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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์และความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม

ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เร่ือง เทคโนโลยีกบัชีวิต กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 35 คน ใชรู้ปแบบการวจิยัก่อนการทดลอง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน
และการสรุปตีความบรรยายเชิงวิเคราะห์  ผลการวิจยัพบว่าการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนประกอบด้วย 3 ลกัษณะ คือ  
1) ความสามารถในการจ าแนกระดบัของเทคโนโลยท่ีีแบ่งโดยใชอ้งคค์วามรู้ 2) ความสามารถในการระบุความสัมพนัธ์
เชิงเหตุผลเก่ียวกบัรูปแบบของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 3) ความสามารถในการจดัหมวดหมู่ภาพเทคโนโลยีท่ี
ก าหนดให้พร้อมทั้งบอกเกณฑ์ท่ีใชจ้ดัหมวดหมู่ และมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.57 คิดเป็นร้อยละ 75.24 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.39  ความคิดเห็นของผูเ้รียนพบวา่มีความเห็นสอดคลอ้งกบัแบบสอบถามทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นเน้ือหา 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ และ 3) ดา้นการออกแบบท่ีส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ 

 

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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บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติ
อยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกัสามประการ คือ ประการแรกพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของ
คนไทย ประการท่ีสองเพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  และประการสุดทา้ยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษา  ส่วนกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จดักระท าโดย
พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ ท่ีมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตมี
ความสามารถในการส่ือสาร  สามารถคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา  คิดริเร่ิมสร้างสรรค์  พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ท่ีเป็นผู ้
เอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ เพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดบัให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีคุณภาพและพฒันาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอธัยาศยัและพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนมี
ระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552)  ซ่ึงในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  หมวด 4 ในมาตรา 22 กล่าววา่การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545, 2545) กรอบการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะหลกั 3 ประการท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่  ทกัษะชีวติและอาชีพ  ทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีซ่ึงในทกัษะหลกัขอ้ท่ี 3 โดยแบ่งการพฒันาความรู้
ความสามารถ (Literacy) ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่เป้าหมายดา้นสารสนเทศ (Information) มุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
เขา้ถึงและรู้แหล่งสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีทกัษะในการประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ  และทกัษะในการ
ใชส้ารสนเทศอย่างสร้างสรรค ์ เป้าหมายดา้นส่ือ (Media) มุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการเขา้ถึง วิเคราะห์ ประเมิน  และ
สร้างสารในรูปแบบของส่ือต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  ส่วนเป้าหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
มุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีส่ือสารโดยเช่ือมโยงกบัเครือข่ายต่างๆ เพ่ือเขา้ถึง จดัการบูรณาการ 
ประเมิน และสร้างสารสนเทศในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม (รสสุคนธ์, 2557)
 แนวการจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตซ่ึ์งเนน้การสร้างความรู้
ดว้ยตนเองโดยการลงมือกระท าท่ีผ่านกระบวนการคิด โดยอาศยัประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เช่ือมโยง
กบัประสบการณ์ใหม่หรือความรู้ใหม่เพ่ือขยายโครงสร้างทางปัญญา โดยครูเป็นผูจ้ดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
หรือสร้างความรู้ของผูเ้รียน (สุมาลี, 2554) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสตจ์ะใหค้วามส าคญัต่อผูเ้รียนและ
สภาพจริงซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจท่ีมาจากภายในของผูเ้รียนส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สนับสนุนการเสาะแสวงหาความรู้ การแกปั้ญหา  การสร้างความรู้ และประเมินผลท่ีเกิดจากการสร้าง
ความรู้ (สุมาลี, 2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเขา้ถึงสารสนเทศ วิเคราะห์ 
ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของส่ือต่างๆ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การเรียนการสอนผ่านเวบ็เป็นการจดัสภาพการเรียน
การสอนท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งมีระบบ โดยอาศยัคุณสมบติัและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เวบ็มาเป็นส่ือกลางในการ
ถ่ายทอดเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและช่วยขจดัปัญหาของการเรียนการสอนทางดา้น
สถานท่ีและเวลา (วรัท, 2550) ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดา้นการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่
และพฒันาแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  
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 ตวัช้ีวดัแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยไีดก้ล่าวถึงความส าคญัของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยวีา่เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพ้ืนฐาน 
ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการท างาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล       
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่าง
พอเพียงและมีความสุข  มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลย ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการ
เทคโนโลยีและระดบัของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ สร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล  เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต์่อชีวติ สงัคม 
ส่ิงแวดลอ้มและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ซ่ึงในเน้ือหาสาระส าคญัของเร่ือง เทคโนโลยีกับชีวิตท่ีประกอบด้วย
เทคโนโลยีกับชีวิต สังคมและส่ิงแวดล้อม ลกัษณะของเทคโนโลยี ปัจจัยท่ีท าให้เกิดเทคโนโลยี วิวฒันาการของ
เทคโนโลย ีและระดบัของเทคโนโลยมีีจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียนอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบั
ชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้ม บอกขอ้ดีขอ้เสียของผลิตภณัฑ์หรือวิธีการในด้านชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อธิบาย
วิวฒันาการของเทคโนโลยีได ้ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัของเทคโนโลยีทั้ง 3 ระดบั จ าแนกระดบัของเทคโนโลยขีอง
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือวิธีการได ้ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งสามารถแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือแง่มุมต่างๆ ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจ และสามารถคน้พบส่ิงต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้นไดง่้ายข้ึน ตามหลกัการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ย
สามารถจ าแนกองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้สามารถระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล
ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น และสามารถจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆหรือประเด็นต่างๆได ้(สุมาลี, 2550) ดงันั้นผูเ้รียน
จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะห์เขา้มาช่วยในการจ าแนกระดบัของเทคโนโลยีของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือ
วิธีการ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกบัชีวิต สังคมและส่ิงแวดลอ้ม วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของผลิตภณัฑ์
และวิธีการในดา้นชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อธิบายวิวฒันาการของเทคโนโลยี โดยหาเหตุผลสนับสนุน (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2554) และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนด่านขนุ
ทด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และ มธัยมศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 
ผลการจัดการศึกษา กลุ่มตวับ่งช้ีพ้ืนฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน น ้ าหนัก 20.00 คะแนน  
คะแนนท่ีได ้10.07 คะแนน ระดบัคุณภาพพอใช ้จุดท่ีควรพฒันา ครูบางส่วนยงัขาดการศึกษาคน้ควา้ วจิยั  เพ่ือพฒันาส่ือ
และกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สรุปองคค์วามรู้ ครูควรเนน้
การคิดวิเคราะห์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) โรงเรียน
ด่านขุนทดไดมี้แนวทางการพฒันาโดยสร้างความตระหนักให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจและฝึกให้เกิดทกัษะในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการคิดขั้นสูงโดยผ่านกิจกรรมต่างๆซ่ึงพฒันาโดยการบูรณาการไปยงักลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พฒันาครูให้น าเทคโนโลยีไปใชใ้นการคิดขั้นสูง แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 
(โรงเรียนด่านขนุทด, 2557) 
 ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์เป็นการออกแบบโดยใชท้ฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสตเ์ป็นฐานในการออกแบบท่ีประสานความร่วมมือกบัคุณลกัษณะของส่ือบนเครือข่าย ซ่ึงสนองต่อการ
สร้างองคค์วามรู้ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ลกัษณะเป็นโหนด (Node) ของความรู้ท่ีเช่ือมโยงกนั (Link) ซ่ึงเรียกวา่การเช่ือมโยง
หลายมิติ (Hyperlink) และสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทัว่โลก ซ่ึงแต่ละโหนดของความรู้ท่ีผูเ้รียนลงไปจะสนบัสนุน
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ผูเ้รียนในการเช่ือมโยงปูพ้ืนฐานความรู้ท่ีเป็นการช่วยในการสร้างความรู้ ในกรณีท่ีผูเ้รียนมีความรู้เดิมหรือมีโครงสร้าง
ทางปัญญาเดิมยงัไม่เพียงพอและช่วยในการขยายมุมมองท่ีหลากหลายซ่ึงเอ้ือต่อการขยายโครงสร้างทางปัญญาของ
ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนคุณลกัษณะดา้นการส่ือสารท่ีสามารถใชแ้ลกเปล่ียนความรู้แนวคิดและขยายมุมมอง
ระหวา่งกนัไดต้ลอดเวลา (สุมาลี, 2554) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและคุณลกัษณะของส่ือพบวา่ บทเรียนบนเครือข่าย
ท่ีพฒันาตามแนวคอนสตรัคติวสิตมี์ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการสร้างความรู้โดยผ่าน
สถานการณ์ปัญหาท่ีเป็นบริบทท่ีเกิดข้ึนจริงใหผู้เ้รียนร่วมกนัแกปั้ญหาจากภารกิจท่ีมอบหมาย โดยผูเ้รียนสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมหรือหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ สอบถามจากเพ่ือน จากครูผูส้อน และจากกระดานถามตอบหรือเขา้ไป
ศึกษาจากฐานความช่วยเหลือ มีหลกัการทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน เน่ืองจากโรงเรียน
ด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา มีความพร้อมในดา้นของห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายท่ีทนัสมยั แต่ยงัขาดส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย อีกทั้งการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยียงัเนน้ไปท่ีการสอนแบบบรรยาย ไม่ดึงดูดความสนใจของนกัเรียน เรียนรู้จากการฟังและ
การจ าเพียงอยา่งเดียวท าให้ขาดความสนใจใฝ่เรียน  แต่ดว้ยวยัของนกัเรียนในระดบัชั้นน้ีมีความสนใจในการส่ือสาร
ผ่านระบบเครือข่ายทุกประเภท ชอบการสืบคน้ขอ้มูล และสามารถทบทวนบทเรียนต่างๆ ไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาผลของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยีกบัชีวิต ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีออกแบบโดยใชแ้นวคิดและหลกัการท่ีส าคญัของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตม์าเป็นพ้ืนฐานในการ
ออกแบบผสานร่วมกับคุณลกัษณะของส่ือบนเครือข่าย  เพ่ือท่ีจะน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนและช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
ทกัษะหลกัท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ให้บรรลุถึง
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

   เพื่อศึกษาการคิดวเิคราะห์ของและความคิดเห็นผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม
แนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วธีิการวจิยั 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ท่ีเรียนรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 รหสัวชิา ง23103   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 35 คน 
  รูปแบบการวจิยั 
  การวจิยัก่อนการทดลอง (Pre-Experimental  Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงัเรียน (One Shot Case Study) 

ตวัแปรต้น 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิด

วเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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 ตวัแปรตาม  
 การคิดวเิคราะห์และความคิดเห็นผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. แบบวดัการคิดวเิคราะห์ 
 2. แบบสมัภาษณ์การคิดวเิคราะห์ 
        3. แบบส ารวจความคิดเห็น 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูเ้รียนศึกษาเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์โดยเร่ิมจากช้ีแจงและแนะน า
ผูเ้รียนเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ แลว้แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย โดยแต่ละกลุ่ม ผูเ้รียนมี
ผลการเรียนคละกนั น าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายฯ หลงัจากนั้นนกัเรียนน าเสนอแนวทางการแกปั้ญหาและสรุปบทเรียนร่วมกนั 
 2. ใหผู้เ้รียนท าแบบวดัการคิดวเิคราะห์หลงัจากเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือวดั 
การคิดวเิคราะห์ 
 3. สมัภาษณ์ผูเ้รียนเก่ียวกบัการคิดวเิคราะห์หลงัจากเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม 
แนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
เพื่อศึกษาการคิดวเิคราะห์ 
 4. ใหผู้เ้รียนท าแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากแบบวดัการคิดวิเคราะห์ และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่ การคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์การคิดวเิคราะห์ และความคิดเห็น
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์จากแบบส ารวจความคิดเห็น ดงัน้ี 
 1. การคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปตีความและบรรยายเชิงวเิคราะห์ 
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์การคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน และวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
แบบวดัการคิดวเิคราะห์ 
 2. ความคิดเห็นของผูเ้รียน ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์ จากขอ้มูล  
ท่ีได้จากแบบส ารวจความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีพัฒนาตามแนว 
คอนสตรัคติวสิต ์ซ่ึงเป็นแบบส ารวจความคิดเห็นแบบปลายเปิด 
 

ผลการวจิยั 
  ผลการศึกษาการคดิวเิคราะห์ของผู้เรียนจากแบบวดัการคดิวเิคราะห์  
            ในการศึกษาผลการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนหลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เร่ือง เทคโนโลยีกบัชีวิต  ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
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จ านวน  35 คน  ท าแบบวดัการคิดวิเคราะห์ จ านวน 6 ขอ้  คะแนนเต็ม 30 คะแนน  หลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ  ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงผลคะแนนจากแบบวดัการคิดวเิคราะห์ 

คนที ่ ผลคะแนน ร้อยละ   คนที ่ ผลคะแนน ร้อยละ 

1 20 66.67  19 24 80.00 

2 21 70.00  20 24 80.00 

3 21 70.00  21 21 70.00 

4 23 76.67  22 26 86.67 

5 18 60.00  23 24 80.00 

6 21 70.00  24 24 80.00 

7 24 80.00  25 24 80.00 

8 19 63.33  26 24 80.00 

9 25 83.33  27 21 70.00 

10 24 80.00  28 23 76.67 

11 21 70.00  29 25 83.33 

12 24 80.00  30 22 73.33 

13 21 70.00  31 24 80.00 

14 22 73.33  32 25 83.33 

15 26 86.67  33 23 76.67 

16 23 76.67  34 21 70.00 

17 18 60.00  35 27 90.00 

18 17 56.67     

จ านวนนกัเรียนทั้งหมด(คน) 35 

ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ 75.24 

ค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียน (x̅) 22.57 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.39 
 
            จากตารางท่ี 1 ผลคะแนนจากการท าแบบวดัการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ  พบว่า นักเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̅) เท่ากับ 22.57 คิดเป็นร้อยละ  75.24  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 2.39  
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ผลการศึกษาการคดิวเิคราะห์จากแบบสัมภาษณ์การคดิวเิคราะห์   
ผูเ้รียนมีความสามารถในการจ าแนก ความสามารถแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือแง่มุมต่างๆ 

ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถคน้พบส่ิงต่างๆ เก่ียวกับเร่ืองนั้นได้ง่ายข้ึนตามหลักการคิดวิเคราะห์ของ 
สุมาลี  ชยัเจริญ (2550) ประกอบดว้ย 1) สามารถจ าแนกองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้ 
2) ระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น และ 3) สามารถจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆหรือประเด็น
ต่าง ๆได ้
         1. ผูเ้รียนสามารถจ าแนกองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการจ าแนกระดบัของเทคโนโลยีท่ีแบ่งโดยใชอ้งค์ความรู้ สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์พบว่าผูเ้รียน
สามารถจ าแนกระดบัของเทคโนโลยีท่ีแบ่งโดยใชอ้งคค์วามรู้  ดงัจะเห็นจากบทสัมภาษณ์ท่ีวา่  “เทคโนโลยีมี 3 ระดับ  
ระดับพืน้บ้าน  ระดับกลาง  ระดับสูง”  และผูเ้รียนกล่าวถึงความแตกต่างท่ีจ าแนกเทคโนโลยีแต่ระดบัวา่  “เทคโนโลยี
ระดับพืน้บ้านมีมาตั้งแต่โบราณจะเน้นความจ าเป็นในการยังชีพ  จะเป็นภูมิปัญญาของคนพืน้บ้าน เกิดจากการลองผิด
ลองถูก  การคิดค้นของคนในชุมชนและสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เทคโนโลยีระดับกลางเป็นเทคโนโลยีท่ี
ปรับปรุงมาจากพืน้บ้าน ให้ตอบสนองความต้องการและให้สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตมากขึน้  มีการใช้เคร่ืองยนต์
ขนาดเลก็  เทคโนโลยีระดับสูงเป็นระดับท่ีใช้เทคโนโลยี วิชาทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ให้มี
คุณภาพย่ิงกว่าเดิม มกีลไกท่ีซับซ้อนมากขึน้” 
  2. ผูเ้รียนสามารถระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลเก่ียวกบัรูปแบบของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัดงัจะเห็นได้
จากผลการสัมภาษณ์พบว่า ผูเ้รียนสามารถยกตวัอย่างเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัจากค าตอบ “รถยนต์ เคร่ืองบิน 
รถไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ  หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์แบบพกพก แอร์ ล  าโพง โทรศัพท์”  และสามารถพิจารณาว่าเป็น
เทคโนโลยท่ีียกตวัอยา่งเป็นเทคโนโลยใีนรูปแบบฮาร์ดแวร์ไดถู้กตอ้ง  จะเห็นจากขอ้ความท่ีวา่ “เป็นฮาร์ดแวร์เพราะว่า
ฮาร์ดแวร์คือเทคโนโลยีในรูปแบบของ Product ท่ีจับต้องได้” และผูเ้รียนยกตวัอยา่งเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัจาก
ค าตอบ  “การบ าบัดน า้เสีย  แอพพลิเคชันในโทรศัพท์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โปรแกรมคอมพิวเตอร์”  และสามารถ
พิจารณาวา่เป็นเทคโนโลยีท่ียกตวัอยา่งเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบซอฟตแ์วร์ไดถู้กตอ้ง  จะเห็นจากขอ้ความท่ีวา่  “เป็น
ซอฟต์แวร์เพราะซอฟต์แวร์กคื็อเป็นเทคโนโลยใีนรูปแบบของกระบวนการ วิธีการ”  จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงใหเ้ห็น
วา่ผูเ้รียนมีความสามารถในการระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพ่ือคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง
ของส่ิงท่ีเกิดข้ึน  สามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัท่ียกตวัอยา่ง  โดยให้เหตุผลและบอก
ความเหมือนหรือความแตกต่างของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัท่ีผูเ้รียนยกตวัอย่างได้ว่าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบ
ฮาร์ดแวร์หรือเทคโนโลยรูีปแบบซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
           3. ผูเ้รียนสามารถจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆหรือประเด็นต่างๆได ้โดยผูว้ิจยัให้ผูเ้รียนจดัหมวดหมู่ของภาพ
เทคโนโลยท่ีีก าหนดให ้ พร้อมทั้งบอกเกณฑท่ี์ใชจ้ดัหมวดหมู่  สามารถสรุปผลการสมัภาษณ์ไดด้งัจากผลการสมัภาษณ์ 
พบวา่ ผูเ้รียนสามารถจดัหมวดหมู่ของภาพเทคโนโลยีท่ีก าหนดให้ไดถู้กตอ้ง หมวดหมู่ภาพเทคโนโลยีระดบัพ้ืนบา้น 
ไดแ้ก่ เกวียน, กระต่ายขูดมะพร้าว, ลอบดกัปลา, การนวดขา้ว, การถนอมอาหารดว้ยวิธีการตากแห้ง  หมวดหมู่ภาพ
เทคโนโลยรีะดบักลาง ไดแ้ก่  รถเก่ียวขา้ว, ฝายชะลอน ้ า, ระหดัวดิน ้ า, ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด, การท าไข่เคม็พอกดิน  
หมวดหมู่ภาพเทคโนโลยรีะดบัสูง ไดแ้ก่  นาฬิกาอจัฉริยะ, การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช, การผลิตอาหารกระป๋อง, การโคลน
น่ิงสัตว,์ การผ่าตดัผ่านกลอ้งแบบแผลเล็ก พร้อมทั้งบอกเกณฑท่ี์ใชจ้ดัหมวดหมู่จะเห็นไดจ้ากขอ้ความท่ีวา่  “น าระดับ
ของเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด”  แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนไดน้ าระดบัของเทคโนโลยีทั้ ง 3 ระดบั  มาเป็นเกณฑ์ในการ
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พิจารณาจัดหมวดหมู่ของภาพเทคโนโลยีท่ีก าหนดให้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนมี
ความสามารถในการจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ  
      ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการน าแบบส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้บนเครือขา่ยตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยกีบัชีวติ ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงแบบส ารวจความคิดเห็นน้ีมีสามดา้นไดแ้ก่ ด้านเน้ือหา  ด้านส่ือบนเครือข่าย และด้านการ
ออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์  สรุปผลท่ีไดด้งัน้ี 

      1. ดา้นเน้ือหา พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้ง ดงัน้ี เน้ือหาเร่ืองเทคโนโลยกีบัชีวติ  มีความชดัเจน  
เพียงพอท่ีผูเ้รียนสามารถน ามาใชต้อบสถานการณ์ปัญหาได ้ ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  การน าเสนอเน้ือหา มี
การล าดบัขั้นท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งไม่สับสน  เน้ือหามีความทนัสมยัสามารถน ามาใช้กบั
ชีวติประจ าวนัไดแ้ละเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
  2. ดา้นส่ือบนเครือข่าย พบวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้ง ดงัน้ี การออกแบบมีความเหมาะสมและ
ดึงดูดความสนใจ  รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  มีการแบ่งเน้ือหาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ  การใชข้นาดตวัอกัษรเหมาะ
กบัผูเ้รียน ภาพกราฟิกท่ีใชป้ระกอบ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีการ
ออกแบบสัญลกัษณ์เพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดง่้ายและตรงตามความตอ้งการ  มีการเช่ือมโยง (Link) ท่ีช่วยให้
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศต่างๆ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาคน้ควา้  การสนทนา(post) ผ่านเครือข่าย (Web) มี
การเขา้ถึงไดส้ะดวก และง่ายต่อการใชง้านมีเคร่ืองมือการเช่ือมโยง (Icon) มีความคงท่ีท าใหไ้ม่สบัสนในการเลือกใชง้าน 
ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการไดส้ะดวก      
  3. ดา้นการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ พบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคลอ้งดงัน้ี มีการออกแบบท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถดา้นการจ าแนกแยกแยะ การระบุความสมัพนัธ์
และการจดัหมวดหมู่ของผูเ้รียนได ้คือ มีการออกแบบการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์ปัญหาน าผูเ้รียนใหเ้ขา้สู่บริบทการ
เรียนรู้และกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหากระตุน้ใหผู้เ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ สามารถสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการออกแบบภารกิจการเรียนรู้ของสถานการณ์ปัญหาช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้เกิดการคิด
วิเคราะห์และแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีผูเ้รียนไดเ้ผชิญ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดค้วบคุมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
มีการออกแบบแหล่งเรียนรู้ น าเสนอสารสนเทศดว้ยผงัความคิดท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาเอ้ือต่อการแสวงหา
แนวทางแกปั้ญหาและง่ายต่อความเขา้ใจของผูเ้รียน  ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้สามารถท่ีจะเลือกคน้หาขอ้มูลใน
เน้ือหาท่ีจะเรียนไดด้ว้ยตนเอง  มีการออกแบบฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดในการ 
แกส้ถานการณ์ปัญหามีส่วนสนับสนุนการโตต้อบระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเองหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยส่งเสริมการขยาย
ความคิดของผูเ้รียน  มีการออกแบบศูนยส่์งเสริมการคิดวิเคราะห์ท่ีช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน  มีการ
ออกแบบศูนยก์ารร่วมมือแกปั้ญหา และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหาร่วมกนั 

     จากผลการส ารวจความคิดเห็นในดา้นการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ พบวา่ 
ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เร่ือง เทคโนโลยกีบั
ชีวิต  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีสถานการณ์ปัญหาท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์  ช่วย
ใหผู้เ้รียนใส่ใจในการแกปั้ญหามีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่และภารกิจการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนไดล้งมือจ าแนกแยกแยะ ระบุความสัมพนัธ์  และจดัหมวดหมู่ของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั  มีการใช้
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ค าถามท่ีส่งเสริมการคิดในระดับสูงกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นผูล้งมือกระท าจากการแกปั้ญหา  
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัไวใ้นแหล่งเรียนรู้มีเพียงพอให้ผูเ้รียนใชใ้นการแกปั้ญหาและยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนั
แกปั้ญหา  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  ท าให้มีผูเ้รียนเกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย  อีกทั้งยงั
สามารถแสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ สนบัสนุนการสร้างความรู้
และส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

  การศึกษาการคดิวเิคราะห์ของผู้เรียนทีเ่รียนรู้ด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ 

  การคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยีกบัชีวิต ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบวา่  ผูเ้รียนมีความสามารถในการจ าแนก  
ความสามารถแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือแง่มุมต่างๆ ซ่ึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจ และสามารถคน้พบส่ิง
ต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้นไดง่้ายข้ึน ตามหลกัการคิดวิเคราะห์ของ สุมาลี (2550) ประกอบดว้ย 1) สามารถจ าแนกองคป์ระกอบ
ต่างๆของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้2) ระบุความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และ 3) 
สามารถจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่างๆหรือประเด็นต่างๆได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  จีรวฒัน์ (2557)  จากผลการศึกษา
ในคร้ังน้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายมีการออกแบบโดยใชห้ลกัการส าคญัของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต ์ให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาในสถานการณ์ปัญหาซ่ึงท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิด
การคิดไตร่ตรองเพ่ือขจดัความขดัแยง้นั้น สอดคลอ้งกบัการคิดวิเคราะห์ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการท าความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน และพยายามคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงในส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯมีการออกแบบ
สถานการณ์ปัญหาและก าหนดภารกิจการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามสามารถในการจ าแนก  จดัหมวดหมู่พร้อมทั้งบอก
เหตุผลท่ีเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกและจดัหมวดหมู่  จะเห็นไดจ้าก การจดัหมวดหมู่ของภาพเทคโนโลยท่ีีก าหนดใหพ้ร้อมทั้ง
การบอกเกณฑ์ท่ีน ามาใชใ้นการจดัหมวดหมู่  ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้่าใชร้ะดบัของเทคโนโลยีเป็นเกณฑ์การจดัและจดั
หมวดหมู่ของภาพไดถู้กตอ้ง  และผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัท่ียกตวัอยา่ง  โดย
ให้เหตุผลและบอกความเหมือนหรือความแตกต่างของเทคโนโลยีในชีวติประจ าวนัท่ีผูเ้รียนยกตวัอยา่งไดว้า่เป็นเทคโนโลยี
รูปแบบฮาร์ดแวร์หรือเทคโนโลยรูีปแบบซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จากเหตุผลและขอ้มูลเชิงประจกัษข์า้งตน้ แสดงใหเ้ห็น
ว่า ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยีกบัชีวิต 
ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการคิดวเิคราะห์ได ้

การศึกษาความคดิเห็นของผู้เรียนทีเ่รียนรู้ด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ 
  การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นเน้ือหา  ดา้นส่ือ
บนเครือข่าย และดา้นการออกแบบส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ผล
การส ารวจความคิดเห็นพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในดา้นเน้ือหาเร่ืองเทคโนโลยีกบัชีวิต  วา่มีความชดัเจน
และเพียงพอท่ีจะน ามาใชต้อบสถานการณ์ปัญหาได ้ มีการใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  การน าเสนอเน้ือหา มีการ
ล าดับขั้นท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่สับสน  เน้ือหามีความทันสมยัสามารถน ามาใชก้บั
ชีวิตประจ าวนัไดแ้ละเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง  ดา้นส่ือบนเครือข่ายมีการออกแบบท่ีดึงดูดความ
สนใจ  รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ  มีการแบ่งเน้ือหาเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ  ใช้ขนาดตวัอกัษรเหมาะกับผูเ้รียน 
ภาพกราฟิกท่ีใชป้ระกอบมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  มีการออกแบบสัญลกัษณ์เพ่ือเขา้ถึงสารสนเทศท่ี
ตอ้งการไดง่้ายและตรงตามความตอ้งการ  มีการเช่ือมโยง (Link) ท่ีช่วยให้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศต่างๆ ช่วยให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการศึกษาคน้ควา้  การสนทนา(post) ผา่นเครือข่าย (Web) มีการเขา้ถึงไดส้ะดวก และง่ายต่อการใชง้าน  
มีเคร่ืองมือการเช่ือมโยง(Icon) มีความคงท่ีท าใหไ้ม่สบัสนในการเลือกใชง้าน ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ไดส้ะดวก  ดา้นการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มีการออกแบบท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
พฒันาความสามารถด้านการจ าแนกแยกแยะ การระบุความสัมพนัธ์และการจัดหมวดหมู่ของผูเ้รียนได้ คือ มีการ
ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาน าผูเ้รียนให้เขา้สู่บริบทการเรียนรู้และกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์  
สถานการณ์ปัญหากระตุน้ให้ผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ สามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  มีการออกแบบ
ภารกิจการเรียนรู้ของสถานการณ์ปัญหาช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาจากสถานการณ์
ปัญหาท่ีผูเ้รียนไดเ้ผชิญ   เปิดโอกาสให้ผูเ้ รียนไดค้วบคุมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  มีการออกแบบแหล่งเรียนรู้มีการ
น าเสนอสารสนเทศดว้ยผงัความคิดท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือหาเอ้ือต่อการแสวงหาแนวทางแกปั้ญหาและง่ายต่อ
ความเขา้ใจของผูเ้รียน มีอิสระในการเรียนรู้สามารถท่ีจะเลือกคน้หาขอ้มูลในเน้ือหาท่ีจะเรียนไดด้ว้ยตนเองและมีการ
ออกแบบฐานการช่วยเหลือท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดในการแกส้ถานการณ์ปัญหามีส่วนสนับสนุนการโตต้อบ
ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีช่วยส่งเสริมการขยายความคิดของผูเ้รียน  มีการออกแบบศูนยส่์งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ท่ีช่วยส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน  มีการออกแบบศูนยก์ารร่วมมือแกปั้ญหา และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหาร่วมกนั  
โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ รมณี (2557), อกัษรไทย (2557) และมุจรินทร์ (2556) จากผลการวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้
สอดคลอ้งกนัในดา้นความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีความเห็นหรือทศันะท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ ใน 
3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นส่ือบนเครือข่าย และดา้นการออกแบบส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสรัคติวสิต ์
ทั้งน้ีความคิดเห็นของผูเ้รียน ท่ีพบไดใ้นขา้งตน้อาจเน่ืองมาจากการออกแบบและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายฯ ไดห้ลอมรวมหลกัการ ทฤษฎี พ้ืนฐานทางดา้นเทคโนโลยี คุณลกัษณะและระบบสัญลกัษณ์ของส่ือ และ
กระบวนการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  โดยอาศยัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์ป็นหลกัในการส่งเสริมการสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองของผูเ้รียน  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือกระท า ซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้า่ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้
บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง เทคโนโลยีกับชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท าใหท้ศันคติต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนดีข้ึน 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.รมยว์รินทร์  ก าลงัเลิศ  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาตรวจสอบแกไ้ข รวมทั้ง

ใหข้อ้เสนอแนะในการวจิยัและเขียนบทความน้ีใหแ้ลว้เสร็จ และบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวง; 2551. 
มุจรินทร์  โยวะบุตร.  ผลของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือขา่ยตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการ 

คิดวเิคราะห์ วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง สารอาหาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2.  [รายงานการศึกษาอิสระปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา].  ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 
2556. 
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รมณี  ศรีบุญเรือง.  ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริม 
การคิดวเิคราะห์ เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
[รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา].  ขอนแก่น:  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2557. 

รสสุคนธ์  มกรมณี.  เร่ืองน่าวจิยั : การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษท่ี 21.  เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ 
ของคุรุสภา ประจ าปี 2557; 14-15 กนัยายน 2557; กรุงเทพฯ.   

วรัท  พฤกษากลุนนัท.์  การเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-Based Instruction) [ออนไลน]์ 2550 
[อา้งเม่ือ 11 กมุภาพนัธ์ 2558]. จาก  http://www.kroobannok.com/ article-133-การเรียนการสอนผา่นเวบ็-
(Web-Based-Instruction)-.html 

โรงเรียนด่านขนุทด. รายงานประจ าปีการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557. นครราชสีมา : โรงเรียน; 2557. 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนงัสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน การออกแบบและ  

เทคโนโลยชีั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีตามหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551.  กรุงเทพ ฯ: สกสค. ลาดพร้าว; 2554. 

สุมาลี  ชยัเจริญและคณะ. ศึกษาศกัยภาพดา้นการคิดของผูเ้รียนท่ีเรียนจากนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 
ศกัยภาพดา้นการคิด.  รายงานการวจิยั โครงการวจิยัประเภทอดุหนุน ทัว่ไป. ขอนแก่น: 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2550. 

สุมาลี  ชยัเจริญ. เทคโนโลยกีารศึกษา : หลกัการ ทฤษฎีสู่การปฏิบติั. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา;
 2554.   
_______. การออกแบบการสอน : หลกัการ ทฤษฎี สู่การปฏิบติั. ขอนแก่น: โรงพิมพแ์อนนาออฟเซต; 2557. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน). รายงานการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนด่านขนุทด อ าเภอด่านขนุทด  
จงัหวดันครราชสีมา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5. กรุงเทพฯ:  
ส านกังาน; 2554.   

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
(พ.ศ. 2552-2561).  กรุงเทพฯ: ส านกังาน; 2552. 

อกัษรไทย  แสงอุ่นอุรัย.  ผลของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายท่ีพฒันา ตามแนวทฤษฎี 
คอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมการคิดเชิงวเิคราะห์ เร่ือง พืช ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.  [รายงาน
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา].  ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2557. 
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