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คํานํา
เอกสารรวบรวมสรุปรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ ร ะดับชาติ ส าขาการศึก ษาและสาขา
ที่เกี่ยวของฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบ “โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ
ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556” ของคณาจารย บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล ปากร ไดแ ก สาขาวิชาการบริห ารการศึก ษา
จิต วิทยาชุมชน จิต วิทยาการศึกษาพิเศษ เทคโนโลยีก ารศึก ษา พัฒนศึก ษา การศึก ษาตลอดชีวิต และ
การพัฒนามนุษย การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ หลักสูตรและการสอน
และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและนักศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอก ได แ ก คณะครุศ าสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ กาญจนบุ รี มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุรี เขต 4 รวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยดวย โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับชาติฯ ดังกลาวนี้ กําหนดจัด
ในวั น เสาร ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห อ งประชุ ม หลวงพ อ วั ด ไร ขิ ง อุ ป ถั ม ภ ชั้ น 5 อาคารศึ ก ษา 3
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่มี
ผลงานวิจัย และได รับทุน วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร หรือแหลงทุน อื่น ๆ ทั้ง จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย บัณ ฑิต ระดับบัณฑิต ศึก ษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอกไดนําเสนอผลงานวิจัย
สูชุมชนและสังคมรวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรกลุมเปาหมายไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และนําไปใชประโยชนอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื้ อ หาภายในเล ม เอกสารฯ ประกอบด ว ยสรุ ป รายงานวิ จั ย ของคณาจารย บั ณ ฑิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก พรอมประวัติโดยยอของผูวิจัยโดยจําแนกตาม
สาขาวิชาตาง ๆ
การจั ด ทํ า เอกสารครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว ง โดยได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จากทุ ก ฝ า ย
และคณะกรรมการจัดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ ระดับชาติ สาขาการศึกษา
และสาขาที่เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนและสามารถ
ใชเปน แนวทางในการสง เสริมและพัฒนาการจัด การเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยทางการศึก ษา
ในโอกาสตอไป
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อพัฒนารูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก เพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา การวิจัยและการพัฒนากระบวนการแบงออกเปน
สามขั้น ตอน คือ ระยะที่ 1 ศึก ษา วิเ คราะห สัง เคราะห หลัก การ และแนวคิด ที่ เกี่ยวข อง สั มภาษณ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ ขั้นตอนของกระบวนการแบงปนความรู และพัฒนาตนแบบ ระยะที่ 2
ศึกษาผลการใชรูปแบบฯ ระยะที่ 3 นําเสนอรูปแบบฯ ผลการวิจัยพบวา 1. องคประกอบของการแบงปน
ความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา ประกอบไป
ดว ย 5 องค ป ระกอบ ได แ ก 1) บุ ค คลสร า งสรรค 2) ความรูส ร า งสรรค 3) เทคโนโลยี ส รา งสรรค
4) กระบวนการสรางสรรค และ 5) ผลงานสรางสรรค 2. ขั้นตอนการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวย
เว็บล็อก ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพรอม ขั้นตอนที่ 2 คนพบปญหา ขั้นตอนที่
3 คน หาทางออก ขั้น ตอนที่ 4 บมเพาะความคิด ขั้น ตอนที่ 5 สรางสรรคผลงาน ขั้น ตอนที่ 6 พิสูจ น
ความคิด และขั้นตอนที่ 7 นําเสนอและเผยแพร และพบวา กลุมทดลองมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
หลังการเขารวมกิจกรรมตามกระบวนการสรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนผลงาน
การผลิตสื่อการศึกษาไดรับการประเมินอยูในระดับปานกลาง รูปแบบฯ ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และความคิดเห็นของกลุมทดลองที่มีตอการใชงานเว็บล็อก และ
กิจกรรมการแบงปนความรู อยูในระดับมาก
คําหลัก: การแบงปนความรู/ เว็บล็อก/ ความคิดสรางสรรค/ การผลิตสื่อการศึกษา
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บทนํา
ความคิด สรางสรรค คือ ความสามารถทางสมองในการคิด ไดห ลายทิศ ทางหรือแบบอเนกนัย
(Divergent Thinking) ดวยการคิดดัดแปลง ผสมผสานความคิดเดิมกับสิ่งใหม คิดไมซ้ําใคร จินตนาการ
ประยุกตที่สามารถนําไปสูการประดิษฐ คิดคนสิ่งใหมๆ (Guilford, J.P., 1968; Torrance 1962, 1974;
อารี พันธมณี, 2546; ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546) ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจําเปนตองฝกฝน
และพัฒนาความคิดสรางสรรค เพราะการออกแบบ และการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนเป น สิ่ ง สํ าคัญ สํา หรั บนัก ศึก ษาในหลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ มีฐ านะเป น นั ก ปฏิ บัติ ก าร
ในวิชาชีพครูควรมี เพราะสื่อการศึกษาที่สรางสรรคจะเปนเครื่องมือที่เปนตัวกลางในการถายทอดสาระ
ความรูป ระสบการณจ ากผู ส อนไปยั ง ผูเ รียนไดอ ยางมีประสิท ธิภาพ ช วยเราความสนใจ ช วยพั ฒนา
การเรียนรู สรางความทรงจําไดอยางถาวร และยังเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นๆ ไดอีกดวย (AECT, 2010) ทั้งนี้เว็บล็อก (Web logs)เปนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตอยาง
หนึ่ง ที่สามารถบันทึกขอมูล เนื้อหาสาระสารสนเทศตางๆ ไวอยางเปนระเบียบ 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; วิจารณ พานิช, 2548) จึงสามารถเปนเครื่องมือที่ใชไ ดในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการคิดสรางสรรค ชวยในการบันทึกรวบรวม แยกแยะประเภท สรางความสัมพันธของ
ความคิดอยางเปนระบบ มองเห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ โดยการเขียนบันทึกเปน
ตัวอักษรหรือวาดออกมาเปนรูปภาพ แลวนําไปบันทึกไวในเว็บล็อก ซึ่งจะสง ผลตอการพัฒนาความคิด
สรางสรรคไดเปนอยางดี
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก
1.1 ผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค ดานการจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ
ดานการผลิตสื่อการศึกษา ซึ่งเปนผูสอนหรือผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ มีผลงานเปน
ที่ย อมรั บ ในวงการศึก ษา จํ านวน 17 คน ทั้ ง นี้ผู วิ จั ยมี วิ ธีก ารคั ด เลือ กผูเ ชี่ ยวชาญแบบเจาะจง จาก
หลากหลายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อสัมภาษณความคิดเห็น, ตรวจสอบคุณภาพตนแบบ และรับรอง
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แบบจําลองการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อส งเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิต
สื่อการศึกษา
1.2 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 468213 การผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษาเชิ ง สร า งสรรค
(Production of creative educational media) ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554 จํานวน 21 คน ซึ่งเปน
กลุมทดลองที่ใชในศึกษาผลการใชรูปแบบฯ
2. ตัวแปรการวิจัย ไดแก
2.1 ตัวแปรอิส ระ คือ รูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสริม
ความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรค ผลงานการผลิตสื่อการศึกษา และความคิดเห็นที่มี
ตอการใชงานเว็บล็อก และกิจกรรมการแบงปนความรู
วิธีการศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
องคประกอบ ขั้นตอนของกระบวนการแบงปนความรู และพัฒนาตนแบบ
ขั้นตอนการดําเนินการ

ผลลัพธที่ได

1. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน

1. สรุปขอมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2. ผลการสัมภาษณ และผลการวิเคราะหขอมูล

2. สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็น และดําเนินการ

ที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

3. ไดตนแบบรูปแบบการแบงปนความรูผานการ

3. พัฒนาตนแบบ และตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ

สื่อสารดวยเว็บล็อก และไดรับการปรับปรุงแกไข

การแบงปนความรู ผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ

4. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเทคโนโลยี

4. ไดผลการตรวจสอบคุณภาพเทคโนโลยี

การแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก

การแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก และ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
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ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชรูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา
ผลลัพธที่ได

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช

1. ไดเครื่องมือที่ใชในการศึกษาผลการใชรูปแบบฯ

ในการศึกษาผลการใชรูปแบบฯ

ประกอบดวย 5 เครื่องมือ

2. ดําเนินการศึกษาผลการใชรูปแบบฯ

2. ไดผลการใชรูปแบบฯ ดังนี้

3. วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ไดแก
3.1 คะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิด
สรางสรรค

2.1 กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการเขา
รวมกิจกรรมตามกระบวนการแบงปนความรูผานการ
สื่อสารดวยเว็บล็อก (  = 130.67) มากกวากอน
การเขารวมกิจกรรมตามกระบวนการแบงปนความรู

3.2 คะแนนจากแบบประเมินผลงานการผลิต
สื่อการศึกษา
3.3 ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

ผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก (  = 98.05) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลงานการผลิตสื่อการศึกษามีคุณภาพอยูใน
ระดับปานกลาง (  = 2.23 S.D. = 0.45)
2.3 ความคิดเห็นที่มีตอการใชงานเว็บล็อก และ
กิจกรรมการแบงปนความรู กลุมทดลองมีความ
คิดเห็นตอการใชงานเว็บล็อก และกิจกรรมการ
แบงปนความรู ในระดับมาก (  = 4.13 S.D. =
0.68)
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ระยะที่ 3 นําเสนอรูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินการ

ผลลัพธที่ได

1. สรางแบบรับรองรูปแบบฯ และนําไปให

1. ไดแบบรับรองการพัฒนารูปแบบฯ

ผูทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ

2. ไดผลการรับรองรูปแบบฯ จากผูทรงคุณวุฒวิ า

2. นําขอมูล ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ไดมา

มีความเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.37 S.D. =

ปรับปรุงแกไขรูปแบบฯ

0.71)

3. นําเสนอการพัฒนารูปแบบฯ

3. ไดรูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวย
เว็บล็อกเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิต
สื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร ที่สมบูรณ

รูปแบบการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิต
สื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร
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1. องคประกอบของรูปแบบฯ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการแบงปนความรูผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกเพือ่
สงเสริมความคิดสรางสรรคในการผลิตสื่อการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก
1.1 บุคคลสรางสรรค หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการสรางสรรค เปนผูที่มีบทบาท
และหนาที่ที่สําคัญที่จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธร ะหวางกันในการถายโอน แบงปนความรู และแกไขปญหา
รวมกัน โดยการเขารวมกิจกรรม แสดงความคิดเห็น และประสบการณผานการสื่อสารดวยเว็บล็อกรวมกัน
อยางสม่ําเสมอ ไดแก 1.1 ผูจัดการรายวิชา (Course Manager) 1.2 ผูเชี่ยวชาญ (Experts) และ1.3 ผูเรียน
(Learners)
1.2 ความรูสรางสรรค หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการมองเห็น ไดยิน จําได ระลึกได โดยการทํา
ความเขาใจ การเสาะแสวงหา การศึกษาคนควา การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู
รวมกันผานการมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง แลวนําความรูที่ไดเชื่อมโยง สรางเปนองคความรูใหม สามารถ
นําไปประยุกตใชเพื่อเปนประโยชนตอการคิดแกไขปญหา การดัดแปลง ผสมผสาน สรางผลงานการผลิต
สื่อการศึกษาที่มีคุณคาไมเคยมีมากอน และไมซ้ําใคร
1.3 เทคโนโลยีสรา งสรรค หมายถึง การสื่อสารผานระบบเครือขายดวยการใชเว็บล็อกมา
ประยุกตใชเปนเครื่องมือเพื่อชวยในการดําเนินการ การจัดกิจกรรม การติดตามผลงาน และการประเมิน
การเรียนการสอน ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และอํานวยคุณประโยชนในเรื่องของเวลาและ
สถานที่ ในการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูรวมกัน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เว็บล็อกของผูจัดการ
รายวิชา เปนศูนยกลางในการแจงขาวสาร ชี้แจงกิจกรรมและภาระงานใหผูเรียนทราบ ใชในการบริหาร
จัดการสมาชิก ภายในเครือขายรายวิชา ใชติด ตามขอมูล ทางสถิติ เพื่อการวัดและประเมินผล สวนที่ 2
เว็บล็อกของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนพื้นที่สวนตัวของผูเรียนที่ใชในการบันทึกขอมูล เอกสาร เนื้อหาสาระ
สารสนเทศตางๆ และบันทึกผลงานการทํากิจกรรมรวมถึงภาระงานในรายวิชา
1.4 กระบวนการสรางสรรค หมายถึง กิจกรรมในแตละขั้นตอนของกระบวนการแบงปนความรู
ผานการสื่อสารดวยเว็บล็อก เนนกิจ กรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการผลิตสื่ อการศึก ษาเชิงสรางสรรค ที่จ ะกระตุนความคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการ
แกปญหาหรือคิดดวยมุมมองที่แปลกใหม และแตกตาง โดยจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย และสรางสรรค
รวมกับการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคของการแบงปนความรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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1.5 ผลงานสรา งสรรค หมายถึง สื่อการศึก ษาที่ผูเรียนคิดคนหรือผลิตขึ้น ไดมาจากการนํา
ความรูสรางสรรคที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในกระบวนการสรางสรรคมาประยุกตใชใหเกิดเปนผลงาน
ในลักษณะตางๆ อาจเปนการคนพบสิ่งใหมที่ยังไมเคยมีใครคิดมากอนหรือการรวบรวม ดัดแปลงสิ่งเดิมที่มี
อยูแลวนํามาสังเคราะหสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในบางสวนเพื่อใหมีความแปลกใหมไป
จากเดิม
2. กระบวนการสรางสรรค โดยใชวิธีการทั้งแบบเผชิญหนา (Face to Face) และแบบออนไลน (Online)
ตามสัดสวนรอยละ 40: 60 ทั้งนี้ การพบหนากันแบบเผชิญหนาในชั้นเรียนเพื่อ (1) ตระเตรียมความพรอม
สร า งความเข า ใจ ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และหลั ก การของกระบวนการแบ ง ป น ความรู
(2) เสริมสรางประสบการณตรง และดําเนินกิจ กรรมกลุมสัมพันธจ ากการพบผูเชี่ยวชาญเพื่ อแบง ปน
ความรู และ (3) นําเสนอผลงาน ประเมินตนแบบ และเผยแพรผลงานการผลิตสื่อการศึกษา ซึ่งดําเนินการ
ทดลองทั้งสิ้น 15 สัปดาห (แบบเผชิญหนา 6 ครั้ง แบบออนไลน 9 ครั้ง) มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตระเตรียมผูเรียน (Prepare Learners) เปนการเราความสนใจ สรางความ
ตระหนัก และเห็นคุณคาในการเขารวมกิจกรรม เตรียมความพรอมทักษะการใชงานเครื่องมือการสื่อสาร
ดวยเว็บล็อก จัด กิจ กรรมเพื่อสรางบรรยากาศในการแบง ปน ความรู ทบทวนความรู ประสบการณที่
เกี่ยวของกับรายวิชาโดยใชเทคนิคเพื่อสงเสริมการคิดอยางสรางสรรค
ขั้นตอนที่ 2 ระบุปญหา (Identify Problems) เปนการสํารวจเพื่อคน พบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพ ปญหา และอุปสรรคการใชงานสื่อการศึกษาในอดีต และปจจุบัน โดยผูเรียนจะตองศึกษา คนควา
หาขอมูล วิเคราะหเพื่อระบุปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นตั้งสมมติฐ าน เพื่อมองหาจุดเดน จุดดอย และวิธีการ
อยางหลากหลายเพื่อตอบสมมติฐาน เพื่อเปน แนวทางในการพัฒนาสื่อการศึก ษาเชิงสรางสรรคใหมๆ
ตอไป
ขั้นตอนที่ 3 คนหาทางเลือก (Seek Alternative) เปนการมองหาวิธีการ ทางเลือก หรือความ
เปนไปไดในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการศึกษาที่ตอบสมมติฐานของกลุม โดยการสํารวจหาแนวทางที่มี
อยูอยางหลาย รวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาใชในการแกปญหา มีการสนทนา แลกเปลี่ยน
ความรู ขอความคิดจากบุคคลรอบขางที่จะชวยในการตัดสินใจประเมินทางเลือกที่มีอยูหลายทางเพื่อใหได
แนวทางร วมกั น และฝ ก ออกแบบร า งเป น แผนภาพ (Sketch Design) และการเขี ย นแบบสรุ ป ย อ
แนวความคิด (Design Brief) เกี่ยวกับสื่อการศึกษาในรายวิชาหรือประเภทของสื่อที่สนใจ
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ขั้นตอนที่ 4 บมเพาะความคิด (Incubate Thoughts) เปนชวงของการขบคิด และจินตนาการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ซึ่งตองอาศัยเวลา สมาธิ ความตั้งใจ และความพยายาม ในการสะสมประสบการณ
ทัก ษะ และเทคนิคแบบตางๆ จัดใหมีก ารสํารวจ คน ควา สัง เกต ลอกเลียนแบบ และการลงมือปฏิบัติ
ผนวกกับการระดมพลังความคิดของบุคคลอื่นๆ เขามามีบทบาทรวมในการแสดงออกทั้งทางดานความคิด
และแรงบันดาลใจ ที่จะชวยมองเห็นวิธีการแกปญหา และตอบสมมติฐานไดในที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 สรางสรรคผลงาน (Create Products) เปนชวงเวลาของการสรางสรรคผลงานใน
รูปแบบตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว สอดคลองกับการตอบสมมติฐาน และประเด็นปญหาสื่อการศึกษาที่
สนใจ อาจออกมาในรูปแบบขององคความรู การกระทํา วิธีก าร เครื่องมือ คูมือ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ มี
การระดมสมองเพื่อทบทวน และปรับปรุงผลงานใหมีความสมบูรณเปนระยะๆ
ขั้นตอนที่ 6 พิสูจนคําตอบ (Verify Solutions) เปนระยะของการพิสูจน ตรวจสอบผลงานเพื่อ
ยืนยันความคิด มีการนําผลงานไปทดลองใช และมีการประเมินผลเพื่อหาข อจํากัดมาดัดแปลง ปรับปรุง
แกไขผลงานที่สรางสรรคขึ้นใหสามารถนําไปปฏิบัติหรือใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเกณฑ
ตางๆ ในการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 7 นําเสนอผลงาน (Present Products) เปนการนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของไดมีโอกาสชื่นชม วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็น และทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานการคิดอยางสรางสรรคซึ่งจะนําไปสูหนทางที่ทําใหเกิดแนวความคิดใหมๆ ตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้ง ตอไปควรมีก ารศึก ษาเกี่ยวกั บการนํ ากระบวนการแบง ปน ความรูผา น
เทคโนโลยีการสื่อสารดวยเว็บล็อกไปสงเสริม และพัฒนาความรูความสามารถหรือพฤติกรรมในดานอื่นๆ
และในบริบทที่แตกตางกันไป เชน การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative
Thinking) การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis – Type Thinking)
การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) เปนตน
2. การวิจัยในครั้งตอไปควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงปจ จัยที่สําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนมี
ความเปนตัวของตัวเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาเสี่ยงที่จะผจญตอสิ่งแปลงใหม ซึ่งเปนลักษณะ
ที่สํ า คั ญ ของคนที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค เช น การสร า งแรงจู ง ใจ การสร า งความไว ว างใจ การจั ด
สภาพแวดลอม การสรางบรรยากาศในการเรียนรู รวมถึงสิ่งรบกวน และอุปสรรคตางๆ ที่สงผลตอการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคดวย
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