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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และการทํางานเป็นทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล1* และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 2) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการ
เรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2558 กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด ประกอบด้วย
(1) ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ชุมชนการเรียนรู้ การเรียนรู้ สังคมการสื่อสารและเทคโนโลยี (2) กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่
สร้างสรรค์ชุมชน กําหนดจุดเน้นการเรียนรู้ ท้าทายความคิด ประดิษฐ์ชิ้นงาน ประเมินผลและปรับปรุง และแบ่งปันนําเสนอ (3) ผล
การเรียนรู้ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ความคิดเห็นของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุง และ 2) ผลการใช้รูปแบบ พบว่า (1) ความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) การทํางานเป็นทีม หลัง
เรียน กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์, การทํางานเป็นทีม
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The Development of Instructional Model of Learning Community to Enhance
Creative Thinking and Teamwork for Undergraduate Students
Jomsurang Limprasertkul1* and Theerapong Wiriyanon2
Abstract
The purpose of this research were 1) to develop the instructional model of learning
community to enhance creative thinking and teamwork for undergraduate students and 2) to study
creative thinking, teamwork and achievement of undergraduate students through the instructional
model of learning community. The research tool was the instructional model of learning
community. The samples were the students of Kasetsart University who learned in the course of
Mathematics and Computer in everyday life in the second semester of academic year 2015. The
experiment was conducted from 30 students from experimental group and 30 students from
control group. Data were analyzed through mean, standard deviation (S.D.) and t-test. The results
revealed that : 1) the instructional model of learning was at a highest level and consisted of (1) the
input comprised community, learning, social presence and technology (2) the learning community
process comprised selective community, focus learning, brainstorm, invention, wrap up and feedback
and sharing (3) the learning outcomes comprised creative thinking, teamwork and learning
achievement and (4) the feedback comprised the experts evaluation, the learners evaluation and
result improvement and 2) the outcomes of the study follow by this; (1) the average score of
posttest on creative thinking of the experimental group was higher than the control group
statistically significant at the level of .05 (2) the average score of posttest on teamwork of the
experimental group was higher than the control group statistically significant at the level of .05 and
(3) the average score on learning achievement of the experimental group was higher than the
control group statistically significant at the level of .05.
Keywords: Instructional Model of Learning Community, Creative Thinking, Teamwork
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1. บทนํา

ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ คที่ โ ลกมี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า อย่ า ง
รวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก
เข้าด้วยกัน นับเป็นการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างมาก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์การเชื่อมต่อต่าง ๆ
ล้วนส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ผู้สอน
ในทุกระดับต้องมีความตระหนักและเตรียมพร้อมต่อการ
เรี ยนการสอน การจั ดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรี ยนตลอดเวลา
เพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะวิชาการ ที่จะเป็นองค์ความรู้
ติดตัวในการประกอบอาชีพ และที่สําคัญคือทักษะการใช้
ชีวิต เป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้ว
ผู้เรียนจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุข
ในการจั ดการเรี ยนรู้ ทั กษะการเรี ยนรู้ (Learning
Skill) จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จําเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้ านต่ าง ๆ ที่ เป็ นปั จจั ยสนั บสนุ นที่ จะทํ า ให้ เกิ ด การ
เรียนรู้ดังกล่าว [1] ชุมชนการเรียนรู้เปรียบเสมือนการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และในปัจจุบันก็ได้พัฒนา
มาเป็นชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ อันเนื่องมาจากศักยภาพ
การเข้าถึงสารสนเทศ หรือสมาชิกในชุมชน รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายมากมายในชุมชน
การสร้างความคิดเป็นไปได้ในเชิงลึกได้ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กันใน
ชุมชน เป็นวิถีทางหนึ่งที่ทําให้เกิดความคิดและมีการนัด
หมายกั น ได้ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นเมื่ อ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วย [2]
การเรียนการสอนในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ จะทํา
ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
แนวคิ ดในการนํ ากระบวนการเรี ยนรู้ ผ่ านการสื่ อสาร
ออนไลน์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น ด้วยการนําเอา
แนวคิดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาประยุกต์ใช้
สําหรับจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
สื่อสารองค์ความรู้ เนื้อหาสาระวิชาการ บทความ วีดิโอ
รูปภาพ และเสียง ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไป
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ยังผู้เรียน ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของการปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอน ทําให้เกิดการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
ที่ไม่จํากัดเฉพาะในชั้นเรียน โดยที่ทั้งครูและผู้เรียน สามารถ
แชร์เนื้อหา องค์ความรู้ ข้อมูล ภาพ และเสียง ผ่านเครื่องมือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เกิดเป็นสื่อสังคมระหว่างครูกับผู้เรียน ที่
จะเรี ยนรู้ ไปด้ วยกั นพร้ อม ๆ กั น เกิ ดการเรี ยนรู้ แบบ
Real-time ซึ่งทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้
และเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อนําไปเผยแพร่ความรู้ที่
ตัวเองต้องการเลือกสื่อสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้
โดยไม่ถูกปิดกั้น ซึ่งผู้สอนต้องตระหนักกับการเปลี่ยน
ถ่ายของข้อมูล (Content) จากข้อมูลที่คงที่ (Static
Content)
เข้าสู่ ยุคของข้ อมู ลที่มี การเคลื่ อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic Content) แนวคิด
การนํา Social Media มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ปัจจุบัน Social Media ได้กลายเป็นเครื่องมือที่
สําคัญในการสร้างสื่อ ให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันใน
โลกออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ดังนั้น
การนําเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้
เป็นเครื่องมือสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการผลักดันให้ครูก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน
และสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทํา
ให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ดั ง นั้ น การสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นใน
รูปแบบออนไลน์จะเป็นช่องทางการทํางานร่วมกันของ
ผู้เรียน โดยการใช้กจิ กรรมในการเรียนรู้สามารถทําให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันได้ภายในกลุ่มผู้เรียนเอง ซึ่งหากมีการ
รวมกลุ่มกันอย่างกว้างขวางและมีการได้ดําเนินกิจกรรม
การเรี ย นการสอน หรื อ ใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษานั้ น จะเกิ ด
ประโยชน์ทั้งผลการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีอีกหลายประการถ้า
ปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมถึง
การเกิ ด ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากการปฏิ บั ติ และ
ทักษะการทํางานเป็นทีมในกลุ่มผู้เรียนได้
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชน
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
ทํางานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาผ่านรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น
และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักศึกษาที่ได้เรียน
ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.2 ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น
และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง หลังเรียน ของนักศึกษา
กลุ่มทดลองที่เรียนผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ สูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนปกติ
3.3 ความคิดสร้างสรรค์ ด้านผลงานสร้างสรรค์ หลัง
เรียน ของนักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนผ่านรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ สูงกว่านักศึกษากลุ่ม
ควบคุมที่เรียนปกติ
3.4 การทํางานเป็นทีม หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ผ่ านรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบชุ มชนการเรี ยนรู้
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนปกติ
3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ่าน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ สูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่เรียนปกติ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
4.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชน
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
ทํางานเป็นทีม 1) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิ จั ยที่ เกี่ยวข้องกั บการออกแบบชุ มชนการเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ร่วมกัน ความคิด
สร้ า งสรรค์ การทํ า งานเป็ น ที ม และผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียน 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียน
การสอน กําหนดเป็นกรอบแนวคิดและร่างรูปแบบการ
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เรี ย นการสอนแบบชุ ม ชนการเรี ย นรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีม และ 3) นํา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบชุ มชนการเรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีมที่ได้
พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
แล้ วนํ าไปให้ ผู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นความเหมาะสมของ
รูปแบบและแนวทางจัดการเรียนการสอน
4.2 การศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบชุ มชนการเรี ยนรู้ เพื่ อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4.2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย คื อ นิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นใน
รายวิชา 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากเลือกหมู่เรียน
ปฏิบัติการจํานวน 2 หมู่เรียน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 30
คน และกลุ่มควบคุม 30 คน
4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยาก
เห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และด้านผลงานสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94 3) แบบวัดการทํางานเป็นทีม มีค่า IOC
เท่ากับ 0.81 และ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชน
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
ทํางานเป็นทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา
คณิ ตศาสตร์ และคอมพิ วเตอร์ ในชี วิ ตประจํ าวั น ส่ วน
ปฏิบัติการ การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นก่อนเรียน เป็นการเตรียมผู้เรียน เพื่อทํา
ความเข้าใจ กําหนดข้อตกลงในการเรียน แนะนําวิธีการ
เรียน แนะนําการทํากิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน ให้ผู้เรียนเตรียมตัวก่อนเริ่มกระบวนการเรียน
การสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนทําแบบวัด
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ความคิดสสร้างสรรค์ด้านความอยากรู้อยากเห็นและคววาม
เชื่อมั่นในตตนเอง และการทํางานเป็นทีมก่
ม อนเรียน
22) ขั้นการเรียนการสอนด้
ย
วยรู
ย ปแบบการเรีรียน
การสอนแแบบชุมชนการเรียนรู้ ให้กลุมตั
่ม วอย่างเรียนตตาม
แผนการจัจัดการเรียนกาารสอนของรูปแบบการเรี
แ
ยนกการ
สอนแบบบชุ ม ชนการเรีรี ย นรู้ เ พื่ อ เสริริ ม สร้ า งความมคิ ด
สร้างสรรคค์และการทํางานเป็นทีม ที่พฒนาขึ
ัฒ ้น
33) ขั้นหลังเรียน เมื่อผู้เรียนไดด้เรียนรู้ตาม
กระบวนกการในรูปแบบกการเรียนการสออนแบบชุมชนกการ
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคววามคิดสร้างสรรค์และการทํางงาน
เป็ น ที ม ขของนั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ญ แ ล้ ว ผู้ ววิิ จั ย
อาจารย์ผสู้สอนและผู้ช่วยสอน
ย (TA) ในชัชั้นเรียน ทําการรวัด
ความคิดสสร้างสรรค์ กาารทํางานเป็นทีมและผลสัมฤฤทธิ์
ทางการเรีรียน และนําข้อมู
อ ลที่ได้ไปวิเคราะห์ ประมวลลผล
และแปลคความหมายต่อไป
ไ
44.2.4 การวิเครราะห์ข้อมูล
กการวิเคราะห์ข้ขอมูลในการพัพัฒนารูปแบบกการ
เรี ย นการรสอนแบบชุ ม ชนการเรี ย นรูรู้ เพื่ อ เสริ ม สรร้ า ง
ความคิดสสร้างสรรค์และกการทํางานเป็นที
น ม ของนักศึกกษา
ระดับปริญ
ญญาตรี มีดังนี้
11) วิเคราะห์ความคิ
ว ดสร้างสรรรค์และแบบวัดการ
ทํ างานเป็ป็ นที ม ด้ วยด้ วยการค่
ว
าเฉลี่ย ( X ) และสส่ วน
เบี่ยงเบนมมาตรฐาน (S.D.)

2) วิ เ ครราะห์ เ ปรี ย บเเที ย บค่ า เฉลี่ ยความคิ
ย
ด
สร้้างสรรค์ การททํางานเป็นทีม และผลสัมฤททธิ์ทางการ
เรียนของผู
ย
้เรียนที่เรียนด้วยรูปปแบบการเรียนการสอน
แบบบชุมชนการเรียนรู
ย ้ โดยใช้ สถิถิติ t-test
5. สรุปผลการวิจัย
5.1 รูปแบบกการเรียนการสออนแบบชุมชนการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคววามคิดสร้างสรรรค์ และการททํางานเป็น
ร
คือ
ทีม ของนักศึกษาระดับปริญญาตตรี มี 4 องค์ประกอบ
1) ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ชุมชนกการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ผู้ เรี ยน และผู้ สอน
อ การเรี ยนรูรู้ ประกอบด้วย
ว เนื้ อหา
กิจกรรมการเรี
จ
ยนรู้ และสื่อกาารเรียนรู้ สั งคมของการ
ค
สื่ อสาร
อ ประกอบด้ ว ย เครื อ ขข่ า ยสั ง คมออนนไลน์ แ ละ
ช่องทางการสื
อ
่ อสาร
ส เทคโนโลลยี ประกอบด้ด้ วย ระบบ
เครืรือข่ายคอมพิวเตอร์
ว
และเครืรื่องมือการสืบค้
บ น 2)
กระบวนการเรียนการสอนแบบ
น
บชุมชนการเรียนรู
ย ้ ได้แก่
สร้้ างสรรค์ ชุ มชนน กํ าหนดจุ ด เน้ นการเรี ยนรู
น ้ ท้ า ทาย
ความคิดประดิษฐ์ฐชิ้นงาน ประเเมินผลและปรับปรุ
บ ง และ
แบบ่ ง ปั น นํ า เสนออ 3) ผลการเเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ความคิ ด
สร้้างสรรค์ การททํางานเป็นทีม และผลสัมฤททธิ์ทางการ
เรี ยน
ย และ 4) ข้ อ มู ล ย้ อ นกลัลั บ ได้ แ ก่ ควาามคิ ด เห็ น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียน
ย ความคิดสร้ร้างสรรค์และกการทํางาน
เป็นที
น ม อยู่ในระดัดับที่ควรปรับปปรุง แสดงดังรูปที
ป ่1

รูปที่ 1 รูปแบบการเเรียนการสอนแแบบชุมชนการรเรียนรู้ เพือ่ เสริมิ สร้างความคิคิดสร้างสรรค์แและการทํางานนเป็นทีม
ของนักศึกษาระดั
ษ บปริญญาตรี
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบชุม ชนการเรีย นรู้
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด (X = 4.78, S.D. = 0.41) แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
องค์ประกอบของรูปแบบ
1. องค์ประกอบของรูปแบบมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กบั หลักการ
แนวคิดและเป้าหมาย
2. องค์ประกอบของรูปแบบมีความ
ครอบคลุมตามองค์ประกอบหลัก
ของรูปแบบการเรียนทั่วไป
3. องค์ประกอบของรูปแบบมีความ
เหมาะสม สอดคล้องสัมพันธ์กัน
ระหว่างปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
และผลผลิต
4. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
การทํางานเป็นทีม
4.1 ปัจจัยนําเข้า (Input)
4.2 กระบวนการ (Process)
4.2.1 การสร้างสรรค์ชุมชน
4.2.2 กําหนดจุดเน้นการเรียนรู้
4.2.3 ท้าทายความคิด
4.2.4 ประดิษฐ์ชิ้นงาน
4.2.5 ประเมินและปรับปรุง
4.2.6 แบ่งปันนําเสนอ
4.3 ผลผลิต (Output)
4.3.1 ความคิดสร้างสรรค์
4.3.2 การทํางานเป็นทีม
4.4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ภาพรวม

X̅
5.00

S.D. ระดับ
0.00 มากที่สุด

4.80

0.45 มากที่สุด

4.60

0.55 มากที่สุด

4.40

0.55 มากที่สุด

4.60
5.00
4.60
4.60
4.80
5.00

0.55
0.00
0.55
0.55
0.45
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.60
4.78

0.00
0.00
0.55
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของผู้เรียน กลุ่มทดลอง พบว่า ค่า t เท่ากับ
-10.861 และ ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนน
เฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น
ของผู้ เรี ยนที่ เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ชุ มชนการเรี ยนรู้ หลั งเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยน อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น
ก่อนเรียน และหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน หลังเรียน
ความคิด
n
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 3.86 0.39 4.26 0.27 -10.861 .000
ความอยาก
รู้อยากเห็น

5.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น หลังเรียน ของ
ผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t เท่ากับ
3.969 และ ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ย
ของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น กลุ่ม
ทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น
หลังเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
ความคิด
n
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 4.26 0.27 3.89 0.26 3.969 .000
ความอยาก
รู้อยากเห็น

5.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียน กลุ่มทดลอง พบว่า ค่า t เท่ากับ -6.781
และ ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของ
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ของผู้เรียน
ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้
หลั งเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลอง
ก่อนเรียน หลังเรียน
ความคิด
n
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 3.30 0.35 3.84 0.40 -6.781 .000
ความเชื่อมัน่
ในตนเอง

21/1/2563 BE 14:36

154

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 2 May – August, 2019

5.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง หลัง
เรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า
ค่า t เท่ากับ 4.189 และ ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่น
ในตนเอง หลังเรียน ของผู้เรียน กลุ่มทดลอง สูงกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านความเชื่อมั่นใน
ตนเอง หลังเรียนของกลุม่ ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
ความคิด
n
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 3.84 0.39 3.39 0.44 4.189 .000
ความเชื่อมัน่
ในตนเอง

5.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ ด้านผลงานสร้างสรรค์ หลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t เท่ากับ 15.489 และ
ค่า Sig. เท่ากับ .000 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของความคิด
สร้างสรรค์มิติด้านผลงานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านผลงานสร้างสรรค์
หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
ความคิด
n
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 5.53 0.38 3.55 0.59 15.489 .000
ผลงาน
สร้างสรรค์

5.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
ทํางานเป็นทีม หลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม พบว่า ค่า t เท่ากับ 13.342 และ ค่า Sig.
เท่ากับ .000 แสดงว่า การทํางานเป็นทีม ของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
ทํางาน เป็นทีม หลังเรียนของกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
ความคิด
n
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 2.91 0.10 2.17 0.27 13.342 .000
การทํางาน
เป็นทีม

5.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า ค่า t เท่ากับ
2.818 และ ค่า Sig. เท่ากับ .007 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังเรียนของกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม
ความคิด n กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
t-test Sig.
สร้างสรรค์
X̅ S.D. X̅ S.D.
คะแนน 30 76.05 3.50 71.58 7.93 2.818 .007
การทํางาน
เป็นทีม

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมและก้าวทัน
ต่อการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเว็บ และใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต สามารถ
พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ [3] และ [4] ได้กล่าว
ว่า การใช้เว็บในการเรียนการสอนสามารถใช้เป็นเพียง
การนํ า เสนอข้ อ มู ล บางอย่ า งเพื่ อ ประกอบการสอน
รวมทั้งประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่
มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนสูงสุด และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
ของตนเองและของกลุ่มได้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ N. Phetmanee and D.
Phonak [5] ได้ศึกษากฎความสมบูรณ์ออนไลน์ พบว่า
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กระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งมี ก ารสร้ างการเชื่ อ มโยง ใช้
จิ นตนาการ ฝึ กฝนและประเมิ นผลการเรี ยน ซึ่ งเป็ น
คุ ณลั กษณะที่ สํ าคั ญสํ าหรั บผู้ เรี ยนที่ จะประสบความ
สําเร็จในการเรียนด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบกับ
ชุมชนการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ทําให้
ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชุมชน ได้มีการกําหนดให้ผู้เรียนทุก
เพศ ทุกวัย ได้เรียนรู้อย่างเปิดกว้าง เป็นวิธีการของการ
สนับสนุนการทํางานเป็นทีม [6]
6.2 ในกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบชุมชนการเรียนรู้ ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอนด้วย
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่งผู้เรียนทุกคนใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนนั้น ทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและกลุ่มทดลอง แสดงว่ารูปแบบ
ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
W.
Lakkhanaadisorn [7] กล่าวว่า การทําให้ผู้เรียนเกิด
การตื่นตัวแบบผ่อนคลายและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน
ไม่รู้สึกเหมือนถูกกดดัน แต่มีความท้าทาย จะชวนให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาคําตอบ และการเรียนรู้จะสูงสุดเมื่อ
สมองมีความท้าทายในระดับสูงและการบังคับในระดับ
ต่ํา ในการสร้างผลงานทางความคิดอีกทั้ง ยังสามารถ
จัดลําดับความคิดของตนเองและนําเสนอความคิดนําไป
สู่การมีความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง สอดคล้องกับ S.
Suebsor [8] ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบชุมชนการเรียนรู้ มีการทํางานเป็นทีมสูงกว่า
ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นปกติ โดยในการพั ฒ นารู ป แบบครั้ ง นี้
ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า แนวคิ ด การเรี ย นรู้ ก ารเรี ย นร่ ว มกั น
(Collaborative Learning) มาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนแบบชุมชนการ
เรี ย นรู้ ซึ่ ง ช่ ว ยในการพั ฒ นาการทํ า งานเป็ น ที ม ของ
ผู้เรียน
6.3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นช่วยให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเองด้วยการ
ลงมื อ กระทํ า หรื อ การปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า นกระบวนการคิ ด
ผู้เรียนในชุมชนหรือในกลุ่มการทํางานรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ ซึ่งจากกระบวนการในรูปแบบ ขั้นแรกคือ
การสร้างสรรค์ชุมชน จะกําหนดให้ผู้เรียนรวมกลุ่มสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ของตนเอง กําหนดองค์ประกอบของ
กลุ่ม ในการทํางานของชุมชนการเรียนรู้ สร้างความ
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เข้ า ใจร่ ว มกั น มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
สมาชิ ก จั ด ที ม และวางแผนก่ อ นการเรี ย นการสอน
ดั ง นั้ น ผู้ เ รี ย นจะเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองจาก
ประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งการ
เรียนที่จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ ม เล็ ก ๆ และมี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น สร้ า งความ
รับผิดชอบต่อชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีความสําเร็จ
ของทุกคนและของกลุ่มเป็นเป้าหมายสําคัญในการเรียน
ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการเรียนร่วมกับผู้อื่น จึงส่งผลการ
วางกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ ส่งผลต่อการ
ทํางานเป็นทีมของผู้เรียนโดยตรง ซึ่งการทํางานเป็นทีม
เป็นการมอบหมายพิเศษให้กับกลุ่มบุคคลซึ่งมีเป้าหมาย
ร่วมกันและตระหนักถึงบทบาทที่ต้องพึ่งพากันในการ
ปฏิบัติงานและทราบว่าจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ของ
แต่ละคนให้สัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อรวมพลังกันในอันที่
จะนําความสําเร็จมาสู่งานที่ได้รับมอบหมาย บุคคลในทีม
หรือชุมชนต้องสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน [9]
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
7.1.1 ควรมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ใน
ด้ านพื้ นฐานการใช้ งานคอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต
เนื่องจากในรูปแบบการเรียนการสอนนี้ผู้เรียนจะต้องทํา
กิ จกรรมการเรี ยนด้ วยตนเองและกลุ่ ม โดยการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สามารถทํางานออนไลน์ได้
7.1.2 ควรเตรียมความพร้อมและปรับบทบาท
ผู้สอน ให้เป็นผู้กํากับและแนะแนวทาง ผู้สอนมีบทบาท
สําคัญในการออกแบบและควบคุมการเรียนให้ดําเนิน
ไปตามขั้นตอน เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องเวลาในการ
ติดตามผลการเรียนและสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนใน
ขณะที่เรียนและทํากิจกรรม
7.1.3 ควรเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรการ
เรียนรู้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ใน
หลายช่องทาง ทั้งเอกสาร หนังสือ ตํารา รวมถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์
7.1.4 ควรสร้างคู่มือการใช้งานรูปแบบการเรียน
การสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิด
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สร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม เพื่อเป็นแนวทางสําหรับ
ผู้สอนหรือผู้ที่จะนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึกษาวิจัยถึงผลของการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม ของนักศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี ในทุ กชั้ นปี และทุ กคณะ ซึ่ งจะเป็ น
พื้นฐานของการเรียนและการทํางานต่อไป
7.2.2 ควรศึกษาวิจัยถึงผลของการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะที่จําเป็นอื่น ๆ ที่สําคัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ของผู้เรียนในปัจจุบัน
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