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สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม ที่ต้องอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไปพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือการพัฒนาคุณภาพของคน ดังที่ปรากฏ เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญหนึ่งในห้าประการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่มีสาระส าคัญว่าต้อง
พัฒนาคนในชาติให้มีปัญญาหรือความรอบรู้ โดยเชื่อมโยงฐานความรู้จากชีวิตจริงที่มี อยู่ในสังคมเข้ากับฐานความรู้ในหลักวิชาอย่าง
บูรณาการ กระตุ้นให้ใฝ่รู้และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถคิดแก้ปัญหาของสังคม ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใดและเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เผชิญเพ่ือไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามส่งผลเสียหายต่อระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดรับกับสภาพดังกล่าว แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่ไม่ใช่เพียงแต่การจดจ าสารสนเทศหรือองค์ความรู้ไปใ ช้ได้
เท่านั้น หากแต่ต้องสามารถสร้างวิธีการเรียนรู้และองค์ความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยน
กระบวนทัศน์จากท่ีเน้น “การสอน” (Teaching) เปลี่ยนมาเป็น “การเรียนรู้” (Learning)  

ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาได้พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่  แต่ก็ยังไม่สนองต่อการพัฒนาคนในชาติเท่าใดนัก อัน
เนื่องมาจากการออกแบบการเรียนรู้ ( Instructional Design) ส่วนใหญ่ที่ยึดเพียงเฉพาะหลักการหรือทฤษฎีบนพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการ
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ถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้เป็นหลักตามปรัชญาวัตถุนิยม (Objectivism) ซึ่งเชื่อว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่คงที่ การออกแบบการสอนจะน า
เนื้อหา ความรู้มาแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ และเน้นการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอน นอกจากนั้นการวัดและการประเมินผลการเรียนก็เน้น
ที่การจดจ าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากกว่าการประเมินสภาพความส าเร็จที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งอาจส่งผลให้การพัฒนาด้านการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนยังปรากฏเห็นได้น้อย ดังนั้นแนวคิด
เกี่ยวกับปรัชญาของความรู้ (Epistemology) ที่จะน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบการสอนในปัจจุบันจึงมุ่งมาสู่คอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivism) ที่เชื่อว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงแท้เปลี่ยนแปลงได้ การออกแบบการสอนจึงต้องเน้นที่ผู้เรียนในการสร้างความรู้ 
(Knowledge construction process) เน้นการไตร่ตรองไม่ใช่การจดจ า และมุ่งเน้นการเรียนให้คิด (How to think) และที่ส าคัญคอนสตรัคติ
วิสต์จะเน้นการเรียนรู้ที่เรียกว่าความเหมาะสมกับประสบการณ์เชิงพุทธิปัญญาในสภาพจริง  (Situating cognitive experiences)ที่จะต้อง
สร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายมากกว่าการสอนตามความเชื่อของวัตถุประสงค์นิยมที่เน้นการถ่ายทอดและจดจ าหลักการ ข้อเท็จจริงที่
มีอยู่ในต าราเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ปราศจากบริบท (Decontextualization of learning) อาจน ามาซึ่งการไม่สามารถเรียนรู้
อย่างมีความหมายได้ เพราะความหมายนั้นถูกสร้างข้ึนโดยแต่ละบุคคลด้วยประสบการณ์ของตนเอง (สุมาลี ชัยเจริญ และคณะ, 2550) 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เชื่อว่า ความรู้ถูกสร้างขึ้นจากตัวของผู้ เรียนโดยกระบวนการที่เกิดจากลงมือกระท า  ที่ผ่าน
กระบวนการทางพุทธิปัญญาในการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2545) โดยนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้เชื่อว่าความรู้ที่สร้างขึ้นจะ
อยู่ในลักษณะของโครงสร้างความรู้หรือเมนทอลโมเดล (Mental model) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นแทนความรู้ภายในสมอง (Mental 

representation) เมนทอลโมเดลที่ผู้เรียนสร้างขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจกับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ (Mayer,1996) อาจ
สรุปได้ว่าถ้าหากผู้เรียนสามารถสร้างเมนทอลโมเดล ได้แสดงว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจ (Understand) ในสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ ซึ่งนั่นก็คือ
ผลลัพธ์ที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นเมนทอลโมเดลจะช่วยให้ผู้เรียนประมวลสารสนเทศทาง    พุทธิปัญญา (Processing 

information) ได้อย่างรวดเร็ว และใช้ความพยายาม (Effort)ในการท าความเข้าใจน้อย ในบางครั้งเมื่อเผชิญปัญหาก็สามารถตัดสินใจและ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในทันทีทันใด (Automatized) ลักษณะ
ดังกล่าวเรียกว่าเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expertise) (Dreyfus and Dreyfus, 1986)  

ในบางครั้งการพัฒนาเมนทอลโมเดลของผู้เรียนอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที ครูสามารถที่จะออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้เพื่อช่วยกระตุ้นในการสร้างและการปรับเปลี่ยนเมนทอลโมเดลให้ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้เรียนในการพัฒนาเมนทอลโมเดลที่ดี 
โดยอาศัยคุณลักษณะของสื่อ (Media attributes) และระบบสัญลักษณ์ของสื่อ (Media symbol system) ที่น ามาใช้ในการออกแบบ ซึ่งจาก
งานวิจัยพบว่ามัลติมีเดียได้ถูกเสนอแนะเป็นวิธีการที่มีศักยภาพในการสร้างโมเดลเชิงความคิดรวบยอดที่จะช่วยพัฒนาเมนทอลโมเดล
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคุณลักษณะของสื่อดังกล่าวสามารถที่จะน าเสนอให้ผู้ เรียนในลักษณะภาพที่แสดง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาในเชิงเหตุและผล รวมทั้งปฏิกิริยาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อระบบงานต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาทางเคมี เครื่องยนต์กลไก 
ฯลฯ (Jih & Reeves, 1992; Jonassen & Henning, 1999; Kozma, 1991; Mayer, 1992; Seel, 1992; White, 1993; สุมาลี, 2547) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรับรู้ต่อสารสนเทศหรือสถานการณ์ สามารถคิดและตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออกมาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อัน
เป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ 

2)  เพ่ือศึกษาเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล
แบบผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 

ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา 230 301 เทคโนโลยแีละสื่อการศกึษา จ านวน 3 กลุ่ม รวม 81 คน 

2. รูปแบบการวิจัย ใชก้ารวจิยัเชงิพัฒนา (Developmental research) แบบ Type II (Richey & Klein, 2007) ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ 

ดังนี้ 1) การพัฒนาโมเดล (Model development) 2) การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model validation) และ 3) การใช้โมเดล (Model use) 

 

 วธิีการวิจัย 

วธีิด าเนนิการวิจัย ม ี3 ระยะ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดล (Model development) 

ประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนนิการดังนี้ 1) การวจิัยเอกสาร การศกึษาสภาพบริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสังเคราะห์

กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ และน ามาสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ 2) การประเมินคุณภาพของโมเดลฯ ประกอบด้วย (1) การประเมินผลผลิต คือ ประเมินคุณภาพ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโมเดลฯ โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ (Expert reviewer) ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบความตรง ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการออกแบบการสอนตรวจสอบคุณภาพการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อ จ านวน  2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ จ านวน 2 คน (2) การประเมินด้านบริบทการใช้ เพื่อศึกษาจ านวนผู้เรียนต่อกลุ่มในการเรียนรู้แบบ

ร่วมกันแก้ปัญหา (3) การประเมนิด้านความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง

ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยการให้ผู้เรียนตอบแบบส ารวจความคิดเห็น พร้อมท้ังท าการสัมภาษณ์ผู้เรียน ใน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาในการเรียนรู้ 

ด้านการเรียนรู้บนเครือข่าย และ การออกแบบท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ (4) การประเมินด้านความสามารถของผู้เรียน 

(Performance) ในการศกึษาคร้ังนี้ผู้วจิัยได้ศกึษาเกี่ยวกับระดับความเชี่ยวชาญของผู้เรียน และ (5) การประเมนิดา้นความผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผู้เรียน  

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโมเดลในระยะนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี (Theorists) ผู้ออกแบบ (Designers) ผู้พัฒนา (Developers) ผู้

ประเมิน (Evaluators) ผู้วิจัย (Researchers) ผู้เรียน (Learners) รูปแบบการวิจัยในการศึกษาในระยะท่ี 1 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโมเดลฯ ใช้วิธีการ

ศกึษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวจิัยเอกสาร (Document analysis) การวจิัยเชงิส ารวจ (Survey) ท่ีใชว้ธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและ

เชงิคุณภาพ และการศกึษารายกรณี (Case study) 
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ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Model validation) 

การศึกษาในระยะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 1) ความตรงภายใน (Internal validation) ซึ่ง

ตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ ของโมเดล โดยใช้การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert reviewer) การตรวจสอบจากผู้ใช้ และ2) ความตรง

ภายนอก (External validation) ซึ่งเน้นการศึกษาผลกระทบของโมเดลฯ ได้แก่ ผลการศึกษาเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญของผู้เรียน การ

เปลี่ยนระดับเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญของผู้เรียน และรูปแบบการใช้ โดยผู้วจิัยน าสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมเมนทอลโมเดลแบบ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีผ่านการใช้ในระยะท่ี 1 มาใช้กับกลุ่มผู้เรียนในบริบทท่ีใกล้เคียงเพื่อยืนยัน (Confirm) คุณภาพของโมเดลฯ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน

ระยะนี้คือ ผู้ออกแบบ (Designers) ผู้พัฒนา (Developers) ผู้ประเมิน (Evaluators) ผู้วิจัย (Researchers) ผู้เรียน (Learners) ผู้สอน(Instructor) 

รูปแบบการวจิัยท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้เป็นการวจิัยก่อนการทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One - group pretest 

posttest design) ซึ่งเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

O1  X  O2 

 

 เมื่อ   O1  แทน การทดสอบก่อนเรียน 

     X   แทน การเรียนดว้ยโมเดลสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ  

               O2    แทน การทดสอบหลังเรียน 

ระยะที่ 3 การใช้โมเดล (Model use) 

การศึกษาในระยะนี้เพื่อศึกษาวิธีการใช้โมเดลฯอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective utilization) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) กระบวนการใช้โมเดล 

(Procedures for model use) ประกอบด้วย ขอบเขตของข้อมูล (Scope) แหล่งทรัพยากรท่ีช่วยในการออกแบบ (Resources) และลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

(Product characteristics) 2) เงื่อนไขท่ีส่งเสริมให้ประสบผลส าเร็จในการใช้โมเดล (Conditions that promote successful model use) ซึ่งในการศึกษา

คร้ังนี้ได้ท าการศกึษาตัวแปรท่ีส าคัญดังนี้ คือ เมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญของผู้เรียน การเปลี่ยนระดับเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญของผู้เรียน 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนระดับเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดล

แบบผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยผู้เชี่ยวชาญ (Expert review) และน าข้อค้นพบท่ีอธิบายถึงความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการใช้โมเดล (Explanations of successes or failures of model use) ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะนี้คือ ผู้ออกแบบ (Designers) ผู้พัฒนา 

(Developers) ผู้ประเมนิ (Evaluators) ผู้วิจัย (Researchers) ผู้เรียน (Learners) รูปแบบการวจิัยในการศึกษาในระยะท่ี 3 ซึ่งเป็นการใชโ้มเดล ใชว้ธีิการ

ศกึษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวจิัยเชงิส ารวจ (Survey) ท่ีใชว้ธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ และ การศกึษารายกรณี (Case 

study) 

 

 ผลการวจิัย 

1. ผลการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า โมเดลฯ จะประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ สถานการณ์ปัญหา (Problem base) ธนาคารความรู้ (Knowledge bank) 
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เครื่องมือทางปัญญา  (Cognitive tool) การเรียนรู้ร่วมกัน  (Collaboration) ศูนย์ พัฒนาผู้ เชี่ยวชาญ  (Center of expert development) 
ห้องปฏิบัติการการกระตุ้นเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Activating expert mental model laboratory) กรณีใกล้เคียง (Related case) 
ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของสุมาลี ชัยเจริญ 
และคณะ (2547) ที่ได้พัฒนาโมเดลการสร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุมาลี ชัยเจริญ และคณะ (2550) ที่ได้ศึกษาการ
ออกแบบและพัฒนาโมเดลต้นแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ วัฒนาชัย และคณะ (2550) ที่ได้ศึกษาการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด และงานวิจัย
ของสุชาติ วัฒนชัย และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางสมอง
ของผู้เรียนโดยใช้ Brain-based learning ซึ่งผลที่ได้คือโมเดลการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ แต่ส าหรับงานวิจัย
ครั้งนี้ได้มีองค์ประกอบที่ส่งเสริมการสร้างเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ โดยที่งานของสุมาลี ชัยเจริญ และคณะ (2547, 2550) ใช้
เฉพาะหลักการตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นหลัก ส่วนสุชาติ วัฒนาชัย และคณะ (2550) ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นหลักและ
มีองค์ประกอบที่ส่งเสริมการคิด และต่างจากสุชาติ วัฒนชัย และคณะ (2551) ที่มีองค์ประกอบที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางสมอง
ของผู้เรียนโดยใช้ Brain-based learning นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล
แบบผู้เชี่ยวชาญ สามารถสร้างความเข้าใจเป็นเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะส าคัญคือ (1) เป็นสิ่งแทนความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อธิบายในลักษณะของโมเดล (2) ความเข้าใจนั้นมีการอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ตนเองเข้าใจ
ไปยังสิ่งอ่ืนๆ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงกฎและกระบวนการไปสู่การแก้ปัญหาที่เผชิญได้ในทันที    (3) สามารถอธิบายในลักษณะความ
เป็นเหตุเป็นผลที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกที่ไม่ใช่อธิบายเพียงเฉพาะหลักการ ทฤษฎี แต่มีการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและกฎที่ได้
เรียนรู้มากับสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญได้ และยังสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเชี่ยวชาญให้สูงขึ้นอย่างเป็นไปตามล าดับขั้นหรือ
สามารถก้าวกระโดดข้ามระดับได้ รวมทั้งผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ที่ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโมเดล
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่
การออกแบบสถานการณ์ปัญหาที่มีหลายระดับตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ระดับคือ novice, advanced beginner, 

competence, proficiency, and expert ทั้งยังมีศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญช่วยการฝึกหัดทางปัญญากับผู้เชี่ยวชาญ การเสนอแนะกลยุทธ์ที่
ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการตัดสินใจ การเสนอแนะเมนทอลโมเดลในการออกแบบการสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาวิธีการคิด
เกี่ยวกับการออกแบบและหน้าที่ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญออกแบบการสอน และการฝึกเพ่ือเพ่ิมระดับของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ novice 
to expertise กรณีใกล้เคียงที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่ผู้เรียนสามารถน ามาอ้างอิงได้  เชื่อมโยง
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้ และการออกแบบสารสนเทศในธนาคารความรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
เมนทอลโมเดลได้ง่าย  

2. ผลการศึกษาเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญของผู้เรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล
แบบผู้เชี่ยวชาญ 

จากผลการวิจัยปรากฏว่า ผู้เรียนสามารถสร้างเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญท่ีใช้ในการท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน ท่ีมีลักษณะ

ส าคัญคือ (1) เป็นสิ่งแทนความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอธิบายในลักษณะของโมเดล (2) ความเข้าใจนั้นมีการอธิบายถึง

ความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีตนเองเข้าใจไปยังสิ่งอื่นๆ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงกฎและกระบวนการไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเผชิญได้ในทันที (3) 

สามารถอธิบายในลักษณะเหตุผลท่ีแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกท่ีไม่ใชอ่ธิบายเพยีงเฉพาะหลักการ ทฤษฎี แตม่กีารเชื่อมโยงขอ้เท็จจริงและกฎ

ท่ีได้เรียนรู้มากับสถานการณ์ต่างๆท่ีเผชิญได้ การศึกษาท่ีผ่านมายังไม่ปรากฏผลดังเช่นการศึกษาในคร้ังนี้  จากข้อค้นพบในการวิจัยคร้ังนี้ท่ี
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พบว่าผู้เรียนสร้างเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ อาจเนื่องมาจากการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯท่ีมอีงค์ประกอบส่งเสริมการสร้าง

เมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาท่ีมีหลายระดับภารกิจท่ีส่งเสริมการพัฒนาระดับความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมี

ธนาคารความรู้ท่ีออกแบบโดยการแปลงเนื้อหาสาระความรู้ไปเป็นโมเดลเชิงมโนทัศน์ (Conceptual models) ท่ีอธิบายเนื้อหาเหล่านั้นในลักษณะ

ของโมเดลเชงิเหตุและผลดว้ยรูปภาพ กราฟกิ ฯลฯ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างเมนทอลโมเดลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังมี

กรณีใกล้เคียงท่ีเป็นการน าเสนอประสบการณ์ในท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ทันทีทันใด จะ

ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นจะสร้างความเข้าใจในลักษณะโครงสร้างท่ีมีความหมายส าหรับตนเองใน

ลักษณะท่ีเป็นแบบแผน (Pattern) ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเผชิญ เมื่อเผชิญกับปัญหาก็จะดึงเหตุการณ์เหล่านั้นออกมาใช้ได้ในทันทีหรืออาจ

ปรับเปลี่ยนมาใช้ได้ในทันที และยังมีศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญท่ีมีการฝึกหัดทางปัญญากับผู้เชี่ยวชาญ (Apprenticeships) ในการฝึกหัดผู้เรียนให้มี

ลักษณะแบบผู้เชี่ยวชาญ จากข้อคน้พบพร้อมท้ังหลักฐานเชงิประจักษด์ังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโมเดลสิ่งแวดลอ้มทางการเรียนรู้

ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นว่า ผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม เมนทอลโมเดล

แบบผู้เชี่ยวชาญนัน้มเีมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญ 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. การน าโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับสภาพบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา เนื้อหาวิชาและคุณลักษณะของสื่อที่มีความเหมาะสม 

2. ส าหรับการประยุกต์การออกแบบในแต่ละองค์ประกอบในโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบ

ผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องพิจารณาจากความสอดคล้องกับสภาพบริบทชีวิตจริงของบุคคลนั้นๆ เช่น  การออกแบบ

สถานการณ์ปัญหานั้นควรเร่ิมจากการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากระดับพื้นฐานก่อน หลังจากนั้นจึงเพิ่มระดับความซับซ้อนและเงื่อนไขของเวลาท่ี เร็ว

ขึน้ เป็นต้น 

3. ผลท่ีได้จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้พื้นฐานท่ีส าคัญ หลักการทฤษฎีในการออกแบบซึ่งถือเป็นหัวใจในการ

จัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องพิจารณาปรัชญาและทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ

สร้างคนส าหรับอนาคต อย่างไรก็ตามข้อค้นพบท่ีได้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าปรัชญาคอนสตรัคติวิสต์เป็นรากฐานส าคัญในการจัด

การศึกษาส าหรับทศวรรษนี้ 

 


