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รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทางปัญญา
ที่ใช้เทคนิ คการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทางปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ร้างขึน้ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 13 คน สถิตทิ ่ใี ช้คอื ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการ
วิจยั ข้อ (1) รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทางปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ทส่ี ร้างขึน้
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ (ก) เว็บแบบลดภาระทางปญั ญา ประกอบด้วย การลดการแยกความสนใจ การลด
ความซํ้าซ้อน และการใช้ส่อื ผสมลดภาระ (ข) การเตรียมการ ประกอบด้วย ขัน้ ปฐมนิเทศ ขัน้ จัดกลุ่มผูเ้ รียน และขัน้ ฝึ ก
ปฏิบตั ิ (ค) การเรียนรู้ ประกอบด้วย ขัน้ ทดสอบการรูค้ ดิ และความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ขัน้ ศึกษาเนื้อหา และการ
ประเมินความพยายามทางความคิด และขัน้ ลงมือปฏิบตั ติ ามกระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม
คือ สร้างโอกาส สํารวจข้อมูล กําหนดกรอบปญั หา ก่อกําเนิดความคิด ค้นหาแนวทางการแก้ปญั หา และค้นหาการ
ยอมรับ โดยมีการประเมินตามสภาพจริงในทุกกิจกรรม (ง) การประเมิน ประกอบด้วย ขัน้ สรุปเป็ นแผนที่ความคิด ขัน้
ประเมินผลเป็ นผลงานออกแบบโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ และขัน้ ทดสอบการรูค้ ดิ และความคิดสร้างสรรค์
หลังเรียน ผลการวิจยั ข้อ (2) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 13 คน พบว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และสามารถนําไปใช้กบั นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, การเรียนการสอนบนเว็บ, เว็บแบบลดภาระทางปญั ญา, การลดภาระทางปญั ญา
การแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
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A Web-based Instruction Model with Cognitive Load Reduction
Using Creative Problem Solving Techniques
Wilawan Jinwan1* and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The purposes of the research study were : (1) to develop a web-based instruction model with cognitive
load reduction using creative problem solving techniques for undergraduate students, (2) to verify the
developed model by the specialists. The sample group consisted of 13 specialists. Data were analyzed by
using arithmetic mean and standard deviation. The research findings revealed: (1) the developed model
consisted of four main components as followed: (A) the web-based instruction with cognitive load reduction
comprised reduction of split attention, redundancy, and load by using modality,(B) the activities in the
preparation stage included giving orientation, grouping learners and having them practice, (C) the learning
stage, the students’ cognition and creativity were pre-tested. The content was studied and mental effort was
assessed. Then, creative problem solving process was put into practice. The process contained six activities;
constructing opportunities, exploring data, framing problem, generating ideas, developing solution and building
acceptance. The authentic assessment was conducted in every activity, (D) the assessment stage, summary
was made in a form of mind mapping. The design was assessed through creative problem solving process.
The cognition and creativity were then post-tested. The finding also revealed (2) the developed model was
approved by 13 specialists. All specialists agreed in highest level and the model was suitable to use with the
undergraduate students.
Keywords: Instruction Model, Web-Based Instruction, Cognitive Load Reduction Web, Cognitive Load Reduction,
Creative Problem Solving
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1. บทนํา
จากกระแสการพัฒ นาแห่ ง การขับ เคลื่อ นโดยใช้
เศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) เริม่
ได้รบั การยอมรับและเป็ นนวัตกรรมของการพัฒนา "ราก
ความคิด" ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการแข่งขันในเวทีโลก แสดงให้
ทราบถึงความสําคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และระบบ
การศึกษาที่จะพัฒนากําลังคนให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
และประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยได้นํามากําหนด เป็ น
เป้ าหมายในการจั ด การศึ ก ษาดั ง ที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7
ว่า “ ในกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูกฝงั ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รู้จ กั พึ่งตนเอง มีความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
และในมาตรา 24 ว่า “ให้สถานศึกษามีการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ์
และการประยุ ก ต์ ค วามรู้ม าใช้เ พื่อ ป้ องกัน และแก้ไ ข
ปญั หาต่างๆ ได้” [1] ซึ่งการคิดหรือความสามารถคิด
ั หาได้ สํ า เร็ จ เป็ น ลัก ษณะหนึ่ ง ของความคิ ด
แก้ ป ญ
สร้า งสรรค์ แ ละเป็ น ความสามารถของบุ ค คลในการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์ ท่มี อี ยู่มาใช้ในการ
แก้ปญั หาด้วยวิธกี ารทีแ่ ปลกใหม่ ไม่ซ้าํ แบบเดิม การคิด
หลายแง่หลายมุมประสมประสานกันจนได้ผลิตผลใหม่
นัน้ เป็ นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทเ่ี กิดขึน้ เมื่อคนเรา
มุง่ คิดไปสูจ่ ุดหมายทีแ่ ปลกและใหม่ [2]
Osborn และ Parnes [3][4] ได้นําเสนอกระบวนการ
แก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์วา่ เป็ นการนําทักษะการคิด
ระดับสูงผสานเข้ากับกลวิธสี ร้างสรรค์ ฝึกให้คดิ แบบ
อเนกนัย ฝึกให้วเิ คราะห์ปญั หา ครูผสู้ อนจะนําเสนอ
ปญั หา ให้ผเู้ รียนใช้ความคิดทีแ่ ปลกใหม่เกีย่ วกับ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง คิดแก้ปญั หาทีเ่ กิดใน
ชีวติ ประจําวัน สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้คดิ ให้มากทีส่ ดุ
โดยจัดให้มกี ารระดมพลังสมองเพือ่ รวบรวมความคิด
และปรับปรุงความคิดของแต่ละบุคคล กระบวนการ
แก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์จะส่งผลให้การคิดสร้างสรรค์ดี
ขึน้ ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ ทัง้ ยังเพิม่ ความ
สามารถให้ผเู้ รียนก้าวทันกับปญั หาประจําวันของสภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็ นจริงด้วย [5] ซึง่ การให้ความสําคัญกับการคิด
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ทักษะในการแก้ปญั หา และความสามารถในการบูรณาการ
รวมถึงการวิเคราะห์สารสนเทศในปจั จุบนั ยังไม่ได้มกี าร
เรียนการสอนทีเ่ น้นส่วนนี้อย่างเต็มที่ เนื่องจากธรรมชาติ
ของความคิดสร้างสรรค์นนั ้ ประกอบไปด้วยการค้นพบ
ปญั หา การแก้ปญั หา และการคิดทีแ่ ตกต่าง [6] จาก
การศึกษาพบว่า เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
เป็ นวิธที ส่ี ามารถพัฒนาความคิดสร้าง สรรค์ได้อกี วิธี
หนึ่งซึง่ เป็ นแนวคิดทีก่ าํ ลังนิยมในปจั จุบนั กระบวนการการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving :
CPS)ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็ นโมเดลการแก้ปญั หาทีม่ ี
ประสิทธิผล และเป็ นแนวทางสําหรับบุคคลหรือกลุม่
บุคคลในการใช้ทกั ษะความคิดสร้างสรรค์และการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณไปอย่างกลมกลืนกัน เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจ
ในสิง่ ทีท่ า้ ทายและทําให้เกิดแนวคิดใหม่ขน้ึ มีพฒ
ั นาการ
ในการวางแผนสําหรับการแก้ปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดการกับสิง่ แปลกใหม่ กระบวนการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์ตามโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Treffinger
Isaksen และDoval [7] สามารถแบ่งเป็ นกระบวนการ
แก้ปญั หาได้ 4 องค์ ประกอบหลัก 6 ขัน้ ย่อย ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การทําความเข้าใจปญั หา ประกอบด้วย
ขัน้ สร้างโอกาส ขัน้ สํารวจข้อมูล ขัน้ กําหนดกรอบปญั หา
องค์ประกอบที่ 2 การก่อกําเนิดความคิด ประกอบด้วย
ขัน้ ก่อกําเนิดความคิด องค์ประกอบที่ 3 วางแผนปฏิบตั กิ าร
ประกอบ ด้วย ขัน้ ค้นหาแนวทางการแก้ปญั หา ขัน้ ค้นหา
การยอมรับ และองค์ประกอบที่ 4 การประเมินงานและ
ผลงาน [8]
ประโยชน์ของการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้
ั หาเชิง สร้า งสรรค์ท่ีม ีต่ อ ผู้เ รีย นมี
กระบวนการแก้ป ญ
ดังนี้คอื 1) ฝึ กผูเ้ รียนให้คดิ และมีทศั นคติท่ถี ูกต้องต่อ
ปญั หา 2) ฝึ กผูเ้ รียนให้มที กั ษะการคิด ทักษะการแก้
ปญั หาจะเกิดขึน้ ได้ 3) ฝึ กผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเข้าใจ
ผูอ้ ่นื [9]
การออกแบบการเรีย นการสอนในป จั จุ บ นั มุ่ง เน้ น
ด้านหลักการออกแบบสู่การเรียนรูแ้ บบยืดหยุ่น [10]
และการเปลี่ยนกระบวนการเชิงระบบของหลักการเรียนรู้
และการสอนเข้าสู่รูปแบบของสื่อการสอนและกิจกรรมมาก
ขึน้ [11] กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีส่ าํ คัญ
เป็ นการเน้ นด้านพุทธิปญั ญาซึ่งเป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการคิด การจํา และการเรียนรู้ และมีสว่ น
ั ญา จากการ
สัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ ทฤษฎีภ าระทางป ญ
สังเคราะห์งานวิจยั พบว่า การนําทฤษฏีภาระทางปญั ญา
ประยุกต์ส่กู ารออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บจะทํา
ให้ เ กิด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการเรีย นรู้ดี
ยิ่ง ขึ้น และเหตุ ผ ลของการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ภ าระทาง
ปญั ญาสู่การออกแบบการเรียนการสอน คือเพื่อไม่ให้
ั ญาอันเป็ นผลรบกวนข้อจํา กัด การจุ
เกิดภาระทางป ญ
ความจํ า ขณะทํ า งานของผู้ เ รีย น นั น่ คือ ภาระทาง
ปญั ญามีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึง่ ในปจั จุบนั นี้
การเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ มุ่ ง เน้ น ที่
มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตมากขึน้ และเป็ นไป
ตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนัน้ ในการศึกษาเกีย่ ว
กับรู ป แบบการเรีย นการสอนที่ทํ า ให้ ผู้ เ รีย นมีค วาม
สามารถในการคิด ที่เ ป็ น การรู้คิด ระดับ สูง คือ การคิด
สร้างสรรค์และการประเมินค่าตามหลักแนวคิดของบลูม
(Bloom) นัน้ จะเป็ นการเพิม่ ทักษะการแก้ปญั หาให้กบั
ผูเ้ รียนด้วยเช่นกัน [12] และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ที่
เป็ นการสนับสนุ นว่า การให้ผเู้ รียนได้เรียนตามวิธกี าร
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ทเ่ี ป็ นลําดับขัน้ ตอนจะเป็ นการ
เพิม่ ทักษะการแก้ปญั หา ผนวกกับการประยุกต์การออก
แบบการเรีย นการสอนบนเว็บ ให้ม ีก ารลดภาระทาง
ั ญาด้ว ยนั น้ จะเป็ น การเพิ่ม ความสามารถในการ
ปญ
เรียนรูข้ องผู้เรียนให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ นัน่ คือในการแก้
ปญั หาจะใช้ระยะเวลาสัน้ และมีความผิดพลาดน้ อยลง
สิง่ ที่สํา คัญเป็ นพิเศษในการประยุกต์ใ ช้ทฤษฎีการลด
ภาระทางปญั ญาในการออกแบบการเรียนการสอนก็คอื
สามารถเพิม่ ความสามารถในการปฏิบตั ิการแก้ปญั หา
ของผูเ้ รียนได้ ซึง่ แสดงว่าการเรียนรูเ้ ป็ นผลมาจากแต่ละ
ส่วนของระดับการทําความเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งทําให้
ั หาหลากหลายและ
ผู้ เ รีย นสามารถมีวิธี ก ารแก้ ป ญ
มุม มองที่ก ว้างกว่าการใช้เ ครื่องมือการเรียนการสอน
แบบเดิม [13]
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์
เอกสารจากงานวิจยั ที่ผ่านมาเพื่อประยุกต์ทฤษฎีส่กู าร
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการออกแบบการเรียนการสอนที่
ประยุกต์สกู่ ารเรียนรูแ้ บบออนไลน์ โดยการออกแบบสือ่
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เว็บแบบลดภาระทางปญั ญา อันเกิดจากภาระแทรก
ซ้อ นโดยการลดผลกระทบหลัก ทัง้ สามประการของ
ทฤษฎีภาระทางปญั ญา (Cognitive Load) เพื่อส่งเสริม
ให้ เ กิ ด การเรีย นรู้ ท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิ ผ ล
[14][15] และการประยุกต์เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้าง
สรรค์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิม่ มากขึน้
ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงสนใจออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บแบบลดภาระทางปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ และผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
จะเป็ น แนวทางในการออกแบบการเรีย นการสอนที่
มุง่ หวังในเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถ
พึง่ พาตนเอง แข่งขัน และร่วมมือได้อย่างทัดเทียมและ
ยังยื
่ นในสังคมยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ลดภาระทางปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ร้างขึน้ โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
3.1 รูปแบบการวิจยั คือ การวิจยั และพัฒนา (Research
and Development)
3.2 ขอบเขตของผูเ้ ชีย่ วชาญในการวิจยั คือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการออกแบบการเรียน
ั หาเชิง สร้า งสรรค์ และด้า น
การสอน ด้า นการแก้ ป ญ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ เป็ นผู้ ท่ี ม ี ประสบการณ์ การสอน
ระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี หรือมีผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ใช้การเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 13 ท่าน ดังนี้
3.3.1 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ท่าน
3.3.2 ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
จํานวน 4 ท่าน
3.3.3 ด้านการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ จํานวน
3 ท่าน

12/20/56 BE 7:09 PM

101

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

3.3.4 ด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 3 ท่าน
3.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.4.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็บแบบลดภาระทางปญั ญาที่ใช้เทคนิคการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์
3.4.2 ตัวแปรตาม คือผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ
3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ลักษณะข้อคําถาม
เป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale)
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.1 การกํ า หนดกรอบแนวคิด โดยนํ า ข้ อ มู ล
สาระสําคัญที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บ คุณลักษณะ และ
องค์ประกอบ การออกแบบและทรัพยากรสนับสนุ นต่าง ๆ
[16][17] ทฤษฎีภาระทางปญั ญา [18] และกระบวน การ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Treffinger และ
คณะ [8]
3.6.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการ
สอนฯ และร่างเป็ นต้นแบบรูปแบบฯ ลักษณะเป็ นแผนภาพ
และความเรียง นํ าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิ พนธ์
ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ จากนัน้ นํารูปแบบทีส่ ร้างขึน้
เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ท่าน ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง
เพื่อ พิจ ารณาโดยการสัม ภาษณ์ เ ชิงลึก ในด้ า นการสื่อ
ความหมาย ความครอบคลุมเนื้อหา องค์ประกอบ ขัน้ ตอน
และ ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน
3.6.3 นําต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอนฯ มา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.6.4 นํ าต้นแบบรูปแบบการเรียนการสอนฯ ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํ าของผู้เชี่ยวชาญในรอบแรก
ให้ผู้เชี่ยวชาญจํ านวน 13 คน ประเมินพิจารณาความ
เหมาะสมในการนําไปทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
ตามข้อเสนอแนะ
3.7 การวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยใช้ ค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่
มีเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้ าหนักของการประเมินความ
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เหมาะสมของรูปแบบเป็ น 5 ระดับตามแนวทางของลิเคิร์ท
(Likert)
4. สรุปและอภิ ปรายผล
4.1 สรุปผล
4.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลด
ภาระทางปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ เว็บแบบลดภาระ
ทางปญั ญา การเตรียมการ การเรียนรู้ และการประเมิน
(แสดงดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทาง
ปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
(ฉบับสมบูรณ์)
จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ั ญา แบ่ งเป็ น
1) เว็ บแบบลดภาระทางป ญ
องค์ประกอบ ย่อยคือ ลดการแยกความสนใจ (SplitAttention
Effect) ลดความซํ้าซ้อน (Redundancy
Effect) และการใช้สอ่ื ผสมลดภาระ (Modality Effect)

12/20/56 BE 7:09 PM

102

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 4, No. 2, July - December 2013

2) การเตรียมการ แบ่งเป็ น 3 ขัน้ คือ ขัน้
ปฐมนิเทศ ผูเ้ รียน ขัน้ จัดกลุม่ ผูเ้ รียน ขัน้ ฝึกปฏิบตั ิ
3) การเรียนรู้ แบ่งเป็ น 3
ขัน้ คือ ขัน้
ทดสอบการรู้คดิ และความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ขัน้
ศึ ก ษาเนื้ อ หาและการประเมิ น ความพยายามทาง
ความคิด และขัน้ ลงมือปฏิบตั ติ ามแนวการแก้ปญั หาเชิง
สร้างสรรค์ ซึง่ ประกอบด้วย สร้างโอกาส สํารวจข้อมูล
กําหนดกรอบปญั หา ก่อกําเนิดความคิด ค้นหาแนวทาง
การแก้ปญั หา และค้นหาการยอมรับ
4) การประเมิน แบ่งเป็ น 3 ขัน้ คือ ขัน้ สรุป
เป็ นแผนทีค่ วามคิด ขัน้ ประเมินผลเป็ นงานออกแบบโดย
ใช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ ขัน้ ทดสอบการรู้
คิด และความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนจํานวน 13 ท่าน แสดง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทาง
ปญั ญาทีใ่ ช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ฉบับร่าง (ต้นแบบ)
ข้อคําถาม
ขัน้ เตรียม
1. การปฐมนิเทศ
2. การจัดกลุ่มผูเ้ รียน
. ฝึกปฏิบตั กิ าร
4. การทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ก่อนเรียน
ค่าเฉลีย่
ขัน้ การเรียนการสอนบนเว็บ
1. การทดสอบก่อนเรียน
2. การนําเสนอเนื้อหา
3. การปฏิบตั กิ าร
4. การสรุปและประเมินผล
5. การทดสอบหลังเรียน
ค่าเฉลีย่
ภาพรวมด้านองค์ประกอบ

x

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.65
4.35
4.58

0.52
0.62
0.57

มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ

4.77
4.58

0.44

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

4.77
4.46
4.56
4.63
4.81
4.58
4.58

0.44
0.54
0.60
0.55
0.41

มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่ามีความ
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เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) โดยค่าเฉลี่ย
เหมาะสมสูงสุด 3 อันดับแรกคือการทดสอบหลังเรียน
( X =4.81, S.D.= 0.41) การทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเรียน และการทดสอบก่อนเรียน ( X = 4.77,
S.D.= 0.44) และการปฐมนิเทศ ( X = 4.65, S.D.= 0.52)
ตามลําดับ
4.2 อภิปรายผล
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบลดภาระทาง
ปญั ญาที่ใช้เทคนิคการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ท่สี ร้าง
ขึน้ นี้ มีลกั ษณะสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก เป็ นการจัดการเรียนการสอนบนเว็บที่ม ี
การออกแบบตามทฤษฎีการลดภาระทางปญั ญา ซึ่งเป็ น
การผลของภาระทางปญั ญาแทรกซ้อนของสือ่ การเรียนการ
สอนทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ ต่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
การลดผลของการแยกความสนใจ การซํ้าซ้อน และสือ่ ผสม
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
เรียนรูไ้ ด้ [14] และการนําการเรียนการสอนบนเว็บมาใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างมีระบบและมีการออกแบบที่ดี
ทํ าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ในการคิดระดับสูง
ได้แก่ การคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการ
ร่วมมือกันทํางานเป็ นทีม [19]
ประการที่สอง การจัดการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนมีการตัง้ คําถามหรือสมมติฐานขึน้ มา
เมื่อพบกับสภาพการณ์ท่เี ป็ นปญั หา โดยเน้นการเรียนรูท้ ่ี
เริ่มต้นจากการแสวงหาความจริง ฝึ กฝนให้ผู้เรียนรู้จ กั
ค้นคว้าหาความรูโ้ ดยผู้สอนตัง้ คําถามกระตุ้นให้ผูเ้ รียนใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรูห้ รือ
ั หาที่ถู กต้ อง รวมทัง้ กํ าหนด
แนวทางในการแก้ ไขป ญ
กระบวนการสอนซึ่งประกอบด้วยการตัง้ ประเด็นคําถาม
การสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์
และสรุปข้อมูล การอภิปราย โต้แย้งทางวิชาการและการ
ทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทําให้ผเู้ รียนมีอสิ ระในการหาความรูไ้ ด้
อย่างเหมาะสมตามความสามารถสอดคล้องกับ สมาคม
ผู้สอนคณิ ตศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา กล่ าวว่ า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
อย่างอิสระ มีเหตุผล ให้ความสําคัญกับการคิดของผูเ้ รียน
ั หา
ย่อมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการแก้ป ญ
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ดีกว่า แบบที่บทบาทการเรียนการสอนตกอยู่ท่ผี ู้สอนแต่
เพียงฝา่ ยเดียว[20]
ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนที่
สร้างขึ้นนี้ กับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
จอยส์ และวีล [21] จะเห็นได้ว่ามีลกั ษณะสอดคล้องใน
หลายลักษณะ เช่นสอดคล้องกับลักษณะของรูปแบบที่มา
จากกลุ่มกระบวนการคิด (The Information-Processing
Family) เพราะเป็ นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปญั ญา
ฝึ กการคิดแบบมีเหตุผล และสอดคล้องกับแนวคิดในการ
พัฒนารู ปแบบของจอยส์ และวีล [22] ที่ก ล่ าวว่ า การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมีทฤษฎีรองรับ
เช่ น ทฤษฎี ด้ า นจิต วิท ยา การเรีย นรู้ มีก ารวิจ ัย เพื่อ
ทดสอบทฤษฎี และการมีการตรวจสอบคุณภาพโดยการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในสถานการณ์ จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เมสคัล อัลเบิร์ต และคีย์เตอรี
[23] ทีว่ ่า มีการศึกษาปญั หาทีน่ ําไปสูก่ ารสร้างรูปแบบ มี
การพัฒนารูปแบบ มีการนํารูปแบบไปทดสอบและนําไปใช้
สอนจริง ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทนั สมัยด้วย
ในการตรวจสอบและประเมินรูปแบบการเรียนการสอน
บนเว็บแบบลดภาระทางปญั ญาที่ใช้เทคนิคการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์ได้รบั การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 13 ท่าน
ซึง่ มีความคิดเห็นตรงกันในภาพ รวมว่า รูปแบบทีส่ ร้างขึน้
มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ และรูปแบบทีส่ ร้างขึน้ นี้
มีความตรงตามหลักวิชาการ มีความน่าสนใจ มีประโยชน์
สามารถนําไปใช้ได้ และมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการประชุม
วางแผนการเรียนการสอนร่ วมกับผู้ สอนวิชาอื่น เพื่อ
วางแผนกําหนดกิจกรรม สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการ
ั ญาโดยใช้เทคนิ คการ
สอนบนเว็บแบบลดภาระทางป ญ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ทส่ี ร้างขึน้ นี้สามารถนําไปใช้ได้จริง
5. ข้อเสนอแนะ
การนํ ารูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้นไปใช้
งานจําเป็ นต้องคํานึงถึงความพร้อมของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องใน
ด้านของทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเรียนการ
สอนผ่านสือ่ เว็บ เนื่องจากเป็ นตัวแปรหนึ่งทีส่ ง่ ผลให้การ
ปฏิบตั ติ ามรูปแบบฯ ประสบความสําเร็จ รวมทัง้ ความ
พร้อมด้านครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ และความพร้อมด้านการ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากรูปแบบฯ เน้ น

_13-1534(001-158).indd 103

การใช้ง านในบริบทของการใช้รูป แบบฯ เป็ น สื่อ หลัก
ดังนัน้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้า นดังกล่า ว
ด้วยเพือ่ ให้การใช้งานประสบความสําเร็จตามรูปแบบฯ
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณสํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
สําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และการวิจยั นี้
ได้รบั ทุนอุดหนุ นบางส่วนจากทุนอุดหนุ นการวิจยั เพื่อ
ทํ า วิท ยานิ พ นธ์ สํา หรับ นั ก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
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