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รูปแบบสิ่ งแวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคม
เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์
ฉันทนา ปาปัดถา1* และ ณมน จีรงั สุวรรณ2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและออกแบบรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษา
สร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และประเมินความเหมาะสมรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ น
การศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 8 ท่าน ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบ มี 3 องค์ประกอบ ไดแก่ 1) การสร้างความรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7
ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) ค้นพบปญั หา (2) รวบรวมข้อมูล (3) วิเคราะห์ (4) ค้นพบคําตอบ (5) ทบทวน/ประเมินค่า (6)
ยอมรับผลจากการค้นพบ และ (7) ความคิดรวบยอด 2) แหล่งทรัพยากร โดยกําหนดสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ ทีส่ นับสนุ น
กระบวนการสร้างความรู้ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สื่อการเรียนรู้ (2) สื่อเทคโนโลยี (3) บริบท/สภาพแวดล้อม และ
(4) การสื่อสาร และ 3) เทคโนโลยี โดยการใช้เครือข่ายสังคม เป็ นเครื่องมือในการรองรับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เครือข่ายเผยแพร่ตวั ตน (2) เครือข่ายสร้างสรรค์ (3) เครือข่ายความสนใจ
ตรงกัน (4) เครือข่ายร่วมกันทํางาน (5) เครือข่ายเกม/โลกเสมือน และ (6) เครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูใ้ ช้ ผล
การประเมินของรูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านแนวคิดทฤษฎีท่ใี ช้สาํ หรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของของรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการศึกษาสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านองค์ประกอบของรูปแบบสิง่ แวดล้อมการ
เรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการศึกษาสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับมาก และด้านความเหมาะสมของการออกแบบและการนํารูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บน
เครือข่ายสังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คําสําคัญ: สิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ การศึกษาสร้างสรรค์ เครือข่ายสังคม ความคิดสร้างสรรค์
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to Develop Creative Thinking
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Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate factors essential for the learning environment of
creative education on social network to develop creative thinking 2) to design a model for development
learning environment, and 3) to suitability evaluation the developed model. Three steps of the research study
were: 1) reviewing literature to analyze and synthesize the factors essential to the model, 2) designing the
model, and 3) evaluating the model. The sample group included eight experts who specialized in education,
Information and technology, and creative thinking. The study found the following results: Three elements were
essential for development of LECES Model feature. Knowledge Creation through learning process included
seven steps: Problem Finding, Data Acquisition, Analysis, Solution Finding, Revise/Evaluation, Acceptance
Finding, and Convergent Thinking. Source for learning environment included four elements: Learning Media,
Technology Media, Context, and Communication). Technologies through social network in learning
environment consisted of six elements: Identity Network, Creative Network, Interested Network, Collaboration
Network, Gaming/Virtual Reality, and Peer to Peer Communication. Evaluation of LECES Model was in the
highest level in both overall picture and each aspect i.e., Theories and aspect element concept, development
factors, and the appropriateness of the design
Keywords: Learning Environment, Creative Education, Social Network, Creative Thinking
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. บทนํา
การจัดการศึกษาเป็ นพื้นฐานที่จะนํ าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาด้านสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง รวมไปถึ ง การพัฒ นาทางด้ า น
เทคโนโลยี เมือ่ ประเทศไทยดําเนินการการปฏิรปู [1]
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เป็ นเครื่องมือที่ม ีประสิทธิภาพ สําหรับสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ทางการศึกษา เพื่อที่จะบรรลุวตั ถุ ประสงค์การ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคมแห่งภูมปิ ญั ญาจําเป็ นต้องมี
การประยุกต์ใช้ ICT ทัวทั
่ ง้ สังคม โดยอาศัยการศึกษาและ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT ที่ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ และ [2] ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันของคนรุน่ ใหม่ ซึง่
พบเห็นได้โดยทัวไป
่ อีกทัง้ ประเทศไทยได้ประกาศใช้
กรอบนโยบายสารสนเทศฉบับแรกเมื่อปี 2539 (IT2000)
ต่อมาได้จดั ทํากรอบนโยบาย IT2010 (พ.ศ. 2544-2553)
เพื่อเป็ นเข็มทิศชี้นํ าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในช่ ว งทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 โดยเน้ น 5e’s
ได้แก่ e-Government, e-Industry, e-Commerce, eEducation และ e-Societyเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ ประชาชนไทยและนําพาประเทศไทยสูส่ งั คม
ั ญาและการเรีย นรู้ ประเทศไทยใช้ ก รอบ
แห่ ง ภู ม ิป ญ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ. 25542563 เรียกว่า ICT 2020 กําหนดวิสยั ทัศน์ว่า ICT เป็ น
พลังขับเคลื่อนสําคัญในการนํ าพา คนไทยสู่ความรู้และ
ปญั ญา เศรษฐกิจไทยสูก่ ารเติบโตอย่างยังยื
่ น สังคมไทยสู่
ความเสมอภาค (Smart Thailand 2020) [3] ส่วนทิศทาง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st-century skills มี
จุดเน้นเพือ่ พัฒนาทักษะของผูเ้ รียน ได้แก่ ทักษะชีวติ และ
อาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการ
เรียนรูแ้ ละนวัตกรรม 4Cs ได้แก่ Creativity, Critical
Thinking, Communication และ Collaboration [4] กรอบ
แนวคิดในการจัดการศึกษาของไทย ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปญั หา การคิดสร้างสรรค์ การสือ่ สาร
และการร่วมมือ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี ทักษะชีวติ และอาชีพ
เพื่อการสนับสนุ นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการคิด คือ
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พฤติกรรมการแสดงออกโดยอาศัยสิง่ อื่น หรือสัญลักษณ์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ท่เี ป็ นเสมือน
กระบวนการคิดของสมอง ทีม่ คี วามสามารถในการคิดทีม่ ี
ความหลากหลายและแปลกใหม่ เมื่อนํ าไปประยุกต์กบั
ทฤษฎี จะนํ าไปสู่การคิดค้น การสร้างสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ
และเกิดความคิดใหม่ ๆ
ดังนัน้ [5] การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงควรปฏิรูป
กระบวนทัศน์ จากครูเป็ นผู้มอบความรู้ให้แก่ นักเรียน
นักศึกษาเปลีย่ นเป็ นช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูกบั เด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม คือ
“กระบวนการเรียนรูส้ าํ คัญกว่าความรู”้ และ “ครูมใิ ช้ผมู้ อบ
ความรู”้ แต่เป็ น “ผูอ้ อกแบบกระบวนการเรียนรูโ้ ดยเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กันกับเด็กและเยาวชน” ซึง่ เป้าหมายของการ
เรียนรูจ้ ะมิใช่ตวั ความรูอ้ กี ต่อไป แต่ผเู้ รียนจะต้องเป็ นคน
ค้ น หาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากทุ ก หนทุ ก แห่ ง ทั ง้ ใน
สิง่ แวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต ซึ่งครูสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั หรือบางคนเรียกว่า ยุคเครือข่าย
สังคม (Social Network) ซึง่ เป็ นยุคแห่งการติดต่อสือ่ สาร
ผ่านเครือข่าย โดยนิยมใช้ในการเผยแพร่ตวั ตน เผยแพร่
ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่มคี วามสนใจตรงกัน
เกิดร่วมกันทํางาน ทํางานผ่านเครือข่ายในโลกเสมือนจริง
รวมถึงการเชื่อ มต่ อระหว่ างผู้ใ ช้ก ับผู้ใ ช้ ดังนั น้ ครู จึง
สามารถบูรณาการใช้งานร่วมกันด้านการศึกษาตามกรอบ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้ นการเรียนรู้ท่ีบ่มเพาะ
ส่งเสริมความริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative
Thinking)
สําหรับผูเ้ รียนได้
ดั ง นั ้ น ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สัง คมเพื่อ พัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ออกแบบ
รูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บน
เครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
ในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งผลที่ได้จะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มผี ลสัมฤทธิ ์ด้านการคิดสรางสรรค์ เกิด
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ เกิดพฤติกรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
วิธีก ารสร้ า งความรู้ ใ หม่ ด้ ว ยตนเอง ในขณะที่ผู้ ส อน
สามารถติดตามผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้หลายช่องทาง
และตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รียนได้อย่างเป็ นระบบ
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. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบ
สิ่ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ใ นการศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ บ น
เครือข่ายสังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2.2 เพื่อออกแบบรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ น
การศึก ษาสร้า งสรรค์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมเพื่อ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์
2.3 เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบ
สิ่ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ใ นการศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ บ น
เครือข่ายสังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
การออกแบบรูปแบบแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน
ระยะที่ 1 วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากแนวคิดและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการศึกษาสร้างสรรค์ สิง่ แวดล้อม
การเรีย นรู้ เครือ ข่ า ยสัง คม และการพัฒ นาความคิด
สร้างสรรค์
ระยะที่ 2 ออกแบบรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ใน
การศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมเพื่ อ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ จากการนําผลการวิเคราะห์ในระยะที่
 มาประเมินความเหมาะสมและออกแบบความสัมพันธ์
สําหรับรูปแบบการจัดสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษา
สร้ า งสรรค์ บ นเครื อ ข่ า ยสัง คมเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ และส่งให้ทป่ี รึกษาตรวจสอบความเหมาะสม
ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 8 ท่าน
ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร และด้ า นการคิ ด โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4. ผลการศึกษา
ระยะที่  วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของรู ป แบบ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จาการวิเคราะห์
สังเคราะห์เอกสาร สารจําแนกออก 2 ระดับ ดังนี้
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ระดับองค์ประกอบหลัก คือ การศึกษาสร้างสรรค์ ซึง่
มีองค์ประกอบย่อยที่สาํ คัญ 3 ส่วนคือ การสร้างความรู้
(Knowledge Creation) แหล่งทรัพยากร (Source) และ
เทคโนโลยี (Technologies) ซึ่ ง ทํ า การเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบย่อย ดังนี้
1) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) โดย
การกําหนดและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
บนเครือข่ายสังคม
2) แ ห ล่ ง ท รั พ ย า ก ร ( Source) โ ด ย กํ า ห น ด
สิ่ง แวดล้อ มการเรีย นรู้ท่ีส นั บ สนุ น กระบวนการสร้า ง
ความรูด้ ว้ ยกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนได้ออกแบบไว้
3) เทคโนโลยี (Technologies) โดยการใช้เครือข่าย
สังคมเป็ นเครื่อ งมือในการรองรับแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้
ระดับองค์ประกอบย่อย คือ การกําหนดบริบทของ
ระบบที่ผ สมผสานกับ องค์ ป ระกอบหลัก ด้ ว ยวิธีก าร
เชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถสรุปได้ดงั นี้
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เพื่อ
ั หา
สร้ า งความรู้ มี 6 ขัน้ ตอน ได้ แ ก่ 1) ค้ น พบป ญ
(Problem Finding) 2) รวบรวมข้อมูล (Data Acquisition)
3) วิ เ คราะห์ (Analysis) 4) ค้ น พบคํ า ตอบ(Solution
Finding) 5) ทบทวน/ประเมิน ค่า (Revise/Evaluation)
และ 6) ความคิดรวบยอด (Convergent Thinking)
2) สิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment)
มี 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) สื่อ การเรีย นรู้ (Learning
Media) 2) สื่อเทคโนโลยี (Technologies Media) 3)
บริบท/สภาพแวดล้อม (Context) และ 4) การสื่อสาร
(Communication)
3) เครื อ ข่ า ยสัง คม (Social Network) มี 6 ป จั จั ย
ได้แก่ 1) เครือข่ายเผยแพร่ตวั ตน (IdentityNetwork) 2)
เครือข่ายสร้างสรรค์ (Creative Network) 3) เครือข่าย
ความสนใจตรงกัน (Interested Network) 4) เครือข่าย
ร่วมกันทํางาน (Collaboration Network) 5) เครือข่ายเกม/
โลกเสมือน (Gaming/Virtual Reality) และ 6) เครือข่าย
การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กบั ผู้ใช้ (Peer to Peer
Communication)
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบสามารถ
สร้างเป็ นแผนภาพเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดงั รูปที่ 1
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รูปที่  การเชื่อมความสัมพันธ์องค์ประกอบ
ระยะที่  ออกแบบรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ น
การศึก ษาสร้า งสรรค์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมเพื่อ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
จากแผนภาพเชื่อ มความสัม พัน ธ์อ งค์ ป ระกอบ
รูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บน
เครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั จึง

ได้ นํ า มาออกแบบรู ป แบบสิ่ง แวดล้ อ มการเรีย นรู้ ใ น
การศึก ษาสร้ า งสรรค์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมเพื่อ พัฒ นา
ความคิด สร้ า งสรรค์ ฉบับ ร่ า ง เพื่อ ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ประเมิน ความเหมาะสมและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การ
ปรับปรุงได้ดงั รูปที่ 2

รูปที่  ร่าง LECES Model
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จากรูปที่ 2 แสดงร่างรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้
ในการศึก ษาสร้างสรรค์บนเครือข่า ยสังคมเพื่อพัฒนา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ หรื อ LECSEModel (Learning
Environment for Creative Education on Social
Network Model) องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้
1) วงกลมรอบนอก คื อ ขอบเขตโดยรวมของ
การศึกษาสร้างสรรค์ (Creative Education)
2) ลูกศรโค้ง (วงกลมที่สอง) คือองค์ประกอบหรือ
บริบทการศึกษาสร้างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็ น  ส่วน ที่
มีการประสานสัมพันธ์ทงั ้ 3 ส่วน คือ
2.1) ด้านการสร้างความรู้ (Knowledge Creation)
คือ กระบวนการหรือขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2) ด้านแหล่งเรียนรู้ (Sources) คือ สิง่ แวดล้อม
การเรียนรูท้ จ่ี ดั เตรียมไว้สาํ หรับการศึกษาสร้างสรรค์
2.3) ด้านเทคโนโลยี (Technologies) คือ การ
ใช้สงั คมเครือ ข่ายเป็ นช่องทางในการจัดกิจ กรรมการ
เรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
3) วงกลมระดับทีส่ าม คือ สิง่ แวดล้อมการเรียนรูท้ ม่ี ี
องค์ประกอบสามส่วนภายใต้บริบทหรือองค์ป ระกอบ
การศึกษาสร้างสรรค์ 3 ส่วน คือ
3.1) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)
คือ องค์ประกอบด้านการสร้างความรูท้ เ่ี ป็ นขัน้ ตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 6 ขัน้ ตอน
คือ 1) ค้นพบปญั หา (Problem Finding) 2) รวบรวม
ข้อมูล (Data Acquisition) 3) วิเคราะห์ (Analysis) 4)
ค้นพบคําตอบ (Solution Finding) 5) ทบทวน/ประเมินค่า
(Revise/Evaluation) และ 6) ความคิดรวบยอด
(Convergent Thinking)
3.2) สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ( Learning
Environment) คือ องค์ประกอบด้านแห่งเรียนรูป้ ระเภท
สือ่ และเครือ่ งมือสําหรับการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย
1) สื่อการเรียนรู้ (Learning Media) 2) สื่อเทคโนโลยี
(Technologies Media) และ 3) บริบท/สภาพแวดล้อม
(Context) และ 4) การสือ่ สาร (Communication)
3.3) สังคมเครือข่าย (Social
Network) คือ
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนเลยทีม่ อี ยูบ่ นสือ่
สังคมออนไลน์ เพื่อ 1) เครือข่ายเผยแพร่ตวั ตน (Identity
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Network) 2) เครือข่ายสร้างสรรค์ (Creative Network) 3)
เครือข่ายความสนใจตรงกัน (Interested Network) 4)
เครือข่ายร่วมกันทํางาน (Collaboration Network) 5)
เครือข่ายเกม/โลกเสมือน (Gaming/Virtual Reality) และ
6) เครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูใ้ ช้ (Peer to
Peer (P2P)
4) วงกรมมชัน้ ในสุด คือผลผลิตทีไ่ ด้ (Output) จาก
การเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคม
ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบ สามารถสรุปผลการ
ประเมินความเหมาะสมดังนี้
ตารางที่  ผลประเมินด้านแนวคิดทฤษฎีท่ใี ช้สําหรับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ
องค์ประกอบของรูปแบบ
ด้านแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้านองค์ประกอบการศึกษา
สร้างสรรค์
สรุปภาพรวม

4.44

S.D. ผลประเมิน
.62 มากทีส่ ดุ

4.21

0.72

มากทีส่ ดุ

4.34

0.67

มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 1 แสดงผลประเมินด้านแนวคิดทฤษฎีท่ี
ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.34, S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
คือ ด้านแนวคิดทฤษฎีท่ใี ช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
( = 4.44,S.D. = 0.62) และด้านองค์ประกอบการศึกษา
สร้างสรรค์ ( = 4.21, S.D. = 0.72) ตามลําดับ
ตารางที่  ผลประเมินองค์ประกอบของรูปแบบ
4.33

ความ
เหมาะสม
0.63 มากทีส่ ดุ

4.50

0.72 มากทีส่ ดุ

4.42

0.71 มากทีส่ ดุ

4.41

0.68 มากทีส่ ดุ

องค์ประกอบของรูปแบบ
ด้านการสร้างความรู้ (Knowledge
Creation)
ด้านสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้
(Learning Environment)
ด้านสังคมเครือข่าย
(Social Network)
สรุปภาพรวม

S.D.
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จากตารางที่ 2 แสดงผลประเมินองค์ประกอบของ
รูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.41,
S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น คื อ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้
(Learning Environment) ( = 4.50, S.D. = 0.72) ด้าน
สังคมเครือข่าย (Social Network) ( = 4.42, S.D.=0.71)
และด้านการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ( =
4.33, S.D.= 0.63) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของรูปแบบและการนําไปใช้
การออกแบบและ
การนําไปใช้
การวิเคราะห์ สังเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบมีการใช้
แนวคิดครอบคลุมและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การออกแบบรูปแบบมี
องค์ประกอบครบถ้วนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รูปแบบทีอ่ อกแบบครัง้ นี้สามารถ
นําไปเป็ นแนวทางในการจัด
การศึกษาได้
สรุปภาพรวม

4.63

ผล
ประเมิน
0.52 มากทีส่ ดุ

4.25

0.46 มากทีส่ ดุ

4.63

0.52 มากทีส่ ดุ

4.50

0.51 มากทีส่ ดุ

S.D.

จากตารางที่ 3 แสดงผลประเมินความเหมาะสมของ
การออกแบบรูปแบบและการนํารูปแบบไปใช้ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.50, S.D. = 0.51) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ คือ
การวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ องค์ ป ระกอบของรู ป แบบ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สัง คมเพื่อ พัฒ นาความคิด สร้ า งสรรค์ ก ารใช้ แ นวคิ ด
=
ครอบคลุมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (
4.63, S.D. = 0.52) สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษา
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สร้ า งสรรค์ บ นเครื อ ข่ า ยสัง คมเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา
ได้ ( = 4.63, S.D. = 0.52) และการออกแบบ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สัง คมเพื่อ พัฒ นาความคิด สร้า งสรรค์ มีอ งค์ ป ระกอบ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( = 4.25, S.D.
= 0.46) ตามลําดับ
4) ผลการประเมินรับรองรู ปแบบสิ่งแวดล้อ มการ
เรียนรู้ในการศึกษาสร้า งสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พบว่ า ผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิให้การ
รับรองรูปแบบมีความเหมาะสมดีแล้ว จํานวน  ท่าน และ
รับรองรูปแบบมีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ จํานวน 2 ท่ าน ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในขัน้ ตอน
สุดท้าย คือ ขัน้ ความคิดรวบยอด (Convergent Thinking)
ซึ่ ง ยัง มองไม่ เ ห็ น ภาพรวมของการพัฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ทช่ี ดั เจน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ
พบว่า ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก่อนทีจ่ ะได้มาซึ่ง
ความคิดรวบยอด ซึง่ อาจได้มาซึง่ องค์ความรูใ้ หม่หรือการ
ต่ อ ยอดความรู้ จ ากเดิม ที่ม ีอ ยู่ ก่ อ นจะถึ ง ขัน้ ตอนของ
ความคิดรวบยอด ผู้เรียนาจะต้องผ่านกระบวนการหรือ
ขัน้ ตอนการยอมรับผลการค้นพบ (Acceptance Finding)
ซึ่งเป็ นขัน้ ตอจนที่จะทําให้เกิดแนวคิดหรือสิง่ ใหม่ (New
Challenge) ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ และเมื่อผูเ้ รียนเกิดการยอมรับผลการ
ค้ น พบ สามารถนํ า มาสรุ ป เป็ น องค์ ค วามรู้ หรือ เกิ ด
ความคิดรวบยอดย่อมส่งผลให้ผูเ้ รียนนํ าองค์ความรูท้ ่ไี ด้
ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงได้ปรับปรุงLECES Model ใหม่ ตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒดิ งั รูปที่ 3
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รูปที่ 3 LECES Modelปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จากรูปที่ 3 แสดงรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ใน
การศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ บ นเครื อ ข่ า ยสัง คมเพื่อ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ หรือ LECES Modelที่ผู้วจิ ยั ได้
ดําเนิ นการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
โดยปรั บ ขั ้น ตอน ความคิ ด รวบยอด (Convergent
Thinking) ออกและเพิม่ ขัน้ ตอน ยอมรับผลจากการค้นพบ
(Acceptance Finding) ผลทีไ่ ด้จากกระบวนการต่าง ๆ จะ
ทําให้เกิดแนวคิดหรือสิง่ ใหม่ (New Challenge) ซึ่ง [6]
การจะกําหนดว่าสิ่งใดเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั น้
สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ 1)
ต้องเป็ นสิง่ ใหม่ (New, Original) สิง่ ที่คดิ สร้างสรรค์
ออกมานัน้ ต้องเป็ นการคิดทีแ่ หวกวงล้อมความคิดที่มอี ยู่
เดิม หรือเรียกว่าเป็ น ความคิดต้นแบบ (Original) ชนิด
แกะกล่ อง ใหม่ถอดด้าม ที่ไม่เคยคิดได้มากก่ อน และ
ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทังความคิ
่
ดเดิม ๆ ของ
ตนเอง 2) ต้องใช้การได้ (Workable) ความคิดทีเ่ กิดจาก
การสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดเพียง “จินตนาการเพ้อฝนั ” แต่
สามารถนํ ามาพัฒนาให้เป็ นจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้เป็ นอย่าง
ดี และ 3) มีความเหมาะสม (Appropriate) แม้ว่าความคิด
ใหม่นัน้ จะประกอบไปด้วยความแปลกใหม่ เป็ นความคิด
ต้นแบบ แต่ตอ้ งผสมผสานองค์ประกอบของความมีเหตุม ี
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ผล ความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับ
กันทัวไปบางประการด้
่
วย
4. อภิ ปรายผลและสรุปผล
4. อภิ ปรายผล
ความเหมาะสมด้านแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้สําหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ น
การศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ บ นเครื อ ข่ า ยสัง คมเพื่ อ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
[7] การจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ คือ การจัดการศึกษาที่
เน้นการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนได้เพิม่ พูนทักษะ
ความคิด จินตนาการ เกิดความคิดริเริม่ ใหม่ๆ ที่มคี ุณค่า
และสามารถนํ าความรู้และทักษะที่ได้มากปรับใช้ในการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานและการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยการจั ด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จะนํ ามาซึ่งความสมดุลระหว่าง
หลักสูตร วิธจี ดั การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทัง้
ความเชื่อมโยงระหว่ างสถาบันการศึกษากับแหล่ งการ
เรียนรูจ้ ากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสูก่ ารเรียนรู้
ตลอดชีวติ และสอดคล้องกับ [8] ทีไ่ ด้นําเสนอหลักการจัด
การศึกษาสร้างสรรค์ โดย 1) ผูส้ อนต้องเปลีย่ นรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใหม่ จากผู้บอกความรู้แต่เพียงผู้เดียวเป็ นผู้
บอกความรู้ในเบื้องต้น แล้วเปิ ดพื้นที่ให้ผู้เรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสวงหาความรูห้ รือคําตอบทีค่ รูปล่อยทิง้ ไว้
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ให้เกิดการแสวงหา 2) การจัดการเรียนรู้ต้องเปิ ดพื้นที่
อิสระทางความคิดให้แก่ผเู้ รียนอย่างเต็มทีภ่ ายใต้มารยาท
ทีด่ งี ามต่อกัน และ 3) ความคิดสร้างสรรค์ทด่ี ี จะต้องมีการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ใ นนามธรรมในความคิ ด ออกมาเป็ น
รูปธรรมทางการปฏิบ ัติ ซึ่งเป็ นกระบวนการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [9] ศึกษาวิจยั
เรื่อง จิตวิทยาสําหรับการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า จากการทดลองการสอนแบบ Creative
Education พบว่า จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมาก
ขึ้ น และทํ า ให้ เ กิ ด ความสนใจในการเรี ย นรู้ ใ นทัน ที
นอกจากนี้ ผลการวิจ ยั ยังสรุปว่า การจัดการศึกษาแบบ
Creative Education ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเรียนทัง้ ในเด็กนั กเรียนและครูผู้สอน และการ
เรียนรูท้ ่เี กิดจากการค้นพบด้วยตนเอง ส่งผลทําให้ผเู้ รียน
เกิดการจดจําไปตลอด
ความเหมาะสมของสิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษา
สร้ า งสรรค์ บ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด
สร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ [10] สภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุ นการสอนและการเรียนรู้
คิ ด คื อ ที่ ซ่ึ ง มี ก ารทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท่ี ต้ อ งใช้
กระบวนการคิดเป็ นประจํา และผู้เรียนกับครูทํากิจกรรม
สะท้อนความคิด หรืออภิปรายเกีย่ วกับความคิดของตน ครู
สามารถจัดชัน้ เรียนให้ม ีสภาพแวดล้อมดังกล่าว โดยให้
ความสนใจกับการจัดชัน้ เรียน การใช้ส่อื การเรียนการสอน
และกิจกรรมและการปฏิสมั พันธ์ในชัน้ เรียน และสอดคล้อง
กับ [11] สภาพแวดล้อมการเรียนรูม้ อี ทิ ธิพลในการส่งเสริม
และขัดขวางการเรียนรู้ ทัง้ ยังส่งผลเกี่ยวโยงถึงกันอีกด้วย
สภาพแวดล้อมการเรียนรูม้ คี วามสําคัญในระบบการเรียน
การสอนหลายประการ ได้แก่ 1) สนับสนุ นและเอื้ออํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้ าน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 2)
ช่วยจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียน
เสริ ม สร้ า งบรรยากาศทางการเรี ย น และช่ ว ยสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ 3) เป็ น
เงื่อนไขของการเรียนรู้ เป็ นตัวกําหนดทิศทางการเรียนรู้
เป็ นสือ่ การเรียนู้ สร้างเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ และทํานาย
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ[12]
ศึกษาวิจยั เรื่อง สิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนเว็บ
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2.0 ผลการวิจยั พบว่า Web 2.0 ทีใ่ ห้บริการออนไลน์ เช่น
เว็บเครือข่ายสังคม wikis และเว็บไซต์ทท่ี าํ ดัชนีสงั คมทีม่ ี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความร่วมมือ และการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างผูใ้ ช้ ซึง่ เครื่องมือจะประกอบด้วย 3 ส่วน 1) แหล่ง
ความรู้ 2) รหัสความรู้ และ 3) การแลกเปลี่ยนความรู้
ดังนั น้ PLEs ไม่ ใ ช่ แอพลิเ คชัน่ แต่ เ ป็ น วิธีก ารใหม่
สําหรับการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
ความเหมาะสมของการออกแบบและการนํ ารูปแบบ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
สังคมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เ ห็ น ว่ า การจั ด การ
สิง่ แวดล้อมการเรียนรูใ้ นการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่าย
เพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ นหั ว ใจสํ า คั ญ ของ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ [13] ได้นําเสนอเกี่ยวกับ การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการศึกษากรอบแนวคิด
ของการสอนแบบสร้า งสรรค์ ผลการวิจ ัยพบว่ า ความ
สามารถและคุ ณภาพของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ท่ี
ค้นพบโดยนักวิจยั และกลยุทธ์ในการสร้างทักษะการคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก ๆ โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมรองรับการเรียนรู้ ถึงจะมีความสร้างสรรค์ ซึง่ ได้ม ี
การแสดงความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงลึกกับกล
ยุ ทธ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะที่แสดงความแตกต่ างของ
ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [14]
ศึกษาวิจยั เรื่อง การออกแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรูโ้ ดยใช้
กลยุ ทธ์ท่ีหลากหลายเพื่อการเรียนรู้แบบเน้ นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ ผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บนเครื อ ข่ า ยเป็ นกุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
4. สรุปผล
องค์ประกอบของรูปแบบสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ใน
การศึก ษาสร้า งสรรค์ บ นเครือ ข่ า ยสัง คมเพื่อ พัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการศึกษาสร้างสรรค์ มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความรู้ โดยการกําหนด
และจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ มี
7
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ค้นพบปญั หา 2) รวบรวมข้อมูล 3)
วิเคราะห์ 4) ค้นพบคําตอบ 5) ทบทวน/ประเมินค่า 6)
ยอมรับผลจากการค้นพบและ 7) ความคิดรวบยอด
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แหล่งทรัพยากร โดยกําหนดสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้
ที่สนับสนุ นกระบวนการสร้างความรู้ มี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้ 2) สื่อเทคโนโลยี 3) บริบท/
สภาพแวดล้อม และ 4) การสือ่ สาร
เทคโนโลยี โดยการใช้เครือข่ายสังคม เป็ นเครื่องมือใน
การรองรับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) เครือข่ายเผยแพร่ตวั ตน 2) เครือข่ายสร้างสรรค์
3) เครือข่ายความสนใจตรงกัน 4) เครือข่ายร่วมกันทํางาน
5) เครือข่ายเกม/โลกเสมือน และ 6) เครือข่ายการเชื่อมต่อ
ระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูใ้ ช้
ผลการประเมินความเหมาะสมด้านแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้
สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านองค์ประกอบของรูปแบบในภาพ
รวมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด และความเหมาะสมของการ
ออกแบบและการนํ ารูปแบบไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
วิจยั นี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รบั คําแนะนํ าและ
ข้อ เสนอแนะจากผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิทุ ก ท่า น และได้รบั การ
สนั บ สนุ น ให้ ดํ า เนิ น การวิ จ ัย จาก คณะเทคโนโลยี
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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