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การวิจัยครัง้ นีม
้ วี ัตถุประสงค์เพือ
่ ออกแบบและพัฒนาโมเดลสิง่ แวดล ้อมการเรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวส
ิ ต์
ร่วมกับการจาลองสถานการณ์ทส
ี่ ่งเสริมการแก ้ปั ญหา สาหรับนั กศึกษาสัตวแพทย์ เพื่อศึกษาการแก ้ปั ญหาของ
ผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วยโมเดลฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการแก ้ปั ญหากับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วย
โมเดลฯ และความคิดเห็นของผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วยโมเดลฯ รูปแบบการวิจัยใช ้วิจัยโมเดล ทีแ
่ บ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
่ วชาญด ้านการ
การพัฒนาโมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดล และการใช ้โมเดล กลุม
่ เป้ าหมาย ได ้แก่ ผู ้เชีย
่ วชาญด ้านการออกแบบโมเดลฯ จานวน 5 คน ผู ้เชีย
่ วชาญตรวจสอบคุณภาพ
วัดและประเมินผล จานวน 3 คน ผู ้เชีย
่ และเทคโนโลยี จานวนด ้านละ 5 คน ผู ้สอน
ของโมเดลฯ ด ้านเนื้อหา จานวน 3 คน ด ้านการออกแบบและด ้านสือ
ั ้ ปี ที่ 5
ผู ้ออกแบบโมเดลสิง่ แวดล ้อมการเรียนรู ้ จานวน 1 คน ผู ้พัฒนาโมเดลฯ จานวน 1 คน นักศึกษาสัตวแพทย์ชน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีล
่ งทะเบียนเรียนรายวิชา คลินิกปฏิบัตด
ิ ้านม ้า 1 จานวน 50 คน
เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการศึกษาประกอบด ้วยเครือ
่ งมือสาหรับเก็บรวบรวมข ้อมูล ได ้แก่ แบบวัดและแบบสัมภาษณ์การ
แก ้ปั ญหา แบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน ฯลฯ และเครือ
่ งมือสาหรับทดลอง ได ้แก่ สิง่ แวดล ้อมการเรียนรู ้ฯ
ท าการเก็ บ รวบรวมและวิเ คราะห์ข ้อมูล เชิง ปริม าณ โดยใช ้สถิต พ
ิ ื้น ฐาน ได ้แก่ ร ้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และข ้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข ้อมูลโดยการวิเคราะห์โปรโตคอล สรุปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลฯ พบว่า (1) การพัฒนาโมเดล พบว่าโมเดลสิง่ แวดล ้อม
ทางการเรียนรู ้ฯ มีกระบวนการพัฒนาคือ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบ การสังเคราะห์โมเดลสิง่ แวดล ้อมการเรียนรู ้ และนามาออกแบบและสร ้างเป็ นสิง่ แวดล ้อมทางการเรียนรู ้ฯ
ซึง่ ประกอบด ้วย 8 องค์ประกอบ ได ้แก่สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู ้ เครือ
่ งมือทางปั ญญา ศูนย์แลกเปลีย
่ น
่
เรียนรู ้ กรณีใกล ้เคียง ศูนย์สงเสริมการแก ้ปั ญหา ฐานการช่วยเหลือ และศูนย์ให ้คาแนะนา (2) การตรวจสอบความ
ตรงของโมเดล พบว่า มีความตรงภายในโดยมีผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบและหลักการทฤษฎีออกแบบที่
สอดคล ้องกัน และมีความตรงภายนอกจากการศึกษาผลกระทบทีเ่ กิดขึน
้ กับผู ้เรียน และ (3) การใช ้โมเดล พบว่า 1)
้โมเดล
กระบวนการใช
คือ ด ้านขอบเขตของข ้อมูล ด ้านแหล่ง ทรั พ ยากรในการออกแบบ ด ้านคุณ ลั ก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ และด ้านวิธก
ี ารใช ้โมเดล 2) เงือ
่ นไขทีท
่ าให ้โมเดลประสบผลสาเร็จจากคุณลักษณะของผู ้มีสว่ นร่วมและ
้โมเดลที
สภาพบริบท และ 3) ผลสาเร็จของการใช
เ่ กิดขึน
้ กับผู ้เรียน ได ้แก่ การแก ้ปั ญหา ความสัมพันธ์ระหว่างการ
แก ้ปั ญหากับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของผู ้เรียน และความคิดเห็นของผู ้เรียน 2. ผลการศึกษาการแก ้ปั ญหาของ
ผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วยโมเดลฯ พบว่า ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีผู ้เรียนจานวนร ้อยละ 95 และ 100 ทีม
่ ค
ี ะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ร ้อยละ 70 ทีก
่ าหนดไว ้ สาหรับการแก ้ปั ญหาทีไ่ ด ้วิเคราะห์โปรโตคอล ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่า การ
แก ้ปั ญหาของผู ้เรีย นเป็ นไปตามพื้ น ฐานการแก ้ปั ญหา ตามหลั ก การของ Jonassen (1997) ประกอบด ้วย 7
่ งว่างของปั ญหา
กระบวนการ เมือ
่ ผู ้เรียนเรียนผ่านเนื้อหา เรือ
่ ง การเสียดท ้องในม ้า คือ กระบวนการที่ 1 การระบุชอ
และข ้อจากัดของปั ญหา กระบวนการที่ 2 การระบุและทาให ้กระจ่างชัดโดยแสดงความคิดเห็นและมุมมองของผู ้มี
ส่วนได ้ส่วนเสีย กระบวนการที่ 3 การสร ้างแนวทางการแก ้ปั ญหาทีเ่ ป็ นไปได ้ กระบวนการที่ 4 การประเมินทางเลือก
่ ส่วนบุคคลและตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แนวทางการแก ้ปั ญหาทีท
่ าได ้ โดยการสร ้างข ้อโต ้แย ้งและความเชือ
แก ้ปั ญหา กระบวนการที่ 5 การกากับช่องว่างของปั ญหาและทางเลือกแนวทางการแก ้ปั ญหา กระบวนการที่ 6 การ
นาแนวทางการแก ้ปั ญหาไปใช ้และการกากับแนวทางการแก ้ปั ญหา เป็ นการนาแนวทางการแก ้ปั ญหาไปใช ้ตามแผน
ทีว่ างไว ้ และการกากับแนวทางการแก ้ปั ญหาหรือกระบวนการรักษา กระบวนการที่ 7 การปรับแนวทางการแก ้ปั ญหา
2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแก ้ปั ญหากับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนของผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วยโมเดลฯ ใน
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่า มีความสัมพันธ์กันเป็ นเชิงบวก ในระดับน ้อยโดยมีคา่ สัมประสิทธิส
์ หสัมพันธ์เท่ากับ
0.382 และ 0.535 ตามลาดับ 3. ผลการศึกษาศึกษาความคิดเห็นของผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วยโมเดลฯ พบว่า ผู ้เรียนส่วน
ใหญ่มค
ี วามคิดเห็นสอดคล ้องในทุก ๆ ด ้าน ได ้แก่ (1) ด ้านเนื้อหามีความความถูกต ้อง ทันสมัย เหมาะสมกับระดับ
ความรู ้ของผู ้เรีย น มีก ารน าเสนอเป็ นล าดั บ ขั น
้ น่ า สนใจ (2) ด ้านการออกแบบ ทุก องค์ป ระกอบช่ว ยให ้ผู ้เรีย น
สามารถสร ้างความรู ้ด ้วยตนเองและส่งเสริมการแก ้ปั ญหาได ้ รวมถึงแหล่งการเรียนรู ้ช่วยสนั บสนุนข ้อมูลให ้ผู ้เรียน
สามารถค ้นหาคาตอบและห ้องกรณีใกล ้เคียงจะนาประสบการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับสถานปั ญหาทีม
่ ค
ี วามหลากหลาย
่ และเทคโนโลยีฯ มีการออกแบบสารสนเทศทีเ่ ป็ นหมวดหมู่ มีเครือ
บริบท (3) ด ้านสือ
่ งหมายนาทางและ สัญลักษณ์
่ ความหมายขององค์ประกอบได ้เหมาะสม มีองค์ประกอบทางศิลปะ ขนาดตัวอักษรและสี ดึงดูดความสนใจและ
สือ
อ่านได ้ง่าย ภาพกราฟิ กสอดคล ้องกับเนื้อหา ภาพเคลือ
่ นไหวช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้ และ
มีการออกแบบการสนทนาบนเครือข่ายทีส
่ ามารถติดต่อแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ได ้สะดวก ประโยชน์ของผลงานวิจัย
1. เป็ นแนวทางส าหรับกระบวนการวิจัย โมเดลฯ 2. เป็ นแนวทางในการออกแบบการสอนโดยอาศัย พื้นฐาน ID
Theory ทีส
่ ังเคราะห์ขน
ึ้ ทีส
่ ามารถนามาพัฒ นาและปรับปรุงให ้เหมาะสมกับลักษณะของผู ้เรีย นเพื่อส่ง เสริม การ
แก ้ปั ญหาของผู ้เรียนในบริบทสภาพจริง 3. เป็ นแนวทางในการออกแบบโมเดลฯ 4. เป็ นแนวทางในการศึกษาการ
แก ้ปั ญหาของผู ้เรียนทีเ่ รียนด ้วยโมเดลฯ ซึง่ สามารถนามาเป็ นพืน
้ ฐานในการออกแบบโมเดลสิง่ แวดล ้อมการเรียนรู ้
ตามแนวคอนสตรัคติวส
ิ ต์ร่วมกับการจาลองสถานการณ์ทส
ี่ ง่ เสริมการแก ้ปั ญหา สาหรับนั กศึกษาสัตวแพทย์ 5. ผล
ความคิดเห็นของผู ้เรียนสามารถนาไปใช ้ปรับปรุงคุณภาพโมเดลสิง่ แวดล ้อมการเรียนรู ้ฯ เพือ
่ ส่งเสริมการแก ้ปั ญหา
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