนตามแนวทาง ดังกล่าวได้ใช้ทฤษฏีการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning) โดย ผู้เรียนต้องมีการสนทนากับคนอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องท่ี
กำลังเรียนรู้ กระบวนการนี้คือ การร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้เรียนตกผลึกและกล่ันกรอง
ส่งท่ีสร้างขึ้นแทนความรู้ภายในสมองมาเป็นคำพูดท่ีใช้ในการสนทนาท่ีแสดงออกมาภายนอกท่ีเป็นรูปธรรม   

แนวคิดการนำส่ือสังคมจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเริ่มเข้ามาบี
บทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เช่ยนในปัจจุบัน  จึงสามารถท่ีจะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) มาใช้โดยเฉพาะใน
ด้านการประยุกต์โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) มาใช้ในการเรียนการสอน โดยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ (Social Constructivism) กับ
การใช้ส่ือสังคม(Social Media) ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่า
จะช่วยให้สามารถพบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใน
ส่ิงแวดล้อมใหม่ท่ีทันสมัยและน่าสนใจ  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  
และทำให้ผู้เรียนเกินการเรียนรู้ท้ังในด้านเนื้อหาและด้านไอซีทีควบคู่กันไป  รวมทั้งสามารถท่ีจะนำความรู้
ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และทำให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของตนเองต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดา
มาตุวิทยา 

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทิ
นัดดามาตุวิทยา 
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ขอบเขตการวิจัย 

 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล   เป็นนักเรียนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  ปีการศึกษา 2558  จำนวน  166 คน 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา                        

ปีการศึกษา 255  จำนวน 75 คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบจำเพาะเจาะจง โดยเลือกจากนักเรียนท่ีเรียน

รายวิชาฟิสิกส์ 

 

 2.  ระยะเวลาดำเนินการ    

      ดำเนินการทดลอง ระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง                        

จำนวน  54 คาบ  คาบละ 50 นาที   โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้   

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   

1  ตัวแปรต้น  (independent variable )  ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 

 
2  ตัวแปรตาม  ได้แก่    

2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิด
โซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6                
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา    

   2.2  ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทิ
นัดดามาตุวิทยา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ทฤษฎ ีSocial constructivism ได้ถูกนำมาศึกษาโดยนักจิตวิทยาการศึกษาหลายท่านซึ่งให้
ความสำคัญกับการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน แนวคิด Constructivism เป็นตัวสร้าง
ทฤษฎีสำคัญหลายทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ (behaviourism) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (social 
learning) ทฤษฎี constructivismและทฤษฎี social constructivism ของการพัฒนาผู้เรียน ซึง่สืบ
เนื่องมาจากทฤษฎีการพัฒนาทางพุทธิปัญญาของ Jean Piaget (Jean Piaget's theory of cognitive 
development) โดยทฤษฎีของ Piaget's ได้อธิบายข้ันตอน 4 ขั้นตอนของการพัฒนาท่ีเป็นผลสำเร็จและรู้จัก
กันในช่ือว่า constructivism, เนื่อง จากเขาเช่ือว่าเด็กจำเป็นท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจต่อโลกท่ีเขาอยู่ด้วยตัว 
เขาเอง ซึ่งประเด็นนี้ตรงข้ามกับทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์หรือทฤษฎีการเรียนรู้ (behaviourism, learning 
theory) ท่ี อธิบายว่าการพัฒนาเกิดขึ้นจากรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีจัดให้ เด็กจึงถูกมองว่าเป็นผู้รับท่ีเฉยชาต่อ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่เป็นตัวกำหนด พฤติกรรรมของตน ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎีของ Piaget (Piaget's theory) ท่ี
มองว่าเด็กมีการต่ืนตัวและโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมไม่ได้เฉยชาเช่นท่ีกล่าว ดังนั้น ทฤษฎี Social 
constructivism จึงขยายคำอธิบายของทฤษฎี constructivism ด้วยการนำตัวแปรบทบาทของบุคคลอื่นๆ ท่ี
ร่วมในปรากฏการณ์ (the role of other actors) and วัฒนธรรม (culture) เข้ามาใช้ในการอธิบายการ
พัฒนาการของเด็กด้วย ในความหมายท่ีกล่าว จึงอาจระบุได้ว่าทฤษฎีนี้ตรงข้ามกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
( social learning theory) ตรงท่ีเน้นการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลมากกว่าการสังเกตการณ์ 

การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  มีองค์ประกอบท่ีสำคัญดังนี้ 

1.  สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) มาจากพื้นฐานของ Cognitive Constructivist ของ 
เพียเจต์ เช่ือว่า ถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหา (Problem) ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive 
Conflict) หรือเรียกว่า เกิดการเสียสมดุลทางปัญญา ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญาให้เข้าสู่
ภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยการดูดซึม (Assimilation) หรือการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) จน กระท่ังผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุลหรือสามารถท่ี จะ
สร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได้ หรือเกิดการเรียนรู้นั่นเองในส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ท่ีสร้างขึ้น สถานการณ์
ปัญหาจะเป็นเหมือนประตูท่ีผู้เรียนจะเข้าสู่เนื้อหาท่ีจะเรียนรู้ โดยสถานการณ์ปัญหาท่ีสร้างขึ้นอาจมีหลาย
ลักษณะ เช่น 

1.1  เป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวที่ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดท่ีเรียน 
1.2   เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายระดับ สำหรับระดับมือใหม่ (Novice) ระดับเช่ียวชาญ 

(Expert) หรือง่าย ปานกลาง ยาก เป็นต้น 

http://www.answers.com/topic/social-learning-1
http://www.answers.com/topic/social-learning-1
http://www.answers.com/topic/jean-piaget
http://www.answers.com/topic/piaget-s-theory-of-cognitive-development
http://www.answers.com/topic/piaget-s-theory-of-cognitive-development
http://www.answers.com/topic/behaviorism-1
http://www.answers.com/topic/learning-theory-1
http://www.answers.com/topic/learning-theory-1
http://www.answers.com/topic/social-learning-theory
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1.3   เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายสภาพบริบท ท่ีผู้เรียนเผชิญในสภาพจริง 
1.4   เป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นเรื่องราว (Story) 
 

2.  แหล่งเรียนรู้ (Resource)  เป็นท่ีรวบรวมข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศท่ีผู้เรียนจะใช้ในการแก้
สถานการณ์ปัญหาท่ีผู้เรียนเผชิญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้ในส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ นั้นคงไม่ใช่เพียงแค่เป็นเพียง
แหล่งรวบรวมเนื้อหาเท่านั้น แต่รวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีผู้เรียนจะใช้ในการเสาะแสวงหาและค้นพบคำตอบ 
(Discovery) ซึ่งลักษณะของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มดัีงต่อไปนี้ 

2.1   ธนาคารข้อมูล 
2.2   แหล่งท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ เช่น ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
2.3   เครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนในการสร้างความรู้ เช่น อุปกรณ์ในการทดลอง 

3. ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) มาจากแนวคิดของ Social Constructivist ของ Vygotsky 
เช่ือว่าถ้าผู้เรียนอยู่ต่ำกว่า Zone of Proximal Development ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จำเป็นท่ี
จะต้องได้รับการช่วยเหลือท่ีเรียกว่า Scaffolding ซึ่ง ฐานความช่วยเหลือจะสนับสนุน ผู้เรียนในการแก้ปัญหา 
หรือการเรียนรู้ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ การเรียนรู้ให้สำเร็จด้วยตัวเองได้ โดยฐานความช่วยเหลืออาจ
เป็นคำแนะนำแนวทาง ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ 

4.  การโค้ช (Coaching) มาจากพื้นฐาน Situated Cognition และ Situated Learning หลัก 
การนี้ได้กลายมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีได้เปล่ียนบทบาทของครูท่ีทำ
หน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้หรือ บอกความรู้ มาเป็นการฝึกสอนท่ีให้ความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำสำหรับ
ผู้เรียนจะเป็น การฝึกหัด ผู้เรียน โดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเชิงการให้การรู้คิดและการสร้างปัญญา ซึ่ง
บทบาทของการฝึกสอนมีเงื่อนไขท่ีสำคัญดังนี้ 

4.1  เรียนรู้ผู้อยู่ในความดูแล หรือนักเรียนจากการสังเกตด้วยการฟังและการไต่ถามด้วยความ
เอาใจใส่ 

4.2  ควรสอบถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน โดยพยายามจัดส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 

4.3  สร้าง สร้างทางเป็นเชิงการสืบสวนอย่างมีความหมายต่อนักเรียนและพยายามสนับสนุน 
ให้นักเรียนสร้างเส้นทางอย่างมีเหตุผลและมีความหมายไปสู่ผู้ฝึกสอน 

4.4   ยอมรับในสติปัญญานักเรียน และพยายามช่วยแก้ไข ปรับปรุง เพื่อทำให้นักเรียนมีความ
เข้าใจ ในการเลือกเส้นทางการตัดสินใจหรือเลือกวิธีการท่ีจะปฏิบัติต่อไป 
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5. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaboration) เป็น องค์ประกอบหนึ่ง ท่ีมีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อขยาย มุมมองให้แก่ตนเอง การร่วมมือกันแก้ปัญหาจะสนับสนนุให้ผู้เรียน
เกิดการคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) เป็น แหล่งท่ีเปิดโอกาสให้ท้ังผู้เรียน ผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ ได้
สนทนาและแสดงความคิดเห็นของตนเองกับผู้อื่นสำหรับการออกแบบการร่วมมือกัน แก้ปัญหาในขณะสร้าง
ความรู้ นอกจากนี้การร่วมมือกันแก้ปัญหายังเป็นสำคัญในการปรับเปล่ียนและป้องกันความ เข้าใจ ท่ี
คลาดเคล่ือน (Misconception) ท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีเรียนรู้ รวมทั้งการขยายแนวคิด 

 

ความรู้เบื้องต้นของสื่อสังคม (Social Media) 

กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว  ได้กล่าวเกี่ยวกับ Social Media โดยแยกตามศัพท์ไว้ดังนี้    มีเดีย 
(Media) หมายถึง ส่ือหรือเครื่องมือท่ีใช้เพื่อการส่ือสาร   โซเชียล (Social) หมายถึง สังคม  ในบริบทของ
โซเชียลมีเดีย   โซเชียลหมายถึงการแบ่งปันในสังคม  ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา   หรือปฏิสัมพันธ์ใน
สังคม  โซเชียลมีเดีย ในท่ีนี้หมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทำให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง เพื่อท่ีจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น 

ภิเษก ชัยนิรันทร์ ให้นิยามเกี่ยวกับส่ือสังคม  จากนิยามของ Social Media ท่ีปรากฏในสารานุกรม
ออนไลน์  ว่า เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม   เป็นส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพร่กระจาย
ข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็นแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆคน (many-to-
many) และเป็นส่ือท่ีเปล่ียนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา  

ส่ือสังคม (Social Media) ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน 2.0 ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้
และผู้รับข้อมูล  ในขณะท่ี ทีวีและหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นกระดาษเป็นส่ือ แต่เป็นส่ือของการส่ือสารทางเดียว ผู้รับ
ข้อมูลไม่สามารถตอบกลับผู้ให้ข้อมูลทันทีทันใดได้ แต่จะเป็นส่ือท่ีมีการส่ือสาร 2 ทาง กล่าวคือผู้รับข้อมูล
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือตอบผู้ให้ข้อมูลได้ 

เครื่องมือส่ือสังคม โซเชียลมีเดีย สามารถช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากครู เพื่อน 

หรือผู้ท่ีมีความรู้อื่นๆได้อย่างรวดเร็ว  เพราะเป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท่ีมีขนาดใหญ่  อีกท้ังยังสามารถ

ใช้เป็นส่ือในการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้สืบค้นมาแล้ว ทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จนเกิดเป็นองค์ความรู้ท่ี

ตนเองประดิษฐ์ขึ้น  เมื่อได้องค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์และได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  ผู้เรียนยังสามารถใช้

เครื่องมือส่ือสังคม (Social Media) ในการจัดเก็บ บันทึก เป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

เพื่อให้บุคคลในสังคมออนไลน์ได้ร่วมกับแสดงความคิดเห็น ร่วมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆได้เช่นกัน  ดังนั้น ใน
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การจัดการเรียนรู้  สามารถนำเครื่องมือส่ือสังคม (Social Media)  มาใช้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเนื้อหาด้วยตนเอง ให้ส่ือสังคม (Social Media)  ในการค้นคว้า รวมรวม 

วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นความรู้ได้ด้วยตนเอง  ตัวอย่างของ ส่ือสังคม (Social Media)  มีผู้วิจัยเลือกมา

ศึกษา มีดังนี้  

1. Blog  ซึ่งเป็นการลดรูปจากคำว่า Weblog ซึ่งถือเป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content 
Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความเรียกว่า Post และทำการ
เผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการท่ีจะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำ web site ท้ังนี้การ
เรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาท่ีมาใหม่สุดก่อน จากนั้นก็ลดหล่ันลงไปตามลำดับของเวลา ปัจจุบันเกิด 
Blog ขึ้นมาจำนวนมากมาย และเพิ่มเนื้อหาให้กับโลกออนไลน์ได้เป็นจำนวนมหาศาลอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
นอกจากนี้เครื่องมือท่ีสำคัญท่ีทำให้เกิดลักษณะของ Social คือการเปิดให้บุคคลอื่นเข้ามาแสดงความเห็นได้  
จุดเด่นของ Blog ในด้านการนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  การแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักการเขียน Blog 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  โดย
ความรู้นั้นอาจได้มาจากการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้า ศึกษา และกล่ันกรองออกมาเป็นความเข้าใจของตนเอง ซึ่ง
ตรงกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  ด้วย   

2.  Social Networking  เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงผู้ใช้บริการหลายๆรายจนกลายเป็นสังคม  เว็บไซต์
ท่ีมีลักษณะของ Social Networking มีมากมาย แต่อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกจะสนใจใน
การสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนๆหรือครอบครัว เช่น Facebook, Hi5 หรือ Myspace และอีกประเภท คือ
สนใจในการสร้างเครือข่ายในเชิงธุรกิจ ท่ีเปิดให้ใส่ Resume และข้อมูลเชิงอาชีพต่างๆ เช่น Linkedin หรือ 
Plaxo เป็นต้น 

3.  Media Sharing   เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้เราสามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปันเพื่อ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน นักการตลาด ณ ปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาท่ีมีต้นทุนสูง 

เราอาจจะใช้กล้องดิจิตอลราคาถูกๆ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอ จากนั้นนำขึ้นไปสู่เว็บไซต์ Media 

Sharing เช่น Youtube หากความคิดนั้นเป็นท่ีช่ืนชอบ ก็ทำให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย  ในแวดวง

การศึกษามีการใช้งานส่ือสังคมลักษณะนี้มาขึ้น   

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อสังคม   

ธนาธร  ทะนานทอง (2551) ได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเว็บบล็อกซึ่ง
เป็นเว็บ 2.0 ในยุคของการติดต่อส่ือสารข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ มากขึ้น เช่น 
เสียง รูปภาพ และวีดิโอ เป็นต้น  ซึ่งเทคโนโลยีเว็บบล็อกนี้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีอยู่ในยุคเว็บ 2.0  มีลักษณะ
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เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวในรูปแบบง่ายต่อการใช้งานและการจัดการเนื้อหาภายใน ดังนั้น จะพบว่ามีผู้ใช้เว็บบล็อก
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน  จากการท่ีเว็บบล็อกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย   

ปรัชญนันท์  นิลสุข (2550)  นำการพัฒนามัลติมีเว็บบล็อก เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับ
สถาบันอุดมศึกษา  เป็นการวิจัยและพัฒนามัลติเว็บบล็อกเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้  เจตคติ  และความพึงพอใจต่อมัลติเว็บบ็อกในการจัดการเรียนรู้   

ขวัญชีวา  ว่องนิติธรรม (2551)  ทำการวิจัย เรื่องการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและ
เว็บบล็อกเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเขียนของนักเรียนใน
ระดับก้าวหน้า  โดยมีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเขียนของนักเรียนในระดับก้าวหน้า ก่อนและหลังการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการและเว็บบล็อก  ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและ
เว็บบล็อกมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  2. นักเรียนมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากได้เรียนโดยการใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและ
เว็บบล็อก 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้น  พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

สังคม สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างรวดเร็ว  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  อีกท้ัง

ยังเป็นแรงจูงใจท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนำส่ือสังคมเข้ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีก้าวทันเทคโนโลยี และเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างมีความสุข  ได้รับความรู้ 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคม ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง 

พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นการวิจัย

กึ่งทดลอง  โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design    มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอน

สตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทิ

นัดดามาตุวิทยา  โดยมีขัน้ตอนการดำเนินการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 

 

วิธีวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตาม
แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  ประชาการท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ  เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 75  คน  ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 
ดำเนินการทดลอง ระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาในการทดลอง  จำนวน  28 คาบ  คาบละ 
50 นาที   โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้   

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  และตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก ่
1. ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
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วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนเฉล่ียการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยส่ือสังคม โดยใช้สถิติ  t–test  (dependent)  

การวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยใช้คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

การสร้างส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  พลังงานภายในระบบ สำหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคม  

โดยประยุกต์จากขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนของไพโรจน์ ตีรณธนากุล , ไพบูลย์  เกียรติโกมล และเสกสรร 

แย้มพิจิน  (อ้างถึงใน อัจฉรา ,2552 : 89)   

ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์  (Analysis) 
ขั้นที่ 2  การออกแบบ  (Design) 
ขั้นท่ี 3  การพัฒนา  (Development) 
ขั้นที่ 4  การนำไปใช้  (Implementation) 
ขั้นที่ 5  การตรวจสอบ  (Evaluation)    

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์  (Analysis)  ผู้วิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการสร้าง
แบบประเมินสำหรับการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เช่น องค์ประกอบ คุณสมบัติ แหล่ง
ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  เพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนารปูแบบโครงสร้างเว็บไชต์ท่ีจะเป็นพื้นท่ีสำหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคม  ให้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย   

ขั้นที่ 2  การออกแบบ  (Design)   มีกระบวนการในการออกแบบบทเรียนบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์   ซึ่งการกำหนดวิธีการนำเสนอจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะกำหนดเป็นหน่วย
การเรียน  และกำกับด้วย ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยกำหนดเนื้อหาในแต่ละ
ตอนจากนั้นนำมาจัดลำดับ  

ขั้นที่ 3  การพัฒนา  (Development)  หลังจากได้ออกแบบและเรียบเรียงลำดับเนื้อหาในการ
จัดการสอนแล้ว  นำไปจัดทำบทเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอน
สตรัคติวิสต์  เรื่อง  พลังงานภายในระบบ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุ
วิทยา  ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้  

1.  การสร้างบทเรียน    
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    การสร้างบทเรียน   ผู้วิจัยดำเนินการสร้างบทเรียน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1.1  จัดเตรียมทรัพยากรและสื่อสังคมสำหรับสนับสนนุกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.1.1 เว็บไซต์ Wordpress .com  สำหรับบรรจุเนื้อหาบทเรียน  แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม  คลิปวีดิโอต่างๆ  

1.1.2 Google doc  สำหรับการจัดกระทำเอกสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การ
สร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล  การแบ่งปันและใช้งานเอกสารร่วมกัน 

1.1.3 เว็บไซต์  Slideshere.com  สำหรับการแบ่งปันส่ือประเภท เอกสารบทเรียน 
1.1.4 เว็บไซต์ Youtube.com  สำหรับการแบ่งปันส่ือประเภทวิดีทัศน์  
1.1.5 เว็บไซต์ Facebook.com  เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการ

ติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็นกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับครู   
1.1.6 โปรแกรมพื้นฐานการจัดการเอกสารต่างๆ ประกอบบทเรียน เช่น  MS 

Office  โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ  โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร เป็นต้น 
 

1.2 จัดดำเนินการพัฒนาสื่อสังคม (Social Media) 
1.2.1 สร้างส่ือประกอบการเรียนการสอน  สถานการณ์ปัญหาเป็นวิดีทัศน์  

บทความจากข่าวต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับของไหล  เช่น สถานการณ์น้ำท่วม โดยจัดดำเนินการสร้างหน่วยการ
เรียนรู้บนเว็บ wordpress.com   และแบบประเมินความพึงพอใจ  แบบสำรวจต่างๆ ท่ีต้องการใช้  จาก
เครื่องมือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำพวก  google doc  สร้างการเช่ือมโยงไปยังแหล่งสืบค้นเพิ่มเติมเพื่อจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1.2.2 สร้างกลุ่มผู้เรียนบนเว็บไซต์ facebook.com เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดเห็นกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับครู  

1.2.3 สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตาม
แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  พลังงานภายในระบบ  ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การทำกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้จากกระบวนการปฏิสัมพันธ์  จะมีครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีทำ
หน้าท่ีช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้  เป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสารท่ีมีความหมายเพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  และแนะนำขั้นตอนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม  โดยการจัดกิจกรรมผสมผสานระหว่างการเรียนในช้ันเรียนปกติ และเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

1.2.4 การใช้โมดูล (module)  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานแลกเปล่ียนความรู้และ
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนบนเครือFacebook  ได้แก่  โพส (Post)  ห้องสนทนา (Chat room)   วีดิโอ 
(Video)  และลิงค์ (Link) 

2.  การออกแบบระบบการเรียนรู้ของบทเรียน    
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ผู้วิจัยสร้างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  
พลังงานภายในระบบ  จากเว็บไซต์ Wordpress.com  จากนั้นจึงจัดระบบการเรียนรู้ในเว็บดังกล่าวซึ่ง
ประกอบด้วย หน้าหลัก การเข้าสูระบบ รายวิชา  ปฏิทิน  กำหนดการจัดกิจกรรม  จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับเนื้อหา
รายวิชา  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  รายงานผลคะแนน  ผลการจัดกิจกรรม  ผลนำเสนอผลงานนักเรียน  และ 
เพิ่มเติมการจัดทำเครื่องมือต่างๆ สำหรับช่วยเหลือผู้เรียน เช่น คู่มือการใช้งานเครือข่ายสังคม  เช่น  
Facebook , Wordpress ,slideshere ,youtube   เป็นต้น 

ขั้นที่ 4  การนำไปใช้  (Implementation)  หลังจากได้บทเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  พลังงานภายในระบบ  ตามระบบการเรียนรู้
ท่ีต้องการแล้วแล้วผู้วิจัย นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างไว้บน
เว็บไซต์http://indyteacher.wordpress.com    

ขั้นที่ 5  การประเมินผล  (Evaluation)   เป็นการจรวจสอบคุณภาพของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  พลังงานภายในระบบ   โดยผู้เช่ียวชาญด้านส่ือการ
นำเสนอ จำนวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านส่ือการนำเสนอ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นเครื่องมือใน
การประเมินคุณภาพของบทเรียน   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ก่อนการเรียนการสอน (ข้ันแนะนำ )  เป็นขั้นที่นักเรียนรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  พลังงานภายในระบบ  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเริ่มการเรียน  รวมท้ังปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ีทำร่วมกันในช้ัน
เรียนปกติ  ครูผู้สอนนำแนะการใช้ส่ือสังคม เพื่อประโยชน์ในการเรียน และช้ีแจงภาระงานของนักเรยีนท่ีต้อง
ดำเนินการ    

2.  การจัดการเรียนการสอน    แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี ้

2.1  ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ ซึ่งครูจะ

กำหนดสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับบทเรียน  จากส่ือสังคมท่ีเตรียมไว้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถาม 

กำหนดประเด็นท่ีจะศึกษา   ร่วมกันกำหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องท่ีจะศึกษาให้มีความ 

ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะช่วยให้นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นท่ีจะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางท่ีใช้ในการ

สำรวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย  ในขั้นตอนนี้ครูจะมอบหมายภาระงาน  ในช้ันเรียนปกติ  อาจเป็นใบงาน 

ใบความรู้  ใบกิจกรรม  
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2.2  ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) ให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้า  จากแหล่งเรียนรู้

อิสระ  โดยแบ่งหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม  จัดเรียงลำดับการทำงาน  บอกแนวทางและอธิบายวิธีการหาคำตอบ  

โดยวิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่น ทำการทดลอง ทำกิจกรรมภาคสนาม  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

ช่วยสร้างสถานการณ์จำลอง (simulation)  จากส่ือสังคมท่ีครูเตรียมไว้    หรือศึกษาหาข้อมูลจาก

เอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอ  สำหรับการตอบคำถาม 

2.3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) ให้นักเรียนทุกลุ่มนำข้อมูล ข้อสนเทศ ท่ีได้มา

วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลท่ีได้ในรูปต่าง ๆ ของกลุ่มตนเอง ว่าความรู้ท่ีค้นคว้ามามีความ

เหมาะสม  โดยอาจนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์  หรือรูปแบบอื่นๆ  

2.4  ขั้นขยายความรู้ (elaboration)  เป็นการเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้อสรุปท่ีได้จากการศึกษา

ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ  โดยท่ีนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์จาก

สถานการณ์หรือปัญหาของกลุ่ม  โดยใช้การส่ือสารผ่านส่ือสังคม   

2.5  ขั้นประเมิน (evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี

ความรู้  อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ  

ขั้นตอนนี้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ในส่ือสังคมท่ีครูสร้างไว้ 

 3.  หลังการเรียน  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

เรื่อง  พลังงานภายในระบบ  ภายหลังจากท่ีจบบทเรียนแล้ว  ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  และทำการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีผลต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอน

สตรัคติวิสต์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  

4.  ขั้นวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง  มีขั้นตอนดังนี ้

4.1  เมื่อศึกษากิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอนแต่ละเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว  นำผลของการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  
เรื่อง  พลังงานภายในระบบ   

4.2  สรุปผลการศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  
พลังงานภายในระบบ   
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 การคึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ 

เรื่อง พลังงานภายในระบบ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  มี

วัตถุประสงค์ คือ  1)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัค

ติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  และ 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคม

ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1   ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอน

สตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ 

 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

วิชาฟิสิกส์  เรื่อง พลังงานภายในระบบ 
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ตอนท่ี 1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียล
คอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ   

 การทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ

วิสต์  วิชาฟิสิกส์  ดำเนินการโดยนำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีผ่านการเรียนเรื่อง 

พลังงานภายในระบบ  วิชาฟิสิกส์  จำนวน   54 คน  และทำการเปรียบเทียบผลของคะแนนท่ีได้จากการทำ

แบบทดสอบท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน  ดังแสดงในตาราง ท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชา

ฟิสิกส์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการทดสอบที่ได้จาก จำนวนผู้เรียน 𝒙 sd t 
การทดสอบก่อนเรียน 54 1.92 .816 18.039 
การทดสอบหลังเรียน 54 7.44 1.178 

 

 ผลการจากการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตารางท่ี 1  พบว่าค่าเฉล่ียของ

คะแนนก่อนเรียน (𝒙 = 1.92 )  และคะแนนหลังเรียน  (𝒙 = 7.44)  และผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่า t-test  พบว่าได้ค่า t เท่ากับ 18.039 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ
วิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  สามารถช่วยในให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
(รายละเอียด ดังตารางในภาคผนวก) 

 

ตอนที่ 2   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

วิชาฟิสิกส์  เร่ือง  พลังงานภายในระบบ  
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 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ใช้แบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า (Ratting Scale )  5 ระดับ ตามวิธีของลิ

เคิร์ท ซึ่งผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  แสดงไว้ในตารางท่ี  4.2  ดังนี้ 

 

 

 

ตารางท่ี  4.2   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  

รายการประเมิน 𝒙 SD 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  ความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์ 4.16 0.59 มาก 

2.  ความเหมาะสมของการออกแบบเช่ือมโยง (Link) 4.32 0.57 มาก 

3.  การแนะนำการเรียนบทส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์ 3.97 0.64 มาก 

4.  ขั้นตอนการเข้าใช้งานสะดวกเข้าใจง่าย 3.71 0.57 มาก 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

6.  การแจ้งรายละเอียดการวัดและประเมินผล 3.92 0.78 มาก 

7.  ความเหมาะสมของการรายงานผลการเรียน 3.58 0.68 มาก 

8.  ความสะดวกในการส่งงาน 3.87 0.78 มาก 

9.  สามารถเรียนซ้ำเมื่อไม่เข้าใจ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

10. การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

11. การให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา 4.42 0.50 มาก 

12. การออกแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจชวนติดตาม 4.16 0.59 มาก 

13. การเรียงลำดับเนื้อหา 4.21 0.84 มาก 

14. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทเรียน 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

15. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 

16. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.34 0.48 มาก 

17. ความเหมาะสมของการใช้ส่ือสังคมประเภทต่างๆ 4.34 0.53 มาก 

18. การเปิดโอกาสให้ปรับปรุงผลงาน 4.53 0.56 มากท่ีสุด 
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19. มีการจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น 4.26 0.55 มาก 

20. เกิดความรู้สึกท่ีดีในการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมประเภท

ต่างๆ 

4.39 0.50 มาก 

ผลการประเมิน 4.27 0.66 มาก 

 

 จากตาราง 4.2   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ

วิสต์  วิชาฟิสิกส์  เรื่อง พลังงานภายในระบบ  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียล

คอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์  เรื่อง พลังงานภายในระบบ  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ  4.27  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.66   โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้น

เรียน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41  รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของเนื้อหากับ

ระดับของผู้เรียน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43    ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก  
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง 

พลังงานภายในระบบ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา   ผู้วิจัยใช้แบบ

แผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยมีวัตถปุระสงค์ คือ   1)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายใน

ระบบ  และ 2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดมาตุวิทยา  

ซึ่งดำเนินการทดลองแบบกลุ่มท่ีศึกษาเพียงกลุ่มเดียว และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง            

( One Group Pretest – Posttest Design )  โดยกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเป็นนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 54 คน  ซึ่งได้มาจากการ

สุ่มอย่างง่าย ( Simple sampling ) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการสร้างการส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายใน

ระบบ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลการศึกษา คือ  พบว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาในส่ิงท่ีตนเองชอบและสนใจโดยใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อร่วมกันสร้างช้ินงาน และนำเสนอผลงานเพื่อศึกษา

ร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การวิจารณ์เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการ

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
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 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย 

ค่าเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียน  (�̅�= 7.44   SD = 1.178 )สูงกว่าค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน               

(�̅�=  1.92 , SD = 0.816 )  สรุปว่า  ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงาน

ภายในระบบ  ท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น   

 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชา

ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตาม

แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  อยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมีค่าเท่ากับ 4.27  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66  สรุปว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

 1.  ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีสร้างขึ้นโดยมีการวางแผนเพื่อควบคุมคุณภาพตลอดข้ันตอนการออกแบบและการสร้าง  

จึงทำให้ได้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา

ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  นำเสนอร่วมกับการใช้ส่ือสังคมรูปแบบต่างๆ 

ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา  ลักษณะการเรียนรู้เป็นการเกิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบต่อประเด็นเนื้อหาท่ี

ศึกษาผ่านส่ือสังคม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครู มีการใช้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องร่วมในการเรียนรู้  จึงทำให้ส่ือสังคมท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศุภนันท์ พิมดี   (2550)   ศึกษาผลของส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอน

สตรัคติวิสต์ท่ีสอดคล้องกับการทำงานของสมอง เรื่องอาชีพ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 พบว่า  การออกแบบและพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีพัฒนาตามแนวคอนสตรัคติ

วิสต์ มีองค์ประกอบดังนี้  คือ  สถานการณ์ปัญหา  แหล่งการเรียนรู้  ร่วมมือกันแก้ปัญหา  ฐานการช่วยเหลือ  

การฝึกสอน  เครื่องมือติดต่อส่ือสาร  แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมอง   โดย ความคิดเห็นของผู้เรียนจากการ

เรียนโดยวิธีการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อให้เกิดความรู้และความจำ  ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถจดจำเนื้อหาท่ีเรียนรู้ได้ดี  และความรู้ความจำท่ีได้ก็สามารถนำไปใช้ใน

บริบทใหม่ได้ดีอีกด้วย   

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ 

เรื่อง พลังงานภายในระบบ ท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ผลการ
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เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดย ค่าเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียน  (�̅�= 7.44                      

SD = 1.178 ) สูงกว่าค่าเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน   (�̅�=  1.92 , SD = 0.816 )  แสดงว่าการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ ท่ีสร้างขึ้น

ด้วยหลักการออกแบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่    การวิเคราะห์  (Analysis)  การออกแบบ  (Design)   การพัฒนา  

(Development)   การนำไปใช้  (Implementation)   และการตรวจสอบ  (Evaluation)  ได้ผ่านการ

ประเมินคุณภาพและปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ และส่ือการนำเสนอ  ใน

ส่วนของเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ  ประเมิน

ค่าความสอดคล้องของข้อคำถามกับผลการเรียนรู้และพฤติกรรมการวัด  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังจากท่ีพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน  เนื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียล

คอนสตรัคติวิสต์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  ท่ีได้พัฒนาขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้

ด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ คือ  สถานการณ์ปัญหา (Problem Based)  แหล่งเรียนรู้  (Resource)  ฐานการ

ช่วยเหลือ  (Scaffolding)    การโค้ช (Coaching)  และการร่วมมือกันแก้ปัญหา  (Collaboration)  โดยผ่าน

ส่ือสังคมรูปแบบต่างๆ ได้แก่  Wordpress ,Google doc, YouTube, SlideShare   และ Facebook   ท้ังนี้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งฤดี  ศิริบุญ (2551)  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุก

คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป  นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้   และ

ผลการวิจัยของ วนัสนันท์  พัฒนจร. (2553). การสร้างบทเรียนออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โครงการ พสวท. (สมทบ).  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์มี

ค่าเฉล่ียสูงว่า 80%  ท้ังนี้อาจสอดคล้องกับแนวคิดของ  Piaget   ซึ่งเช่ือว่า  ถ้าผู้เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหาท่ี

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict)  หรือท่ีเรียกว่า การเกิดการเสียสมดุลทางปัญญา 

(Disequilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลใหม่จากส่ิงแวดล้อมเข้าไปไว้ใน

โครงสร้างทางปัญญาและการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)  คือ  การเช่ือมโยง

โครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระท่ังผู้เรียนสามารถปรับ

โครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาวะสมดุล  หรือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้    

 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัค-ติวิสต์  วิชา

ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ

สังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบ  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
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โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ มีการออกแบบประเด็นเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับ

ผู้เรียน นำเสนอร่วมกับการใช้ส่ือสังคมรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา  ลักษณะการเรียนรู้เป็นการเกิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบต่อประเด็นเนื้อหาท่ีศึกษาผ่านส่ือสังคม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครู มีการใช้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมในการเรียนรู้  ซึ่งสรุปได้ว่าการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานภายในระบบท่ี

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จึงทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ ส่ือสังคมตาม

แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์ ดังกล่าว  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1  ควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อการเรียนโดยใช้ส่ือสังคม

รูปแบบต่างๆ เพื่อการนำไปพัฒนาส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ ท่ีมีคุณภาพต่อไป   

  1.2  ในการใช้ส่ือสังคมบางประเภท เช่น ส่ือผสมประเภทท่ีต้องใช้โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน

หลายๆโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานจึงควรติดต้ังโปรแกรมดังกล่าวให้ครบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

ในการเรียน นอกจากนี้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการ

เรียนรู้  

  1.3 โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การใช้งานส่ือสังคมแต่ละประเภทของผู้เรียนแต่

ละคนท่ีแตกต่างกัน  ทำให้การเข้าถึงร่องรอยท่ีแสดงผลของการใช้งานค่อนข้างยาก จึงต้องมีการกำหนดให้ใช้

ส่ือสังคมแบบใดแบบหนึ่ง แยกตามกลุ่มของผู้เรียน แยกตามความถนัดและโอกาสในการเข้าถึงส่ือสังคม 

 

 2.  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

     2.1   ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ

วิสต์ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับผู้เรียนระดับช้ันอื่นๆ รวมทั้งการนำบทเรียนเรื่องอื่นๆ มาพัฒนา 

  2.2  ควรมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน  และโอกาสในการ

เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การใช้งานส่ือสังคมแต่ละประเภทของผู้เรียนแต่ละคน 

  2.3  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับ การ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ว่ามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

จากการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  

วิชาฟิสิกส ์เรื่อง พลังงานภายในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 28 
 

 

ตาราง ข1    แสดงข้อมูล คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน 

ท่ี ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

1 นายกิตติพัฒน์    จารุทัศน์โรจน์ 3 9 

2 นายวัฒนกิจ    ยางรัมย์ 2 8 

3 นายสุรารักษ์    โนริรัตน์ 2 9 

4 นางสาวฐิตินันท์    อำรุง 3 9 

5 นางสาวณิรักษ์ดา    จงรักษ์ 4 9 

6 นายนวพงษ์    เครือดำรงค์ 4 10 

7 นายประทีป    เหล็กกล้า 2 7 

8 นายญาณวุฒิ    รอดกระจับ 2 6 

9 นายสถิตย์พงศ์    จันทร์เถ่ือน 2 7 

10 นายปิยวัฒน์    นันทษิณาชาติ 3 6 

11 นายพชร    นิยมพลอย 2 8 

12 นายวัชรพงษ์    บางยาง 2 10 

13 นายศุภณัฐ    ฝาดสูงเนิน 1 6 

14 นายนัทกร    บุตทยาวัติ 1 9 

15 นางสาวแพรพลอย    ผอบพลอย 2 6 

16 นางสาวพนิดา    คล้อยเอี่ยม 2 7 

17 นางสาวจันทร์เพ็ญ    จันทร์พลงาม 1 7 

18 นางสาวชนิกานต์    โยธาศิริ 2 7 

19 นางสาวชยารัตน์    ภู่ศิริ 1 9 

20 นางสาวสาวิตรี    บุญธรรม 2 9 

21 นางสาวภัชณิดา    คงวัฒน ์ 3 8 

22 นางสาวแป้ง    สวัสเอื้อ 3 8 

23 นางสาวสุนทรี    มีศรีเนตร 2 8 

24 นายจักรกฤษ    นันยศ 2 8 

25 นายจิรโรจ    ปัญญาโรจน์สุข 1 8 
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26 นายปฏิญญา    โพธิ์แพง 3 9 

ท่ี ชื่อ-สกุล ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

27 นายอรรถพล    ถ้วนถี่ 3 9 

28 นางสาววรรณิษา    วันแก้ว 2 8 

29 นางสาวชิดชนก    ตันศิริ 1 8 

30 นางสาวณัฐนิชา    สีแก้ว 2 7 

31 นายจิรายุทธ์    ทัศนาสันต์ 2 7 

32 นายภาณุพงศ์    บางภูมิ 1 8 

33 นายภาณุวัฒน์    เรืองสุวรรณ 2 7 

34 นายพรพจน์    ขวัญแก้ว 1 7 

35 นายชญานนท์    จันทรังษี 1 7 

36 นายศรายุทธ    ฝาดสูงเนิน 2 8 

37 นางสาวศิรินันท์    สีสันงาม 1 7 

38 นางสาวนงนภัส    ร่มโพธิ์ชี 2 8 

39 นายยณัช    ฟองกันทา 3 8 

40 นายวสธร    ธรรมภิบาลอุดม 1 7 

41 นายฤทธิรงค์    เหลาลิลา 2 5 

42 นายสิรภพ    เหลือธนานนท์ 3 8 

43 นายวชรพล    ศรีจรรยา 1 6 

44 นายธีระพนัธุ์    ศิริมา 1 7 

45 นายแบงค์    พวงอินทร์ 3 8 

46 นายภัทร    เขียวขาว 1 6 

47 นายครรชิตพงศ์ พลจันทร์ 1 5 

48 นายศักดิ์ชัย    คล้ายสุบิน 2 7 

49 นางสาวสุธัญญา    ช่ืนขาว 1 6 

50 นางสาวณัฎฐิณี    สมจิต 2 6 

51 นางสาวอริสรา    สวาทแสน 1 7 

52 นางสาวพิมพ์ลภัส    นนทชามาโนชญ์ 2 6 

53 นางสาวนัฐฐา    ชอบสวน 3 7 
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54 นายปริญญา  สรสิทธิ์ 3 6 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อสังคมตาม
แนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวสิต ์  วิชาฟิสิกส ์
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคม  
ตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์  วิชาฟิสิกส์   

 
คำช้ีแจง     โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความเห็นของนักเรียน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.ความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์      
2.ความเหมาะสมของการออกแบบเช่ือมโยง (Link)      
3.การแนะนำการเรียนบทส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์      
4.ขั้นตอนการเข้าใช้งานสะดวกเข้าใจง่าย      
5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์      
6.การแจ้งรายละเอียดการวัดและประเมินผล      
7.ความเหมาะสมของการรายงานผลการเรียน      
8.ความสะดวกในการส่งงาน      
9.สามารถเรียนซ้ำเมื่อไม่เข้าใจ      
10.การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน      
11.การให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา      
12.การออกแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจชวนติดตาม      
13.การเรียงลำดับเนื้อหา      
14.ความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทเรียน      
15.ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน      
16.เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
17.ความเหมาะสมของการใช้ส่ือสังคมประเภทต่างๆ      
18.การเปิดโอกาสให้ปรับปรุงผลงาน      
19.มีการจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น      
20.เกิดความรู้สึกท่ีดีในการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมประเภทต่าง      
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ตารางท่ี  ค 1  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือสังคมตามแนวคิดโซเชียลคอนสตรัคติ -
วิสต์ วิชาฟิสิกส์  เรื่อง พลังงานภายในระบบ   

รายการประเมิน X̅ SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  ความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์   มาก 

2.  ความเหมาะสมของการออกแบบเช่ือมโยง (Link) 4.32 0.57 มาก 

3.  การแนะนำการเรียนบทส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์ 3.97 0.64 มาก 

4.  ขั้นตอนการเข้าใช้งานสะดวกเข้าใจง่าย 3.71 0.57 มาก 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนส่ือสังคมวิชาฟิสิกส์ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

6.  การแจ้งรายละเอียดการวัดและประเมินผล 3.92 0.78 มาก 

7.  ความเหมาะสมของการรายงานผลการเรียน 3.58 0.68 มาก 

8.  ความสะดวกในการส่งงาน 3.87 0.78 มาก 

9.  สามารถเรียนซ้ำเมื่อไม่เข้าใจ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

10. การมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

11. การให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา 4.42 0.50 มาก 

12. การออกแบบกิจกรรมมีความน่าสนใจชวนติดตาม 4.16 0.59 มาก 

13. การเรียงลำดับเนื้อหา 4.21 0.84 มาก 

14. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาบทเรียน 4.55 0.50 มากท่ีสุด 

15. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 

16. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.34 0.48 มาก 

17. ความเหมาะสมของการใช้ส่ือสังคมประเภทต่างๆ 4.34 0.53 มาก 

18. การเปิดโอกาสให้ปรับปรุงผลงาน 4.53 0.56 มากท่ีสุด 

19. มีการจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น 4.26 0.55 มาก 

20. เกิดความรู้สึกท่ีดีในการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมประเภทต่างๆ 4.39 0.50 มาก 

ผลการประเมิน 4.27 0.66 มาก 

 
 


