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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ พัฒนาคอร์สแวร์
เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
2) เพือ่ ศึกษาการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
คิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
ทดลองการใช้งานคอร์สแวร์ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ�ำนวน 30 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครือ่ งมือการวิจยั
ได้แก่ คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามแนวคิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์
ในระดับอุดมศึกษา แบบประเมินคุณภาพคอร์สแวร์  
แบบวัดการคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทีเ่ รียนด้วยคอร์สแวร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การวิเคราะห์
เนือ้ หา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. ผลการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตสั ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการ
คิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีคุณภาพด้านสื่อ
ในระดับดีมาก และมีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก
1
2

2. ผลการใช้คอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ตาม
แนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยการประเมินตามสภาพจริง
มีผลงานการคิดสร้างสรรค์กอ่ นเรียนอยูใ่ นระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ระดับพอใช้ ร้อยละ 53.33 และระดับ
ปรับปรุง ร้อยละ 6.67 ผลงานการคิดสร้างสรรค์หลังเรียน
อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับดี ร้อยละ
43.34 และระดับพอใช้ ร้อยละ 3.33  
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคอร์ส
แวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ พบว่าผูเ้ รียนมีความ
_
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 4,45, S.D. =
0.57)
ค�ำส�ำคัญ : คอร์สแวร์ / การเรียนแบบยูบิควิตัส / ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / การคิดสร้างสรรค์

Abstract

The purpose of this research were: 1) to develop
courseware for ubiquitous learning based on 21st-century
skills on creative thinking in higher education, and 2)
to study students’ creative thinking on the concept

อาจารย์ ประจ�ำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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of learning skills based on 21st-century skills on
creative thinking in higher education.
The sample for this research was 30 2nd year
undergraduate students of the Faculty of Technical
Education in Rajamangala University of Technology
Thanyaburi. The sample was selected by Simple Random
Sampling. The research instruments were courseware
quality assessment form, creative thinking test and
satisfaction questionnaire. Data analysis were content
analysis, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as followed
1) The effects of courseware development for
ubiquitous learning based on 21st-century skills on
creative thinking in higher education were revealed
that media quality was at a excellent level and
content quality was at a excellent level.
2) The effects of using courseware for ubiquitous
learning upon the 21st century learning skills on
creativity thinking in higher education by the authentic  
assessment were revealed that the creative thinking  
products before learning (pretest) were composed
of : a good level was 40 percent, a fair level was  
53.33 percent and a poor level was 6.67 percent
and the creative thinking products after learning  
(posttest) were composed of : a excellent level was  
53.33 percent, a good level was 43.34 percent and
a fair level was 3.33 percent.
3) The students’ satisfaction upon courseware
for ubiquitous learning based on 21st-century skills
on creative thinking in higher education were at high
_
level. (x= 4,45, S.D. = 0.57)
Keywords : courseware /ubiquitous learning, 21st-century/
learning skills / creative thinking

บทนำ�

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (พระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิม่
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.) ได้ก�ำหนดแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย โดยให้ความส�ำคัญกับผู้เรียนเป็น
หลัก เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้ความส�ำคัญสูงสุดใน

กระบวนการการปฏิรปู การเรียนรู้ ยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง และรูจ้ กั แสวงหาความรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ
จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ซึง่ มีการน�ำเอาเทคโนโลยีตา่ งๆ
มาช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เช่น คอร์ส
แวร์ ซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น�ำเสนอสื่อการเรียนการ
สอนด้านมัลติมีเดียผ่านคอมพิวเตอร์และมีผลป้อนกลับ
ต่อผู้เรียนในทันที โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหา
ได้ตามความต้องการ
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556) ที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประชาชน
ควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ
เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน  
มีความทันสมัย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก
หรือทีเ่ รียกว่า “Ubiquitous Learning” การศึกษาแบบยูบคิ
วิตัส Ubiquitous Education / Learning นั้น นับได้ว่าเป็น
เทคโนโลยีการเรียนรูข้ องสังคมแห่งภาพอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้
ภายใต้ความเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้
มีการทดลองใช้รูปแบบการสอน Ubiquitous ดังกล่าวนี้
กันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีศักยภาพความพร้อมใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจาก
Ubiquitous Learning จะเป็นการเรียนรูท้ สี่ ามารถจัดกระท�ำ
ได้ทวั่ ทุกหนทุกแห่ง ไม่จำ� กัดทัง้ เวลา และสถานทีเ่ รียน ซึง่
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้
(Learning Interaction) และสามารถเข้าถึง (Access)
ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายได้ในที่สุด เพื่อให้
สอดรับกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีความยืดหยุ่น
สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะท�ำให้
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งโอกาสและ
สิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น  
ภูริตา เบาเนิด (2555) ได้แบ่งทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 105

นวัตกรรม จะเป็นตัวก�ำหนดความพร้อมของผูเ้ รียนเข้าสูโ่ ลก
การท�ำงานทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ ในปัจจุบนั ได้แก่ ความ
ริเริม่ สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 2) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบัน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยี
มากมาย ผูเ้ รียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย
โดยอาศัยความรูใ้ นหลายด้าน ดังนี้ ความรูด้ า้ นสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด�ำรงชีวิตและ
ท�ำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส�ำเร็จ ผู้เรียนจะต้อง
พัฒนาทักษะชีวิตที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ ความรับผิดชอบเชื่อ
ถือได้ (Accountability) ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ
(Responsibility) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคม
ข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity)
การคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึง่ ของความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) ซึง่ อยูใ่ นทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ซึง่ ประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) การ
ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity
with Others) และการน�ำเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ
(Implement Innovations) โดยปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ให้
เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่ง
นวัตกรรมทีน่ ามาใช้ การคิดสร้างสรรค์ เป็นการใช้เทคนิค
ของการสร้างสรรค์ทางความคิดทีเ่ ปิดกว้าง เช่น การระดม
สมอง เป็นต้น การคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปญ
ั ญา
มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมิน
แนวความคิด เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานใน
เชิงสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นการท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with Others)
โดยมุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆ ไปสู่ผู้
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดใจกว้างและยอมรับในมุม
มองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆที่ส่งผลต่อระบบการท�ำงาน เป็น
ผู้น�ำในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจใน
สภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจ�ำกัด โดย
พร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือสภาพการณ์ใหม่ๆที่เกิด
ขึ้นนั้นได้ สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการ
เรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้
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เวลาและสามารถนาเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางานได้อย่างต่อเนือ่ ง การคิดสร้างสรรค์ เป็นการน�ำ
เอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations)
โดยปฏิบตั เิ ชิงสร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ตอ่ การปรับใช้
และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่น�ำมาใช้
จากที่มาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดจะท�ำการวิจยั เพือ่ การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์
ส�ำหรับผูเ้ รียนทีส่ ามารถตอบสนองตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผ่านระบบการจัดการการเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีท่ ำ� ให้
ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงเนือ้ หาความรูไ้ ด้จากทุกที่ ทุกเวลา จาก
เครื่องมืออุปกรณ์หลากหลายชนิดและเพื่อให้ส่งเสริมให้ผู้
เรียนเกิดคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่ด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้
ได้ความสมบูรณ์ของวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอน
ที่จะตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เจตคติที่ดีต่อการ
เรียน ซึ่งจะน�ำไปสู่การเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท�ำงาน
เพิม่ พูนทักษะทางสังคม เพิม่ พูนทักษะในการแก้ปญ
ั หาด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้และเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพทางการ
เรียนรู้ ให้เหมาะสมและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าในยุค
ของโลกที่ไร้พรหมแดน นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางส�ำหรับ
การจัดการเรียนทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จากเหตุผลดังกล่าว
ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ การ
พัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามแนวคิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์
ในระดับอุดมศึกษา  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส  
ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด
สร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
2. เพือ่ ศึกษาการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทักษะการ
เรียนรูข้ องนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้   

1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษา
เฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ตามแนวคิดทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับ
อุดมศึกษา โดยใช้คอร์สแวร์เป็นเครื่องมือ (Tools) หรือ
ช่องทาง (Channel) ในการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมทักษะในการ
ปฏิบตั กิ ารสร้างผลงาน โดยใช้เนือ้ หาในรายวิชา 02-313-201  
คอมพิวเตอร์กราฟิก1 ซึ่งเป็นรายวิชาชีพบังคับ ส�ำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
และสือ่ สารการศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถผลิตและฝึก
ปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิกในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสือ่ ซึง่ จะเปนตัวก�ำหนดความ
พรอมของผู้เรียนในการเขาสูการท�ำงาน ที่มีความซับซอน
เพิ่มขึ้นในโลกปจจุบัน
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ผลงานสร้างสรรค์ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ ด้านการ
คิดสร้างสรรค์ คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
จ�ำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. คอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะปฏิบัติ ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. แบบประเมินคุณภาพคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้
แบบยูบคิ วิตสั เพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. แบบวัดผลงานสร้างสรรค์ ส�ำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัส
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับ
อุดมศึกษา

ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการ
ทดลอง Pretest Posttest One Group Design เพื่อ
ทดสอบการใช้คอร์สแวร์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใช้ข้อมูลเนื้อหาในรายวิชา 02313-201 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ใน
หัวข้อการคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย 1) ใช้
เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิดกว้าง เช่น
การระดมสมอง 2) สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริม
สร้างคุณค่าทางความคิดและสติปญ
ั ญา 3) มีความละเอียด
รอบคอบต่อการคิดวิเคราะห์และประเมินแนวความคิด เพือ่
น�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์ โดย
ใช้หลักการออกแบบของ ADDIE Model (รัฐกรณ์ คิด
การ. 2551) ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย รายละเอียด
แต่ละส่วน ได้แก่ การก�ำหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์
ทั่วไป การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม การวิเคราะห์เนื้อหา
ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง
ๆ ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ด้านการคิดสร้างสรรค์
1.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมในการออกแบบ
คอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบิควิตสั เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้านการคิดสร้างสรรค์
1.3 วิเคราะห์ทรัพยากรการเรียนรูแ้ ละช่องทางใน
การเข้าถึงสือ่ เพือ่ ใช้ในการออกแบบคอร์สแวร์เพือ่ การเรียน
รู้แบบยูบิควิตัส เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
เช่น ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณ์ ความเร็วของอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่เหมาะ
สมในการออกแบบคอร์สแวร์
  
1.4 ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการ
เรียนรู้ด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส เพื่อส่ง
เสริมทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
2. การออกแบบ (Design) ประกอบด้วย 1) การ
ออกแบบ Courseware ซึง่ จะประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ได้แก่
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบท
เรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม วิธีการน�ำเสนอ และแบบ
ทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 2) การออกแบบผังงาน
(Flowchart) และการออกแบบบทด�ำเนินเรือ่ ง (Storyboard)
ขัน้ ตอนการเขียนผังงานและสตอรีบ่ อร์ด 3) การออกแบบ
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หน้าจอภาพ (Screen Design) คือ การจัดพืน้ ทีข่ องจอภาพ
เพื่อใช้ในการน�ำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ
3. การพัฒนา (Development) ขั้นตอนการสร้าง
เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียน ประกอบ
ด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ได้แก่ 1) การเตรียมการ เกีย่ ว
กับองค์ประกอบ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน 2) การสร้างบทเรียน  
3) การสร้างเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอนการศึกษาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัส  ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการ
คิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
1. การหาคุณภาพของคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ
ยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โดยการน�ำคอร์ส
แวร์ที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจ�ำนวน
3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ�ำนวน 3 ท่าน พร้อมแบบ
ประเมิน แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อมีค่า IOC เท่ากับ
0.88  และแบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หามี IOC เท่ากับ  
0.91 เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วน�ำไปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การศึกษาทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยน�ำแบบวัด

การคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น โดยใช้คะแนนรูบริค (Scoring  Rubric) แบบแยกองค์ประกอบในการประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติ (ตามแนวคิดของ Guilford) ไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อวัดความสามารถใน
การปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ ผลการวัดทักษะด้านการคิด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรู้
แบบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โดยการประเมินตาม
สภาพจริง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่และร้อยละ
3. การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนด้วยคอร์สแวร์
เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส  ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
โดยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนรู้
จากคอร์สแวร์  วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการหาคุณภาพของคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบ
ยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา คุณภาพด้านสื่ออยู่
ในระดับ ดีมาก คุณภาพด้านเนื้อหาในระดับ ดีมาก ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลหาคุณภาพของคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม
่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21   ด้าน

การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล

คุณภาพ

_
x

ด้านสื่อ

4.60

0.49

คุณภาพระดับดีมาก

ด้านเนื้อหา

4.55

0.51

คุณภาพระดับดีมาก

2. ผลการศึกษาการคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน ทีเ่ รียน
ด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับ
อุดมศึกษา พบว่า การคิดสร้างสรรค์ของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
30 คน โดยการประเมินตามสภาพจริง ตามแนวคิดของ
Guilford โดยใช้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) แบบ
แยกองค์ประกอบในการประเมินผลงานสร้างสรรค์ โดยรวม
ผูเ้ รียนก่อนเรียนมีการคิดสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 อยู่ในระดับพอใช้ จ�ำนวนร้อยละ 53.33
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และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนการ
คิดสร้างสรรค์หลังเรียนโดยรวมมีผลงานอยูใ่ นระดับดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 53.33 ผลงานอยูใ่ นระดับดี จ�ำนวนร้อยละ
43.34 ผลงานอยูใ่ นระดับพอใช้ จ�ำนวนร้อยละ 3.33 และ
ไม่มีผลงานใดอยู่ในระดับปรับปรุง ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละและระดับการคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินการคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิด

ของ Guilford (Guilford, 1967)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
1. ความคิดคล่องแคล่ว
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
2. ความคิดยืดหยุ่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
3. ความคิดริเริ่ม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
4. ความคิดละเอียดลออ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เฉลี่ยรวม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ก่อนเรียน
จำ�นวน
ร้อยละ

หลังเรียน
จำ�นวน

ร้อยละ

0
2
3
1

0.00
6.67
10.00
3.33

3
3
0
0

10.00
10.00
0.00
0.00

0
4
5
1

0.00
13.33
16.67
3.33

4
4
1
0

13.33
13.33
3.33
0.00

0
3
4
0

0.00
10.00
13.33
0.00

5
4
0
0

16.67
13.33
0.00
0.00

0
3
4

0.00
10.00
13.33

4
2
0

13.33
6.67
0.00

0
0
12
16
2

0.00
0.00
40.00
53.33
6.67

0
16
13
1
0

0.00
53.33
43.33
3.33
0.00

จากตารางที่ 2 การคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน ที่เรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ
ยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โดยการประเมิน
ตามสภาพจริง ตามแนวคิดของ Guilford โดยใช้คะแนน
แบบรูบริค (Scoring Rubric) แบบแยกองค์ประกอบใน
การประเมินผลงานสร้างสรรค์ โดยรวมผูเ้ รียนก่อนเรียนมี
ผลงานอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผลงานอยู่ใน
ระดับพอใช้ จ�ำนวนร้อยละ 53.33 และผลงานอยู่ในระดับ
ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนผลงานสร้างสรรค์หลัง
เรียนโดยรวมมีผลงานอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
53.33 ผลงานอยูใ่ นระดับดี จ�ำนวนร้อยละ 43.34 ผลงาน
อยู่ในระดับพอใช้ จ�ำนวนร้อยละ 3.33 และไม่มีผลงานใด

อยู่ในระดับปรับปรุง และเมื่อพิจารณาแยกเป็นทักษะราย
ด้านพบว่า ทักษะความคิดริเริม่ มีผลการประเมินหลังเรียน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมาคือ ทักษะความคิด
ยืดหยุ่นและความคิดละเอียดลออ มีค่าเท่ากันคือร้อยละ
13.33
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนด้วยคอร์สแวร์
เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
โดยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเรียนรู้
จากคอร์สแวร์ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.45 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 แสดงว่าผูเ้ รียน
มีความพึงพอใจในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา

คำ�ถาม
1. ด้านการจัดรูปแบบ
2. ด้านเนื้อหาบทเรียน
3. ด้านการออกแบบ
4. ด้านการประเมินผล
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

อภิปรายผล

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบ
ยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการ
คิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถอภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. คุณภาพของคอร์สแวร์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบ
ยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพของคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรู้
แบบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้าน
การคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
สื่อและด้านเนื้อหาพบว่า คุณภาพของคอร์สแวร์ด้านสื่อ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.60 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.49 แสดง
ว่าคอร์สแวร์มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับ ดีมาก
ผลการเปรียบเทียบการคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนก่อน
เรียนและหลังเรียน ทีเ่ รียนด้วยคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบ
ยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการ
คิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจาก คอร์สแวร์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถท�ำให้ผู้เรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยการออกแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียน
รู้แบบยูบิควิตัส เป็นรูปแบบหรือกระบวนทัศน์การเรียนรู้
รูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ทางการเรียนการสอนทีส่ ามารถกระท�ำได้ในทุกเวลาและทุก
สถานที่ โดยการบูรณาการปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทั้งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและการบริการร่วมกัน
(Watson and Plymale, 2012) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิริชัย ดีเลิศ และคณะ (2558) ได้ท�ำการศึกษาวิจัย
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_
x

4.45
4.52
4.42
4.44
4.45

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.56
0.52
0.63
0.57
0.57

การแปลผล
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

เรือ่ ง ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตในสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ และปัจจัย
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตในสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาทีม่ อี ตั ลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จบปีการ
ศึกษา 2557 จ�ำนวน 693 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือ ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ รรณนา การวิเคราะห์
ความแตกต่างด้วยสถิติ t-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์แบบสมนัยเพื่อวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ผลการ
ศึกษาพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ระดับ
ดีและปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตในกลุม่ สาขาวิชาด้าน
ศิลปะ ศิลปะประยุกต์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปัจจัยที่
มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ คือ รายได้ของมารดา อาชีพ
ของบิดา หลักสูตร สาขาวิชาที่เรียน และคณะวิชาที่แตก
ต่างกันส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทแี่ ตกต่างกัน และการ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยตนเองแตกต่างจากเครือ่ ง
มือการประเมินความคิดสร้างสรรค์ทรี่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
2. ผลการคิดสร้างสรรค์ ของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยคอร์ส
แวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยคอร์สแวร์
เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสด้านการคิดสร้างสรรค์ โดย
การประเมินตามสภาพจริง ซึ่งผลงานการคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40.00
ระดับพอใช้ ร้อยละ 53.33 และระดับปรับปรุง ร้อยละ
6.67 ผลงานการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนหลังเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับดี ร้อยละ 43.34
และระดับพอใช้ ร้อยละ 3.33 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า

ทักษะความคิดสร้างสรรค์   ประเด็นความคิดคล่องแคล่ว
มีผลการประเมินผลงานในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
10.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 10.00  ประเด็นความคิด
ยืดหยุ่น มีผลการประเมินผลงานในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 13.33  ประเด็น
ความคิดริเริ่ม มีผลการประเมินผลงานในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 16.67 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 13.33 ประเด็น
ความคิดละเอียดลออ มีผลการประเมินผลงานในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 13.33 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 6.67  
การที่ผลการวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีถงึ ดีมาก เนือ่ งจากผูส้ อนออกแบบให้ผเู้ รียนได้เรียน
รูก้ ระบวนการสร้างผลงานผ่านคอร์สแวร์โดยการสาธิต ซึง่
ผู้เรียนจะสามารถเห็นถึงวิธีการและฝึกปฏิบัติตามได้เลย
จนเกิดความช�ำนาญและสามารถน�ำความรู้มาบูรณาการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นของเองได้ สอดคล้องกับ เด
วีส์ (เดวีส์ , 1971 : 50 – 56 (อ้างอิงใน ทิศนา แขมณี,
2545)) ที่ได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติไว้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย
ๆ จ�ำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท�ำทักษะย่อย ๆ
เหล่านัน้ ได้กอ่ นแล้วค่อยเชือ่ มโยงต่อกันไปเป็นทักษะใหญ่
จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น โดย
เริม่ จากขัน้ สาธิตทักษะหรือการกระท�ำ แล้วให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิ
ทักษะย่อย ขัน้ ให้เทคนิควิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนนัน้ ท�ำงาน
ได้ดีและขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่
สมบูรณ์ เมือ่ ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั แิ ต่ละส่วนได้แล้วจึงให้ผู้
เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และ
ฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์
ได้อย่างช�ำนาญ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนต่อคอร์ส
แวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ จากผลการวิเคราะห์
พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.45  ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
อาจเนือ่ งมาจากผูว้ จิ ยั ได้มกี ารวางแผนและจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอร์สแวร์ทผี่ า่ นการตรวจสอบและประเมินจากผู้
เชีย่ วชาญ และท�ำให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาตลอดเวลา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์ และเกียรติศักดิ์
พันธ์ล�ำเจียก (2561) พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่
เรียนด้วยระบบการสอนอัจฉริยะบนเว็บตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้านแบบการเรียนเพือ่ เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการน�ำคอร์สแวร์ไปใช้ ควรตรวจสอบความ
พร้อมและความบกพร่องของอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มอื ถือ การเชือ่ มต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ ไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้
งาน และสามารถด�ำเนินการวิจัยไปได้ด้วยความเรียบร้อย
2. ในการเรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิ
ควิตสั ผูเ้ รียนจะต้องให้ความส�ำคัญและมีวนิ ยั ในการเรียน
รู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
3. ควรกระตุน้ ให้มกี ารแสดงความคิดเห็นจากผลงาน
ทีผ่ เู้ รียนร่วมกันแลกเปลีย่ น เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบคอร์สแวร์ที่มีลักษณะการน�ำ
เสนอ หรือโครงสร้างที่แตกต่างกัน เพื่อการเรียนรู้แบบยู
บิควิตสั คอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ เพิ่ม
เติม เพือ่ เป็นทางเลือกในการน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป
2. ควรพัฒนาคอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรู้แบบยูบิควิตสั
คอร์สแวร์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบยูบคิ วิตสั ทีม่ ตี อ่ ทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ ส�ำหรับผู้เรียน
ในระดับอื่นๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอาชีวะศึกษา
3. ควรวิจัยปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการใช้
คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนที่แตกต่างกัน ที่เรียนจากคอร์สแวร์เพื่อการเรียน
รู้แบบยูบิควิตัส ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้านการคิดสร้างสรรค์ แล้วมีการคิดสร้างสรรค์แตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร
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