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The development of learning achievement through creativity-based
learning through a collaborative learning platform to design innovations
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน
เพื่อสรางนวัตกรรมโดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาคอมพิวเตอรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาจำนวน 72 คนใชหลักการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling )เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนเนื่องจากรายวิชาดังกลาวเปนรูปแบบการคิดนวัตกรรมดวยรูปแบบการคิดสรางสรรคนวัตกรรมจากการประมวล
องคความรูทางดานคอมพิวเตอรศึกษาโดยมีแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ,แบบทดสอบและแบบประเมินความพึง
พอใจเปนเครื่องมือในการวิจัย และมีผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 7 คนพบวาแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือมีประสิทธิภาพ
85.89 และ 81.34นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงกวาเกณฑและระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อออกแบบนวัตกรรมและระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คำสำคัญ: การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน, แพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ, นวัตกรรม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

This research aimed to develop and study the achievement of a creative teaching process
as a base for creating innovation, with the sample group being 72 third year students in Computer
Studies at Bansomdejchaopraya Rajabhat University. sampling) only for students who are enrolled
because the course is a model of innovative thinking with an innovative thinking model from
knowledge processing in computer education with a collaborative learning platform, quiz and the
satisfaction assessment was a research tool. And a total of seven experts found that the collaborative
learning platform was effective at 85.89 and 81.34. In addition, the learning achievement of the
learners was higher than the threshold and the learner's satisfaction level with the cooperative
learning to design. Innovation and satisfaction levels are high.
Keywords: Creativity-based learning, Collaborative learning platform, innovation, learning
achievement
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมุงเนนการนำความคิด
สรางสรรค และพัฒนานวัตกรรม เพื่อทำใหเกิดสิ่งใหมที่มีประโยชนในทุกๆดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี
หลักการสำคัญในการมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป นั่นคือการ ยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อสรางคุณภาพ
ชีวิตใหมีความรู ทักษะ มีความคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในทุกชวงวัย ใน
การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคนไดมุงเนนไปในการพัฒนาทักษะใหมีความสอดคลองกับตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยปรับกระบวนการสอนที่สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
สอดคลองกับพัฒนาการของสมองในแตละชวงวัย และยังคงมุงเนนการสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และไดเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรา งสรรคใหเปน เครื่องมือหลักในการขับ เคลื่อนพัฒนาในทุกภาคสว น เพื่อใหส ามารถแขง ขัน กับ ประเทศที ่ มี
ความกาวหนา และความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคได
การเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) เปนวิธีการที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ การเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐาน ประกอบไปดวย การกระตุนความสนใจ ตั้งปญหาและแบงกลุมตามความ
สนใจ การคนควาและคิด การนำเสนอ และการประเมินผล ผูสอนจะเปนผูนำเขาสูกระบวนการเรียนการสอนโดยการ
กระตุนการเรียนรูในชวงแรกของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความตื่นตัวกับการเรียนรู โดยกำหนดสถานการณใหผูเรียนเกิด
ขอสงสัยผานรูปแบบของกิจกรรมเกม คำถาม หรือบทลงโทษไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความสนใจในการรวมกันหา
คำตอบหรือแนวทางออกดวยกัน โดยจำเปนตองอาศัยทักษะการคิด การคนควา และการบูรณาการเพื่อตกผลึกในใน
องคความรู และรวมกันนำเสนอและวิจารณอยางสรางสรรคภายใตเงื่อนไขการประเมินที่ผูสอนกำหนด (วิริยะ ชัย
พาณิชย, 2555)
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม เปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มุงเนนทฤษฎีการ
วิเคราะห ออกแบบ สราง ทดสอบ ประเมินคุณภาพนวัตกรรม และปฏิบัติการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา ในการ
จัดการเรียนการสอนไมไดเตรียมพรอมและมุงเนนการพัฒนาทักษะของการเรียนในศตวรรษที่ 21 เทาที่ควรจะเปน โดย
สังเกตไดจากกระบวนการคิด และการตอบสนอง เนื่องมาจากวิธีการคิดนวัตกรรมนั้นไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว มีเพียงแค
หลักการ และทฤษฎีเทานั้นที่ผูสอนสามารถถายทอดไปยังนักศึกษาได จึงทำใหนักศึกษาไมอยากเรียน ไมอยาก
แสดงออก ไมอยากคิดสิ่งใหมๆ และใชเวลาในการคิดนานเกินไป สงผลใหการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาจากนักศึกษาที่ผานมานั้นมีความคลายคลึงกันทั้งการวางแผน การออกแบบ ทั้งนวัตกรรมตนแบบ และ
นวัตกรรมที่ไดพัฒนาตอยอด ทำใหไมมีจุดเดน และไมมีความแปลกใหมในผลงานที่พัฒนาขึ้น
จากปญหาดังกลาวจึงมีความสนใจที่นำกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐานมาใช ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ใหนักศึกษาความคิดสรางสรรคในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมที่มีจุดเดนสามารถนำไปใชประโยชนตอสังคมตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดวยแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุ  ม ตั ว อย า ง ได แ ก นิ ส ิ ต ชั ้ น ปท ี ่ 3 หลั ก สู ต รคอมพิ ว เตอร ศ ึ ก ษา จำนวน 72 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงการคอมพิวเตอรศึกษา 1 ในภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2563
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดว ยกระบวนการสอน
แบบสร า งสรรค เ ปน ฐาน ผ า นแพลตฟอรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม

ทางการเรี ย นด ว ยกระบวนการ
สอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผาน
แพลตฟอร ม การเรี ย นรู  แ บบ
รวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม

ความพึงพอใจกระบวนการสอนแบบสรางสรรค
เปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เพื่อออกแบบนวัตกรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางเปน นิสิตชั้นปที่ 3 หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา จำนวน 72 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาโครงการคอมพิวเตอรศึกษา 1 ในภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2563 ใชหลักการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
( Purposive sampling ) เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน เนื่องจากรายวิชาดังกลาวเปนรูปแบบการคิดนวัตกรรมดวย
รูปแบบการคิดสรางสรรคนวัตกรรมจากการประมวลองคความรูทางดานคอมพิวเตอรศึกษา ผูวิจัยจึงเห็นวากลุม
ตัวอยางนี้มีความเหมาะสมในการเลือกเปนกลุมตัวอยาง
เครื่องมือการวิจัย
1. แพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยางที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญที่สอนในดานการคิดและ
ออกแบบสิ่งประดิษฐจำนวน 7 คน ดวยกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม ที่มุงเนนความคิดสรางสรรค ประกอบไปดวย ความคิดริเริ่ม(Originality) ความยืดหยุน
ในการคิด(Flexibility) ความคิดคลองแคลว (Fluency) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรู
แบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.นำแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือที่มีเนื้อหา สถานการณกระบวนการการคิดสรางสรรคมาเปนฐาน
กลุมทดลองไดมีกระบวนการคิดคิดแบบสรางสรรค กับนักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จำนวน 72 คน ที่ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงการคอมพิวเตอรศึกษา
1 ในภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2563
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หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่ใชกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรม
การเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรมหลังการใชแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือในการเรียนรู ดวยขอสอบ
ที ่ ผ  า นการประเมิ น ความสอดคล อ ง(IOC) ผ า นการประเมิ น ความยากง า ย ค า อำนาจจำแนก และความเชื ่ อ มั่ น
(Reliability) ซึ่งประกอบ ไปดวยบทเรียนทั้งหมด 5 บทเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียนจำนวน 50 ขอ และแบบทดสอบ
กอนเรียนจำนวน 30 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียนเปนแบบสุมทั้งคำถามและตัวเลือกจำนวน 30 ขอ
ใหกลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจของกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
การวิเคราะหขอมูล
การหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
การตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบแตละขอ (IOC) โดยการนำ
แบบทดสอบที่ใชในการทดลองไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 7 ทาน พิจารณาใหคะแนนความสอดคลองของขอสอบแตละ
ขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยกำหนดระดับการใหคะแนนดังนี้
1
หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
0
หมายถึง ไมแนใจวาแบบทดสอบสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1หมายถึง แนใจวาแบบทดสอบไมสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
จากนั้นนำน้ำหนักคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้ง 7 ทานมาวิเคราะหหาคำความสอดคลอง
IOC =
เมื่อ

∑ 𝑅𝑅
𝑁𝑁

IOC
หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
∑ 𝑅𝑅 หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จำนวนผูเชี่ยวชาญ
เกณฑที่ใชในการคัดเลือกขอคำถาม
ขอคำถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 คัดเลือกไวใชได
ขอคำถามที่มีคา IOC ต่ำกวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
ดังนั้น การพิจารณาคา IOC จะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 จึงจะถือวาแบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม
การหาความยากงายของแบบทดสอบ
ดัชนีคาความยากงายของแบบทดสอบ เปนการวิเคราะหแบบทดสอบเปนรายขอวาแบบทดสอบนั้น มีคา
ความยากงายเหมาะสม โดยขอสอบที่ดีจะตองไมยากจนเกินไปและไมงายจนเกินไป โดยทั่วไปแลวจะนำแบบทดสอบ
แตละขอมาคำนวณหาความยากงาย โดยใชสูตรดังนี้
PE =
เมื่อ

PE
N𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑡𝑡

Nr
Nt

หมายถึง ดัชนีความงาย
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ทำขอนั้นถูก
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ทำแบบทดสอบขอนั้น
ภาคบรรยาย
401

การแปลความหมายระดับความยากงายของแบบทดสอบ (คาความยากงาย(P))
มากกวา 0.80
หมายถึง ควรตัดทิ้ง
0.60 – 0.80
หมายถึง คอนขางงาย
0.40 – 0.59
หมายถึง ปานกลาง
0.20 – 0.39
หมายถึง คอนขางยาก
ต่ำกวา 0.20
หมายถึง ควรตัดทิ้ง
ดังนั้น การเลือกความยากงายของแบบทดสอบแตละขอควรอยูระหวาง 0.20 – 0.80
การหาคาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ
เปนการวิเคราะหคาอำนาจจำแนก (Discrimination: D) เปนการดูความเหมาะสมของขอสอบรายขอ วาขอ
คำถามสามารถจำแนกผูที่มีคุณลักษณะสูงจากผูมีคุณลักษณะต่ำไดโดยใชสูตร ดังนี้
D=

L
U
−
nn nL

เมื่อ

D
หมายถึง ดัชนีคาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ
U
หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ตอบขอนั้นถูกในกลุมคะแนนสูง
L
หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ตอบถูกขอนั้นในกลุมคะแนนต่ำ
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบขอนั้นในกลุมคะแนนสูง
nn
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ตอบขอนั้นในกลุมคะแนนต่ำ
nL
การแปลความหมายระดับคาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ
0.40 ขึ้นไป
หมายถึง ใชไดดี
0.30 – 0.39
หมายถึง ใชได
0.20 – 0.29
หมายถึง ใชไดแตอาจตองปรับปรุง
ต่ำกวา 0.20
หมายถึง ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
ดังนั้น คาอำนาจจำแนกที่ยอมรับคือตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability)
เปนการหาความสม่ำเสมอของผลการวัดของกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการของคูเตอรและริชารดสัน หรือสูตร KR20 ดังนี้

เมื่อ

rtt
K
p
q

หมายถึง คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
หมายถึง จำนวนขอสอบในแบบทดสอบ
หมายถึง สัดสวนของคนทำถูกในแตละขอ
หมายถึง สัดสวนของคนทำผิดในแตละขอ = 1 - p
2
S1
หมายถึง คาความแปรปรวนของขอสอบทั้งฉบับ
ดังนั้น ควรมีคามากกวา 0.70 จึงเปนแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่นได
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การวิเคราะหหาคุณภาพของแพลตฟอรมการรูแบบรวมมือ
การวิเคราะหหาคุณภาพบทเรียนดานเทคนิคและดานเนื้อหาที่มีกระบวนการคิดสรางสรรค โดยนำคะแนน
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
∑X
𝑥𝑥̅ =
N
𝑥𝑥̅

เมื่อ

หมายถึง
∑ X หมายถึง
N
หมายถึง
เกณฑการแปลผลระดับคุณภาพ
4.50 – 5.00
หมายถึง
3.50 – 4.49
หมายถึง
2.50 – 3.49
หมายถึง
1.50 – 2.49
หมายถึง
1.00 – 1.49
หมายถึง

คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมคะแนน
จำนวนผูตอบแทนประเมิน
คุณภาพดีมาก
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพพอใช
คุณภาพควรปรับปรุง

N ∑ X 2 − (∑ X )

2

S .D. =

เมื่อ

S.D.

∑X
(∑ X )
2

N ( N − 1)

หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง

2

หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
N
หมายถึง จำนวนผูเชี่ยวชาญที่ทำการประเมิน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยนำคะแนนการทำแบบทดสอบระหวางเรียนหรือแบบทดสอบ
ทายบทเรียน และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาแตละคนมาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 โดยกำหนดคาประสิทธิภาพ E1/E2 ไวที่ไมต่ำกวา โดยใชสถิติดังนี้ 80/80
n

Eli =

เมื่อ

Eli
Xj
N
Ai

∑X
j =l

nAi

j

× 100

หมายถึง ประสิทธิภาพจากการทดสอบระหวางเรียนของแตละบทเรียน
หมายถึง คะแนนรวมของแตละบทเรียนที่นักศึกษาทุกคนทำได
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบยอย
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M

∑E

E 1=

เมื่อ

E1
Eli
M

i =l

li

M

หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนระหวางกระบวนการเรียน
หมายถึง ประสิทธิภาพจากการทดสอบระหวางเรียนของแตละบทเรียน
หมายถึง จำนวนบทเรียนทั้งหมด
N

∑x
i =1

i

× 100

n

E2 =

B

เมื่อ

E2
หมายถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนหลังเรียนครบทุกบทเรียน
xi
หมายถึง ผลรวมคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน
n
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
B
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
ดังนั้น หากคา E1/E2 ที่ไดมากกวา 80/80 อยูในเกณฑที่ยอมรับได ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ
การหาประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
การทดสอบหาคาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ผานแพลตฟอรมการ
เรียนรูแบบรวมมือกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบ
นวัตกรรม ดังนี้
Epost – Epre > = 60
เมื่อ
Epost
หมายถึง
ประสิทธิภาพของนักศึกษาหลังการเรียน
Epre
หมายถึง
ประสิทธิภาพของนักศึกษากอนการเรียน
n

E post =

เมื่อ

Xi
n
B

∑X
i =l

i

nB

× 100

หมายถึง คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกศึกษา คนที่i
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทัง้ หมด
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
n

E pre =

∑X
k =l

nC

k

× 100

เมื่อ

Xk
หมายถึง คะแนนสอบกอนเรียนของนักศึกษา คนที่k
n
หมายถึง จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
C
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบกอนเรียน
ดังนั้น การหาคาประสิทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาตองมีคาเทากับหรือมากกวารอยละ 60 จึงจะถือวาบทเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนรู
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
เกณฑการแปลผลคาน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการสอนแบบสรางสรรค
เปนฐาน ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม ของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี้
4.50- 5.00
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
2.50-3.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
1.00-1.49
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนในกระบวนการของแตละบทเรียนผานแพลตฟอรมการเรียนรู
แบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
หนวยการเรียนรูที่
คะแนนระหวางกระบวนการเรียน
ประสิทธิภาพ(Eli)
1

640

88.89

2

619

619

3

645

645

4

576

576

5

612

612

E1

85.89

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหลังเรียนผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบ
นวัตกรรม
รายการ
จำนวนผูเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม
ประสิทธิภาพ
คะแนนทดสอบหลัง (E2)

72

30

1757

81.34

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบ
นวัตกรรม เมื่อพิจารณาคาประสิทธิภาพของแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรมแตละบทเรียน
(E1) มีคา เทากับ 85.89และคาประสิทธิภาพของบทเรียนหลังกระบวนการเรียน (E2) มีคาเทากับ 81.34 ซึ่งแสดงวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคือ 85.89/81.34 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80
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จากการทดลองในการใชแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม จำนวน 72 คน ผลการ
เปรียบเทียบผลตางจากคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน และคะแนนการทำแบบทดสอบกอนเรียนมาวิเคราะห
เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนจากการเรียนดวยกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน
ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
แบบทดสอบ

ประสิทธิภาพ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนเรียน (Epre)

21.30

2.07

หลังเรียน (Epost)

81.34

3.14

ประสิทธิผล
60.04

จากตารางที่ 3 พบวา ประสิทธิผ ลทางการเรี ยนรู ด ว ยกระบวนการสอนแบบสรา งงสรรค เปน ฐานผ า น
แพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ จากกลุมตัวอยางจำนวน 72 คน แบบทดสอบกอนเรียน (Epre) มีคาเทากับ 21.30
และผลที่ไดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ไดประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนหลังกระบวนการเรียน (Epost) มีคา
เทากับ 81.34 พบวา ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนจากการเรียนดวยกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน
ผานแพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม มีคาเทากับ 60.04 สูงกวาเกณฑ คือมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60
และจากการผูวิจัยไดใหนักศึกษาทำแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อวัดความคิดเห็นที่มีตอการใชแพลตฟอรม
การเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่สรางขึ้น ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชใชแพลตฟอรมการเรียนรู แบบ
รวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
1. ดานความคิดริเริ่ม (Originality)
2. ดานความยืดหยุนในการคิด (Flexibility)
3. ดานความคิดคลองแคลว (Fluency)
4. ดานความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
5. ดานเครื่องมือการเรียนรู ประกอบดวย
ขอความ ภาพ และเสียง
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกดาน

3.93
3.94
3.51
3.74
4.46

0.56
0.75
0.67
0.53
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

3.92

0.60

มาก

จากตารางที่ 4 พบวาระดับระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก (x ̅=3.92
S.D.=0.60) โดยมีทั้งหมด 5 ดาน ซึ่งในดานเครื่องมือการเรียนรู มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด(x ̅=4.46 S.D.=0.50)
รองลงมาเปนความพึงพอใจดานความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) (x ̅=3.94 S.D.=0.75) สวนดานความคิดริเริ่ม
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(Originality)มีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅=3.93 S.D.=0.56) ดานความคิดละเอียดลออ (Elaboration) มีความพึง
พอใจในระดับมาก (x ̅=3.74 S.D.=0.53) และดานความคิดคลองแคลว (Fluency) มีความพึงพอใจในระดับมาก (x
̅=3.92 S.D.=0.60)
อภิปรายผล
งานวิจัยครั้งนี้ไดทำการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผาน
แพลตฟอรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม และไดทำการศึกษาและพัฒนาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีประสิทธิภาพของแพลตฟอรมการเรียนรูแตละบทเรียน (E1) มีคา เทากับ 85.89 และคาประสิทธิภาพของบทเรียน
หลังกระบวนการเรียน (E2) มีคาเทากับ 81.34 ซึ่งแสดงวาประสิทธิภาพของบทเรียนคือ 85.89/81.34 และระดับความ
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อออกแบบนวัตกรรม เทากับ 3.92 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ กวินกรณ ชัยเจริญและ สุกัญญา ทองแหว พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
สนทนาภาษาจีนสูงขึ้นในระดับดีขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทักษะความสามารถดานการพูดภาษาจีนในดานทาทางและความ
มั่นใจมากที่สุด รองลงมาคือดานความคิดสรางสรรค ความคลองแคลว ดานเนื้อหา และดานสุดทายเปนดานไวยากรณ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภุชงค โรจนแสงรัตน ปุณณรัตน พิชญไพบูลย และ ปราวีณยา สุวรรณณัฐ
โชติ วิธีการสอนดวยวิธีการคิดเชิงออกแบบเปนฐาน ประกอบดวย การสรางประสบการณ การวิเคราะห และการ
สังเคราะหและออกแบบผลงาน ผลการทดลองรูปแบบการสอนพบวา คะแนนผลงานออกแบบอัตลักษณไทยของผูเรียน
หลังการทดลอง สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ในทุกแบบฝกหัด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล
เรียงณรงค และ ลัดดา ศิลานอย พบวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใช
รูปแบบการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใชรูปแบบ
การสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน นักเรียนรอยละ 80.00 ผานเกณฑ และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.50
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ควรมีการยกตัวอยางสถานการณจำลองในรูปแบบแอนิเมชัน เนื่องจากบางสถานการณการยกตัวอยาง
แบบถายแบบวีดิโอภาพไมนิ่ง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยใชระบบการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียนในระดับตางๆ
รวมทั้งในบทเรียนอื่นๆดวย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณ นักศึกษา และคณาจารย สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ใหความรวมมือในการวิจัยใหลุลวงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
กวินกรณ ชัยเจริญ และ สุกัญญา ทองแหว. 2563.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความสามารถ
..............ดานการพูดภาษาจีนโดยการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน.ศูนยพัฒนาการเรียนรูสมัยใหม บจก. พัฒนาการ
เรียนรูสมัยใหม Journal of Modern Learning Development. ปที่ 5 ฉบับที่ 6
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ภุชงค โรจนแสงรัตน ปุณณรัตน พิชญไพบูลย และ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. 2563. การพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใชแนวคิดการคิดเชิงออกแบบเปนฐานเพื่อสรางสรรคผลงานที่ปรากฏอัตลักษณไทยสำหรับนิสิต
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