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ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบสิ่ งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฏิ สมั พันธ์ที่
ส่งเสริ มกระบวนการคิ ดแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิ วเตอร์
พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม1* และ สุมาลี ชัยเจริญ2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฏิสมั พันธ์ท่ี
ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิง
พัฒนาแบบ Type II ซึง่ อยู่ในการวิจยั ระยะที่ 2 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ซึง่ แบ่งออกเป็ นความตรงภายใน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงภายในขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ โดยใช้การประเมินจากทีอ่ าจารย์ปรึกษาโครงการวิจยั
และผูเ้ ชีย่ วชาญและความตรงภายนอก เพื่อศึกษาผลกระทบของรูปแบบ โดยการนํารูปแบบสิง่ แวดล้อมการทางเรียนรูฯ้
ทีผ่ ่านการใช้ในระยะที่ 1 มาใช้กบั กลุ่มผูเ้ รียนในบริบททีใ่ กล้เคียงเพื่อยืนยันคุณภาพของรูปแบบ ผลการวิจยั ในระยะที่ 2
พบว่ารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 1) มีความตรงภายใน ด้านสือ่ บนเครือข่ายและด้านการออกแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีและกรอบแนวคิดในทุกองค์ประกอบ 2) มีความตรงภายนอก ซึง่ แสดงได้จาก
ผลกระทบของรูปแบบต่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน คือ ทักษะการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนอยู่ในระดับมาก
( X =17.26, S.D. = 1.96), ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนอยู่ในระดับสูง มาก ( X = 12.95, S.D. = 3.41) และ
์
ผูเ้ รียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้ ฯ พบว่า ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้าน
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้มีการออกแบบที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมในการสร้างความรู้และการแก้ปญั หาได้อย่าง
สร้างสรรค์
คําสําคัญ: สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูแ้ บบปฏิสมั พันธ์, การคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์, คอนสตรัคติวสิ ต์
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The Effects of Interactive Learning Environment Model to Enhance
the Creative Problem Solving Thinking for Computer Education Student
Pornsawan Vongtathum1* and Sumalee Chaijaroen2
Abstract
This research aimed to study the Model validation of the interactive learning environment model to
enhance creative problem-solving thinking for computer education students. The Developmental Research
Method Type II was applied in the second phase which involved the procedures for model validation, Internal
validation, External validation. The findings are as follows: 1) Internal validation, to determine the internal
validity of the various elements of the model by evaluation from mentor and Expert Review 2) External
validation, to study the External validation by used the interactive learning environment model to enhance
creative problem-solving thinking through the first phase to used with the target group in the nearby context to
be confirm the quality of the model. The result revealed that:
1) The model have internal validation in aspects of Media on the network and the design of learning
environments.
2) The model have external validation, which showed from the impact of the model on studentr’s learning,
i.e., the learners’ creative problem solving thinking skill was at a high level ( X =17.26, S.D. = 1.96), the
learning achievement was at a very high level ( X =12.95, S.D. = 3.41), and the student’s opinions toward
Learning Environment model were appropriated in all aspects such as learning contents, web-based learning
environments, and supporting and encouraging them to enhancing knowledge.
Keywords: Interactive learning environment, Creative problem solving thinking, Constructivist
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1. บทนํา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่ ง
อนาคตใหม่ : การเรียนรู้ ใ นศตวรรษที่ 21" ได้ ถู ก
พัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา
ประกอบด้วย บริษทั เอกชนชัน้ นํ าขนาดใหญ่ เช่น บริษัท
แอปเปิ้ ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนี ย์ องค์กร
วิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานด้านการ ศึกษาของ
รัฐ รวมตัวและก่อตัง้ เป็ นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for
21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21
หน่ วยงานเหล่ านี้ มีความกังวลและเห็นความจํ าเป็ นที่
เยาวชนจะต้องมีทกั ษะสําหรับการออกไปดํารงชีวติ ในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 ทีเ่ ปลีย่ นไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19
จึงได้พฒ
ั นาวิสยั ทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ขึน้ โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ
เฉพาะด้าน ความชํานาญการและความรูเ้ ท่าทันด้านต่างๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบความสําเร็จทัง้ ในด้านการ
ทํางานและการดําเนินชีวติ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for
21st Century Skills) หรือมีช่อื ย่อว่า เครือข่าย P21 ได้
พัฒนาวิส ยั ทัศน์ เพื่อความสําเร็จของนักเรียนในระบบ
เศรษฐกิจโลกใหม่ จากกรอบทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 ได้มุ่งเน้นทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็ น
สําคัญ ซึง่ เป็ นทักษะทีใ่ กล้ตวั ผูเ้ รียนมาก และเป็ นทักษะที่
จําเป็ นในการกําหนดความพร้อมของผูเ้ รียนเข้าสู่โลกของ
ั หา
การทํางานจริง เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนเป็ นนักแก้ป ญ
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่สภาพปญั หามีความพิเศษ
กว่ายุคก่อนหน้า คือ ปญั หามีความซับซ้อนเพิม่ สูงขึน้ ใน
ทุกๆ ด้าน [1] ผูเ้ รียนต้องปรับเปลีย่ นตนเองไปในทิศทาง
ในโลกยุคใหม่มีความหลากหลาย มีลกั ษณะเฉพาะ การ
รวมเป็ นกลุ่มอย่างชัดเจน พลเมืองโลกจะต้องปรับตัวให้
ได้ ปรับ เปลี่ยนทัศนคติต่ อสิ่งต่ าง ๆ ได้อย่ างรวดเร็ว
สามารถเปลี่ยนงานหรือกิจกรรมได้อย่างอิสระ เสรี ทัง้ นี้
ต้องเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตามให้ทนั การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ มีขอ้ มูล มีเหตุผล สามารถรับสื่อใหม่ได้ [2] และ
ทักษะสําคัญพื้นฐานที่ครูผสู้ อนต้องพัฒนาให้เกิดขึน้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียน และทักษะที่กล่ าวถึงใน
กรอบทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความริเริม่
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สร้างสรรค์และนวัตกรรม, การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
การแก้ปญั หา, การสือ่ สารและการร่วมมือ จะเห็นว่าทักษะ
การคิดเป็ นทักษะพืน้ ฐานสําหรับการเรียนรูท้ ส่ี ําคัญยิง่ ใน
ศตวรรษที่ 21 และการคิดที่สําคัญสําหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การคิดอย่ างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking), การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), การ
คิดแก้ปญั หา (Problem Solving Thinking) [1] และการคิด
ทีค่ รอบคลุมกระบวนการคิดของทักษะการคิดขัน้ สูงทัง้ 3
ั หาอย่ างสร้างสรรค์ (Creative
การคิดคือ การคิดแก้ป ญ
Problem Solving Thinking) ซึ่งเป็ นกระบวนการทาง
ความคิดที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ
อย่างหลากหลาย ประกอบด้วยการคิดเอกนัย (Convergent
Thinking) ที่ อ าศัย ความรู้ แ ละประสบการณ์ เ ดิ ม และ
ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) จากความคิด
สร้างสรรค์ท ัง้ ในด้านการคิดคล่ อง ริเริ่ม ยืดหยุ่ น และ
ละเอียดลออ ที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม แล้วจึงนํ าไป
พิจารณาไปปรับใช้ในการแก้ป ญั หาอย่างสร้างสรรค์ [3]
จะเห็นว่าในกระบวนการแก้ปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อนต้อง
ใช้ทกั ษะการคิดขัน้ สูงทัง้ การคิดเอกนัย และการคิดอเนก
นัยร่วมกันอย่างกลมกลืนและส่งเสริมกันอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การแก้ไขปญั หานัน้ ประสบความสําเร็จ [4]
ั หาและการคิ ด
แต่ จ ากการศึ ก ษาการคิ ด แก้ ป ญ
สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา พบว่ายังมีขอ้ ด้อยอยู่หลาย
ประการด้วยกัน โดยเฉพาะปญั หาของการเรียนการสอนที่
วิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียนต้องคอยรับความรูจ้ ากผูส้ อนและ
คิดตามผู้อ่นื มากกว่าการคิดด้วยตนเองในการที่จะสร้าง
ผลงาน หรือองค์ความรู้ท่เี ป็ นการสร้างสรรค์ สิง่ ใหม่
ให้กบั สังคมนัน้ ก็ยงั ไม่เด่นชัดมากนัก [5] และจากการ
ประเมินคุ ณภาพสถาบันอุดมศึกษา พบว่ า ร้อยละของ
นักศึกษาทีไ่ ด้ทํางานใน 1 ปี มมี าตรฐานคุณภาพผลงาน
วิ ช าการด้ า นการคิ ด สร้ า งสรรค์ ม ั ก ตํ่ ากว่ า ระดั บ ดี
นอกจากนี้ยงั พบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่มคี วามสามารถตํ่าลง
ในด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ [6]
จากเหตุ ผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงได้ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฏิสมั พันธ์เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ สําหรับ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา และผลจากการศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ จาก
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การวิจยั ระยะที่ 1 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่ามีประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั
จึงนํ ารู ปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ นี้ มาทําการ
ตรวจสอบความตรงภายใน (Internal validation) และ
ความตรงภายนอก (External validation) ของรูปแบบ
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ เพื่อนําไปใช้ในบริบทจริงใน
การวิจยั ในระยะที่ 3 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อตรวจสอบความตรงภายในของรูปแบบ
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ โดยศึกษาจาก
2.1.1 ผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ออกแบบและสือ่
2.2 เพื่อตรวจสอบความตรงภายนอกของรูปแบบ
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ โดยศึกษาจาก
2.2.1 ทักษะการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
2.2.2 ผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย
รูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
2.2.3 ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย
รูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
3. ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา (Developmental
Research) แบบ Type II [7] ซึง่ มุ่งเน้นศึกษากระบวนการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3
ระยะ (Phase) คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ (Model
development) ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบ (Model validation) ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบ
(Model use) ในการวิจยั นี้อยู่ในระยะที่ 2 การตรวจสอบ
ความตรงของรูปแบบ โดยการนํ ารูปแบบสิง่ แวดล้อม
การทางเรียนรูฯ้ ทีผ่ ่านการหาประสิทธิภาพในระยะที่ 1
มาใช้ ก ับ กลุ่ ม ผู้เ รีย นในบริบ ทที่ใ กล้ เ คีย งเพื่อ ยืน ยัน
(Confirm) คุณภาพของรูปแบบฯ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องใน
การศึก ษาครัง้ นี้ ได้แ ก่ ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่
ผู้ออกแบบ (Designers) ผู้พฒ
ั นา (Developers) ผู้
ประเมิน (Evaluators) ผู้วิจยั (Researchers) และ
ผูเ้ รียน (Learners) การดําเนินงานวิจยั อยูใ่ นระยะที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี้
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3.1 กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ใ ช้ใ นการศึก ษาระยะที่ 2 นี้
ประกอบด้วย
3.1.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จํานวน
3 ท่ าน ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการออกแบบการสอนเพื่อ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการออกแบบรู ป แบบสิ่ง แวดล้อ ม
ทางการเรียนรูฯ้ ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ต์ฯ จํานวน 3
ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสื่อเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อ
บนเครือ ข่าย จํานวน 3 ท่า น และผู้เ ชี่ย วชาญด้า น
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จํานวน
2 ท่าน
3.1.2 นักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1 สาขาวิชา
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 237 111 ภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา กลุ่มที่ 1 จํานวน 20 คน
3.2 รูปแบบการวิ จยั
วิธีการวิจยั ที่ใช้สําหรับการศึกษาความตรงภายใน
ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) ส่วน
การศึกษาความตรงภายนอก ใช้รูปแบบการวิจยั ก่อน
การทดลอง (Pre-experimental design) ที่มีการสอบ
หลังเรียน (One shot case study) ซึง่ เขียนเป็ นแผนภูมิ
ได้ดงั นี้
X

O

เมื่อ x แทน การเรี ย นด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางการเรียนรูฯ้
O แทน การทดสอบหลังเรียน
3.3 เครือ่ งมือการวิ จยั
3.3.1 เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการทดลอง ได้แ ก่
รูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ ซึง่ มีกระบวนการใน
การพัฒนาดังนี้ (1) การศึกษาหลักการ และทฤษฎี (2)
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การศึกษาสภาพบริบท (3) การสังเคราะห์กรอบแนวคิด
การออกแบบรูปแบบฯ (4) การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบฯ และ (5) การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบฯ
3.3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
1) เครื่องมือที่ใช้ใ นการทดลอง ได้แก่
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ ทีผ่ ่านการหาประสิทธิภาพ
จากการวิจยั ในระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ
2) เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่
(1) แบบประเมินรูปแบบสิง่ แวดล้อม
ทางการเรียนรู้ฯ สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้ ด้ า นเนื้ อ หา ด้ า นสื่ อ บน
เครือข่าย ด้านรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ และ
ด้านประเมินผล ผ่านการหาประสิทธิภาพแบบประเมิน
รูปแบบจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัดและประเมินผล
ั หาเชิง
(2) แบบวัดการคิดแก้ป ญ
สร้างสรรค์ สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบของ Donald J.
Treffinger, Scott G. Isaksen และ K. Brian Dorval [8]
มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การทําความเข้าใจ
ปญั หา 2) การสร้างแนวคิด และ 3) วางแผนดําเนินการ
และผ่ า นการหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบวั ด การคิ ด จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัดและประเมินผล
(3) แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
มีลกั ษณะเป็ นแบบอัตนัย พร้อมทัง้ สร้างแนวทางการให้
คะแนน (Scoring Guideline) ของข้อสอบแต่ละข้อโดย
กําหนดแนวทางการให้คะแนนทีบ่ รรยายถึงคุณภาพใน
ภาพรวม (Holistic Scoring) ผ่านการหาประสิทธิภาพ
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นจากผู้เ ชี่ย วชาญด้า นวัด และ
ประเมินผล
(4) แบบสํารวจความคิดเห็นผู้เรียน
เกีย่ วกับการเรียนด้วยรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด ประกอบด้วย 3 ประเด็น
หลัก คือ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียนรู้บนเครือข่าย และ
ั หาเชิ ง
ด้ า นการออกแบบที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด แก้ ป ญ
สร้างสรรค์ พร้อมทัง้ เขียนแสดงเหตุผลและความคิดเห็น
เพิ่มเติม ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่ านการหา
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ประสิทธิภาพแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัดและประเมินผล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
4.1 นําสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการออกแบบการสอนตรวจสอบคุณภาพความตรง
ภายในขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบสิง่ แวดล้อม
ทางการเรียนรูฯ้ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
4.2 นํ าสิ่ง แวดล้อ มทางการเรีย นรู้ฯ มาใช้ใ นการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูด้ งั นี้
1) ชีแ้ จงและแนะนํานักศึกษาเกีย่ วกับวิธกี าร
เรียนด้วยสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
2) นําเข้าสูบ่ ทเรียนโดยการเชื่อมโยงความรู้
เดิมของผูเ้ รียนกับเรื่องทีศ่ กึ ษา คือ เรื่อง การออกแบบ
อัลกอริทมึ
3) จัดแบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ กลุ่ม
ละ 3 คน ได้ทงั ้ หมด 7 กลุ่ม
4) ให้ผู้ เ รีย นทํ า การเรีย นรู้ด้ว ยสิ่ง แวดล้อ ม
ทางการเรีย นรู้ฯ เรื่อ งการออกแบบอัล กอริทึม โดย
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาสถานการณ์ ปญั หาและค้นหาแนว
ทางการแก้ไขปญั หาหรือคําตอบ จากองค์ประกอบต่างๆ
ในสิ่ง แวดล้อ มทางการเรีย นรู้ฯ เช่ น ศู น ย์แ หล่ ง การ
เรีย นรู้ (Resource
Center) ศู น ย์ ก รณี ใ กล้ เ คีย ง
(Related case center) ศูนย์การช่วยเหลือ (Coaching
Center) และใช้เครื่อ งมือ ต่ างๆ ภายในศูนย์เ ครื่อ งมือ
ั ญาเพื่อ ค้น หาคํ า ตอบ ในระหว่ า งการเรีย นรู้
ทางป ญ
ผูเ้ รียนจะร่วมมือกันค้นหาและร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุป
แนวทางการแก้ไขปญั หา โดยผู้วจิ ยั ทําหน้าที่โค้ชคอย
กระตุ้น ให้ผู้เ รียนคิด เกี่ยวกับการแก้ไขปญั หา รวมถึง
การช่วยเหลือผูเ้ รียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัด
ให้มกี ารเรียนรูผ้ ่านสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ จํานวน 4
ครัง้ ครัง้ ละ 3 ชัวโมง
่
5) สรุ ป บทเรีย นร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้ วิจ ัย และ
นักศึกษาในท้ายชัวโมงทุ
่
กครัง้
4. 3 หลัง จากการเรีย นด้ว ยสิ่ง แวดล้อ มทางการ
เรียนรูฯ้ ให้ผเู้ รียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียน แบบวัดทักษะการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ และ
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ รียนหลังจากเรียนรูด้ ว้ ย
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการศึก ษาในครัง้ นี้
ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ ดังนี้
5.1 ตรวจสอบความตรงภายในของรูปแบบฯ ใช้
วิธีก ารวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบรรยายวิเ คราะห์สรุ ป
ตีค วาม จากข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการประเมิน สิ่ง แวดล้อ ม
ทางการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ ด้ า นสื่อ บน
เครือ ข่ า ย และด้า นการออกแบบรูป แบบสิ่ง แวดล้อ ม
ทางการเรียนรูบ้ นเครือข่ายฯ
5.2 ตรวจสอบความตรงภายนอกของรูปแบบฯ จะ
ประกอบด้วยผลการศึกษาผลกระทบของรูปแบบต่างๆ
ได้แก่
5.2.1 การคิด แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รียน ทีไ่ ด้จากแบบวัดการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้ เ รีย น วิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิติ เ ชิง บรรยาย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.2.2 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้
์
จากแบบทดสอบผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น วิเ คราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.2.3 ความคิดเห็นของผูเ้ รียนเกีย่ วกับรูปแบบ
สิ่ง แวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้ ฯ ที่ ไ ด้ จ ากแบบสํ า รวจ
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มลี กั ษณะปลายเปิ ด ทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การสรุปตีความ
6. ผลการดําเนิ นการวิ จยั
6.1 ความตรงภายใน (Internal validation) พบว่า
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ มีความตรงภายใน ซึ่งแสดงได้จาก
ผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบและสื่อ
ที่พ บว่ า ด้า นสื่อ บนเครือ ข่ า ยและด้า นการออกแบบ
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
หลัก การทฤษฎีแ ละกรอบแนวคิด ในทุ กองค์ป ระกอบ
จากผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญข้างต้น แสดงให้เห็น
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ว่า รูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
มีความตรงภายใน
6.2 ความตรงภายนอก (External validation)
พบว่ารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความตรงภายนอกซึง่ แสดงได้
จากผลกระทบของรูปแบบต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน คือ
6.2.1 ผู้เรียนมีกระบวนการคิดแก้ปญั หาเชิง
สร้างสรรค์ตามกรอบของ Donald J. Treffinger, Scott
G. Isaksen และ K. Brian Dorval [8] ซึง่ ทักษะการคิด
ั หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย
แก้ ป ญ
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ มีค่าเฉลีย่ ( X )
เท่ า กับ 17.26 ค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กับ
1.96 แสดงว่าทักษะการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูเ้ รียนอยู่ในระดับมาก
6.2.2 ผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้ว ย
รูป แบบสิ่ง แวดล้อ มทางการเรีย นรู้ฯ จากการทํ า
แบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรู้ เ รื่ อ งอัล กอริทึ ม จาก
นักศึกษาจํานวน 20 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คิดเป็ นร้อยละ
58 และมีค่า เฉลี่ย ( X ) เท่ ากับ 12.95 ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 3.41 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนอยู่ในระดับสูง
์
6.2.3 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วย
สิง่ แวดล้อมทางการฯ จากผูเ้ รียนจํานวน 20 คน โดยใช้
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนที่มตี ่อการ
เรีย นรู้ด้ว ยสิ่ง แวดล้อ มทางการเรีย นรู้ โดยได้ศึก ษา
ความคิด เห็น ของผู้เ รีย น 3 ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า น
เนื้ อ หาในการเรีย นรู้ ด้ า นสื่อ บนเครือ ข่ า ย และด้า น
สิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้ ผลการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิง่ แวดล้อมทางการ
เรียนรู้ และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การสรุปตีความ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียน
ที่เ รีย นด้ว ยสิ่ง แวดล้อ มทางการเรีย นรู้ ฯ พบว่ า ด้า น
เนื้ อหา ด้านสื่อ บนเครือข่า ย และด้า นการออกแบบที่
ั หาเชิง สร้า งสรรค์มีการออกแบบที่
ส่งเสริมการแก้ป ญ
เหมาะสมและช่วยส่งเสริมในการสร้างความรู้และการ
แก้ปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์
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7. สรุปและอภิ ปรายผล
ตรวจสอบความตรงของรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการ
เรี ย นรู้ แ บบปฏิ ส ัม พั น ธ์ ท่ี ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด
ั หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขา
แก้ ป ญ
คอมพิวเตอร์ศกึ ษานี้ ได้ดาํ เนินการตามรูปแบบการวิจยั
เชิงพัฒนา (Developmental Research) แบบ Type II
[7] โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ (Phase) คือ ระยะที่
1 การพัฒนารูปแบบ (Model development) ระยะที่ 2
การตรวจสอบความตรงของรูปแบบ (Model validation)
ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบ (Model use) ซึ่งการ
ดําเนินงานวิจยั ในครัง้ นี้อยู่ในระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของรูปแบบ (Model validation) ผลจากการ
วิจยั ในระยะที่ 2 พบว่ารูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ มีความตรง
ภายใน ซึง่ แสดงได้จากผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการออกแบบและสื่อที่พบว่า ด้านสื่อบนเครือข่าย
และด้า นการออกแบบสิง่ แวดล้อ มทางการเรีย นรู้ฯ มี
คุ ณ ภาพและสอดคล้อ งกับ หลัก การทฤษฎีแ ละกรอบ
แนวคิด ในทุ ก องค์ป ระกอบ จากผลการประเมิน ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญข้างต้น แสดงให้เห็นว่า รูปแบบสิง่ แวดล้อม
ทางการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจยั พัฒนาขึน้ มีความตรงภายใน
และรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความตรงภายนอกซึง่ แสดงได้
จากผลกระทบของรูปแบบต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน คือ
1) ผูเ้ รียนมีกระบวนการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ตาม
กรอบของ Donald J. Treffinger, Scott G. Isaksen
และ K. Brian Dorval [8] ซึง่ ทักษะการคิดแก้ปญั หาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้เ รียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการ
ั หาเชิ ง
เรีย นรู้ บ นเครือ ข่ า ยฯ มีท ัก ษะการคิด แก้ ป ญ
สร้างสรรค์ของผูเ้ รียนอยู่ในระดับมาก ผลการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ
จากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเ้ รื่องอัลกอริทมึ
จากนั ก ศึ ก ษาจํ า นวน 20 คน มี ค ะแนนผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คิดเป็ น
ร้อยละ 58 แสดงว่าค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ของผูเ้ รียนอยู่ในระดับสูง และความคิดเห็นของผูเ้ รียนที่
เรี ย นด้ ว ยสิ่ง แวดล้ อ มทางการฯ มี ค วามเหมาะสม
เนื่องจากการออกแบบสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูฯ้ ได้มี
การออกแบบทีใ่ ช้ ID theory มาเป็ นพืน้ ฐาน โดยอาศัย
พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวสิ ที่เน้นการ
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สร้ า งความรู้ ข องผู้ เ รี ย นที่ เ กิ ด จากการปรั บ ขยาย
ั ญาโดยการจัด สภาพการณ์ ท่ีเ ป็ น
โครงสร้า งทางป ญ
สถานการณ์ปญั หาทีท่ าํ ให้ผเู้ รียนเกิดภาวะเสียสมดุลขึน้
ผูเ้ รียนต้องมีการปรับเข้าสู่สมดุลซึ่งก็คอื การสร้างเป็ น
ความรู้ ใ หม่ ห รื อ เกิ ด การเรี ย นนั น่ เอง ร่ ว มกับ การ
ออกแบบภารกิจการเรียนรู้ทม่ี ุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์ และมีการออกแบบศูนย์
การฝึกคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ทเ่ี ปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน
ั หาได้อย่า งสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ น
ได้เข้ามาฝึ กการแก้ป ญ
การส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้เ รีย นโดยอาศัย กรอบแนวคิด ของ Donald J.
Treffinger, Scott G. Isaksen และ K. Brian Dorval [8]
ที่มี 3 องค์ประกอบหลัก 6 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่ ขัน้ ที่ 1
การทําความเข้าใจปญั หา ประกอบด้วย การสร้างสรรค์
ั หา
โอกาส การสํ า รวจข้อ มู ล และการโครงร่ า งป ญ
ขัน้ ตอนที่ 2 การรวบรวมความคิด ประกอบด้ว ยการ
สร้า งแนวคิด อย่ า งสร้า งสรรค์ และขัน้ ตอนที่ 3 การ
เตรีย มก่ อ นลงมือ ประกอบด้ว ย สร้า งแนวทางแก้ไ ข
ปญั หา และการสร้างการยอมรับ
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
8.1 ควรศึก ษาผลของการออกแบบในแต่ ล ะ
องค์ป ระกอบว่าส่งเสริมกระบวนการคิด แก้ปญั หาเชิง
สร้ า งสรรค์ข องผู้ เ รีย นได้ อ ย่ า งไร เช่ น สถานการณ์
ปญั หา และการออกแบบฐานการช่วยเหลือ เพื่อนําไปใช้
ในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ท่สี ่งเสริมการคิด
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
8.2 ควรศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการคิดแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนก่อนการเรียนรูด้ ว้ ยสิง่ แวดล้อม
ทางการเรีย นรู้ฯ เพื่อ เป็ น พื้น ฐานในการวิเ คราะห์ถึง
ศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคนเพื่อนํามาเป็ นส่วนหนึ่งใน
การวิเคราะห์ผล
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