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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อันจะน าไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆ กับการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและทักษะ
พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้พร้อมกับโลกยุคปัจจุบัน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใน
การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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 ขอบเขตของการวจิัย 

รูปแบบการวิจัยในการศึกษาในครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ระยะที่ 1 แบบ II (Richey, R.C and Klein J.D., 2007) ซึ่ง
ประกอบด้วยวิธีการศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) และการส ารวจ (Survey) 

 วธิีการวิจัย 

1. ท าการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) โดยท าการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการออกแบบ
โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ  

2. ศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนท าแบบวัดการคิดสร้างสรรค์ตามกรอบการคิด
สร้างสรรค์ของ Guilford (1967) เพ่ือศึกษาพ้ืนฐานเดิมเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่มีมาก่อน และน าผลดังกล่าวมาเป็น
พ้ืนฐานในการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ 

3. สังเคราะห์แนวคิดในการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ   
4. สร้างโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ที่อาศัยพ้ืนฐานจากกรอบแนวคิดในการออกแบบโมเดลฯ 
5. น าโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินตามแบบ

ประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  
6. น าโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ มาทดลองใช้กับผู้เรี ยนในบริบทจริงเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและน ามา

ปรับปรุงแก้ไข  

 ผลการวจิัย 

1. องค์ประกอบของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ (1) สถานการณ์ปัญหา (Problem base) 
(2) แหล่งการเรียนรู้ (Resource) (3) กรณีใกล้เคียง (4) เครื่องมือทางปัญญา (Mind tool) (5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Collaboration) 
(6) ศูนย์ให้ค าแนะน า (Coaching) (7) ห้องปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking lab) และ (8) ฐานการช่วยเหลือ 
(Scaffolding) ซึ่งได้มาจากพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีที่ส าคัญ 6 พ้ืนฐาน คือ (1) พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม (2) พ้ืนฐานทางศาสตร์การสอนที่ส าคัญ ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และหลักการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (3) พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ส าคัญ ได้แก่ การเรียนบนเครือข่าย (4) พ้ืนฐานทาง
บริบท ที่ส าคัญได้แก่ กรอบการผลิตบัณฑิต และสาระส าคัญของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (5) พ้ืนฐานทางสื่อ ที่ส าคัญ
ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ของสื่อ และ (6) พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงจากการศึกษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต่ า และไม่ผ่านเกณฑ์ 70% ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าในการออกแบบโมเดลฯ จะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์ในทุกลักษณะ ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาเป็นพ้ืนฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิด ในการออกแบบ
โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ได้ดังนี้ 1) การกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและการคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
สถานการณ์ปัญหาที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ 2) 
การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญาและการคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ (1) แหล่งการเรียนรู้ สนับสนุนการค้นพบ
จากการเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ (2) กรณีใกล้เคียง เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาในบริบทนั้นๆ (Jonassen, 1999) 3) การส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ (1) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขยายมุมมองของการคิด และเกิดการคิดไตร่ตรอง ทั้ง
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ยังช่วยในการปรับเปลี่ยนและป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (2) เครื่องมือทางปัญญา สนับสนุนการแก้ปัญหาของผู้เรียน ที่จะ
ช่วยเหลือด้านความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติภารกิจการเรียนรู้ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการศึกษาของ Iiyoshi และ Hannafin 
(1998) (3) ห้องปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ อาศัยพ้ืนฐานจากกรอบแนวคิดของ  Guilford (1967) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการคิด
สร้างสรรค์ในด้านต่างๆได้แก่ การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และการคิดละเอียดลออ 4) การช่วยเหลือและสนับสนุนการ
สร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ (1) ฐานการช่วยเหลือ สนับสนุนผู้เรียนในการแก้ปัญหา ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่งมีฐานการช่วยเหลือ 5 ลักษณะ คือ ด้านการคิดรวบยอด ด้านการคิด ด้านกระบวนการ 
ด้านกลยุทธ์ และด้านส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (2) ศูนย์ให้ค าแนะน า เป็นการชี้แนะผู้เรียนในการแก้ปัญหา และกระตุ้นให้ผู้เรียนเสาะ
แสวงหาและค้นหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (Hannafin, 1999) 

2. ประสิทธิภาพของโมเดลฯ โดยอาศัยพ้ืนฐานกรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่าย ของสุมาลี ชัยเจริญ (2547) เพ่ือยืนยันคุณภาพของโมเดลฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (1) การประเมินด้านผลผลิต ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ และด้านการประเมินผล พบว่า มีความเหมาะสม 
(2) การประเมินด้านบริบทการใช้ พบว่า ใช้กลุ่ม 3 คนมีความเหมาะสม (3) การประเมินด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อโมเดล
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ พบว่า ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีการคิดสร้างสรรค์และเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (4) การประเมินด้านความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 70% ที่ตั้งไว้ และ (5) การ
ประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 70% ที่ตั้งไว้ 

 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 8 
องค์ประกอบคือ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการเรียนรู้ (3) กรณีใกล้เคียง (4) เครื่องมือทางปัญญา (5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) 
ห้องปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ (7) ศูนย์ให้ค าแนะน า และ (8) ฐานการช่วยเหลือ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เพ่ิมองค์ประกอบของโมเดลที่
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังพบว่า การตรวจสอบคุณภาพการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ มี
ประสิทธิภาพครบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ได้แก่ (1) ผู้เรียนสามารถคิดคล่อง คือ สามารถคิดได้รวดเร็ว ค าตอบมีปริมาณมาก และคิดด้วยความเข้าใจ ในเวลาจ ากัด (2) ผู้เรียน
สามารถคิดยืดหยุ่น คือ สามารถคิดจ าแนกแยกแยะ และบอกความหมายได้ (3) ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม คือ ความสามารถคิดในการ
สร้างและออกแบบ และ (4) ผู้เรียนสามารถคิดละเอียดลออ คือ สามารถคิดตัดสินใจและประเมินค่าความรู้ที่ได้ รวมทั้งค่าคะแนนที่ได้
จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าสูงขึน้ด้วย ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ 
ที่มีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตั้งแต่การออกแบบสถานการณ์ปัญหา ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ตาม
กรอบของ Guilford (1967) ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากผลการแก้ปัญหาตามภารกิจในแต่ละสถานการณ์ปัญหา และในระหว่าง
การแก้ปัญหา มีการออกแบบแหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนข้อมูลให้ผู้เรียนสามารถค้นหาค าตอบจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้  
ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่า “แหล่งการเรียนรู้ช่วยในการแก้ปัญหาเพราะออกแบบเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ มี
ตัวอย่างเป็นรูปภาพ ท าให้สามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น” และ “มีส่วนต่างๆ ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล สะดวกดีมาก เช่น e-
book e-library Wikipedia และ Link ที่เกี่ยวข้อง” และมีการออกแบบกรณีใกล้เคียงที่สามารถเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาตามภารกิจ
การเรียนต่างๆ ได้ ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่า “เข้าไปศึกษาวิธีแก้สถานการณ์ปัญหาของกรณีใกล้เคียง
แล้วน ามาประยุกต์ ปรับปรุงใช้กับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น” รวมถึงเครื่องมือทางปัญญา ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ สนองต่อการสร้างความรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่า 
“ช่วยในการสร้างผังต่าง ๆ ตามความคิดของเรา เป็นสัดส่วน ง่ายต่อการแก้ปัญหา” รวมถึงห้องปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ ที่ช่วย
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบของ Guilford (1967) ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน
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ว่า “ช่วยให้เราสามารถเขียนแผนภาพได้ถูกต้อง ซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหา” และ “ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในการท า Normalization 
ช่วยในการจ าแนก แยกแยะข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้” และยังสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อ่ืน เพ่ือขยาย
มุมมองของการคิด โดยได้ออกแบบให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ และการท างานเป็นกลุ่ม โดย
ใช้ Chat room หรือ Web board ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่า “เพราะเรียนแบบนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ กับเพ่ือนๆ” และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จด้วยตนเองได้ จะมีฐานการ
ช่วยเหลือที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่า “เคยเข้าไป
ในฐานการช่วยเหลือเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าท าถูกหรือไม่” นอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบศูนย์ให้
ค าแนะน า สามารถให้ค าแนะน าส าหรับผู้เรียนได้ในรูปแบบของครูและผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้ค าแนะน าและตอบค าถามที่สงสัยให้กับ
ผู้เรียน ดังหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนว่า “ศูนย์ให้ค าแนะน าดี มีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบค าถามเวลาเข้าไปปรึกษา 
ท าให้มีความรู้มากขึ้นในเรื่องเทคนิคต่างๆ” จากหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ อาจสรุปได้ว่า การ
เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา 
เนื้อหาวิชาและคุณลักษณะของสื่อท่ีมีความเหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับประเด็นที่ควรพิจารณาน าไปศึกษาต่อจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ การศึกษากลไกการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน ผลของแต่ละองค์ประกอบในโมเดลฯ ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ 
สถานศึกษา ฯลฯ เพ่ือที่จะไดน้ ามาออกแบบและพัฒนาโมเดลฯ ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทไทย 

 


