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คํานํา 

  

  เอกสารรวบรวมสรุปรายงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติสาขาการศึกษาและสาขา            

ที่เกี่ยวของฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนเอกสารประกอบ “โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ระดับชาต ิสาขาการศกึษาและสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556” ของคณาจารย บัณฑติระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีการศึกษา พัฒนศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตและ             

การพัฒนามนุษย การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศกึษา หลักสูตรและการนเิทศ หลักสูตรและการสอน 

และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจากหนวยงาน

ภายนอก ไดแก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รวมนําเสนอ

ผลงานวจิัยดวย  โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติฯ ดังกลาวนี้ กําหนดจัด              

ในวันเสารที่  6 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ ช้ัน 5 อาคารศึกษา 3                  

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่มี

ผลงานวิจัย และไดรับทุนวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร หรือแหลงทุนอ่ืน ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอผลงานวิจัย                

สูชุมชนและสังคมรวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ   

เพื่อเสรมิสรางศักยภาพในการวจิัย ตลอดจนนําผลการวจิัยไปพัฒนาการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ 

และนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

 เนื้อหาภายในเลมเอกสารฯ ประกอบดวยสรุปรายงานวิจัยของคณาจารย   บัณฑิต                 

ระดับบัณฑติศกึษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก พรอมประวัติโดยยอของผูวิจัยโดยจําแนกตาม

สาขาวชิาตาง ๆ  

 การจัดทํ า เอกสารครั้ งนี้สํ า เ ร็ จลุล วง โดยได รั บความร วมมืออย างดี ยิ่ ง จากทุกฝ าย                           

และคณะกรรมการจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธระดับชาติ สาขาการศึกษา            

และสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556  ทัง้นี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถ 

ใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา                

ในโอกาสตอไป 

 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัตวัิตร) 

คณบดคีณะศกึษาศาสตร 
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สารบัญ 

เร่ือง หนา 

งานวจัิยของคณาจารยคณะศกึษาศาสตร 

การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรใีหเปน 

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยนื 

โดย วรรณวรี  บุญคุม 

1 

การใชสุนทรยีสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้งคําถามของนักศกึษา          

ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

โดย วสูิตร  โพธิ์เงนิ 

8 

การพัฒนารูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสรมิความคิด

สรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา ของนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต  

คณะศกึษาศาสตร 

โดย ศวินติ  อรรถวุฒกุิล 

23 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตรเพื่อสงเสรมิความสามารถในการคิด 

ข้ันสูงและจติตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โดย ชมนาด  เช้ือสุวรรณทว ี

33 

การพัฒนารูปแบบการสอนอานเนนภาระงานโดยใชกลวิธอีภิปญญาสําหรับ 

ผูใหญเพื่อสงเสรมิความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

โดย วภิาดา พูลศักดิ์วรสาร 

46 

การพัฒนาโมดูลการอานภาษาอังกฤษธุรกจิที่เนนจรยิธรรมธุรกจิเพื่อสงเสรมิทักษะการ

อานอยางมีวจิารณญาณและความตระหนักดานจริยธรรมทางธุรกจิสําหรับนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 

โดย ยุพรพรรณ  ตันตสัิตยานนท 

53 

ปฏิสัมพันธระหวางการเรยีนรวมกันแบบผสมผสานที่ใชเทคนคิการคิดแนวขางตางกันกับ

นักศึกษาที่มีระดับความคิดสรางสรรคตางกันที่สงผลตอความคิดสรางสรรคของ 

นักศึกษาคณะนเิทศศาสตร สาขาวชิาการโฆษณา 

โดย อภนิภัศ  จิตรกร 

61 
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งานวทิยานพินธของของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลักสูตรและการนเิทศ 

การพัฒนาแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจโดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 

โดย ศลิปน  บุญจันทรศรี 

68 

การพัฒนาแบบฝกเสรมิทักษะการเขียนสรุปความโดยใชขอมูลทองถิ่นไทยทรงดํา  

อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร ี สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 

โดย เนาวรัตน  เจตด ุ

74 

การพัฒนาผลการเรยีนรูเรื่องความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติสองมิตแิละสามมิต ิ

ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ดวยการจัดการเรยีนรูโดยใชงานเปนฐาน 

โดย สราวุธ  ปงผลพูล 

82 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนวชิาภาษาไทยเรื่องการใชประโยคเพื่อ 

การสื่อสาร สําหรับนักเรยีนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพปที่ 1 วทิยาลัยอาชีวศึกษา 

เทศบาลนครปฐม 

โดย  ฉัตรชนกานต เปรมพัฒนพันธ 

91 

การพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวจิารณญาณดวยวธิีการจัดการเรยีนรู 

แบบอุปนัยของจอหนสจอตมิลล  สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 

โดย เตอืนใจ  คดด ี
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนสังคมศกึษา   

การพัฒนาผลการเรยีนรู เรื่อง กฎหมายอาญานารูและทักษะการคิดอยาง 

มีวจิารณญาณของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบไตรสิกขา 

โดย ปุณณวัช  ทัพธวัช 
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิารณญาณ เรื่อง ประเด็นทางสังคมของนักเรยีน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 โดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบซักคาน 

โดย ธนภูม ิ พุมจันทร 

117 
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 

ในฐานะภาษาตางประเทศ 

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการอานภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการตูน เพื่อเสรมิ

ทักษะและทัศนคติที่ดตีอการอานของนักศกึษาช้ันปที่ 2 คณะศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

โดย เอกภพ  ไชยยา 
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การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อ

พัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 

โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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โดย ธมน  ชัชวาลกจิกุล 

งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาพัฒนศกึษา 
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วทิยาลัยแสงธรรม 
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ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษาไปสู

การปฏิบัตขิองสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

โดย วรพจน  รุงอรุณ 
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พินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน 
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จรยิธรรมในการบรหิารงานบุคคลของคณะอนุกรรมการขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา เขตพื้นที่การศกึษา 

โดย ชัยนนท  นลิพัฒน 
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งานวทิยานพินธของนักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 
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ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรยีน 
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บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของการวจิัยนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก เพื่อ

สงเสรมิความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา การวิจัยและการพัฒนากระบวนการแบงออกเปน

สามข้ันตอน คือ ระยะที่ 1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวของ สัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ ข้ันตอนของกระบวนการแบงปนความรู และพัฒนาตนแบบ ระยะที่ 2 

ศกึษาผลการใชรูปแบบฯ ระยะที่ 3 นําเสนอรูปแบบฯ ผลการวิจัยพบวา 1. องคประกอบของการแบงปน

ความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรคในการผลติสื่อการศึกษา ประกอบไป

ดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) บุคคลสรางสรรค 2) ความรูสรางสรรค 3) เทคโนโลยีสรางสรรค                         

4) กระบวนการสรางสรรค และ 5) ผลงานสรางสรรค 2. ข้ันตอนการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวย

เว็บล็อก ประกอบดวย 7 ข้ันตอน คอื ข้ันตอนที่ 1 เตรยีมความพรอม ข้ันตอนที่ 2 คนพบปญหา ข้ันตอนที่ 

3 คนหาทางออก ข้ันตอนที่ 4 บมเพาะความคิด ข้ันตอนที่ 5 สรางสรรคผลงาน ข้ันตอนที่ 6 พิสูจน

ความคิด และข้ันตอนที่ 7 นําเสนอและเผยแพร และพบวา กลุมทดลองมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงข้ึน

หลังการเขารวมกจิกรรมตามกระบวนการสรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 คะแนนผลงาน

การผลติสื่อการศกึษาไดรับการประเมินอยูในระดับปานกลาง รูปแบบฯ ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของกลุมทดลองที่มีตอการใชงานเว็บล็อก และ

กจิกรรมการแบงปนความรู อยูในระดับมาก 

คําหลัก: การแบงปนความรู/ เว็บล็อก/ ความคิดสรางสรรค/ การผลติสื่อการศกึษา  
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บทนํา  

ความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถทางสมองในการคิดไดหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย 

(Divergent Thinking) ดวยการคิดดัดแปลง ผสมผสานความคิดเดิมกับสิ่งใหม คิดไมซํ้าใคร จินตนาการ

ประยุกตที่สามารถนําไปสูการประดิษฐ คิดคนสิ่งใหมๆ (Guilford, J.P., 1968; Torrance 1962, 1974;                

อาร ีพันธมณี, 2546; ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546) ซ่ึงนักศกึษาระดับปริญญาบัณฑิตจําเปนตองฝกฝน 

และพัฒนาความคิดสรางสรรค เพราะการออกแบบ และการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอนเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตที่มีฐานะเปนนักปฏิบัติการ                  

ในวชิาชีพครูควรมี เพราะสื่อการศึกษาที่สรางสรรคจะเปนเครื่องมือที่เปนตัวกลางในการถายทอดสาระ

ความรูประสบการณจากผูสอนไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเราความสนใจ ชวยพัฒนา                   

การเรยีนรู สรางความทรงจําไดอยางถาวร และยังเปนตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใน

รายวชิานัน้ๆ ไดอีกดวย (AECT, 2010) ทั้งนี้เว็บล็อก (Web logs)เปนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตอยาง

หนึ่ง ที่สามารถบันทกึขอมูล เนื้อหาสาระสารสนเทศตางๆ ไวอยางเปนระเบยีบ เปนเครื่องมือหรือชองทาง

ใหผูเรียนเขียนสะทอนความคิด แสดงความคิดเห็น เพื่อเปนการตอยอดความรู  ชวยใหเกิดการแบงปน

ความรูระหวางกัน (Fessakis, Tatsis & Dimitracopoulou, 2008)  สงเสริมใหผูเรียนไดเขามามีสวนรวมใน

การแบงปนความรูที่เปนนัย (Sharing Tacit Knowledge) ไปสูความรูแบบเปดเผย (Explicit Knowledge) 

(Nonaka, I. , Toyama, R. Konno, N., 2000; วจิารณ พานชิ, 2548) จึงสามารถเปนเครื่องมือที่ใชไดในทุก

ข้ันตอนของกระบวนการคิดสรางสรรค ชวยในการบันทกึรวบรวม แยกแยะประเภท สรางความสัมพันธของ

ความคิดอยางเปนระบบ มองเห็นความเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ โดยการเขียนบันทึกเปน

ตัวอักษรหรือวาดออกมาเปนรูปภาพ แลวนําไปบันทึกไวในเว็บล็อก ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาความคิด

สรางสรรคไดเปนอยางดี 
 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก  

1.1 ผูเช่ียวชาญดานความคิดสรางสรรค ดานการจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ 

ดานการผลติสื่อการศกึษา ซ่ึงเปนผูสอนหรอืผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ มีผลงานเปน

ที่ยอมรับในวงการศึกษา จํานวน 17 คน ทั้งนี้ผูวิจัยมีวิธีการคัดเลือกผูเช่ียวชาญแบบเจาะจง จาก

หลากหลายสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ เพื่อสัมภาษณความคิดเห็น, ตรวจสอบคุณภาพตนแบบ และรับรอง
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แบบจําลองการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิต

สื่อการศกึษา 

1.2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 468213 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค 

(Production of creative educational media) ในภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2554 จํานวน 21 คน ซ่ึงเปน

กลุมทดลองที่ใชในศกึษาผลการใชรูปแบบฯ 

2. ตัวแปรการวจิัย ไดแก 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสริม

ความคิดสรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา  

2.2 ตัวแปรตาม คอื ความคิดสรางสรรค ผลงานการผลิตสื่อการศึกษา และความคิดเห็นที่มี

ตอการใชงานเว็บล็อก และกจิกรรมการแบงปนความรู 
 

วธิกีารศกึษา ผูวจิัยขอนําเสนอข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศกึษา วเิคราะห และสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2. สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็น และดําเนนิการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

3. พัฒนาตนแบบ และตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ 

การแบงปนความรู ผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก 

4. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเทคโนโลยี 

การแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก  

 
 

ผลลัพธที่ได 

1. สรุปขอมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2. ผลการสัมภาษณ และผลการวเิคราะหขอมูล 

ที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

3. ไดตนแบบรูปแบบการแบงปนความรูผานการ

สื่อสารดวยเว็บล็อก และไดรับการปรับปรุงแกไข 

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4. ไดผลการตรวจสอบคุณภาพเทคโนโลยี 

การแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก และ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 

ระยะที ่1 ศกึษา วิเคราะห สังเคราะห หลักการ และแนวคดิที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

องคประกอบ ข้ันตอนของกระบวนการแบงปนความรู และพัฒนาตนแบบ 

ข้ันตอนการดําเนนิการ 
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ระยะที่ 2  ศกึษาผลการใชรูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก 

เพื่อสงเสริมความคดิสรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา 

1. พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช 

ในการศกึษาผลการใชรูปแบบฯ 

2. ดําเนนิการศกึษาผลการใชรูปแบบฯ  

3. วเิคราะห และสังเคราะหขอมูลเชงิปรมิาณ และ 

เชงิคุณภาพ ไดแก  

3.1 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิด

สรางสรรค 

3.2  คะแนนจากแบบประเมินผลงานการผลติ

สื่อการศกึษา  

3.3  ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  

 
 
 
 

ผลลัพธที่ได 

1.  ไดเครื่องมือที่ใชในการศกึษาผลการใชรูปแบบฯ

ประกอบดวย 5 เครื่องมือ  

2. ไดผลการใชรูปแบบฯ ดังนี้ 

2.1 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการเขา

รวมกจิกรรมตามกระบวนการแบงปนความรูผานการ

สื่อสารดวยเว็บล็อก ( = 130.67) มากกวากอน

การเขารวมกจิกรรมตามกระบวนการแบงปนความรู 

ผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก ( = 98.05) อยางมี

นัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05  

2.2 ผลงานการผลติสื่อการศกึษามีคุณภาพอยูใน

ระดับปานกลาง ( = 2.23 S.D. = 0.45)  

2.3 ความคิดเห็นที่มีตอการใชงานเว็บล็อก และ

กจิกรรมการแบงปนความรู กลุมทดลองมีความ

คิดเห็นตอการใชงานเว็บล็อก และกิจกรรมการ

แบงปนความรู ในระดับมาก ( = 4.13 S.D. = 

0.68)   

 

ข้ันตอนการดําเนนิการ 
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รูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรคในการผลิต

สื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต คณะศกึษาศาสตร 

 

ผลลัพธที่ได ข้ันตอนการดําเนนิการ 

ระยะที่ 3 นําเสนอรูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก 

เพื่อสงเสริมความคดิสรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา 

1. สรางแบบรับรองรูปแบบฯ และนําไปให

ผูทรงคุณวุฒริับรองรูปแบบ 

2. นําขอมูล ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ไดมา

ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ 

3. นําเสนอการพัฒนารูปแบบฯ 

 

 
 
 

1. ไดแบบรับรองการพัฒนารูปแบบฯ 
2. ไดผลการรับรองรูปแบบฯ จากผูทรงคุณวุฒวิา  
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.37 S.D. = 
0.71) 
3. ไดรูปแบบการแบงปนความรูผานการส่ือสารดวย
เว็บล็อกเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิต
ส่ือการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร ที่สมบูรณ 
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1. องคประกอบของรูปแบบฯ ซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลตอการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพือ่

สงเสรมิความคิดสรางสรรคในการผลติสื่อการศกึษา ไดอยางมีประสทิธภิาพสูงสุด ไดแก  

1.1 บุคคลสรางสรรค หมายถงึ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการสรางสรรค เปนผูที่มีบทบาท 

และหนาที่ที่สําคัญที่จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกันในการถายโอน แบงปนความรู และแกไขปญหา

รวมกัน โดยการเขารวมกจิกรรม แสดงความคิดเห็น และประสบการณผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกรวมกัน

อยางสมํ่าเสมอ ไดแก 1.1 ผูจัดการรายวิชา (Course Manager) 1.2 ผูเช่ียวชาญ (Experts)  และ1.3 ผูเรียน 

(Learners)  

1.2 ความรูสรางสรรค หมายถงึ สิ่งที่สั่งสมมาจากการมองเห็น ไดยนิ จําได ระลกึได โดยการทํา 

ความเขาใจ การเสาะแสวงหา การศึกษาคนควา การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู

รวมกันผานการมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง แลวนําความรูที่ไดเช่ือมโยง สรางเปนองคความรูใหม สามารถ

นําไปประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนตอการคิดแกไขปญหา การดัดแปลง ผสมผสาน สรางผลงานการผลิต

สื่อการศกึษาที่มีคุณคาไมเคยมีมากอน และไมซํ้าใคร 

1.3 เทคโนโลยีสรางสรรค หมายถึง การสื่อสารผานระบบเครือขายดวยการใชเว็บล็อกมา

ประยุกตใชเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการดําเนนิการ การจัดกิจกรรม การติดตามผลงาน และการประเมิน

การเรยีนการสอน ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และอํานวยคุณประโยชนในเรื่องของเวลาและ

สถานที่ ในการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูรวมกัน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เว็บล็อกของผูจัดการ

รายวชิา เปนศูนยกลางในการแจงขาวสาร ช้ีแจงกิจกรรมและภาระงานใหผูเรียนทราบ ใชในการบริหาร

จัดการสมาชิกภายในเครือขายรายวิชา ใชติดตามขอมูลทางสถิติ เพื่อการวัดและประเมินผล สวนที่ 2           

เว็บล็อกของผูเรยีนเปนรายบุคคล เปนพื้นที่สวนตัวของผูเรยีนที่ใชในการบันทกึขอมูล เอกสาร เนื้อหาสาระ 

สารสนเทศตางๆ และบันทกึผลงานการทํากจิกรรมรวมถงึภาระงานในรายวชิา  

1.4 กระบวนการสรางสรรค หมายถงึ กจิกรรมในแตละข้ันตอนของกระบวนการแบงปนความรู

ผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก เนนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน และกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการผลิตสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรค ที่จะกระตุนความคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการ

แกปญหาหรอืคิดดวยมุมมองที่แปลกใหม และแตกตาง โดยจัดกจิกรรมอยางหลากหลาย และสรางสรรค 

รวมกับการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่สงเสรมิใหบรรลุวัตถุประสงคของการแบงปนความรูไดอยางมี

ประสทิธภิาพ  
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1.5 ผลงานสรางสรรค หมายถึง สื่อการศึกษาที่ผูเรียนคิดคนหรือผลิตข้ึน ไดมาจากการนํา

ความรูสรางสรรคที่ไดจากการเขารวมกจิกรรมในกระบวนการสรางสรรคมาประยุกตใชใหเกิดเปนผลงาน

ในลักษณะตางๆ อาจเปนการคนพบสิ่งใหมที่ยังไมเคยมีใครคิดมากอนหรอืการรวบรวม ดัดแปลงสิ่งเดมิที่มี

อยูแลวนํามาสังเคราะหสรางสรรคใหเกดิสิ่งใหมซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงในบางสวนเพื่อใหมีความแปลกใหมไป

จากเดมิ 

2. กระบวนการสรางสรรค โดยใชวิธีการทั้งแบบเผชิญหนา (Face to Face) และแบบออนไลน (Online) 

ตามสัดสวนรอยละ 40: 60 ทัง้นี้ การพบหนากันแบบเผชิญหนาในช้ันเรยีนเพื่อ (1) ตระเตรียมความพรอม 

สรางความเขาใจ ความตระหนักถึงความสําคัญ และหลักการของกระบวนการแบงปนความรู                            

(2) เสริมสรางประสบการณตรง และดําเนินกิจกรรมกลุมสัมพันธจากการพบผูเช่ียวชาญเพื่อแบงปน

ความรู และ (3) นําเสนอผลงาน ประเมินตนแบบ และเผยแพรผลงานการผลติสื่อการศกึษา ซ่ึงดําเนินการ

ทดลองทัง้สิ้น 15 สัปดาห (แบบเผชิญหนา 6 ครัง้ แบบออนไลน 9 ครัง้) มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ตระเตรียมผูเรียน (Prepare Learners) เปนการเราความสนใจ สรางความ

ตระหนัก และเห็นคุณคาในการเขารวมกจิกรรม เตรยีมความพรอมทักษะการใชงานเครื่องมือการสื่อสาร

ดวยเว็บล็อก จัดกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศในการแบงปนความรู ทบทวนความรู ประสบการณที่

เกี่ยวของกับรายวชิาโดยใชเทคนคิเพื่อสงเสรมิการคิดอยางสรางสรรค 

ข้ันตอนท่ี 2 ระบุปญหา (Identify Problems) เปนการสํารวจเพื่อคนพบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สภาพ ปญหา และอุปสรรคการใชงานสื่อการศกึษาในอดีต และปจจุบัน โดยผูเรียนจะตองศึกษา คนควา 

หาขอมูล วเิคราะหเพื่อระบุปญหาที่เกิดข้ึน จากนั้นตั้งสมมติฐาน เพื่อมองหาจุดเดน จุดดอย และวิธีการ

อยางหลากหลายเพื่อตอบสมมติฐาน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการศึกษาเชิงสรางสรรคใหมๆ 

ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3 คนหาทางเลอืก (Seek Alternative) เปนการมองหาวิธีการ ทางเลือก หรือความ

เปนไปไดในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการศกึษาที่ตอบสมมตฐิานของกลุม โดยการสํารวจหาแนวทางที่มี

อยูอยางหลาย รวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชในการแกปญหา มีการสนทนา แลกเปลี่ยน

ความรู ขอความคิดจากบุคคลรอบขางที่จะชวยในการตัดสนิใจประเมินทางเลอืกที่มีอยูหลายทางเพื่อใหได

แนวทางรวมกัน และฝกออกแบบรางเปนแผนภาพ (Sketch Design) และการเขียนแบบสรุปยอ

แนวความคิด (Design Brief) เกี่ยวกับสื่อการศกึษาในรายวชิาหรอืประเภทของสื่อที่สนใจ 
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ข้ันตอนท่ี 4 บมเพาะความคิด (Incubate Thoughts) เปนชวงของการขบคิด และจินตนาการ

สรางสรรคสิ่งใหมๆ  ซ่ึงตองอาศัยเวลา สมาธิ ความตั้งใจ และความพยายาม ในการสะสมประสบการณ 

ทักษะ และเทคนิคแบบตางๆ จัดใหมีการสํารวจ คนควา สังเกต ลอกเลียนแบบ และการลงมือปฏิบัต ิ

ผนวกกับการระดมพลังความคิดของบุคคลอ่ืนๆ เขามามีบทบาทรวมในการแสดงออกทั้งทางดานความคิด

และแรงบันดาลใจ ที่จะชวยมองเห็นวธิกีารแกปญหา และตอบสมมตฐิานไดในที่สุด 

ข้ันตอนท่ี 5 สรางสรรคผลงาน (Create Products) เปนชวงเวลาของการสรางสรรคผลงานใน

รูปแบบตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว สอดคลองกับการตอบสมมติฐาน และประเด็นปญหาสื่อการศึกษาที่

สนใจ อาจออกมาในรูปแบบขององคความรู การกระทํา วิธีการ เครื่องมือ คูมือ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ มี

การระดมสมองเพื่อทบทวน และปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณเปนระยะๆ 

ข้ันตอนท่ี 6 พิสูจนคําตอบ (Verify Solutions) เปนระยะของการพิสูจน ตรวจสอบผลงานเพื่อ

ยนืยันความคิด มีการนําผลงานไปทดลองใช และมีการประเมินผลเพื่อหาขอจํากัดมาดัดแปลง ปรับปรุง

แกไขผลงานที่สรางสรรคข้ึนใหสามารถนําไปปฏิบัติหรือใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเกณฑ

ตางๆ ในการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ  

ข้ันตอนท่ี 7 นําเสนอผลงาน (Present Products) เปนการนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบ

ตางๆ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไดมีโอกาสช่ืนชม วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น และทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในผลงานการคิดอยางสรางสรรคซ่ึงจะนําไปสูหนทางที่ทําใหเกดิแนวความคิดใหมๆ  ตอไป 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยในคร้ังตอไป 

1. การวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการแบงปนความรูผาน

เทคโนโลยกีารสื่อสารดวยเว็บล็อกไปสงเสรมิ และพัฒนาความรูความสามารถหรือพฤติกรรมในดานอ่ืนๆ 

และในบรบิทที่แตกตางกันไป เชน การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative 

Thinking) การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis – Type Thinking)                  

การเรยีนรูรวมกันเปนทมี (Team Learning) เปนตน  

2. การวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนมี

ความเปนตัวของตัวเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาเสี่ยงที่จะผจญตอสิ่งแปลงใหม ซ่ึงเปนลักษณะ

ที่สําคัญของคนที่มีความคิดสรางสรรค เชน การสรางแรงจูงใจ การสรางความไววางใจ การจัด

สภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศในการเรียนรู รวมถึงสิ่งรบกวน และอุปสรรคตางๆ ที่สงผลตอการ

พัฒนาความคิดสรางสรรคดวย 
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