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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบ
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบการสร้ า งความรู ้ นิ ย มและทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโยงความรู ้ เ พื่ อ การ
สร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและ
การเชือ่ มโยงความรูเ้ พือ่ การสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง และ (3) ศึกษาผลการใช้รปู แบบการเรียน
รู้แบบการสร้างความรู้นิยมและการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง การวิจัย
นี้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop) โดยด�ำเนินการวิจยั ดังนี้ (1) วิเคราะห์และ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรูแ้ บบการสร้างความรู้นิยมและการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (2) พัฒนารูปแบบการเรียน
รู้แบบการสร้างความรู้นิยมและการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง โดยร่าง
รูปแบบตามกรอบแนวคิด (3) ประเมินรูปแบบโดยสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผ่าน
การตรวจความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน (4) ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว
น�ำมาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 6 คน (5) ศึกษาผลการใช้รปู แบบการเรียน
รู้โดยน�ำรูปแบบการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รวมจ�ำนวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลการสร้างนวัตกรรม และแบบประเมิน
ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการ
เชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง ผลการวิจัย พบว่า (1) กรอบแนวคิดรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้าง
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นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อ ว่า “C2I Model” ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
เชื่อมโยง (Connectivism) และ นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง (Innovation in the Real World)
(2) ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบการสร้างความรูน้ ยิ มและทฤษฎีการเชือ่ มโยง
ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง มีผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x= 4.43, S.D = 0.42) และความเหมาะสมของขัน้ ตอนการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎี
การเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง ที่พัฒนาขึ้น พบว่า สรุปผลการประเมิน
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ( x = 4.27, S.D = 0.41) และจากผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างรายวิชาการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยสถิติ
การทดสอบ t-Test พบว่า ไม่แตกต่างกันถึงแม้กลุม่ หมวดประเภทวิชาจะแตกต่างกัน จากผลจากวิจยั แสดง
ให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมแบบ
ประสบการณ์จริงได้และสามารถน�ำไปใช้ได้กับทุกวิชา
ค�ำส�ำคัญ: ประเทศไทย 4.0, ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเชื่อมโยงความรู้, ทฤษฏีการสร้างความรู้นิยม,
นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง
ABSTRACT
The purposes of this research were to: (1) analysis and synthesis conceptual of Instructional
Model based on constructivism and connectivism to create Innovation in real world experience
(2) to develop the Instructional Model and (3) to study the effects of implementing the develop
instructional model. The research procedure comprised (1) to analyze and synthesize of
instructional model , (2) to develop of instructional model, (3) Assessment forms created by a
proper assessment of the model through the consensus of experts from five people, (4)
implementation of revised recommendations and to assess the suitability of the instructional model
by the six experts and (5) to study the results of usng the model. The samples used for experiment
were undergraduate students from Faculry of Science and Technology, Phetchaburi Rajabhat
University, the probability evaluated from a simple random sampling with learn subject in Learning
Management in Computer courses and Object Oriented Programming Principles courses were
125 students. The research results indicated that: (1) The instructional model based on
constructivism and connectivism to create Innovation in real world experience was called “C2I
Model” which is consisted as follows: Connectivism, Constructivism and Innovation in the real
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world. (2) The main conclusion drawn from this study is that the experts agreed with the objectives
of this study which aimed at designing and developing the C2I model. The overall mean of their
opinions was high level (x = 4.43, S.D = 0.42), which means that they strongly agreed with the
quality of this instructional model. (3) The experimental results of using an experiential students
satisfaction was at a high level (x = 4.27, S.D = 0.41) in overall. Moreover, both subjects score
of satisfaction with Learning Management in Computer courses and Object Oriented Programming
Principles courses was not different.
Keywords: Thailand 4.0 , Connectivism, Constructivism, Innovation in the real world
บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ
โลกเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ภายในประเทศให้ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการปฎิวัติ
อุตสาหกรรมของโลกที่ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
หรื อ Industry 4.0 (ส� ำนั ก วิ ช าการ ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2559) ซึง่ อุตสาหกรรม
4.0 นั้นประสบความส�ำเร็จเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุปโรป (Schmidt, R., Möhring, M.,
Härting, R. C., Reichstein, C., Neumaier, P., &
Jozinovic, P. , 2015) ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถแข่ ง ขั น กั บ ทั่ ว โลกได้ จึ ง พั ฒ นาภาค
อุตสาหกรรมให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็น
ที่มาของนโยบาย ประเทศไทย 4.0 (ส�ำนักวิชาการ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559)
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจไทย เพื่อสร้างความมั่งคั่งใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) ซึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงนี้การศึกษาจะกลายเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพของประชากรใน
ประเทศ (เกียรตินันต์ ล้วนแก้ว, 2559)

การศึกษาแต่เดิมก็มรี ปู แบบโมเดลเริม่ ด้วย
“การศึกษา 1.0” ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนท�ำตาม
ครูไปเรื่อยๆ เน้นการบอกการบรรยายเป็นหลัก
จากนั้นก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 2.0” เน้นสอนให้รู้
ไม่ ต ้ อ งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และ “การศึ ก ษา
3.0” ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีเน้นสร้างองค์ความรู้ และในปัจจุบนั
“การศึกษา 4.0” ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานหรือนวัตกรรมได้ เป็นยุคการสร้างนวัตกรรม
สร้างความรูจ้ ากความสนใจรายบุคคล จากการรวม
ตั ว ของคนที่ มี แ รงผลั ก ดั น เป็ น ที ม โดยบทบาท
ของเทคโนโลยีนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามผู้เรียน
กล่าวคือผูเ้ รียนเป็นแหล่งวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยี
ในการสร้างนวัตกรรม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558)
ซึ่งการศึกษา 4.0 จะช่วยส่งเสริมและผลักดันน�ำไป
สู่ ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้จะต้องพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและสามารถ
สร้าง พัฒนานวัตกรรมได้ กล่าวคือ ต้องสร้างให้
ผู้เรียนทุกคนทุกระดับมีความสามารถ มีทักษะ
พร้อมที่จะสร้างนวัตกรรม
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม
และพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม คือ ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม (Constructivism)
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยม
(Constructivism) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้
อีกทัง้ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎี
นี้ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริบทของสภาพจริง
ซึ่งจากสภาพปัญหาของผู้เรียนเมื่อไปท�ำงานจริง
พบว่าไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากใน
ห้องเรียนมาใช้กบั การท�ำงานได้ ดังนัน้ ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real
World Problems) จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่
แข็งแกร่ง และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์
สิ่งที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิต
จริงได้ (อมรา อิทธิพงษ์, 2556)
เนื่องจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมิได้เกิด
จากตั ว บุ ค คลภายในตั ว เองเท่ า นั้ น อาจเกิ ด ขึ้ น
ภายในตั ว บุ ค คลหรื อ ภายนอกตั ว บุ ค คลก็ ไ ด้
(ณมน จีรังสุวรรณ, 2558) จึงเป็นที่มาของ ทฤษฎี
การเชือ่ มโยงความรู้ (Connectivism) ซึง่ เป็นทฤษฎี
การเรียนรูใ้ นยุคดิจติ ทัล (Siemens, 2005) บุปผชาติ
ทัฬหิกรณ์ (2555) กล่าวว่า การเรียนรูใ้ นปัจจุบนั นัน้
จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้กับภายนอก ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Google, Wikipedia,
Blogger, Wordpress, Facebook, Twitter,
Youtube เป็นต้น (สนิท สิทธิ , 2557) โดยผูเ้ รียนจะ
สร้างความรู้ขึ้นใหม่เองด้วยการเชื่อมโยงต่อไปยัง
แหล่งความรูท้ ตี่ อ้ งการและจัดการความสัมพันธ์ใน
การเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้น (วาสนา สังข์พุ่ม,
2554)การเรียนรูจ้ งึ เกิดขึน้ เมือ่ ความรูถ้ กู ด�ำเนินการ
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ผ่านกระบวนการของผู้เรียนท�ำการเชื่อมต่อกับ
ข้อมูลและการป้อนเข้าไป (Kop and Hill, 2008)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการสร้ า ง
นวัตกรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่สภาพ
ชี วิ ต จริ ง ได้ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารประกอบอาชี พ ใน
อนาคต ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้
นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้าง
นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง โดยมีแนวคิดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบ การสร้างความรูน้ ยิ ม
(Constructivism) และการเชื่ อ มโยงความรู ้
(Connectivism) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาความ
รู้ หรือสภาพปัญหา จากสถานการณ์จริงเพื่อน�ำไป
สู่การสร้างชิ้นงาน ผลงาน นวัตกรรม (Innovation)
ที่สามารถน�ำไปใช้จริงได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก รอบ
แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้
แบบสร้ า งความรู ้ นิ ย มและทฤษฎี ก ารเชื่ อ มโยง
ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์
จริง
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยมและทฤษฎี
การเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบ
ประสบการณ์จริง
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้
ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้นิยมและ
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรม
แบบประสบการณ์จริง

58

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.7 No.2 July - December 2018

		 3.1		 เพื่ อ ศึ ก ษาผลผลิ ต นวั ต กรรม
หลังจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ฯ
		 3.2		 เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ฯ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development: R&D) โดยมี
ขอบเขตและรายละเอียดการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการ
เรียนรูค้ อมพิวเตอร์ วิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ รวมจ�ำนวน 125 คน ได้จากการสุม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบและ
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม แผนขัน้ ตอนการเรียนรูต้ าม
รูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model แบบบันทึก
ข้อมูลการสร้างนวัตกรรม และแบบประเมินความ
คิดเห็น
3. ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
		 ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การวิ จั ย มี ร าย
ละเอียด ดังนี้
		 3.1		 วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก รอบ
แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ฯ ด�ำเนินการโดย ศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัย

ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ประเทศไทย 4.0 ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้นิยม ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะการสร้างนวัตกรรม จากนัน้ น�ำ
แนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสังเคราะห์
กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้
		 3.2 พั ฒ นารู ป แบบโดยร่ า งรู ป แบบ
การเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดซึ่งรูปแบบการเรียนรู้
ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นในการ
วิจัยครั้งนี้มีชื่อว่า “C2I Model” ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้าง
ความรู้นิยม (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบเชือ่ มโยง (Connectivism) และ นวัตกรรมแบบ
ประสบการณ์จริง (Innovation in the Real World)
		 3.3 ประเมิ น รู ป แบบโดยสร้ า งแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นน�ำตรวจ
ประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
5 คน จากนั้นน�ำผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
		 3.4 ประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบโดยน�ำรูปแบบหลังการปรับปรุงมาน�ำเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
ออกแบบการเรียนรู้ ด้านการสอนทีม่ ปี ระสบการณ์
สอนมากกว่า 5 ปี
		 3.5 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ โดยน�ำรูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model
ไปทดลองใช้ในสภาพจริง โดยมีขอบเขตการวิจัย
โดยด�ำเนินกิจกรรมขั้นตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรี ย นรู ้ แ บบ C2I Model ที่ พั ฒ นาขึ้ น กั บ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หลังจากนั้นเก็บผลข้อมูลการสร้างนวัตกรรม และ
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ผลประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ ซึ่งทั้งสองวิชามีการด�ำเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ดังนี้
		 		 1)	 วชิ าการจัดการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์
ก� ำ หนดโจทย์ : ให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท�ำ แผนการสอน
ติดต่อโรงเรียนเพื่อส�ำรวจข้อมูลเนื้อหาการสอน
จากนั้นด�ำเนินการโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ
ไม่เกิน 4 คน เพื่อส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน และ
จากการวิเคราะห์เวลา ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติการสอน
คนละ1ชั่วโมง ดังนั้นภายใน 1กลุ่มจะออกปฏิบัติ
การสอนจริงกับทางโรงเรียนโดยใช้เวลาไม่เกิน
1 เดือน ในขั้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนด�ำเนินการ
เขียนแผนเตรียมการสอนจากนั้นทดลองสอนหน้า
ชัน้ เรียน 1 ครัง้ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
แล้วสรุปผลเพือ่ ให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงออกปฏิบตั ิ
การสอนจริงที่โรงเรียน โดยนัดหมายทุกกลุ่มกลับ
มาสรุปผลร่วมกันอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสม
บการณ์และตกผลึกความรู้
				 2)  วิ ช าหลั ก การเขี ย นโปรแกรม
เชิงวัตถุ ก�ำหนดโจทย์: ให้พัฒนาโปรแกรมติดต่อ
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งส� ำ รวจความต้ อ งการ
ด�ำเนินการโดยแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียน กลุม่ ละไม่เกิน 7 คน
จากนั้ น ในขั้ น การพั ฒ นาเริ่ ม ด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
โปรแกรมตามหลักการและนัดหมายน�ำเสนอหน้า
ชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและเพื่อการ
แลกเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกันจากนัน้ ให้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน�ำไปให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการตรวจประเมินคุณภาพของโปรแกรมทีไ่ ด้
พัฒนาขึน้ และนัดหมายทุกกลุม่ สรุปผลร่วมกันโดย
น�ำเสนอผลการพัฒนาและผลการประเมินคุณภาพ
3.5 วิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนา
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ขึน้ โดยการพรรณนาเพือ่ สรุปผลการสร้างนวัตกรรม
และวิ เ คราะห์ ผ ลประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต ่ อ
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติการทดสอบ (t-Test)
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย แยกตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวิจัย 3 ข้อ โดยสามารถรายงานผลได้ดังนี้
ผลการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก รอบ
แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง
ความรูเ้ พือ่ การสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง
เพื่อลดสภาพปัญหาที่ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์
การเรียนรู้กับปัญหาในชีวิตจริงได้ (Real World
Problems) และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นมี ทั ก ษะ
ในการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งตอบสนองนโยบาล
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรมผลั ก ดั น
สู่ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนา
ขึ้นนี้ประกอบ 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) การเชื่อมโยง
ความรู้ (Connectivism) ก�ำหนดเป็นขั้นเป้าหมาย
ในการเรียนรู้โดยก�ำหนดโจทย์พร้อมเงื่อนไขให้มี
การติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารผลิตชิน้ งานทีน่ ำ� ไปใช้งานจริง 2) การสร้าง
ความรู้นิยม (Constructivism) ก�ำหนดเป็นขั้น
การพัฒนา ผูเ้ รียนบูรณาการเชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมกับ
ข้อมูลใหม่ เกิดเป็นสร้างความรู้ใหม่ผ่านการติดต่อ
สื่อสารและการปฏิบัติ และ 3) นวัตกรรมแบบ
ประสบการณ์จริง (Innovation in the Real World)
คือผลผลิตทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ โดยรูปแบบการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นนี้มีชื่อว่า “C2I Model” แสดงดังภาพ
ที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการสร้ างความรู้นิยมและทฤษฎีการ
พื่อ้ดการสร้
างนวัตกรรมแบบประสบการณ์
จ้นริิยงมและทฤษฎีการ
ภาพที
1 กรอบแนวคิดเชืดรู่อปรูปมโยงความรู
แบบการเรียย้ เนรู
นรู
างความรู
ภาพที
่ 1 ่ กรอบแนวคิ
แบบการเรี
้ ด้้ววยทฤษฎี
ยทฤษฎีกการเรี
ารเรียยนรูนรู้แ้ บบการสร้
แบบการสร้
างความรู
้ นิยมและทฤษฎีการ
เชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง
เชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้ างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริ ง
ผลการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบ
ความสอดคล้ องเท่ากับ 0.6 ถึง 1.0 แสดงให้ เห็น
ฒ นารู ป แบบการเรี
ย นรู ้ แ บบ
องเท่ากับ 0.6องทุ
ถึง 1.0
แสดงให้นเห็และได้
นว่า รั บ
C2I Modelผลการพั
จากผลการประเมิ
นความสอดคล้
อง ความสอดคล้
ว่ า มี ค วามสอดคล้
ก ประเด็
ผลการพั
ฒ นารู ป แบบการเรี
ย นรู้ แบบอง มีคความสอดคล้
องเท่
ากับน0.6
ถึง 1.0
C2I Model
จากผลการประเมิ
นความสอดคล้
วามสอดคล้องทุ
กประเด็
และได้
รับข้แสดงให้
อเสนอ เห็น
ของรู ปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง ซึง่ รูปแบบการเรี ยนรู้
ปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญจ�นำความสอดคล้
นวน 5 คน พบว่
บปรุง ซึ่งรูปองทุ
แบบการเรี
ยนรูน้หลัและได้
งการ รั บ
C2Iของรู
Model
จากผลการประเมิ
องา แนะในการปรั
ว่ า มี ค วามสอดคล้
ก ประเด็
ร่ างรู ปแบบการเรี
ยนรู้แ้แบบ
Model
มีคค่า่าดัดัชชนีนี ปรับหลั
งงการปรั
ปรุงแสดงดั
งภาพที่ 2
ปแบบการเรี
บบC2I
C2I
Model
แสดงดับงภาพที
่ 2 บปรุ
ของรูร่าปงรูแบบ
โดยผู้เชีย่ยนรูวชาญจํ
านวน
5 คนมีพบว่
า
ข้ ปรุ
อเสนอแนะในการปรั
ง ซึง่ รูปแบบการเรี ยนรู้
ร่ างรู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ C2I Model มีค่าดัชนี
หลังการปรับปรุงแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและ

ภาพที
่ 2 รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการสร้ างความรู้นิยมและ
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้ างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริ ง
ภาพที่ 2 รูปแบบการเรี ยนรู้ด้วยทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการสร้ างความรู้นิยมและ
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้ างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริ ง
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C2I Model
Connectivism (C5 Model: Namon,2010)

Constructivism

กําหนดโจทยพรอมเงื่อนไข ใหมีการติดตอ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
การผลิตชิ้นงานที่สามารถนําไปใชงานไดจริง

ผูเรียนบูรณาเชื่อมโยงความรูเดิมกับขอมูลใหม
เกิดเปนสรางความรูใหม ผานการลงมือกระทํา

ขั้นกําหนดเปาหมาย

วิเคราะหบริบท

-วิเคราะหเนื้อหารายวิชา
-วิเคราะหผูเรียน
-วิเคราะห บุคคล ชุมชน
หรือบริษัท หนวยงานที่
เกี่ยวของ
-วิเคราะหเวลา

1.Connective Knowledge ความรู เรื่อง
เนื้อหาที่จะสอนหรือเนื้อหาที่จะใหผูเรียนได
เรียนรู บุคคล ชุมชน หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
2.Connective Resources แหลงเรียนรู จัด
กิจกรรมใหศึกษาจากแหลงเรียนรูจริง
3.Connective Collaboration ความ
รวมกันเรียนรูและแกปญหาจัดกิจกรรม
แบงกลุมใหระดมความคิดและนําเสนอในกลุม
ระหวางกลุม และระหวางบุคคลในชุมชน หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ
4.Connective Communication การ
ติดตอสื่อสาร จากการจัดกิจกรรมตามขอที่ 2
และ 3
5.Connective Creativities ความคิด
สรางสรรคนําผลที่ไดจากแตละกลุมมาสรุป
หรือตกผลึก

ขั้นการพัฒนา

-Creativities สรางความรู
-Collaborative พัฒนาความคิดรวบยอดของ
ตนเอง ไดมาจากการรวมแบงปน แนวคิดที่
หลากหลายในกลุมและระหวางกลุม
-Communication การติดตอสื่อสารกับ
บุคคล ชมชน หรือบริษัท
โดยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. พัฒนา เริ่มดําเนินการพัฒนาตามหลัก
กระบวนการการพัฒนาที่สอดคลองกับรายวิชา
2. นําเสนอ นําเสนอผลงานเบื้องตน โดยใหทุก
คนภายในกลุมและระหวางกลุมไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็น และผูสอนใหคําแนะนํา
3. ปรับปรุง ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
4. ทดสอบ นําไปใหหนวยงานที่ไดติดตอ
ประสานไวในขั้นแรกทดสอบ ประเมินผล
5. ขั้นการสรุป ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายและสรุปผลการเรียนรูรวมกัน

ประเมินผล

-นวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใชงานไดจริง
-ทักษะการสราง
นวัตกรรม
-ทักษะอาชีพและการ
เรียนรู

ภาพที
ตอนการด�
ำาเนิเนินนกิกิจจกรรมการเรี
Model
ภาพที่ 3่ 3ขัขั้นนตอนการดํ
้
กรรมการเรียยนรู
นรู้้ดด้้ววยย C2I
C2I Model
จากภาพที่ 3 ขัน้ ตอนของกิ จกรรมการ

จากภาพที่ 3 ขัน้ ตอนของกิจกรรมการเรียน
เรี ย น รู้ ด้ ว ย C2 I Model ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
รู้ด้วยรายละเอี
C2I Model
สามารถอธิบายรายละเอียด
ยดได้ ดงั นี ้
ได้ดังนี้
1. วิ เ ค รา ะ ห์ บ ริ บ ท ป ระ ก อ บ ด้ ว ย
1.
วิ
บริบท ประกอบด้
วย วิเผูคราะห์
วิ เ คราะห์เคราะห์
เนื อ้ หารายวิ
ช า วิ เ คราะห์
้ เรี ยน
เนื้อหารายวิ
ช
า
วิ
เ
คราะห์
ผ
ู
้
เ
รี
ย
น
วิ
เ
คราะห์
บ
ุคคล่
วิเคราะห์ บุค คล ชุม ชนหรื อ บริ ษั ท หน่ ว ยงานที
ชุ ม ชนหรื
ษั ท เคราะห์
หน่ ว ยงานที
เกี่ยวข้ออบริ
ง และวิ
เวลา ่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
วิเคราะห์เวลา2. ขันดํ
้ าเนินกิจกรรม ประกอบด้ วย ขัน้
2.
ขั
้
น
ด�
ำ เนิและขั
น กิ จนการพั
วย
กําหนดเป้าหมาย
้กรรม ฒประกอบด้
นา
ขั้นก�ำหนดเป้าหมาย
การพั้ ฒาหมาย
นา ผู้ สอน
2.1) และขั
ขั น้ กํ า้นหนดเป
		
2.1) 		ขัใ ห้้ นมีก�คำวามสอดคล้
หนดเป้ า หมาย
ผู ้ สอ้ หา
อน
กํ า หนดโจทย์
อ งกั บ เนื
ก� ำ หนดโจทย์
ห้ มพร้ี คอวามสอดคล้
อ งกั
เนื้ ดอต่หาอ
รายวิชาที่สใอน
มเงื่อนไขโดยให้
มีกบารติ
รายวิชาที่สอน พร้อมเงื่อนไขโดยให้มีการติดต่อ
ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การผลิตชิน้ งานทีส่ ามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ซึง่ ใน

ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําไปสูก่ าร

ขั้ นผลิตอนนี
้ ประกอบด้ ว ย (1) Connective
ตชิน้ งานที่ สามารถนํ าไปใช้ งานได้ จริ ง ซึ่งใน
Knowledge
ความรู้ เรื่อง เนื้อหาที่จะสอนหรือ
ขั น้ ต อ น นี ้ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย (1 ) Connective
เนืKnowledge
้อหาที่จะให้ความรู
ผู้เรียนได้
เรียนรู้ บุคคล ชุมชน หรือ
้ เรื่ อ ง เนื อ้ หาที่ จ ะสอนหรื อ
บริเนืษ้อหาที
ัทที่เกี่จ่ยะให้
วข้ผอ้ เู งรี ย(2)
Connective Resources
นได้ เรี ยนรู้ บุคคล ชุมชน หรื อ
แหล่
งเรียนรู้จัดกิจกรรมให้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (2) Connective Resources
จริแหล่
ง (3)งเรีConnective
Collaboration ความร่วมกัน
ยนรู้จดั กิจกรรมให้ ศกึ ษาจากแหล่งเรี ยนรู้
เรียจรินรูง (3)
้และแก้
ปัญหาจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้ระดม
Connective Collaboration ความร่ วมกั น
ความคิ
และน�ปัำญเสนอในกลุ
่ม ระหว่
่ม และ
เรี ยนรู้แดละแก้
หาจัดกิจกรรมแบ่
งกลุาม่ งกลุ
ให้ ระดม
ระหว่
า งบุดและนํ
ค คลในชุ
ม ชน หรื่ม อระหว่
บริ ษาั ทงกลุ
ที่ เ่มกี่ ยและ
วข้ อ ง
ความคิ
าเสนอในกลุ
(4)ระหว่
Connective
างบุคคลในชุมCommunication
ชน หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้การติ
อง (4)ด ต่ อ
สื่อConnective
สาร จากการจั
ดกิจกรรมตามข้
3 และ
Communication
การติอ ด2ต่อข้สือ่อสาร
(5) Connective Creativities ความคิดสร้างสรรค์
น�ำผลที่ได้จากแต่ละกลุ่มมาสรุปหรือตกผลึก
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		 2.2) 		ขั้นการพัฒนา ผู้เรียนบูรณาการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ เกิดเป็นสร้าง
ความรู ้ ใ หม่ ผ่ า นการลงมื อ กระท� ำ ซึ่ ง ในขั้ น
การพัฒนาประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ
Creativities สร้างความรู้ Collaborative พัฒนา
ความคิดรวบยอดของตนเอง ได้มาจากการร่วม
แบ่งปัน แนวคิดที่หลากหลายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม และCommunication การติดต่อสื่อสารกับ
บุคคล ชมชน หรือบริษทั โดยด�ำเนินการตาม ล�ำดับ
ขั้นตอนดังนี้ (1) พัฒนา เริ่มด�ำเนินการพัฒนาตาม
หลักกระบวนการการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับรายวิชา
(2) น�ำเสนอ น�ำเสนอผลงานเบื้องต้น โดยให้ทุกคน
ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้รว่ มกันแสดงความ
คิ ด เห็ น และผู ้ ส อนให้ ค� ำ แนะน� ำ (3) ปรั บ ปรุ ง

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (4) ทดสอบ เป็นการ
ทดสอบความใช้ ง านได้ โ ดยน� ำ นวั ต กรรมไปให้
หน่วยงานที่ได้ติดต่อประสานไว้ในขั้นแรกทดสอบ
แล้วประเมินผล (5) ขั้นการสรุป ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน
3. ประเมินผล ประกอบด้วย นวัตกรรม
ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ง านได้ จ ริ ง ทั ก ษะการสร้ า ง
นวัตกรรม และทักษะอาชีพและการเรียนรู้
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรูแ้ บบ C2I Model โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
6 คน พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x= 4.43, S.D = 0.42 ) ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I Model
รายละเอียด

X

S.D

ความเหมาะสม

1. หลักการและแนวคิดทีใ่ ช้เป็นพืน้ ฐานในการออกแบบรูปแบบการ 4.42 0.55
เรียนรูด้ ว้ ยทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบการสร้างความรูน้ ยิ มและทฤษฎี
การเชือ่ มโยงความรูเ้ พือ่ การสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง
2. วัตถุประสงค์ของการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี 4.47 0.50
การเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง
ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง
3. รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ 4.41 0.42
นิยมและทฤษฎีการเชือ่ มโยงความรูเ้ พือ่ การสร้างนวัตกรรมแบบ
ประสบการณ์จริง

มาก

ภาพรวมของผลการประเมิน

มาก

4.43 0.42

มาก
มาก
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ผลการประเมินความเหมาะสมของขัน้ ตอน
การด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย C2I Model
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 6 คน พบว่า ความเหมาะสม
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ของขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.44 , S.D = 0.29 ) ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย C2I Model
รายละเอียด
1. วิเคราะห์บริ บท
2. ขันกิ
้ จกรรมการเรี ยนรู้
2.1 ขันก�
้ ำหนดเป้าหมาย
2.2 ขันการพั
้
ฒนา
3. ประเมินผล
ภาพรวมของผลการประเมิน

3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี
การเรียนรูแ้ บบการสร้างความรูน้ ยิ มและทฤษฎีการ
เชื่ อ มโยงความรู ้ เ พื่ อ การสร้ า งนวั ต กรรมแบบ
ประสบการณ์จริง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
น�ำรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ในรายวิชาการจัดการ
เรียนรูค้ อมพิวเตอร์ มีผเู้ รียนจ�ำนวน 60 คน และวิชา
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มีผเู้ รียนจ�ำนวน 65
คน รวมทั้งหมด 125 คน โดยวิชาการจัดการเรียนรู้

X

S.D

ความเหมาะสม

4.38

0.24

มาก

4.37
4.53
4.50

0.35
0.30
0.42

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.44

0.29

มาก

คอมพิวเตอร์ผลผลิตนวัตกรรมแบบประสบการณ์
จริง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติ
การสอนตามแผนแบบแยกตามกลุ่มมีจ�ำนวนผล
งานทั้งหมด 18 ผลงาน ส่วนวิชาหลักการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ มีโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นเป็น
จ�ำนวน 11 ผลงาน โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งหมดหลังการเรียนรู้ด้วย C2I Model
n=125

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

X

S.D

ขั้นกำ�หนดเป้าหมาย
ขั้นการพัฒนา
ผลผลิตนวัตกรรมแบบระสบการณ์จริง

4.10
4.37
4.38

0.54
0.42
0.62

มาก
มาก
มาก

สรุปรายการประเมิน

4.27

0.41

มาก

ผลจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้เรียนหลังการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบ C2I Model ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า
ขั้นก�ำหนดเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ขั้นการพัฒนา
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ผลผลิตนวัตกรรมแบบประสบการณ์
จริงมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์มาก ค่าเฉลีย่

เท่ากับ 4.38 และสรุปรายการประเมินโดยรวม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 เมือ่ พิจารณาความพึงพอใจของผูเ้ รียน
โดยจ�ำแนกตามรายวิชา โดยใช้สถิติการทดสอบ
t-Test นัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 4 ชี้ให้เห็นว่า ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนทั้งสองวิชาไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้
ด้วย C2I Modelจ�ำแนกตามรายวิชา

รายการประเมิน

วิชา
การจัดการเรียน หลักการเขียน
รู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเชิงวัตถุ
(n=60)
(n=65)
S.D
S.D
X
X

t

Sig

ขันก�
้ ำหนดเป้าหมาย
ขันการพั
้
ฒนา
ผลผลิตนวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง

4.05
4.45
4.42

0.52
0.46
0.73

4.13
4.28
4.33

0.55
0.36
0.49

0.751 .454
2.334 .021
0.815 .417

สรุปรายการประเมิน

4.31

0.43

4.24

0.39

0.861 .064
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วย
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้นิยมและ
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรม
แบบประสบการณ์จริงนี้ รูปแบบการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นา
ขึ้นมีชื่อเรียกว่า “C2I Model” มีองค์ประกอบคือ
1) การเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) ก�ำหนด
เป็นขั้นเป้าหมายในการเรียนรู้โดยก�ำหนดโจทย์
พร้อมเงือ่ นไขให้มกี ารติดต่อประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไป สู่การผลิตชิ้นงานที่น�ำไปใช้
งานจริง 2) การสร้างความรูน้ ยิ ม (Constructivism)
ก� ำ หนดเป็ น ขั้ น การพั ฒ นา ผู ้ เ รี ย นบู ร ณาการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ เกิดเป็นสร้าง
ความรู้ใหม่ผ่านการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติ
และ 3) นวัตกรรมแบบประสบการณ์จริง (Innovation
in the Real World) คือผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และจากการน�ำรูปแบบการ
เรียนรูไ้ ปทดลองจริงกับกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการจัดการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ วิชาหลักการเขียน
โปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ รวมจ� ำ นวน 125 คน พบว่า
วิชาการจัดการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ผู้เรียนมีผลผลิต
นวั ต กรรมแบบประสบการณ์ จ ริ ง ด้ ว ยการน� ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน
ทุ ก คนได้ รั บ ประสบการณ์ ส อนที่ โ รงเรี ย นคนละ
1 คาบเรี ย น และมี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
รายคาบทุกคน โดยเมื่อรวมเแผนการจัดการเรียนรู้
โดยแยกตามเนื้ อ หาเรื่ อ งและโรงเรี ย นที่ ส อนมี
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จ�ำนวนผลงานทั้งหมด 18 ผลงาน ผู้เรียนมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์มาก (X= 4.31,
S.D = 0.43) ส่วนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ ผลผลิตนวัตกรรมคือโปรแกรมรวมจ�ำนวน
ทั้งหมด 11 โปรแกรม ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์มาก (X = 4.24, S.D = 0.39)
ผู ้ เ รี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในการสร้ า ง
นวัตกรรม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558) ผู้เรียน
สามารถผลิตนวัตกรรมได้และเป็นนวัตกรรมแบบ
ประสบการณ์จริง ส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์
สิ่งที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิตจริง
ได้ (อมรา อิทธิพงษ์, 2556) อีกทั้งยังได้องค์ความรู้
ใหม่จากการเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากการเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จากประสบการณ์จริง
และจากการสื่ อ สารกั บ บุ ค คล ตามที่ ณมน
จีรังสุวรรณ (2558) กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น
มิได้เกิดจากตัวบุคคลภายในตัวเองเท่านัน้ อาจเกิด
ขึ้นภายในตัวบุคคลหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได้
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างรายวิชาพบว่า ไม่แตกต่างกัน จากผลจาก
วิจัยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I
Model เป็นรูปแบบทีส่ ามารถน�ำไปด�ำเนินกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต นวั ต กรรมแบบ
ประสบการณ์ จ ริ ง ได้ ถึ ง แม้ ก ลุ ่ ม หมวดวิ ช าจะ
แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะการผลิต
นวัตกรรม ทักษะการอาชีพและการเรียนรู้ รูปแบบ
การเรี ย นรู ้ แ บบ C2I Model ยั ง ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้น
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (สุวทิ ย์ เมษินทรีย,์
2559) อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการสร้างความรู้นิยมและทฤษฎีการเชื่อมโยง
ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมแบบประสบการณ์
จริงหรือ C2I Model เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะ
ส�ำหรับเนื้อหาวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้สอนควร
ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้อย่างลึก
ซึง้ วิเคราะห์เนือ้ หาเป้าหมายของรายวิชา วิเคราะห์
ผูเ้ รียน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน�ำรูปแบบการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้รูปแบบการเรียนรู้แบบ C2I
Model สามารถน�ำไปใช้ได้กับรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ
2. ศึกษาเพิ่มเติมด้านการพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

บรรณานุกรม
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2559). เมือ่ Thailand 4.0 ถูกขับเคลือ่ นด้วย Education2.0. วารสารสานปัญญา. 26.
ณมน จีรังสุวรรณ. (2558). หลักการออกแบบและประเมิน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตต�ำราเรียนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2555). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงการ.กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558) ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา สังข์พมุ่ . (2554). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีเชือ่ มโยงนิยม. วารสารการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา. 1 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
สนิท สิทธิ. (2557). รูปแบบการสอนผ่านเว็บตามทฤษฎการเรียนรูค้ อนเน็ตติวซิ มึ เพือ่ การสร้างเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.
ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฏร [ออนไลน์] ประเทศไทย 4.0 เอกสารวิชาการ [สืบค้น
เมื่อ 28 สิงหาคม 2559] จาก http://www.parliament.go.th/library
สุวิทย์ เมษินทรีย์. [ออนไลน์]. แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 . ค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2559, จาก
http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_
358135.pdf

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

67

อมรา อิทธิพ.ษ์ (2556) อิทธิพลของสื่อการสอนแบบ Cyber Lab ที่มีผลต่อมโนทัศน์ที่เปลี่ยนไปของ
การ เรียนรู้จากการใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางฟิสิกส์: กรณีศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่ ลง
ทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนนั ทา. รายงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Kop, R. and A. Hill. (2008). [serial online]. Connectivism: Learning theory of the future or vestige
of the past. International Review of Research in Open and Distance Learning. 9 3).
Cited 3 Sep 2016, Available from: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/
view/523/1103
Schmidt, R., Möhring, M., Härting, R. C., Reichstein, C., Neumaier, P., & Jozinović, P. (2015, June).
Industry 4.0-potentials for creating smart products: empirical research results.
In International Conference on Business Information Systems (pp. 16-27). Springer
International Publishing.
Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age, In International of
Instructional Technology and Distance Learning. 2(1) : 3-10.

