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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งจากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแตงภายในโดยการสราง
แบบจําลองขอมูลอาคารและพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการศึกษา บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร รายวิชาประมาณราคาเบื้องตน ซึ่งผูวิจัย
มีแนวคิดใหนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชานี้มีความเขาใจในการประมาณราคาไดโดยงายขึ้น จึงไดทําการวิจัยการจัดการเรียนรูโดย
รูปแบบฟนแลนดโมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคารขึ้นมา ผลจากการวิจัย สรุปผลไดวาการจัดการ
เรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร ภายใตการกําหนดแผงวงจร PAOR
ออกเปน 5 วงจร กับรายวิชาประมาณราคาเบื้องตน มีประสิทธิภาพในการใชงานและทําใหเกิดประสิทธิผล ตางจากการสอนในรูป
แบบเดิมที่เนนการสอนแบบกิจวัตร ไมมีวิธีการสอนแบบใหมหรือเทคนิคใหม ๆ มุงเนนแตการสอนและการใหคะแนนจากผลงาน
เทานั้น และตัดสินดวยวิธีการสอบเพียงอยางเดียว ตางจากรูปแบบฟนแลนดโมเดลเนนการสอนแบบปรับตัว มีวิธีการสอนแบบใหม
หรือเทคนิคใหม ๆ การออกแบบการสอนใหม หรือการปรับโครงสราง และการผสานการวิจัยกับการสอน มุงเนนกระบวนการที่ให
ความสําคัญวาผูเรียนไดใชปญญาที่มีความซับซอนและกอใหเกิดพัฒนาการมากขั้น และประเมินผลจากการเรียนรูเพื่อพัฒนาดวยการ
ใหขอมูลปอนกลับ เกิดขึ้นในทุกระยะของการจัดการเรียนรู ขอเสนอแนะ การจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดลตองปฏิบัตติ าม
หลักการทีละขั้นตอนและตองมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติกิจกรรมหลักและแนวทางปฏิบัติกิจกรรมเสริมที่สอดคลองกันอยาง
ชัดเจน จึงจะสามารถนําไปบูรณาการกับเทคโนโลยีใดก็ได และสามารถนําไปปรับใชกับทุกรายวิชา
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู ฟนแลนดโมเดล การสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร
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ABSTRACT

This research article is a component of the research study, “Guidelines for Estimating the Cost of Interior
Design by Building Information Modeling and Developing as an Educational Product”. The purpose of this research
article is to study the Finland Model integrated with the building information modeling technology in the
Introduction to Cost Estimation Course. The researcher’s idea was to make the students in the course easily
understand costing. Therefore, the model was studied.The findings could be summarized as follows. The model
under the PAOR’s five cycles with the course was efficient and effective. This was different from the traditional
education model that focused on routines, teaching and scoring students, and evaluations with examinations only
without new teaching methods or structural adjustments. In contrast, the Finland Model focuses on self
adaptation with new teaching methods or techniques and designs, structural adjustments, integrating research
with teachings, students’ complex thinking skills and improvements, and evaluations with feedbacks in all learning
periods. It is suggested that the Finland Model must be implemented step by step. The details of the main and
supportive guidelines must be clearly consistent in order to be integrated with any technology and applied to all
subject.
Keywords: Learning Management, Finland Model, Building Information Modeling

บทนํา

ปจจุบันมีแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยสํานักงานเลขาธิการสภา-การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดวาง
กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแหงชาติไว 6 ยุทธศาสตร ซึ่งมียุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนยุทธศาสตรที่ผูวิจัยมีความสนใจเปนอยางมาก ทั้งนี้ในยุทธศาสตรที่ 2 ยังมี
เปาหมายทั้งหมดอีก 3 ดาน ดังนี้คือ เปาหมายที่ 1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมประเทศ เปาหมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน และเปาหมายที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ จากเปาหมายทั้ง 3 ดานดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีแนวคิดวาผูวิจัยสามารถมีสวนรวมพัฒนาและชวยสงเสริมได อีกทั้งยัง
สามารถทําไดโดยตรงดวยการทําวิจัยนั่นเอง ซึ่งรูปแบบการวิจัยที่ผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยครั้งนี้คือการวิจัยและการพัฒนาทาง
การศึกษา (Research and Development (R&D) )
เนื่องดวยผูวิจัยประกอบอาชีพเปนอาจารยที่สอนทางดานการออกแบบตกแตงภายในซึ่งเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
ผูวิจัยมีความถนัด และจากการประกอบอาชีพของผูวิจัยพบวาเมื่อปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ที่ผานมา ผูวิจัยไดรับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมภายใน ดําเนินการสอนนักศึกษาใน
รายวิชาการประมาณราคาเบื้องตน เปนรายวิชาที่สอนหลักและวิธีการประมาณราคาคากอสรางงานสถาปตยกรรมภายใน การแบง
หมวดงานและราคาคากอสราง การคํานวณปริมาณงานและวัสดุกอสราง การคิดราคาคาวัสดุและคาแรงงานตอหนวย (Bill of
Quantity: BOQ) การสรุปราคาคากอสราง และนักศึกษาตองฝกการประมาณราคาคากอสรางอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก ซึ่งผูวิจัย
พบวาจากการสอนในภาคเรียนที่ผานมาเกิดปญหาในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชานี้นั่นคือ เรื่องความเขาใจในการประมาณราคา
ที่นักศึกษาบางคนมีความเขาใจในการเรียนการสอน แตนักศึกษาบางคนยังขาดความเขาใจและเรียนตามเพื่อนนักศึกษาคนอื่น ๆ ไม
ทัน, ผลลัพธในการประมาณราคาที่ไดมีความแตกตางกันเนื่องจากความเขาใจที่ตางกัน และเรื่องระยะเวลาในการฝกปฏิบัติในการ
ประมาณราคาของนักศึกษาที่ไมเพียงพอเพราะนอกจากนักศึกษาจะตองฝกประมาณราคา นักศึกษาจะตองออกแบบงานที่ไดรับ
มอบหมายกอนที่จะทําการประมาณราคาดวย จากปญหาดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยภายใตหัวขอเรื่อง แนวคิดที่จะนําการสราง
แบบจําลองขอมูลอาคาร หรือ BIM (Building Information Modeling) เพื่อนํามาประมาณราคางานออกแบบตกแตงภายในและ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการศึกษา โดยผูวิจัยพบวา การประมาณราคาโดยการสรางแบบจําลองขอมูลอาคารลดระยะเวลาในการ
ทํางาน ซึ่งความสนใจ, ความเขาใจ และทราบในหลักการการประมาณราคา และวิธีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร สําหรับงาน
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ออกแบบตกแตงภายใน มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโปรแกรมที่จะนํามาใชงานการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร สําหรับ
งานออกแบบตกแตงภายในนั้นขึ้นอยูกับความถนัดของแตละบุคคล จากการสํารวจในที่นี้คือ โปรแกรมสเก็ตอัพ (Sketch up) และ
ผลิตภัณฑทางการศึกษารูปแบบหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสิ่งที่ทําใหกลุมตัวอยางสนใจ และขอเสนอแนะคือ การนํา
แนวคิดฟนแลนดโมเดลมาใชรวมดวยกับผลิตภัณฑทางการศึกษา ซึ่งแนวคิดนี้เนนการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผล
รวมถึงเทคนิค ตาง ๆ ในการสอนนํามาเปนเครื่องมือเพื่อทําใหกลุมตัวอยางมีความสนใจและเขาใจเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นจากขอเสนอแนะของผูวิจัยเรื่องฟนแลนดโมเดลดังกลาว จึงมีแนวคิดนําเสนอบทความวิจัยที่เปนผลงานตอเนื่องจาก
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแตงภายในโดยการสรางแบบจําลองขอมูลอาคารและพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ทางการศึกษา โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล ในปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาประมาณ
ราคาเบื้องตน สําหรับนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดลบูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูล
อาคาร โดยมีเปาหมายนําเสนอแนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแตงภายในโดยการสรางแบบจําลองขอมูลอาคารและ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยคือ นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมภายใน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประมาณราคาเบื้องตน จํานวน 43 คน

วรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวของในการวิจัย

การจัดการเรียนรู (Learning Management)
การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวรและพฤติกรรมใหมนี้
เปนผลมาจากประสบการณหรือการฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาติญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยา
ตาง ๆ หรือ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะตองเปลี่ยนไปอยางคอนขางถาวร จึงจะถือวาเกิดการเรียนรูขึ้น หาก
เปนการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไมถือวาเปนการเรียนรู เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง
ทางดานความรู ความเขาใจ และความคิด (Cognitive Domain) 2) การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม
(Affective Domain) และ 3) ความเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (Psychomotor Domain) จากทฤษฎีการเรียนรูของบลูม
(Bloom’s Taxonomy) แบงจุดมุงหมายการเรียนรูทฤษฎีการเรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ (จิตราพร ลีละวัฒน, 2554, หนา6-9)
ดานที่ 1 ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ไดแก ความรูความจํา (Remembering), ความเขาใจ (Understanding), การ
นําความรูไปใช (Applying), การวิเคราะห (Analyzing), การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินคา (Evaluation)
ดานที่ 2 ดานจิตพิสัย (Affective Domain) ไดแก การรับรู (Receive), การตอบสนอง (Respond), การเกิดคานิยม (Value),
การจัดระบบ (Organize) และบุคลิกภาพ (Characterize)
ด า นที่ 3 ด า นทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) ได แ ก การรั บ รู (Imitation), กระทํ า ตามแบบหรื อ เครื่ อ งชี้ แ นะ
(Manipulation), การหาความถูกตอง (Precision), การกระทําอยางตอเนื่อง (Articulation) และการกระทําอยางเปนธรรมชาติ
(Naturalization)
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ฟนแลนดโมเดล (Finland Model)
“ฟนแลนด” ประเทศที่ไดรับการจัดอันดับใหการศึกษาดีที่สุดในโลก ซึ่งหลักการไมตางจากประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย
ดวย คือแบงเปนระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา แตที่แตกตางคือวิธีการปฏิบัติของครูผูสอนและการเรียนรู
ของนักเรียน หลายสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเองไดตระหนักและเห็นภาพความสําเร็จการจัดการศึกษาของฟนแลนดที่มี
ชื่อเสียงโดดเดนและไดรับการยอมรับในระดับโลกจึงตองการที่จะพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอน
ดวยการรวมเรียนรูจากตางประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงไดมีความสนใจการศึกษาในประเทศฟนแลนด
และไดมีความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยทามเปเร (Tampere University) ใน
ประเทศฟ น แลนด เกิ ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย ต น แบบการสอนระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย “Professional Development
Training Course in University Pedagogy” ขึ้นมา เชิญผูเชี่ยวชาญพิเศษในดานการอบรมใหความรูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นสูงจากประเทศฟนแลนดมาเปนวิทยากรแกคณาจารย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสงอาจารยไปอบรมประเทศ
ฟนแลนด (ณฐา คุปตัษเฐียร, 2559) เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณาจารยไดนํา
ความรูมาพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งฟนแลนด
โมเดลนั้น สามารถนําไปใชในหลายพื้นที่ของการศึกษารวมถึงคหกรรมศาสตร, วิทยาศาสตรเทคโนโลยี, วิศวกรรม, ศิลปะ, ภาษาและ
อื่น ๆ และรูปแบบในการสอนของฟนแลนดโมเดลมีผลสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู (Suraporn O., Bubpha T., 2018,
pp.62-68) ภายใต แ นวคิ ด ฟ น แลนด โ มเดล มี ขั้ น ตอนและกระบวนการผสมผสานกั น ระหว า งทฤษฎี ความรู และการปฏิ บั ติ
ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 การปรับรูปแบบนักวิชาการ คือการทํางานของนักวิชาการหรืออาจารยในมหาวิทยาลัย ไดแก นักวิชาการแบบกิจวัตร
(Routine Expert) และนักวิชาการแบบปรับตัว (Adaptive Expert)
สวนที่ 2 การเรียนรูการสอน คือการเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนเปนแนวคิดที่จําเปน ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการสอน (Learn to Teach) การออกแบบการสอนใหม หรือ การปรับโครงสราง (Constructive Alignment) และการผสานการ
วิจัยและการสอน (Combining Research and Teaching)
สวนที่ 3 การเรียนรูของผูเรียน คือไมจํากัดขอบเขตดานระยะเวลา สถานที่ มีเปาหมายใหผูเรียนยึดมั่นกับการเรียนรูใหมาก
ที่สุด ผลการเรียนรูจะปฏิบัตติ ามแนวคิด Solo Taxonomy ซึ่งเปนแนวคิดโดย John B. Biggs และ K. Collis ที่กําหนดระดับคุณภาพ
ผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งไมมุงเนนเฉพาะการสอนและการใหคะแนนจากผลงานเทานั้น แต SOLO Taxonomy เปนกระบวนการที่
ใหความสําคัญวา ผูเรียนมีวิธีการเรียนรู สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งคือ ผูสอนจะมีวิธีสอนอยางไรที่ผูเรียนไดใชปญญาที่มีความซับซอน
และกอใหเกิดพัฒนาการมากขั้น มีระดับผลการเรียนรูแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับโครงสรางพื้นฐาน (Prestructural) ระดับ
มุมมองเดียว (Unistructural) ระดับหลายมุมมอง (Multistructural) ระดับความสัมพันธ (Relational) และระดับขยายนามธรรม
(Extended Abstract)
สวนที่ 4 การใชการประเมินเพื่อการพัฒนา คือไมตัดสินดวยวิธีการสอบใหความสําคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนาดวยการให
ขอมูลปอนกลับ เกิดขึ้นในทุกระยะของการจัดการเรียนรู
สรุปแนวคิดฟนแลนดโมเดล ไมเพียงแตการจัดการสิ่งแวดลอมและการสื่อของเทคโนโลยีชวยในการจัดการเรียนการสอนเทานัน้
ยังใหความสําคัญกับบริบทของแตละรายวิชา เนนการคิดเชิงวิพากษ และการประยุกตรูปแบบและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
ดังแนวคิดสําคัญ 4 สวนขางตน (ปริญญา มีสุข, บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล, นันทภัสกร ฤทธิ์พนิชชัชวาล, นรรจพร เรืองไพศาล, อรพินท
สุขยศ, 2561, หนา 314-329)
การสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร (Building Information Modeling)
เทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร (Building Information Modeling) หรือเรียกวา BIM วาปจจุบันมีบทบาทสําคัญ
ในกระบวนการออกแบบกอสราง ซึ่งมีจุดเดนและขอดีที่เปนประโยชน ไดแก เทคโนโลยีเพื่อใชสําหรับการออกแบบสถาปตยกรรม ทํา
ใหทั้งผูออกแบบ ผูรวมงานตลอดจนลูกคาสามารถสื่อสารไดเขาใจกันงายขึ้นเพราะเห็นเปน 3 มิติ แบบชัดเจน เนนลักษณะการสราง
ชิ้นงานในแบบ 3 มิติ เปนหลัก มีกลไกในการควบคุมขนาดและสัดสวนตาง ๆ โดยควบคุมการทํางานผานมุมมองที่เปน 2 มิติ และ 3
มิติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัตถุ ก็จะสงผลถึงมุมมองอื่น ๆ ทั้งหมด สามารถนําสงขอมูลที่ตรงกัน เพื่อลดการขัดแยงที่
4
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จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน สามารถใชเทคโนโลยี BIM เขารวมกับกระบวนการสรางสรรคผลงานดานการออกแบบ โดยจะเห็นได
ชัดเจนจากการประมวลผลขอมูลตาง ๆ เขาดวยกัน เชน การถอดแบบวัตถุ 3 มิติ ที่สรางขึ้นเพื่อการประมาณราคา (Cost Estimate)
ลําดับขั้นตอนตาง ๆ ในงานกอสราง (Phasing) เพื่อชวยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการทํางานใหสั้นลง ลดการใชทรัพยากรบุคคล
และคาใชจายในการทํางานให ความสามารถในดานการทําแบบกอสราง รวมถึงแบบตาง ๆ ของอาคาร ความสามารถในการทําแบบ
กอสรางตามขั้นตอนของงานกอสราง และความสามารถในการทําแบบกอสรางในรูปแบบของงานปรับปรุงอาคาร ลดเวลาในสวนของ
การเขียนแบบไปไดอยางนอย 30% ทําใหโครงการกอสรางเสร็จเร็วกวาเดิม ทํางานไดมากขึ้น เร็วขึ้นดวยทีมงานเทาเดิม สงเสริมการ
ทํางานในรูปแบบของทีมขนาดใหญ ซึ่งเปนไปในลักษณะการทํางานในแบบรวมมือกัน สามารถทําการเชื่อมโยงไฟลงานของชิ้นงาน
เขาดวยกันได และการนําระบบ BIM มาใชในการจัดทําแบบรูปการกอสราง (As-built Drawing) เปนแบบที่แสดงรายละเอียดของ
งานที่ไดทําการกอสรางจริง สามารถนําไปใชเปนคูมือในการบํารุงรักษาอาคารหรือตอเติมอาคาร (Renovate) ในอนาคต ตลอดจนใช
ในการบริหารจัดการ (Management) สิ่งกอสรางตลอดอายุการใชงานของสิ่งกอสราง (Applicadthai., 2016)
โดยขั้นตอนการทํางานของ BIM มี 5 สวน ไดแก การจัดเตรียมโครงการ BIM วัตถุประสงคในการใช BIM สรางแผนปฏิบัติงาน
BIM ดําเนินกระบวนการทํางานรวมกันดวย BIM และดําเนินโครงการดวยแผนที่ถูกกําหนด รวมถึงการใชขอมูลอาคาร (ทรงพล
ยมนาค, 2560, หนา 10) ปจจุบันมีหลายซอฟตแวร เชน Autodesk Revit, ArchiCAD, Tekla Structure, Sketch up BIM เปนตน
และความสามารถของซอฟตแวรในแตละตัวนั้นก็แตกตางกันออกไป และแตละซอฟตแวรก็จะมีมาตรฐานและลักษณะของการจัดเก็บ
ไฟลขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันนั้นทําไมได
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการกําหนดมาตรฐานกลางขึ้นมาในลักษณะของ OPEN BIM โดยหนวยงาน building SMART เพื่อใหเปน
วิธีการมาตรฐานสากลสําหรับการทํางานรวมกันโดยไมยึดติดกับซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาแบบจําลอง BIM ทําใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางซอฟตแวร BIM สามารถทําไดโดยงาย ซึ่งมาตรฐานขอมูลกลางที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นมีชื่อวา IFC (Industry Foundation
Classes) และซอฟตแวรประเภท BIM ทุกคายก็จะสามารถการสงออกไฟล IFC และสามารถทําการ Link หรือนําเขาไฟลประเภท
IFC นี้เขาไปใชงานรวมกันได (VR Digital., 2017)

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การจัดการเรียนรู (Learning Management) ฟนแลนดโมเดล (Finland Model) และ
การสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร (Building Information Modeling) ทั้ง 3 เรื่องนี้ผูวิจัยนํามามาสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบงกระบวนการตามหลักเกณฑพื้นฐาน 4 ประการ เกี่ยวของกันและพัฒนาตอเนื่องกันเปนวงจร และ
หมุนเปนวงกลมเจาะลึกเขาไปแบบเกลียวสวานในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งไดแก 1) แผน (Plan) การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสิ่งที่
เกิดขึ้นแลวใหดีขึ้น 2) ปฏิบัติการ (Act) ตามแผน นําแผนไปใชปฏิบัติ 3) สังเกต (Observe) ผลการปฏิบัติ และ 4) สะทอนผล
(Reflect) ผลการปฏิบัติเปนพื้นฐานของการวางแผนตอไปอยางตอเนื่องตลอดวงจร (กิตติพร ปญญาภิญโญผล, 2549) และในการทํา
แผงวงจร PAOR จะแบงออกเปน 5 วงจรไดตามภาพ 1 ดังนี้
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีการวิจัย

บทความวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยไดกําหนดแผงวงจร PAOR แบงออกเปน
5 วงจร ซึ่งรายละเอียดจะใชแผนการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูล
อาคารทั้งภาคการศึกษาจํานวน 15 สัปดาห ตามตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 แสดงแผนการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล

วงจร
ปฏิบัติการ

สวนที่ 1
Finland
การปรั
บ
รู
ปแบบนักวิชาการ
Model

1

2

3

4

หัวขอการเรียนรู
1. หลักการของการ
ประมาณราคา
2. ประโยชนของการ
ประมาณราคา
3. วิธกี ารประมาณราคา
4. รูปแบบและขั้นตอนการ
ประมาณราคาแบบ
หยาบ-ละเอียด
5. การแบงหมวดงาน
6. จัดทํา Bill of Quantity
7. คํานวณปริมาณงาน
8. คํานวณคาวัสดุ-คาแรง
9. หมวดงานพื้น
10. หมวดงานผนัง
11. หมวดงานฝาเพดาน
12. หมวดงานประตู,
หนาตาง, อื่น ๆ

สวนที่ 2
การเรียนรูการสอน
กิจกรรมหลัก
บูรณาการ
กิจกรรมเสริม
-Lecture
การจัดเตรียม
-Practice
โครงการ BIM
-Discussion
-Brain Storm
-Lecture
วัตถุประสงค
-Practice
ในการใช BIM
-Discussion
-Brain Storm
-Lecture
สราง
-Practice
แผนปฏิบัติ
-Discussion งาน BIM
-Brain Storm
-Lecture
-Practice
-Discussion
-Brain Storm

ดําเนิน
กระบวนการ
ทํางานรวมกัน
ดวย BIM
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สวนที่ 3
การเรียนรูของผูเรียน

สวนที่ 4
การประเมินเพื่อการพัฒนา

Solo Taxonomy

โครงการ (Project)

ระดับโครงสรางพื้นฐาน

ระดับมุมมองเดียว

ระดับหลายมุมมอง

ประเมินผลจากการคิดคน
หัวขอโครงการ และอธิบาย
หลักการรวมถึงประโยชน
ของการประมาณราคาได
ประเมินผลจากความเปนไป
ไดของโครงการ และอธิบาย
วิธีการรูปแบบและขั้นตอน
การประมาณราคาได
ประเมินผลจากการวางแผน
ของโครงการและปฏิบัตกิ าร
แบงหมวดงาน จัดทํา BOQ
คํานวณปริมาณงานและ
ทราบคาวัสดุ-คาแรง
ประเมินผลจากการดําเนิน
งานของโครงการและปฏิบัต-ิ
การคํานวณปริมาณงาน
และทราบคาวัสดุ-คาแรง
หมวดงานตาง ๆ ได
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วงจร
ปฏิบัติการ

สวนที่ 1
Finland
การปรั
บ
รู
ปแบบนักวิชาการ
Model
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หัวขอการเรียนรู
13. หมวดงานเฟอรนิเจอร
ติดตาย
14. หมวดงานเฟอรนิเจอร
ลอยตัว
15. โครงงานการประมาณ
ราคาอาคารพักอาศัย
ขนาดเล็ก (Project)

สวนที่ 2
การเรียนรูการสอน
กิจกรรมหลัก
บูรณาการ
กิจกรรมเสริม

สวนที่ 3
การเรียนรูของผูเรียน

สวนที่ 4
การประเมินเพื่อการพัฒนา

Solo Taxonomy

โครงการ (Project)

ระดับความสัมพันธ

-Lecture
-Practice
-Analysis
-Present
-Reflective
Thinking

ดําเนิน
โครงการดวย
แผนที่ถูก
กําหนดรวม
การใชขอมูล
อาคาร BIM

ระดับขยายนามธรรม

ประเมินผลจากการภาพรวม
ของโครงการทั้งหมด มีขั้นตอน มีการดําเนินการ
ตามแผนงาน มีการวิเคราะห
และนําเสนอโครงการใหมี
ความนาสนใจ

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการที่ 1
1.1. แผน (Plan) จากแผนของวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยมีหัวขอการเรียนรู 2 ขอ ไดแก แนะนํารายวิชา มอบหมายโครงงาน
และหลักการและประโยชนของการประมาณราคา ซึ่งรูปแบบฟนแลนดโมเดลขั้นนี้คือ ระดับโครงสรางพื้นฐาน (Prestructural) เปน
ขั้นที่ผูเรียนจะยังคงไมเขาใจใชวิธีการงาย ๆ ในการทําความเขาใจเนื้อหาเปนเพียงการรับรูรับทราบ ไมสามารถสรุปหรือเสนอขอมูลได
1.2. ปฏิบัติการ (Act) การนําแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 ไปใชปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติวงจรนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ แนวทางปฏิบัติ
หลัก ไดแก การบรรยาย (Lecture) เนนการบรรยายรายละเอียดโดยผูสอน และการปฏิบัติ (Practice) เปนการใหปฏิบัติโดยกําหนด
โจทย ในรูปแบบแบบฝกหัดในหองเรียน แนวทางปฏิบัติเสริม ไดแก การสนทนา (Discussion) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนระหวางผูสอนและผูเรียนหรือผูเรียนและผูเรียน และการระดมสมอง (Brain Storming) เปนการนําเสนอ
แนวคิดจากกลุมผูเรียน ซึ่งการสนทนาและการระดมสมองจะเปนหัวขอเรื่องที่ศึกษาบูรณาการเทคโนโลยี BIM ขั้นการจัดเตรียม
โครงการ และนําไปสูการปฏิบัติในขั้นตอไป
1.3. สังเกต (Observe) ผลการปฏิบัติ ซึ่งจากการปฏิบัติทั้งแนวทางปฏิบัติหลักและแนวทางปฏิบัติเสริมของวงจรปฏิบัติการที่
1 พบวาแนวทางปฏิบัติหลักผูเรียนมีการรับฟงการบรรยายจากผูสอนในระดับดี แตในแนวทางปฏิบัติเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผูเรียนจะเลือกสนทนากับผูเรียนดวยกันมากกวาสนทนากับผูสอน
1.4. สะทอนผล (Reflect) จากผลการสังเกตวงจรปฏิบัติการที่ 1 ไมพบปญหาที่นาเปนหวง จึงสามารถดําเนินการตามแผนงาน
วงจรปฏิบัติการที่ 2 ตอไปได
ผลการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการที่ 2
2.1. แผน (Plan) จากแผนของวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยมีหัวขอการเรียนรู 3 ขอ ไดแก ขั้นตอนการประมาณราคา วิธีการ
ประมาณราคา รูปแบบและขั้นตอนการประมาณราคาแบบหยาบ-ละเอียด ซึ่งรูปแบบฟนแลนดโมเดลขั้นนี้คือ ระดับมุมมองเดียว
(Unistructural) เปนขั้นที่ผูเรียนจะมุงเนนไปที่มุมมองเดียว ผูเรียนจะจําแนกวิเคราะหขอมูล หรือบอกกระบวนการไดจัดเปนความ
เขาใจในระดับผิว
2.2. ปฏิบัติการ (Act) การนําแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 2 ไปใชปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติวงจรนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ แนวทางปฏิบัติ
หลัก ไดแก การบรรยาย (Lecture) เนนการบรรยายรายละเอียดโดยผูสอน และการปฏิบัติ (Practice) เปนการใหปฏิบัติโดยกําหนด
โจทย ในรูปแบบแบบฝกหัดในหองเรียน แนวทางปฏิบัติเสริม ไดแก การสนทนา (Discussion) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนระหวางผูสอนและผูเรียนหรือผูเรียนและผูเรียน และการระดมสมอง (Brain Storming) เปนการนําเสนอ
7

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
___________________________________________________________________________________________
แนวคิดจากกลุมผูเรียน ซึ่งการสนทนาและการระดมสมองจะเปนหัวขอเรื่องที่ศึกษาบูรณาการเทคโนโลยี BIM ขั้นวัตถุประสงคในการ
ใช BIM และนําไปสูการปฏิบัติในขั้นตอไป
2.3. สังเกต (Observe) ผลการปฏิบัติ ซึ่งจากการปฏิบัติทั้งแนวทางปฏิบัติหลักและแนวทางปฏิบัติเสริมของวงจรปฏิบัติการที่
2 พบวาแนวทางปฏิบัติหลักผูเรียนมีการรับฟงการบรรยายจากผูสอนในระดับดี และสามารถวิเคราะหขอมูลในหัวขอนี้ได นอกจากนี้
ยังมีการระดมสมองไดดี
2.4. สะทอนผล (Reflect) จากผลการสังเกตวงจรปฏิบัติการที่ 2 ไมพบปญหาที่นาเปนหวง จึงสามารถดําเนินการตามแผนงาน
วงจรปฏิบัติการที่ 3 ตอไปได
ผลการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการที่ 3
3.1. แผน (Plan) จากแผนของวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 3 โดยมี หั ว ข อ การเรี ย นรู 4 ข อ ได แ ก การแบ ง หมวดงาน การ
จัดทํา Bill of Quantity คํานวณปริมาณงาน และคํานวณคาวัสดุ-คาแรงงาน ซึ่งรูปแบบฟนแลนดโมเดลขั้นนี้คือ ระดับหลายมุมมอง
(Multistructural) เปนขั้นที่ผูเรียนจะตอบ สนองโดยมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น ผูเรียนสามารถจัดกลุมได
3.2. ปฏิบัติการ (Act) การนําแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 3 ไปใชปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติวงจรนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ แนวทางปฏิบัติ
หลัก ไดแก การบรรยาย (Lecture) เนนการบรรยายรายละเอียดโดยผูสอน และการปฏิบัติ (Practice) เปนการใหปฏิบัติโดยกําหนด
โจทย ในรูปแบบแบบฝกหัดในหองเรียน แนวทางปฏิบัติเสริม ไดแก การสนทนา (Discussion) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนระหวางผูสอนและผูเรียนหรือผูเรียนและผูเรียน และการระดมสมอง (Brain Storming) เปนการนําเสนอ
แนวคิดจากกลุมผูเรียน ซึ่งการสนทนาและการระดมสมองจะเปนหัวขอเรื่องที่ศึกษาบูรณาการเทคโนโลยี BIM ขั้นสรางแผนปฏิบัติงาน
BIM และนําไปสูการปฏิบัติในขั้นตอไป
3.3. สังเกต (Observe) ผลการปฏิบัติ ซึ่งจากการปฏิบัติทั้งแนวทางปฏิบัติหลักและแนวทางปฏิบัติเสริมของวงจรปฏิบัติการที่
3 พบวาแนวทางปฏิบัติหลักผูเรียนมีการรับฟงการบรรยายจากผูสอนในระดับดี สามารถวิเคราะหขอมูลในหัวขอนี้ได และสามารถ
ปฏิบัติในรูปแบบแบบฝกหัดได
3.4. สะทอนผล (Reflect) จากผลการสังเกตวงจรปฏิบัติการที่ 3 ไมพบปญหาที่นาเปนหวง แตอาจมีผูเรียนบางคนที่ตองทํา
การเขาใจและทบทวนในการปฏิบัติในรูปแบบแบบฝกหัด จึงสามารถดําเนินการตามแผนงานวงจรปฏิบัติการที่ 4 ตอไปได
ผลการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการที่ 4
4.1. แผน (Plan) จากแผนของวงจรปฏิบัติการที่ 4 โดยมีหัวขอการเรียนรู 5 ขอ ไดแก หมวดงานพื้น หมวดงานผนัง หมวดงาน
ฝาเพดาน หมวดงานประตู, หนาตาง, อื่น ๆ และหมวดงานเฟอรนิเจอรซึ่งรูปแบบฟนแลนดโมเดลขั้นนี้คือ ระดับความสัมพันธ
(Relational) เปนขั้นที่ผูเรียนจะเรียนรูในการบูรณาการความสัมพันธเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน
4.2. ปฏิบัติการ (Act) การนําแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 4 ไปใชปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติวงจรนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ แนวทางปฏิบัติ
หลัก ไดแก การบรรยาย (Lecture) เนนการบรรยายรายละเอียดโดยผูสอน และการปฏิบัติ (Practice) เปนการใหปฏิบัติโดยกําหนด
โจทย ในรูปแบบแบบฝกหัดในหองเรียน แนวทางปฏิบัติเสริม ไดแก การสนทนา (Discussion) เปนการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในชั้นเรียนระหวางผูสอนและผูเรียนหรือผูเรียนและผูเรียน และการระดมสมอง (Brain Storming) เปนการนําเสนอ
แนวคิดจากกลุมผูเรียน ซึ่งการสนทนาและการระดมสมองจะเปนการบูรณาการเทคโนโลยี BIM ขั้นดําเนินกระบวนการทํางานรวมกัน
ดวย BIM ซึ่งจะตองลงมือปฏิบัติในกระบวนการ BIM หลังจากไดศึกษามาแลวในแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 1, 2, 3 และนําไปสูการ
ปฏิบัติในขั้นตอไป
4.3. สังเกต (Observe) ผลการปฏิบัติ ซึ่งจากการปฏิบัติทั้งแนวทางปฏิบัติหลักและแนวทางปฏิบัติเสริมของวงจรปฏิบัติการที่
4 พบวาแนวทางปฏิบัติหลักผูเรียนมีการรับฟงการบรรยายจากผูสอนในระดับดี สามารถวิเคราะหขอมูลในหัวขอนี้ได สามารถปฏิบัติ
ในรูปแบบแบบฝกหัดได และสามารถวิจารณในสิ่งที่ไดปฏิบัติไดดวยตัวผูเรียนเอง
4.4. สะทอนผล (Reflect) จากผลการสังเกตวงจรปฏิบัติการที่ 4 ไมพบปญหาที่นาเปนหวง แตอาจมีผูเรียนบางคนที่ตองทํา
การเขาใจและทบทวนในการปฏิบัติในรูปแบบแบบฝกหัด และอาจจะตองทําความเขาใจกับนักศึกษาบางคนในเรื่องการวิจารณในสิ่งที่
ไดปฏิบัติไปเพื่อรับรูขอดีขอเสียในการทํางานและเปนประโยชนและสามารถดําเนินการตามแผนงานวงจรปฏิบัติการที่ 5 ตอไปได
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ผลการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการที่ 5
5.1. แผน (Plan) จากแผนของวงจรปฏิบัติการที่ 5 โดยมีหัวขอการเรียนรู 1 ขอ คือ โครงงานการประมาณราคาอาคารพัก
อาศัยขนาดเล็ก ซึ่งรูปแบบฟนแลนดโมเดลขั้นนี้คือ ระดับขยายนามธรรม (Extended Abstract) เปนขั้นที่ผูเรียนจะขยายขอบเขต
ของความรูมากกวาเนื้อหาที่ไดศึกษา เปนการวิเคราะห การสรางสรรคสะทอนแนวคิด หรือสรางแนวคิดทฤษฎีใหม ความรูความเขาใจ
ในระดับนี้จัดเปนระดับลึก
5.2. ปฏิบัติการ (Act) การนําแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 5 ไปใชปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติวงจรนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ แนวทางปฏิบัติ
หลัก ไดแก การบรรยาย (Lecture) เนนการบรรยายรายละเอียดโดยผูสอน การปฏิบัติ (Practice) เปนการใหปฏิบัติจากโครงการที่
กําหนด และการวิเคราะห (Analysis) เนนการวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนทั้งขอดี ขอเสีย ปญหา และวิธีแกไขปญหา
นั่นเอง แนวทางปฏิบัติเสริม คือ การนําผลงาน (Present) เปนการรวบรวมงานและงานที่สรางสรรคขึ้นโดยผูเรียนตั้งแตหัวขอการ
เรียนรูที่ 1 และนํามาเสนอตอผูสอน และการสะทอนความคิด (Reflective Thinking) เปนการสะทอนความคิดที่สามารถนําไปพัฒนา
การศึกษาและการปฏิบัติ ซึ่งจะยอนกลับไปสูการปฏิบัติในขั้นแรก และจะบูรณาการเทคโนโลยี BIM ขั้นดําเนินโครงการดวยแผนที่ถูก
กําหนดรวมถึงการใชขอมูลอาคาร ซึ่งจะตองลงมือปฏิบัติในกระบวนการ BIM หลังจากไดศึกษามาแลวในแผนจากวงจรปฏิบัติการที่ 4
5.3. สังเกต (Observe) ผลการปฏิบัติ ซึ่งจากการปฏิบัติทั้งแนวทางปฏิบัติหลักและแนวทางปฏิบัติเสริมของวงจรปฏิบัติการที่
5 พบวาผูเรียนสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่ตั้งไว คุณภาพของผลงานอยูในระดับดี ซึ่งทั้งนี้อาจจะขึ้นอยูกับผูเรียนแตละบุคคล
5.4. สะทอนผล (Reflect) จากผลการสังเกตวงจรปฏิบัติการที่ 5 ซึ่งเปนการดําเนินการตามวงจรปฏิบัติการที่ 5 เปนวงจร
สุดทายที่จะบอกไดวาวงจรปฏิบัติการทั้งหมดตั้งแตครั้งแรก มีผลปฏิบัติการดีและเปนที่นาสนใจ
จากการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล และตามวงจรปฏิบัติทั้ง 5 วงจร ซึ่งกลุมตัวอยางนักศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาสถาปตยกรรมภายใน จํานวนผูลงทะเบียนเรียน 43 คน ผลปรากฏวา มีจํานวนผูไดเกรด A จํานวน
11 คน รอยละ 26 เกรด B+ จํานวน 14 คน รอยละ 33 เกรด B จํานวน 10 คน รอยละ 23 เกรด C+ จํานวน 4 คน รอยละ 9 เกรด
C จํานวน 2 คน รอยละ 5 เกรด D+ จํานวน 1 คน รอยละ 2 เกรด D จํานวน 0 คน รอยละ 0 และเกรด F จํานวน 1 คน รอยละ 2
(เนื่องจากไมเขาเรียน) ตามภาพ 2 ดังนี้
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33%
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จํานวน
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จํานวน
จํานวน
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จํานวน
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ภาพ 2 แสดงกราฟเกรดปลายภาคในปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาประมาณราคาเบื้องตน
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สรุปและอภิปรายผล

สรุปผลจากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร
ภายใตการกําหนดแผงวงจร PAOR แบงออกเปน 5 วงจร ซึ่งรายวิชาที่ใชในการทดลองคือ รายวิชาประมาณราคาเบื้องตน ในป
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ผลปรากฏเปนที่นาพึงพอใจ ซึ่งจะเห็นไดจากเกรดที่แสดงผลใน ภาพ 2 นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมี
เกรดจับกลุมในชวงเกรด A เกรด B+ และเกรด B มีเพียงกลุมตัวอยางจํานวนไมกี่คนที่อยูในชวงเกรด C+ เกรด C และเกรด D+ และ
มีเพียงกลุมตัวอยางเพียงแค 1 คนเทานั้น ที่อยูในชวงเกรด F แตมิใชเปนผลจากการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนด
โมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร ภายใตการกําหนดแผงวงจร PAOR แตอยางใด แตเปนผลจากการ
ไมเขาเรียนของกลุมตัวอยางเอง จากการสรุปผลที่กลาวมาขางตนสามารถอภิปรายผลไดวา การใชแผนการจัดการเรียนรูโดยรูปแบบ
ฟนแลนดโมเดล บูรณาการกับเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร ภายใตการกําหนดแผงวงจร PAOR แบงออกเปน 5 วงจร
กับรายวิชาประมาณราคาเบื้องตน มีประสิทธิภาพในการใชงานและทําใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งตางจากการสอนในรูปแบบเดิมที่เนนการ
สอนแบบกิจวัตร ไมมีวิธีการสอนแบบใหมหรือเทคนิคใหม ๆ มุงเนนแตการสอนและการใหคะแนนจากผลงานเทานั้น และตัดสินดวย
วิธีการสอบเพียงอยางเดียว ตางจากรูปแบบฟนแลนดโมเดลเนนการสอนแบบปรับตัว มีวิธีการสอนแบบใหมหรือเทคนิคใหม ๆ การ
ออกแบบการสอนใหม หรือ การปรับโครงสราง และการผสานการวิจัยกับการสอน มุงเนนกระบวนการที่ใหความสําคัญวา ผูเรียนมี
วิธีการเรียนรู ผูเรียนไดใชปญญาที่มีความซับซอนและกอใหเกิดพัฒนาการมากขั้น และประเมินผลจากการเรียนรูเพื่อพัฒนาดวยการ
ใหขอมูลปอนกลับ เกิดขึ้นในทุกระยะของการจัดการเรียนรูนั่นเอง

ขอเสนอแนะ

การจัดการเรียนรูโดยรูปแบบฟนแลนดโมเดลบูรณาการกับเทคโนโลยีใดก็ไดและสามารถนําไปปรับใชกับทุกรายวิชา เพียงแต
ผูสอนตองปฏิบัติตามหลักการรูปแบบฟนแลนดโมเดลตามขั้นตอน ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 4 สวน สวนที่ 1 การปรับรูปแบบ
นักวิชาการ สวนที่ 2 การเรียนรูการสอน สวนที่ 3 การเรียนรูของผูเรียน และสวนที่ 4 การใชการประเมินเพื่อการพัฒนา และ
นอกจากนี้ตองมีรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติกิจกรรมหลักและแนวทางปฏิบัตกิ ิจกรรมเสริม ที่สําคัญตองมีการวางแผนหัวขอการ
เรียนรูอยางชัดเจนและทุกอยางที่วางแผนหรือกําหนดจะตองมีความสอดคลองกันทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดของหลักการ
ฟนแลนดโมเดลไมเพียงแตการจัดการสิ่งแวดลอมและการสื่อของเทคโนโลยีชวยในการจัดการเรียนการสอนเทานั้น จะตองให
ความสําคัญกับบริบทของแตละรายวิชา เนนการคิดเชิงวิพากษ และการประยุกตรูปแบบและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม ตามแนวคิด
สําคัญ 4 สวนขางตนซึ่งทั้งหมดนี้จะใหประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนรูกับทุกรายวิชา

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแตงภายในโดยการสรางแบบจําลอง
ขอมูลอาคารและพัฒนาเปนผลิตภัณฑทางการศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนการวิจัยดวยทุนนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี งบกองทุนสงเสริมงานวิจัยฯ 2563
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