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บทคัดย่อ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรั คติวิสต์ ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ มากที่สุด รูปแบบฯ ประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ ของ
เลิร์นนิงออปเจ็กต์ คือ เป็นสื่อดิจิทัล ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขนาดกระทัดรัดและ
สมบูรณ์ในตัวเอง น ากลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถใช้ร่วมกับเลิร์นนิงออปเจ็กต์อ่ืน น าไปใช้ได้ในหลาย
แพลตฟอร์ม เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา โดยท างานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
แบ่งปันความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกัน ตาม 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ ของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ คือ 
ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกต์ความรู้ใหม่ในสถานการณ์อ่ืน  
2) คุณภาพการเรียนรู้จากการประเมินตามสภาพจริง มีคุณภาพโดยรวมในระดับ ดีมาก 
ค าส าคัญ: เลิร์นนิงออปเจ็กต์  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  คอนสตรัคติวิสต์  เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  การประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

97 |  P a g e

 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop the Constructivist Learning 
Model by collaborative learning objects on social network for knowledge construction 
and 2) to assess the students’ learning quality by authentic assessment. The samples 
were 40 bachelor students in the Faculty of Information Technology, Sripatum University, 
who enrolled the Introduction to E-Business course in the first semester of academic 
year 2011. The findings indicated that: 1) the COLOC model was approved by specialists 
at the “highest” level. This model consisted of 8 characteristics and 3 phases of learning 
processes. The 8 characteristics of the model were digital resources, learnability, 
congruency, granularity, reusability, adaptability, interoperability, accessibility, social 
negotiation and understanding shareability. And the 3 phases of learning processes were 
Preparation phase, Restructuration phase, and Application phase respectively. 2)  The 
results of authentic assessment on the students’ learning quality were at the “highest” 
level. 
Keywords:  Learning Objects, Collaborative Learning, Constructivist, Social Network, 

Authentic Assessment. 
 
บทน า 

การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดที่
ส าคัญที่ว่า "ความรู้จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้
ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน เพ่ือสร้างและปรับโครงสร้างทางปัญญาจากความรู้ใหม่ ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมของตนเอง" โดยองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ คือ การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน ผู้เรียนและผู้สอน หรือ ผู้เรียนกับสื่อ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) 

ในขณะที่การเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการพัฒนาไปสู่ความพยายามที่จะ
ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สื่อเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เป็นชิ้นส่วนดิจิทัล ขนาดเล็ก  
ที่ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ น าเสนอแนวคิดหลัก
ของหน่วยย่อย ในเนื้อหาวิชา และสามารถผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนได้อย่าง
หลากหลาย ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ (สติยา ลังการ์พินธุ์, 2548) ประกอบกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ โดยมีความหลากหลายทางความคิด 
ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาค าตอบ ความส าเร็จของกลุ่มหรือของบุคคลขึ้นอยู่กับการ
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2548)  
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 อีกทั้งพบว่า เครื่องมือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สามารถน ามา
บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ 
ในปัจจุบัน มีเลิร์นนิงออปเจ็กต์จ านวนมาก ในหลากหลายเนื้อหาวิชา ได้ถูกสร้างขึ้นตามคุณสมบัติที่
ก าหนด โดยเฉพาะคุณสมบัติในด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable) ได้ถูกแบ่งปันอยู่บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในระบบการเรียนการสอนออนไลน์  

จากบริบท ดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า “รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์” เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นแนวทางใหม่ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วยปรับปรุงและลดข้อจ ากัดในการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์แบบเดิม โดยบูรณาการแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยสื่อเลิร์นนิงออป
เจ็กต์ที่มีอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยระบบสารสนเทศการเรียนรู้บนสังคมออนไลน์ และจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากศึกษาปัญหาสภาพปัญหาพบว่า ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดของระบบอีเลิร์นนิง และ

กระบวนการในพัฒนาสื่อเพ่ือใช้บนระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้โดย
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีเพ่ือพัฒนารูปแบบ จากเอกสาร ต าราและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1.1 ศึกษา หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.2 สังเคราะห์รูปแบบฯ 
1.3 สรุปผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนารูปแบบฯ 
1.4 พัฒนาและประเมินรับรองรูปแบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญ  
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือและทดลองใช้รูปแบบฯ ดังนี้ 
2.1 พัฒนาแผนการเรียนรู้บนระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือบนสังคม 

ออนไลน์ตามรูปแบบฯ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2.2 พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามแผนการเรียนรู้ของรูปแบบฯ โดยผ่าน

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
2.3 น ารูปแบบฯ ไปใช้กับกลุ่มทดลอง 
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ขั้นตอนที่  3 ประเมินผลการเรียนรู้ของรูปแบบฯ ดังนี้ 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้

แบบร่วมมือบนสังคมออนไลน์ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง  
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ โดยใช้การหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์

ที่ก าหนด เพ่ือใช้ในการสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์
แบบรูบริค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เลิร์นนิงออปเจ็กต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) ได้โคร่งร่างรูปแบบและผลวิเคราะห์การรับรองรูปแบบฯ 
2) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัย ท าการทดลองตามแผนการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาการทดลองจ านวน 3 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2555  ถึง 27 กันยายน 2555 ได้ ผลวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนการเรียนรู้กับรูปแบบฯและผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริงกับแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ 3) ได้ผลวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของผู้เรียนจากแบบประเมินตามสภาพจริง ตามล าดับ ดังนี้ 
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ผลการวิจัยข้ันตอนที่ 1 
1.1 ข้อสรุปของรูปแบบฯประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ และ 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ ที่ด าเนิน

กิจกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือบนระบบออนไลน์ คือ เป็นสื่อดิจิทัล ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขนาดกระทัดรัดและสมบูรณ์ในตัวเอง น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้ได้ใน
หลายแพลตฟอร์ม เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา โดยท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม แบ่งปันความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกัน ตามขั้นตอนของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ คือ ขั้นเตรียม
ความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกต์ความรู้ใหม่ในสถานการณ์อ่ืนที่หลากหลาย  ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 1 

1.2 ผลการรับรองรูปแบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญได้รับการประเมินรับรองรูปแบบฯ ว่ามีความ
เหมาะสมในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.87 
ดังแสดงไว้ใน ตารางที่ 1 

 
ผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 

2.1 ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติ
วิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองพบว่า มีความสอดคล้องทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าแผนการเรียนรู้ได้ออกแบบ
สอดคล้องกับรูปแบบฯ ในทุกขั้นตอน อันประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมขั้นตอนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา และขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืนในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  
มีค่า IOC มากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า แผนการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบนั้นมีความสอดคล้องตามรูปแบบฯ 
ดังตารางที่ 2 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรับรองรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล 
ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบภายใน 4.68 0.60 มากที่สุด 
ด้านการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 4.82 0.99 มากที่สุด 
ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 4.90 0.16 มากที่สุด 
ด้านสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.75 0.46 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.79 1.87 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญของแผนการเรียนรู้กับรูปแบบฯ 
กิจกรรม ประเด็นการประเมินตามแผนการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้

ตามรูปแบบฯ 
IOC 

 
แปลผล 

ครั้งที่ 0 เตรียมความพร้อมของผู้เรียนและระบบ
สารสนเทศการเรียนรู้ 

ขั้นเตรียมความพร้อม 0.98 สอดคล้อง 

ครั้งที่ 1 เรื่อง จริยธรรมของการใช้อินเทอร์เน็ตและ
ภัยจากอินเทอร์เน็ต 

ขั้นเตรียมความพร้อม 1 สอดคล้อง 

ครั้งที่ 2 เรื่อง การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
ตามมาตราต่างๆ ใน พรบ. ว่าด้วยการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 

ขั้นปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา 

0.98 สอดคล้อง 

ครั้งที่ 3 การประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
รูปแบบการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.การกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ใน
สถานการณ์อ่ืน 

ขั้นประยุกต์ความรู้
ใหม่ในสถานการณ์ที่

แตกต่างกัน 

1 สอดคล้อง 

 ค่าเฉลี่ยรวม  0.99 สอดคล้อง 
 

2.2 ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงกับแผนการ 
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย  
เลิร์นนิงออปเจ็กต์ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน
ตามข้ันตอนการเรียนรู้ ในแต่ละประเด็น พบว่า ค่า IOC มากกว่า 0.5 ในทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่า แบบ
ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนได้ออกแบบสอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ ตามความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญของแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการเรียนรู ้ ประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง IOC แปลผล 

ครั้งที่ 1 ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความเข้าใจถูกต้อง ในความรู้
เดิม และได้ทราบถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในขั้นตอนต่อไป
(ขั้นเตรียมความพร้อม) 

1 สอดคล้อง 

ครั้งที่ 2 ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ในความรู้ใหม่ที่ได้รับ (ขั้นตอนการปรับโครงสร้างทางปัญญา) 

0.97 สอดคล้อง 

ครั้งที่ 3 จากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาผ่านเลิร์นนิงออปเจ็กต์ด้วยตนเองและจาก
การอภิปราย แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ความเข้าใจ ระหว่างผู้เรียน
ในกลุ่ม ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีความรู้ ความเข้าใจ
ถูกต้อง ในความรู้ใหม่ที่ได้รับ สามารถวิเคราะห์  และประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์อ่ืนได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาที่
สอนในบทเรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน  (ขั้น
ประยุกต์ความรู้ใหม่ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน) 

0.96 สอดคล้อง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 0.97 สอดคล้อง 
 
ผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 

3.1 ผลวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนด้วยเกณฑ์การประเมินแบบ
รูบริค พบว่า คุณภาพผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยรวมทั้งใน 3 กิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 ค่า S.D เท่ากับ 1.35 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4 อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ผล
เข้าไปในประเด็นย่อย นอกเหนือจากในตารางของแต่ละกิจกรรมพบว่า เมื่อผู้เรียน ต้องมีการใช้ความรู้ 
ความเข้าใจของตนเอง ในความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนได้รับ เพื่อใช้ในสถานการณ์อ่ืน พบว่าคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

104 |  P a g e

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค 
ประเด็นการประเมินตามสภาพจริง ระดับคุณภาพการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน แปลผล 
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง จริยธรรมของการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและภัยจากอินเทอร์เน็ต 

3.53 0.52 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เรื่อง รูปแบบการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตราต่างๆ 
ใน พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

3.52 0.70 ดีมาก 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3 การประยุกต์ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.การกระท าความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในสถานการณ์อ่ืน 

3.72 0.40 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.61 1.35 ดีมาก 
 
อภิปรายผล 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เพ่ือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นงานวิจัยและพัฒนา
ทางการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า รูปแบบฯ 
ประกอบไปด้วย 8 คุณลักษณะ และ 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ ที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือบนระบบออนไลน์ คือ เป็นสื่อดิจิทัล ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ขนาดกระทัดรัดและสมบูรณ์ในตัวเอง น ากลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถใช้ร่วมกับเลิร์นนิงออปเจ็กต์อ่ืน 
น าไปใช้ได้ในหลายแพลตฟอร์ม เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2550) และ 
(Yahya and Yusoff, 2006) โดยท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แบ่งปัน
ความเข้าใจจากการเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องตาม (อุดม รัตนอัมพรโสภณ, 2549), (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2545) และ (Thirteen Organize, 2004) ตามขั้นตอนของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ คือ ขั้นเตรียม
ความพร้อม ขั้นปรับโครงสร้างทางปัญญา และขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ในสถานการณ์อ่ืนที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับ (ไพจิตร สดวกการ, 2538 ) และ Muammer ÇALIK, Alipasa AYAS and Richard K. 
COLL,2006) และ (John B. Black and Robert O. McClintock,1995) และ (George W. Gagnon, 
Jr. and Michelle Collay ,Rosalind Driver, 1988) ประกอบเข้ากับวงจรการเรียนรู้ของ David 
Walbet (2011) โดยผลการรับรองรูปแบบฯ จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ ในระดับมากที่สุด  
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

105 |  P a g e

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1.เลิร์นนิงออปเจ็กต์ที่ถูกผลิตขึ้นและแบ่งปันอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต จ านวนมาก สามารถน ามา

บูรณาการกับออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในหลายแนวทาง หลากหลายรายวิชา และในรายระดับ
ของการศึกษา  

2. อาจารย์ผู้สอนต้องมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญ ของการเรียน ลักษณะนี้ กระตุ้น
ผู้เรียนให้เกิดความสนใจใคร่รู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายจนครบถ้วน เพ่ือให้การเรียน
ส าเร็จตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  

3. แหล่งของเลิร์นนิงออปเจ็กต์ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ มีการให้บริการฟรี 
(Freeware) บนเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เช่น YouTube, Slide Share, Flicker, Wikipedia เป็นต้น  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นฐานในการรวมตัวเพ่ือท ากิจกรรมการ เรียนรู้แบบร่วมมือมีให้บริการทั้ง
เสียค่าใช้จ่ายและให้บริการฟรี ส าหรับเลือกมาใช้งาน เช่น Facebook,Twitter, Edmodo, Wikispaces, 
Ning, Google Apps.(Google docs, Google Site, Google Translator, Google Drive, Google 
Calendar) เป็นต้น 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือบูรณาการเลิร์นนิงออปเจ็กต์กับเทคนิควิธีการจัดการเรียนการ

สอนในแนวทางอื่น ให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่จากเลิร์
นนิงออปเจ็กต์ที่มีอยู่จ านวนมากบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในระบบการศึกษา
ของไทยในปัจจุบัน  
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ บนระบบเครือข่ายออนไลน์ ให้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิด
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากร การเรียนรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาร่วมกัน ให้อาจารย์ผู้สอน ได้มีรูปแบบและทางเลือก รวมถึงแบ่ งปัน 
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะรายวิชาต่าง ๆ และเหมาะสมกับการเรียนการสอนของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับท่ีแตกต่างกัน ได้หลากหลาย 
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