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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะ          
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
และสังเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา           
เชงิสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) พฒันารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพฒันาทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะ             
เชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปน      
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา จํานวน 10 ทาน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา                    
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น สถิติที่ใชใน     
การวิจยั คอื คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     ผลการศึกษา พบวา รปูแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรค
บนเว็บที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะห     
ผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่เหมาะสมตอความสามารถของผูเรียน กําหนด
กจิกรรมการแกปญหาเชงิสรางสรรค และเตรยีมเครือ่งมอืและสภาพแวดลอมในการเรยีนรู  2) ดานกระบวนการสอน
อจัฉรยิะเชิงสรางสรรคบนเวบ็ ประกอบดวย 2 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรียม และขัน้การเรียนการสอนบนเว็บโดยมีขัน้การนําเสนอ
เนื้อหาแบบอัจฉริยะมาใชในการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถทางการเรียนโดยใหผูเรียนได
เรียนรูตามรูปแบบท่ีตนเองถนัด และกําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค โดยใชกระบวนการแกปญหา         
เชงิสรางสรรคของ Torrance 5 ขัน้ ในการพฒันาทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค 8 ดานของผูเรยีน 3) ดานผลผลิต 
ไดแก การประเมินผลดานทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค และการประเมินผลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4)    
ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงในกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
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คําสําคัญ
  รปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็   ทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

Abtract
  This research aim was to create web creative intelligent tutoring model to develop creative problem 
solving skill and learning achievement. The research was divided into three phases which consisted of 
1) the study and synthesis of conceptual framework for web creative intelligent tutoring model to develop 
creative problem solving skill and learning achievement, 2) development of web creative intelligent tutoring 
model to develop creative problem solving skill and learning achievement, and 3) evaluation of web 
creative intelligent tutoring model to develop creative problem solving skill and learning achievement.    
The samples were 10 experts in computer and information and communication technology for education. 
Research tools included web creative intelligent tutoring model (Web CIT model) and questionnaires.  
Data was analyzed by arithmetic mean and standard deviation.  Results of the research were as follows: 
The web creative intelligent tutoring model included the 4 principal components which were 1) input: 
identification the goal of teaching, analysis of learner, design of web creative intelligent tutoring model to 
develop learners’ different learning abilities, identification of activities in creative problem solving, and 
identification of learning tools and environment in learning, 2) process: to pre-implement, to implement an 
instructional process through the online course which included the presentation intelligent content for 
adapt tutoring model to suit the learning ability and identification of creative problem solving activity (CPS 
Activity) using creative problem solving process (CPS Process) of Torrance 5 steps to develop 8 creative 
problem solving skills, 3) output: to evaluate the creative problem solving skill and learning achievement, 
4) feedback: to get feedback of improvements in process.

Keywords
  Web Creative Intelligent Tutoring Model,  Creative Problem Solving Skill, Learning Achievement

บทนํา
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
เปนการขบัเคลือ่นการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนจากทีค่รูเปนผูถายทอดเนือ้หาแกผูเรยีนฝายเดยีว เปลีย่นเปน      
การเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคัญ โดยมุงพฒันาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชวีติอยางมคีณุภาพ ผูเรียนทกุระดบั
ทกุประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ มทีกัษะและความรูพืน้ฐานทัง้ในการดาํรงชวีติและในการทํางาน
อยางเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ    โดยแนวทางในการพัฒนาน้ันตามท่ีพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 
2542 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 และ 24 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542) ไดกาํหนดแนวทางในการจดัการศกึษา
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ไววา ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตองถือวา      
ผูเรยีนมีความสําคญัทีส่ดุ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศกัยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูทีส่อดคลองกบัความสนใจ และความถนัดของผูเรยีน โดยคาํนงึถงึความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คดิเปน ทาํเปน ปลกูฝงคณุธรรมไวในทกุวิชา ผูสอนเปนผูจดับรรยากาศ สภาพแวดลอมและอาํนวยความสะดวก เพือ่
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน
ประโยชน ซึ่งสื่อตางๆ เหลานี้สามารถกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ ซึ่งในปจจุบันไดมี
การนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มศักยภาพในดานการเรียนการสอน คือ ระบบการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
หรือระบบการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)
  การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปน           
รปูแบบของการจดัการศกึษาทีส่ามารถสงเสรมิการเรยีนรูของผูเรียนโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การคนควาขอมลู
ในการเรียนรูดวยตนเอง เปนการสนองตอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีผูเรยีนเปนศนูยกลาง ผูเรยีนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดโดยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน
ประโยชน ซึ่งสื่อตางๆ เหลานี้สามารถกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและแกปญหาไดอยางอิสระ (ปณิตา วรรณพิรุณ,        
2548) ซึ่งสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการเรียนรูที่เช่ือวาผูเรียนท่ีแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรู   
ที่ลึกซ้ึงกวาการเรียนโดยไดรับการถายทอดจากผูสอนเพียงฝายเดียว โดยการเสาะแสวงหาขอมูลจากบริการ                  
ในอินเทอรเน็ตดวยตนเองจากบริการเวิลดไวดเว็บ การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสนทนา (Chat) 
และกระดานสนทนา (Webboard) เปนตน ทาํใหผูเรยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ไดมากขึน้ กจิกรรมการเรยีนการสอน
จึงเปนไปอยางท่ัวถึง เปนลักษณะการเรียนท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู    
ของผูเรียน (ปณิตา  วรรณพิรุณ, 2548 อางถึงใน วิชุดา รัตนเพียร, 2548)
  แมวาการจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็จะไดรบัความนยิมอยางรวดเรว็ แตกย็งัพบปญหาในการออกแบบการ
เรยีนการสอนบนเวบ็ เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยผูสอนเปนผูจดัขึน้  ในบางครัง้รปูแบบการสอนท่ีจดัทาํ
ขึ้นอาจไมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียน (Learning Style) รูปแบบการคิด (Cognitive Style) ของผูเรียนทุกรูปแบบ 
(ปณติา วรรณพริณุ, 2548 อางจาก Alvarez, 2005 ; Bonk & Graham, 2005) และความสามารถของผูเรียนแตละคน 
เนื่องจากผูเรียนเองก็มีประสบการณหรือความเขาใจในระดับที่แตกตางกัน ดังนั้นทําอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนไดรับ
ความรูหรือไดรับกิจกรรมที่ตรงกับความสามารถทางการเรียนที่เหมาะสมในแตละบุคคล
  การสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ เปนแนวทางหน่ึงทีส่ามารถนํามาจดัรูปแบบการสอนโดยการนําเสนอ
เนื้อหาและรูปแบบการเรียนเพื่อตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน โดยใชหลักของระบบผูเช่ียวชาญ 
(Expert) เพื่อตอบสนองความรูและเพ่ือการวิเคราะหความเปนไปไดตางๆ สําหรับผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง 
(วิทยา อารีราษฎร, 2548, 72) โดยผูเรียนไดเรียนรูตามระดับความสามารถทางการเรียนของตนเอง นอกจากนี้          
การจัดการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บไดเนนกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคที่มีลักษณะการเรียนเปน   
กลุมยอย ซึ่งประกอบดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนแตกตางกันรวมทํากิจกรรมกลุมละ 3-4 คน โดยใช
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ขั้น ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสามารถพัฒนาทักษะการแกปญหา
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ชวยใหผูเรียนเกิดการคิดหรือรูจักคิดเพ่ือนําไปสูการแกปญหาเชิงสรางสรรคซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยและ
บทความตางประเทศ ทีพ่บวา   เทคนิคการแกปญหาเชิงสรางสรรค (Creative Problem Solving: CPS) เปนวธิทีีส่ามารถ
พฒันาความคดิสรางสรรคไดอกีวิธหีน่ึง ซึง่เปนแนวคดิทีก่าํลังนยิมในตางประเทศ และมีการพัฒนารปูแบบใหเขากบั
ยุคสมัยมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันเทคนิคนี้ไดรับการพิสูจนแลววาเปนหนึ่งในรูปแบบการแกปญหาที่มีประสิทธิผล 
(วิลาวัณย  จินวรรณ, 2554) รูปแบบการแกปญหาเชิงสรางสรรคไดถูกวิจัย และพัฒนามาโดยตลอด เนื่องจากความ
สนใจท่ีจะพัฒนาทักษะพิเศษของบุคคล (Isaksen & Treffinger, 2004) กระบวนการพัฒนาการเกิดขึน้ชาๆ ทลีะนอย
โดยใชวธิรีะบบซ่ึงเกดิมาจากกลุมของนกัวิชาการทีเ่ช่ือมโยงกนัโดยสถาบนัและการปฏิบตักิารรวมกนัระหวางสถาบนั 
ทกุวนันีก้ระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคไดประสบความสําเร็จในการประยุกตใชในการจัดการศึกษาในกลุมอายุ
ทีห่ลากหลายตัง้แตเริม่วยัเดก็จนกระทัง่วยัผูใหญ (Treffinger, 1995) ดวยเหตผุลดงักลาวจงึเปนแรงผลกัดนัใหผูวจิยั
ไดทาํการพฒันารปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ขึน้มาเพือ่เสรมิสรางทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรงตามความสามารถทางการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนที่ตนเองถนัด

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉรยิะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.  เพือ่ประเมินความเหมาะสมรปูแบบการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทกัษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
  กรอบแนวคดิการวจิยั ประกอบดวย การเรยีนการสอนบนเวบ็ การเรยีนแบบรวมมือโดยใชเทคนคิการแบงกลุม
แบบกลุมสมัฤทธิ ์กระบวนการแกปญหาเชงิสรางสรรค ระบบการสอนอจัฉรยิะ เนือ้หาแบบปรบัเหมาะ การเรยีนแบบ
ปรับเหมาะ แบบทดสอบแบบปรับเหมาะ การชวยเสริมศักยภาพ ดังภาพที่ 1
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                     ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะ
                                     การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ขอบเขตการวิจัย
  1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ          
คือ ผูเช่ียวชาญจํานวน 10 ทาน โดยผูวิจัยคัดเลือกจากผูเชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาและสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แบบเจาะจง
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น        
มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
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วิธีดําเนินการวิจัย
  ระยะท่ี 1 การศึกษา และสังเคราะหกรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรค
บนเวบ็เพือ่พฒันาทักษะการแกปญหาเชงิสรางสรรคและผลสมัฤทธิท์างการเรียน เพือ่นาํไปกําหนดเปนกรอบแนวคดิ
ในการออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ 
  ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา    
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  1.  กําหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา        
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  2.  ออกแบบและสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา              
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.  นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข
  4.  นํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา โดยการสัมภาษณเชิงลึก 
  5.  สรางเครื่องมือสําหรับการประเมิน ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมสําหรับผูเชี่ยวชาญ
    ระยะท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพือ่พฒันา
ทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   นาํรปูแบบท่ีพฒันาข้ึนเสนอผูเชีย่วชาญในสาขาคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพือ่การศกึษา จาํนวน 10 ทาน เพ่ือประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ ในการวิเคราะหระดบัคะแนนเฉล่ีย
ดังตารางที่ 1 สําหรับแบบประเมินความเหมาะสมไดใชเกณฑกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยไว เพ่ือสะดวกใน                          
การแปลความหมาย

ตารางท่ี 1
เกณฑการกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย และแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูตร, 2528)

  
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 

 
 

 
 

 



93
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

ผลการวิจัย
  ตอนท่ี 1 รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิง
สรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 4 องคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้
  ดานปจจัยนําเขา (INPUT) ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย ดังนี้
  1. กําหนดเปาหมายในการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิง
สรางสรรค 8 ดาน และผลสมัฤทธิท์างการเรียน โดยจดักระบวนการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ทีส่ามารถตอบ
สนองตอความแตกตางในการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5 กิจกรรมตาม
กระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5 ขั้นของ Torrance (1962)
  2.  วเิคราะหผูเรียน เพ่ือใหผูสอนสามารถคัดเลอืกรูปแบบการสอน และเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียนแตละคน ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนที่สอดคลองและเหมาะสมกับความรู  ความสามารถและ               
ความสนใจของผูเรียน 
  3.  ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่เหมาะสมตอความสามารถของ        
ผูเรียนโดยรูปแบบการสอน และเน้ือหาบทเรียนท่ีผูสอนออกแบบจะตองสามารถนําไปใชในการพัฒนาความรู              
ที่ตรงกับความสามารถทางการเรียนของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด รวมทั้งใชเทคโนโลยีไฮเปอรมีเดีย 
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความนาสนใจ สรางความอยากรูอยากเห็นตอผูเรียน
  4. กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคประกอบดวย 1) กําหนดกิจกรรมในหองเรียนปกติ 
ไดแก  การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเรียน ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 2) กําหนด
กิจกรรมบนเว็บ โดยมุงเนนใหผูเรียนใชเครื่องมือการเรียนรู (Learning Tools) มาชวยในการดําเนินกิจกรรมการ        
แกปญหาเชิงสรางสรรค ไดแก กระดานสนทนา (Webboard) หองสนทนา (Chatroom) จดหมายอิเล็กทรอนิกส     
(E-mail) และการสงไฟลขอมูล เปนตน และ 3) กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคตามรูปแบบการสอน
อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บฯ ประกอบดวย 5 กิจกรรม
  5. เตรียมเคร่ืองมือและสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยตองมกีารสนับสนนุความพรอมของคอมพิวเตอรและระบบเครือขายทีส่ามารถเช่ือมตออินเทอรเนต็
ไดเปนอยางดีเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา สะดวกและรวดเร็ว โดยมีเคร่ืองมือการเรียนรูตางๆ บนเว็บ 
(Learning Tools) ที่ใชสนับสนุนการเรียนของผูเรียนในการทํากิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคในกลุมยอย         
รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมของชั้นเรียนที่สนับสนุนทัศนคติที่ดีระหวางผูเรียน ผูสอนและงานท่ีไดรับมอบหมาย
  ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ (PROCESS) ประกอบดวย (1) ขั้นเตรียม และ 
(2) ขั้นการเรียนการสอนบนเว็บ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ขั้นเตรียม ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย คือขั้นปฐมนิเทศผูเรียน ขั้นลงทะเบียนและแนะนําบทเรียน 
และขั้นจัดกลุมผูเรียน
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  2.  ขั้นการเรียนการสอนบนเว็บผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนบนเว็บ 4 ขั้นตอน ดังนี้
   2.1  ขั้นทดสอบกอนเรียน
          ทาํแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และแบบวัดทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคกอนเรียน
   2.2  ขั้นนําเสนอเน้ือหาอัจฉริยะ
               เปนขั้นตอนในการนําเสนอเนื้อหาใหกับผูเรียนตามความสามารถทางการเรียนของแตละบุคคล 
โดยผูเรียนไดปรับโครงสรางการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring Instructor) ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ทางการเรียนของตนเอง ในข้ันน้ีผูสอนไดจัดรูปแบบการเรียนอัจฉริยะแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแบงกลุมแบบ
กลุมสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักการขององคประกอบการเรียนรู 5 ขั้นของ Slavin (1986)
   2.3  ขั้นสรุปผลและประเมินผล
          ประเมินผลงานและผลการแกปญหาเชิงสรางสรรคจากการทํากจิกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค
   2.4  ขั้นทดสอบหลังเรียน
    ทาํแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน และแบบวัดทกัษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคหลงัเรียน
  ดานผลผลิต (OUTPUT) ประกอบดวยการประเมินผล 2 ดาน คือ 1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 2) 
ดานทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดาน ประกอบดวย ทักษะการสืบคนขอมูล กําหนดและสรุปประเด็นใน      
การสบืคน ทกัษะการทาํความเขาใจปญหา ทกัษะการเชือ่มโยงปญหา ทกัษะการคดิวธิกีารแกปญหา ทกัษะการเลอืก
แนวทางการแกปญหา ทักษะการดําเนินงาน และการคํานวณทางคณิตศาสตร ทักษะการตรวจสอบขั้นตอนใน         
การแกปญหา และทักษะการทบทวนคําตอบ 
  ดานขอมูลปอนกลับ (FEEDBACK) มี 1 องคประกอบยอย คือ ขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงประกอบ
ดวย ความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญ ความคิดเห็นของผูเรยีน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการวัดทกัษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรคมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ (Process) ใหมีความเหมาะ
สมตามแตละขั้นตอนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่กําหนดขึ้น
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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ภาพท่ี 2: รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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  ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉรยิะเชิงสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พฒันา
ทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 ทาน  ปรากฎผลดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางท่ี 2
ผลการประเมินความเหมาะสม (องคประกอบรวม) ของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 
  

  S.D. 
1.  

 
4.30 0.48  

2.  4.50 0.71  
3.  

  
4.30 0.67  

4.    
         

4.10 0.57  

5.  
          

3.90 0.57  

6.  
 

       

4.20 0.79  

 4.22 0.64  

  จากตารางที ่2 รปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พฒันาทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (องคประกอบรวม)  มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูในระดบัมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.64) 
เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา ความเหมาะสมองคประกอบรูปแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
( X = 4.50, S.D.= 0.71)  รองมาไดแก รูปแบบการสอนสอดคลองกับหลักการแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการพัฒนารูป
แบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.30, S.D.= 0.48)  ภาพรวมขององคประกอบของรูป
แบบการสอน มีความสมบูรณ ครอบคลุมความตองการและตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D.= 0.79) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3
ผลการประเมินความเหมาะสม (แยกตามองคประกอบ) ของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ

 
  

  S.D. 
1.   (INPUT) 
    1.1   
    1.2   
    1.3   
            
    1.4   
    1.5   

 
4.30 
4.10 
3.70 

 
4.30 
4.40 

 
0.67 
0.88 
1.16 

 
0.67 
0.70 

 
 
 
 

 
 
 

 4.16 0.84  
2.   (PROCESS)   
1)   
        1.1)   
        1.2)   
        1.3)   

 
 

4.65 
4.65 
4.25 

 
 

0.49 
0.49 
0.44 

 
 

 
 

 
 2)   
        2.1)   
        2.2)   

 
4.40 
4.50 

 
0.52 
0.61 

 
 

 
3)   
        3.1)     4.26     0.63  
        3.2)      4.56     0.54  
       3.3)     4.50     0.53  
       3.4)     4.50     0.53  
       3.5)    4.50     0.53  

  4.46    0.56  
3.   (OUTPUT) 
    3.1   
    3.2   

 
 4.50 
 4.46 

 
0.71 
0.50 

 
 

 
 4.47 0.54  

4.   (FEEDBACK) 
    4.1   

 
4.35 

 
0.80 

 
 

 4.35 0.80  
 4.36 0.64  
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  จากตารางที ่3 รปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พฒันาทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แยกตามองคประกอบ) มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.36, S.D.= 
0.64) เมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา ผลผลิตในภาพรวม (OUTPUT) มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.47, 
S.D.= 0.54) รองลงมาไดแก กระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ (PROCESS) ในภาพรวมมีความเหมาะสม      
อยูในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.56) ขอมูลปอนกลับ (FEEDBACK) ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.35, S.D.= 0.80) ปจจัยนําเขาในภาพรวม (INPUT) มีความเหมาะสมมาก ( X = 4.16, S.D.= 0.84)         
ตามลําดับ

อภิปรายผล
  รปูแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อภิปรายผลไดดังนี้
  1. ผลการประเมนิรปูแบบการสอนอจัฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา ภาพรวมของรูปแบบการสอน (องคประกอบโดยรวม) มีความเหมาะสมอยู            
ในระดบัมาก (X = 4.22, S.D. = 0.64) และภาพรวมของรูปแบบการสอน (แยกตามองคประกอบยอย) มคีวามเหมาะสม   
อยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D.= 0.64)  สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ที่วาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนจะตองจัดองคประกอบตางๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนใหเปนระบบและมีความสัมพันธกัน   
โดยคํานึงถึงทฤษฎีและหลักการ  ที่เกี่ยวของเพ่ือนําผูเรียนไปสูเปาหมายท่ีตองการ และสอดคลองกับงานวิจัย            
ของ พงษศักด์ิ มั่นหมาย (2551) ที่พบวา การพัฒนาระบบการสอนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรูแบบรวมมือกันบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ต โดยนําแนวคิดระบบการสอนอัจฉริยะ (ITS) มาสนับสนุนกับการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน           
บนเว็บเพ่ือใหตรงตามความสามารถทาง  การเรียนและใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง        
นํากจิกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคทีม่ลีกัษณะการเรียนเปนกลุมยอย ซึง่เปนกระบวนการท่ีสามารถพัฒนาทักษะ
การแกปญหาชวยใหผูเรียนเกิดการคิดหรือรูจักคิดเพ่ือนําไปสูการแกปญหา โดยเปนวิธีการที่ตอบสนองตอการเรียน
การสอนใหเกดิประสทิธภิาพทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัเพือ่เสริมสรางทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (วิลาวัณย จินวรรณ, 2554)
  2. รปูแบบการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ เปนการจัดรูปแบบการเรียนอจัฉริยะแบบรวม
มอืโดยใชเทคนิคการแบงกลุมแบบกลุมสมัฤทธ์ิ โดยยึดหลักการขององคประกอบการเรียนรู 5 ขัน้ของ Slavin (1986) 
รวมกับกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5 ขั้นของ Torrance โดยการจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค   
เพือ่ใหผูเรยีนไดมโีอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และสรางปฏสิมัพันธในการทํากจิกรรมกลุมยอย เพือ่ใชในสงเสรมิ
การเรียนรูผานเครื่องมือการเรียนรู (Learning Tools) ที่หลากหลาย อาทิ กระดานสนทนา หองสนทนา แหลงการ
เรียนรู จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดาน ประกอบ
ดวย ทกัษะการสบืคนขอมลู กาํหนดและสรุปประเดน็ในการสืบคน ทกัษะการทําความเขาใจปญหา ทกัษะการเช่ือมโยง
ปญหา ทกัษะการคิดวิธกีารแกปญหา ทกัษะการเลือกแนวทางการแกปญหา ทกัษะการดําเนินงาน และการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร ทักษะการตรวจสอบขั้นตอนในการแกปญหา และทักษะการทบทวนคําตอบ และผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนใหสูงขึ้น
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สรุป 
  รปูแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสามารถสงเสริมการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรคใหแกผู เรียนตาม                  
ความสามารถทางการเรียนที่แตกตาง โดยยึดหลักกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ขั้นใน         
การสงเสริมและพัฒนาทักษะการแกปญหาเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดท่ีสรางสรรคในการนําไปสูการแกปญหา           
เชิงสรางสรรคได จากรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่พัฒนาขึ้น สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
  1. ผลของการสังเคราะหรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บไดองคประกอบ ดังนี้ 1) ดานปจจัย
นําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะหผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บที่เหมาะสม
ตอความสามารถของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิงสรางสรรค และเตรียมเคร่ืองมือและสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะ                 
เชิงสรางสรรคบนเว็บ ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม และข้ันการเรียนการสอนบนเว็บ โดยมีขั้นการนําเสนอ
เนือ้หาอจัฉรยิะทีม่กีารนาํเสนอเนือ้หา และรปูแบบการสอนทีส่ามารถปรบัใหเหมาะสมกบัความสามารถทางการเรยีน
ของผูเรยีนได รวมทัง้จดักจิกรรมการแกปญหาเชงิสรางสรรคเพ่ือใชสาํหรบัพัฒนาทกัษะการแกปญหาเชงิสรางสรรค 
8 ดานของผูเรียน 3) ดานผลผลิต ไดแก การประเมินผลดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมินผลดานทักษะ
การแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดาน 4) ดานขอมูลปอนกลับ ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงในกระบวนการสอน
อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ
  2. การประเมินรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บนั้น ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญพบวา
องคประกอบโดยรวม และแยกตามองคประกอบมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และมากตามลําดับ ซึ่งรูป
แบบการสอนอัจฉรยิะเชงิสรางสรรคบนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้น้ัน ผูวจิยัจะดาํเนนิการนําไปทดลองใชตอไปเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในสังคมแหงการเรียนรู
  ในการศึกษาคร้ังตอไป  ควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือ  เพิ่มเติม
กระบวนการหรือกจิกรรมทีท่าํใหเกดิวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย เพ่ือปองกนัการเกดิตัวแปรแทรกซอนหากไมไดควบคุม
ตามหลัก Max (Maximized Systematic Xariance: เพิ่มความแปรปรวนท่ีเปนระบบใหมากที่สุด) Min  (Minimized 
Error Variance: ลดความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน) Con (Control Extraneous Systematic Variance: 
ควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่สงผลอยางมีระบบ)
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