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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตสั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
เชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ต
ุ 2
สิทธิชยั ลายเสมา1* และ ปณิตา วรรณพิรณ
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ 2) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั โดยมีขนั ้ ตอนการวิจยั
ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั 2) การประเมินรับรองรูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการออกแบบการเรียนการ
สอน ด้านการเรียนแบบยูบคิ วิตสั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการคิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ รวมทัง้ หมด 5
ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. รูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ ยูบคิ วิตสั
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) วิธกี ารและกิจกรรมการเรียน
การสอน และ 4) การวัดและการประเมินผล; วัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต; วิธกี ารและกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ การ
เตรียมการก่อนการเรียนการสอน และ 2) ขัน้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิง
สร้างสรรค์; การวัดและประเมินผลใช้การวัดพัฒนาการของทักษะการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์และการประเมินตามสภาพจริง
2. รูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ ยูบคิ วิตสั ที่
พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : การเรียนรูร้ ว่ มกัน, กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์, การเรียนแบบยูบคิ วิตสั ,
ทักษะการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
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Development of Collaborative Learning with Creative Problem-solving
Process Model in Ubiquitous Learning Environment to Develop
Undergraduate Students’ Creative Problem-solving Skills
Sitthichai Laisema1* and Panita Wannapiroon2
Abstract
The purposes of this research study were 1) to develop a Collaborative Learning with Creative Problemsolving Process Model in Ubiquitous Learning Environment to develop undergraduate students’ creative
problem-solving skills (U-CCPS model) 2) to evaluate a U-CCPS model. The research procedures were
divided into two phases. The first phase was to develop U-CCPS model, and the second phase was to
evaluate a U-CCPS model. The sample group in this study consisted of 5 experts
in instructional design, information technology, u-Learning, and creative problem solving skills using purposive
sampling. Data were analyzed by arithmetic mean and standard deviation.
The research findings were as follows:
1. The U-CCPS model consisted of four components as followed: 1) principles, 2) objectives,
3)
instructional process and 4) evaluation. The objective of the model is to develop a creative problem solving
skills. The instructional process consisted of two stages. The first stage is the preparing stage and the second
stage is learning stage. The evaluation of learning is to measure a creative problem solving skills
development and authentic assessment.
2. The experts agree that a U-CCPS Model was appropriateness in a good level.
Keywords : Collaborative Learning, Creative Problem-solving Process, u-Learning,
Creative Problem-solving Skills
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1. บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ทีม่ ุ่งเน้นให้
ผูเ้ รียนรูจ้ กั พึง่ ตนเอง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝร่ แู้ ละ
เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
มาตรา 24 ทีร่ ะบุให้สถานศึกษาฝึ กทักษะ กระบวนการ
คิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้
ั หา และมีจุ ด มุ่ ง หมายให้
เพื่อ ป้ องกัน และแก้ ไ ขป ญ
ผู้ เ รีย นเกิ ด คุ ณ ลัก ษณะพึง ประสงค์ ด้ า นการคิ ด คื อ
ความคิดแก้ปญั หา ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถทีจ่ ะแก้ไขปญั หาสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชีวติ ประจําวันได้[1] ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการศึกษาไทยได้
เห็นความสําคัญและมีจุดเน้นในการพัฒนาทักษะการคิด
ั หาและความคิด สร้า งสรรค์เ พื่อ รองรับ ต่ อ การ
แก้ ป ญ
เปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวฒ
ั น์อย่างมาก นอกจากนี้ ใน
มาตราดัง กล่ า วได้ร ะบุ ว่ า การจัด การเรีย นรู้ส ามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จึงมีความจําเป็ นต้องมี
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
การศึกษามาประยุกต์ใช้ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้ทุกที่
และทุกเวลาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสาร
สื่อ สาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT
2020) ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มลํ้ า ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเฉพาะบริการพืน้ ฐานทีจ่ ําเป็ นต่อการดํารงชีวติ มีสุข
ภาวะที่ ดี ได้ แ ก่ บริก ารด้ า นการศึ ก ษาและบริ ก าร
สาธารณสุข [2] โดยมีแนวทางการส่งเสริมการสร้าง
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสื่อดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
ทุ ก ระดับ ส่ ง เสริม ให้มีก ารสร้า งและเผยแพร่ ส่ือ หรือ
บทเรีย นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นทุ ก ระดับ ซึ่ง กรอบนโยบาย
ดังกล่าวให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
การเรียนแบบยูบิควิตัส (u-Learning) เป็ นการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็ น
การเรียนรู้ท่พี ฒ
ั นาบนพื้นฐานของเทคโนโลยียูบคิ วิตสั
เป็ นการสร้างการเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตาม
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บริบทของผูเ้ รียน ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้ใน
ทุกที่และทุกเวลาตามความต้องการของผู้เรียนโดยใช้
อุปกรณ์พกพา จึงทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็ นการจัดการ
เรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนเป็ นศูนย์กลางและให้ความสําคัญ
กับ ชิ้น งานของผู้เ รีย น ซึ่ง การเรีย นรูป แบบนี้ จ ะช่ ว ย
ผูเ้ รียนจะสร้างความรูแ้ ละหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง[3]
ในการเรี ย นรู้ แ บบยู บิ ค วิ ต ั ส นั ้น สามารถนํ า มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ค อนสตรัค ติ วิ ส ต์
(Constructivism) ซึ่งการใช้ทฤษฎีการเรียนรูใ้ นการ
ออกแบบการศึกษาจะช่ว ยเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ของ
ผูเ้ รียนเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ดี ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความสนใจ
การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative
Learning) เป็ น
วิธกี ารเรียนทีท่ ําให้ผูเ้ รียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ทํา งานเป็ น กลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่ม ที่มีความสามารถที่
แตกต่ า งเพื่ อ ศึ ก ษาในสิ่ ง ที่ ส นใจเหมื อ นกั น โดยทํ า
โครงงานเพื่อสร้างชิ้นงาน แล้วนํ าเสนอความรูท้ ไ่ี ด้จาก
การศึกษาร่วมมือ [4]
การแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem
solving) เป็ นทั ก ษะที่ จํ า เป็ นตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2545 ดังนัน้ จึงมีนักการศึกษาเป็ น
จํ า นวนมากที่ไ ด้ทํ า การศึก ษา เพื่อ หากลวิธีแ ละแนว
ทางการจัด การเรีย นรู้ท่ีจ ะสามารถพัฒ นาความคิ ด
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รียน อาทิ 1) รูปแบบ
การคิดแก้ปญั หาของ Torrance[5] 2) เทคนิคการคิด
นอกกรอบ (letaral thinking) ของ De Bono[6]
นอกจากที่กล่าวมายังมีเทคนิคที่ช่วยให้เกิดทักษะการ
ั หาเชิง สร้า งสรรค์ ม ากมาย เทคนิ ค ที่มี ค วาม
แก้ ป ญ
น่ าสนใจและได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายทัง้ ในและ
ต่า งประเทศ คือ เทคนิ ค การสอนโดยใช้ก ระบวนการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ั หาเชิง
เทคนิ ค การสอนโดยใช้ก ระบวนการแก้ป ญ
สร้างสรรค์ (Creative problem-solving process) เป็ น
เ ท ค นิ ค ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก ขึ้ น ต า ม ลํ า ดั บ
นักการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ได้นํากระบวนการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาทัง้
เด็กและผูใ้ หญ่ เนื่องจากใช้งานได้ง่ายในชีวติ ประจําวัน
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ง่ า ยต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละทํ า ความเข้ า ใจ สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับอายุ ทุกสถานการณ์ และทุก
วัฒนธรรม สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง คือสามารถแก้ปญั หา
ได้ในชีวติ ประจําวัน และเป็ นเทคนิคที่สร้างขึน้ มาเพื่อ
ั หาและความคิด
พัฒ นาความสามารถในการแก้ ป ญ
สร้างสรรค์โดยเฉพาะ [7]
จากที่ก ล่า วมาแสดงให้เ ห็นถึงความจําเป็ น ในการ
พัฒ นารู ป แบบการสอน โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปญั หาเชิง
สร้า งสรรค์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยใช้
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม
การเรียนแบบยูบคิ วิตสั เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีก ารสังเคราะห์กรอบ
แนวคิด ของรูป แบบการสอน รวมถึง ตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
เพื่อ ให้ได้กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรีย นการสอน
ทีส่ ามารถนําไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อ พัฒ นารูป แบบการเรีย นรู้ร่ว มกัน โดยใช้
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม
การเรียนแบบยูบคิ วิตสั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์
2.2 เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกันโดยใช้
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม
การเรียนแบบยูบคิ วิตสั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์
3. ขอบเขตการวิ จยั
3.1 ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ด้า นการเรียนแบบยูบิควิตัส ด้า น
ั หาเชิง
เทคโนโลยีส ารสนเทศและด้า นการคิด แก้ป ญ
สร้างสรรค์
3.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการ
ออกแบบการเรียนการสอนจํานวน 2
ท่าน ด้า น
การเรียนแบบยูบคิ วิตสั จํานวน 1 ท่าน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 1 ท่าน และด้านการคิดแก้ปญั หาเชิง
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สร้างสรรค์จาํ นวน 1 ท่าน จํานวนรวมทัง้ หมด 5 ท่าน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีคุณสมบัติ คือ คุณวุฒกิ ารศึกษารับดับปริญญาเอก
และมีประสบการณ์ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.3.1 ตั ว แปรต้ น คื อ รู ป แบบการเรี ย นรู้
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ใน
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั
3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบ
4. กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน
มีกรอบแนวคิดการวิจยั [3], [4], [7], [8], [10], [12] ดัง
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยใช้
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม
การเรียนแบบยูบคิ วิตสั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
เชิง สร้า งสรรค์ ของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาบัณ ฑิต
แบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน
ั หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ น
โดยใช้ ก ระบวนการแก้ ป ญ
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั เพือ่ พัฒนาทักษะ
ั หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
การแก้ ป ญ
ปริญญาบัณฑิต
1) การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรีย นการสอนการเรีย นการสอนแบบยู บ ิค วิ ตัส
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การเรียนแบบการเรียนรู้ร่วมกันและการแก้ปญั หาเชิง
สร้า งสรรค์เ พื่อนํ า ไปกํ า หนดเป็ น กรอบแนวคิด ในการ
พัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกัน
2) ศึก ษาข้อ มูล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ นครปฐม จํ า นวน
ทัง้ หมด 5 ท่าน เพือ่ สังเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลั ก สู ต รคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวนทัง้ หมด 10 คน
เกีย่ วกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสสารสนเทศ
และการสื่อ สารเพื่อ การเรีย นรู้ รู ป แบบการเรีย นรู้
(Learning Style) และรูปแบบการคิด (Cognitive Style)
3) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน นํ าข้อมูลที่
ได้จ ากการศึก ษามากํ า หนดกรอบแนวคิด ในการการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกันฯ ดังนี้ 1) หลักการ
ของรูป แบบการเรีย นการสอน 2) วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
รูปแบบการเรียนการสอน 3)กระบวนการเรียนการสอน
และ 4) การวัดและการประเมินผล
4) นํ ารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ที่พฒ
ั นาขึ้นเสนอ
อาจารย์ท่ปี รึกษาพิจารณางานวิจยั และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
5) นํ ารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันที่พฒ
ั นาขึ้น เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรีย นการสอนจํา นวน 3
ท่า น พิจารณาโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
6) สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมิ น ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หา
เชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั
เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
1) นํ า รูป แบบที่พ ฒ
ั นาขึ้น เสนอผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิด้า น
การออกแบบการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน
แบบยูบคิ วิตสั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ
คิดแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ จํานวนรวมทัง้ หมด 5 ท่าน
พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
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2) ปรับ ปรุ ง รู ป แบบการเรีย นรู้ ร่ ว มกั น ตามข้ อ
เสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
3) นํ าเสนอรูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน ที่พฒ
ั นาขึ้น
ในรูปแบบแผนภาพประกอบความเรียง
4) วิเ คราะห์ผ ลการประเมิน ความเหมาะสมของ
รูปแบบ โดยใช้ค่าเฉลีย่ (܆ഥ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) ซึ่ ง มีเ กณฑ์ใ นการกํ า หนดค่ า นํ้ า หนั ก ของการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเป็ น 5 ระดับ ตาม
แนวของลิเคิรท์ (Likert) คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีส่ ดุ
6. สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้นําเสนอผลการวิจยั เป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิ ตัสเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ (U-CCPS)
1) รู ป แบบการเรีย นรู้ ร่ ว มกัน ฯ ประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบหลัก คือ 1.1) หลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน 1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 1.3)
กระบวนการเรียนการสอน และ 1.4) การวัดและ
ประเมินผล ดังแสดงในรูปที่ 1
1.1) หลัก การของรูปแบบการเรีย นการสอน
ั หาเชิง
ประกอบด้ว ย 1.1.1)
กระบวนการแก้ป ญ
สร้างสรรค์ (creative problem-solving process)
1.1.2) การเรียนรูร้ ่วมกัน (collaborative learning)
1.1.3)
การเรียนในสภาพแวดล้อมแบบยูบคิ วิตัส
(ubiquitous learning environment) และ 1.1.4) ทักษะ
การแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ (creative problem-solving
skills) ดังนี้
1.1.1) กระบวนการแก้ปญั หาเชิง
สร้างสรรค์ เป็ นการนําความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับ
ประสบการณ์ แ ละการหาข้อ มู ล เพื่อ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ห า
ั หาต่ า งๆ มี ข ัน้ ตอนในการ
แนวทางในการแก้ ป ญ
แก้ปญั หาประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก [7] ดังนี้
1) ก า ร ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ป ั ญ ห า
(Understanding the problem) ประกอบด้วยขัน้ ตอน
ย่อย คือ ขัน้ สร้างโอกาส (Constructing opportunities)
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รูปที่ 2 รูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันโดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการเรียน
ั
แบบยูบคิ วิตสั เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญหาเชิ
งสร้างสรรค์ (U-CCPS)
ขัน้ สํารวจข้อมูล (Exploring data) และขัน้ กําหนดกรอบ
ของปญั หา (Framing problem)
2) การก่อกําเนิดความคิด (Generating
ideas)
3) การวางแผนปฏิบตั กิ าร (Planning
for action) ประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อย คือ ขัน้ การค้นหา
วิธกี ารแก้ปญั หา (Solution finding) และขัน้ การค้นหา
การยอมรับ (Acceptance finding)
4) การประเมินงานและผลงาน
(Appraising task)
1.1.2) กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน
(Collaborative Learning) เป็ นวิธกี ารเรียนทีท่ ําให้
ผูเ้ รียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางานเป็ นกลุ่มเพื่อ
ศึกษาในสิง่ ที่สนใจเหมือนกันโดยการสร้างชิ้นงานหรือ
ทําโครงงานแล้วนําเสนอข้อมูลความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
ร่ ว มมือ ผู้ เ รีย นในแต่ ล ะกลุ่ ม ศึก ษาและสร้า งความรู้
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ร่ ว มกั น โดยองค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
มีองค์ประกอบ ดังนี้ [9]
1) บทบาทของกลุ่ ม คื อ สมาชิ ก ที่
ทํางานร่วมกันซึง่ ควรมีประมาณ - คน
2) การปฏิ บ ัติ คื อ การลงมื อ กระทํ า
เพือ่ ให้งานหรือปญั หานัน้ สามารถสําเร็จลุลว่ งไปได้
3) โครงการ คือ กิจกรรมที่ได้จดั ทําขึ้น
ั
แก้ปญหาในงานนัน้ ๆ
4) การประเมิน ผล คือ การวัด ผลการ
เรียนรูโ้ ดยการวัดจากการให้คะแนนหรือจากการสังเกต
1.1.3) การเรีย นแบบยูบ ิค วิตัส เป็ น การ
เรียนรูใ้ นรูปแบบของสื่อดิจทิ ลั ที่สามารถเรียนได้ทุกที่
ทุกเวลาโดยไม่จําเป็ นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จึงทํา
ให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง การเรี ย นรู้ จ ะสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ตามบริ บ ทของผู้ เ รี ย นซึ่ ง
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คุณลักษณะของการเรียนแบบยูบคิ วิตสั มีดงั ต่อไปนี้ 1)
ความคงทนถาวร (Permanency) 2) ความสามารถใน
การเข้าถึงได้ตลอดเวลา (Accessibility) 3) ความ
รวดเร็วการทํางาน (Immediacy) 4) ความสามารถใน
การมีปฏิสมั พันธ์(Interactivity) และ 5) การรับรูบ้ ริบท
ผูเ้ รียน (Awareness) [10] โดยการเรียนแบบยูบคิ วิตสั ใน
งานวิจยั นี้จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet PC)
ร่วมกันการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ซึง่
ผู้เ รีย นสามารถที่จะเรีย นรู้ร่ ว มกัน ผ่ า นการเรีย นแบบ
ยูบคิ วิตสั โดยใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ในการเรีย นแบบยูบ ิควิตสั จําเป็ นต้องมีการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั (Ubiquitous
Learning Environment : ULE) ซึง่ สามารถลดข้อจํากัด
ทางกายภาพของผูเ้ รียนแบบดัง้ เดิม ซึ่งเป็ นการบูรณา
การการเรียนเข้ากับคอมพิวเตอร์ท่มี ีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
โดยอาศัยเทคโนโลยีในการนําเสนอเนื้อหาให้กบั ผูเ้ รียน
เพื่อ ให้ ส ามารถเรีย นได้ ต ามรู ป แบบการเรีย นรู้ข อง
ผู้เ รีย นแต่ ล ะคน ตามพื้น ฐานทฤษฎีก ารเรีย นรู้ค อน
สตรัคติวสิ ต์ (Constructivism)
สําหรับการเรียนแบบยูบคิ วิตสั จําเป็ นต้องมีการ
เตรีย มความพร้อ มของผู้ เ รีย นผู้ ส อนและผู้ ช่ ว ยสอน
เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมการเรีย นการสอนและการวัด และ
ประเมิน ผลการเรียนรวมถึง การสร้า งแรงจูง ใจในการ
เรีย นให้ก ับ ผู้เ รีย น ผู้ส อนจะทํา หน้ า ในการจัด เตรีย ม
องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน โดย
จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั
ซึง่ ต้องมีการเตรียม ดังนี้ 1) ฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์
แบบพกพา 2) เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล มีการ
จัด เตรีย มระบบเครือ ข่ า ยไร้ส ายภายในสถานศึก ษา
เพื่อ ให้ผู้เ รีย นสามารถเข้า ถึง เนื้ อ หาได้ต ามที่ผู้เ รีย น
ต้องการ และ
3) ซอฟท์แวร์ ผูส้ อนจะต้องมีการ
จัด เตรีย มสื่อ การเรีย น เนื้ อ หาต่ า งๆ และระบบการ
จัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันโดย
ั หาเชิง สร้า งสรรค์ ซึ่ง ผู้เ รีย นที่
ใช้ก ระบวนการแก้ ป ญ
เรีย นในสภาพแวดล้อ มการเรีย นแบบยูบิค วิต ัส ต้อ งมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐาน
1.1.4) ทั ก ษ ะ ก า ร แ ก้ ป ั ญ ห า เ ชิ ง
สร้างสรรค์ เป็ นความสามารถในการคิดหาคําตอบหรือ
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ั หาโดยทั ว่ ไป ซึ่ ง มี ค วามแปลกใหม่
วิ ธี ก ารแก้ ป ญ
หลากหลายและมีความซับซ้อน เป็ นกระบวนการทาง
ความคิด ที่ป ระกอบด้ว ยความเอกนัย จากความรู้และ
ประสบการณ์ เดิม และความคิดอเนกนัยจากความคิด
สร้า งสรรค์ ซึ่ง ส่ ง เสริม กัน อย่ า งเหมาะสม ทํ า ให้ไ ด้
ทางเลือกในการแก้ปญั หาที่คดิ ค้นไว้หลายๆ ทาง และ
สามารถตัดสินใจเลือกวิธแี ก้ปญั หาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อย่าง
มีเหตุผลในสถานการณ์นนั ้ ๆ ได้อย่างถูกต้อง [8]
1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักการประเมิน
ั หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ต ามแนวทางของ
การคิ ด แก้ ป ญ
Torrance 3 ทักษะ คือ 1) การประเมินความคิด
คล่องแคล่ว 2) การประเมินความยืดหยุ่นในการคิด
และ 3) การประเมินความคิดริเริม่ [5]
1.3) กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2 ขัน้ ตอน คือ
1.3.1) ขัน้ เตรียมการ
1) การปฐมนิ เ ทศผู้เ รีย น เป็ น การให้
ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ รายละเอีย ดกิจ กรรมการ
เรียนการสอน การประเมินผล การทดสอบ วิธีการ
ั หาเชิ ง
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยใช้ ก ระบวนการแก้ ป ญ
สร้างสรรค์
2) การลงทะเบีย นผ่ า นระบบ U-LMS
ผูเ้ รียนทุกคนต้องมีการลงทะเบียนในระบบ U-LMS
3) การจัด กลุ่ ม ผู้เ รีย น กลุ่ ม ละประมาณ 5
คน โดยคละผู้ เ รี ย น ผู้ เ รีย นแต่ ล ะกลุ่ ม สามารถใช้
เครือ่ งมือต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารและร่วมกันทํางาน
วิเคราะห์ปญั หาต่าง ๆ การลงทะเบียนผ่านระบบ U-LMS
4) การทดสอบการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ก่อนเรียน เพื่อวัดคะแนนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
ก่อนการเรียนรูต้ ามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
1.3.2) ขัน้ การจัดกระบวนการเรียน
การสอน
การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน
ประกอบด้ ว ยขัน้ ตอนที่ ผ สมผสานระหว่ า งการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็ นการเรียนร่วมกันโดย
ใช้กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการ
ั หาเชิ ง
เรีย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะการแก้ ป ญ
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สร้า งสรรค์ โดยมีท งั ้ กิจ กรรมการเรีย นการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ในห้องเรียนและการ
เรียนการสอนแบบยูบคิ วิตสั
กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนและกิจกรรม 6 ขัน้ ตอนดังนี้
1) การศึ ก ษาเนื้ อ หา ประกอบด้ ว ย
การศึกษาเนื้อหาภาคทฤษฎี และ การศึกษาเนื้อหา
ภาคปฏิบตั ิ
ั หา ในการ
2) การทํ า ความเข้ า ใจป ญ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์นัน้ การที่เข้าใจปญั หาที่แท้จริง
หรือรู้ทวถึ
ั ่ งบริบทของปญั หาจะเป็ น กุ ญแจให้สามารถ
แก้ปญั หานัน้ ได้ ซึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อย คือ ขัน้
สร้างโอกาส ขัน้ สํารวจข้อมูล และขัน้ กําหนดกรอบของ
ปญั หา
3) การก่อกําเนิดความคิด เป็ นขัน้ ตอน
ของการก่ อ กํ า เนิ ด ความคิ ด เพื่อ หาแนวทางในการ
แก้ปญั หาหรือตอบคําถามจากขัน้ ทีผ่ ่านมา ในขัน้ นี้เป็ น
ขัน้ ที่ต้ อ งการความคิ ด ที่ห ลากหลาย ใหม่ และเป็ น
ความคิดทีไ่ ม่ธรรมดาทัวไป
่ โดยจุดเด่นของขัน้ นี้คอื การ
ที่ไ ด้ขยายความคิดโดยการคิดในกรอบ และความคิด
นอกกรอบ
4) การวางแผนปฏิบตั กิ าร เป็ นการ
เตรียมการและพัฒนาแนวทางแก้ปญั หาเพื่อทีจ่ ะได้แนว
ปฏิบตั ใิ นการดําเนินการ ประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อย คือ
ขัน้ การค้นหาวิธกี ารแก้ปญั หา และขัน้ การค้นหาการ
ยอมรับ
5) การประเมินงานและผลงาน ใช้ใน
ขัน้ ตอนสุ ด ท้า ยและบู ร ณาการไปในทุ ก ขัน้ ตอนของ
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
6) ขัน้ สรุปหลักการและแนวคิดทีไ่ ด้จาก
ั หาเชิง สร้า งสรรค์ เป็ น การสรุ ป หลัก การ
การแก้ ป ญ
แนวคิดที่ได้จากการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์ นํ าเสนอ
แนวทางในการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
สถานการณ์อน่ื ๆ
1.4) การวัด และประเมิน ผล การวัด และการ
ประเมินผลในแต่ละหน่ วยจะเป็ นการวัดและการประเมิน
ตามสภาพจริง โดยการวัดผลการเรียนรูเ้ มื่อจบกิจกรรม
ั หาเชิ ง
การเรีย นรู้ร่ ว มกัน โดยใช้ ก ระบวนการแก้ ป ญ
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ั หาเชิง สร้า งสรรค์ใ น
สร้า งสรรค์แ ละวัด การคิด แก้ ป ญ
สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบคิ วิตสั ตามแนวทางของ
Torrance[4]
ตอนที่ 2
ผลการประเมิ นรูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์
ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบยูบิควิ ตสั เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาเชิ งสร้างสรรค์ (U-CCPS)
การประเมิ น รู ป แบบการเรีย นรู้ ร่ ว มกั น ฯ ได้ นํ า
รูปแบบไปให้ผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 5 ท่าน ประเมิน
รับรองคุณภาพในด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบ
วิธกี ารขัน้ ตอน กิจกรรมการเรียนการสอน และความ
เหมาะสมสําหรับนําไปทดลองใช้ ผลการประเมินรูปแบบ
ของผูท้ รงคุณวุฒิ นําเสนอดังแสดงในตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนการสอน ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
รายการประเมิ น
1. หลั ก การของรู ป แบบการ
เรียนการสอน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. กระบวนการเรียนการสอน
4. การวัดและประเมินผล
ภาพรวม

ผลการประเมิ น
܆

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.80

0.45

มากที่สดุ

4.40
3.80
4.25
4.31

0.89
1.30
0.50
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ผู้ทรงคุ ณวุฒเิ ห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (܆ഥ = 4.31, S.D. =
0.79)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนขัน้ เตรียมการสอน
รายการประเมิ น
1. การปฐมนิเทศผูเ้ รียน
2. การลงทะเบียน
3. การจัดกลุ่มผูเ้ รียน
4. การทดสอบการแก้ปญั หาเชิง
สร้างสรรค์ก่อนเรียน
ภาพรวม

ผลการประเมิ น
܆

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.80
4.80
4.40
4.40

0.45
0.45
0.55
0.55

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มาก

4.60

0.50

มากที่สดุ
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมขัน้ เตรียมการสอน
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิเ ห็น ว่า มีค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก
ทีส่ ดุ (܆ഥ = 4.60, S.D. = 0.50)

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนขัน้ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
รายการประเมิน
1. การศึกษาเนื้อหา
2. การทําความเข้าใจปญั หา
3. การก่อกําเนิดความคิด
4. การวางแผนปฏิบตั กิ าร
5. การประเมินงานและผลงาน
6. สรุปหลักการและแนวคิด
ภาพรวม
กระบวนการเรียนการสอน

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

0.89
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.61

มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

ผลการประเมิ น
܆

4.40
4.40
4.60
4.60
4.60
4.60
4.53

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมขัน้ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒเิ ห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (܆ഥ = 4.53, S.D. = 0.61)

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของการนํ า
รูปแบบไปทดลองใช้
รายการประเมิน
1. รูป แบบการเรียนรู้ร่ว มกัน ฯ
เหมาะสมต่ อ การพัฒนาทัก ษะ
การแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
2. ขัน้ ตอนและกิจกรรมของ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน มี
ความเหมาะสมต่ อ การทัก ษะ
การแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์
3. รูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน ที่
พัฒนาขึน้ มีความเป็ นไปได้ใน
การนําไปใช้จริง
ความเหมาะสมในภาพรวม

ผลการประเมิ น
܆

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.60

0.55

มากที่สดุ

4.20

0.84

มาก

4.20

0.84

มาก

4.33

0.74

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมด้านด้านความ
เ ห ม า ะ ส ม สํ า ห รั บ ก า ร นํ า รู ป แ บ บ ไ ป ท ด ล อ ง ใ ช้
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิเ ห็น ว่า มีค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก
ทีส่ ดุ (܆ഥ = 4.33, S.D. = 0.74)
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7. อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
7.1 ผลการประเมิน ด้า นองค์ป ระกอบของรู ป แบบ
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากใน
กระบวนการออกแบบการสอนได้ยดึ หลักการออกแบบ
ADDIE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tekinarslan
et al. [14] ทีพ่ บว่า หลักการออกแบบการสอน ADDIE
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั ออกแบบการเรียนการสอน
แบบยูบคิ วิตสั ได้ นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้ได้มกี ารนํา
แนวคิดและหลักการของการจัดการการเรียนรูร้ ว่ มกันมา
ใช้ ใ นสภาพแวดล้อ มแบบยู บิค วิต ัส ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Tseng et al.(2010) [15] ทีพ่ บว่าการ
จัด การเรีย นรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมแบบยูบิค วิตัส
เป็ นการจัดการเรียนการสอนทีช่ ่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
ร่วมมือกันในการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาและสอดคล้อง
กับบริบทการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
7.2 ผลการประเมิน ด้า นรูป แบบกระบวนการเรีย น
การสอน ในขัน้ เตรียมการสอน พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
แบบยูบ ิค วิตัส เป็ น วิธีก ารจัด การสอนรูป แบบใหม่ จึง
จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารปฐมนิ เ ทศเพื่อ เตรีย มความพร้อ ม
ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Olaham et al.(2005) [16] ทีพ่ บว่าใน
การจัดการเรียนการสอนต้องมีการปฐมเทศเพือ่ ทําความ
เข้ากับผูเ้ รียนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผูเ้ รียนสามารถเรียน
ในสภาพแวดล้อ มการเรีย นแบบยู บิค วิตัส ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการเรียนการสอน
ในขัน้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยขัน้ เตรียมการสอน
ต้องมีขนั ้ ตอน 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ การศึกษาเนื้อหา การทํา
ั หา การก่ อ กํ า เนิ ด ความคิ ด การ
ความเข้ า ใจป ญ
วางแผนปฏิบตั กิ าร การประเมินงานและผลงาน และ
สรุ ป หลัก การและแนวคิด สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
Treffinger, Isaksen and Dorval (2003) [8] ทีพ่ บว่าใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
แก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีขนั ้ การทําความเข้าใจ
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ปญั หา การก่อกําเนิดความคิด วางแผนปฏิบตั กิ าร และ
การประเมินงานและผลงาน
7.4 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒพิ บว่ารูปแบบ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมในการไปทดลองใช้
พบว่ า มีค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มาก เนื่ อ งจาก
รูป แบบการเรีย นการสอน ขัน้ ตอนและกิจ กรรมของ
รู ป แบบการเรีย นรู้ร่ ว มกัน มีค วามเหมาะสมต่ อ การ
ั หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ สอดคล้ อ งกั บ
ทัก ษะการแก้ ป ญ
งานวิจยั ของ Maraviglia และ Kvashny (2006) [12] ได้
นํ ารูปแบบการสอนที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปญั หา
เชิ ง สร้ า ง สรรค์ ท่ี พ ั ฒ นาขึ้ น ไปทดลอง ใช้ พบว่ า
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้างสรรค์รปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ใหม่ น้ี มีอิท ธิพ ลและมีค วามหมายต่ อ การพัฒ นาการ
ั หาเชิง สร้า งสรรค์แ ละความคิด สร้า งสรรค์ ม าก
แก้ป ญ
ทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับ สรวงสุดา ปานสกุล (2545) [17]
ได้ ทํ า การศึ ก ษาและนํ าเสนอรู ป แบบการเรี ย นรู้
ั หาเชิง สร้า งสรรค์แ บบร่ ว มมือ ใน
กระบวนการแก้ ป ญ
องค์ก รบนอิน เทอร์เ น็ ต พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีท ัก ษะ
กระบวนการแก้ปญั หาเชิงสร้า งสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้
สถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการเรียนการสอนไป
ใช้ควรมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมผู้สอน
และเตรียมผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ในสภาพแวดล้อมแบบยูบคิ วิตสั ได้
8.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีก ารนํ า ผลการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ไ ปทดลองใช้
เพื่อ ศึก ษาผลที่เ กิด ขึ้น จากการเรีย นตามรูป แบบการ
เรียนการสอน เช่น ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทักษะการ
์
ั
แก้ปญหาเชิงสร้างสรรค์ และความร่วมมือในการเรียน
9. เอกสารอ้างอิ ง
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ . พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไข
เพิ่ มเติ ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรสุ ภาลาดพร้าว.

_13-0886(001-134).indd 113

[2] กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร.
(2554). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสื่ อ สาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของ
ประเทศไทย.พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ.
[3] Junqi, Wu.,Yumei, Liu.,&Zhibin, Liu. (2010).
Study of Instructional design in Ubiquitous
Learning.In Second International Workshop
on Education Technology and Computer
Science, pp. 518-523.
[4] Garlach, Jenne M. (1994). Is this Collaboration.
Collaboration Learning: Underlying Process
and Effective Techniques 59 (fall): 5-13:
Jossey-Bass Publishers.
[5] Torrance, E.P. (1974). The Torrance Tests of
Creative
Thinking
(Norma-technical
Manual).Bensenville, IL: Scholastic Testing
Service, Inc.
[6] De Bono, Edward. (1982). Lateral Thinking :
Creative Step by Step. New York : Harper &
Row.
[7] Isaksan, S. G., Dorval, K. B., &Treffinger, D. J.
(1994). Creative Approaches to Problem
Solving. Dubuque, IA: Kendall-Hunt.
[8] Treffinger, D. J., Isaksen, S. G., & Dorval, K.
B. (2003). Creative problem solving
(CPSVersion 6.1) A contemporary framework
for managing change [Brochure].
[9] สุ พิ น ดิ ษ ฐ กุ ล. (2543) . กา รเรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น
(Collaborative learning) วารสารศึกษาศาสตร์
ปริ ทศั น์ ปีท่ี 15 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. หน้า 1-8.
[10] Yahya, Saadiah., Ahmad, Erny., & Jalil,
Kamarularifin. The definition and characteristics
of ubiquitous learning: A discussion.
International Journal of Education and
Development using Information and
Communication
Technology (IJEDICT),
2010, Vol. 6, Issue 1, pp. 117-127.

7/18/13 7:01:26 PM

114

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 4, No. 1, January - June 2013

[11] El-Bishouty, M., Ogata, H., & Yano, Y. (2008).
A Model of Personalized Collaborative
Computer Support Ubiquitous Learning
Environment. Proceeding of The Eighth IEEE
International Conference on Advanced
Learning Technologies(ICALT), pp. 811-814.
[12] Maraviglia, R. L., & Kvashny, A. (2006).
Managing Virtual Changes-A Guide to
Creative Problem-solving in the Design
Professions. Bloomington, Indiana: Author
House.
[13] Junqi, W., Yumei, L., & Zhibin, L. (2010).
Study of Instructional design in Ubiquitous
Learning. In Second International Workshop
on Education Technology and Computer
Science, pp. 518-523.
[14] Tekinarslan, E., Gürer, M. D., & Agca, R. K.
A instructional design model for ubiquitous
learning environments. Retrieved May 12,
2013,etc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/
57.doc
[15] Tseng, G., Wu, C.H., & Hwang, G.(). A
Collaborative Ubiquitous Learning Approach
for Conducting
Personal ComputerAssembling Activities. In International
Conference on Advanced Learning
Technologies, pp. -.
[16] Oldham, E., A. FitzGibbon, & K. Johnston.
(2005). Ubiquitous devices a preparation for
student-teachers' use of technology for
teaching and learning. In Society for
Information Technology and Teacher
Education International Conference.
[17] สรวงสุดา ปานสกุล. (2545). การนํ าเสนอ
รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ บ บ ร่ ว ม มื อ ใ น อ ง ค์ ก ร บ น
อิ น เทอร์เ น็ ต . วิท ยานิ พ นธ์ ป ริญ ญาครุ ศ าสตร์

_13-0886(001-134).indd 114

ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่อ สาร
ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย.

7/18/13 7:01:27 PM

