ก

เพ็ญนภา คาแพง. 2564. การพัฒนาโมเดลสิง่ แวดล้อมการเรียนรูต้ ามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับการจาลองสถานการณ์ทีส่ ่งเสริมการแก้ปัญหา สาหรับนักศึกษาสัตวแพทย์.
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ วัฒนชัย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจาลองสถานการณ์ท่สี ่งเสริมการแก้ ปัญหา สาหรับนักศึกษาสัตวแพทย์
เพื่อศึกษาการแก้ ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้ วยโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การแก้ ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้ วยโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ และ
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้ วยโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ รูปแบบการวิจัยใช้ วิจัยโมเดล ที่
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ การพัฒนาโมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดล และการใช้ โมเดล
กลุ่มเป้ าหมาย ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ จานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของโมเดล
สิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ ด้ านเนื้อหา จานวน 3 คน ด้ านการออกแบบและด้ านสื่อและเทคโนโลยี
จานวนด้ านละ 5 คน ผู้สอน ผู้ออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรี ยนรู้ จานวน 1 คน ผู้พัฒนา
โมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ จานวน 1 คน นักศึกษาสัตวแพทย์ช้ันปี ที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า คลิ นิ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นม้ า 1 จ านวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดและ
แบบสัมภาษณ์การแก้ ปัญหา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ และเครื่องมือสาหรับ
ทดลอง ได้ แก่ สิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
สถิติพ้ ืนฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้ อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยการวิเคราะห์โปรโตคอล สรุปตีความและบรรยายเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ พบว่า (1) การพัฒนาโมเดล
พบว่ าโมเดลสิ่งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ฯ มีกระบวนการพัฒนาคือ การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ การสังเคราะห์โมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ และ
นามาออกแบบและสร้ างเป็ นสิ่งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ฯ ซึ่งประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ ได้ แก่
สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือทางปัญญา ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีใกล้ เคียง ศูนย์
ส่งเสริมการแก้ ปัญหา ฐานการช่ วยเหลือ และศูนย์ให้ คาแนะนา (2) การตรวจสอบความตรงของ
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โมเดล พบว่ า มีความตรงภายในโดยมีผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบและหลักการทฤษฎี
ออกแบบที่สอดคล้ องกัน และมีความตรงภายนอกจากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และ
(3) การใช้ โมเดล พบว่า 1) กระบวนการใช้ โมเดล คือ ด้ านขอบเขตของข้ อมูล ด้ านแหล่งทรัพยากรใน
การออกแบบ ด้ านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และด้ านวิธีการใช้ โมเดล 2) เงื่อนไขที่ทาให้ โมเดล
ประสบผลสาเร็จจากคุณลักษณะของผู้มีส่วนร่วมและสภาพบริบท และ 3) ผลสาเร็จของการใช้ โมเดล
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้ แก่ การแก้ ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน และความคิดเห็นของผู้เรียน
2. ผลการศึกษาการแก้ ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้ วยโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ พบว่า
ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีผ้ ูเรียนจานวนร้ อยละ 95 และ 100 ที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ที่กาหนดไว้ สาหรับการแก้ ปัญหาที่ได้ วิเคราะห์โปรโตคอล ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่า การ
แก้ ปั ญ หาของผู้ เ รี ย นเป็ นไปตามพื้ นฐานการแก้ ปั ญ หา ตามหลั ก การของ Jonassen (1997)
ประกอบด้ วย 7 กระบวนการเมื่อผู้เรียนเรียนผ่านเนื้อหา เรื่อง การเสียดท้องในม้ า คือ กระบวนการ
ที่ 1 การระบุช่องว่างของปั ญหาและข้ อจากัดของปั ญหา (1.1) ผู้เรียนสามารถระบุสภาพปั ญหา
ของม้ าที่พบในปัจจุบัน โดยการเก็บข้ อมูลจากประวัติ การสังเกตอาการ และการตรวจร่างกาย มา
วิเคราะห์เทียบกับค่าปกติและประเมินว่าเป็ นสภาพของม้ าที่พบในปั จจุ บัน และระบุส่ิงที่ควรจะ
เป็ นหลังการรักษาโดยการนาสภาพปั ญหาปั จจุบันของม้ าที่มีการเสียดท้ องมาระบุสภาพของม้ าที่
ควรจะเป็ นหลังการรั กษา และผู้เรี ยนสามารถระบุ ข้อจากัดในการแก้ ปัญหาโดยการวิเคราะห์
เกี่ยวกับกระบวนการและระยะเวลาในการรักษา คือ จะต้ องทาการวินิจฉัยโรคที่แท้ จริงให้ ถูกต้ อง
และรั กษาให้ ทันเวลา (1.2) ผู้เรี ยนสามารถทบทวนหรื อจัดกลุ่มสภาพปั ญหาของม้ า ที่พบใน
ปัจจุบันโดยการพิจารณาจากข้ อมูลต่างๆ และสรุป สภาพปัจจุบันของปัญหา และประเมินเพื่อระบุ
ต าแหน่ งของสาเหตุท่ีทาเกิดปั ญหา โดยการน าสภาพปั ญหาปั จ จุ บันที่ทบทวนได้ มาวิเคราะห์
ประเมิน และตัดสินระบุตาแหน่งที่เกิด คือ มีการเสียหายในระบบทางเดินอาหาร และระบุแยกโรค
โดยการนาสภาพปั ญหาในปั จจุ บันของแต่ ละกลุ่ม ตาแหน่ งของสภาพของปั ญหา มาวิเคราะห์
เชื่อมโยงและสรุปแยกโรคที่เป็ นไปได้ ท่ีทาให้ เกิดปั ญหาได้ (1.3) ผู้เรียนสามารถวางแผนการ
ตรวจเพิ่มเติม และระบุลักษณะสิ่งที่ตรวจพบ โดยพิจารณาจากโรคที่เป็ นไปได้ ท่ที าให้ เกิดปัญหา
และระบุวิธีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ตามลักษณะของโรค และสรุปโรคที่ทาให้ เกิดปัญหา โดยทา
การวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะความจ าเพาะของโรคมาเชื่ อ มโยงกั บ สภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น ของปั ญ หา
กระบวนการที่ 2 การระบุและทาให้ กระจ่างชัดโดยแสดงความคิดเห็นและมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (2.1) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นและมุมมองของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกลุ่ม
ต่างๆ โดยการระบุลักษณะอาการที่พบจากม้ า มีอาการที่พบคิดว่าม้ ามีการเสียดท้ อง ปัญหาที่คาด
ว่าจะเป็ นต่าง ๆ วิธีการจัดการปัญหาที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา และสามารถระบุเป้ าหมายของ
การแก้ ปัญหา คือ ม้ าอยู่ในสภาพปกติ (2.2) ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายปัญหาให้ ชัดเจน โดย
การนามุมมองของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่ วมกับโรคที่แท้ จริง เพื่อนาไปสู่การสร้ างแนวทางในการ
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แก้ ปัญหา คือ ม้ ามีอาการเสียดท้ อง น่าจะเกิดจากปั ญหาในช่ องท้ อง แนวทางการแก้ ปัญหา คือ
รักษาทางยาหรือผ่าตัด ให้ สารนา้ และให้ ยาลดปวด กระตุ้นการทางานของลาไส้ กระบวนการที่ 3
การสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหาที่เป็ นไปได้ ผู้เรียนสามารถการสร้ างแนวทางการแก้ ปัญหาที่เป็ นไป
ได้ ท้งั หมด โดยการวิเคราะห์จากโรคที่แท้ จริงที่ทาให้ เกิดปั ญหาและสภาพปั ญหาของม้ าที่พบใน
ปั จ จุ บั น และสร้ า งแนวทางการแก้ ปั ญ หาเพื่ อ แก้ ไ ขตามสภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น ที่พ บ พร้ อ มทั้ง
ประเมินผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละวิธีการ กระบวนการที่ 4 การประเมินทางเลือกแนว
ทางการแก้ ปัญหาที่ทาได้ โดยการสร้ างข้ อโต้ แย้ งและความเชื่อส่วนบุคคล และตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ ปัญหา (4.1) ผู้เรียนสามารถประเมินทางเลือกแนวทางการแก้ ปัญหาที่ทาได้ โดย
ผู้เรียนนาแนวทางการรักษาที่สร้ างขึ้น และประเมินผลการรักษาที่เป็ นผลดีและผลเสีย พร้ อมทั้ง
แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล และระบุเหตุผลประกอบ (4.2) ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด และผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุผลประกอบโดยพิจารณาผลดี
ของวิ ธี ก ารที่ ดี ท่ี สุ ด ส าหรั บ การแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสมกั บ การรั ก ษาโรค หลั ง จากนั้ น ท าการ
ประเมินผลการตอบสนอง กระบวนการที่ 5 การกากับตามช่องว่างของปัญหาและทางเลือกแนว
ทางการแก้ ปัญหา (5.1) ผู้เรียนสามารถกากับช่องว่างของปัญหาโดยการประเมินความสอดคล้ อง
ระหว่างสภาพปัจจุบันของปัญหาและวิธกี ารรักษาที่นาไปสู่ส่งิ ที่ควรจะเป็ นหลังการการรักษา (5.2)
ผู้เรียนสามารถสรุปวิธีการรักษาที่เหมาะสมและวางแผนการรักษาได้ โดยพิจารณาเลือกวิธีการ
รักษาจากผลการประเมินที่มีความสอดคล้ องมากที่สุดระหว่างปัญหากับวิธกี ารรักษา และกาหนด
เป็ นแผนการรักษา กระบวนการที่ 6 การนาแนวทางการแก้ ปัญหาไปใช้ และการกากับแนวทางการ
แก้ ปัญหา ผู้เรียนสามารถนาแนวทางการแก้ ปัญหาไปใช้ โดยนาแผนการรักษาที่วางไว้ นาไปลงมือ
ปฏิ บั ติ รั ก ษาม้ า ผ่ า นการจ าลองสถานการณ์ พร้ อ มทั้ง ก ากั บ แนวทางการแก้ ปั ญ หาโดยการ
ประเมินผลการตอบสนอง โดยพิจารณาจากข้ อมูลการตรวจร่างกายม้ าที่ได้ รับการรักษา มาเทียบ
กับค่าปกติ ตามช่วงเวลา กระบวนการที่ 7 การปรับแนวทางการแก้ ปัญหา (7.1) ผู้เรียนสามารถ
ประเมินผลจากการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็ นไปตามเป้ าหมาย ตามแนวทางการรักษาที่เลือก ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกับแผนที่วางไว้ โดยพิจารณาจากการตอบสนองต่อการรักษา ที่ได้ จากการผลการ
ตรวจร่ างกายในระหว่ างการรั กษาในแต่ ละช่ วงของการรั กษาที่ทาให้ ม้าหายจากการเสียดท้ อง
(7.2) ผู้เรียนสามารถสรุปแนวทางการแก้ ปัญหาที่ได้ จากการปฏิบัติ เพื่อนากระบวนการรักษาไป
ใช้ ในการรักษาม้ าที่มีสภาพปัญหาที่ใกล้ เคียงกับปัญหา
2. ผลการศึ กษาความสัมพั นธ์ระหว่ างการแก้ ปั ญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้ วยโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่า มีความสัมพันธ์
กั น เป็ นเชิ ง บวก ในระดั บ น้ อ ยโดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ 0.382 และ 0.535
ตามลาดับ
3. ผลการศึกษาศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้ วยโมเดลสิ่งแวดล้ อมการเรียนรู้ฯ
พบว่ า ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้ องในทุก ๆ ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านเนื้อหามีความ
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ความถูกต้ อง ทันสมัย เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน มีการนาเสนอเป็ นลาดับขั้น น่าสนใจ
(2) ด้ านการออกแบบ ทุกองค์ประกอบช่วยให้ ผ้ ูเรียนสามารถสร้ างความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริม
การแก้ ปัญหาได้ รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ช่วยสนับสนุนข้ อมูลให้ ผ้ ูเรียนสามารถค้ นหาคาตอบและ
ห้ องกรณีใกล้ เคียงจะนาประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับสถานปัญหาที่มีความหลากหลายบริบท (3)
ด้ านสื่อและเทคโนโลยีฯ มีการออกแบบสารสนเทศที่เป็ นหมวดหมู่ มีเครื่องหมายนาทางและ
สัญลักษณ์ส่อื ความหมายขององค์ประกอบได้ เหมาะสม มีองค์ประกอบทางศิลปะ ขนาดตัวอักษร
และสี ดึงดูดความสนใจและอ่านได้ ง่าย ภาพกราฟิ กสอดคล้ องกับเนื้อหา ภาพเคลื่อนไหวช่ วย
ดึ ง ดู ด ความสนใจและช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และมี ก ารออกแบบการสนทนาบนเครื อ ข่ า ยที่
สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ สะดวก
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ABSTRACT
The purposes of this research were to design and develop of Constructivist Learning
Environment Model Cooperate Simulation to Enhance Problem Solving for Veterinary Students,
to examine students’ Constructivist Learning Environment Model of problem solving, to
correlation between problem solving and learning achievement score, and learners’ opinions
toward the learning environment model. The research design was model research including 3
phases as Model Development, Model Validation, and Model Use. The target groups consisted
of 3 experts in evaluation and assessment, 5 experts in model designing, 5 experts each to evaluate
the model quality in content, design, as well as media and technology aspects, 1 model designer ,
1 model developers, and 50 students were 5th year Veterinary Students of Faculty Veterinary
Medicine Khon Kaen University. Research instruments were used in the process of experiment
and data collecting for qualitative and quantitative data by standard statistics as percentage, mean,
Standard Deviation, protocol analysis, interpreting and descriptive analysis.
The result revealed that
1. The results of design and development of The Development of Constructivist
Learning Environment Model Cooperate Simulation to Enhance Problem Solving for
Veterinary Students consists of 1) in Model Development phase, theoretical and designing
frameworks were synthesized to initiate the following 8 components as Problem Base,
Cognitive Tools, Collaboration Center, Related Case, Problem Solving Center, Scaffolding
and Coaching Center 2 ) the outcomes of Model Validation phase affirmed that consistency
of internal validation as both designing framework and its components and 3) in Model Use
phase, illustrated its procedures as lesson introduction, learner grouping, learning with model,
and reflecting of model success in terms of participant characteristics and learner outcomes.
2. The results of the study on problem solving of students learning with the
constructivist-based learning environment model demonstrated that in Phase 2 and 3, 95
percent and 100 percent of the students achieved scores higher than the 70 percent threshold.
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The protocol analysis of problem solving pointed out that in Phase 2 and 3, students’ problem
solving was compliant with Jonassen’s seven steps of problem solving (1997) when they
studied the topic of colic in horses. Specifically, in Step 1 Articulate Problem Space and
Contextual Constraints, (1.1) the students were able to identify the initial state of horses; in this
step, they collected the data from records, observation of symptoms, and physical examination,
compared them with reference values and assessed the horses’ initial state. They were also capable
of identifying the global state by taking into account the initial state of horses with colic.
Additionally, the students could identify constraints in problem solving by analyzing the processes
and period of treatment, i.e., diagnosing the disease correctly and treating it timely. (1.2) The
students were able to review or classify the initial state of horses; in this process, the existing data
were drawn on to conclude the initial state. Moreover, such a state was assessed to pinpoint the
location of the problem; specifically, it was analyzed to locate the cause of the problem, i.e.,
damage in the gastrointestinal system. In addition, the disease was identified; the initial state of
each category and the location of the initial state were analyzed to establish any relationship and
conclude the potential disease. (1.3) Also, the students were able to plan further diagnosis and
to identify the detected abnormality; in this process, they took into account the potential disease
and determined further diagnostic methods based on the nature of the disease. What’s more, they
were able to conclude the underlying disease by analyzing the specific characteristics of the disease
and establishing the connection between them and the initial state. In Step 2 Identify and Clarify
Alternative Opinions, Positions, and Perspectives of Stakeholders, (2.1) the students were able
to analyze opinions and perspectives of stakeholders by identifying horses’ emerging symptom,
which was colic in horses, potential causes, and viable solutions based on the initial state. They
were also capable of identifying the goal, i.e., the recovery of horses from colic. (2.2) The
students were able to identify and clarify the problems by drawing on stakeholders’ perspectives
and the underlying disease to develop solutions. Specifically, the problem was colic in horses
possibly resulting from problems in their abdomen. Thus, the solutions were to provide medication
treatment or to perform surgery, to administer fluid therapy and pain relieving medications, and
to stimulate intestinal functioning. With regard to Step 3 Generate Possible Problem Solutions,
the students were able to generate all possible problem solutions. To achieve that, they analyzed
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the underlying disease and the initial state, generated problem solutions based on the initial state,
and assessed advantages and disadvantages of each solution. Concerning Step 4 Assess the
Viability of Alternative Solutions by Constructing Arguments and Articulating Personal Beliefs,
(4.1) the students could assess the viability of alternative solutions by assessing positive and
negative effects of the developed solutions as well as articulating their personal views and
justifications. (4.2) The students were able to choose the most viable solution and justify it by
taking into account advantages of the most viable solution and assessing the response to the
treatment. As regards Step 5 Monitor the Problem Space and Solution Options, (5.1) the
students were able to monitor the problem space by assessing compatibility between the initial
state and the treatment which would lead to the global state. (5.2) The students were able to
conclude the viable treatment and to formulate treatment plans by selecting the treatment most
compatible with the initial state. With respect to Step 6 Implement and Monitor the Solution, the
students were capable of implementing the solution by using the treatment plans to treat horses
through situational simulation. Moreover, they were able to monitor the solution through response
assessment based on the data of physical examination of horses compared with the reference
values in each phase of the treatment. Finally, in Step 7 Adapt the Solution, (7.1) the students
could assess the outcome of the solution in terms of its compliance with the goal and the selected
treatment; in particular, it was based on the response to the treatment according to the results of
physical examination in each phase of the treatment. (7.2) The students were capable of
concluding the implemented solution in order to apply the treatment to horses with the similar
initial state.
3. The result of relationship between the students’ problem solving and learning
achievements in Phase 2 and Phase 3, found that: There were positive relationship between the
students’ problem solving and learning achievements. The correlation coefficient values were
0.382 and 0.535 respectively.
4. The result of learners’ opinions toward the Constructivist Learning Environment
Model Cooperate Simulation to Enhance Problem Solving for Veterinary Students consists of (1)
in content aspect, students agreed that they were precise, updated, and quantity of content were
appropriate. (2) in designing aspect, every component could help them to construct the
knowledge and enhance Problem Solving, navigation, composition, and related case were
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appropriate and (3) in media and technology aspect, all of the content designing in categories
with an appropriated navigator, symbol, elements of art, font size and colors could enhance
attention and be comfortably readable. The designed supporting and encouraging them to enhance
The Knowledge Construction and Problem Solving.

