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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยสิ่ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวิต กลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 35 คน ใช้รูปแบบการวิจยั ก่อนการทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้นื ฐาน
และการสรุ ปตีความบรรยายเชิ งวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่าการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
1) ความสามารถในการจาแนกระดับของเทคโนโลยีที่แบ่งโดยใช้องค์ความรู ้ 2) ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์
เชิ งเหตุผลเกี่ ยวกับรู ปแบบของเทคโนโลยีในชี วิตประจาวัน 3) ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ภาพเทคโนโลยีที่
กาหนดให้พร้อมทั้งบอกเกณฑ์ที่ใช้จดั หมวดหมู่ และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.57 คิดเป็ นร้อยละ 75.24 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.39 ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนพบว่ามีความเห็นสอดคล้องกับแบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านเนื้อหา 2) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯ และ 3) ด้านการออกแบบที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
ABSTRACT
The purposes of the research were to study the effect of analytical thinking and learners’ opinion according
to constructivist web- based learning environment to enhance analytical thinking about technology and life for
secondary 3. The target group was thirty-five students. This study was done with the Per–experimental design
particularly with one-shot case study. Analyses of data were performed with average score, percentage, standard
deviations and interpretation from protocol analysis. The results revealed that: 3 aspects of learners’ analysis thinking
was found 1) classify the level of technology, 2) identify the logical correlation form of technology in daily life and 3)
classify the technology’s image and categorize them witch criterion. The average score of 22.57 (75.24%) was 2.39
standard deviations from the analysis thinking’s test. The learners’ opinion was divided into 3 aspects; 1) content 2)
constructivist web-based learning environment and 3) media design to enhance analysis thinking.
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บทนา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้ าหมายหลักสามประการ คือ ประการแรกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรี ยนรู ้ของ
คนไทย ประการที่สองเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ และประการสุดท้ายส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา ส่ วนกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จัดกระทาโดย
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมี
ความสามารถในการสื่ อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพครู ยุคใหม่ที่เป็ นผู ้
เอื้ออานวยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เป็ นวิชาชี พที่ มีคุณค่า สามารถดึ งดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชี พครู มาเป็ นครู
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับให้สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ที่ มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ สาหรับการศึ กษาและเรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยนและ
การศึ กษาตามอัธยาศัย และพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ที่ มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่ สถานศึ กษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่ วนมี
ระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2552) ซึ่ งในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หมวด 4 ในมาตรา 22 กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545, 2545) กรอบการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะหลัก 3 ประการที่จาเป็ นต้องพัฒนาให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ได้แก่ ทักษะชีวติ และอาชีพ ทักษะ
การเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยีซ่ ึ งในทักษะหลักข้อ ที่ 3 โดยแบ่ งการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ (Literacy) ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่เป้ าหมายด้านสารสนเทศ (Information) มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
เข้าถึงและรู ้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ ว มีทกั ษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และทักษะในการ
ใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เป้ าหมายด้านสื่ อ (Media) มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และ
สร้างสารในรู ปแบบของสื่ อต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนเป้ าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้เครื่ องมือเทคโนโลยีสื่อสารโดยเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายต่างๆ เพื่อเข้าถึง จัดการบูรณาการ
ประเมิ น และสร้ า งสารสนเทศในสัง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม (รสสุ ค นธ์ , 2557)
แนวการจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางสอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซ่ ึ งเน้นการสร้างความรู ้
ด้วยตนเองโดยการลงมือกระทาที่ผ่านกระบวนการคิด โดยอาศัยประสบการณ์เดิมหรื อความรู ้เดิมที่มีอยูแ่ ล้วเชื่อมโยง
กับประสบการณ์ใหม่หรื อความรู ้ใหม่เพื่อขยายโครงสร้างทางปั ญญา โดยครู เป็ นผูจ้ ดั สิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
หรื อสร้างความรู ้ของผูเ้ รี ยน (สุมาลี, 2554) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จะให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนและ
สภาพจริ งซึ่ งเกิ ดจากแรงจู ง ใจที่ มาจากภายในของผูเ้ รี ยนส่ งเสริ มการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ส่ งเสริ มการเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย สนับสนุ นการเสาะแสวงหาความรู ้ การแก้ปัญหา การสร้างความรู ้ และประเมินผลที่ เกิ ดจากการสร้ าง
ความรู ้ (สุ มาลี, 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการเข้าถึงสารสนเทศ วิเคราะห์
ประเมิน และสร้างสารในรู ปแบบของสื่ อต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ การเรี ยนการสอนผ่านเว็บเป็ นการจัดสภาพการเรี ยน
การสอนที่ได้รับการออกแบบอย่างมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บมาเป็ นสื่ อกลางในการ
ถ่ายทอดเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและช่วยขจัดปั ญหาของการเรี ยนการสอนทางด้าน
สถานที่และเวลา (วรัท, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
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ตัวชี้วดั แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กล่าวถึงความสาคัญของกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวา่ เป็ นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะพื้นฐาน
ที่ จาเป็ นต่อการดารงชี วิต และรู ้ เท่ าทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถนาความรู ้ เ กี่ ย วกับ การด ารงชี วิต การอาชี พ และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการทางาน อย่างมี ความคิ ดสร้ างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางานและมีเจตคติที่ดีต่อการทางานสามารถดารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข มาตรฐานการเรี ยนรู ้สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจกระบวนการ
เทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการ สร้างสิ่ งของ
เครื่ องใช้หรื อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพฉายเพื่อ
นาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรื อแบบจาลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวติ สังคม
สิ่ งแวดล้อมและมี การจัดการเทคโนโลยีด้ว ยการลดการใช้ทรั พ ยากรหรื อเลื อกใช้เทคโนโลยีที่ไม่ มีผลกระทบกับ
สิ่ ง แวดล้อ ม (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551) ซึ่ ง ในเนื้ อหาสาระส าคัญ ของเรื่ อ ง เทคโนโลยีกับ ชี วิต ที่ ประกอบด้วย
เทคโนโลยีกับชี วิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของเทคโนโลยี ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดเทคโนโลยี วิวฒั นาการของ
เทคโนโลยี และระดับของเทคโนโลยีมีจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อให้นกั เรี ยนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั
ชี วิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม บอกข้อดี ขอ้ เสี ยของผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการในด้านชี วิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม อธิ บาย
วิวฒั นาการของเทคโนโลยีได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของเทคโนโลยีท้ งั 3 ระดับ จาแนกระดับของเทคโนโลยีของ
เครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อวิธีการได้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องสามารถแยกแยะเรื่ องราวต่างๆ ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ หรื อแง่มุมต่างๆ ซึ่ ง
จะทาให้เกิดความเข้าใจ และสามารถค้นพบสิ่ งต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องนั้นได้ง่ายขึ้น ตามหลักการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย
สามารถจาแนกองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้ สามารถระบุความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และสามารถจัดหมวดหมู่ของสิ่ งต่างๆหรื อประเด็นต่างๆได้ (สุ มาลี, 2550) ดังนั้นผูเ้ รี ยน
จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งใช้การคิดวิเคราะห์เข้ามาช่วยในการจาแนกระดับของเทคโนโลยีของเครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อ
วิธีการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบั ชี วิต สังคมและสิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของผลิตภัณฑ์
และวิธีการในด้านชี วิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม อธิ บายวิวฒั นาการของเทคโนโลยี โดยหาเหตุผลสนับสนุน (สถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรี ยนด่านขุน
ทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา มาตรฐานที่ 1
ผลการจัดการศึ กษา กลุ่มตัวบ่ งชี้ พ้ืนฐาน ตัวบ่ งชี้ ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน น้ าหนัก 20.00 คะแนน
คะแนนที่ได้ 10.07 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้ จุดที่ควรพัฒนา ครู บางส่วนยังขาดการศึกษาค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อ
และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง สรุ ปองค์ความรู ้ ครู ควรเน้น
การคิดวิเคราะห์ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา, 2554) โรงเรี ยน
ด่านขุนทดได้มีแนวทางการพัฒนาโดยสร้างความตระหนักให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจและฝึ กให้เกิ ดทักษะในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสู งโดยผ่านกิ จกรรมต่างๆซึ่ งพัฒนาโดยการบูรณาการไปยังกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ พัฒนาครู ให้นาเทคโนโลยีไปใช้ในการคิดขั้นสู ง แหล่งเรี ยนรู ้หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริ ง
(โรงเรี ยนด่านขุนทด, 2557)
สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ เป็ นการออกแบบโดยใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์เป็ นฐานในการออกแบบที่ประสานความร่ วมมือกับคุณลักษณะของสื่ อบนเครื อข่าย ซึ่ งสนองต่อการ
สร้างองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน ได้แก่ ลักษณะเป็ นโหนด (Node) ของความรู ้ที่เชื่อมโยงกัน (Link) ซึ่ งเรี ยกว่าการเชื่อมโยง
หลายมิติ (Hyperlink) และสามารถเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายทัว่ โลก ซึ่งแต่ละโหนดของความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนลงไปจะสนับสนุน
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ผูเ้ รี ยนในการเชื่อมโยงปูพ้นื ฐานความรู ้ที่เป็ นการช่วยในการสร้างความรู ้ ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เดิมหรื อมีโครงสร้าง
ทางปั ญญาเดิ มยังไม่เพียงพอและช่วยในการขยายมุมมองที่ หลากหลายซึ่ งเอื้อต่อการขยายโครงสร้างทางปั ญญาของ
ผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดจนคุณลักษณะด้านการสื่ อสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนความรู ้แนวคิดและขยายมุมมอง
ระหว่างกันได้ตลอดเวลา (สุมาลี, 2554) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและคุณลักษณะของสื่ อพบว่า บทเรี ยนบนเครื อข่าย
ที่พฒั นาตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างความรู ้โดยผ่าน
สถานการณ์ปัญหาที่เป็ นบริ บทที่เกิดขึ้นจริ งให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันแก้ปัญหาจากภารกิจที่มอบหมาย โดยผูเ้ รี ยนสามารถศึกษา
เพิ่มเติมหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ สอบถามจากเพื่อน จากครู ผสู ้ อน และจากกระดานถามตอบหรื อเข้าไป
ศึกษาจากฐานความช่วยเหลือ มีหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากโรงเรี ยน
ด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา มีความพร้อมในด้านของห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ายที่ทนั สมัย แต่ยงั ขาดสื่ อการเรี ยนรู ้ผ่านระบบเครื อข่าย อีกทั้งการจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยียงั เน้นไปที่การสอนแบบบรรยาย ไม่ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน เรี ยนรู ้จากการฟังและ
การจาเพียงอย่างเดียวทาให้ขาดความสนใจใฝ่ เรี ยน แต่ดว้ ยวัยของนักเรี ยนในระดับชั้นนี้ มีความสนใจในการสื่ อสาร
ผ่านระบบเครื อข่ายทุกประเภท ชอบการสื บค้นข้อมูล และสามารถทบทวนบทเรี ยนต่างๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาผลของสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ ม
การคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวิต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสี มา ที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดและหลักการที่สาคัญของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็ นพื้นฐานในการ
ออกแบบผสานร่ วมกับคุณลักษณะของสื่ อบนเครื อข่าย เพื่อที่ จะนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนและช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ทักษะหลักที่จาเป็ นต้องพัฒนาให้เกิดกับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ของและความคิดเห็นผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ดว้ ยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตาม
แนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิธีการวิจยั
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ที่เรี ยนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รหัสวิชา ง23103 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 35 คน
รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรี ยน (One Shot Case Study)
ตัวแปรต้น
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิด
วิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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ตัวแปรตาม
การคิดวิเคราะห์และความคิดเห็นผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบวัดการคิดวิเคราะห์
2. แบบสัมภาษณ์การคิดวิเคราะห์
3. แบบสารวจความคิดเห็น
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูเ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้จากสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยเริ่ มจากชี้แจงและแนะนา
ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้จากสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯ แล้วแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่ม ผูเ้ รี ยนมี
ผลการเรี ยนคละกัน นาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยสิ่ งแวดล้อมทางการ
เรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯ หลังจากนั้นนักเรี ยนนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน
2. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบวัดการคิดวิเคราะห์หลังจากเรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อวัด
การคิดวิเคราะห์
3. สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์หลังจากเรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตาม
แนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์
4. ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบสารวจความคิดเห็นที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนที่ ได้จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากแบบสัมภาษณ์การคิดวิเคราะห์ และความคิดเห็น
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ จากแบบสารวจความคิดเห็น ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุ ปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน และวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐานจากข้อมูลที่ได้จาก
แบบวัดการคิดวิเคราะห์
2. ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุ ปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์ จากข้อมูล
ที่ ไ ด้จ ากแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ของผูเ้ รี ย นเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มทางการเรี ย นรู ้ บ นเครื อ ข่ า ยที่ พ ัฒ นาตามแนว
คอนสตรัคติวสิ ต์ ซึ่งเป็ นแบบสารวจความคิดเห็นแบบปลายเปิ ด
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนจากแบบวัดการคิดวิเคราะห์
ในการศึกษาผลการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนหลังจากที่เรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวิต ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
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จานวน 35 คน ทาแบบวัดการคิดวิเคราะห์ จานวน 6 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน หลังจากที่ เรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯ ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนจากแบบวัดการคิดวิเคราะห์
คนที่
ผลคะแนน ร้ อยละ
1
20
66.67
2
21
70.00
3
21
70.00
4
23
76.67
5
18
60.00
6
21
70.00
7
24
80.00
8
19
63.33
9
25
83.33
10
24
80.00
11
21
70.00
12
24
80.00
13
21
70.00
14
22
73.33
15
26
86.67
16
23
76.67
17
18
60.00
18
17
56.67
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด(คน)
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน (x̅)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คนที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ผลคะแนน
24
24
21
26
24
24
24
24
21
23
25
22
24
25
23
21
27

ร้ อยละ
80.00
80.00
70.00
86.67
80.00
80.00
80.00
80.00
70.00
76.67
83.33
73.33
80.00
83.33
76.67
70.00
90.00
35
75.24
22.57
2.39

จากตารางที่ 1 ผลคะแนนจากการทาแบบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังจากที่ เรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายฯ พบว่า นักเรี ยนมี ค่าคะแนนเฉลี่ ย (x̅) เท่ ากับ 22.57 คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.24 และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.39

1638

HMO23-7
ผลการศึกษาการคิดวิเคราะห์ จากแบบสัมภาษณ์ การคิดวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการจาแนก ความสามารถแยกแยะเรื่ องราวต่างๆ ออกเป็ นส่วนย่อยๆ หรื อแง่มุมต่างๆ
ซึ่ ง จะท าให้เกิ ดความเข้า ใจและสามารถค้นพบสิ่ งต่ างๆ เกี่ ย วกับ เรื่ องนั้นได้ง่ ายขึ้ นตามหลัก การคิ ดวิเคราะห์ ของ
สุ มาลี ชัยเจริ ญ (2550) ประกอบด้วย 1) สามารถจาแนกองค์ประกอบต่างๆของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้
2) ระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และ 3) สามารถจัดหมวดหมู่ของสิ่ งต่างๆหรื อประเด็น
ต่าง ๆได้
1. ผูเ้ รี ยนสามารถจาแนกองค์ประกอบต่างๆของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้ ซึ่ งจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับการจาแนกระดับของเทคโนโลยีที่แบ่งโดยใช้องค์ความรู ้ สามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์พบว่าผูเ้ รี ยน
สามารถจาแนกระดับของเทคโนโลยีที่แบ่งโดยใช้องค์ความรู ้ ดังจะเห็นจากบทสัมภาษณ์ที่วา่ “เทคโนโลยีมี 3 ระดับ
ระดับพืน้ บ้ าน ระดับกลาง ระดับสู ง ” และผูเ้ รี ยนกล่าวถึงความแตกต่างที่จาแนกเทคโนโลยีแต่ระดับว่า “เทคโนโลยี
ระดับพืน้ บ้ านมีมาตั้งแต่ โบราณจะเน้ นความจาเป็ นในการยังชีพ จะเป็ นภูมิปัญญาของคนพืน้ บ้ าน เกิดจากการลองผิด
ลองถูก การคิ ดค้ นของคนในชุมชนและสามารถนามาใช้ ในชี วิตประจาวัน เทคโนโลยีระดับกลางเป็ นเทคโนโลยีที่
ปรั บปรุ งมาจากพืน้ บ้ าน ให้ ตอบสนองความต้ องการและให้ สะดวกสบายต่ อการดารงชีวิตมากขึน้ มีการใช้ เครื่ องยนต์
ขนาดเล็ก เทคโนโลยีระดับสู งเป็ นระดับที่ใช้ เทคโนโลยี วิชาทางวิทยาศาสตร์ สาขาต่ างๆ มาพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ ให้ มี
คุณภาพยิ่งกว่ าเดิม มีกลไกที่ซับซ้ อนมากขึน้ ”
2. ผูเ้ รี ยนสามารถระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเกี่ยวกับรู ปแบบของเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันดังจะเห็นได้
จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีในชี วิตประจาวันจากคาตอบ “รถยนต์ เครื่ องบิ น
รถไฟฟ้ า เครื่ องปรั บอากาศ หุ่ นยนต์ คอมพิ วเตอร์ แบบพกพก แอร์ ลาโพง โทรศัพท์ ” และสามารถพิจารณาว่าเป็ น
เทคโนโลยีที่ยกตัวอย่างเป็ นเทคโนโลยีในรู ปแบบฮาร์ดแวร์ได้ถูกต้อง จะเห็นจากข้อความที่วา่ “เป็ นฮาร์ ดแวร์ เพราะว่ า
ฮาร์ ดแวร์ คื อเทคโนโลยีในรู ปแบบของ Product ที่จับต้ องได้ ” และผูเ้ รี ยนยกตัวอย่างเทคโนโลยีในชี วิตประจาวันจาก
คาตอบ “การบาบัดนา้ เสี ย แอพพลิเคชั นในโทรศัพท์ เครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ต โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ” และสามารถ
พิจารณาว่าเป็ นเทคโนโลยีที่ยกตัวอย่างเป็ นเทคโนโลยีในรู ปแบบซอฟต์แวร์ ได้ถูกต้อง จะเห็นจากข้อความที่วา่ “เป็ น
ซอฟต์ แวร์ เพราะซอฟต์ แวร์ กค็ ือเป็ นเทคโนโลยีในรู ปแบบของกระบวนการ วิธีการ” จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริ ง
ของสิ่ งที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันที่ยกตัวอย่าง โดยให้เหตุผลและบอก
ความเหมื อนหรื อความแตกต่างของเทคโนโลยีในชี วิตประจาวันที่ ผูเ้ รี ยนยกตัวอย่างได้ว่าเป็ นเทคโนโลยีรูปแบบ
ฮาร์ดแวร์หรื อเทคโนโลยีรูปแบบซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถจัดหมวดหมู่ของสิ่ งต่างๆหรื อประเด็นต่างๆได้ โดยผูว้ ิจยั ให้ผเู ้ รี ยนจัดหมวดหมู่ของภาพ
เทคโนโลยีที่กาหนดให้ พร้อมทั้งบอกเกณฑ์ที่ใช้จดั หมวดหมู่ สามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ได้ดงั จากผลการสัมภาษณ์
พบว่า ผูเ้ รี ยนสามารถจัดหมวดหมู่ของภาพเทคโนโลยีที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง หมวดหมู่ภาพเทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน
ได้แก่ เกวียน, กระต่ายขูดมะพร้าว, ลอบดักปลา, การนวดข้าว, การถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้ง หมวดหมู่ภาพ
เทคโนโลยีระดับกลาง ได้แก่ รถเกี่ยวข้าว, ฝายชะลอน้ า, ระหัดวิดน้ า, ปลูกปอเทืองเป็ นปุ๋ ยพืชสด, การทาไข่เค็มพอกดิน
หมวดหมู่ภาพเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ นาฬิกาอัจฉริ ยะ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช, การผลิตอาหารกระป๋ อง, การโคลน
นิ่ งสัตว์, การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก พร้อมทั้งบอกเกณฑ์ที่ใช้จดั หมวดหมู่จะเห็นได้จากข้อความที่วา่ “นาระดับ
ของเทคโนโลยีมาใช้ ในการจั ด ” แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนได้นาระดับของเทคโนโลยีท้ งั 3 ระดับ มาเป็ นเกณฑ์ในการ
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พิ จ ารณาจัดหมวดหมู่ ของภาพเทคโนโลยีที่ กาหนดให้จากหลักฐานเชิ ง ประจัก ษ์ดัง กล่ า วแสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของสิ่ งต่างๆ หรื อประเด็นต่างๆ
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อสิ่ งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ บนเครื อข่ ายฯ
ในการศึ กษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาแบบสารวจความคิดเห็นที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
ทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวติ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ซึ่ งแบบสารวจความคิดเห็ นนี้ มีสามด้านได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านสื่ อบนเครื อข่าย และด้านการ
ออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ สรุ ปผลที่ได้ดงั นี้
1. ด้านเนื้อหา พบว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้อง ดังนี้ เนื้อหาเรื่ องเทคโนโลยีกบั ชีวติ มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผเู ้ รี ยนสามารถนามาใช้ตอบสถานการณ์ปัญหาได้ ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ การนาเสนอเนื้อหา มี
การลาดับขั้นที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างไม่สับสน เนื้ อหามีความทันสมัยสามารถนามาใช้กบั
ชีวติ ประจาวันได้และเป็ นแนวทางในการสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง
2. ด้านสื่ อบนเครื อข่าย พบว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้อง ดังนี้ การออกแบบมีความเหมาะสมและ
ดึงดูดความสนใจ รู ปแบบการนาเสนอน่าสนใจ มีการแบ่งเนื้ อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การใช้ขนาดตัวอักษรเหมาะ
กับผูเ้ รี ยน ภาพกราฟิ กที่ ใช้ประกอบ เช่น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้ อหา มีการ
ออกแบบสัญลักษณ์เพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ตอ้ งการได้ง่ายและตรงตามความต้องการ มีการเชื่ อมโยง (Link) ที่ ช่วยให้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการศึกษาค้นคว้า การสนทนา(post) ผ่านเครื อข่าย (Web) มี
การเข้าถึงได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งานมีเครื่ องมือการเชื่อมโยง (Icon) มีความคงที่ทาให้ไม่สบั สนในการเลือกใช้งาน
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการได้สะดวก
3. ด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิ สต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ พบว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้องดังนี้ มีการออกแบบที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถด้านการจาแนกแยกแยะ การระบุความสัมพันธ์
และการจัดหมวดหมู่ของผูเ้ รี ยนได้ คือ มีการออกแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์ปัญหานาผูเ้ รี ยนให้เข้าสู่ บริ บทการ
เรี ยนรู ้และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหากระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ สามารถสร้าง
ความรู ้ ได้ด้วยตนเอง มี การออกแบบภารกิ จการเรี ยนรู ้ ของสถานการณ์ ปัญหาช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการคิ ด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่ผเู ้ รี ยนได้เผชิญ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ควบคุมการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
มีการออกแบบแหล่งเรี ยนรู ้ นาเสนอสารสนเทศด้วยผังความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้ อหาเอื้อต่อการแสวงหา
แนวทางแก้ปัญหาและง่ ายต่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้สามารถที่ จะเลื อกค้นหาข้อมูล ใน
เนื้อหาที่จะเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง มีการออกแบบฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิดในการ
แก้สถานการณ์ปัญหามีส่วนสนับสนุ นการโต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ช่วยส่ งเสริ มการขยาย
ความคิ ดของผูเ้ รี ยน มี การออกแบบศูนย์ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ที่ช่วยส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน มี การ
ออกแบบศูนย์การร่ วมมือแก้ปัญหา และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่ วมกัน
จากผลการสารวจความคิดเห็นในด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ พบว่า
สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั
ชีวิต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีสถานการณ์ปัญหาที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของสถานการณ์ ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนใส่ใจในการแก้ปัญหามีความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่และภารกิจการเรี ยนรู ้ที่สนับสนุน
ให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือจาแนกแยกแยะ ระบุความสั มพันธ์ และจัดหมวดหมู่ของเทคโนโลยีในชี วิตประจาวัน มีการใช้
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คาถามที่ ส่งเสริ มการคิดในระดับสู งกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมื อกระทาจากการแก้ปัญหา
ข้อมูลสารสนเทศที่จดั ไว้ในแหล่งเรี ยนรู ้มีเพียงพอให้ผเู ้ รี ยนใช้ในการแก้ปัญหาและยังส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้ร่วมมือกัน
แก้ปัญหา เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ทาให้มีผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิดที่หลากหลาย อีกทั้งยัง
สามารถแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง ซึ่ งจะเห็นได้วา่ สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯ สนับสนุนการสร้างความรู ้
และส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนทีเ่ รียนรู้ ด้วยสิ่งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ บนเครื อข่ ายฯ
การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ ม
การคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชีวิต สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการจาแนก
ความสามารถแยกแยะเรื่ องราวต่างๆ ออกเป็ นส่ วนย่อยๆ หรื อแง่มุมต่างๆ ซึ่ งจะทาให้เกิดความเข้าใจ และสามารถค้นพบสิ่ ง
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องนั้นได้ง่ายขึ้น ตามหลักการคิดวิเคราะห์ของ สุ มาลี (2550) ประกอบด้วย 1) สามารถจาแนกองค์ประกอบ
ต่างๆของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้ 2) ระบุ ความสัมพันธ์เชิ งเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และ 3)
สามารถจัดหมวดหมู่ของสิ่ งต่างๆหรื อประเด็นต่างๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จีรวัฒน์ (2557) จากผลการศึกษา
ในครั้งนี้ อาจเป็ นผลเนื่องมาจากสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายมีการออกแบบโดยใช้หลักการสาคัญของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปศึกษาในสถานการณ์ปัญหาซึ่ งทาให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาซึ่ งเป็ นแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การคิดไตร่ ตรองเพื่อขจัดความขัดแย้งนั้น สอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ที่จะเกิ ดขึ้นเมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการทาความ
เข้าใจในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ซึ่ งในสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯมีการออกแบบ
สถานการณ์ปัญหาและกาหนดภารกิจการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนจะต้องใช้ความสามารถในการจาแนก จัดหมวดหมู่พร้อมทั้งบอก
เหตุผลที่เป็ นเกณฑ์ในการจาแนกและจัดหมวดหมู่ จะเห็นได้จาก การจัดหมวดหมู่ของภาพเทคโนโลยีที่กาหนดให้พร้อมทั้ง
การบอกเกณฑ์ที่นามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ ผูเ้ รี ยนสามารถบอกได้ว่าใช้ระดับของเทคโนโลยีเป็ นเกณฑ์การจัดและจัด
หมวดหมู่ของภาพได้ถูกต้อง และผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันที่ยกตัวอย่าง โดย
ให้เหตุผลและบอกความเหมือนหรื อความแตกต่างของเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันที่ผเู ้ รี ยนยกตัวอย่างได้วา่ เป็ นเทคโนโลยี
รู ปแบบฮาร์ดแวร์หรื อเทคโนโลยีรูปแบบซอฟต์แวร์ ได้อย่างถูกต้อง จากเหตุผลและข้อมูลเชิงประจักษ์ขา้ งต้น แสดงให้เห็น
ว่า สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง เทคโนโลยีกบั ชี วิต
ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนทีเ่ รียนรู้ ด้วยสิ่งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ บนเครื อข่ ายฯ
การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านสื่ อ
บนเครื อข่าย และด้านการออกแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ผล
การสารวจความคิดเห็นพบว่า ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในด้านเนื้ อหาเรื่ องเทคโนโลยีกบั ชีวิต ว่ามีความชัดเจน
และเพียงพอที่จะนามาใช้ตอบสถานการณ์ปัญหาได้ มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ การนาเสนอเนื้อหา มีการ
ลาดับขั้นที่ ง่ายต่อการทาความเข้าใจ สามารถเรี ยนรู ้ ได้อย่างไม่สับสน เนื้ อหามี ความทันสมัยสามารถนามาใช้กบั
ชีวิตประจาวันได้และเป็ นแนวทางในการสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง ด้านสื่ อบนเครื อข่ายมีการออกแบบที่ดึงดูดความ
สนใจ รู ปแบบการนาเสนอน่ าสนใจ มี การแบ่ งเนื้ อหาเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ ใช้ขนาดตัวอักษรเหมาะกับผูเ้ รี ยน
ภาพกราฟิ กที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้ อหา มีการออกแบบสัญลักษณ์เพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการได้ง่ายและตรงตามความต้องการ มีการเชื่อมโยง (Link) ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ช่วยให้เกิด
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ประสิ ทธิภาพในการศึกษาค้นคว้า การสนทนา(post) ผ่านเครื อข่าย (Web) มีการเข้าถึงได้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน
มีเครื่ องมือการเชื่อมโยง(Icon) มีความคงที่ทาให้ไม่สบั สนในการเลือกใช้งาน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
ได้สะดวก ด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติ วิสต์ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์มีการออกแบบที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาความสามารถด้านการจาแนกแยกแยะ การระบุ ความสัมพันธ์และการจัดหมวดหมู่ของผูเ้ รี ยนได้ คื อ มี การ
ออกแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์ ปัญหานาผูเ้ รี ยนให้เข้าสู่ บริ บทการเรี ยนรู ้และกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหากระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นส่ วนหนึ่ งของสถานการณ์ สามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีการออกแบบ
ภารกิ จการเรี ยนรู ้ของสถานการณ์ปัญหาช่วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ปั ญหาที่ ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ควบคุมการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีการออกแบบแหล่งเรี ยนรู ้มีการ
นาเสนอสารสนเทศด้วยผังความคิดที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้ อหาเอื้อต่อการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาและง่ ายต่อ
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน มีอิสระในการเรี ยนรู ้สามารถที่จะเลือกค้นหาข้อมูลในเนื้ อหาที่จะเรี ยนได้ดว้ ยตนเองและมีการ
ออกแบบฐานการช่วยเหลือที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดแนวคิดในการแก้สถานการณ์ปัญหามีส่วนสนับสนุ นการโต้ตอบ
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเองหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่ช่วยส่ งเสริ มการขยายความคิดของผูเ้ รี ยน มีการออกแบบศูนย์ส่งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์ที่ช่วยส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน มีการออกแบบศูนย์การร่ วมมือแก้ปัญหา และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่ วมกัน
โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ รมณี (2557), อักษรไทย (2557) และมุจริ นทร์ (2556) จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น
สอดคล้องกันในด้านความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีความเห็นหรื อทัศนะที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายฯ ใน
3 ด้านได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านสื่ อบนเครื อข่าย และด้านการออกแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสรัคติวสิ ต์
ทั้งนี้ ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ที่พบได้ในข้างต้นอาจเนื่ องมาจากการออกแบบและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บน
เครื อข่ายฯ ได้หลอมรวมหลักการ ทฤษฎี พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี คุณลักษณะและระบบสัญลักษณ์ของสื่ อ และ
กระบวนการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็ นหลักในการส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ ดว้ ย
ตนเองของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการลงมือกระทา ซึ่ งแสดงให้เห็นได้วา่ สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้
บนเครื อ ข่ า ยตามแนวคอนสตรั ค ติ วิส ต์ที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิเ คราะห์ เรื่ อ ง เทคโนโลยีกับ ชี วิต ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทาให้ทศั นคติต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.รมย์วริ นทร์ กาลังเลิศ กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุ ณาตรวจสอบแก้ไข รวมทั้ง
ให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั และเขียนบทความนี้ให้แล้วเสร็ จ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: กระทรวง; 2551.
มุจริ นทร์ โยวะบุตร. ผลของสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. [รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา]. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2556.
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รมณี ศรี บุญเรื อง. สิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ ม
การคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
[รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา]. ขอนแก่น:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.
รสสุคนธ์ มกรมณี . เรื่ องน่าวิจยั : การออกแบบการเรี ยนรู ้เพื่อศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ของคุรุสภา ประจาปี 2557; 14-15 กันยายน 2557; กรุ งเทพฯ.
วรัท พฤกษากุลนันท์. การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) [ออนไลน์] 2550
[อ้างเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558]. จาก http://www.kroobannok.com/ article-133-การเรี ยนการสอนผ่านเว็บ(Web-Based-Instruction)-.html
โรงเรี ยนด่านขุนทด. รายงานประจาปี การสถานศึกษา ปี การศึกษา 2557. นครราชสี มา : โรงเรี ยน; 2557.
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสื อเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและ
เทคโนโลยีช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพ ฯ: สกสค. ลาดพร้าว; 2554.
สุมาลี ชัยเจริ ญและคณะ. ศึกษาศักยภาพด้านการคิดของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนจากนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
ศักยภาพด้านการคิด. รายงานการวิจยั โครงการวิจยั ประเภทอุดหนุน ทัว่ ไป. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.
สุมาลี ชัยเจริ ญ. เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการ ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา;
2554.
_______. การออกแบบการสอน : หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบตั ิ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต; 2557.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสี มา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 5. กรุ งเทพฯ:
สานักงาน; 2554.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552-2561). กรุ งเทพฯ: สานักงาน; 2552.
อักษรไทย แสงอุ่นอุรัย. ผลของสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายที่พฒั นา ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ต์ที่ส่งเสริ มการคิดเชิงวิเคราะห์ เรื่ อง พืช สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5. [รายงาน
การศึกษาอิสระปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา]. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.
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