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 การวจิัยครัง้นีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ออกแบบและพัฒนาโมเดลสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรัคตวิสิต์
ร่วมกับการจ าลองสถานการณ์ทีส่่งเสรมิการแกปั้ญหา ส าหรับนักศกึษาสัตวแพทย ์เพื่อศกึษาการแกปั้ญหาของ
ผูเ้รียนทีเ่รียนดว้ยโมเดลฯ ความสัมพันธร์ะหว่างการแกปั้ญหากับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียนทีเ่รยีนดว้ย
โมเดลฯ และความคดิเห็นของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยโมเดลฯ รูปแบบการวจิัยใชว้จิัยโมเดล ทีแ่บง่ออกเป็น 3 ระยะ คอื 
การพัฒนาโมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดล และการใชโ้มเดล กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
วัดและประเมนิผล จ านวน 3 คน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบโมเดลฯ จ านวน 5 คน ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพ
ของโมเดลฯ ดา้นเนื้อหา จ านวน 3 คน ดา้นการออกแบบและดา้นสือ่และเทคโนโลย ีจ านวนดา้นละ 5 คน ผูส้อน 
ผูอ้อกแบบโมเดลสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้จ านวน 1 คน ผูพ้ัฒนาโมเดลฯ จ านวน 1 คน นักศกึษาสตัวแพทยช์ัน้ปีที ่5 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา คลนิิกปฏบิัตดิา้นมา้ 1 จ านวน 50 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยเครือ่งมอืส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก ่แบบวัดและแบบสัมภาษณ์การ
แกปั้ญหา แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ฯลฯ และเครือ่งมอืส าหรับทดลอง ไดแ้ก ่สิง่แวดลอ้มการเรยีนรูฯ้ 
ท าการเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ โดยใชส้ถติพิื้นฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และขอ้มลูเชงิคณุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหโ์ปรโตคอล สรุปตคีวามและบรรยายเชงิวเิคราะห์
ผลการวจิัยพบว่า 1. ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลฯ พบว่า (1) การพัฒนาโมเดล พบว่าโมเดลสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรยีนรูฯ้ มกีระบวนการพัฒนาคอื การสังเคราะหก์รอบแนวคดิเชงิทฤษฎ ีการสังเคราะหก์รอบแนวคดิการ
ออกแบบ การสงัเคราะหโ์มเดลสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้และน ามาออกแบบและสรา้งเป็นสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ 
ซึง่ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ไดแ้กส่ถานการณ์ปัญหา แหลง่การเรยีนรู ้เครือ่งมอืทางปัญญา ศนูยแ์ลกเปลีย่น
เรยีนรู ้กรณีใกลเ้คยีง ศนูยส์ง่เสรมิการแกปั้ญหา ฐานการชว่ยเหลอื และศนูยใ์หค้ าแนะน า (2) การตรวจสอบความ
ตรงของโมเดล พบวา่ มคีวามตรงภายในโดยมผีลการประเมนิคณุภาพองคป์ระกอบและหลักการทฤษฎอีอกแบบที่
สอดคลอ้งกนั และมคีวามตรงภายนอกจากการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน และ (3) การใชโ้มเดล พบวา่ 1) 
กระบวนการใชโ้มเดล คือ ดา้นขอบเขตของขอ้มูล ดา้นแหล่งทรัพยากรในการออกแบบ ดา้นคุณลักษณะของ
ผลติภัณฑ ์และดา้นวธิกีารใชโ้มเดล 2) เงือ่นไขทีท่ าใหโ้มเดลประสบผลส าเร็จจากคณุลักษณะของผูม้สีว่นรว่มและ
สภาพบรบิท และ 3) ผลส าเร็จของการใชโ้มเดลทีเ่กดิขึน้กับผูเ้รยีน ไดแ้ก ่การแกปั้ญหา ความสมัพันธร์ะหวา่งการ
แกปั้ญหากับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน และความคดิเห็นของผูเ้รยีน 2. ผลการศกึษาการแกปั้ญหาของ
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยโมเดลฯ พบวา่ ในระยะที ่2 และระยะที ่3 มผีูเ้รยีนจ านวนรอ้ยละ 95 และ 100 ทีม่คีะแนนสงูกวา่
เกณฑร์อ้ยละ 70 ทีก่ าหนดไว ้ส าหรับการแกปั้ญหาทีไ่ดว้เิคราะหโ์ปรโตคอล ในระยะที ่2 และระยะที ่3 พบวา่ การ
แกปั้ญหาของผูเ้รียนเป็นไปตามพื้นฐานการแกปั้ญหา ตามหลักการของ Jonassen (1997) ประกอบดว้ย 7 
กระบวนการ เมือ่ผูเ้รยีนเรยีนผา่นเนื้อหา เรือ่ง การเสยีดทอ้งในมา้ คอื กระบวนการที ่1 การระบชุอ่งวา่งของปัญหา
และขอ้จ ากัดของปัญหา กระบวนการที ่ 2 การระบแุละท าใหก้ระจ่างชดัโดยแสดงความคดิเห็นและมมุมองของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี กระบวนการที ่3 การสรา้งแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่ป็นไปได ้กระบวนการที ่4 การประเมนิทางเลอืก
แนวทางการแกปั้ญหาทีท่ าได ้ โดยการสรา้งขอ้โตแ้ยง้และความเชือ่ส่วนบุคคลและตัดสนิใจเลอืกแนวทางการ
แกปั้ญหา กระบวนการที ่5 การก ากับชอ่งวา่งของปัญหาและทางเลอืกแนวทางการแกปั้ญหา กระบวนการที ่6 การ
น าแนวทางการแกปั้ญหาไปใชแ้ละการก ากบัแนวทางการแกปั้ญหา เป็นการน าแนวทางการแกปั้ญหาไปใชต้ามแผน
ทีว่างไว ้และการก ากบัแนวทางการแกปั้ญหาหรอืกระบวนการรักษา กระบวนการที ่7 การปรับแนวทางการแกปั้ญหา 
2. ผลการศกึษาความสัมพันธร์ะหวา่งการแกปั้ญหากับผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยโมเดลฯ ใน
ระยะที ่2 และระยะที ่3 พบวา่ มคีวามสัมพันธก์ันเป็นเชงิบวก ในระดับนอ้ยโดยมคีา่สัมประสทิธิส์หสัมพันธเ์ท่ากับ 
0.382 และ 0.535 ตามล าดับ 3. ผลการศกึษาศกึษาความคดิเห็นของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยโมเดลฯ พบวา่ ผูเ้รยีนสว่น
ใหญม่คีวามคดิเห็นสอดคลอ้งในทกุ ๆ ดา้น ไดแ้ก ่(1) ดา้นเนื้อหามคีวามความถกูตอ้ง ทันสมัย เหมาะสมกับระดับ
ความรูข้องผูเ้รียน มีการน าเสนอเป็นล าดับขัน้ น่าสนใจ (2) ดา้นการออกแบบ ทุกองค์ประกอบช่วยใหผู้เ้รียน
สามารถสรา้งความรูด้ว้ยตนเองและสง่เสรมิการแกปั้ญหาได ้รวมถงึแหลง่การเรยีนรูช้ว่ยสนับสนุนขอ้มูลใหผู้เ้รยีน
สามารถคน้หาค าตอบและหอ้งกรณีใกลเ้คยีงจะน าประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานปัญหาทีม่คีวามหลากหลาย
บรบิท (3) ดา้นสือ่และเทคโนโลยฯี มกีารออกแบบสารสนเทศทีเ่ป็นหมวดหมู ่มเีครือ่งหมายน าทางและ สญัลักษณ์
สือ่ความหมายขององคป์ระกอบไดเ้หมาะสม มอีงคป์ระกอบทางศลิปะ ขนาดตัวอักษรและส ีดงึดดูความสนใจและ
อา่นไดง้่าย ภาพกราฟิกสอดคลอ้งกับเนื้อหา ภาพเคลือ่นไหวชว่ยดงึดดูความสนใจและชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้และ
มกีารออกแบบการสนทนาบนเครอืขา่ยทีส่ามารถตดิตอ่แลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ดส้ะดวก ประโยชนข์องผลงานวจิัย  
1. เป็นแนวทางส าหรับกระบวนการวจิัยโมเดลฯ 2. เป็นแนวทางในการออกแบบการสอนโดยอาศัยพื้นฐาน ID 
Theory ทีส่ังเคราะหข์ึน้ทีส่ามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับลักษณะของผูเ้รียนเพื่อส่งเสรมิการ
แกปั้ญหาของผูเ้รยีนในบรบิทสภาพจรงิ 3. เป็นแนวทางในการออกแบบโมเดลฯ 4. เป็นแนวทางในการศกึษาการ
แกปั้ญหาของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยโมเดลฯ ซึง่สามารถน ามาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบโมเดลสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู ้
ตามแนวคอนสตรัคตวิสิตร์่วมกับการจ าลองสถานการณ์ทีส่ง่เสรมิการแกปั้ญหา ส าหรับนักศกึษาสตัวแพทย ์5. ผล
ความคดิเห็นของผูเ้รยีนสามารถน าไปใชป้รับปรงุคณุภาพโมเดลสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูฯ้ เพือ่สง่เสรมิการแกปั้ญหา 
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