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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์
ผ่านการเล่าเรือ่ งดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ (2) เพือ่ หาความตรง
ของการพัฒนากระบวนการการฝึกอบรม (3) เพื่อประเมินความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้รับการ
ฝึกอบรม (4) เพือ่ ประเมินความสามารถในการทำ�งานร่วมกันของผูร้ บั การฝึกอบรม (5) เพือ่ ประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับการฝึกอบรม รูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงพัฒนาแบ่งการวิจัยออก เป็น 3 ระยะ
คือ (1) การพัฒนากระบวนการฝึกอบรม (2) การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝึกอบรม (3) การใช้
กระบวนการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียน
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการฝึกอบรม; ความคิดเชิงสร้างสรรค์; การเรียนรู้ร่วมกัน
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ จำ�นวน 35 คน ระยะเวลาในการทดลอง
2 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาดังนี้ กระบวนการฝึกอบรม
ที่พัฒนาขึ้นพบว่ามีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ผู้ฝึกอบรม (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(3) อุปกรณ์ทางการเรียนรู้ (4) โซเชียลคลาวด์ (5) กิจกรรม และกระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน
คือ (1) ขั้นสร้างความเข้าใจและความผูกพันในการเรียน (2) ขั้นเสาะแสวงหาความรู้ (3) ขั้นฝึกคิด (Ideation
practice) (4) ขัน้ ฝึกปฏิบตั เิ ป็นทีม (Team Practice) (5) ขัน้ สร้างผลงาน (Producing) (6) ขัน้ นำ�เสนอผลงาน
(Presentation) ผลการศึกษาความตรงของกระบวนการฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทีป่ ระเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า
กระบวนการฝึกอบรมมีความตรง (IOC=1.00) 3) ผูเ้ รียนมีคะแนนความคิดเชิงสร้างสรรค์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ( X̄= 88.83, SD = 4.34) 4) ผู้เรียนมีคะแนนการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X̄ = 18.52, SD =
1.10) 5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ได้
Abstract
The Objectives of the research are as follows - (1) To develop blended training
process with digital storytelling to enhance creative thinking and collaboration. (2) To evaluate
the validity of blended training process. (3) To evaluate the creative thinking of trainees.
(4) To evaluate the collaboration of trainees. (5) To evaluate the satisfaction survey of trainees.
The research methodology includes three phases as follows. (1) Developing the training process.
(2) Evaluate the validity of Training process. (3) Using the Training process. The sample group
are Suratthani school’s students grade 10 that are studying in second term of 2018-2019
academic year using by simple random sampling in 35 people. The result has found blended
training process include six processes. (1) Engagement (2) Explore (3) Ideation practice
(4) Team Practice (5) Producing (6) Presentation. Finding of the validity of training process is
in 1.00. The creative thinking of trainees is in very good level ( X̄ = 88.83, SD = 4.34). The collaboration
of trainee is in good level ( X̄ = 18.52, SD = 1.10). The satisfaction survey of trainee is in most
level. The results have showed that training process can be applied in blended training
process with digital storytelling to enhance creative thinking and collaboration.
Keywords: Training process; Creative thinking; Collaboration
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บทนำ�

สถานะของประเทศไทยที่ผ่านมานั้นเป็น “นักผลิต” มากกว่า “นักสร้างสรรค์” ซึ่งไม่ใช่รากฐาน
แห่งการพัฒนาทีเ่ ข้มแข็งอย่างแท้จริง ในขณะทีป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว จะให้ความสำ�คัญกับความคิดสร้างสรรค์
หากใครคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ ย่อมตกเป็นฝ่ายซื้อเทคโนโลยี เป็นผู้ตามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งภารกิจที่สำ�คัญที่สุด
ของระบบการศึกษาไทยในอนาคต คือ สถาบันการศึกษา ควรทำ�หน้าทีเ่ ป็นฐานแห่งการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ให้เจริญงอกงามในสังคมไทย เพือ่ ใช้ในการพัฒนา สร้างสินค้า สร้างเทคโนโลยีของตนเอง “ความคิดสร้างสรรค์”
จึงเป็นคุณลักษณะที่จำ�เป็นอย่างยิ่งของสังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (เมริกา ตรรกวาทการ, 2556,
หน้า 26) สิ่งสำ�คัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอนในห้องเรียน
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญที่สุดที่จะทำ�ให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การที่นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ได้สร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้เกิดทักษะทีส่ �ำ คัญ (สุพนิ ดิษฐสกุล,
2543, หน้า 1) สำ�หรับการช่วยเหลือผูส้ อนในการรวบรวมทักษะต่าง ๆ ลงในวิชาหลัก กลุม่ P21 Partnership
จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์โดยรวมสำ�หรับการเรียน ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใน
กรอบการเรียนรู้นี้ได้อธิบายถึงทักษะ ความรู้และความชำ�นาญของผู้เรียน ที่ต้องเข้าใจอย่างละเอียดเพื่อให้
ประสบความสำ�เร็จในเรือ่ งของงานและชีวติ เป็นการผสมผสานกันของเนือ้ หาความรู้ ทักษะเฉพาะ ความชำ�นาญ
และการรอบรูเ้ ข้าใจในด้านต่าง ๆ ซึง่ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และการทำ�งานร่วมกัน (collaboration)
เป็นส่วนหนึง่ ทีถ่ กู กำ�หนดไว้ในทักษะทีจ่ �ำ เป็นในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2009,
pp.1\3-4)
การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะของบุคคล เพื่อที่จะปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้
(knowledge) ความเข้าใจ (understanding) ทักษะ (skill) และเจตคติ (attitude) อันเหมาะสมจนสามารถ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและเจตคติ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
โดยจัดทำ�เป็นช่วง ๆ หรือระยะเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่อง (วาสนา เจริญสุข, 2550, หน้า 11)
ซึ่งการฝึกอบรมนั้น เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ อันได้แก่ ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
สนองความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม และไม่ใช่แค่เพียงมีประโยชน์ต่อผู้ฝึกอบรมเท่านั้น การฝึกอบรมยังมี
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมด้วยเช่นกัน (ชูชัย สมิทธิไกร,
2549, หน้า 14-15); (พัฒนา สุขประเสริฐ, 2545, หน้า 15-19); (วิจิตร อาวะกุล, 2537, หน้า 16-18)
โดยการฝึกอบรมมีขั้นตอนหลัก ๆ ที่สำ�คัญ ดังนี้ (1) การหาความจำ�เป็นในการฝึกอบรม (training Needs
Assessment -- TNA) (2) การจัดทำ�หลักสูตร (curriculum design) 3. การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม
(training preparation) 4. การดำ�เนินการฝึกอบรม (training implementation) 5. การประเมินผล
(training evaluation) (วิบูลย์ บุญยธโรกุล, 2545, หน้า 32-39) นอกเหนือจากขั้นตอนการฝึกอบรมที่เป็น
แก่นหลักของการดำ�เนินการแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเรียนรูร้ ว่ มกันได้ ยกตัวอย่างเช่น การเล่าเรือ่ งดิจทิ ลั (digital storytelling)
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ซึง่ เป็นการใช้สอ่ื ดิจทิ ลั เพือ่ สร้างสรรค์เรือ่ งราวเพือ่ การบอกเล่า แลกเปลีย่ นแบ่งปัน โดยอยูใ่ นรูปแบบของการ
สร้างชิ้นงานโดยเป็นการประสานกันของ ภาพ ดนตรี การเล่าเรื่องและนํ้าเสียง ตลอดจนมุมมองของผู้สร้าง
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (พลวัฒน์ ธนะจันทร์, 2555, หน้า 14)
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำ�คัญต่อผูเ้ รียนในการเรียนรู้ คือ โซเชียลคลาวด์ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคม (social network) ที่มีการเชื่อมโยงกัน ทำ�ให้เกิดสังคมเสมือนจริงขึ้น
และเมือ่ ผูใ้ ช้กระทำ�การใด ๆ ทุกคนในเครือข่ายก็สามารถรับรูไ้ ด้พร้อมกัน สามารถตอบสนองและแลกเปลีย่ น
ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้ผา่ นทางบริการทีอ่ ยูบ่ นระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านทางการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
(cloud computing) (ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ,์ 2559, หน้า 38) ทัง้ นีก้ ารให้บริการคลาวด์นน้ั มีเครือ่ งมือเพือ่ นำ�ไปใช้
ในการเรียนการสอน อันได้แก่ เครื่องมือสำ�หรับทำ�งานร่วมกัน (collaboration) เครื่องมือสำ�หรับเก็บข้อมูล
(data gathering) เครือ่ งมือสำ�หรับสร้างเนือ้ หา (content creation) เครือ่ งมือสำ�หรับนำ�เสนอ (presentation)
และเครื่องมือสำ�หรับสื่อสาร (communication) โดยจะช่วยในด้านของการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้าน
การใช้งานที่ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม
การทำ�งานร่วมกัน และช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นการเรียนรู้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการนำ�เทคโนโลยีคลาวด์มาใช้
ในการเรียนการสอน ส่งผลดีทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน (จิตรลดา คำ�นวณสิน, 2560, หน้า 48-50\52)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ทำ�การศึกษาและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
โซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
2. เพือ่ หาความตรงของการพัฒนากระบวนการการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผา่ นการ
เล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
		 3.1 เพื่อประเมินความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้รับการฝึกอบรม
		 3.2 เพื่อประเมินความสามารถในการทำ�งานร่วมกันของผู้รับการฝึกอบรม
		 3.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
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2. ผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถในการทำ�งานแบบร่วมมือ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเฉลีย่ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากขึน้ ไป
ขอบเขตของการวิจัย
การดำ�เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยในแต่ละระยะ ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรม แบ่งกลุ่มที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
ประชากร ทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการวิจยั ในระยะที่ 1 ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 452 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จำ�นวน 203 คน ที่ได้จากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling)
ตามสูตรของ Krejcie และ Morgan (Krejcie and D. W. Morgan, 1970, pp. 607-610) เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพของผู้เรียน
2. ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีประสบการณ์ในการจัดการ
ฝึกอบรม ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และยินดีที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน
5 ท่าน เพื่อใช้ในการประเมินแบบสำ�รวจสภาพของนักเรียน เพื่อนำ�ไปพัฒนากระบวนการฝึกอบรมในระยะต่อไป
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝึกอบรม แบ่งกลุม่ ทีศ่ กึ ษาออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือ
มีประสบการณ์ในการทำ�งานเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) และยินดีที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะทำ�การประเมินกระบวนการ
ฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น
2. ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินความตรงของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็น
ผูท้ ส่ี �ำ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึน้ ไปในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้
หรือสาขาอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน หรือมีประสบการณ์ในการทำ�งานเกีย่ วกับกระบวนการฝึกอบรมทีไ่ ด้จาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และยินดีที่จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 3 ท่าน โดย
ผู้เชี่ยวชาญจะทำ�การประเมินความตรงของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ร่วมกัน ที่ได้พัฒนาขึ้น
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ระยะที่ 3 การใช้กระบวนการฝึกอบรม สำ�หรับศึกษาผลการใช้กระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ในระยะที่ 3 ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 452 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ในระยะที่ 3 ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling --SRS) ด้วยการ
จับฉลาก จำ�นวน 35 คน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินทักษะความคิด
เชิงสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการจัดฝึกอบรมโดยใช้ กระบวนการฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้น
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
กระบวนการการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เรียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
2. ความสามารถในการทำ�งานร่วมกันที่เรียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้พัฒนากระบวนการการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
2. ได้ส่ง เสริมทัก ษะการคิดอย่างสร้างสรรค์แ ละการทำ�งานแบบร่ว มมือกับผู้เรียนที่เรียนด้ว ย
กระบวนการการฝึ ก อบรมแบบผสมผสานโซเชี ย ลคลาวด์ ผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด
เชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษาจากเอกสาร ตำ�รา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อนำ�มาใช้
ในการดำ�เนินการวิจัย โดยแบ่งประเด็นสำ�คัญในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
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ขั้นตอนของการฝึกอบรม แบ่งกระบวนการในการจัดทำ�โครงการฝึกอบรมออกเป็น 5 ขัน้ ตอนด้วยกัน คือ
การหาความจำ�เป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment – TNA) การจัดทำ�หลักสูตร (Curriculum Design) การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม (Training Preparation) การดำ�เนินการฝึกอบรม (Training
Implementation) การประเมินผล (Training Evaluation) (วิบูลย์ บุญยธโรกุล, 2545, หน้า 32-39)
การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน นักออกแบบการเรียนการสอนต้องคำ�นึงถึงจุดประสงค์
ของการเรียนทีก่ �ำ หนดไว้ ระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพือ่ ให้
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน และการประเมินผลการเรียน
จากจุดเด่นของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและเพื่อนผู้เรียน
คนอืน่ ๆ ใกล้ชดิ มากขึน้ ทำ�ให้ผเู้ รียนสามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกันได้โดยสะดวก สามารถเข้าใจ
เพือ่ นร่วมชัน้ เรียน และเคารพเพือ่ นร่วมชัน้ เรียนมากขึน้ ส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความมัน่ ใจมากขึน้ นอกจากนีผ้ เู้ รียน
ยังได้รับผลป้อนกลับจากการเรียนโดยทันที ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน
ให้เต็มศักยภาพที่ผู้เรียนแต่ละคนมี (กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์, 2548, หน้า 85)
ประเภทของโซเชียลคลาวด์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
เครื่องมือในการทำ�งานร่วมกัน (Collaborative Tools) การให้บริการในลักษณะนี้มักถูกใช้ในการร่วมกัน
พัฒนาเนื้อหาหรือภาระงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(Data Gathering Tools) ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ผูส้ อนมักเริม่ ต้นด้วยการเก็บข้อมูล เช่น การทดสอบ
ก่อนเรียน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะเรียน เครื่องมือในการสร้างเนื้อหา (Content Creation
Tools) ในบางช่วงของการเรียนการสอน ผูส้ อนอาจจำ�เป็นต้องมีการนำ�เสนอข้อมูลเนือ้ หาด้วยการสาธิตขัน้ ตอน
ซึ่งจำ�เป็นต้องอัดเป็นวิดีโอหรือจับภาพหน้าจอ ตัวอย่างเครื่องมือที่จะช่วยผู้สอนสร้างเนื้อหาได้ นอกจากนั้น
ตัวอย่างเครือ่ งมือในการร่วมกันสร้างเนือ้ หาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน เช่น WIKI เป็นต้น เครือ่ งมือในการนำ�เสนอ
(Presentation Tools) ผูเ้ รียนสามารถนำ�เสนอรูปภาพประกอบบทเรียนหรือผลงานของตนเองได้โดยรวบรวม
เป็นอัลบั้ม ตัวอย่างเครื่องมือในการนำ�เสนอ เครื่องมือในการสื่อสาร (Communication Tools) ใช้สำ�หรับ
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (กุลชัย กุลตวนิช, 2557,
หน้า 48-51)
ขั้นตอนของการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ
(process) โดยทั่วไป การแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มักประกอบไปด้วยขั้นตอนสำ�คัญ 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่หนึ่ง ขั้นกำ�หนดเป้าหมายการคิด เป็นการคิดที่มีเป้าหมายการคิดชัดเจน ไม่ใช่จินตนาการหรือ
เบือ่ อย่างไรจุดหมาย ต้องเริม่ ต้นด้วยการกำ�หนดวัตถุประสงค์ของปัญหาทีต่ อ้ งการแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์
ขัน้ ทีส่ อง ขัน้ การแสวงหาแนวคิดใหม่ เมือ่ เรากำ�หนดคำ�ถามทีช่ ดั เจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการแล้ว
ขั้นต่อไปคือต้องพยายามคิดถึงวิธีการที่จะพาไปสู่วัตถุประสงค์ หรือคิดถึงคำ�ตอบของคำ�ถามให้ “มากที่สุด”
เท่าที่จะคิดได้ ขั้นที่สาม ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์จะสามารถผลิตผลงาน
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ทางความคิดออกมาอย่างสมบูรณ์และไม่เป็นเพียงจินตนาการเพ้อฝัน ต่อเมือ่ ความคิดใหม่ ๆ แปลกแหวกแนว
นั้นได้รับการนำ�มากลั่นกรองด้วยความคิดที่ต้องใช้เหตุผล กลั่นกรองลงมาจนเหลือแต่ความคิดที่จะสามารถ
นำ�ไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545, หน้า 21-27)
การเรียนรู้แบบร่วมกัน เป็นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นในการทำ�งานของกลุ่มย่อย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนั้น
ต่างมีความรู้ความชำ�นาญที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้จึงช่วยให้สมาชิกแต่ละคนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
เพิ่มโอกาสในการประสบความสำ�เร็จ นอกจากนี้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ยังกำ�หนดไว้ว่า ทักษะการเรียนรู้
แบบร่วมกันเป็นทักษะที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีติดตัว ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมกัน ถูกแบ่งออกเป็น
5 องค์ประกอบ ด้วยกัน ได้แก่ ทำ�หน้าที่ในกลุ่มได้ตรงเวลา ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นในทีม รับฟังไอเดียจาก
สมาชิกคนอืน่ ในทีม นำ�เสนอไอเดียของตนให้กบั ทีม และปฏิบตั ติ อ่ สมาชิกคนอืน่ ในทีมอย่างเท่าเทียม (Chacharin
Lertyosbordin, Sorakrich Maneewan และ Vitsanu Nittayathammakul, 2561, หน้า 61-66)
วิธีการดำ�เนินวิจัย
การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ เป็นการวิจยั และพัฒนา (research and development)
ซึ่งผู้วิจัยได้นำ�รูปแบบ Model Research แบบ Type II ของ Richey and Klein. (2007, pp. 67-71)
มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (instructional model development)
การวิจัยในระยะแรกของกระบวนการการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่อง
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้แบ่งการดำ�เนินการวิจัยเป็น
5 ขั้นตอนประกอบไปด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การสำ�รวจสภาพและความต้องการของผู้เรียนในการจัดกระบวนการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์ต้นแบบของรูปแบบกระบวนการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 4 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างเครื่องมือประกอบการใช้กระบวนการฝึกอบรม
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝึกอบรม
ในการวิ จั ย ในระยะนี้ เ ป็ น การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝึ ก อบรมแบบผสมผสาน
โซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบประเมินความตรงของกระบวนการฝึกอบรม โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
		 1.1 ศึกษารูปแบบกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อนำ�มาใช้เป็นแนวทาง
ในการกำ�หนดโครงสร้างและประเด็นคำ�ถามของแบบประเมินความตรง ของกระบวนการฝึกอบรม
		 1.2 กำ�หนดโครงสร้างและประเด็นเกี่ยวกับการประเมินความตรงกระบวนการฝึกอบรม ฯ
			 ตอนที่ 1 ข้อคำ�ถามประเมินความตรงของกระบวนการฝึกอบรม
				 1.2.1 วัตถุประสงค์ของกระบวนการฝึกอบรม
				 1.2.2 องค์ประกอบของกระบวนการฝึกอบรม
				 1.2.3 ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม
				 1.2.4 วิธีการวัดและประเมินผล
			 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
		 1.3 กำ�หนดเกณฑ์สำ�หรับการประเมินความตรง โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC)
		 1.4 นำ�แบบประเมินความตรงของกระบวนการฝึกอบรม ที่ได้สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม และดำ�เนินการปรับปรุงแบบประเมินความตรงของกระบวนการฝึกอบรม
ตามคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนนำ�ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำ�การประเมิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินความตรงของกระบวนการฝึกอบรมในระยะของการพัฒนา
การวิจัยระยะที่ 2 มีขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
		 - แบบประเมินความตรงของกระบวนการฝึกอบรม
		 - แบบประเมินความตรงของเครื่องมือวัด
2. ติดต่อและนัดหมายล่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่ได้กำ�หนดไว้ข้างต้น
3. นำ�เอกสารนำ�เสนอกระบวนการฝึกอบรมฯ (ฉบับปรับปรุง) พร้อมทั้งเครื่องมือประกอบการใช้จัด
ฝึกอบรม ฯ เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญในด้านต่าง ๆ เพือ่ นำ�ข้อคิดเห็นทีไ่ ด้ กลับมาปรับปรุง
ร่างกระบวนการฝึกอบรมฯ
4. นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ มาวิเคราะห์ผล และดำ�เนินการปรับปรุงให้ตรงตาม
คำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความตรงภายใน โดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ มีขั้นตอนดังนี้
1. นำ�แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ กลับมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
2. นำ�ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อคำ�นวณ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์ (The Index of Item Objective Congruence-IOC) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD)
3. นำ�ผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์ สรุปและนำ�เสนอ
ระยะที่ 3 การใช้กระบวนการฝึกอบรม
การวิจัยในระยะที่ 3 นี้ ได้มุ่งศึกษาผลการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์
ผ่านการเล่าเรือ่ งดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ โดยการนำ�กระบวนการ
ฝึกอบรม ฯ ที่ได้ผ่านการดำ�เนินการวิจัยในระยะที่ 1 และ 2 มาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จัดเป็นการทดลอง
ภาคสนาม (field experiment) โดยการวิจัยในระยะที่ 3 การใช้กระบวนการฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จำ�นวน 452 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling--SRS) ด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สุ่มตัวเลขรหัสประจำ�ตัวนักเรียน จำ�นวน 35 คน
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการศึกษาผลการใช้กระบวนการฝึกอบรม ฯ โดยศึกษาผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้รับการฝึกอบรม
2. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้รับการฝึกอบรม
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมที่ได้เรียนผ่านกระบวนการฝึกอบรม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
2. แบบวัดความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านผลงาน
3. แบบวัดการเรียนรู้ร่วมกัน
4. แบบประเมินความพึงพอใจ
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ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัยในระยะที่ 3 เป็นการดำ�เนินงานเพื่อทดลองใช้กระบวนการฝึกอบรม
แบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือ
ทางการเรียนรู้ แบบเต็มรูปแบบ โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้
1. ติดต่อนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งวันและเวลาในการจัดฝึกอบรมที่แน่นอน
2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ประกอบการเรียนและสถานที่ที่จะใช้ในการจัดฝึกอบรม
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการบันทึกผลของการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานฯ
4. ดำ�เนินการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานฯ ตามแบบแผนการจัดฝึกอบรมทีไ่ ด้วางแผนไว้
5. บันทึกผลของการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานฯ ด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งประกอบไปด้วย
แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน และ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือแล้ว ในการวิจัย
ในระยะที่ 2
6. รวบรวมแบบประเมิน และทำ�การวิเคราะห์โดยใช้สูตรของมาตราวัด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(arithmatic Mean) ซึง่ เป็นมาตรวัดเข้าสูส่ ว่ นกลาง และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD)
ซึ่งเป็นมาตรวัดการกระจาย
7. วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ตามแบบแผน
การวิจยั แบบการวัดซา้ํ Repeated Measurement ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ SPSS จากสำ�นักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. เขียนรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรม โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานฯ ด้วยการเขียน
บรรยายและแสดงตาราง
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผา่ นการเล่าเรือ่ งดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริม
การคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน ดังนี้
1. องค์ประกอบของกระบวนการฝึกอบรม
2. ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของกระบวนการฝึกอบรม
องค์ประกอบของกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ผู้ฝึกอบรม (trainer)
องค์ประกอบที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (trainee)
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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องค์ประกอบที่ 3 อุปกรณ์ทางการเรียนรู้ (learning materials)
องค์ประกอบที่ 4 โซเชียลคลาวด์ (social cloud)
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรม (activities)
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนของกระบวนการจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ซึง่ ประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ตอน มีดงั นี้
ระดับที่ 1 ระดับรายบุคคล (individual level) มีขั้นตอน ดังนี้
			 1. ขั้นสร้างความเข้าใจและความผูกพันในการเรียน (engagement)
			 2. ขั้นเสาะแสวงหาความรู้ (explore)
			 3. ขั้นฝึกคิด (ideation practice)
ระดับที่ 2 ระดับรายกลุ่ม (group level) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
			 4. ขั้นฝึกปฏิบัติเป็นทีม (team practice)
			 5. ขั้นสร้างผลงาน (producing)
			 6. ขั้นนำ�เสนอผลงาน (presentation)
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยกระบวนการ
ฝึ ก อบรมแบบผสมผสานโซเชี ย ลคลาวด์ ผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละ
ความร่วมมือทางการเรียนรู้ โดยการวัดความคิดเชิงสร้างสรรค์ตามสภาพจริง ซึง่ ใช้ Scoring Rubrics เป็นเกณฑ์
ในการให้คะแนน พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนความคิดเชิงสร้างสรรค์ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̄ =88.83, SD
= 4.34) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยมีคะแนนความคิดเชิงสร้างสรรค์ในแบ่งตามองค์ประกอบ ได้แก่
ความคิดริเริ่ม ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (X̄ = 28.05, SD = 1.54) ความคิดละเอียดลออ ผูเ้ รียนมีคะแนน
อยู่ในระดับดีมาก (X̄ = 20.95, SD = 1.06) ความคิดยืดหยุ่น ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก ( = 15.30,
SD = 1.09) และ ความคิดคล่องแคล่ว ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (X̄ = 24.52, SD = 0.65)
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน ของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิง
สร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนการเรียนรู้ร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับดี
(X̄ = 18.52, SD = 1.10) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งตามกิจกรรม
ได้แก่ Six Hats ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี (X̄ = 17.60, SD = 1.67) สร้างปม-แก้ปมฯ ผู้เรียนมีคะแนน
อยู่ในระดับดี (X̄ = 18.00, SD = 0.71) Pre-Production ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี (X̄ = 18.60, SD = 1.52)
Production ผู้เรียนมีคะแนนอยู่ในระดับดี (X̄ = 19.40, SD = 0.89) และ Post-Production ผู้เรียนมีคะแนน
อยู่ในระดับดี (X̄ = 19.00, SD = 0.71)
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียล
คลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ในภาพรวม
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ ที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่ามีองค์ประกอบที่สำ�คัญ คือ (1) ผู้ฝึกอบรม
(trainer) (2) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (trainee) (3) อุปกรณ์ทางการเรียนรู้ (learning materials) (4) โซเชียลคลาวด์
(social cloud) (5) กิจกรรม (activities) และกระบวนการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน คือ (1) ขัน้ สร้าง
ความเข้าใจและความผูกพันในการเรียน (engagement) (2) ขัน้ เสาะแสวงหาความรู้ (explore) (3) ขัน้ ฝึกคิด
(ideation practice) (4) ขั้นฝึกปฏิบัติเป็นทีม (team practice) (5) ขั้นสร้างผลงาน (producing) (6)
ขั้นนำ�เสนอผลงาน (presentation) ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ทวีป อภิสิทธิ์ (2551, หน้า 18-24) ที่ได้กล่าวถึง
การแบ่งขัน้ ตอนของการฝึกอบรม โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ การกำ�หนดวัตถุประสงค์ การสร้างหลักสูตร
อบรม การเลือกกิจกรรมและเทคนิควิธีการฝึกอบรม การออกแบบวางแผนการวัดประเมินผลการฝึกอบรม
การดำ�เนินการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล และผลของการสังเคราะห์ขั้นตอนยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กัณฐ์ชนก ศรีนาราง และ สรกฤช มณีวรรณ (2560, หน้า 1) ทีไ่ ด้ท�ำ การออกแบบกระบวนการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้คลาวด์เทคโนโลยี เรื่องอินโฟกราฟฟิกเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการเรียนรู้แบบความคิด
เชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอน
การนำ�เสนอผลงาน และขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้
2. ความตรงของกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ มีความตรงเป็นที่ยอมรับ โดยผู้วิจัยได้นำ�
เอารูปแบบ Model Research แบบ Type II ของ Richey and Klein มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
กระบวนการฝึกอบรม โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) การพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรม (2) การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝึกอบรม (3) การใช้กระบวนการฝึกอบรม ซึ่งขั้นตอน
การวิจยั ทัง้ หมดจะอยูใ่ นการดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้วยการตรวจสอบความตรงและให้ค�ำ แนะนำ� ในการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น จะอยู่ในระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของกระบวนการฝึกอบรม
ที่มีแนวทางในการวิจัยเช่นเดียวกับ ภรัณยู อรสุทธิกุล (2560, หน้า 57) ที่ได้นำ�รูปแบบการวิจัยดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครือ่ งมือเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณาสำ�หรับนักศึกษา
ปริญญาตรี
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3. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ จากการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
โซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนมีภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ท�ำ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ อันได้แก่ (1) ความคิดริเริ่ม (2) ความคิด
คล่องแคล่ว (3) ความคิดยืดหยุ่น และ (4) ความคิดละเอียดลออ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545, หน้า 21-27) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในด้าน
ของสภาพแวดล้อมไว้วา่ การทีค่ นเราจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม
ร่วมด้วยเป็นสำ�คัญ คนที่มีลักษณะสร้างสรรค์มักเป็นผู้ที่ได้รับการกระตุ้นและได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
โดยการสร้างบรรยากาศทีไ่ ม่มกี ารสร้างกรอบมาตรฐานเพือ่ บีบรัด โดยทางผูว้ จิ ยั ได้ใช้การกระตุน้ และส่งเสริม
ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม นอกจากนี้ผลการศึกษา
ข้างต้น ยังมีแนวทางในการวิจัยเดียวกันกับงานวิจัยของ นํ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ์ (2546, หน้า 34) ที่ได้พัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม โดยใช้
แบบฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
4. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรูร้ ว่ มกัน จากการใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
โซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
พบว่าคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนมีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำ�การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ประกอบในการเรียนรู้ร่วมกันอันได้แก่ (1) การพึ่งพาอาศัยกัน (2) มีความ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (3) มีโครงสร้างทีเ่ ป็นความสัมพันธ์ทางบวก (4) มีเป้าหมายการทำ�งานร่วมกัน
(5) มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (6) ทำ�หน้าที่ในกลุ่มได้ตรงเวลา (7) วางแผนและสร้างข้อตกลงร่วมกัน
รับผิดชอบ และผลการศึกษาข้างต้นยังสอดคล้องและมีแนวทางในการวิจยั เดียวกันกับงานวิจยั ของ Chacharin
Lertyosbordin, Sorakrich Maneewan และ Vitsanu Nittayathammakul (2561, หน้า 61-66)
ที่ได้พัฒนา Training model on Robot Programming to enhance Creative problem–solving and
Collaborative learning for Mathematics–Science Program students
5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์
ผ่านการเล่าเรือ่ งดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการวิจัยในรูปแบบ Model Research แบบ Type II
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้พฒ
ั นากระบวนการฝึกอบรม ได้มกี ารสำ�รวจสภาพความต้องการของผูเ้ รียนเกีย่ วกับการ
พัฒนากระบวนการฝึกอบรมฯ จึงสามารถตอบสนองต่อสภาพและความต้องการของผุ้เรียนได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทศพล นาเครือ และ สรกฤช มณีวรรณ (2559, หน้า 98) ซึ่งพบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัลคอนเทนต์บนไอทูนส์ยูที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.14, SD = 0.63) รวมทั้งสอดคล้องกับ กฤษณพงศ์ เลิศบำ�รุงชัย
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และสุรพล บุญลือ (2559, หน้า 82) ได้ทำ�การศึกษาความต้องการของผู้เข้าอบรมก่อนทำ�การพัฒนาระบบ
การจัดการมูค ซึ่งผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X̄= 4.38, SD = 0.74)
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการออกแบบพัฒนากระบวนการฝึกอบรม เช่น อาจารย์ผสู้ อน นักออกแบบ
การสอนและนักเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนำ�กระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ผา่ นการ
เล่าเรื่องดิจิทัล ไปใช้เพื่อเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
2. ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการออกแบบพัฒนากระบวนการฝึกอบรม เช่น อาจารย์ผสู้ อน นักออกแบบ
การสอนและนักเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนำ�โซเชียลคลาวด์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
ความร่วมมือทางการเรียนรู้ ไปประยุกต์ในการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมในรายวิชาอื่น ๆ ได้
3. ผูท้ ม่ี คี วามสนใจเกีย่ วกับกระบวนการฝึกอบรมเพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือ
ทางการเรียนรู้ ในส่วนของการคิดเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลัก
ได้แก่ (1) ขั้นสร้างความเข้าใจและความผูกพันในการเรียน (engagement) (2) ขั้นเสาะแสวงหาความรู้
(explore) (3) ขั้นฝึกคิด (ideation practice) (4) ขั้นฝึกปฏิบัติเป็นทีม (team practice) (5) ขั้นสร้างผลงาน
(producing) (6) ขั้นนำ�เสนอผลงาน (presentation)
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
โซเชียลคลาวด์ผ่านการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้
2. ควรมีการเลือกใช้เทคโนโลยีทจ่ี ะนำ�ไปใช้กบั การจัดฝึกอบรม ทีท่ นั สมัย ปลับเปลีย่ นไปตามช่วงเวลานัน้ ๆ
และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนสูงสุด
3. ควรมีการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสานโซเชียลคลาวด์ และนำ�ไปใช้เพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือทางการเรียนรู้ ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป
4. การพัฒนากระบวนการฯ ในครั้งนี้มุ่งสอนเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เท่านั้น ซึ่งในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรพัฒนากระบวนการฝึกอบรมที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางกับผู้คน
ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อตอบสนองนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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