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ผลการใช้รปู แบบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซมึ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรของไทย
จิรัฏฐ์ สวัสดิพชั รกุล1* และ สัญชัย พัฒนสิทธิ2์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสม 2) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรที่เรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมทั้ง 4 ภาคของไทย 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 4 ภาคของไทย จํานวน 809 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 82 คน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ Match paired independent t-test และค่าความ
แปรปรวน (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด บทเรียนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 4 ภาคของไทยมีประสิทธิภาพ 80.70/81.47 การ
พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาแต่ละภาคของไทยมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบค่าความต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความคิดสร้างสรรค์พบว่า
นักศึกษาอาชีวะเกษตรทั้ง 4 ภาคของไทยมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักศึกษา
อาชีวะเกษตรทัง้ 4 ภาคของไทยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ: การเรียนการสอนบนเว็บ คอนสตรัคชั่นนิซึม ความคิดสร้างสรรค์
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The Effect of using Web Based Instruction Model Based on Constructionism
to Develop Agricultural Students’ Creative Thinking of Thailand
Jirath Sawatdiphatcharakul1* and Sunchai Pattanasith2
Abstract
This research had the objectives to: 1) develop the Web-based instruction model based on
constructionism to develop agricultural students’ creative thinking appropriately; 2) develop the Webbased instruction based on constructionism to develop agricultural students’ creative thinking with an
efficiency criterion; 3) to study the creativity development of agricultural vocational students with
Web-based instruction model based on constructionism all 4 regions of Thailand; and 4) evaluate the
satisfaction of students on the Web-based instruction for creativity enhancement. The population in
this study consisted of 809 vocational students studying in the major of animal science at the
agricultural and technology colleges, in 4 regions of Thailand. The simple randomization was used
whereas 82 samples were obtained. The collection data were analyzed using the mean, standard
deviation, match paired independent t-test and One-way ANOVA. The research results found that the
Web-based instruction based on constructionism for creativity enhancement had the appropriateness in
a high level. The Web-based instruction for creativity enhancement among students in 4 regions of
Thailand had the efficiency of 80.70/81.47 criterion whereas the creativity enhancement among in 4
regions of Thailand found that the post-test score was higher than pre-test score with statistical
significance at the level of .05. However, the average scores on the creativity of students in 4 regions of
Thailand were not statistically significant. The result also revealed that the students were satisfied with
the development of Web-based instruction for creativity enhancement in a high level.
Keywords: Web-Based Instruction, Constructionism, Creative Thinking
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1. บทนํา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สําคัญของการดํารงชีวิต การ
ที่มนุ ษย์ อยู่ ร่ วมกั นอย่ างมี ความสุ ข สร้ างภู มิ คุ้ มกั นให้
เข้มแข็งต่อผลกระทบในอนาคต การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน การยกระดับการ
ศึกษาสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้อง
กั บความต้ องการของผู้ เรี ยน [1] พระราชบั ญญั ติ การ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 จัดการศึกษากําลังคนระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รูปแบบการศึกษามี 3 ระบบ
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยทุกสถานศึกษามุ่งเน้นระบบทวิภาคี
เป็นสําคัญ ด้านหลักสูตรกําหนดไว้ 3 ระดับ คือ ระดับ
ปวช., ปวส. และป.ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [2] เสนอให้ปฏิรูป
การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทางด้านการพัฒนา
ผู้เรียน การเพิ่มประสิทธิภาพครู การบริหารจัดการศึกษา
การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ การเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ศึกษานอกระบบ และตาม
อั ธยาศั ย ครู และผู้ เรี ยนนํ าความรู้ ทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษาไปใช้ ในกระบวนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง กําลังคนอาชีวศึกษามีความจําเป็น ต้อง
มี ทั ก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการ
ทํางาน ทักษะบริหารจัดการ ทักษะการทํางานเป็นทีม
ทักษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะวิชาชีพที่
หลากหลาย มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคิด
ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ใ นการทํ า งาน มี ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ
หน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น มีความสนใจใฝ่
รู้มุ่งมั่นการทํางาน และภาวการณ์เป็นผู้นํา
จากงานวิจัยด้านอาชีวศึกษา [3] เสนอแนะให้ปฏิรูป
การอาชีวศึกษา บูรณาการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการ
ศึกษาให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วย กันเอง
ครู-อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อย่างไม่
จํากัดด้านเวลา สถานที่และระยะทาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ในทุกทาง [4] ส่วนงานวิจัย [5] พบว่า การเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
วิธีอื่นๆ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
มีความคงทนต่อความรู้ที่ได้รับตามลักษณะของผู้เรียน
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คิดและตัดสินใจสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และ
จากการประชุ ม ครู ผู้ ส อนของวิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง (เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2554
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ครูมี
ความต้องการถึงร้อยละ 85.50 ในพัฒนาการเรียนการ
สอนบนเว็บเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยและการสํารวจดังกล่าว จึงเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้วิจัยต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรของไทย เพื่อใช้เป็นแบบอย่าง
ที่เหมาะสมสําหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่น
นิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะ
เกษตร
2.2 เพือ่ สร้างบทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่น
นิซึมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักศึกษาอาชีวะ
เกษตรให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมทั้ง 4 ภาคของไทย
2.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอาชีวะ
เกษตรที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 นักศึกษาอาชีวะเกษตรแต่ละภาคทีเ่ รียนรูต้ าม
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชัน่
นิซึมมีคะแนนเฉลี่ยด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
3.2 นักศึกษาอาชีวะเกษตร ทั้ง 4 ภาคของไทยที่
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
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4. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
4.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนี ยบั ต รวิ ชาชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ชาสั ตวศาสตร์
สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีของไทย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 82 คน
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
4.2 แบบแผนการวิจัยและการเก็บข้อมูล
4.2.1 ผู้วิจัยดําเนินการเรียนรู้ด้วยการใช้
e-Learning ที่พัฒนาขึ้นและใช้แบบแผนการวิจัย แบบ
One Group Pretest-Posttest Design
T1 X T2
X แทน การทดลอง (Experiment) หรือ ตัวจัด
กระทํา (Treatment)
T1 แทน การวัดก่อนทดลอง (Pre-test)
T2 แทน การวัดหลังทดลอง (Post-test)
4.2.2 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ e-Learning แล้วผู้เรียนจะทําแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์
และแบบประเมินความพึงพอใจ
4.3 วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นลักษณะการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ
การวิจัยระยะที่ 1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
สั งเคราะห์ หลั กการทฤษฎี แนวคิ ดวิ ธี การทางระบบ
(System Approach) โดยใช้เว็บเป็นพื้นฐาน [6] โดย
เน้นผู้เรียนเป็นlสําคัญ จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเพิ่ม
ประสบการณ์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยบนเว็ บ ไซต์ เ รี ย นรู้ อ ย่ า ง
สนุกสนานสอดคล้องกับแนวคิด [8] ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม [9] และการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ [10] เพื่อออกแบบพัฒนาแบบร่างรูปแบบการ
เรี ยนการสอนบนเว็ บตามแนวคอนสตรั คชั่ นนิ ซึ มเพื่ อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ จากนั้นนําแบบร่างที่
ได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ นํา
กลั บ มาปรั บ ปรุ ง แบบร่ า งให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ล้ ว ให้
ผู้เชี่ยวชาญรับรองรูปแบบดังกล่าว
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การวิจัยระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
ให้ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1) เว็บไซต์การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคชันนิ
ซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะ
เกษตรนําไปหาคุณภาพความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
และหาประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลอง นักศึกษาที่เคยเรียน
ในรายวิชาสัมมนามาก่อนแล้วซึ่งแบ่งเป็นรายบุคคล กลุ่ม
ย่อย และกลุ่มใหญ่
2) สื่อบทเรียนออนไลน์ (E-Book) นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมให้สามารถนําไปใช้ในการเรียน
การสอนบนเว็บได้
3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม วิเคราะห์หาค่าดัชนีความยากง่าย ค่าอํานาจ
จําแนก และหาค่าความเชื่อมั่น
4) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ นําไปหา
คุ ณ ภาพโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ให้ ส ามารถนํ า ไปใช้ กั บ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมได้
5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หาค่าความเที่ยงตรงจากการ
ประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น กั บ
นักศึกษากลุ่มทดลอง
การวิ จั ยระยะที่ 3 การศึ กษาทดลองเพื่ อทดสอบ
สมมติฐานผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน การพั ฒนาด้ านความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มี ต่ อรู ปแบบการเรี ยนการสอนบนเว็ บตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิจัยระยะที่ 1 การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ
ซึ ม เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ บบใหม่ ที่ ไ ด้
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังรูปที่ 1

8/28/60 BE 10:24 AM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

Main Model

Process Activity

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิซึมเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จากรูปภาพสามารถอธิบายได้ ดัง นี้ รูปภาพหลั ก
(Main Model) แสดงองค์ประกอบสําคัญ 5 ส่วน คือ
1) เว็บการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2) กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น 3) ครูผู้สอน 4)
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 5) สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่น
นิ ซึ ม เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Activity) มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ผู้เรียน
ขั้นที่ 1 การปฐมนิเทศ
(Orientation)
ผู้เรียนจะได้รับคําแนะนําจากครู
ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษา
รายละเอียดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และทําการสมัครสมาชิกเพื่อ
Log In เว็บไซต์การเข้าใช้งาน
ขั้นที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้
(Planning)
ตัดสินใจเพื่อเลือกหัวข้อหรือ
โครงการที่ผเู้ รียนสนใจตรงตามสาขา
วิชาชีพโดยพิจารณาความรู้พื้นฐาน
และประสบการณ์เดิมเสนอโครงการ
หรือผลงานต่อครูทปี่ รึกษาเพื่อขอ
อนุมัติ
ขั้นที่ 3 การมีปฏิสัมพันธ์
(Interaction)
เพื่อแสวงหาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องโดย
การระดมสมองผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน ครูที่
ปรึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญวิชาชีพเพื่อ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
ขั้นที่ 4 การออกแบบการเรียนรู้
(Designing)
ออกแบบผลงานหรือโครงการตาม
รายละเอียดต่างๆ แบบฟอร์มที่
กําหนดของสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาก่อนดําเนินงานทุกครั้ง
ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ
(Construction)
ปฏิ บั ติ ตามรายละเอี ยด โดยการ
เลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตาม
กระบวนการที่ ไ ด้ ว างแผนและ
ออกแบบไว้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
หรื อการสร้ างผลงานแล้วทํ าการ
จัดทํารูปเล่มเอกสารรายงานฉบับ
สมบรูณ์ และฉบับย่อ

ผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ
ครูผู้สอนพบนักศึกษาแนะนํา
กระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจใน
ขั้นตอนต่างๆ และให้ผู้เรียนทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน และ
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์แล้ว
ตรวจประเมินความคิด
สร้างสรรค์

พิจารณาหัวข้อหรือโครงการที่
ผู้เรียนนําเสนอให้สอดคล้องตรง
กับสาขาวิชาชีพของผู้เรียนและ
พิจารณาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ที่แตกต่างจากหัวข้อ หรือ
โครงการต่างๆ ที่ผู้เรียนได้
นําเสนอ
ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ
พร้อมแหล่งข้อมูลทีส่ ามารถ
ค้นคว้าหาความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมแก่ผู้เรียน

ประเมินโครงการ หรือผลงาน
ในขั้นตอนของการออกแบบ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดของ
แบบฟอร์มที่กําหนด และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้
ผลงานของผู้เรียนมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนําไป
ปฏิบัติจริง
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ หรือการสร้างสรรค์
ผลงานจากรูปเล่มเอกสารที่
จัดส่งส่งผ่านออนไลน์ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของรายละเอียด
ให้คําแนะนําเพิ่มเติมแก่
ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อน
ทําการนําเสนอผลงานในขั้น
อภิปรายผลงาน
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(ต่อ)
ผู้เรียน
ขั้นที่ 6 อภิปรายผลงาน
(Discussion)
นําโครงการ หรือผลงานเพื่อการ
นําเสนอผ่านห้องสัมมนาออนไลน์
เพื่อรับฟังสะท้อนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
สัมมนา และนําไปปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้มคี วามสมบรูณ์มาก
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ผลงาน
(Apply)
นําผลงานไปประยุกต์ในชีวิต
ประจําวัน หรือนําไปใช้กับชุมชนที่
เกี่ยวข้องประเมินผลการใช้และ
ความพึงพอใจแล้วทําการปรับปรุง
แก้ไขอีกครัง้ ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 8 การแพร่กระจายผลงาน
(Distribution)
ผลงานของนักศึกษาตามเกณฑ์การ
ประเมินถูกนําไปแสดงบนเว็บไซต์
เป็นนิทรรศการผลงานให้ผู้ที่สนใจ
ดาวน์โหลดเอกสารไปใช้อ้างอิงหรือ
นําไปต่อยอดผลงานได้และสามารถ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้
เจ้าของผลงานนําไปพัฒนาต่อ
อีกด้วย

ผู้สอน/ผู้เชี่ยวชาญ
ทําการประเมินผลการ
นําเสนอผลงานของนักศึกษา
และสะท้อนความคิดเห็น ให้
ผู้เรียนนําไปปรับปรุงแก้ไขให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ประเมินผลขัน้ การ
ประยุกต์ใช้ผลงาน หรือ
โครงการของผู้เรียน จากการ
ปรับปรุงแก้ไขรูปเล่มเอกสาร
เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์
ก่อนนําไปเผยแพร่ผลงาน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะจากการเผยแพร่
ผลงานผ่านเว็บไซต์ และ ให้
นักศึกษาทําแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียน เพื่อ
ตรวจตรวจประเมินความคิด
สร้างสรรค์อีกครั้ง

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนบนเว็บตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
ทางเลือก (Choice) หมายถึง ทางเลือกที่หลากหลาย
ในการสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อผู้เรียนสร้างผลงานที่มี
ความหมายต่อตนเอง และมีทางเลือกในการสร้างสรรค์
ผลงานมากเท่าใดก็จะใส่ใจและคิดค้นงานมากขึ้นเท่านั้น
ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง ความ
หลากหลายทาง ด้านทักษะของผู้เรียนที่มีทักษะแตกต่าง
กัน มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไปด้วย
ความเป็นกันเอง (Congeniality) หมายถึง การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร ระหว่างกัน
ทั้ง ผู้เรียนผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่เกี่ยวช้อง หรือ
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บุคคลอื่นๆ ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นกันเอง และปราศจาก
ความกดดันในการเรียนรู้ของตนเอง
5.2 ผลการวิจัยระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือในการวิจัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5.2.1 ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู้
เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ
ซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น
นําไปให้ผู้เชีย่ วชาญ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านทฤษฎี
คอนสตรัคชัน่ นิซึม และด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน
11 ท่าน มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (X� = 4.79,
S.D. = 0.10)
5.2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสื่อบทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่น
นิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 5 ท่าน มีความ
คิดเห็นว่าสื่อบทเรียนบนเว็บมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(X� = 4.59, S.D. = 0.19)
5.2.3 ผลการประเมินคุณภาพของแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสัมมนา ซึ่งมีเนื้อหาการ
เรียนรู้ทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ มีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีอยู่ 4 ข้อ
ที่ควรปรับปรุง การวิเคราะห์ค่าดัชนีความยากง่ายและค่า
อํานาจจําแนกของข้อสอบมี 27 ข้อที่ต้องปรับปรุงซึ่งผู้
วิจัยเห็นว่าควรพิจารณาแก้ไขตัวเลือกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
(rtt) เท่ากับ 0.9711 ความหมายได้ว่ามีค่าความเชื่อมั่นใน
ระดับมาก
5.2.4 ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บทเรียนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิ ดสร้ างสรรค์ รู ปแบบใหม่ โดยใช้ นั กศึ กษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2556
เป็นกลุ่มทดลองเลือกแบบเจาะจงจํานวน 19 คน พบว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 81.09/78.79 แสดงว่า
บทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้ในการ
ทดลองเพื่อหาสมมติฐานต่อไป
5.2.5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับคุณภาพของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้เป็น
แบบภาพกิจกรรมของ Torrance ซึ่งนําไปหาคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 5 ท่าน
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มี ความเห็ นว่ า แบบวั ดความคิ ดสร้ างสรรค์ มี คุ ณภาพ
เหมาะสม ทั้ง 3 กิจกรรม สามารถนําไปใช้วัดความคิด
สร้ างสรรค์ ของผู้ เรี ยนได้ อยู่ ในระดั บดี มาก (X�=4.68,
S.D.=0.49)
5.2.6 ผลประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ จํานวน 5 ท่าน มีความ
เห็นว่า คุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (X�=4.73, S.D.=0.39)
สามารถนําไปใช้ได้
5.3 ผลการวิจยั ระยะที่ 3 เป็นการทดสอบสมมติฐาน
ที่ตงั้ ไว้กับกลุ่มตัวอย่าง
5.3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาอาชีวะ
เกษตรทั้ง 4 ภาคของไทยที่เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยค่า สถิติ Match paired
Independent t-test พบว่า ผู้เรียนทั้ง 4 ภาคของไทย
มีคะแนนเฉลี่ยด้านความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ดั ง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยก่อน
และหลั งเรี ยนด้ านความคิ ดสร้ างสรรค์ ของ
นักศึกษาอาชีวะเกษตรแต่ละภาคของไทยที่
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์
(N=82)
ความคิด
สร้างสรรค์

- คิดคล่องแคล่ว
- คิดริเริม่
- คิดละเอียดลออ
- คิดตั้งชื่อภาพ
- คิดประวิงเวลา
X

S.D.
t
p

ภาคเหนือ (22)
วษท.ราชบุรี
ก่อน หลัง
11.09 16.95
12.09 17.95
7.00 7.91
7.82 13.95
10.82 13.86
48.82 70.64
15.73 22.46
8.814
.000

ภาคอีสาน (20)
วษท.ลําพูน
ก่อน หลัง
11.00 19.15
11.95 20.10
6.50 7.75
4.90 6.25
8.25 12.75
42.60 66.00
11.73 17.13
7.887
.000

ภาคกลาง (20)
วษท.สตูล
ก่อน หลัง
12.00 16.30
13.00 17.05
6.05 7.20
4.30 7.45
7.80 11.60
43.15 59.60
17.71 23.02
7.309
.000

ภาคใต้ (20)
วษท.ชัยภูมิ
ก่อน หลัง
12.05 17.65
13.05 18.40
6.05 7.35
5.15 9.00
7.25 11.85
43.55 64.25
20.21 28.65
6.054
.000

เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค่ า ความต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 4 ภาคของไทย โดย
พิ จ ารณาจากค่ า ความแปรปรวนทางสถิ ติ One-way
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ANOVA พบว่า นักศึกษาอาชีวะเกษตรของไทยทั้ง 4
ภาคมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 1.107, p = 0.351) ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าความแปรปรวน (ANOVA Table)
ของค่าความต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังเรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาอาชีวะเกษตรทั้ง 4 ภาคของไทย
แหล่งของ
Sum of
ความ
Squares
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 534.058
ภายในกลุ่ม 12543.223
รวม
13077.280

df

Mean
Square

F

Sig

3 178.019 1.107 .351
78 160.811
81

5.3.2 เมื่ อ นํ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาอาชีวะ
เกษตรทั้ง 4 ภาคของไทยที่เรียนรู้ตามรูปแบบบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไป
หาประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80
พบว่า มีประสิทธิภาพ 80.70/81.47
5.3.3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มี ต่ อรู ปแบบการเรี ยนการสอนบนเว็ บตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่
จากผู้ตอบคําถาม จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 93.90
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X� = 4.14 และ S.D. =
0.69)
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็น
พื้นฐาน กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคชั่น
นิซึม และกระบวนด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยการวิจัยทั้ง 3 ระยะ
ดังนี้ 1) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาอาชีวะเกษตรทั้ง 4 ภาคของไทย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งการพัฒนางาน
วิจัยใช้แนวคิดวิธีการทางระบบ (System Approach)
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ผู้วิจัยได้นําขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ เ ว็ บ เป็ น พื้ น ฐานการเรี ย นรู้ (Web-based
Instruction) ของ Khan [6] หลักการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของ Smith [7] และทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิซึมของ ทิศนา [8] แล้วทําการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตาม
แนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาอาชีวะเกษตร นําไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
แบบเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดขององค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม โดย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มี 8 ขั้นตอนจาก
กระบวนการพัฒนาและการออกแบบองค์ประกอบทั้ง 8
ขั้นตอนได้มีการปรับแก้ในรายละเอียดหลายครั้งเพื่อให้ได้
รูปแบบที่มีความสมบูรณ์ คือ Orientation, Planning,
Interaction, Designing, Construction, Discussion,
Application และ Distribution แล้วนํากลับไปให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของรู ป แบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อให้การรับรองในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการ 2) การออกแบบและการพัฒนา
กระบวนการขององค์ประกอบทัง้ 8 ขั้นตอนมีการปรับแก้
หลายครั้ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษา
อาชีวะเกษตรเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเว็บตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์การดําเนินการตาม
ทฤษฎีของศาสตราจารย์ ซีมัวร์ พาร์เพิท และรูปแบบ
ของนักวิชาการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ กระบวน
การเรียนการสอนบนเว็บ 9 รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม 8 รูปแบบ โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง สร้ า งสภาพ แวดล้ อ มให้ ผู้ เ รี ย นเพิ่ ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้ คิด
นอกกรอบ มองปัญหาเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ใช้จินตนาการ
อย่างสนุกสนานบนเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิศนา [8] 3) รูปแบบการเรียนการสอนบน
เว็ บ ตามแนวคอนสตรั ค ชั่ น นิ ซึ มเพื่ อพั ฒนาความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตร ได้มีการจัดสภาพ
แวดล้ อมที่ หลากหลาย มี ทาง เลื อก และมี ความเป็ น
กันเองบนเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับ
ความคิ ดเห็ นของผู้ อื่ นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซึ่ งกั นและกั น
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สร้างสรรค์ผลงานของตนเองที่เกิดจากการเสริมแรง จาก
การมี ปฏิ สั มพั นธ์ กั บแหล่ งเรี ยนรู้ ระหว่ างผู้ เรี ยนด้ วย
กันเอง ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพและบุคคลอื่น ๆ บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และมีความ ก้าวหน้าทางการเรียน
4) การเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตร
มีลักษณะเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้โดยการนําเทคโนโลยี
คอมพิ วเตอร์และการสื่อสารมาประยุ กต์ ใช้ ซึ่ งผู้ เรี ยน
จะต้องมีการปรับตัวด้วยการสอนของครูในชั้นเรียนมา
เป็นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเดียวกัน
ครูผู้สอนจะต้องคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ และอํานวย
ความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอนของสํานักนโยบายด้านการศึกษามหภาค [2] ได้ให้
นโยบายไว้กับทุกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้เทคโนโลยีการศึกษาสูงสุดในปัจจุบัน 5) ลการวิจัย
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเรี ย นการสอนบนเว็ บ ตามแนว
คอนสตรัคชั่นนิซึ มเพื่ อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาอาชีวะเกษตร ส่งผลให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
สูงขึ้นด้วยเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพของ
Torrance ในระยะเวลาที่กําหนด ผู้เรียนทุกคนตั้งใจ
เขียนต่อเติมภาพให้ได้ภาพที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 5 ด้าน หลังเรียนค่อนข้าง
สูง สภาพบรรยากาศในการเรียนรู้บนเว็บที่มีทางเลือก มี
ความหลากหลาย และเป็นกันเอง ผู้เรียนมีมีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนอาจไม่เคย
ใช้มาก่อนเพื่อการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศจากเครือข่าย
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ คิดคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
6) การเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
โปรแกรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถนําโปรแกรมไปติดตั้ง
และเผยแพร่ต่อไปได้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับ
แนวคิดของ Constructionism ผู้เรียนคิดเองสร้างเอง
ลงมือปฏิบัติ นําเสนอผลงาน ประยุกต์ใช้งาน และแพร่
กระจายผลงานบนเว็บที่ใช้ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการนํา
เทคโนโลยีการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สําหรับผู้เรียนแต่ละบุคคล 7) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิ
ซึม สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ใน
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่ การวางแผนการเรียนรู้
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ด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ การออกแบบโครงการ หรือ
ชิ้นงาน การลงมือปฏิบัติ การอภิปรายผล การประยุกต์ใช้
และการแพร่ กระจายผลงาน ส่งผลให้คะแนนของความ
คิดริเริ่ม คิดคล่องแคล่ว คิดละเอียดลออ การตั้งชื่อภาพ
และการประวิงเวลา ในการทํากิจกรรมของผู้เรียนมีความ
คิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ตามรูปแบบนี้
8) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาอาชีวะเกษตรมีความ
หลากหลายของผู้ เรี ยน ซึ่ งนักศึกษาแต่ละคนสามารถ
แสดงศักยภาพของตนเองได้แตกต่างกัน ผู้เรียนที่มีความรู้
ประสบการณ์ ทางวิ ชาชี พ หรื อความคิ ดสร้ างสรรค์ ต่ํ า
สามารถปรับเปลี่ยนให้ตนเองมีความรู้ประสบการณ์ และ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ไ ด้ โดยง่ ายจากกระบวนการของ
กิ จ กรรม ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาที่ เก่ ง -ปานกลาง-อ่ อ น
ตลอดจนบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญทางด้ า น
วิชาชีพ สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลา อย่างไม่มีข้อจํากัด
ด้าน ระยะทาง เวลา และสถานที่ โดยผู้เรียนจะต้องมี
ความกระตือรือร้น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด
เวลาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยตนเองของผู้เรียน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ด้านการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้บนเว็บด้วย
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสร้างผลงานภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีทางเลือก มีความหลากหลายและเป็น
กันเอง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบโดยไม่จํากัดด้วย
ระยะทาง เวลา และสถานที่ ดังนั้นผู้เรียนจะต้อง มีความ
กระตือรือร้น สนใจใฝ่หาความรู้ และเข้าใช้เว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ จึงต้องควบคุมตนเองตาม
ระยะเวลาที่ กํ าหนด มิ ฉะนั้ น โครงการหรื อผลงานไม่
สามารถเสร็ จ สิ้ น ตามเวลากํ า หนดได้ ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยครูผู้สอนจะต้องประเมินโครงการ
หรือผลงานของผู้เรียนตามลําดับขั้นของกระบวนการด้วย
มิฉะนั้นระยะเวลาก็อาจคาดเคลื่อนไปจากเดิมที่กําหนดได้
7.2 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเว็ บ ตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
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อาชีวะเกษตร เป็นแนวทางการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ซึ่งโครงสร้างพื้ นฐานไอซี ที และวั สดุ ครุ ภัณฑ์ ทางด้ าน
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจําเป็น ในบางพื้นที่ของไทยอาจมีการ
ให้บริการยังไม่ทั่วถึง จึงเป็นปัญหาในการใช้งานบนเว็บไซต์
ได้ ดังนั้นความพร้อมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารโทรคมนาคมจึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตาม
รูปแบบนี้ได้เช่นกัน
7.3 ด้านกระบวนการวิจัย
ตามกระบวนการวิจัยในรูปแบบจัดการเรียนการสอน
บนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ ของนั กศึ กษาอาชี วะเกษตร ได้ ถู กกํ าหนด
กิจกรรมให้เหมาะสมสําหรับผู้เรียนในระดับ ปวส. ขึ้นไป
ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ สามารถควบคุ ม ตนเองให้
แสวงหาความรู้ ได้ ด้ วยตนเอง ถ้ าหากนํากระบวนการ
กิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้กับผู้เรียนที่มีอายุต่ํากว่าระดับ
ดังกล่าว อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวน
การแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนต่อไป
7.4 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในครั้งต่อไป
7.4.1 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี การศึกษาตาม
ทฤษฎี หรือหลักการอื่นๆ ที่ทันสมัยและใหม่ทันกับยุค
สมัยต่อไป
7.4.2 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ครอบคลุม
กับกลุ่มผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง
การศึกษาในระบบปกติ การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาตามอัธยาศัย
7.4.3 ควรให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูโ้ ดยการนําเทคโนโลยีการศึกษา หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ งจะต้ องยอมรั บความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล หรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
7.4.4 การพัฒนาบางกิจกรรมบนเว็บมีข้อจํากัด
ด้ า นซอฟ์ ท แวร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร เช่ น การใช้ Video
Conference บนสมาร์ทโฟนจะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ
Android เท่านั้นและจะต้องโหลด Application BigBlue-Button
เพื่ อใช้ ในการพู ดคุ ย สนทนาและ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารซึ่ ง กั น และกั น ภายในห้ อ ง
Freedom Conference Room ได้
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8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคําแนะนํา
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย การตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่การวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2556
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