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บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่สงัเคราะหก์รอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการ
เรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อกรอบ
แนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิ
วเิคราะห์ เรือ่ง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 4 คน การวจิยัครัง้
นี้ใช้วธิกีารศกึษาหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจยัเอกสาร และ การวิจยัเชงิส ารวจ ที่ใช้การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการสรุปตีความและบรรยายเชงิวเิคราะห์ ผลการวจิยั 
พบว่า การสงัเคราะห์กรอบแนวคดิของสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติ
วสิต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
ประกอบดว้ย 1) กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีซึง่ม ี6 พืน้ฐานไดแ้ก่ (1) พืน้ฐานดา้นจติวทิยาการเรยีนรู ้(2) 
พื้นฐานศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานดา้นบรบิท (4) พื้นฐานด้านทฤษฏสีื่อ (5) พื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี
และ (6) พื้นฐานด้านการคดิวเิคราะห์ 2) กรอบแนวคดิการออกแบบ ประกอบดว้ย 3 พื้นฐาน คอื (1) 
การกระตุน้โครงสรา้งทางปญัญาทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ (2) การสนับสนุนการปรบัสมดุลทางปญัญา
ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ และ (3) การสนับสนุนและช่วยเหลือการสร้างความรู้และส่งเสรมิการคิด
วเิคราะห ์ 
 

ค าส าคญั: สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู ้คอนสตรคัตวิสิต ์การคดิวเิคราะห ์ 
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Abstract 
The purpose of this research was to synthesize the framework of learning environment to 
enhance learners’ analytical thinking of student on the structure of our earth for 
matthayomsuksa II students. Research designs were document analysis and survey using 
qualitative data collection. The target group was the 4  experts who examined designing 
framework. Data were analyzed by using summarization interpretation and analytical 
description. The results revealed that: there are 2 types of framework. The first one was 
theatrical framework consisted of 6 foundation bases as followings: ( 1 )  Context base, ( 2) 
Psychological base, (3) Pedagogies base, (4) Technological base, (5) Media theory base, and 
(6) Analytical thinking base. The second was the designing framework consisted of 3 crucial 
bases as followings: (1) the activation of Cognitive structure and enhance analytical thinking, 
( 2) the support for adjusting cognitive conflict and enhance analytical thinking and ( 3) the 
support and enhancement of knowledge and analytical thinking. 
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บทน า 
 ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนัมนุษย์
เรามากขึ้น เนื่องจากการพฒันาที่มคีวามก้าวหน้าและรวดเรว็ของเทคโนโลย ีเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง
ของโลกมาสู่ยุคของเทคโนโลยสีารสนเทศที่มมีากมายมหาศาล อนัจะส่งผลให้สงัคมในปจัจุบนัมกีาร
พฒันาตามเทคโนโลย ีสงัคมเปลีย่นแปลงเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ข่าวสารมากมาย ผูเ้รยีนจงึมโีอกาส
เรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆรอบตัว ส่งผลให้ความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากตัวครูมาเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่มีากมายและแพร่ขยายอย่างรวดเรว็ในดา้นสภาพแวดลอ้มสารสนเทศทัว่โลก ดงันัน้การ
เสาะแสวงหาความรู้ รวมถึงความสามารถในการจ าแนกแยกแยะสารสนเทศที่มีปรมิาณมากและ
หลากหลายประเภทจึงมีความจ าเป็นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์  เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แยกแยะระหว่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั จึงควร
ส่งเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห์ (Analytical Thinking) ใหก้บัผูเ้รยีน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551)  
 ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนจงึตอ้งปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบักระบวนทศัน์จากเน้นครเูป็น
ส าคญัมาสู่การเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถ เสาะแสวงหาและสรา้ง
ความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง รวมทัง้การเรยีนรูต้ลอดชวีติ อย่างไรกต็ามปจัจุบนัการจดัการเรยีนสอนในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ผูส้อนส่วนใหญ่ยงัใชก้ารสอนแบบบรรยาย และใหเ้ดก็ท่องจ าเนื้อหาเป็น
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หลกั ไมเ่น้นความเขา้ใจในเนื้อหาและสรา้งทกัษะการคดิวเิคราะหใ์หผู้เ้รยีน และวธิกีารจดัการเรยีนการ
สอนยงัคงมุง่เน้นการจดจ าเนื้อหาความรู ้พบว่าสภาพชัน้เรยีนส่วนใหญ่ครจูะยนืบอกใหเ้ดก็จดหน้าชัน้
เรยีนหรอืเดนิตามสูตรส าเรจ็ทีห่นงัสอืใหไ้วท้ าใหข้าดปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบัเดก็ (ส านักงานส่งเสรมิ
สงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน, 2555) ดงัแสดงไดจ้ากผลสมัฤทธิท์างวชิาการ ทกัษะการคดิ 
ทกัษะการคน้คว้าของนักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 อยู่ใน ระดบัที่ไม่น่า
พอใจ และเมือ่พจิารณาระดบัโรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนมากกว่ารอ้ยละ 90 มคีะแนนเฉลี่ย ผลสมัฤทธิ ์
ทางวชิาการ ทกัษะการคดิ ทกัษะการคน้ควา้ ของผูเ้รยีนอยู่ในระดบัทีต่อ้งปรบัปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ทกัษะการคดิวเิคราะห์ ซึ่งปญัหาคุณภาพดา้นการคดิวเิคราะห์ของเดก็ไทยควรไดร้บัการแกไ้ขอย่าง
เร่งด่วน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549) 

  ดังนัน้ จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่สนองตอบต่อเป้าประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าวข้างต้น  ด้วยวิธีการ
เปลีย่นแปลงการออกแบบการสอนจากยดึครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นให้ยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั มุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏิบตัิจรงิและร่วมมอืกนัแก้ปญัหา ครูผู้สอนมหีน้าที่ในการจดัสิ่งแวดล้อมทางการ
เรยีนรูแ้ละชี้แนวทางในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึ่งแนวทางทีช่่วยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะดงักล่าว 
คือ ทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และตอบรบักบัการ
เปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์เกีย่วกบัวธิกีารสรา้งความรูโ้ดยผ่านกระบวนการคดิ (Cognitive Process) ที่
ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนสร้างความรู้ดว้ยการลงมอืกระท าที่ผ่านกระบวนการคดิของ
ตนเอง โดยการเชือ่มโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่แลว้ขยายโครงสรา้งทางปญัญาของตนเอง ครผููส้อน
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปญัญาของผู้เรียนได้ แต่สามารถช่วยให้ผู้เรียนปรบัขยาย
โครงสรา้งทางปญัญา (สุมาล ีชยัเจรญิ, 2547) โดยการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนรู้ทีผ่สมผสานทัง้
หลกัการ ทฤษฎี และคุณลกัษณะของสื่อที่สอดคล้องกนั การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ 
เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี่ผูส้อนจดัสถานการณ์ใหผู้้เรยีนสรา้งองค์ความรูใ้หม่ โดยให้ผูเ้รยีนได้ศกึษา 
คดิ ค้นควา้ ทดลอง ระดมสมอง จากสื่อหรอืแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ซึ่งจะมกีารเชื่อมโยงความรูใ้หม่ทีเ่กดิ
ขึ้นกบัความรู้เดิมที่ผู้เรียนมอียู่แล้ว ผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยเหลอื ดงันัน้สิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้บน
เครอืข่าย จงึเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ช่วยสนับสนุนผู้เรยีนในการสรา้งความรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และขยายแนวความคดิของผู้เรยีนเพิม่มากขึน้ จงึเหมาะสมส าหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และเอื้อต่อ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการคดิวเิคราะหข์องผูเ้รยีน  

  การพฒันาคุณภาพดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ในรายวชิาวทิยาศาสตร์ มคีวามสอดคลอ้งกบั
วธิกีารเรยีนรูแ้บบการคดิวเิคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นรากฐานส าคญัของการเรยีนรู ้บุคคลที่มี
การคดิวเิคราะหจ์ะมสีามารถทัง้ในดา้นพฒันาการและการใชส้ตปิญัญา การคดิวเิคราะหเ์ป็นการคดิเชงิ
ลกึ ตอ้งใชค้วามสามารถในการสงัเกต การสบืคน้ การจ าแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆ การใชเ้หตุผล
หาความสมัพนัธ์เชื่อมโยงเพือ่สรุปตคีวามและท าความเขา้ใจกบัสิง่ๆนัน้ ซึ่งจะท าใหเ้ราไดข้อ้เทจ็จรงิที่
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เป็นฐานความรูใ้นการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ แกป้ญัหาการประเมนิและตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ไดอ้ย่าง
ถูกต้อง (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2547) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในในการศกึษาเรือ่ง โครงสรา้งโลกของ
เรา รายวชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ซึง่เป็นวชิาทีม่คีวามส าคญัทีผู่เ้รยีนตอ้งสามารถจ าแนก 
แยกแยะ หรอืระบุถงึความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลของโครงสรา้งของโลก ผูเ้รยีนจ าเป็นต้องมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจและสามารถระบสุ่วนประกอบของโลกแต่ละส่วน เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของ
โลก ผู้เรยีนจะสามารถน าความรูท้ี่ได้ศกึษาไปการบูรณาการและสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

  จากงานวจิยัที่ปรากฏพบว่าการน าหลกัการของทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์  ซึ่งมาจากแนวคดิ
ของ Piaget ทีเ่ชือ่ว่าถา้ผูเ้รยีนถูกกระตุน้ดว้ยปญัหาทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัญา หรอืเกดิการ
เสยีสมดุลทางปญัญา ผู้เรยีนต้องพยายามปรบัปรุงโครงสรา้งทางปญัญา ให้เขา้สู่สภาวะสมดุล โดย
การขยายสกีมาผ่านทางประสบการณ์ด้วยวิธีการดูดซึม  (Assimilation) และการปรับเปลี่ยน
โครงสรา้งทางปญัญา (Accommodation) ที่เน้นใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความรู้และลงมอืกระท าดว้ยตนเอง 
มาออกแบบประสานร่วมกับสื่อบนเครือข่าย มีคุณลกัษณะของสื่อ (Media Attribution) และระบบ
สญัลกัษณ์ของสื่อ (Media Symbol System) จากลกัษณะสื่อบนเครอืข่ายทีม่รีะบบสญัลกัษณ์ส่งผ่าน
ความรูใ้นรปูภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก แผนภูม ิวดีทิศัน์ ขอ้ความทีส่ามารถเชื่อมโยงถงึ
กนัได ้เรยีกว่า Hypertext ซึง่ในขณะทีเ่รยีนผูเ้รยีนสามารถคดิและจนิตนาการหรอืสรา้งภาพในสมอง
แทนความรู้ต่างๆ จากเนื้อหาบทเรยีนได้ง่าย จากการอาศยัภาพหรอืสญัลกัษณ์ พรอ้มขอ้ความที่
น าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อบนเครอืข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ด้วยคุณลกัษณะของสื่อที่เป็น 
Hyperlink ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลที่เป็นโหนด (Node) โดยมโีหนดหลกัและโหนดย่อย รวมทัง้การ
เชื่อมโยงแต่ละโหนดซึ่งกนัและกนั Hyperlink สามารถช่วยในการปูพื้นฐานและขยายความรู้ให้กบั
ผูเ้รยีนได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ระบบสญัลกัษณ์ที่ใช้ส่งผ่านความรู้ของสื่อต่างๆ  จงึมอีิทธพิลต่อความ
เขา้ใจหรอืกระบวนการคดิของผูเ้รยีนในขณะทีก่ าลงัเรียนจากสื่อนัน้ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนนัน่เอง (สุมาลี ชยัเจรญิ, 2545) โดยเฉพาะในยุคปจัจุบนั สื่อที่สามารถตอบสนองต่อการสรา้ง
ความรูค้อื สื่อบนเครอืข่าย โดยสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายเป็นเครื่องมอืที่สามารถใช้จดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ได้ โดยการเรยีน
จากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย  ที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างตื่นตัวเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  สามารถ
เชื่อมต่อกบัแหล่งขอ้มลูต่างๆ สะดวกต่อการศกึษาค้นควา้ การน าสื่อการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายเขา้มามี
ส่วนร่วมในรายวชิาวทิยาศาสตร์ในการจดัการเรยีนการสอนโดยเรยีนรูด้ว้ยสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู้
บนเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ทีใ่ห้ผู้เรยีนได้ลงมอืเรยีนรูด้้วยตนเองหรอืเรยีนแบบกลุ่ม โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา การน าเสนอเนื้อหาต่างๆที่
เป็นขอ้ความ ทีป่ระกอบกนัโหนดหลกัและโหนดย่อย รวมทัง้การเชื่อมโยงต่างๆในสิง่แวดลอ้มทางการ
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เรยีนรูบ้นเครอืขา่ย ยงัช่วยสนับสนุนการสรา้งความรูโ้ดยผูเ้รยีนสามารถเชือ่มโยงโหนดของความรูเ้พื่อ
น ามาเป็นพื้นฐานในกรณีที่ยงัมคีวามรูไ้ม่เพยีงพอหรอืต้องการขยายความรูเ้พิม่ขึน้ (สุชาต ิวฒันชยั, 
2553) อีกทัง้ผู้เรยีนและผู้สอนยงัสามารถมปีฏิสมัพันธ์กนั  โดยผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ที่ 
เชือ่มโยงซึง่กนัผ่านกระดานสนทนา (Web Board) เกดิเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้

 ดว้ยเหตุผลและความส าคญัดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัตระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็น
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์ เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยอาศยัพื้นฐานในการ
พฒันาจากการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Framework) ซึ่งไดจ้ากหลกัการทฤษฎี
ทีเ่กีย่วขอ้งและจากการศกึษางานวจิยัต่างๆ มาสู่กรอบแนวคดิการออกแบบ (Designing Framework) 
และสงัเคราะห์เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เสนอแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาที่ช ัดเจน  ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและมคีุณลกัษณะที่สอดคล้องกบั
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานคือ ผู้เรยีนสามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ และ
สามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผลต่อไป 
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
เพื่อสงัเคราะห์กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎีและกรอบแนวคดิในการออกแบบของสิง่แวดล้อม

ทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของ
เรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 

วิธีการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ ใช้วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Document 
Analysis) การวจิยัเชงิส ารวจ (Survey) ทีใ่ชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเทศบาล
วดักลาง จ านวน 35 คน และ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎีและกรอบแนวคดิ
การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิด
วเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ านวน 4 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ (1) แบบบนัทึกการตรวจสอบเอกสาร (2) แบบ

บนัทึกการสงัเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (3) แบบบนัทกึการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (4) แบบประเมนิส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั
การประเมนิกรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์
ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 (5) แบบ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้เรยีนเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ และ (6) แบบ
สมัภาษณ์ผูเ้รยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมลู 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในกระบวนการออกแบบและพฒันา ดงัมรีายละเอยีด ต่อไปนี้ 
1. ทบทวนวรรณกรรม ศกึษา วเิคราะห ์หลกัการ ทฤษฎ ีและงานวจิยัเกีย่วกบัการออกแบบ

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยศกึษาหลกัการและทฤษฎีเกี่ยวกบั
ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความรู้ตามแนวคอนสตรคัติ
วสิต์ และทฤษฎทีางพุทธปิญัญา คอื ทฤษฎกีารประมวลสารสนเทศ เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานการศกึษา 
รวมไปถึงคุณลกัษณะและระบบสญัลกัษณ์ของสื่อบนเครอืข่าย และท าการบนัทกึในแบบบนัทกึการ
ตรวจสอบเอกสาร และท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวจิยัเอกสารสรุปตคีวามและบรรยายเชงิวเิคราะห์ 

2. สงัเคราะห์กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีจากการทบทวนทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งในขอ้
ที ่1 ซึ่งสามารถสงัเคราะห์เป็นพื้นฐานเชงิทฤษฎี 6 ด้าน ดงันี้ 1) พื้นฐานด้านจติวทิยาการเรยีนรู ้2) 
พืน้ฐานศาสตรก์ารสอน 3) พืน้ฐานดา้นบรบิท 4) พืน้ฐานดา้นทฤษฏสีือ่ 5) พืน้ฐานดา้นเทคโนโลย ีและ 
6) พื้นฐานดา้นการคดิวเิคราะห์ โดยบนัทกึในแบบบนัทกึการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎี แล้ว
น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ และท าการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยการวจิยัเอกสารสรุปตคีวามและบรรยาย
เชงิวเิคราะห ์

3. สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบที่อาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎ ี
(Theoretical Framework) โดยการออกแบบที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรคัติ
วิสต์ การคิดวิเคราะห์และน าหลกัการ ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติโดยออกแบบเป็นองค์ประกอบของ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวจิยั
เอกสารสรุปตคีวามและบรรยายเชงิวเิคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยท์ีป่รกึษา ผูเ้ชีย่วชาญและ
น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 
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 4. น ากรอบแนวคิดในการออกแบบและองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เสนออาจารย์ทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ
โดยประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างหลกัการทฤษฎทีีน่ ามาเป็นพื้นฐานกบักรอบแนวคดิการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้ฯ กบัองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้ฯท าการวิพากษ์ และ
ประเมิน จากนัน้ผู้ว ิจยัน าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุง แก้ไข และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิจัย
เอกสารสรุปตคีวามและบรรยายเชงิวเิคราะห ์
 

ผลการวิจยั 
ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิของสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอน

สตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 ประกอบดว้ย กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีและกรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้น
เครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ของส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรคัติวิสต์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 การศกึษาหลกัการ ทฤษฎี เกี่ยวกบัการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่าย
ตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 เพื่อน ามาเป็นพื้นฐานในการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎี ซึ่งจากการศกึษา
ปรากฏว่า มพีืน้ฐานเชงิทฤษฎทีีส่ าคญั 6 พืน้ฐาน ไดแ้ก่  

1. พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ไดน้ าพื้นฐานดา้นจติวทิยาการเรยีนรูม้าเป็นพื้นฐาน
ในการออกแบบที่ส าคญั 2 กลุ่มทฤษฎี คือ ทฤษฎีคอนสตรคัติวสิต์ ซึ่งม ี2 แนวคิด โดยหลกัการที่
น ามาเป็นพืน้ฐาน คอื การสรา้งความรูเ้ชงิพุทธปิญัญา (Cognitive Constructivism) และอกีแนวคดิหนึ่ง
คอื การสรา้งความรูเ้ชงิสงัคม (Social Constructivism) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งความรูใ้ห้กบัผูเ้รยีน และ
ทฤษฎีพุทธิปญัญานิยม ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ (Information Processing) เพื่อ
ส่งเสรมิการประมวลสารสนเทศ  

2. พื้นฐานศาสตร์การสอน เป็นการศึกษาหลกัการทฤษฎีและวิธกีารของการสอนเพื่อ
น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่
ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยพืน้ฐาน
ทางศาสตร์การสอน ที่ผูว้จิยัน ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพฒันาครัง้นี้ คอื โมเดลการจดัการ
เรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัตวสิต์ (Constructivist Learning Models) ได้แก่ 1) Open Learning 
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Environments (Hannafin, 1999), 2) Cognitive  Apprenticeship (Collins et al., 1991) และ 3) SOI 
Model (Mayer, 1996) 

 3. พื้นฐานด้านบริบท ผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็และสมัภาษณ์ผูเ้รยีนเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์โดยศกึษากบัผูเ้รยีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 35 คน 
ในประเด็นเกี่ยวกบั วธิกีารจดัการเรยีนการสอน และการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ การเรยีน
ดว้ยสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ย และ การใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรู ้
ผลการศกึษา พบว่า ผู้เรยีนไม่เคยมปีระสบการณ์เรยีนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรยีนรู้ผ่านเครอืข่าย รวมทัง้ผู้เรยีนยงัไม่เคยมปีระสบการณ์การ
เรยีนรูด้ว้ยกจิกรรมทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ การจดัการเรยีนการสอนโดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอด
ความรู้จากครู และให้ผู้เรยีนฟงัหรอืจดตาม ซึ่งท าให้ไม่สามารถเขา้ใจหลกัการได้ จากผลการศกึษา
บริบทดังกล่าวข้างต้น ผู้ว ิจยัได้น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ตามกรอบการคดิวเิคราะห์ของ สุมาล ีชยัเจรญิ และคณะ (2550) ในแต่
ละองค์ประกอบของสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิ
วเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 4. พื้นฐานด้านทฤษฏีส่ือ ในการออกแบบและพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่าย
ตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาทฤษฎีระบบสญัลกัษณ์ของสื่อ (Media Symbol System) มา
เป็นพืน้ฐานในการออกแบบและพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 การ
น าเสนอผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ที่มกีารน าเสนอในลกัษณะของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่มที ัง้
ข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศัน์ เสียงบรรยาย และไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ซึ่งเป็น
รปูแบบหนึ่งของวธิกีารเขา้ถึงขอ้มลูทีเ่ชื่อมโยงโหนด (Node) ของความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีม่อียู่อย่าง
ไม่จ ากัดเข้าด้วยกัน เป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ช่วยสนับสนุนผู้เรียนในการสร้างความรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และขยายแนวความคดิของผู้เรยีนเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ผู้วจิยัจงึได้น าทฤษฎีสื่อมาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบและพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ที่
ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์

5. พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ในการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วจิยัได้ท าการศึกษาการจดัการเรยีนรู้ผ่านเครอืข่าย (Web-Based 
Learning) ซึ่งสื่อบนเครอืข่ายเป็นทีต่อบสนองต่อการสรา้งความรู้โดยใช้ระบบเครอืข่ายในการจดัการ
เรยีนการสอน และการจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายมาผนวกกบัวธิกีารจดัการเรยีนรู้ตามแนว
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คอนสตรคัติวสิต์ในลกัษณะที่เป็นสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ 
(Constructivist Learning Environment) จ าเป็นต้องมรีูปแบบที่ผนวกคุณสมบตัิไฮเปอร์มเีดียเขา้กบั
คุณสมบตัขิองเครอืข่ายเวลิด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web) เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มแห่งการเรยีนในมติิที่
ไมม่ขีอบเขตทีจ่ ากดัระยะทางและเวลาทีแ่ตกต่างกนัของผูเ้รยีน (Learning Without Boundary) ผูเ้รยีน
สามารถเลอืกสรรเนื้อหา บทเรยีนที่เกี่ยวขอ้งหรอืสื่อภาพ สื่อเสยีง การเชื่อมโยงดงักล่าวจงึเป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยเลอืกล าดบัเนื้อหาบทเรยีนตามความ
ต้องการและเรยีงตามเวลาที่สะดวก เหมาะสมของแต่ละคน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนหรอืผู้อื่นเพื่อการเรยีนรู้ โดยไม่จ ากดัเวลาหรือสถานการณ์เดียวกนั (ไชยยศ              
เรอืงสุวรรณ, 2548) และการน าสื่อบนเครอืข่ายมาผนวกกบัวธิกีารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรคั-    
ติวิสต์ในลกัษณะที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ และเมื่อ
พจิารณาถงึคุณลกัษณะของสือ่และระบบสญัลกัษณ์ของสือ่จะพบว่ามคีวามสอดคลอ้งและสนบัการสรา้ง
ความรู้ของผู้เรยีนไม่ว่าจะเป็นการเรยีนด้วยตนเองหรอืการเรยีนแบบกลุ่ม (สุชาติ วฒันชยั, 2553) 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน ามาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบและพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตาม
แนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 
 6. พื้นฐานด้านการคิดวิเคราะห ์ในการออกแบบและพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้น
เครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ผู้วจิยัได้น าพื้นฐานทางการศึกษาการคิดวเิคราะห์ ตามหลกัการคิด
วเิคราะห์ ประกอบดว้ย 1) การจ าแนกแยกแยะ องค์ประกอบต่างๆของสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 2) การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การค้นหาความสมัพันธ์ของส่วนส าคญัต่างๆ โดยระบุ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิความสมัพนัธ์ในเชงิเหตุผล เพื่อหาค าตอบของสิง่ที่เกดิขึน้ 3) การจดั
หมวดหมู่ เป็นการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิง่หนึ่งกบัสิง่อื่นๆ ท่ามกลางสิง่ต่างๆ ที่ดูคลา้ยกนั 
(สุมาล ีชยัเจรญิ และคณะ, 2550) 

ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดต้ระหนักถงึความส าคญั ในการพฒันาสิง่แวดลอ้มทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสรมิการคิดวเิคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่น าหลกัการในการจดัการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิกระบวนการรูค้ดิของ
มนุษย์ (Cognitive Process) ประสานร่วมกนักบัทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์เพื่อส่งเสรมิการสรา้งความรู้ให้
ผู้เรียน ทฤษฎีพุทธิปญัญานิยม เพื่อส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ (Information Processing) และ
ระบบสญัลกัษณ์ของสือ่และคุณลกัษณะของสือ่ทีเ่ป็นสื่อบนเครอืข่าย รวมทัง้การส่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์
ดงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ฐานทัง้ 6 ดงักล่าวขา้งตน้ ไดจ้ากกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีดงัภาพที ่1 
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รูป ท่ี  1  กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎี  ของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน เครือข่ ายตามแนว               
คอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 

 

2. กรอบแนวคิดการออกแบบ ของส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรคัติวิสต์ท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 ในการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนว
คอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ได้อาศยัมาใช้เป็นพื้นฐานจากกรอบแนวคดิเชงิทฤษฎี  โดยการแปลงหลกัการทฤษฎีลงสู่การ
ปฏบิตั ิและออกแบบเป็นองค์ประกอบของสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคั- 
ติวสิต์ที่ส่งเสริมการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 
ประกอบดว้ย 3 กระบวนการทีมุ่ง่เน้นกระบวนการทีส่รา้งความรูแ้ละการคดิวเิคราะห์ทีส่ าคญั ไดแ้ก่  
 2.1 การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ อาศยัพื้นฐานจาก
หลกัการทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ และทฤษฎีพุทธิปญัญา โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนด้วยปญัหาที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัญา (Cognitive Conflict) โดยน าเสนอในรูปแบบของปญัหาทีส่อดคลอ้ง
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กบับริบทตามสภาพจริงของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นัน้ๆ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา 
เพือ่ใหช้่วยใหผู้เ้รยีนสามารถอา้งองิหรอืเชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิของตนเอง ผูว้จิยัไดอ้อกแบบใน
รูปแบบของ สถานการณ์ปญัหา (Problem Base) ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโลกของเรา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สถานการณ์ปญัหา และก าหนดภารกจิการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์ทีอ่าศยัทฤษฎี
คอนสตรคัติวสิต์ ผู้วจิยัได้น า Cognitive Constructivist ของ Piaget (1964) น ามาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบ โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเสียสมดุลทางปญัญาและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การจัด
สิง่แวดลอ้มใหผู้เ้รยีนเกดิความขดัแยง้ทางปญัญา ซึง่ผูเ้รยีนต้องพยายามปรบัโครงสรา้งทางปญัญาเขา้
สู่สภาวะสมดุล โดยน ามาสรา้งเป็นสถานการณ์ปญัหา และก าหนดภารกจิทีก่ระตุ้นใหผู้เ้รยีน มสี่วนร่วม
ในการแก้ปญัหา และกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิการคดิวเิคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจ าแนกแยกแยะ 
องค์ประกอบต่างๆของสิง่ใดสิ่งหนึ่งหรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) การระบุความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล การ
คน้หาความสมัพนัธ์ของส่วนส าคญัต่างๆ โดยระบุความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิความสัมพนัธ์ในเชงิ
เหตุผล เพื่อหาค าตอบของสิง่ที่เกดิขึน้ 3) การจดัหมวดหมู่ เป็นการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิง่
หนึ่งกบัสิง่อื่นๆท่ามกลางสิง่ต่างๆทีดู่คลา้ยกนั (สุมาล ีชยัเจรญิ และคณะ, 2550) จากหลกัการทฤษฎี
ดงักล่าวขา้งต้น ได้น ามาเป็นพื้นฐานในการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการ
เรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จากผลการศึกษาผู้วิจ ัยได้สงัเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ 
“สถานการณ์ปญัหา (Problem Base)” ของสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์ 

2.2 การสนับสนุนการปรบัสมดลุทางปัญญาและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เมื่อผูเ้รยีน
ไดร้บัการกระตุน้จากขัน้ตอนการกระตุ้นโครงสรา้งทางปญัญาและเกดิจากความขดัแยง้ทางปญัญาจาก
สถานการณ์ปญัหาและภารกิจการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้างทางปญัญา 
(Cognitive Structuring) ให้เข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) เพื่อสร้างองค์ความรู้ข ึ้นมาใหม่ การ
สนับสนุนการปรบัสมดุลโครงสรา้งทางปญัญา เพื่อใหผู้้เรยีนเสาะแสวงหา สารสนเทศ เพื่อหาค าตอบ 
และสามารถน ามาสรา้งองค์ความรูใ้หม่ และส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการคน้พบ
ค าตอบในการแกป้ญัหาภารกจิต่างๆ จากการเสาะแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่างๆ โดยอาศยัหลกัการ
ทฤษฎีทางพุทธปิญัญาการประมวลสารสนเทศ ตามหลกัการของ Klausmeier (1985) มาออกแบบ
สารสนเทศทีม่กีารจดัหมวดหมูข่องสารสนเทศ การใชภ้าพ หรอืภาพเคลือ่นไหว เพื่อใหผู้เ้รยีนประมวล
สารสนเทศไดด้ ีทัง้ดา้นสาระทางวทิยาศาสตร์และส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีน และการเรยีนรู้
ร่วมกนั เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัระหว่างผู้เรยีน  ผู้สอน ร่วมถึง
ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการขยายมุมมองของการคดิ เพื่อจดัระบบระเบยีบของขอ้มูลเพื่อให้ง่ายต่อการ
ประมวลผลและการจดัเก็บข้อมูลของผู้เรยีนยงัได้น าหลกัการ SOI Model (Mayer, 1996) เพื่อเป็น
พื้นฐานแนวทางในการจดัการขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ ของผู้เรยีนในระหว่างการเรยีนรู้ รวมทัง้การ
เลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง มาท าการจดัหมวดหมู่ และการบรูณาการขอ้มลูทีไ่ดร้บัเขา้มากบัความรูท้ีม่อียู่
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เดมิ โดยการเชื่อมโยงระหว่างความรูท้ีม่มีาก่อนในความจ าระยะยาวกบัสารสนเทศใหม่ จากหลกัการ
ทฤษฎีดงักล่าวขา้งต้น ในการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิในการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู้บน
เครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ ได้แปลงหลกัการ ทฤษฎีการลงสู่การ
ปฏบิตัิ โดยการออกแบบเป็นองค์ประกอบ ทีเ่รยีกว่า “แหล่งการเรยีนรู ้(Resource)” และในการสรา้ง
ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปญัญา ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ่งใน
กระบวนการสร้างความรู้ดงักล่าวผู้เรยีนอาจจะสร้างความรู้ในปรมิาณที่จ ากดั ไม่สมบูรณ์หรอื เกิด
ความเขา้ใจทีค่วามคลาดเคลือ่น รวมถงึผูเ้รยีนอาจไม่สามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง การร่วมมอืกนั
แก้ปญัหา เป็นการช่วยปรบัสมดุลโครงสร้างทางปญัญา ที่มีพื้นฐานมาจาก Social constructivism 
(Vygotsky, 1925) ดงันัน้ ในการออกแบบจะมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดม้ปีฏสิมัพนัธ์กบัสงัคมหรอืกลุ่มโดยใช้
กระบวนการแลกเปลีย่นประสบการณ์แนวคดิ ซึ่งจะช่วยลดหรอืแกไ้ขความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นไดแ้ละ
เกดิมุมมองที่หลากหลายซึ่งจะท าให้มกีารขยายโครงสร้างทางปญัญาจงึจ าเป็นที่ต้องออกแบบ ให้มี
องค์ประกอบของ “การร่วมมอืแก้ปญัหา (Collaboration)”  ออกแบบโดยการใช้ Social Network เช่น 
Facebook ในการแลกเปลีย่นการเรยีนรู ้และปรกึษาระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน หรอืผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
 2.3 การสนับสนุนและช่วยเหลือการสร้างความรู้และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ จาก
หลกัการของ (Vygotsky, 1925) เชือ่ว่าผูเ้รยีนมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัช่วงของการพฒันาทีเ่รยีกว่า Zone of 
Proximal Development ถ้านักเรยีนอยู่ต ่ากว่า Zone จะต้องไดร้บัการช่วยเหลอืในการเรยีนรู ้เป็นการ
แนะน าแนวทางและสนับสนุนการปรบัสมดุลทางปญัญา จากหลกัการดงักล่าว ไดน้ ามาเป็นพื้นฐานใน
การสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการออกแบบ สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคั- 
ตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ได้
แปลงหลกัการ ทฤษฎีการลงสู่การปฏิบตัิ โดยการออกแบบเป็นองค์ประกอบ ที่เรียกว่า “ฐานการ
ช่วยเหลอื (Scaffolding Center)” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ฐานการช่วยเหลอื คอื 1) ฐานการช่วยเหลือ
การสร้างความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding) จะแนะแนวผู้เรยีนเกี่ยวกบัสิ่งที่ควรจะน ามา
พจิารณา สิง่ที่จะต้องแยกแยะ ความรูท้ี่เป็นความคดิรวบยอดที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหาโดยแยก
ไปสู่การจดัหมวดหมู่ของความคดิรวบยอด อาจท าได้เป็นกลไก การจดัล าดบัความสมัพนัธ์ โดยใช้
ภาพกราฟิกแสดงความคดิเห็น หรอือาจเป็นสารสนเทศหรอืการบอกใบ้โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ฐานการ
ช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการคดิ (Metacognitive Scaffolding) (Flavell, 1979) กล่าวว่า การก ากบักจิกรรม
ทางปญัญาดว้ยตนเองเกดิจากปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง ความรูเ้กีย่วกบัความรูเ้กีย่วกบัการคดิของตนเอง 
งานที่จะต้องเรยีนรู ้ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อความรู้เกี่ยวกบัการรูค้ดิของตนเอง และยุทธศาสตร์  
ความรู้เกี่ยวกับการรู้คิดของตนเองขึ้นอยู่ก ับปจัจัย 3 อย่าง คือ 1) บุคคลหรือผู้เรียน (Person) 
หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับตนเองในฐานะผู้เรียน เช่น ระดับ
ความสามารถ สไตล์การเรียนรู้ที่ตนถนัด 2) งาน หรอื ภารกิจ (Task) ความรู้เกี่ยวกับงานหรือ
ภารกจิทีจ่ะต้องเรยีนรู้ เช่น ระดบัความยากง่ายของงาน และ 3) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ทีใ่ชใ้นการ
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เรยีนรู ้“งาน” หรอืสิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรูข้ ึน้อยู่กบัวยัของผูเ้รยีน ดงันัน้ฐานการช่วยเหลอืเกีย่วกบัการคดิ
จะช่วยผู้เรยีนในการพจิารณาเกี่ยวกบัวธิกีารที่จะต้องรู้เกี่ยวกบัการรเิริม่เปรยีบเทยีบ และปรบัปรุง
เกีย่วกบัความรูท้ีก่ าลงัเรยีน นอกจากนี้ฐานการช่วยเหลอืเกีย่วกบัการคดิอาจเป็นการกระตุ้นเตือนให้
ผูเ้รยีนสะทอ้นเป้าหมาย หรอืบอกใหเ้ชือ่มโยงไปสู่แหล่งทรพัยากรทีม่ ีหรอืเครือ่งมอืทีช่่วยเมือ่ไดท้ราบ
บรบิท จดักระท ากบัปญัหาหรอืความจ าเป็นในทางปฏบิตัขิองปญัหา 3) ฐานการช่วยเหลอืกระบวนการ 
(Procedural Scaffolding) เป็นวธิกีารใช้แหล่งทรพัยากรทีม่แีละเครื่องมอืจะเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะของ
ระบบและการท างาน นอกจากนี้ยงัช่วยแนะน าผู้เรยีนในขณะเรยีนรู ้และ 4) ฐานการช่วยเหลอืด้าน 
กลยุทธ์ (Strategic Scaffolding) เป็นวธิกีารทีเ่น้นเกีย่วกบัวธิกีารทีเ่ป็นทางเลอืกที่อาจเป็นสิง่ทีพ่สิูจน์
ว่าเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์ จะสนับสนุนการคดิวเิคราะห์ การวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การตดัสนิใจ
ระหว่างการเรียนรู้แบบเปิด จะเน้นเกี่ยวกบัวิธกีารส าหรบัแยกแยะและเลือกสารสนเทศที่ต้องการ 
ประเมินแหล่งทรัพยากรที่จ ัดหาได้ และเชื่อมความเกี่ยวพันธ์ระหว่างความรู้ที่มีมาก่อนและ
ประสบการณ์ นอกจากนี้  การเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนอาจสร้างความรู้ที่
คลาดเคลื่อน การฝึกหัดทางปญัญา (Cognitive Apprenticeship) (Collins et al., 1991) จะมุ่งเน้นการ
ช่วยเหลอืผู้เรยีนให้สามารถปฏบิตัิงานได้ในภารกจิที่มคีวามซับซ้อนได้ ซึ่งการฝึกหดัที่ดจีะต้องให้
ผู้เรียนได้เห็นการปฏิบัติจากการสาธิตหรือการแสดงตัวอย่างจากโค้ชพร้อมกับการอธิบาย
ภาพประกอบใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัวชิาวทิยาศาสตร์ที่เน้นใหผู้้เรยีนไดป้ฏบิตัิกิจกรรม 
การทดลองทางวทิยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทกัษะทีผู่เ้รยีนตอ้งไดร้บัการสาธติหรอืการแสดงตวัอย่างจากโคช้ 
จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการสงัเกตโคช้ และสิง่ส าคญักค็อืโคช้จะช่วยตดิตามและก ากบัผูเ้รยีนและ
ปรบัความเขา้ใจเมือ่เกดิการเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน โดยโคช้จะใชก้ารสงัเกตการตคีวามจากผูเ้รยีนในการ
แกไ้ขปญัหาภารกจิการเรยีนรู ้การช่วยใหผู้เ้รยีนสะทอ้นการปฏบิตัขิองตนเอง ดงันัน้จะก าหนดบทบาท
ครูผูส้อนท าหน้าทีใ่นการวเิคราะหผ์ูเ้รยีน สื่อสารและสะทอ้นผล หรอืชีแ้นะกระบวนการเรยีนรู ้รวมทัง้
การท าภารกจิการเรยีนรูอ้ย่างตื่นตวัของผู้เรยีน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึน า การโคช้ (Coaching) 
โดยน ามาเป็นพื้นฐานการออกแบบเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่า “ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (Coaching)” 
ส าหรบัการออกแบบองค์ประกอบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก
การศึกษาการคิดวิเคราะห์ ตามหลักการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การจ าแนกแยกแยะ 
องค์ประกอบต่างๆของสิง่ใดสิ่งหนึ่งหรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) การระบุความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล การ
คน้หาความสมัพนัธ์ของส่วนส าคญัต่างๆ โดยระบุความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิความสมัพนัธ์ในเชงิ
เหตุผล เพื่อหาค าตอบของสิง่ที่เกดิขึน้ 3) การจดัหมวดหมู่ เป็นการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิง่
หนึ่งกบัสิง่อื่นๆท่ามกลางสิง่ต่างๆทีดู่คลา้ยกนั (สุมาล ีชยัเจรญิและคณะ, 2550) จากหลกัการดงักล่าว 
ได้น ามาเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพฒันา โดยการออกแบบเป็นองค์ประกอบที่เรยีกว่า “ศูนย์
ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ (Analytical Thinking Center)” ในรปูแบบภาพเคลื่อนไหวทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรู ้
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ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และลงมือกระท าด้วยตนเอง แก้ปญัหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นและเกิดเป็น
ประสบการณ์เพือ่ทีจ่ะน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์
ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 

 

ภารกิจการ
เรียนรู้ 
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จากการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตาม
แนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ดงัแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัการ ทฤษฎ ีไดด้งัภาพที่ 2 โดยถอดฐานคดิจาก
กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีแลว้น ามาสู่การปฏบิตั ิเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัคอื 1) สถานการณ์ปญัหา 2) 
แหล่งการเรยีนรู ้3) การร่วมกนัแกป้ญัหา 4) ฐานการช่วยเหลอื 5) ศูนย์ส่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ และ 
6) ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ ดงัแสดงในภาพที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 องคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิ

การคดิวเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
ผลการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎีและกรอบแนวคดิการออกแบบของสิง่แวดล้อม

ทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์เรือ่ง โครงสรา้งโลกของ
เรา ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีปรากฏว่า มพีื้นฐานเชิง
ทฤษฎีที่ส าคญั 6 พื้นฐาน ไดแ้ก่ (1) พื้นฐานดา้นจติวทิยาการเรยีนรู ้(2) พื้นฐานศาสตร์การสอน (3) 
พื้นฐานดา้นบรบิท (4) พื้นฐานดา้นทฤษฏสีื่อ (5) พื้นฐานดา้นเทคโนโลย ีและ (6) พื้นฐานดา้นการคดิ
วเิคราะห์ และกรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคั-   
ตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์มอีงค์ประกอบทีส่ าคญัคอื 1) สถานการณ์ปญัหา 2) แหล่งการเรยีนรู ้
3) การร่วมกันแก้ปญัหา 4) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 5) ฐานการช่วยเหลือ และ 6) ปรึกษา
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ผูเ้ชีย่วชาญ และจากการประเมนิกรอบแนวคดิการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยตาม
แนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ในการวจิยัครัง้นี้ สอดคล้องกบัการศึกษาของ จนิตนา มูลตร ี(2556) การพฒันา
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เรื่อง 
ความสมัพนัธ์ในร่างกายมนุษย์ ส าหรบันักเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 รวมทัง้ สุชาต ิวฒันชยั และคณะ 
(2551) ทีไ่ดศ้กึษาการออกแบบและพฒันานวตักรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูท้างสมอง
ของผูเ้รยีนโดยใช ้Brain-Based Learning ทีอ่าศยัการน าเสนอในรูปแบบคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีซึ่งผล
ที่ได้คือ นวตักรรมเรยีนรู้ที่มปีระสิทธภิาพ และ งานวจิยัของ สุมาล ีชยัเจรญิ และคณะ (2550) ที่ได้
ศกึษาศกึษาศกัยภาพด้านการคดิของผูเ้รยีนที่เรยีนจากนวตักรรมการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิศกัยภาพดา้น
การคิด และ อิศรา ก้านจกัร (2547) ที่ได้พฒันาผลการจดัสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่ายที่
พัฒนาตามแนว Constructivism: open learning environment (OLEs) ส าหรับนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา จากงานวจิยัที่ผ่านมาขา้งต้น แสดงให้เห็นว่ามกีารน า
หลกัการทฤษฎทีีน่ ามาเป็นพื้นฐานมาใชใ้นการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิทัง้กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎแีละ
กรอบแนวคิดการออกแบบ ซึ่งพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่พ ัฒนาขึ้นมคีุณภาพ ซึ่งมคีวาม
สอดคล้องกับงานวิจัยในครัง้นี้ที่มุ่งเน้นการออกแบบและสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จากงานวจิยัขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า การวจิยั
ที่มกีารสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่ายตามแนวคอน-
สตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์ เรื่อง โครงสรา้งโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 ที่ใชท้ฤษฎีการออกแบบการสอนในการออกแบบโดยอาศยัหลกัการ ทฤษฎเีป็นพื้นฐานและการน า
ทฤษฎสีู่การปฏบิตัโิดยออกแบบแต่ละองคป์ระกอบ อาจส่งผลต่อการออกแบบและพฒันานวตักรรมได้
ตรงตามหลกัการทฤษฎทีีน่ ามาใชเ้ป็นพืน้ฐาน เช่น การสรา้งความรูท้ี่อาศยัหลกัการ ทฤษฎคีอนสตรคั-
ตวิสิต์ ทฤษฎพีุทธปิญัญา ช่วยในการประมวลสารสนเทศ และการคดิวเิคราะห์ทีมุ่่งใหผู้้เรยีนสามารถ
จ าแนกแยกแยะ ระบุความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล และการจดัหมวดหมู่ อันจะส่งผลต่อการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน ซึ่งการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิการออกแบบทีไ่ดม้า จะช่วยเป็นหลกัประกนัความส าเรจ็ในการ
ออกแบบและพฒันาโดยผ่านกระบวนการวจิยัเชงิพฒันา สามารถแสดงแนวทางในการออกแบบได้
อย่างชดัเจน ซึง่ส่งผลต่อประสทิธภิาพของสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูบ้นเครอืข่ายตามแนวคอนสตรคั
ติวสิต์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 และน าไปสู่การเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนต่อไป 
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 

เอกสารอ้างอิง 
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