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ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อศึกษาการ

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมการอ่านเพือ่ความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือผู้เรียนของโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์อี
ซีซีในชั้นเรียนวิชาภาษาเกาหลี เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2563จำนวน 20 คนโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน (The One-shot Case Study)และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อความบรรยายบทสัมภาษณ์และสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่าผู ้เรียนสามารถอ่านภาษาเกาหลีได้
คล่องแคล่วชัดเจน อ่านออกเสียงได้ตรงตามวรรณยุกต์ และสามารถอ่านประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 82.38  
81.88  82.38 ตามลำดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิ
สต์ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 80.48นอกจากนี้ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สิ่งแวดล้อมทางทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มีความเหมาะสมในด้านคุณลักษณะ 
ด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ และด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรียนรู้
และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล 

ABSTRACT 
This research is aimed at designing learning environment development on constructivist network. This is to analyze 

learning achievement and attitude of the students who learn through learning environment on constructivist network that helps 
reading to understand basic Korean language.The target group consists of 20 students who were studying in Korean language 
classes of the ECC Language and Computer School from January to March 2020, 20 students. The research was done with the 
pre-experimental design with post test and one-shot case studies by using �̅�and S.D. to analyze test score. And analysis descriptive 
text of the interview and making conclusions.The results of the research were found that the learners can read Korean clearly, 
read aloud according to the tone and able to read sentences grammatically correctly 82.38 81.88 82.38 percent, respectively. 
The learning achievement of the learners who learned through learning environment of constructivist network shows that 90 % 
of the learners have passed the established 70 percent criteria with 80.48 percent post-test average score.In addition, most of the 
learners are of the opinion that the learning environment on the constructivist network was suitable in terms of characteristics, 
content in learning management and learning environment that help learners to access the information they need quickly, easy 
to learn and understand content, and helps learners to build their knowledge develop logical thinking skills. 
 

คำสำคัญ: การอ่านภาษาเกาหลี การอ่านเพื่อความเข้าใจ สิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่าย คอนสตรคัติวิสต์ 
Keywords: Reading Korean, Reading for Understanding, Network Learning Environment, Constructivist 
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บทนำ 
 

ปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมลู ความรู้ ระหว่างประเทศต่าง 
ๆ ทั่วโลกตามกระแสโลกาภิวตัน์ เกิดเป็นยุคข้อมลูข่าวสารที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทำให้เกิดการเปลีย่นแปลง ความเจรญิก้าวหน้าในด้านตา่ง ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เป็น
ต้นว่า สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน่ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เพื่อให้มีการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ในอนาคต 

ภาษาเกาหลี เป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่ง เป็นภาษาท่ีได้รับความสนใจ ได้รับความนิยมตามกระแส
ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (Korean-Wave) และตามความต้องการของตลาดงานทางด้านเศรษฐกจิ สังคม ธุรกิจ การคา้ 
การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ส่งผลให้ความต้องการศกึษาภาษาเกาหลีในประเทศไทยมกีารเติบโตและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนสถาบันการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น และมีจำนวนผู้เรียนท่ี
เลือกเรยีนภาษาเกาหลเีพิ่มมากข้ึน ปัจจุบันมีโรงเรียนในประเทศไทยท่ีเปิดสอนภาษาเกาหลีในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงระดบัมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มโีอกาสต่อยอดพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาเกาหลีอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษานอกระบบ เช่น โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอน
ภาษาที่มีการสอนภาษาเกาหลเีพือ่ใช้ในการศึกษา หรือ ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้องที่ประเทศเกาหลีใต้(ไพบลูย์ ปีตะเสน 
และนิรินธร มีทรัพย์นิคม, 2563; ม.อ.ปัตตาน,ี 2562) 

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ใหผู้้เรียนมี
ความสามารถท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อันประกอบด้วยความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
ตามหลักภาษาศาสตร์ ซึ่งสอดคลอ้งกับทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่กำหนดยุทธศาสตรก์ารจัดการเรยีนรู้
ให้แก่ผู้เรียน โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำนาญการและความรู้เท่าทันดา้นตา่ง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
ความสำเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตโดยมี ทักษะการอ่าน เป็นทักษะที่สำคญัในการสื่อสาร และ
เป็นทักษะพื้นฐานท่ีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต (สกุลการ สังข์ทอง, 2548)และมีทักษะการอ่านเพือ่ความเช้าใจเกิดการ
เรียนรูซ้ึ่งเป็นการอ่านที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จนสามารถแปลงข้อมูลทีไ่ดร้ับและนำไปใช้ประโยชน์ 
เป็นทักษะพื้นฐานท่ีสำคัญที่ควรไดร้ับการปลูกฝังให้ผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อจะได้มทีักษะการสื่อสาร
ตามความต้องการของเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 (Gomez & Gomez, 2007) นอกจากน้ียังได้มีการลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศด้านการศึกษา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรยีนการสอน มีการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อีเลิร์นนิ่ง  
(e-learning) ซึ่งใช้นำเสนอเนื้อหาหรือสารสนเทศสำหรับการสอนหรือการอบรม ด้วยตัวอักษร ภาพน่ิง ผสมผสานกับการ
ใช้ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์และเสยีง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอดทำให้ผู้เรยีนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างง่ายดาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถทบทวนความรู้ ความเข้าใจได้ในทุก
สถานท่ี ทุกเวลา  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นำการจดัการเรยีนรู้แบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคดิและทฤษฎี 

คอนสตรัคติวิสต์(Constructivist) เข้ามาช่วยในการส่งเสรมิการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้นโดยที่แนวคดิ
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ดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ ผา่นการลงมือปฏิบตัิ การลองผิด ลองถูก ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา การแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ระหว่างผูเ้รียน ทำให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีการเรียนการสอนผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีได้อ้างอิงเนื้อหาตามตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และได้ทดลองใช้กับผู้เรียนวิชาภาษาเกาหลเีบื้องต้น ของโรงเรียนภาษาและ

คอมพิวเตอร์อีซีซี ขอนแก่น ซึ่งดำเนินการสอนโดยผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา เพื่อนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทาง

พัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ทีส่่งเสรมิการอ่าน

เพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

2) เพื่อศึกษาการอ่านและความเขา้ใจภาษาเกาหลีของผู้เรียนท่ีเรยีนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ทีส่่งเสรมิการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

3) เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอน

สตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรยีนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอน

สตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
หลักการและแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2) สิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัติวิสต์และ 3) การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

1. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory) เป็นทฤษฎทีี่เช่ือว่า การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็น
กระบวนการทีผู่้เรยีนสร้างความรูข้ึ้นด้วยตนเอง โดยการนำประสบการณ์จากการเผชิญกับสถานการณ์ ปัญหา หรือ
สภาพแวดล้อม ผสมผสานสร้างความสัมพันธ์กับพ้ืนฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ ก่อให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยทฤษฎีคอนสตรีคติ
วิสต์มีพื้นฐานมาจาก 2 กลุ่มแนวคิด ได้แก่ 1) กลุ่มแนวคิดคอนสตรคัติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) 
ของเพียเจต์ (Piaget) ที่เช่ือว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรูโ้ดยการลงมอืกระทำ ผ่านกระบวนการดูดซมึ (Assimilation) การ
ปรับเปลีย่น (Accommodation) และการเกดิความสมดุล (Equilibration) 2) กลุ่มแนวคดิคอนสตรคัติวิสต์เชิงสังคม 
(Social constructivism) ของ วกี๊อตสกี้ (Vygotsky) ที่เช่ือว่าผู้เรยีนสร้างความรู้ผ่านการปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น 
โดยผู้เรยีนที่อยู่ในโซนพัฒนาการ (Zone of proximal development) จะสามารถเรียนรูด้้วยตนเอง แต่ผู้เรยีนที่อยู่ต่ำ
กว่าโซนพัฒนาการจำเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลือในการเรยีนรู้ (กรมวิชาการ, 2543; สุมาลี ชัยเจริญ, 2554; อิศรา ก้านจักร
, 2547) 

2. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Learning Environment) 
เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีสื่อ (Media) และ วิธีการ (Methods) ประสานงาน
ร่วมกัน โดยการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้นำหลักการสำคัญของกลุ่มแนวคิด
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คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญาและกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม มาใช้ในการออกแบบ ทำให้ได้สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) เป็นปัญหา (Problem) ที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีหลายระดับ หลายบริบท ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน 2) แหล่งเรียนรู้ 
(Resource) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศที่ผู้เรียนต้องใช้ในสถานการณ์ปัญหา และเป็นแหล่งที่รวมถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องใช้ในการค้นหาคำตอบ 3) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนท่ีไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้
ด้วยตนเอง 4) การโค้ช (Coach) เป็นการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ให้
คำแนะนำ เป็นการฝึกผู้เรียนโดยการให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเชิงรู้คิด 5)การร่วมมือกันแก้ปัญหา(Collaboration) สนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น กับผู้อื่น  

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการฟัง การ

พูด การอ่าน และการเขียน อย่างถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง คำศัพท์ โครงสร้าง และการใช้
ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสังคม สามารถใช้ภาษาเกาหลีเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
ต่างๆได้ ส่งผลให้สามารถเข้าใจ ความคิด วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอยู่ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ของชน
ชาติเกาหลีได้เป็นอย่างดี(ณัฐวรรณ สินาโรจน์, 2555; อรพรรณ ฤทธิ์มั่น และบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559) 

ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีเปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นวิชาเอกจำนวน 12 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยที่
เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นวิชาโท จำนวน 6 แห่ง และมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เรียนภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมากกว่า40,000 คน  นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษานอกระบบ เช่น โรงเรียน
กวดวิชา โรงเรียนสอนภาษาที่มีการสอนภาษาเกาหลีเพื่อใช้ในการศึกษา หรือ ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้องที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ทั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ได้มีความร่วมมือระหวางกันในด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดย
ประเทศเกาหลีใต้ส่งครูอาสาสมัครชาวเกาหลีเข้ามาสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยจำนวน 6คนต่อปีซึ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศเดียวที่ประเทศเกาหลีใต้ส่งครูอาสาสมัครมาสอนภาษาเกาหลีแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก ปัญหาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นภาษาในด้านของคำศัพท์และ
โครงสร้างของไวยกรณ์เท่านั ้น นอกจากนี ้ ผู ้เร ียนยังไม่เห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้ภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนผู้สอนขาดเทคนิคและกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545; ไพบูลย์ ปีตะเสน และนิรินธร มีทรัพย์นิคม, 2563) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research methodology) ในรูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง (Experimental research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลังเรียน (One-shot Case Study) (Best & Kahn, 1993) 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

ผู้เรยีนของโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซีในช้ันเรยีนวิชาภาษาเกาหลี เดือนมกราคมถึงมนีาคมพ.ศ. 
2563จำนวน 20 คนแบ่งเป็นห้องเรียนละ 10 คน จำนวน 2 ห้องเรียน  
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วิธีการไดม้าของกลุ่มตัวอยา่งได้มาโดยวิธีให้ผูเ้รียนแต่ละห้องเรียนทำแบบทดสอบและหาค่าคะแนนเฉลีย่ผลสอบ
ของแต่ห้องที่อยู่ในระดับเดียวกัน 2 ห้องเรียน 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  

1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่สิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ได้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ ข้อความ เสยีง ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และมรีะบบ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรยีน โดยมีองค์ประกอบสำคญั คือ 

- สถานการณ์ปัญหาออกแบบตามหลักการของการเข้าสู่บริบท (Enabling context) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มา
จากบริบทตามสภาพจริง (Authentic context) และนำเสนอในรปูแบบของปัญหาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
อ้างอิงหรือเช่ือมโยงกับประสบการณ์ของตนเองที่เกี่ยวข้องโดยเน้นให้ผู้เรยีนลงมือปฏิบัติ หรือแก้ไขปญัาด้วยตนเอง 

- แหล่งการเรียนรู(้Data Bank) ออกแบบบนพื้นฐานของ SOI Modelที่ได้มีการเลือกสารสนเทศท่ีมคีวามสัมพันธ์
กัน จากนั้นจัดระเบียบสารสนเทศ ประมวลสารสนเทศตามหลักการของ Klausmeier (1985)และนำเสนอเนื้อหาท่ีเป็น 
ข้อความ ภาพ เสียง วิดีทัศน์ ทีใ่ช้กราฟิกช่วยให้เกิดแรงจูงใจ (Motivational Graphic)ใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ และบูรณา
การสารสนเทศท่ีไดร้ับเข้ามากับสารสนเทศท่ีมีอยู่ 

- ฐานการช่วยเหลือ(Scaffolding) ซึ่งเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือผู้เรยีน โดยเน้นในเรื่องการนำเสนอ หรือการ
จัดหากรอบแนวคดิที่สนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติการของผู้เรยีน มากกว่าการเน้นด้านความสามารถของผู้เรียน 

- ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Center of Collaborative Learning)ออกแบบบนหลักการของOLEsใหผู้้เรยีนไดม้ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และมีการสนทนาสดบนเครือขา่ย ซึ่งช่วยให้ผู้เรยีน
สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มีการสื่อสาร ระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน ผูเ้ชี่ยวชาญ 

- ศูนย์ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาเกาหลี(Korean Reading skills)ออกแบบใหป้ระกอบไปด้วยหลักการอ่าน 
การเปลีย่นเสียง และโครงสร้างประโยคในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนไดฝ้กึการอ่านถูกหลักตรง
ตามไวยากรณ์ การอ่านได้คล่องแคล่วชัดเจน และการอ่านออกเสียงตรงตามวรรณยุกต์ 

โดยที่สิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านเนื้อหา ด้านสือ่ และด้าน
การออกแบบ จากผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และแก้ไขปรบัปรุงสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายฯ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างสถานการณป์ัญหาและภารกิจในสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

 

 
รูปที ่1.ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาและภารกิจในสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ 
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2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 
2.1) แบบวัดทักษะการอ่านภาษาเกาหลีเป็นแบบวัดทักษะการอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่

เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 10 ข้อ ประกอบด้วย การอ่านคล่องแคล่วชัดเจน การ
อ่านออกเสียงตรงตามวรรณยุกต ์ และการอ่านประโยคได้อยา่งถูกต้องตามหลักตรงตามไวยากรณ์โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนนทักษะการอ่านตามตารางที่ 1โดยที่แบบวัดทักษะการอ่านภาษาเกาหลี ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับกรอบทักษะการอ่านภาษาเกาหลี จากผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผลจำนวน 5ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Congruency) เท่ากับ1.00 จากนั้น ทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อนำแบบวัดทักษะการอ่านภาษาเกาหลไีปใช้ในงานวิจัยต่อไป 

 
ตารางที่ 1 
เกณฑ์การให้คะแนนทักษะการอ่านภาษาเกาหล ี

คะแนน การอ่านคล่องแคล่วชัดเจน 
การอ่านออกเสียง 
ตรงตามวรรณยุกต์ 

การอ่านประโยคได้อย่างถูกหลัก 
ตรงตามไวยากรณ์ 

4 
ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนทุกคำ 
และอ่านไม่หยดุชะงักตลอด
การอ่าน 

อ่านออกเสียง และสะกดคำได้
ถูกต้องทุกคำ 

อ่านออกเสียงอ่านสะกดคำและอ่านเว้น
วรรคตอนของการเช่ือมคำในประโยคได้
ถูกต้องเหมาะสมทุกแห่ง 

3 
ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนทุกคำ 
และอ่านหยดุชะงัก 1 - 2 แห่ง 

อ่านออกเสียงถูกต้อง และสะกด
คำผิด 1 - 3 คำ  

อ่านออกเสียง อ่านสะกดคำและอ่านเว้น
วรรคตอนของการเช่ือมคำในประโยคไม่
ถูกต้อง 1 แห่ง 

2 
ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนบาง
คำ และอ่านหยดุชะงัก 3 - 4 
แห่ง 

อ่านออกเสียงผิด 1-2 คำ และ
สะกดคำผิด 4 - 6 คำ  

อ่านออกเสียง หรืออ่านสะกดคำ ผิด 1-2 
คำและอ่านเว้นวรรคตอนของการเช่ือมคำ
ในประโยคไม่ถูกต้อง2 แห่ง 

1 
ออกเสียงถูกต้อง ชัดเจนบาง
คำ และอ่านหยดุชะงัก 5  - 6 
แห่ง ข้ึนไป 

อ่านออกเสียงผิด 3-4 คำ และ
สะกดคำผิด 7  - 9 คำ ข้ึนไป 

อ่านออกเสียง หรืออ่านสะกดคำ ผิด 3-4 
คำและอ่านเว้นวรรคตอนของการเช่ือมคำ
ในประโยคไม่ถูกต้อง3 แห่ง 

 

2.2)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านภาษาเกาหลเีพื่อความเข้าใจ 
เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (multiple choice) 4 ตัวเลอืก จำนวน 40 ข้อ โดยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนื้อหา จากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 
0.80จากนั้น นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอยา่งเพื่อ
ทดสอบและวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r)และคัดเลือกข้อสอบที่มคีวามยากง่าย (P) ตั้งแต่0.20 ถึง 
0.80 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต ่.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบผูเ้รยีนต่อไป (Kuder & 
Richardson, 1937; กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์, 2540; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2550) 

2.3)แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนที่มตี่อสิ่งแวดล้อมบนเครือข่าย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ใน3 ดา้น ได้แก่ดา้นคุณลักษณะของสือ่มัลติมเีดียด้านเนื้อหาในการจัดการเรยีนรู้ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ มลีักษณะคำถามเป็นแบบปลายเปิด ทีใ่หร้ะบุเหตุผลหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยแบบ
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สำรวจความคิดเห็นของผู้เรยีน ผา่นการตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเนื้อหาความสอดคล้องของประเด็นคำถาม
และความเหมาะสมในการใช้ภาษาและการสื่อความหมาย จากผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน จากนั้น ผูว้ิจัยได้ทำการปรับปรุง
แก้ไขแบบสำรวจความคดิเห็นของผู้เรยีนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 

การเก็บรวมรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรูใ้ส่ใจในสิ่งท่ีจะเรยีนรู้เช่นการเช่ือมโยงความรู้

เดิมกับความรู้ใหม่การใช้คำถามการเลา่ถึงเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในชีวิตประจำวันการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อเรียนรู้ 
(การอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเรียน)จากนั้น ครูจัดกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ2คนเพื่อศึกษาบริบทการใช้สิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น 

2) ขั้นกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนเรียนรูจ้ากสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ซึ่ง
ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ ฐานความช่วยเหลือศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสรมิทักษะการอ่าน
ภาษาเกาหลแีละร่วมกันแก้ปญัหาสรุปแนวทางแก้ปัญหาของตนเอง บันทึกลงในสมุดภารกิจโดยมีครูให้คำแนะนำและ
กระตุ้นให้ ผู้เรยีนคิดและศึกษาเนื้อหาสารสนเทศ ในแตล่ะองค์ประกอบท่ีจัดไว้ในสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์

3) ขัน้สรุปครูนำอภิปราย และให้ผู้เรยีนแตล่ะกลุ่มนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาของตนเอง โดยกระตุน้ให้เพื่อนใน
ช้ันเรียน ร่วมกันวิพากษ์แนวทางแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มจากนั้นครกูระตุ้นใหผู้้เรยีนแตล่ะคนสรุปองคค์วามรู้ของตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยทำการวเิคราะห์ข้อมูล 3 ดา้น คือ ด้านการอ่านภาษาเกาหลีที่ได้จากแบบวัดทักษะการอ่านภาษาเกาหล ี

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนที่ได้จากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และด้านความคิดเหน็ของผู้เรียนที่ได้จาก
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนและการสัมภาษณผ์ู้เรียน โดยมสีถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี ้ 

1)วิเคราะห์ข้อมลูการอ่านภาษาเกาหลี โดยใช้ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2)วิเคราะหผ์ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้รียนโดยการวิเคราะห์ข้อความบรรยายและสร้างข้อสรุป 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 

จากผลการตรวจสอบคณุภาพการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ พบว่า  

1.1) ด้านเนื้อหาสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีเนื้อหาสารสนเทศท่ีมีความ
เหมาะสม ชัดเจน ครอบคลมุวัตถปุระสงค์ และเอื้อต่อการศึกษาหาความรู้ของผู้เรียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 
มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นใหผู้้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีการ
กำหนดสถานการณ์ปญัหาใกลัเคียงกับปัญหาตามสภาพจริง  
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1.2) ด้านสื่อการเรียนรู้สิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต์ มีการใช้มลัติมเีดียช่วย
ในการออกแบบ เช่น ภาพการ์ตูน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ ข้อความที่มีสสีัน เครื่องหมายนำทางต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นการออกแบบอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ ทำให้การนำเสนอเนื้อหามีประสิทธิภาพ มีการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาซึ่ง
ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาไดส้ะดวก รวดเร็ว  

1.3) ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ถูกออกแบบให้
สนับสนุนการเรยีนและการทำงานแบบเป็นกลุ่มซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานและตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันโดยผูเ้รียน
มีอิสระในการเรียนรู้และเลือกศึกษาค้นคว้าความความสนใจมีการเรียนแบบร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
มีการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถสรา้งความรู้และพัฒนาทักษะการคดิได้ด้วยตนเองเปิดโอกาสใหผู้้เรียนสามารถเรียนได้ทุก
เวลาทุกสถานท่ีตามที่ผูเ้รียนต้องการมีเครื่องมือ (Tool) ในการเรยีนรู้ที่กระตุ้นให้เกดิความเขา้ใจอย่างลึกซึ้งและมี
ประสิทธิภาพมีฐานความช่วยเหลอื (Scaffolding) และครูผูส้อน (Coaching) ส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหา 
2. ผลการศึกษาการอ่านและความเข้าใจภาษาเกาหลีของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 

ผลการศึกษาการอ่านภาษาเกาหลขีองผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอน
สตรคัติวิสต์ จำนวน 20 คน พบวา่ผู้เรยีนร้อยละ82.38 สามารถอ่านภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วชัดเจน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 32.95 และมีส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.96 ขณะที่ ผู้เรยีนร้อยละ 81.88 สามารถอ่านออกเสียงไดต้รงตาม
วรรณยุกต์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.13 นอกจากน้ี ยังพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 
82.38 สามารถอ่านประโยคได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ33.00 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.35 ตารางที่ 2 แสดง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบการอ่านภาษา
เกาหล ี
 

ตารางที่ 2 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของคะแนนทดสอบการอ่านภาษาเกาหล ี
ทักษะการอ่านภาษาเกาหล ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การอ่านคล่องแคล่วชัดเจน 82.38 32.95 2.96 

การอ่านออกเสียงตรงตามวรรณยกุต์ 81.88 33.00 3.13 

การอ่านประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักตรงตามไวยากรณ ์ 82.38 33.00 2.35 

ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบการอ่านภาษาเกาหล ี 82.21 32.98 2.81 

 
3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 

ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์จำนวน 20 คน พบว่า มีผู้เรียนจำนวน 18 คน ที่ไดค้ะแนนผลการทดสอบหลังเรียน ตั้งแต่ 14 คะแนนข้ึน
ไป จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด โดยมีคา่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ16.10และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.00คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.48 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนผา่นเกณฑร์้อยละ 70 
ตามที่กำหนดไว ้

881



  HMP11-9 

 
 

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 

ผลการศึกษาความคดิเห็นของผูเ้รยีนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต์
ดว้ยการใหผู้้เรยีนเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และการสัมภาษณ์ผูเ้รียน ในด้านคุณลักษณะ ด้านเนื้อหาในการ
จัดการเรียนรู้ และด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้ พบว่า 

4.1) ด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีความเห็นว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ มี
การออกแบบหน้าจอท่ีเหมาะสม สวยงาม ดึงดูดความสนใจ มีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาด และสีของตวัอักษร ที่อ่านได้ง่าย 
ชัดเจน โดยที่ การใช้มัลตมิีเดยีประเภทรูปภาพช่วยส่งเสริมให้เรียนจดจำคำศัพท์ได้ ขณะที่เสยีงช่วยให้ผู้เรยีนฝึกการออก
เสียงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ส่วนรูปสัญลักษณ์ (Icon) เช่น ปุ่มเมนตู่างๆ และ ปุ่มถดัไป ปุม่ย้อนกลับ ช่วยให้ผู้เรยีนเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ี ยังได้มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผูเ้รียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น 
ด้วยการเชื่อมโยงคำศัพท์ภาษาเกาหลีกับคำในภาษาไทยท่ีผูเ้รียนคุน้เคยรวมถึงการมีปฏสิัมพันธ์ หรือการโตต้อบกับผู้เรียน 

4.2) ด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ผู้เรยีนมีความเห็นว่า เนื้อหาที่นำเสนอ มีความเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และรูปประโยคมากขึ้น มีการนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง อย่างเป็นลำดับ
ขั้นตอน ช่วยให้ง่ายต่อการเรยีนรูแ้ละการทำความเข้าใจ  

4.3) ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ผู้เรยีนมีความเห็นว่า การเรยีนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหา มีการชักนำให้
ผู้เรยีนเข้าสู่บทเรียน และกระตุ้นให้ผู้เรยีนทำภารกิจและค้นคว้าหาคำตอบอย่างต่อเนื่อง แต่ควรเพิ่มความน่าสนใจด้วยการ
เพิ่มสถานการณ์ปญัหา และควรมคีำศัพท์เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ การเรียนรู้โดยใช้สถานการณป์ัญหา ได้กระตุ้นให้
ผู้เรยีนเชื่อมโยงประสบการณ์ ทักษะการแก้ปัญหา และนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ รวมถึงมีฐานการช่วยเหลือ และ
ครูผูส้อน ซึ่งช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดในการทำภารกิจการเรยีนรูไ้ดส้ำเรจ็ และช่วยสนับสนุนใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งช่วยฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจนส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนสามารถสร้างความรู้ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมหีลักการและเหตผุล 
 

อภิปรายผล 
การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวสิต์มีองค์ประกอบที่สำคัญ  

5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. สถานการณ์ปญัหา 2. แหล่งการเรียนรู้ 3. ฐานความช่วยเหลือ 4. ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. ศูนย์
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาเกาหลี โดยที่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ 3 ดา้น ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และ ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจารุณี ซามาตย์ และสุมาลี ชัยเจรญิ (2552)ที่ได้ออกแบบและพัฒนาโมเดล
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคดิสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
ผลการวิจัยของ สุชาติ วัฒนชัย และคณะ (2553)ทีอ่อกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรูบ้นเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแกป้ัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้  

จากผลการศึกษาการอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจของผู้เรยีนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ ในด้านการอ่านคล่องแคล่วชัดเจน การอ่านออกเสียงตรงตามวรรณยุกต์ และการอ่านประโยคได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักตรงตามไวยากรณ ์พบว่า คะแนนเฉลี่ยทดสอบการอา่นภาษาเกาหลีของผู้เรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่
กำหนดและมีคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรยีนร้อยละ 90 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล ร่วมชาติ (2554)ได้ศึกษาค้นคว้า การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบ
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ฝึกการอ่าน คำพ้องภาษาอังกฤษ-ไทย พบว่า นักเรียนมคีวามสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงข้ึน และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยวารณุี ศิรมิาศ และคณะ (2557)ที่พบว่า กิจกรรมและแบบฝึกทักษะการอ่านจบัใจความตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น มีเจตคตติ่อ
วิชาภาษาไทยอยู่ในระดับมากขึ้นและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เช่นเดียวกับผลการวิจยัของ สุมาลี ชัยเจรญิ และคณะ 
(2550)Andrews, Diederich, and Tickle (1995)และ Nyman (1997) ที่พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และไดร้ับการส่งเสรมิการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสตม์ผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นผ่านเกณฑ์
ตามที่สถานศึกษากำหนดไว ้

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีเรยีนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติ
วิสต์ ในด้านคณุลักษณะ ด้านเนือ้หาในการจัดการเรยีนรู้ และดา้นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ พบวา่ ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่ สิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ถูกออกแบบให้มีการเรียนรูโ้ดยใช้
สถานการณ์ปัญหา ที่ไดม้ีการชักนำให้ผู้เรยีนเข้าสู่บทเรียน และกระตุ้นใหผู้้เรยีน ทำภารกิจ และค้นคว้าหาคำตอบอย่าง
ต่อเนื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาท่ีมคีวามเหมาะสม ที่มีรูปแบบการนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนท่ีง่ายต่อการเรยีนรู้และการทำ
ความเข้าใจ รวมถึงได้มีการใช้มลัติมเีดียช่วยในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ที่เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกดิการเรียนรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาตรี ไชยโยธา (2551)ที่ได้ใช้ชุดมัลติมีเดยีในการออกแบบพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรคัติวิสต์ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้เรยีนมีความคิดเห็นในด้านเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพียงพอต่อการ
ค้นคว้าความรู้ของผูเ้รียน การนำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ มีการออกแบบมัลตมิีเดยีทีเหมาะสม ดึงดูดความสนใจผูเ้รียน ช่วยให้
ค้นหาข้อมูลได้ง่าย ช่วยสงเสรมิสนับสนุนกระบวนการรู้คดิและทักษะการแสวงหาความรดูวยตนเอง 
 

บทสรุปจากการวิจัย 
1. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครอืข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบด้วย สถานการณ์ปญัหา แหล่งการ

เรียนรู้ ฐานการช่วยเหลือ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศูนย์ส่งเสรมิทักษะการอ่านภาษาเกาหลี  
2. ผลการศึกษาการอ่านภาษาเกาหล ีพบว่าผู้เรียนสามารถอ่านภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วชัดเจน อ่านออกเสียง

ได้ตรงตามวรรณยุกต์ และสามารถอ่านประโยคได้อยา่งถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 82.38  81.88  82.38 
ตามลำดับ 

3. ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่กำหนด
ไว้  

4. ผลการศึกษาความคดิเห็นผู้เรียนท่ีเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ในด้านคุณลักษณะ ด้านเนื้อหาในการจัดการเรยีนรู้ และด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรยีนส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่า สิ่งแวดล้อมทางทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตม์ีความเหมาะสมในทุกด้าน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และช่วยสง่เสริมใหผู้้เรยีนสามารถสร้าง
ความรู้ พัฒนาทักษะการคดิอย่างมีหลักการและเหตผุล 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

1.1)ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูซ้ึ่งสอดคล้องกับการสร้างความรู้ของผูเ้รียนเพื่อเปน็ประโยชน์
ในการส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2) ควรศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมในทักษะด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากทักษะด้านการอ่านภาษาเกาหลี ได้แก่ ด้าน
การฟังด้านการพูด และดา้นการเขียน 
2) ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจยัไปใช้ 

2.1) การนำสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพบริบทของผู้เรียนสถานศึกษา
เนื้อหาวิชาและคณุลักษณะของสื่อที่มีความเหมาะสม 

2.2) สำหรับการประยุกต์การออกแบบในแต่ละองค์ประกอบไปใช้ในการจัดการเรยีนรู้นั้นควรพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับสภาพบรบิทและสภาพของผู้เรียน 
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