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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค ์
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม รองศาสตราจารย ์ดร. มนตร ีแยม้กสิกร  

  
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
คณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  2) เพ่ือพฒันา
รูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด าเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา  ผลการวิจัยพบว่า ระยะท่ี 
1  คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ และ 12 พฤติกรรมบ่งชี  ้ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1  ความสามารถดา้นการคิดมี  3 พฤติกรรมบ่งชี ้
องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถดา้นการปฏิบัติงาน มี  4 พฤติกรรมบ่งชี  ้และองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถดา้นการพัฒนา
บคุลิกภาพมี  5 พฤติกรรมบง่ชี ้ระยะท่ี 2 รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณ ประกอบดว้ยกระบวนการเรยีนรู ้4 ขัน้ ขัน้ท่ี 1 จดุประกาย ขัน้ท่ี 2   สานจินตนาการ ขัน้ท่ี 3 สรา้งสรรคค์วามรู ้และ
ขัน้ท่ี 4 เสวนา-พฒันา ระยะท่ี 3 ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้พฒันาขึน้ พบว่า 1) ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ี
เรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลาท่ีทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 2) 
ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณเม่ือสิน้สดุการเรยีนรูมี้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนการเรยีนรู ้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั : รูปแบบการจดัการเรยีนรู,้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ, ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 
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This research aimed to develop a model of learning management to enhance the capability of the 

critical use of technological creativity among upper secondary school students. The specific purposes of this 
research were as follows: (1) to study the characteristics of their capability to critically use technological creativity 
among upper secondary school students; (2) to develop a model of learning management that enhanced capability to 
critical use technological creativity among upper secondary school students; and (3) to study the effectiveness of a 
model of learning management that enhanced the capability to critically use technological creativity among upper 
secondary school students. The results of the research revealed that in phase one, the characteristics of critically 
using technological creativity among upper secondary school students, who can be classified into three elements and 
twelve behaviors. The first element is the capability of thinking with three behavior indicators. The second element is 
the capability of practice with four behavioral indicators. The third element is the capability of developing personality 
with five behavioral indicators. In phase two, the learning management model was developed for upper secondary 
school students with the aim of enhancing their capability to critically use technological creativity among upper 
secondary school students. There were four steps in the learning management process: Step One: Inspired; Step 
Two: Collected Data; Step Three: Created Knowledge; and Step Four: Associated-Developed.  In phase three, the 
effectiveness of the learning management model found the following: (1) the results indicated that the learning 
management model enhanced capability to critically use technological creativity among upper secondary school 
students. They had a level of capability to critically use technological creativity increased over the experimental period 
with a statistical significance of .05; and (2) the results of measuring capability to critical use technological creativity 
among upper secondary school students. It was indicated that they had higher levels of capability in the critical use 
technological creativity among upper secondary school students before learning, according to a model of learning 
management that enhanced the capability to critically use technological creativity among upper secondary school 
students with a statistical significance of .05. 

 
Keyword : Learning management model, Critical use, Technological creativity, Upper secondary school students 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ส าเรจ็สมบรูณด์ว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจากคณาจารยห์ลายท่าน ผูว้ิจยัขอกราบ
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และ รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แยม้กสิกร อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าใหค้  าปรึกษา 
แนะน า กระตุน้ เสรมิพลงัใหผู้ว้ิจยัท าปรญิญานิพนธจ์นส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร. สนีุย ์เหมะประสิทธ์ิ ท่ีไดก้รุณาเป็นประธานสอบเคา้โครง
ปรญิญานิพนธ ์ขอกราบขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มาเรยีม นิลพนัธุ ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา 
สาลีหมดั ท่ีไดก้รุณามาเป็นกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์

ขอขอบคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัพล ประดบัเวทย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ ์
อาจารย ์ดร.ไอลดา คลา้ยส ารดิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัดิ ์ลกัษณา อาจารย ์ดร. สภุะ  อภิญญาภิบาล และ  
รองศาสตรจารย ์ดร.สงัวรณ ์งดักระโทก ท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตรวจคณุภาพเครื่องมือ ตลอดจนใหค้  าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การวิจยั 

ขอขอบคณุ คณุครูกรรณิการ ์กลบัสกุล คณุครูว่าท่ี ร.ต.ณัฐพงษ์ ยางธิสาร คณุครูประภสัสร ดลดสุิตา 
คณุครูวรวรรณ แซ่ซิม้ คณุครูศรญิญา นาคจนัทร ์อาจารย ์จิรฏัฐ์  แจ่มสว่าง อาจารยด์ร.ด ารสั อ่อนเฉวียง ผศ.ดร. 
ธิดารตัน ์ตนันิรตัร ์อาจารยด์ร.มนธิรา บญุญวินิจ และอาจารยด์ร. เอือ้อารี จนัทร ท่ีอนเุคราะหเ์สียสละเวลาอนัมีค่า
ใหข้อ้มลูในการสมัภาษณ ์

ขอขอบคุณพ่ีร่วมรุ่น 24 พ่ีจุ พ่ีอร พ่ีนิว พ่ีโม พ่ีปุ้ม พ่ีมด พ่ีอารม์ พ่ีโอ๋น พ่ีติง ท่ีคอยช่วยเหลือและให้
ก าลังใจกันคณะท่ีก าลังศึกษา ขอบคุณ มิม้ พ่ีแพรว พ่ีแพท นอ้งวิว รุ่นพ่ี-รุ่นน้องสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลกัสตูรท่ีคอยแนะน าช่วยเหลือโดยเฉพาะตอนสอบปรญิญานิพนธ์  ขอบคณุเพ่ือนท่ีท างานโรงเรียนหอวงัทกุคนท่ี
ใหก้ าลงัใจ โดยเฉพาะพ่ีอุ่น พ่ีกอลฟ์ฟ่ี นอ้งอูม ท่ีตรวจสอบทางดา้นภาษา นอ้งไอซ ์ท่ีช่วยเหลือทางดา้นสื่อการ
น าเสนอ ภาพตา่งๆ ท าใหก้ารน าเสนอและรูปเลม่ส าเรจ็ไปไดด้ว้ยดี 

และขอขอบพระคณุ คณุพ่อคณุแม่ท่ีคอยสนบัสนนุก าลงัทรพัย์ และก าลงัใจในการเรียนจนจบ พ่ีสแุละ
นอ้งโยท่ีสละเวลาคอยขบัรถพาไปพบอาจารย  ์ ติดต่อแนะน าผูใ้หข้อ้มลู เพ่ือนสาธิต “พิบลูบ าเพ็ญ”  ม.บรูพา เพ่ือน 
รุน่พ่ี รุน่นอ้ง ศกึษาศาสตร ์ม.ศิลปากร และเพ่ือน พ่ี นอ้ง โรงเรียนราชินีบรูณะ ท่ีใหก้  าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ และ
เป็นแรงผลกัดนัใหก้ารท าปรญิญานิพนธนี์ส้  าเรจ็ไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณทุน “มูลนิธิทวี บุณยเกตุ” ประจ าปีการศึกษา 2562 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ีสนบัสนนุเงินทนุในการวิจยัครัง้นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
 โลกของเราไดมี้การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีเ้กิดจากการท่ี

มนุษยไ์ดเ้รียนรูผ้่านกระบวนการคิดจนเกิดความรูใ้นดา้นต่างๆ รวมถึงมีการจดัการความรูอ้ย่าง
เป็นระบบ น าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบของวิธีการหรืออปุกรณต์่างๆ ซึ่งเรียกว่า "เทคโนโลยี"  
สง่ผลตอ่การด ารงชีวิตในกิจกรรมตา่งๆของมนษุยใ์หมี้ความสะดวกสบาย รวดเรว็ และแม่นย ามาก
ขึน้ นอกจากนั้นการท่ีเทคโนโลยีสามารถเช่ือมโยง สื่อสารไปได้ทั่ วโลก เป็นการก้าวเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีช่วยการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีไดอ้ย่างรวดเร็ว จนมีวลีท่ีว่า  
“ทุกคน ทุกท่ี ทุกเวลา” (Anyone Anywhere Anytime) (กองบริหารงานวิจยัและประกนัคณุภาพ
การศึกษา, 2559) และผูท่ี้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศได้ก่อนถือว่าไดเ้ปรียบ น าไปสู่การ
แข่งขนัทางดา้นระบบขอ้มลูสารสนเทศ มนษุยจ์ึงตอ้งเรยีนรูว้ิธีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด ารงชีวิตของตนเอง เพื่อใหก้า้วทนัตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (ส านกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2560) 

ส าหรบัประเทศไทยไดมี้ความพยายามพฒันาเทคโนโลยีใหค้นไทยมีความทดัเทียมกับ
ประเทศตา่งๆ ท่ีพฒันาแลว้ สง่ผลใหป้ระเทศไทยตอ้งพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยี
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูแ้ละทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ ซึง่เห็นไดจ้ากขอ้มลูของส านกังานสถิติแห่งชาติ
ท่ีไดส้  ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรือน พ.ศ. 2563 ท่ีไดจ้ดัท าขึน้เพื่อ
ศึกษาจ านวนประชากรท่ีใชค้อมพิวเตอร ์อินเทอรเ์น็ต โทรศพัทมื์อถือ ลกัษณะและพฤติกรรมใน
การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ โดยผลส ารวจประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปประมาณ 63.6 ลา้นคน 
พบว่า กลุ่มอายุท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดคือกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโนม้ใช้
อินเทอรเ์น็ตสูงขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 95.5 โดยกิจกรรมท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่ายสังคม 
(Social Network) รอ้ยละ 93.0 รองลงมารอ้ยละ 84.4 คือ การโทรศพัทผ์่านอินเทอรเ์น็ต เช่น ไลน ์
(Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) เฟสไทม ์(Facetime) วอตสแ์อปป์ (Whatsapp) เป็นตน้ และใชใ้นการ
ดาวนโ์หลดรูปภาพ/หนงั/เพลง/เกมส ์ดหูนงั ฟังเพลง รอ้ยละ 70.3 ความถ่ีท่ีใชอ้ินเทอรเ์น็ต พบว่า 
มีผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ต 5-7 วนัใน 1 สปัดาห ์รอ้ยละ 88.4 รองลงมาใช ้1-4 วนัใน 1 สปัดาห ์รอ้ยละ 
11.2 ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต พบว่า ใชโ้ทรศพัทมื์อถือแบบ Smart Phone ใน
การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ตค่อนข้างสูง คือ รอ้ยละ 96.4 ใช้คอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ รอ้ยละ 31.5 ใช้
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คอมพิวเตอรพ์กพา รอ้ยละ 12.5 และแท็บเล็ต (Tablet) รอ้ยละ 4.9  (กองสถิติพยากรณ ์
ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562, น. 7 -27) จากผลส ารวจนีเ้ป็นการเนน้ย า้ว่า ประเทศไทยไดมี้การ
พัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐานทางด้านเทคโนโลยีตามกระแสสังคมโลก พยายามตอบสนองให้
สอดคลอ้งกับรูปแบบการด าเนินชีวิตใหส้ะดวกสบายยิ่งขึ ้น อนัจะน าไปสู่พืน้ฐาน ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของชาติใหมี้ความทนัสมยั ทนัโลก รวมทัง้ยงัไดมี้การพฒันาทางดา้นความรู ้
และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติ โดยหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนไดมี้การส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์โดยการสรา้งองคค์วามรูเ้พื่อ
พฒันาต่อยอดในกิจกรรมหรืองานของตนใหเ้กิดมูลค่าหรือความน่าสนใจในชิน้งาน เช่นในภาค
เศรษฐกิจ มีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้ 
เพื่อใหส้ินคา้มีความน่าสนใจสามารถขายและส่งออกไปยังต่างประเทศได ้รวมถึงมีการกระตุน้
ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาน าเทคโนโลยีมาสรา้งมูลค่า เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ (ส  านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส  านักนายกรฐัมนตรี , 2559, น. 204; 
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2559, น. 25) 

จากความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ท าใหค้นในยคุปัจจบุนัมีวิถีชีวิต
ท่ีผันแปรไปตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนรุ่น Z (Generation Z) ท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2543 ซึ่งอยู่
ในช่วงท่ีโลกมีการพฒันาเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ ท าใหค้นในรุน่นีมี้ลกัษณะของวิถีชีวิตท่ีมีความ
ผกูพนักบัเทคโนโลยี จนมีนกัวิชาการเปรยีบเทียบคนรุน่นีว้่าเกิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยี สามารถใช้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างคล่องแคล่ว (วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล, 2556, น. 6-8) สอดคลอ้งกับ
ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 ท่ีก าหนดลักษณะผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีเทคโนโลยีเจรญิกา้วหนา้ ท่ีผูเ้รยีนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่ายและรวดเรว็ 
สามารถแบง่ปันความรูแ้ละเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งอิสระ เขา้ใจเทคโนโลยีไดอ้ยา่งรวดเรว็ สามารถเช่ือมโลก 
เช่ือมวฒันธรรมไดง้่าย และมีแนวโนม้เป็นมนษุยห์ลายงานท่ีสามารถท างานไดห้ลายอย่างในเวลา
เดียวกัน (Multi-Tasking) (Jukes and Dosaj. 2006 อ้างใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, น.10; 
มนสันนัท ์หตัถศกัดิ,์ 2558) 

ในดา้นการศึกษาของไทยไดเ้ห็นความส าคญัของการน าเทคโนโลยีมาใชเ้ช่นกนั โดยได้
บรรจไุวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551และมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ
ตวัชีว้ดั กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และสาระภูมิศาสตร ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ในดา้นสมรรถนะท่ีส าคญั
ของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีว่า เป็นความสามารถในการเลือก และใช้
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เทคโนโลยีดา้นตา่ง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม ใน
ดา้นการเรียนรู ้การสื่อสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสมและมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 7; กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 1-3) ส่งผลใหส้ถานศึกษาไดมี้การจัดการเรียนรูใ้นดา้นความรู ้
เบื ้องต้นให้ผู้เรียนรูจ้ักการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ สรา้งสรรค์ผลงานได้อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์่อตนเองและสงัคมได ้ส าหรบัแนวทางในการ
จดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนปัจจบุนั มีการมุ่งเนน้ใหน้ าเทคโนโลยีไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิ
ทักษะท่ีต้องการในศตวรรษท่ี 21 ทั้งทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี และทกัษะชีวิตและอาชีพ (ส านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู,้ 2560, ออนไลน;์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 15-16) โดยเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดสรา้งสรรค ์แต่วงการศึกษาท่ีผ่านมานักวิชาการ
หลายคนไดใ้หค้วามเห็นว่าการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนท่ีน าเทคโนโลยีมาส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
ผูเ้รยีนยงัไม่ไดส้ง่เสรมิการคิดสรา้งสรรคเ์ท่าท่ีควร เน่ืองจากผูส้อนใหค้วามสนใจไปท่ีจะใหผู้เ้รยีนรู ้
ว่าเทคโนโลยี “คืออะไร” มากกว่าท่ีจะสอนใหผู้เ้รียนเรียนรูว้่าจะน าเทคโนโลยีนัน้ “ไปใชอ้ย่างไร” 
เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดเสริมสรา้งการคิดสรา้งสรรค ์(Mishra, P., 2012, p. 14) เช่นเดียวกับ 
ดกัลาส ฟิชเชอร ์และ แนนซี เฟรย ์(Fisher, D., & Frey, N., 2010, p. 336) ท่ีกล่าวว่าการเตรียม
ผูเ้รียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่เพียงให้รูว้่าเทคโนโลยีนั้นคืออะไร แต่ตอ้งรูว้่าเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าอะไร ซึ่งส  าหรบัประเทศไทยการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรยีนรู ้
ของผู้สอนยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนบางคนยังไม่
สามารถปรบัและพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นเนือ้หาสาระใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ
การใชเ้ทคโนโลยีในสมยัปัจจุบนั รวมทัง้การจดัการเรียนรูใ้นชั้นเรียนยงัเป็นการเนน้เนือ้หาสาระ 
และความจ ามากกว่าการพฒันาทกัษะและสมรรถนะ ส่งผลใหผู้เ้รียนขาดความคิดสรา้งสรรค์ใน
การใชเ้ทคโนโลยี (ส  านักพัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษา, 2554, น. 114; นุสาร ประเสริฐศร ี
และนวพล แก่นบปุผา, 2556; ดนภุคั เชาวศ์รกีลุ, 2558, น. 3; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 
2560, น. 69) สอดคลอ้งกับท่ี แจ๊ค หม่า (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2561, Online) ไดชี้แ้นะถึงการเรยีนในอนาคต (The Future 
of Learning) ในการประชุม World Economic Forum ปี 2018 ว่า การจัดการเรียนรูน้ั้นไม่ตอ้ง
สอนแข่งกบัเครื่องคอมพิวเตอร ์เพราะความรูน้ัน้คอมพิวเตอรไ์ดส้อนไวม้ากมายและสอนไดด้ีกว่า
คน แต่ตอ้งสอนดา้นกระบวนการ หรือการบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีระหว่างวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  ให้
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ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูแ้ละเช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยูข่องสิ่งตา่งๆบนโลกใบนี ้แสดงใหเ้ห็นวา่การ
จัดการเรียนรูใ้นปัจจุบันยังขาดการออกแบบการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการพฒันาการเรียนรู ้ในขณะท่ีผูเ้รียนในปัจจุบนัมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
ไดเ้ป็นอย่างดี ผูเ้รยีนจึงตอ้งไดร้บัค าแนะน าจากผูส้อนในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเครือ่งมือใหเ้กิด
ประโยชนต์อ่การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางและถกูตอ้ง เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละเป็น
ก าลงัส าคญัในการท างานในตลาดแรงงานของประเทศ (สวุพงศ ์จั่นฝังเพชร, 2557, น. 2; ดนุภคั 
เชาวศ์รกีลุ, 2558, น. 3; Katz & Alexius, 2007) 

ส าหรบัสถานการณ์การใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในปัจจุบนั
พบว่า ผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่าในระดับอ่ืน  ๆ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 39; กองสถิติพยากรณ ์ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562, น. 7 -
27) ซึ่งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการน าไปใชเ้ป็น
เครือ่งมือคน้หาความรูท่ี้ตนเองตอ้งการ รวมถึงการน าไปสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อตนเองและสงัคมได ้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรยีนรูข้องผูเ้รียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้ฐานท่ีเนน้ย า้ว่า การศกึษาในระดบันีเ้นน้การเพิ่มพนูความรูแ้ละ
ทกัษะเฉพาะดา้นท่ีสนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทัง้
ดา้นวิชาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขัน้สูง 
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการศกึษาตอ่และการประกอบอาชีพ มุง่พฒันา
ตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้  า และผูใ้หบ้รกิารชมุชนในดา้นตา่ง ๆ  รวมทัง้
เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาท่ีเป็นสาขาเฉพาะทางเพื่อเตรยีมตวั
ไปสู่ตลาดอาชีพในอนาคตและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งต้องการ
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีไปใชใ้นเชิงสรา้งสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตท่ีิตอ้งการ
พฒันาความสามารถของประชาชนในประเทศใหน้ าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งสรรค ์มีจิตส านึก 
มีมารยาทในการใชเ้ทคโนโลยี มีการตรวจสอบขอ้มลูสารสนเทศจากการใชเ้ทคโนโลยี โดยการมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการตรวจสอบพิจารณาอย่างมีเหตุผลในการใช้
เทคโนโลยีอยูเ่สมอ (กระทรวงศกึษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 
1-3) สอดคลอ้งกับรายงานการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ท่ีได้
กลา่วถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัอนาคตในปี ค.ศ.2025 ท่ีเกิดจากการเจรญิเตบิโตของเทคโนโลยีท า
ใหมี้ความตอ้งการในการเปลี่ยนแปลงทกัษะในการท างานท่ีจ าเป็นและยงัมีทกัษะท่ียงัขาดอยู่ใน
ระดบัสงู โดยทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณและการแกปั้ญหา ยงัเป็นทักษะท่ีนายจา้งเช่ือว่ายงั
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จ าเป็นและส าคญัตอ่ไปในอีก 5 ปีขา้งหนา้  นอกจากนีก็้ยงัมีทกัษะท่ีเกิดขึน้ใหม่ เช่น ทกัษะในการ
จดัการตนเอง เช่นทกัษะการเรยีนรูเ้ชิงรุก การอดทนตอ่ความกดดนั และการยืดหยุ่น โดยสามารถ
จัดได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ทักษะการแกปั้ญหา (Problem-Solving) ประกอบดว้ยทักษะการคิด
วิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation) ทักษะการแก้ปัญหาท่ีซับซอ้น 
(Complex Problem-Solving) ทักษะการคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical Thinking 
and Analysis) ทักษะการสรา้งสรรค์ การสรา้งความแปลกใหม่ และการคิดริเริ่ม (Creativity, 
Originality and Initiative) ทกัษะการใหเ้หตผุล การแกปั้ญหา และการแสดงแนวคิด (Reasoning, 
Problem-Solving and Ideation)  2) ทกัษะการจดัการตนเอง (Self-Management) ประกอบดว้ย 
ทักษะการเรียนรูเ้ชิงรุกและการเรียนรูเ้ชิงกลยุทธ์ (Active Learning and Learning Strategies) 
ทกัษะความยืดหยุ่น การอดทนต่อความกดดนั และการปรบัตวั (Resilience, Stress Tolerance 
and Flexibility) 3) ทกัษะการท างานกบัผูอ่ื้น  (Working with People) ประกอบดว้ย ทกัษะความ
เป็นผูน้  าและผูมี้ผลตอ่สงัคม (Leadership and Social Influence) และ 4) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
และการพัฒนา   (Technology Use and Development) ประกอบดว้ย ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี 
การตรวจสอบและการควบคมุ (Technology Use, Monitoring and Control) ทกัษะการเขียนและ
ออกแบบเทคโนโลยี (Technology Design and Programming) โดยท่ีทกัษะตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสะท้อนให้เห็นว่าทักษะทางด้านการคิด
วิจารณญาณ การคิดสรา้งสรรค ์รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบของการควบคมุและตรวจสอบ
จงึมีความจ าเป็นตอ่การท างานในอนาคต  (Whiting, K., 2020, online) 

 เม่ือกลบัมาพิจารณาสภาพการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ในปัจจบุนัพบว่า แมผู้เ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่าในระดบัอ่ืน ๆ แต่
สว่นใหญ่น าเทคโนโลยีมาใชใ้นรูปแบบของการตัง้รบัเทคโนโลยี และใชเ้พื่อความบนัเทิงมากกว่าท่ี
จะใชค้น้ควา้หาความรูห้รือเอามาสรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ขาด
ความสามารถในการจดัการและการสงัเคราะหข์อ้มลูท่ีสืบคน้ (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น. 3; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 39) สอดคลอ้ง
กบัการสมัภาษณเ์บือ้งตน้ของผูว้ิจยัในผูบ้รหิาร ผูส้อน ผูป้กครอง และผูเ้รยีนโรงเรยีนหอวงั จ านวน 
10 คน ในประเด็นคณุลกัษณะของผูเ้รยีนในปัจจบุนัพบว่า ผูเ้รยีนมีความรูค้วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีไดด้ี และรวดเร็ว แต่ส่วนมากน าไปใชเ้พื่อความบนัเทิงมากจนเกินไป จนท าใหเ้กิดผล
กระทบทางดา้นสขุภาพและการเรียน และมีความคิดเห็นว่าผูเ้รียนควรน าเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนก์บัตนเองและสงัคมมากกว่านี ้นอกจากนีผ้ลการทดสอบ PISA 2015 พบว่า ในประเทศ
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ไทยดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนยงัมีทกัษะทางสรา้งสรรค์และมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัต ่า 
โดยแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการตอบค าถามผูเ้รยีนมกัใชก้ารคดัลอกขอ้ความและน ามาวางเป็นค าตอบ 
(Copy-Paste) เป็นหลกั มกัเช่ือทนัที โดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ผูเ้รียนไม่ไดถู้ก
ฝึกใหค้ิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2560, Online) รวมทั้งการขาดการวิเคราะห์ ไตร่ตรองขอ้มูลในการ
เลือกใชแ้หล่งขอ้มลูท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การอา้งอิงแหลง่ท่ีมาของแหล่งขอ้มลู และ
การแสดงออกท่ีไม่เคารพหรือการไม่ให้เกียรติผู้อ่ืน ซึ่งน าไปสู่การกลั่นแกลง้บนโลกออน ไลน ์
(Cyberbullying)ได ้(พิสิฐ กาญจนะภงัคะ และ อญัชิสา พริกบุญจนัทร,์ 2559, น.2; ปองกมล สุ
รตัน,์ 2561) ในขณะท่ีหลกัสูตรระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนน้หนักไปทางพืน้ฐานเนือ้หา
ความรูม้ากกวา่ท่ีจะจดัการเรยีนรูท่ี้ใหค้วามส าคญัในดา้นกระบวนการ หรอืการบรูณาการระหว่าง
วิชาท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่งตา่งๆ บนโลกใบนี ้รวมทัง้วิธีการไดม้าของ
ความรู ้การวิเคราะหแ์ละการใชว้ิจารณญาณในเรื่องของความรูท่ี้เป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ใน
บรบิทหรือสถานการณต์่าง ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัเอง ชุมชน สงัคม สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
การอยู่ในสงัคมโลก (Global Competence) ท่ีเป็นความสามารถในการวิเคราะหป์ระเด็นของโลก
หรอืของวฒันธรรมท่ีตา่งออกไปอยา่งมีวิจารณญาณและจากมมุมองท่ีหลากหลาย เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
ความแตกตา่งท่ีสง่ผลตอ่การรบัรู ้การตดัสนิใจแนวคิดของตนเองและของผูอ่ื้น การเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
อย่างเปิดกวา้งในท่าทีท่ีเหมาะสม และสัมพันธ์กับผู้อ่ืนท่ีมีภูมิหลังท่ีแตกต่างอย่างได้ผล บน
พืน้ฐานของความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2561, Online) จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ การท่ี
ผูเ้รียนเรียนรูท่ี้จะใชเ้ทคโนโลยีไดด้ีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ถา้ไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์อย่างสรา้งสรรค์ในการสรา้งองค์ความรูเ้พื่อต่อยอดทางความคิด  รวมถึงการมี
วิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีเพื่อคน้หาความรู ้ซึ่งจากประเด็นปัญหาดังกล่าวขา้งตน้การ
พัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาผูเ้รยีนใหมี้ทกัษะการวิเคราะห ์ไตรต่รอง การเลือกใชแ้หลง่ขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ 
มีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาอย่างถูกตอ้ง และการใหเ้กียรติผูอ่ื้นซึ่งเป็นการลดการกลั่นแกลง้บนโลก
ออนไลน ์(Cyberbullying) พฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต และเป็นการเตรียมความพรอ้มผู้เรียนน าไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีเป็น
การศึกษาเฉพาะทางเพื่อไปสู่การตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาทกัษะแห่งอนาคตท่ี
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ตลาดโลกตอ้งการ รวมทั้งการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและเตรียมพรอ้มรบัความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตขา้งหนา้  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ พบว่าจะตอ้งมีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับทักษะทางการคิด 2 ดา้นคือ การคิด
สรา้งสรรค ์และการคิดวิจารณญาณ ส าหรบัดา้นการคิดสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองท่ีมี
การกระตุน้ใหมี้การเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมท าใหเ้กิดผลผลิตทางความคิดแปลกใหม่ซึ่ง
น าไปสู่หนทางการแกปั้ญหา หรือแนวคิดวิธีใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม เป็นการคิดอย่างอิสระและการ
กระท าโดยไม่ยดึติดกบักฎเกณฑม์ากเกินไป (วิชยั วงษใ์หญ่, 2523, น. 4; Anderson et al., 1970, 
pp. 90; Torrance, 1972, pp. 42) ซึ่งในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์เป็นวงจรท่ีเริ่มต้นจาก
จินตนาการน าไปสู่การสรา้งหรือลงมือท า การลองใชห้รือลองเล่น การแบ่งปันประสบการณจ์าก
การลองใช้ การสะท้อนผลของ การลองใช้ และน าไปสู่จินตนาการอีกครัง้ (Csikszentmihalyi, 
M,1996; Resnick, M., 2006; Navarrete, C. C.,  2013) จะเห็นไดว้่าการคิดสรา้งสรรคเ์ป็นการ
คิดอย่างอิสระ ซึ่งหากการคิดหรือ    การกระท านัน้มีความอิสระมากเกินไปไม่อยู่บนบรรทดัฐาน
หรือกฎเกณฑ์ของสังคมก็อาจก่อให้เกิดความเดือดรอ้นได ้ดังนั้นการคิดสรา้งสรรคจ์ึงตอ้งอยู่
ภายใตก้ารคิดอีกทกัษะหนึ่งก็คือการคิดวิจารณญาณ ท่ีเขา้มาช่วยไตรต่รองการคิดสรา้งสรรค์ใหมี้
ความเหมาะสมกบับรบิทของสงัคม ซึ่งในมมุมองนี ้การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคจ์ึงตอ้งมีส่วนของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบเขา้ไปดว้ย เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนเกิดประโยชน์
ตอ่การสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเองและเกิดประโยชนต์อ่สงัคมอย่างแทจ้รงิ 
จากการศึกษาการสงัเคราะหก์ระบวนการคิดสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ พรพิมล พจนา
พิมล (2558, น. 84-85) พบว่ากระบวนการคิดสรา้งสรรคแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีทกัษะ
การคิดย่อยบางส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกนั แต่การคิดทัง้สองแบบเป็นการคิดท่ีสามารถเติมเต็มกนัได ้
เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา และการตดัสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดท่ีใหเ้หตแุละผล
ในการไตรต่รองขอ้มลู ส่วนการคิดสรา้งสรรคเ์ป็นการคิดขึน้ใหม่ สอดคลอ้งกบัการสงัเคราะหก์าร
ใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีนกัวิชาการไดเ้สริมว่า เพื่อไม่ใหเ้กิดการสรา้งสรรคน์อกกรอบของกฎเกณฑ์และ
ความเหมาะสมทางสงัคมมากเกินไปจึงตอ้งน าการคิดวิจารณญาณเขา้มาผสมผสานดว้ย ส าหรบั
การคิดวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี  มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดในการน าการคิด
วิจารณญาณมาใชใ้นการใชเ้ทคโนโลยีดว้ย เช่น แรนดอลล ์(Davies, R. S., 2011, pp. 45-52) ได้
น าเสนอหลกัในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณโดยพิจารณาตามหลักของ “ปัญญาปฏิบตัิ” 
(Practical wisdom) ซึ่งเป็นการปฏิบตัิท่ีเกิดจากการถ่ายทอดออกมาจากความรูป้ระสบการณ์ท่ี
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ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบในการตัดสินใจ บนพืน้ฐานบรรทัดฐานทางสงัคม (ฟริเบียร์, เบ๊นท.์ 
2546: 5; McBride, L.A., 2011) และแนวคิด “จานอาหารสุขภาพจิต (Mental Food Plate)” 
(Polgar, D.R.,  2015, online) เป็นวิธีท่ีพิจารณาเพื่อปรบัดุลภาพของการคิดของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี 
ดว้ยการผสมผสานกบัการประเมินความรู ้ความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยี ความสนใจ การสะทอ้น
คิด และการฝึกสมองอยา่งเพียงพอ ซึง่มีความสอดคลอ้งกบัหลกัในการพิจารณาของแนวคิดทฤษฎี
ภูมิคุม้กัน (Inoculation Theory) ของวิลเลี่ยม เจ แมคไกวร ์(ค.ศ.1968-1972) (งามตา วนินทา
นนท์, 2551, น. 40-47; McGuire, W.J., in Eagly, A.H. & Chaikin, S., 1993.) ท่ีต้องมีการ
ทบทวนความคิดของตนเองทัง้ความคิดเดิมและความคิดใหม่ท่ีแทรกเขา้มา โดยการพยายามหา
ขอ้พิสจูนใ์นการยืนยนัและหกัลา้งความคิดเดิมและความคิดใหม่ท่ีแทรกเขา้มา จึงเป็นอีกแนวคิด
หนึ่งท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ใหมี้ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดหลกัในการคิดพิจารณาไปใน
แนวทางท่ีถูกตอ้ง มีเหตมีุผล เป็นภูมิคุม้กันในการคิดพิจารณาในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูจ้าก
การใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั 

ส าหรบัการวิจัยนีมุ้่งเน้นไปท่ีการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ โดยเหตผุลท่ีใหค้วามส าคญักบั
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้
เทคโนโลยีการเลือกใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ การอา้งอิงถึงแหล่งขอ้มูลท่ีน ามาใช ้
รวมทั้งการให้เกียรติผู้อ่ืนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อลดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน ์
(Cyberbullying) ซึง่พฤติกรรมเหลา่นีเ้อือ้ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนท่ีก าลงัเตรยีมพรอ้มเพื่อไปสูก่าร
เรยีนในระดบัอดุมศกึษาท่ีเป็นการศกึษาเฉพาะทางเพื่อไปสูก่ารตลาดแรงงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยในการใชเ้ทคโนโลยีนัน้ตอ้งเสรมิการสรา้งสรรคอ์ยา่งวิจารณญาณควบคูด่ว้ย เพื่อใหผู้เ้รยีนนัน้
สามารถน าเทคโนโลยีไปใชเ้พื่อการเรยีนรูอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม  ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าแนวคิดหรอื
ทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู ้ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค ์
(Technological Creativity) เป็นแนวคิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสรา้งสรรค์องค์ความรู ้
ประเด็นท่ีตนเองสนใจ หรอืใชใ้นการแกปั้ญหาตา่งๆ ในการด ารงชีวิตประจ าวนัของตนเอง แนวคิด
การใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ (Technological Criticism) เป็นแนวคิดในการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีตอ้งผ่านการคิดวิเคราะห์ พิจารณา เพื่อให้การใชเ้ทคโนโลยีไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกับ
บรบิทของสงัคมท่ีตนเองด ารงอยู่ แนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี (Technology Literacy) ซึ่งเป็น
ทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจบุนั ท่ีมุง่เนน้ใหมี้การใชเ้ทคโนโลยี ทัง้การเขา้ถึง การ
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เขา้ใจ การวิเคราะห ์การประเมิน และการสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสูก่ารใชอ้ยา่งรบัผิดชอบ พฒันาการ
เรียนรู ้และแก้ปัญหาของตนเองและสังคม   (Cordes, C., Monke, L., & Talbott, S., 1999;  
Wonacott, Michael E., 2 0 0 1 ; Technology Literacy Assessment Project, 2 0 0 3 ; 
Shackelford, R., 2007 ; Florea, M., Rafeldt, L., & Youngblood, S.,  2008 ; Masucci, M., 
2008; Beaudry, J., &  Wilson, P., 2010; Blake, C., 2015; Russell, H., Kaschula, &  Andre, 
M. M., 2015; Avni, E. &  Rotem, A., 2016; UNESCO, 2005, 2016) และทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
(Connectivism Theory) ท่ีเป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องแหล่งความรูเ้พื่อให้
ผูร้บัขอ้มลูสามารถสรา้งองคค์วามรูภ้ายในตนเอง ซึ่งทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าการเรียนรูมี้การเลื่อน
ไหลอย่างไม่หยดุยัง้ ความรูเ้กิดขึน้ไดท้กุเวลา ท าใหค้วามรูเ้ปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ มนษุยจ์ึง
ตอ้งปรบัตัวในการเรียนรูเ้ป็นรูปแบบของการเรียนรูต้ลอดชีวิต (วาสนา สังขพ์ุ่ม , 2554, น. 50; 
Duke, B., Harper, G., & Johnston, M., 2013) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเทคโนโลยีใน
ปัจจบุนั และยคุการศกึษา 4.0 (Education 4.0) ท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนสามารถน าองคค์วามรูท่ี้อยู่ในโลก
ทุกหนทุกแห่งมาบูรณาการในการสรา้งสรรค์องค์ความรู ้เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการ
ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเน้นในการจัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห ์
(Analytic Thinking) การคดิอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคดิสรา้งสรรค ์(Creative 
Thinking) ท่ีมีการไหลเวียนของขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา โดยคาดหวงัผลการวิจัยนีช้่วยใหผู้เ้รียนใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรค์องคค์วามรูท่ี้มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างมีวิจารณญาณ โดยการ
พิจารณาแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูล และการใหเ้กียรติในการใชเ้ทคโนโลยี 
น าไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

ปัญหาการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ไดก้ าหนดค าถามการวิจยัไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเป็นอยา่งไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.เพื่อศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพัฒนาขึน้นีส้ามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบัเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณเพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เป็นการเตรยีมผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชีวิต 

2. สถานศึกษาสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาเพื่ อสร้างเสริม
คณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีน ตลอดจน
ใชเ้ป็นแนวทางเพื่อการวางแผนพฒันาสมรรถนะของผูส้อนใหส้ามารถออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้
เสริมสรา้งคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณได้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 

3. ผู้สอนสามารถน าแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบการเรียนรูท่ี้บูรณาการกระบวนการเรียนรูก้ับคุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณท่ีคาดหวงัใหเ้กิดกับผูเ้รียนใน
ระดบัอ่ืนๆ ในรายวิชาอ่ืน และกลุม่สาระการเรยีนรูอ่ื้นๆ ได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร  

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอวัง จ านวน 1 ,949 คน  
ประกอบดว้ย ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 650 คน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 626 คน และ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 673 คน รวม 48 หอ้งเรยีน 
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กลุ่มตัวอย่าง  
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2563 โรงเรียนหอวัง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  จ านวน 1 
หอ้งเรียน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 48 คน โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) 
จากจ านวน 48 หอ้ง  

แต่เน่ืองจากปีการศึกษา 2563 มีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทางโรงเรยีนไดด้  าเนินมาตรการปอ้งกนัการระบาดของเชือ้ ท าใหผู้เ้รยีนกลุม่ตวัอย่าง
แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ โดยใชเ้กณฑล์ าดบัเลขค่ีและเลขคูข่องผูเ้รยีนในการแบง่เรยีนผูเ้รยีน 

ตวัแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ

ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ขอบเขตดา้นเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีในการวิจัยในครัง้นี ้ คือเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ได้แก่ 
คอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน แทปเลต แอปพลิเคชั่น โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และสื่อออนไลน์ เช่น เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) เว็บ บอรด์ (Web board) เว็บไซต ์ (Website) ยทูบู (Youtube) เป็นตน้  

ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
ผู้วิจัยน ารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้ไปใช้ในรายวิชา เลือกเสรี  วิชา

ประวตัิศาสตรไ์ทยสมยัใหม ่
ระยะเวลาของการวิจัย 

ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 ระหวา่งเดือน พฤษภาคม 2563  – กรกฎาคม 2563 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนในการใชเ้ทคโนโลยีในการ
สรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง โดนผ่านการไตร่ตรอง พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเป็นเหตผุล การปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ท างานไดอ้ย่างเหมาะสม แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้ช่างสงัเกต ช่างสงสยั พยายามในการ
แสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นและใหเ้กียรติผูอ่ื้น และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 
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โดยคุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ มี 3 
องคป์ระกอบ   

องคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิด คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเ้รยีนถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเอง ผ่านการ
ไตรต่รอง พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลง
ความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 

 องค์ประกอบที่  2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงาน  คือ พฤติกรรม                 
การแสดงออกของผู้เรียนถึงการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม วิเคราะห ์สงัเคราะหก์ระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถ
ท างาน แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ คือ  พฤติกรรม
การแสดงออกถึงการเป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหาค าตอบ 
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมี
จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี   

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูท่ี้บูรณาการแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์(Technological Creativity) 
แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ (Technological Criticism) แนวคิดความฉลาดรู ้
เทคโนโลยี (Technology Literacy) ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism Theory) และ ทฤษฎี
ภมูิคุม้กนั (Inoculation Theory) เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณ โดยแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ ดงันี ้

 ขั้นที ่1 จุดประกาย เป็นขัน้กระตุน้ความคิดของผูเ้รยีน โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยเหลือและเลือกประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรยีนรูใ้นการก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษา 

ขั้นที่ 2 สานจินตนาการ เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มลู ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์
ไตร่ตรอง คัดกรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลสารสนเทศ แลกเปลี่ยน และเสริมสรา้ง
ภมูิคุม้กนัในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 

ขั้นที่  3 สร้างสรรค์ความรู้ เป็นขั้นการประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองค์ความรู ้
แลกเปลี่ยนเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ มีการคิดพิจารณาไตรต่รองขอ้มลู และสรา้งสื่อเพื่อ
เผยแพรอ่งคค์วามรู ้
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ขั้นที่ 4 เสวนา-พัฒนา เป็นขัน้การน าเสนอองคค์วามรูด้ว้ยเทคโนโลยี แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากการน าเสนอรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษ์ เพื่อน าไปสู่
การปรบัปรุง 

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามเกณฑก์าร
พิจารณาประสทิธิผล ดงันี ้

3.1 พฒันาการความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามองคป์ระกอบและภาพรวมเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05   

3.2 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียน
มัธยมศึกษาตอนปลายภายหลังสิน้สุดการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย สงูกวา่ก่อนการเรยีนรูอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยทฤษฎีการ
จดัการเรียนรูท่ี้เป็นพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูค้รัง้นี ้ประกอบดว้ย แนวคิดการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค(์Technological Creativity) ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน ์
โดยน าประเด็นท่ีสนใจมาประยุกต์ใช้ ดัดแปลง มุ่งมั่นในการท างาน จัดการอย่างเป็นระบบ 
น าเสนอองคค์วามรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ่ื้นได ้แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ 
(Technological Criticism) เป็นการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีอย่างไตร่ตรอง วิเคราะห์ถึงความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ เลือกใชข้อ้มลูใหเ้หมาะสม มีการจดัการอย่างเป็นระบบ และเสนอ
องคค์วามรูท่ี้เป็นประโยชน์ แนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี (Technology Literacy) เป็นการเนน้
ใหผู้เ้รยีนใชเ้ทคโนโลยีดว้ยการเขา้ถึง เขา้ใจ วิเคราะห ์ประเมิน สรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสูก่ารใชอ้ย่าง
รับผิดชอบ พัฒนาการเรียนรู ้ และแก้ปัญหาของตนเองและสังคม ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
(Connectivism) มุง่เนน้การเช่ือมโยง ความสมัพนัธข์องแหลง่เรยีนรู ้ท่ีการเรยีนรูเ้กิดจากทัง้ภายใน
และภายนอกของผูเ้รียน ประกอบกับการเรียนรูท่ี้เกิดท่ีเกิดจากขอ้มูลท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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โดยมีทฤษฎีภมูิคุม้กนั (Inoculation Theory)ท่ีน ามาใชใ้นการสรา้งภมูิคุม้กนัผูเ้รียนในการรบัสาร
ดว้ยการฝึกใหมี้การวิพากษ์ วิจารณ์ทบทวนความคิดเดิมของตน และความคิดใหม่ท่ีเขา้มาโดย
พยายามหาขอ้พิสจูนใ์นการยืนยนั และหกัลา้งความคิดเดิมหรือความคิดใหม่ท่ีเขา้มาแทรก และ
การประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นการประเมินใหผู้เ้รียนทราบถึงพฒันาการในการเรียนรูข้อง
ตนเอง โดยเปา้หมายการประเมินเพื่อการเรยีนรู ้และการประเมินขณะเรยีนรู ้รูปแบบการประเมินที่
น  ามาใชเ้พื่อตอบสนองเป้าหมายดงักล่าว จึงเป็นการประเมินความกา้วหนา้ และการประเมินผล
สรุป โดยมีหลกัการท่ีส าคญัของรูปแบบ คือ การสรา้งบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรู ้การใชท้กัษะ
การคิดในการใชเ้ทคโนโลยีไปใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง การสะทอ้นคิด การฝึกแสดงความ
คิดเห็น และการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นเพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่  กระบวนการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 4 
ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 จดุประกาย ขัน้ท่ี 2 สานจินตนาการ ขัน้ท่ี 3 สรา้งสรรคค์วามรู ้และขัน้ท่ี 4 เสวนา 
– พฒันา ส าหรบัการประเมินผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็นการประเมินคณุลกัษณะความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอนปลายตามสภาพจรงิ โดย
กรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ยา่งมี
วจิารณญาณส าหรับผู้เรียนชัน้

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
หลักการ 

วัตถุประสงค ์
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ขัน้ที่  1 จดุประกาย   
ขัน้ที่ 2 สานจินตนาการ           
ขัน้ที่ 3 สรา้งสรรคค์วามรู ้        
ขัน้ที่ 4 เสวนา-พฒันา      

การวัดและประเมิน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณ 

1) ความสามารถทางดา้นการคิด 

2) ความสามารถทางดา้นการ
ปฏิบตัิงาน 

3) ความสามารถทางดา้นการพัฒนา
บคุลิกภาพ 

 

แนวคดิความฉลาดรู้
เทคโนโลย ี(Technology 

Literacy) 

ทฤษฎเีชื่อมโยงนิยม 
(Connectivism) 

ทฤษฎภีมูคุ้ิมกัน 
(Inoculation Theory) 

แนวคิดการประเมิน                
การเรียนรู้ของผู้เรียน

(Assessment) 

แนวคิดการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรค ์

(Technological Creativity) 

แนวคิดการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีวจิารณญาณ 

(Technological Criticism) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้

1. เทคโนโลยีกบัการจดัการเรยีนรูใ้นปัจจบุนั 
2. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

2.1 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค ์
2.2 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ 
2.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

3. ความส าคญัของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ
กบัผูเ้รยีนในปัจจบุนั 

4. กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ 

5. แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

5.1 ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) 
5.2 แนวคดิความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี (Technology Literacy) 
5.3 ทฤษฎีภมูิคุม้กนั (Inoculation Theory) 
5.4 การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project – Based Learning) 
5 .5  ก า รส ร้า งค วาม รู ้ผ่ า น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ข อ งผู้ เรี ย น  (LGDM: LEARNER-

GENERATED DIGITAL MEDIA) 
5.6 การประเมินผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

6. แนวคิดการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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1. เทคโนโลยกัีบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

นกัวิชาการไดใ้หน้ิยามค าว่า “เทคโนโลยี” ในแนวทางเดียวกนัว่า เป็นการน าความรูท้าง
วิทยาศาสตรห์รือศาสตรท์างดา้นอ่ืนๆ มาประยุกตใ์ชใ้นงานท่ีปฏิบตัิอยู่ใหด้ียิ่งขึน้หรือแกปั้ญหา
ดา้นใดดา้นหนึ่ง โดยอาจอยู่ในรูปแบบของผลผลิตท่ีเป็นวสัดอุปุกรณ์ (Product) หรอืกระบวนการ 
(Process) ท่ีไดน้  าความรูม้าประยกุตใ์ช ้หรอือาจจะเป็นการผสมผสานทัง้ผลผลิตและกระบวนการ 
(Product and Process) ก็ได ้(เอกวิทย ์แกว้ประเสรฐิ, 2545; Good, C. V., 1923; Heinich et al., 
1996)  

ส าหรบัพฒันาการของเทคโนโลยี ผูว้ิจยัขออา้งอิงตามพฒันาการของอตุสาหกรรมในยคุ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 ยุคได้แก่  ยุคอุตสาหกรรม 1.0 สังคมเกษต รกรรม เทคโนโลยีในยุค
อตุสาหกรรม 1.0 เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเกษตรกรรมท่ีมีการด าเนินชีวิตแบบ
ดัง้เดิม เทคโนโลยีมีลกัษณะเป็นเครื่องมือเครื่องใชท่ี้ใชง้านง่าย เหมาะกบับรบิทแต่ละทอ้งถ่ิน ใน
ยุคอุตสาหกรรม 2.0 เป็นยุคท่ีประเทศโลกตะวันตกมีความเจริญก้าวหน้า อุตสาหกรรมเป็น
ลกัษณะเชิงแปรรูปทรพัยากรธรรมชาติ ท าใหเ้กิดเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีมีลักษณะไม่ซับซอ้น ใช้ในการผลิตแบบง่ายๆ  ในยุคอุตสาหกรรม 3.0 เป็นยุคท่ีมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ การผลิตสินคา้มีความซบัซอ้นมากขึน้ ท าให้เกิดโรงงานอตุสาหกรรม
หนักท่ีใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการผลิตสินคา้ และยุคอุตสาหกรรม4.0 ซึ่งเป็นยุค ท่ีเนน้การ
ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยี ความคดิสรา้งสรรค ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีท่ีเป็นระบบ
ดิจิทลัในระบบของการสื่อสารสามารถเช่ือมต่อกนัไดก้บัทุกคน ทุกท่ีและทุกเวลา โลกจึงเช่ือมต่อ
กนัอย่างสนิท วิถีชีวิตของคนก็ปรบัเปลี่ยนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี 
(กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559; ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560)  เทคโนโลยีท่ีนิยมใชใ้นปัจจบุนัจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถเขา้ถึง
ไดก้บัทกุคน คือ อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถถ่ายโอนขอ้มลูและผลิตภณัฑร์ะหว่างบคุคลและ
สถานท่ีได ้คอมพิวเตอรท่ี์มีหน่วยความจ า รวมทัง้ ฮารด์แวร ์เช่น  แล็ปท็อป โนต้บกุ มือถือสมารท์
โฟน ไอพ็อดส ์และ ซอฟแวร ์ เช่น โปรแกรมท่ีสามารถประมวลผลต่างๆ (National Assessment 
Governing Board, n.d.; Katic, E. K., 2008.) โดยในไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมาไดมี้การสรา้งสรรค์
และการประดิษฐ์เทคโนโลยีอย่างมากมาย เช่น กูเกิล (Google) เฟซบุ๊ก (Facebook)  ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีใหม่ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต การท างาน และการสื่อสาร รวมทัง้ดา้นการจดัการศกึษา
ในฐานะท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทในการเป็นเครือ่งมือในการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน ช่วยใหผู้เ้รยีนได้
เปิดโลกทศันใ์หม่ของการเรียนรู ้ดงันัน้ผูส้อนจึงตอ้งคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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เพื่อน ามาปรบัใชใ้นการจัดการเรียนรู ้กระตุน้และสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียนอยากเรียนรู ้และช่วย
สง่เสรมิการจดัการเรยีนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (Mishra, P., 2012, p.13) 

จากพฒันาการของอตุสาหกรรม 4 ยคุ นกัวิชาการทางการศกึษาไดน้ าหลกัแนวคิดนีม้า
เป็นตวัก าหนดลกัษณะของการศึกษาในแต่ละยุค ไดแ้ก่ ยุคการศึกษา 1.0 (Education 1.0) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นการถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนสูผู่เ้รยีน ยงัไม่มีการใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยสง่เสรมิในการ
จัดการเรียนรู ้ยุคการศึกษา 2.0 (Education 2.0) เป็นยุคท่ีการศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการจดัการเรียนรูใ้นฐานะสื่อ ตวัอย่างของเทคโนโลยีท่ีน ามาใชใ้นยุคนี ้เช่น วิทยเุทป 
ยคุการศกึษา 3.0 (Education 3.0)  เป็นการใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสื่อการสอน
ทกุรูปแบบ ทัง้สื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อดิจิทลั ผสมผสานกบัการท างานกลุ่ม มีการน าสื่อสงัคมออนไลน ์
(Social Media) มาใชเ้ป็นเครื่องมือช่วยในการจดัการเรียนรู ้แตผู่เ้รยีนก็ยงัเป็นฝ่ายผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
เท่านัน้ ยคุการศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นแนวคิดสอดคลอ้งกบัการพฒันาของเทคโนโลยีท่ี
ทกุคนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดท้กุท่ี การศกึษาจงึเนน้ใหผู้เ้รยีนสามารถน าองคค์วามรูท่ี้อยูใ่นโลกทกุ
หนทุกแห่งมาบูรณาการในการสรา้งสรรค ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม โดยเนน้การจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห ์(Analytic Thinking) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) การคิด
ผลิตภาพ (Productive Thinking) และความคิดรบัผิดชอบ (Responsibility Thinking) ซึ่งมีความ
จ าเป็นตอ่การท างานในอนาคต เพราะฉะนัน้ในการจดัการเรยีนรูภ้ายใต้ยคุการศกึษา 4.0 จึงไม่ใช่
แค่เพียงการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนเท่านัน้แต่เป็นการเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา การจัดการ
เรยีนรูมี้ลกัษณะเป็นหอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) ซึง่การใชเ้ทคโนโลยีเป็นสว่นส าคญั
ในการเรียนรูท่ี้ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ตามความถนดัและความสามารถของ
ผูเ้รยีน สามารถแสดงความคดิเห็น สรา้งสรรคผ์ลงาน เนน้การคดิประดษิฐ์ การสรา้งสิ่งใหม่ๆ  ใหไ้ด้
องคค์วามรูใ้หม่ โดยการบรูณาการกบัความรูเ้ดิมและความรูใ้หม่เขา้ดว้ยกนั ในการสรา้งผลงานได้
อย่างสรา้งสรรค ์ใชค้วามคิดวิจารณญาณในการตดัสินใจ เลือกใชว้ิถีทางในการสรา้งสรรค ์รวมทัง้
มีความรบัผิดชอบต่อสิ่งท่ีสรา้งสรรค์ขึน้ สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได้  ซึ่งนกัวิชาการไดแ้นะน า
การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงานท่ีผูเ้รียนสามารถใชใ้นการเรียนรูท้ักษะของตนเองในระยะสัน้ๆ 
รวมทัง้การท างานกบัผูอ่ื้น การเปิดโอกาสใหล้งมือปฏิบตัิกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ การวดัความรู ้
จากกระบวนการเรยีนรูใ้นการปฏิบตัิงาน ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการจดัการเรยีนรูม้ากขึน้ โดยผูส้อนมี
หนา้ท่ีในการใหค้  าปรกึษาหรอืค าแนะน าเท่านัน้ (ณฐัพร เห็นเจรญิเลิศ, ทศันียว์รรณ ์ศรปีระดิษฐ์, 
ปิยพร นรุารกัษ,์ 2557, น.3 – 4; ทวีศกัดิ ์จินดานรุกัษ,์ 2560, online) 
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ส าหรบัแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ี้น าเทคโนโลยีไปใช้ในชั้นเรียนปัจจุบันเป็นการ
ส่งเสรมิทกัษะท่ีตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี และทกัษะชีวิตและอาชีพ (บรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้, ส านกังาน, 2547, ออนไลน;์ 
เลขาธิการสภาการศกึษา,ส านกังาน, 2560, น. 15-16) แสดงใหเ้ห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญั
ในการพัฒนาทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดสรา้งสรรค ์แต่วงการการศึกษาท่ีผ่านมา
นกัวิชาการหลายคนไดใ้หค้วามเห็นว่าการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียนท่ีน าเทคโนโลยีมาส่งเสรมิการ
เรียนรูข้องผู้เรียนนั้นยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เน่ืองจากผู้สอนให้ความสนใจท่ีจะให้ผู้เรียนรูว้่า
เทคโนโลยี “คืออะไร” มากกว่าท่ีจะสอนใหผู้เ้รยีนเรยีนรูว้่าจะน าเทคโนโลยีนัน้ “ไปใชอ้ย่างไร” เพื่อ
น าไปพฒันาต่อยอดเสริมสรา้งการคิดสรา้งสรรค ์(Mishra, P., 2012, p.14) เช่นเดียวกบั ดกัลาส 
ฟิชเชอร ์และ แนนซี เฟรย ์(Fisher, D., & Frey, N., 2010, p.336) ท่ีกล่าวว่าการเตรียมผูเ้รยีนเขา้
สู่ศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่เพียงให้รูว้่าเทคโนโลยีคืออะไร แต่ต้องรูว้่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใชท้  าอะไร โดยตอ้งใหผู้เ้รยีนพิจารณาการใชเ้ทคโนโลยีใน 3 ประเด็นดว้ยกนัคือ 

1. การพิจารณาหนา้ท่ีการใชง้านมากกว่าตวัเครือ่งมือ ผูส้อนควรมุ่งเนน้หนา้ท่ีการใช้
งานของเทคโนโลยีมากกว่าท่ีจะเนน้ตวัเครื่องมือหรือรูปแบบของเทคโนโลยี เพราะเราไม่สามารถ
ตามเครื่องมือต่างๆ ทัง้หมดไดท้นั แต่เราตอ้งเขา้ใจว่าเครื่องมือเหล่านีพ้ฒันาขึน้มาเพื่อท าหนา้ท่ี
อะไร 

ตาราง 1 หนา้ท่ีของเทคโนโลยีกบัเครือ่งมือปัจจบุนั  

หน้าที ่ เคร่ืองมอื 

การสื่อสาร การสง่ขอ้ความ, Twitter, Digg, การประชมุทางไกลผา่นวิดีโอ  
การฟัง Podcast, iTunes, สื่อแบบสตรมีมิ่ง, การดงึขอ้มลูแบบ RSS 
การสรา้งเครอืข่าย MySpace, Facebook, Ning 
การน าเสนอ PowerPoint, Keynote, Wimba 
การผลิต GarageBand, iMovie 
การคน้หา Google, Yahoo, Lycos 
การแบง่ปัน Youtube, บลอ็ก, วิดีโอบลอ็ก, Flickr, การท างานรว่มกนั, wikis, 

VoiceThread, Google Docs 
การจดัเก็บ MP3, แฟลชไดรฟ์, เซิรฟ์เวอร,์ ซีดี/ ดีวีดี 

ท่ีมา: (Fisher, D., & Frey, N., 2010) 
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2. การทบทวนนโยบายดา้นเทคโนโลยี โดยตระหนักว่าเทคโนโลยีท่ีผูเ้รียนมีควร
น าไปใชใ้นทางท่ีถูกตอ้ง เช่น เพื่อการเรียนรู ้ไม่ใช่ในทางท่ีท าใหเ้กิดผลเสีย เช่น ท าใหเ้สียสมาธิ 
โรงเรียนต้องมีการปรบัเปลี่ยนแนวคิดเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน ประการ ท่ีหนึ่ง  
เทคโนโลยีตอ้งสามารถใชใ้นโรงเรยีนไดท้ั่วถึง ประการท่ีสอง เทคโนโลยีสามารถใชเ้พื่อการเรียนรู ้
และคน้หาขอ้มลูได ้และประการท่ีสาม ควรช่วยเหลือใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาความคิดของผูเ้รียนผ่านการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการคิดอย่างเขม้ขน้ 
เป็นการเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชท้ักษะในการคิดหลายดา้น ใน
การท างานและแกปั้ญหา ใหผู้เ้รยีนช่วยเหลือกนัเองระหวา่งเพื่อน ซึง่ในแนวทางนีจ้ะช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนรบัผิดชอบตนเอง  โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีในการสนับสนุนการเรียนรูข้องผูเ้รียนเท่าท่ีจ าเป็น 
ผูส้อนตอ้งมีการวางแผนเรยีนรู ้คอยดแูลผูเ้รยีนในลกัษณะของผูแ้นะน า และคอ่ยๆปลอ่ยใหผู้เ้รยีน
รบัผิดชอบดว้ยตนเอง 

นอกจากนี ้มิชารา่ และ โคหเ์ลอร ์(Mishara, P., & Koehler, M.J., 2008, p.24) ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีซึง่ก็คือ TPACK (Technological, 
Pedagogical, and Content Knowledge) ท่ีเป็นการผสมผสานทั้งความรูท้างด้านเทคโนโลยี 
วิธีการสอน และเนือ้หา มาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้เป็นการเน้นถึงความส าคัญของการจัดการ
เรยีนรูท่ี้น าเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรยีนรูเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมาย
การเรียนรู ้ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรูใ้นยคุท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนัจึงตอ้ง
ค านงึถึงความรูท้ัง้ 3 สว่นนี ้เพื่อตอบสนองการจดัการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูใ้นการจดัการ
น าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างไร (Mishara, P, 2012, pp.14-15) นอกจากนี ้อลนั โน
เวมเบอร ์(November, A., 2556, p. 399) ยังไดเ้สนอว่าในการจัดการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียนในการใช้
เทคโนโลยีตอ้งมีการเตรยีมตวัผูเ้รยีนใหมี้จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีในการท างานดว้ย 

จากขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนรูท่ี้น าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีนไปสูศ่ตวรรษ
ท่ี 21 นอกจากจะจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนใชเ้ทคโนโลยีใหเ้ป็นแลว้ ยงัตอ้งจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนรูว้่า
จะใชเ้ทคโนโลยีเพื่ออะไร รวมถึงการจดัการเรียนรูท่ี้บรูณาการระหว่างเนือ้หาของรายวิชาและการ
ใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรรยาบรรณ แต่จากสภาพการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีในชัน้เรียนใน
ปัจจุบนัพบว่า ยงัใชเ้ทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือกระตุน้เรา้ความสนใจในการเรียนรูเ้นือ้หาวิชา  
ไม่ไดมุ้ง่เนน้การจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดน้ าเทคโนโลยีมาใชใ้นการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญของการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(Dede, 2010, p. 117) นอกจากนีก้ารใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัยงั
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มีอยู่นอ้ย และผูส้อนยงัไม่สามารถปรบัและพฒันาการจดัการเรียนรูใ้นเนือ้หาสาระใหท้นักับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมในสมยัปัจจุบนั (พัฒนานวตักรรมการจัดการศึกษา,ส านัก , 2554, 114; 
นุสรา ประเสริฐศรี และ นวพล แก่นบุปผา, 2556; ดนุภคั เชาวศ์รีกุล, 2558, น.3; เลขาธิการสภา
การศกึษา,  ส  านกังาน, 2560, น. 69) แสดงใหเ้ห็นว่าการจดัการเรียนรูย้งัขาดการออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพฒันาการเรยีนรู ้ในขณะท่ี
ผู้เรียนมีความสามารถในการเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารไดห้ลากหลายช่องทาง แต่ผูเ้รียนยงัไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ต็มท่ี ยังเป็น
เพียงน ามาใชเ้พื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้รียนจึงตอ้งไดร้บัค าแนะน าจากผูส้อนในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใหเ้กิดประโยชนต์่อการเรยีนรู ้อย่างถกูตอ้ง เพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การเรียนรูแ้ละเป็นก าลังส าคัญในการท างานในตลาดแรงงานของประเทศ (Katz & Alexius, 
2007; วิจารณ ์พานิช, 2555,: น.18; สวุพงศ ์จั่นฝังเพชร, 2557, น. 2; ดนภุคั เชาวศ์รกีลุม, 2558, 
น. 3; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส  านักนายกรฐัมนตรี , 
2559, น.204; ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น. 25; 
กระทรวงศกึษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น.1-3) ดว้ยเหตนีุก้าร
จดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถผูเ้รียนในการใชเ้ทคโนโลยี ควรมีการพัฒนาเพื่อใหมี้
รูปแบบท่ีทนัสมยักบัปัจจบุนั ตามท่ีอนชุา โสมาบตุร (2555) ไดแ้นะน าว่าผูใ้ชเ้ทคโนโลยีในปัจจบุนั
ตอ้งมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้วยกัน 3 ด้าน ไดแ้ก่ ความฉลาดรูส้ารสนเทศ (Information 
Literacy) ความฉลาดรูส้ื่อ (Media Literacy) และความฉลาดรูข้้อมูล สื่อสาร และเทคโนโลยี 
(ICT: Information Communication and Technology Literacy) ซึ่งทั้ง 3 ทักษะนีต้่างก็เน้นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีผู้เรียนจึงต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณ มีการ
ไตรต่รองระหว่างท่ีใชเ้ทคโนโลยี เพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้งเหมาะสมในบรบิทของสงัคม และใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุจากการน าเทคโนโลยีมาใช ้

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
จากการความจ าเป็นของสถานการณ์ท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิต 

รวมทัง้การท่ีเทคโนโลยีเขา้มาอ านวยการเรียนรูข้องผูเ้รียน จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีผูเ้รียนจะหลีกหนี
จากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาไปอย่างรวดเรว็ได ้แตส่ิ่งส  าคญัคือจะท าอยา่งไรใหผู้เ้รยีนนัน้ใช้
เทคโนโลยีในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกับบริบทของสงัคมและเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อตนเองและ
สังคม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวคิด คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

2.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค ์ได้มี

การกล่าวถึงลกัษณะของการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตทัง้ทางดา้นการสรา้ง
องคค์วามรู ้การท างาน การแก้ปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้น าไปสู่การสรา้ง
ผลงานท่ีแปลกใหม่ โดยสามารถจ าแนกมมุมองของการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคอ์อกไดเ้ป็น 3 
กลุม่ ไดแ้ก่  

1) การใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคใ์นรูปแบบของลกัษณะการคิด โดยในกลุม่นี ้
ศกึษาลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีของกลุ่มตวัอย่างในรูปแบบของการคิด ซึ่งลกัษณะในการคิดของ
การใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคมี์ลกัษณะของการคิดรเิริ่ม การคิดดดัแปลงหรือประยกุต ์การคิด
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การคิดอย่างละเอียดลออ การคิดอย่างยืดหยุ่น (Ferlic, K., 2005, 2008; 
Eduardo, 2008, p.1; Katie, 2015, p.5)   

2) การใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคใ์นรูปแบบของการปฏิบตัิงาน โดยในกลุ่มนี ้
ศึกษาลักษณะการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่างท่ีผูใ้ช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ตอ้งมีการ
ปฏิบตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน รูจ้ักก าหนดขอบเขตปัญหา รูจ้ักการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ มุ่งมั่นในการท างาน ท างานกับผูอ่ื้นได ้น าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ่ื้นได ้
(Satell, G., 2014, p.2; Doyle, A., 2018, p.3) 

3) การใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ในรูปแบบของลักษณะการคิดและการ
ปฏิบัติงาน โดยในกลุ่มนี ้ไดส้รุปการศึกษาลักษณะของการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ ตอ้ง
ประกอบทัง้ดา้นการคิดและการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรคใ์นนีจ้งึเป็นการ
ผสมผสานลักษณะของกลุ่มท่ี 1) และ กลุ่มท่ี 2) ซึ่งมีลักษณะการของการคิดริเริ่มในการใช้
เทคโนโลยีแกปั้ญหา ประยกุตใ์ช ้ชอบความทา้ทาย โดยมีวางแผนในการท างาน ตัง้เปา้หมายหรอื
ขอบเขตของการใช ้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  น าเสนอผลงาน ท างานและแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บั
ผูอ่ื้นได ้ (Resnick, 2006, 2008; Navarrete, C. C., 2013, p.6; Kwon, H., &  Ryu, C., 2017, 
p.17) 

จากมุมมองการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคท์ั้ง 3 กลุ่มดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจัยได้
น ามาสังเคราะห์คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์   ดังแสดง 
ในตาราง 2 
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ตาราง 2 การสงัเคราะหค์ณุลกัษณะของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค ์

คุณลักษณะ 

นักวิชาการ 

Ferlic, K. 

(2005, 
2008) 

Resnick 

(2006, 
2008) 

Eduardo 

(2008) 

Navarrete
, C. C. 

(2013) 

Satell, 
G. 

(2014) 

Katie 

(2015) 

Kwon, H., 
&  Ryu, 

C. 

(2017) 

Doyle, 

A.(2018) 

คิดรเิริม่น าเทคโนโลยีมาใช ้         

ก าหนดขอบเขต ปัญหา เรือ่ง
ท่ีสนใจ 

        

น าความรู ้แนวคิดมา
ประยกุตใ์ช ้         

วางแผนจดัการอยา่งเป็น
ระบบ และสามารถท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้นได ้

        

น าเสนอความรูแ้ละเทคนิค
ในการใชเ้ทคโนโลยี แบง่ปัน 
แลกเปล่ียนเรยีนรูก้บัผูอ่ื้นได ้

        

คิดคลอ่งแคลว่ ยืดหยุน่ 
ละเอียดลออ และแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ในการน า
เทคโนโลยีมาใช ้

        

มุง่มั่นปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็
ตามเปา้หมาย 

      
 

 

ชอบความทา้ทาย         

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะส าคัญของความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค ์ สรุปไดด้งันี ้ 

1. คิดริเร่ิมในการน าเทคโนโลยมีาใช้ หมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีใน
การคิดน าเทคโนโลยีนัน้มาใชเ้พื่อศึกษาหาความรู ้พฒันาชิน้งาน แกปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
หรือช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต (Ferlic, K., 2005, 2008; Resnick, 2006, 2008; 
Eduardo, 2008; Navarrete, C.C., 2013; Kwon, H., &  Ryu, C., 2017) 

2. ก าหนดขอบเขต ปัญหา เร่ืองที่สนใจ หมายถึง พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีในการคน้หา ส ารวจความตอ้งการของตนเองและก าหนดขอบเขตของตนเองในเรื่องท่ี
สนใจ หรือปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อพัฒนา
ประโยชนต์อ่ไป (Resnick, 2006, 2008; Satell, G., 2014; Kwon, H., &  Ryu, C., 2017) 
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3. น าความรู้ แนวคิดมาประยุกตใ์ช้ หมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
เกิดการน าความรูเ้ดิมหรือประสบการณเ์ดิมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี มาผสมผสานกับความรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี หรือสถานการณใ์หม่ ใหเ้กิดประโยชนก์ับตนเองและส่วนรวม (Ferlic, 
K., 2005, 2008; Resnick, 2006, 2008; Eduardo, 2008; Navarrete, C.C., 2013; Satell, G., 
2014; Katie. 2015; Kwon, H., &  Ryu, C., 2017; Doyle, A., 2018) 

4. วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
หมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หา ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็น
ระบบ ขัน้ตอน ในการคน้หาความรู ้รวมทัง้การก าหนดการท างานของตน และท างานรว่มมือกับ
ผูอ่ื้นได ้(Eduardo, 2008; Kwon, H., &  Ryu, C., 2017; Doyle, A., 2018) 

5. น าเสนอความรู้และเทคนิคในการใช้เทคโนโลยี แบ่งปัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ หมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หา เผยแพร ่รวมทัง้การเสนอ
เทคนิค แนวคิด ความรูใ้หก้บัผูอ่ื้นท่ีสนใจ สามารถเสนอแนวคิด แลกเปลี่ยนความคิด และรบัฟัง
แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีของผูอ่ื้นอย่างกัลยาณมิตร เพื่อจะไดน้ าแนวคิดนั้นมาพัฒนาปรบัปรุง
ความรู ้ความสามารถตนเอง (Resnick. 2006, 2008; Navarrete, C.C., 2013; Satell, G., 2014; 
Katie. 2015; Doyle, A., 2018) 

6. คิดคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น ละเอียดลออ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้  หมายถึง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีมีการคิดอย่างรอบด้าน 
หลากหลายมมุมอง รวมทัง้ความคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหาและดดัแปลงแนวคิดไดอ้ย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (Ferlic, K.,  2005, 2008; Resnick, 2006, 2008; Navarrete, C.C., 2013; Kwon, 
H., &  Ryu, C., 2017) 

7. มุ่งม่ันปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีในการท างานอยา่งตัง้ใจ ไมล่ะหรอืลม้เลกิเมื่อเกิดอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน มีก าลงัใจท่ี
ดีในการท างาน (Satell, G., 2014) 

8. ชอบความทา้ทาย หมายถึง พฤติกรรมท่ีชอบความทา้ทาย พยายามเอาชนะ
ความสามารถของตน เมื่อพบงานจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีแปลก หรอืยากเกินความสามารถของตน 
(Kwon, H., & Ryu, C., 2017) 

2.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยอีย่างมีวิจารณญาณ 
ในส่วนของแนวคิดท่ีนอกเหนือจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่าง

สรา้งสรรคแ์ลว้ ยงัมีนกัวิชาการท่ีไดเ้สนอแนวคิดว่าความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบนั
ตอ้งมีการใชอ้ยา่งใครค่รวญ ไตรต่รองในทางท่ีเหมาะสม นั่นคือ เม่ือมีการใชเ้ทคโนโลยีจะตอ้งผา่น
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การคดิวิเคราะห ์พิจารณา เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีไปในทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสมกบับรบิทของสงัคม
ท่ีตนเองด ารงอยู่ โดยจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัสามารถจ าแนกลกัษณะความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1) กลุ่ม ท่ี มีการพัฒนาเกณฑ์หรือตัวบ่ งชี ้ของการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ โดยในกลุ่มนีจ้ะศึกษาถึงเกณฑ ์หรือตวับ่งชี ้เพื่อท าการประเมินการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณ โดยท่ีลกัษณะของการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มนีค้ือ การ
ก าหนดขอบเขต ประเด็นเรื่องท่ีสนใจ การน าความรูม้าประยกุตใ์ช ้การเขา้ถึง รวบรวม วิเคราะห ์
ไตร่ตรอง ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ ประเมินการเลือกข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีให้
สอดคลอ้งกบัจรยิธรรม มีการวางแผนการจดัการอย่างเป็นระบบ สามารถท างานกบัผูอ่ื้นได ้มีวินยั
ในการน า เท ค โน โลยี ม าใช้  น า เสนอผลงาน  ค วาม รู ้ แลก เปลี่ ย น เรียน รู ้กั บ ผู้ อ่ื น ได ้
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 2557; วรวฒัน ์ ชาญนรา, 2552; อนชุา โสมาบตุร, 2555) 

2) กลุม่ท่ีมีการอธิบายลกัษณะของการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุม่
นีจ้ะศึกษาลักษณะของผู้ท่ีใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณจากการสังเกต โดยไดก้ล่าวว่า
ลกัษณะของการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณคือ การเลือกประเด็นท่ีสนใจ สามารถเขา้ถึง 
รวบรวม วิเคราะห์ ใคร่ครวญ ถึงความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ ประเมินเลือกข้อมูล และใช้
เทคโนโลยีใหส้อดคลอ้งกบัคณุธรรม จรยิธรรม ท่ีไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผูอ่ื้น (Polgar, D.R., 
2015, pp. 5) 

จากการจ าแนกลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดท้  าการสงัเคราะหค์ณุลกัษณะของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ดงั
แสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 การสงัเคราะหค์ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ 

คุณลักษณะ 

นักวชิาการ 
กระทรวงศึกษา

ธิการ  
(2551, 2557) 

วรวัฒน ์ ชาญนรา 
(2552) 

อนุชา โสมาบุตร 
(2555) 

Polgar, D.R. 
(2015) 

ก าหนดขอบเขต ปัญหา เรื่องที่สนใจ     
น าความรู ้แนวคิดมาประยกุตใ์ช ้     
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ตาราง 3 (ตอ่) 

คุณลักษณะ 

นักวชิาการ 
กระทรวงศึกษา

ธิการ  
(2551, 2557) 

วรวัฒน ์ ชาญนรา 
(2552) 

อนุชา โสมาบุตร 
(2555) 

Polgar, D.R. 
(2015) 

เขา้ถงึ รวบรวม วิเคราะห ์ไตรต่รอง ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ 

    

ประเมิน เพ่ือเลือกขอ้มลู และการใช้
เทคโนโลยีใหมี้ความสอดคลอ้งจรยิธรรม 
ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยี 

    

วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ สามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และมีวินยัในการ
น าเทคโนโลยีมาใช ้

    

น าเสนอผลงาน ความรู ้และเทคนิคในการ
ใชเ้ทคโนโลยี ดว้ยการส่ือสารท่ี
หลากหลายเหาะสม แบง่ปัน แลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้บัผูอ่ื้นได ้

    

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะส าคัญของความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ  สรุปไดด้งันี ้
1. ก าหนดขอบเขตปัญหา เร่ืองทีส่นใจ หมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีมีการพิจารณาความสนใจของตนเอง ใคร่ครวญ อย่างมีเหตุผลถึงปัญหาหรือผลกระทบของ
ประเด็นท่ีสนใจ ในดา้นความเหมาะสมกบัสภาพบรบิทของตนเองและสงัคม (วรวฒัน ์ ชาญนรา, 
2552; Polgar, D.R., 2015) 

2. น าความรู้ แนวคิดมาประยุกตใ์ช้ หมายถึง พฤตกิรรมในการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
มีการวิเคราะหป์ระสบการณเ์ดิม ไตรต่รองความเหมาะสม แลว้เช่ือมโยงกบัการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อ
น าไปใชใ้นการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาท่ีสนใจไดอ้ย่างเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, 
2557; วรวฒัน ์ ชาญนรา, 2552; อนชุา โสมาบตุร, 2555) 

3. เข้าถึง รวบรวม วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลู
สารสนเทศจากการใชเ้ทคโนโลยีได ้เลือกใชแ้หล่งขอ้มลูสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือ กลั่นกรอง 
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พิจารณา ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อน าข้อมูล
สารสนเทศไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 2557; วรวฒัน ์ ชาญนรา, 
2552; อนชุา โสมาบตุร, 2555; Polgar, D.R.,  2015) 

4. ประเมินการเลือกข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับ
หลักจริยธรรม ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีการ
ประเมินขอ้มูลท่ีผ่านการพิจารณาอย่างไตร่ตรอง ตัดสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการพิจารณาถึงผลกระทบจากการใชข้อ้มูลและเทคโนโลยีทั้งท่ีเกิดกับตนเอง ผูอ่ื้น และ
สงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2557; วรวฒัน ์ ชาญนรา, 2552; อนุชา โสมาบุตร, 2555; 
Polgar, D.R., 2015) 

5. วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
วินัยในการน าเทคโนโลยีมาใช้ หมายถึง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีมีการคิดใคร่ครวญ 
จดัการวางแนวทางในการคน้หาความรูโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยีในการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม และ
มีระบบ สามารถประสานการท างานกับผูอ่ื้น และใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมทั้งดา้นเวลา 
สถานท่ี หรือบรบิทสภาพแวดลอ้มของสงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2557; วรวฒัน ์ ชาญ
นรา, 2552; อนชุา โสมาบตุร, 2555) 

6. น าเสนอผลงาน ความรู้ และเทคนิคในการใช้เทคโนโลยี ด้วยการ
ส่ือสารที่หลากหลายเหมาะสม แบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่นได้ หมายถึง พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดองคค์วามรูท่ี้ไดเ้รียนรู ้และเลือกใช้สื่อ  เทคนิควิธีการในการ
ถ่ายทอดอย่างเหมาะสม สามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงความรูท่ี้เกิด
ขึน้กบัผูอ่ื้นได ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 2557; วรวฒัน ์ ชาญนรา, 2552) 

จากความจ าเป็นและลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจบุนัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทัง้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณต่างก็มีความจ าเป็นส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบนั ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดนีต้่างก็มี
คณุลกัษณะบางอย่างท่ีเหมือนกนั และสามารถน ามาก าหนดคณุลกัษณะรว่มกนัได ้ผูว้ิจยัจึงท า
การเช่ือมโยงคณุลักษณะทัง้ 2 แนวคิดนีเ้พื่อใหมี้ความเหมาะสมส าหรบัความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในปัจจบุนั 

2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
จากการสังเคราะห์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ และ

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า องคป์ระกอบของความสามารถใน
อย่างสรา้งสรรค ์และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณนั้นมีบ้างส่วนท่ี
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ซอ้นทบักัน โดยองคป์ระกอบดา้นการก าหนดขอบเขต การวางแผน จดัการอย่างเป็นระบบ และ
น าเสนอผลงาน เป็นองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีทัง้
อย่างสรา้งสรรค์และมีวิจารณญาณจะตอ้งไปดว้ยกัน เพราะการสรา้งสรรค์ท่ีไม่มีเหตุผลและ
จริยธรรมก ากับก็อาจส่งผลกระทบเชิงลบทัง้ต่อตนเองและสงัคม ในขณะท่ีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีให้
ความส าคญักบัการใหเ้หตผุลมากเกินไปก็อาจปิดกัน้ความคิดสรา้งสรรค ์สอดคลอ้งกบัแนวคดิการ
ท างานของสมอง ท่ีสมองของมนษุยน์ัน้มี 2 ซีก คือซีกซา้ยและซีกขวาท่ีเช่ือมโยงดว้ยเสน้ประสาท 
คอรปั์ส คาโลซมั (Corpus Callosum) โดยสมองซีกซา้ยท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ การมีเหตมีุ
ผล ซึ่งเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ส่วนซีกขวา ท าหน้าท่ีเก่ียวดับการสรา้งส รรค ์
สงัเคราะห ์และดา้นสนุทรยีะ ทัง้2 ซีกนีแ้มว้า่จะมีหนา้ท่ีการท างานท่ีตา่งกนั แตก็่มีการเช่ือมโยงกนั
โดยท าหนา้ท่ีสลบักนัไปมา ดงันัน้ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ึงตอ้งกระตุน้การท างานของ
สมองทัง้สองสว่นท่ีท าหนา้ท่ีไปพรอ้มๆกนั ใหเ้กิดความสมดลุในการพฒันา (Wittrok, 1997,p. 89; 
Schirrmacher, 1988, p.66) ดงันัน้เพื่อใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงตอ้งมี
ความสมดลุระหว่างการสรา้งสรรคแ์ละมีวิจารณญาณควบคูก่นัไปดว้ย ผูว้ิจยัจงึไดน้  าคณุลกัษณะ
ทัง้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค ์และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่าง
มีวิจารณญาณ  มาสังเคราะห์เช่ือมโยงกันเพื่อน าไปสู่คุณลักษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ดงัภาพประกอบ  2  
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหวา่งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค์
และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ 

จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเ้ห็นว่าคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรค์และคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนท่ี
เหมือนกัน นั่นคือ ในการก าหนดขอบเขต การวางแผน การจัดการอย่างเป็นระบบ และน าเสนอ
ผลงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีเ้ป็นจุดเช่ือมโยงของลักษณะการใช้เทคโนโลยีท่ีควรมีทั้งอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละมีวิจารณญาณ ซึ่งน าไปสู่การสรา้งคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และเพื่อเตรียมตัวสู่การ
ด าเนินชีวิตในอนาคต ท่ีตอ้งมีทัง้การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรค ์ และมีวิจารณญาณควบคูก่นัไป
ดว้ย ขอ้มูลจากการสังเคราะห์คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคแ์ละ
คุณลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ น ามาก าหนดคุณลกัษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณดงัแสดงในตาราง 4   
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ตาราง 4 คณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

คุณลักษณะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยอีย่าง

สร้างสรรค ์

คุณลักษณะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยอีย่างมี

วจิารณญาณ 

คุณลักษณะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีร้างสรรค์

อย่างมวีจิารณญาณ 

คิดรเิริม่ในการน าเทคโนโลยีมาใช ้  คิดรเิริม่น าเทคโนโลยีมาใช ้

การคิดคลอ่งแคลว่ ยืดหยุน่   
ละเอียดลออ  

 การคิดคลอ่งแคลว่ ยืดหยุน่ 
ละเอียดลออ  

ก าหนดขอบเขต ปัญหา เรื่องที่
สนใจ 

ก าหนดขอบเขต ปัญหา เรื่องที่
สนใจ 

ก าหนดขอบเขต ปัญหา เรื่องที่
สนใจ 

 เขา้ถงึ วิเคราะห ์ไตรต่รอง ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ 

เขา้ถงึ วิเคราะห ์ไตรต่รอง ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ 

 ประเมิน เพ่ือเลือกขอ้มลูสารสนเทศ 
และการใชเ้ทคโนโลยีใหมี้ความ
สอดคลอ้งจรยิธรรม และผลกระทบ
ของการใชเ้ทคโนโลยี 

ประเมิน เพ่ือเลือกขอ้มลูสารสนเทศ 
และใชเ้ทคโนโลยีใหมี้ความ
สอดคลอ้งจรยิธรรม และผลกระทบ
ของการใชเ้ทคโนโลยี 

วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
และสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้

วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และ
มีวินยัในการน าเทคโนโลยีมาใช ้

วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ 
สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และ
มีวินยัในการน าเทคโนโลยีมาใช ้

น าเสนอผลงาน ความรู ้แบง่ปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ่ื้นได ้

น าเสนอผลงาน ความรู ้ดว้ยการ
สื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะสม 
แบง่ปัน แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ่ื้น
ได ้

น าเสนอผลงาน ดว้ยการสื่อสารท่ี
หลากหลายเหมาะสม แบง่ปัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ่ื้นได ้

คิดคลอ่งแคลว่ ยืดหยุน่ 
ละเอียดลออ และแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ในการน าเทคโนโลยีมา
ใช ้

 คิดคลอ่งแคลว่ ยืดหยุน่ 
ละเอียดลออ และแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ในการน าเทคโนโลยีมา
ใช ้

มุง่มั่นปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

 มุง่มั่นปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

ชอบความทา้ทาย  ชอบความทา้ทาย 
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จากตาราง 4 แสดงการเช่ือมโยงคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่าง
สรา้งสรรค ์และคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ จะเห็นว่ามี
สว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิการทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั แต่ทัง้ 2 แนวคิด  
มีคุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันโดยคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สรา้งสรรค ์เก่ียวขอ้งกับทางดา้นการคิดริเริ่ม ยืดหยุ่น การแก้ไขเฉพาะหน้า ส่วนคุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีดว้ย
การใครค่รวญ ไตรต่รองใหมี้ความเหมาะสมถกูตอ้ง แตจ่ากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ทัง้ 2 แนวคิดนี ้ตา่งก็
มีความส าคญัส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงน าทัง้ 2 แนวคิดนี ้มาเช่ือมโยงใหเ้กิด
คณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการใชเ้ทคโนโลยีปัจจบุนั ซึ่งจากการสงัเคราะหนี์ ้ท าใหไ้ดค้ณุลกัษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณทั้งหมด 10 คุณลกัษณะ ซึ่ง
ผูว้ิจยัจะน าขอ้มลูจากการสงัเคราะหไ์ปเป็นแนวทางในการศึกษาคณุลกัษณะและองคป์ระกอบ
ของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณตอ่ไป 

ผลการสงัเคราะหค์ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณจากตารางท่ี 4 สามารถสรุปเป็นนิยามความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณว่าหมายถึง การคิดริเริ่มน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้แก้ไขปัญหาให้เกิด
ประโยชน ์โดยผา่นการคดิไตรต่รอง เขา้ถึง ประเมินขอ้มลูอยา่งเหมาะสม มีการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ่ื้นได ้ซึ่งจากนิยามผูว้ิจัยสามารถจัดกลุ่มของ
องคป์ระกอบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ได ้3 กลุ่ม ตาม
ตาราง ดงันี ้ 

ตาราง 5 การจดักลุม่ลกัษณะองคป์ระกอบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณ  

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณ 

องคป์ระกอบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณ 

คิดรเิริม่น าเทคโนโลยีมาใช ้ 1. ด้านการคดิ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของบคุคลถงึการมีความคิดรเิริม่ ดดัแปลง แกไ้ข 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช ้รวมทัง้การไตรต่รองถงึ
ขอ้มลูท่ีไดม้า  

การคิดคลอ่งแคลว่, ยืดหยุ่น, ละเอียดลออ  
วิเคราะห ์ไตรต่รอง ประเมิน เพื่อเลือกขอ้มลูสารสนเทศ 
และใชเ้ทคโนโลยีใหมี้ความสอดคลอ้งจรยิธรรม และ
ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยี 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณ 

องคป์ระกอบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณ 

ก าหนดขอบเขต ปัญหา เรื่องที่สนใจ 2. ด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลถึงการก าหนดขอบเขตเรื่องท่ี
สนใจ เข้าถึง ไตร่ตรองข้อมูล  การวางแผนใช้
เทคโนโลยีในการท างานอยา่งเป็นระบบขัน้ตอน 

เขา้ถงึ วิเคราะห ์ไตรต่รอง ความน่าเช่ือถือของขอ้มลู
สารสนเทศ 
วางแผนจดัการอยา่งเป็นระบบ สามารถท างานรว่มกบั
ผูอ่ื้นได ้และมีวินยัในการน าเทคโนโลยีมาใช ้
น าเสนอผลงาน ดว้ยการสื่อสารท่ีหลากหลายเหมาะสม 
แบง่ปัน แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ่ื้นได ้
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  3. ความมุ่งม่ันในการท างานและแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า หมายถึง ความแน่วแน่ ตั้งใจในการ
ปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย และพยายามเอาชนะ
หรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ ้น ณ  เวลานั้นได้อย่าง
รวดเรว็ 

มุง่มั่นในการปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย 

ชอบความทา้ทาย 

 

จากตาราง 5 ลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณสามารถสรุปได ้3 องคป์ระกอบดงันี ้

1. ด้านการคิด หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลถึงการมีความคิด
รเิริม่ ดดัแปลง แกไ้ข โดยน าเทคโนโลยีมาใช ้รวมทัง้ไตรต่รองถึงขอ้มลูท่ีไดม้า 

1) มีความคิดริเริ่มท่ีจะสรา้งองคค์วามรูโ้ดยการน าเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์ตามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเองและเกิดประโยชนต์อ่สงัคม 

2) มีความคิดท่ีคล่องแคล่ว ยืดหยุ่น ละเอียดลออ ในการคน้ควา้หาความรู ้
จากการน าเทคโนโลยีมาใช ้เป็นการคิดกวา้ง คิดรอบดา้น มองหลากหลายมมุ  

3) สามารถประเมินขอ้มูลและการใชเ้ทคโนโลยีให้เหมาะสม พิจารณาถึง
ความเหมาะสมของขอ้มลู ความน่าเช่ือถือ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยี ในดา้นของผลกระทบเม่ือน า
เทคโนโลยีไปใชแ้ลว้ โดยผลกระทบนัน้พิจารณาทัง้ท่ีเกิดกบัตนเอง ผูอ่ื้นละสงัคม 

4) สามารถแกไ้ขปัญหาและดดัแปลงแนวคิด เม่ือเกิดปัญหาขึน้ สามารถท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาและดดัแปลงแนวคดิท่ีใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์
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2. ด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลถึงการ
ก าหนดขอบเขตเรื่องท่ีสนใจ เขา้ถึง ไตรต่รองขอ้มลู การวางแผนใชเ้ทคโนโลยีในการท างานอย่าง
เป็นระบบขัน้ตอน 

1) สามารถก าหนดขอบเขต ประเด็นเรื่องท่ีสนใจ สามารถคน้หา ส ารวจความ
ตอ้งการของตนเองและตัง้ขอบเขตของตนเอง ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ หรือปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนโดยใชเ้ทคโนโลยีในการช่วยเหลือ 

2) สามารถเขา้ถึง รวบรวม วิเคราะห ์ไตร่ตรอง ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
สารสนเทศ สามารถเขา้ถึงแหล่งและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศจากการใชเ้ทคโนโลยีได ้เลือกใช้
แหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือ กลั่นกรอง พิจารณา ความน่าเช่ือถือของข้อมูล
สารสนเทศท่ีไดร้บัจากการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อน าขอ้มูลสารสนเทศไปสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ     

3) มีการจดัการอย่างเป็นระบบ สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และมีวินยัใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้ สามารถสรา้งองค์ความรูจ้ากการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ผ่านการ
พิจารณาแลว้ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูจ้ากการศกึษาขอ้มลู
สารสนเทศตา่งๆ  

4) น าเสนอองคค์วามรู ้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ่ื้น สามารถน าองค์
ความรู ้มาเผยแพรใ่หก้บัผูอ่ื้น รวมทัง้สามารถเสนอแนวคิด และรบัฟังแนวคิด เพื่อจะไดน้ าแนวคิด
นัน้มาพฒันาปรบัปรุงความรู ้ความสามารถตนเอง 

3. ความมุ่งม่ันในการท างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หมายถึง ความ
แน่วแน่ ตัง้ใจในการปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย และพยายามเอาชนะหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
ณ เวลานัน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

1) สามารถแก้ไขปัญหา เม่ือพบเหตุการณ์หรือประสบปัญหาท่ีไม่คาดคิด 
สามารถท่ีจะหาวิธีท่ีจะก าจดัปัญหาออกไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัตอ่เวลา 

2) มีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานใหส้  าเรจ็ตามเปา้หมาย ท างานอย่างตัง้ใจ 
ไม่ละหรอืลม้เลกิเมื่อเกิดอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน มีก าลงัใจ  

3) ชอบความทา้ทายความสามารถ พยายามเอาชนะความสามารถของตน 
เม่ือพบภาระงานท่ีแปลก หรอืยากเกินความสามารถของตน 

จากการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ พบว่าประกอบดว้ยกัน 3 องคป์ระกอบ คือ 1. ดา้นการคิด 2.ดา้นการปฏิบัติงาน 
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และ 3.ความมุ่งมั่นในการท างานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ซึ่งจากองคป์ระกอบเหล่านีจ้ะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการก าหนดนิยามและพฤติกรรมบ่งชี ้ของคุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณตอ่ไป 

3. ความส าคัญของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณกับ
ผู้เรียนในปัจจุบัน   

จากการพฒันาของประเทศไทยท่ีเป็นไปตามกระแสโลกยคุอตุสาหกรรม 4.0 ท่ีตอ้งมีการ
พฒันาทัง้ดา้นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหมี้เสถียรภาพเพียงพอในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน รวมทัง้พยายามท่ีจะใหเ้ป็นสาธารณปูโภคท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึง รวมถึงการพฒันา
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีในตวับคุคลใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อน าไปใช้
ประโยชนใ์นการด าเนินชีวิต หน่วยงาน และองคก์ร เพื่อน าไปสู่ประเทศท่ีเจรญิกา้วหนา้ ดงันัน้ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 จึงไดมี้ก าหนดนโยบายในการพฒันาคนใน
ประเทศใหมี้การพฒันานวตักรรมและการน ามาใชเ้ป็นปัจจยัขบัเคลื่อนการพฒันาในทกุๆดา้น เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน มุ่งเน้นการน าความคิดสรา้งสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรม น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนการศึกษา ท่ีต้องเข้าสู่ยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) 
(คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส  านกันายกรฐัมนตรี, ส านกังาน., 2559, 
น. 13) 

 ประเทศไทยจึงไดเ้ตรียมความพรอ้ม โดยมีการก าหนดในแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัไดอ้ย่าง
ยั่งยืน  โดยเนน้การพฒันาและใชว้ิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม พฒันาก าลงัคนในการ
สง่เสรมิพฒันานวตักรรม สรา้งมลูคา่ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใหมี้การพฒันาทกัษะความรู ้
ความสามารถของคน มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะท่ีเหมาะสมในแตล่ะช่วงวยัเพื่อวางรากฐาน ใหเ้ป็น
คนมีคณุธรรมในอนาคตใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใหว้ัยเรียนและวัยรุ่นไดร้บัการพัฒนาทักษะการวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสรา้งสรรค์  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพรอ้มในการต่อยอด
พฒันาทักษะในทุกดา้น  มีทกัษะการท างานและการใชชี้วิตท่ีพรอ้มเขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยการ
ปรบักระบวนการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหเ้ด็กมีการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิจริงสอดคลอ้งกับพัฒนาการ
สมองของแต่ละช่วงวัย (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส  านัก
นายกรฐัมนตร,ี ส  านกังาน, 2559, น. 1, 15, 68, 82, 204, 209)  
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ส าหรบัสถานการณท์างดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนในปัจจบุนัพบวา่ ผูเ้รยีนในระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่าในระดบัอ่ืนๆ 
(อมร โต๊ะทอง, 2555; เลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงาน, 2560, น. 39) สะท้อนว่าผู้เรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายนั้นมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเบือ้งตน้อยู่แลว้ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง เพราะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเบือ้งตน้ของผูเ้รยีนสามารถ
น าไปใชค้น้หาความรูท่ี้ตนเองตอ้งการ และน าไปสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเอง
และสงัคมได ้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรูข้องผูเ้รียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
ในดา้นความสามารถของการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายไดมี้การ
ตัง้เป้าหมายไวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551และมาตรฐานการ
เรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และสาระภูมิศาสตร ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ว่าเม่ือจบ
การศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคมใน
ดา้นการเรียนรู ้การสื่อสาร การท างาน การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสม และมี
คณุธรรม โดยมีตวัชีว้ดั 2 ตวั ไดแ้ก่ 1) เลือกและใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพฒันาตนเองและสงัคม และ 2) 
มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี (ทดสอบทางการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ,ส านัก., 2557, น. 65-68; กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 1-3) นอกจากนีม้ลูนิธิส่งเสรมิสื่อเด็กและเยาวชน 
สถาบนัสื่อเด็กและเยาวชน (2559, online) ไดเ้ห็นความส าคญัของพฒันาการทางเทคโนโลยีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ รวมถึงการเขา้ถึงข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ และจะตอ้งรูจ้กัปกป้องสิทธิขัน้
พืน้ฐานทางการแสดงความคิด การติดตามตรวจสอบ ต่อรองอ านาจรฐั ทุนและธุรกิจสื่อ เพื่อ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดสงัคมท่ีอยู่ร่วมกัน   โดยไดมี้การวิเคราะหถ์ึงคุณลกัษณะความรู ้
และทกัษะในการพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองประชาธิปไตยท่ีรูเ้ท่าทนัสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั 
ซึ่งในมิติของการอยู่รว่มกนัในยคุสื่อ สารสนเทศและดิจิทลั ท่ีไดก้ล่าวถึงคณุลกัษณะ ความรู ้และ
ทกัษะท่ีผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีตอ้งพฒันาเพื่อเป็นพลเมืองประชาธิปไตยท่ีรูเ้ท่า
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลมีดงันี ้(มลูนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน สถาบนัสื่อเด็กและเยาวชน, 
2559, online) 1) ด้านความรู ้ได้แก่ ความรูใ้นการเลือกใช้เทคโนโลยีทั้งด้านการใช้อย่างมี
ประโยชน ์การใชเ้วลากับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การวิเคราะห ์การตรวจสอบคดักรองขอ้มูล
และสารสนเทศ การรกัษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับในการใช้
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เทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 2) ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีตาม
กระบวนการทางเทคโนโลยี การเขา้ใจ เขา้ถึง การสืบคน้ แสวงหาขอ้มูล และการติดต่อสื่อสาร
ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรูใ้นสงัคม การใชส้ื่อสารสนเทศในทางสรา้งสรรค ์มีวิจารณญาณ
โดยการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ตีความ ประเมินค่า และสรา้งสรรค์โดยการผลิตสื่ออย่าง
สรา้งสรรค ์และ 3) ดา้นเจตคติ ไดแ้ก่ จิตส านึกรบัผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยี การมีวินยั ใฝ่รู ้รูจ้กั
สงัเกต มีมารยาทในการใชเ้ทคโนโลยี เคารพความเป็นส่วนบุคคล ไม่หลงเช่ืออะไรง่ายๆ มีการ
ตรวจสอบขอ้มลูเสมอ ตระหนกัในการใช ้ผลติ และเผยแพรส่ารสนเทศเพื่อสรา้งประโยชนแ์ก่สงัคม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เชษฐา อาษาราช (2557) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการพัฒนาตัวชีว้ัด
สมรรถนะดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ส าหรบัผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสรุปผลไดว้่า ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีสมรรถนะส าคัญในดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดว้ยกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้าง
เทคโนโลยี โดยตัวชีว้ัดท่ีส  าคัญท่ีสุดคือ ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการทางเทคโนโลยี เน่ืองจาก
ปัจจุบันกระบวนการทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งส  าคัญและจ าเป็นมากส าหรบัการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ดา้นทกัษะทางเทคโนโลยี โดยตวัชีว้ดัท่ีส  าคญัท่ีสดุ คือ ทกัษะการ
ติดตอ่สื่อสารขอ้มลูผ่านอินเตอรเ์น็ต เพราะทกัษะนีมี้ความจ าเป็นส าหรบัยคุปัจจบุนัท่ีตอ้งรบัขอ้มลู
ข่าวสารอย่างรวดเรว็ และดา้นเจตคติทางเทคโนโลยี โดยตวัชีว้ดัท่ีส  าคญัท่ีสดุคือ จิตส านึกในการ
รบัผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยี 

แตจ่ากสภาพดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในปัจจบุนั
พบว่าสว่นใหญ่น าเทคโนโลยีมาใชใ้นรูปแบบการตัง้รบัเทคโนโลยี ใชเ้พื่อความบนัเทิงมากกวา่ท่ีจะ
ใช้ค้นคว้าหาความรูห้รือเอามาสรา้งสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ขาด
ความสามารถในการจดัการและการสงัเคราะหข์อ้มลูท่ีสืบคน้ (Jukes and Dosaj อา้งถึงใน วิโรจน ์
สารรตันะ, 2556, น. 10; ปลดักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ, ส  านกังาน, 2559, น. 3; 
เลขาธิการสภาการศึกษา, ส านักงาน, 2560, น. 39) และผลการทดสอบ PISA 2015 พบว่า ใน
ประเทศไทยดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนยงัมีทกัษะทางสรา้งสรรคแ์ละมีวิจารณญาณอยู่ใน
ระดบัต ่า โดยแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการตอบค าถามผูเ้รียนมกัใชก้ารคดัลอกขอ้ความและน ามาวาง
เป็นค าตอบ (Copy-Paste) เป็นหลัก มักเช่ือทันที โดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ผูเ้รยีนไม่ไดถ้กูฝึกใหค้ิดเชิงวิพากษ์วิจารณ ์(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2560, Online) จากสภาพดังกล่าวอาจกล่าวไดว้่าหาก
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ผูเ้รยีนขาดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณแลว้อาจท าใหผู้เ้รยีน
มีอุปสรรคในการด าเนินชีวิตในอนาคตท่ีตอ้งปรบัตัวกับความเจริญของเทคโนโลยี แต่ถ้าหาก
ผูเ้รียนมีความพรอ้มในความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณแลว้ 
ผู้เรียนก็สามารถท่ีจะมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีในการสรา้งสรรค์ผลงาน นวัตกรรมท่ีมี
ประโยชน ์มีคณุคา่ตอ่สงัคม  

 ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนในการพฒันา
สรา้งสรรคอ์งคค์วามรูส้  าหรบัตนเอง ในดา้นการเลือกใชข้อ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ การใหเ้กียรติผูอ่ื้นโดย               
การอา้งอิงแหล่งขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง และการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นซึ่งเป็นการลดการกลั่นแกลง้
บนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เพื่อเตรียมความพรอ้มในการไปสู่การเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดย
ผูว้ิจยัไดมุ้่งพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเพื่อเป็นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีดา้น
การเลือกใชแ้หลง่ขอ้มลู การอา้อิงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง และการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นการ
เตรียมความพรอ้มและใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาต่อยอดความคิดของผูเ้รียนในวยัท่ีก าลงัจะ
กา้วเขา้สู่การเรยีนในระดบัอดุมศกึษาท่ีเป็นการเรยีนเฉพาะทางมากขึน้ ซึง่หากมีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีผสมผสานกบัสายวิชานัน้ๆ ก็จะเป็นประโยชนต์่อการเกิดแนวทางในการพฒันา
นวตักรรมในสายอาชีพนัน้ๆ และน าไปสูก่ารเกิดการพฒันาตามท่ีประเทศไดมุ้ง่หวงัไว ้

4. กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งของความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณดงักลา่วขา้งตน้ ไดมี้การกลา่วถึงกระบวนการพฒันาความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคแ์ละกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  ามาใชใ้นการสงัเคราะหก์ระบวนการพฒันาความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ดงันี ้ 

4.1 กระบวนการพัฒนาความสามารถในใช้เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคท์ าใหท้ราบถึงกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างสรา้งสรรคด์ว้ย  โดย เฟอรล์ิก (Ferlic, K., 2005, 2008) ไดเ้สนอการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
นั้น เริ่มจากริเริ่มท่ีจะน าเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหา เม่ือรูก้  าหนดปัญหาแล้ว ก็ลองใช้งานใน
แก้ปัญหานั้น เรสนิกค์ (Resnick, 2006, 2008) ได้เสนอว่าการใช้เทคโนโลยีเริ่มจากการมี
จินตนาการว่าจะน าเทคโนโลยีไปใชอ้ย่างไร ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีจะเช่ือมโยงกับประสบการณ ์ปัญหา
หรอืประเด็นท่ีสนใจ แลว้จะน าเทคโนโลนีมาเล่น มาน าเสนอ แสดงผลงาน และสะทอ้นคิดถึงสิ่งท่ี
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ไดแ้สดงผลงานไป อีดวัโด (Eduardo, 2008) ไดเ้สนอกระบวนการใชเ้ทคโนโลยีวา่ เกิดจากการเริม่
มีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยีมาแกไ้ขปัญหา ก าหนดปัญหา วางแผนการด าเนินงาน แลว้ทดลองใช้
เทคโนโลยี นาวาเรต (Navarrete, C. C., 2013) ไดเ้สนอแนวทางการใชเ้ทคโนโลยี โดยเริม่จากการ
จินตนาการว่าจะเริ่มน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างไร ทดลองใช้ น าเสนอผลงานท่ีเกิดขึน้  และ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูถ้ึงผลงานท่ีสรา้งขึน้ ซาเตล (Satell, G., 2014) ไดเ้สนอว่า  การใชเ้ทคโนโลยีเริม่
จากการรูปั้ญหา แลว้น าเทคโนโลยีมาทดลองใช ้น าแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลงานท่ี
เกิดขึน้ เคที (Katie, 2017) ไดเ้สนอว่า การใชเ้ทคโนโลยีเริ่มจากการน ามาพฒันาการด าเนินชีวิต 
แลว้น ามาทดลองใชแ้ละเผยแพรผ่ลจากการแกปั้ญหานัน้ และดอยล ์(Doyle,  A., 2018) ไดเ้สนอ
แนวทางการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคว์่า ตอ้งเริ่มจากการวางแผนการด าเนินงาน แลว้ทดลองใช ้
จากนัน้แสดงผลท่ีเกิดขึน้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนกัวิชาการดงักล่าว
ผูว้ิจยัจึงน ามาสงัเคราะหก์ระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคด์งัแสดง
ในตาราง 6 
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จากการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สรา้งสรรค ์พบว่า กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรคน์ั้น
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. จินตนาการในการน าเทคโนโลยีมาใช ้
2. ก าหนดปัญหาหรอืประเด็นท่ีสนใจ 
3. วางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
4. ทดลองใชผ้ลงาน 
5. น าเสนอ เผยแพรผ่ลงาน 
6. สะทอ้นคดิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

4.2 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยอีย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรบัแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณนั้น กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551, 2557) ได้กล่าวถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีว่า เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลท่ีถูกต้อง 
วิเคราะหถ์ึงความน่าเช่ือถือของสารสนเทศและผลจากการใชเ้ทคโนโลยี เลือกวิธีการในการใช้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสม ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบการใช้งาน ปรบัปรุงงาน และ
ประเมินผลชิน้งาน อนุชา โสมาบุตร (2555) ได้กล่าวถึงแนวทางในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณว่า ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีตอ้งก าหนดขอบเขตของปัญหาหรอืประเด็นท่ีสนใจ จากนัน้เขา้ถึง
ข้อมูลของประเด็นนั้น พิจารณาการใช้และข้อมูลท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยี ประเมินการใช้
เทคโนโลยีและขอ้มลูท่ีไดใ้ชไ้ป โพการ ์(Polgar, D.R., 2015) ไดก้ล่าวว่า การใชเ้ทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณนัน้ จะมีการก าหนดขอบเขตของปัญหา แลว้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลถึงขอบเขตท่ีเรา
ก าหนด โดยการพิจารณาการใชแ้ละขอ้มลูท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยี ประเมินการใชเ้ทคโนโลยีและ
ขอ้มลูท่ีไดม้า จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนกัวิชาการดงักลา่วผูว้ิจยัจงึน ามา
สงัเคราะหก์ระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณตามตาราง 7 
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ตาราง 7 การสงัเคราะหก์ระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างวิจารณญาณ 

นักวชิาการ กระบวนการใช้เทคโนโลยี
อย่างมวีจิารณญาณ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551, 2557) อนุชา โสมาบุตร (2555) Polgar, D.R. (2015) 

  ก าหนดขอบเขตปัญหา การก าหนดปัญหา หรือความ
ตอ้งการ  

ใชเ้ทคโนโลยีรวบรวม
ขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง 

เขา้ถงึขอ้มลู เขา้ถงึขอ้มลูได ้ การเขา้ถงึขอ้มลู  

วิเคราะห ์ความ
น่าเช่ือถือ และ
ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยี 

วิเคราะห ์ไตรต่รองขอ้มลู 
ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยี 

พิจารณาการใชแ้ละ
ขอ้มลูท่ีไดจ้าก
เทคโนโลยี 

วิเคราะห ์ไตรต่รองความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีและ
ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยี 

เลือกขอ้มลู ประเมิน ความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลู และการใช้
เทคโนโลยี ใหมี้ความ
เหมาะสมกบัสภาพสงัคม 

ประเมินการใช้
เทคโนโลยี และขอ้มลู 

การเลือกขอ้มลู ประเมินการใช้
เทคโนโลยี และขอ้มลู สื่อสาร 
ท างาน และแกปั้ญหาอยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละมีคณุธรรม 

ออกแบบและ
ปฏิบตัิการ  

มีการวางแผนการใช้
เทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบ 

 การออกแบบและวางแผนการ
ใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ  

ทดสอบ   ทดสอบ  
ปรบัปรุงแกไ้ขงาน    ปรบัปรุงแกไ้ขงาน  
การประเมินผลชิน้งาน    การประเมินผลชิน้งาน  
 

จากการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่า กระบวนการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณนัน้ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ 

1. การก าหนดปัญหา หรอืความตอ้งการ 
2. การเขา้ถึงขอ้มลู  
3. วิเคราะห์ ไตร่ตรองความน่าเช่ือถือของข้อมูลและผลกระทบของการใช้

เทคโนโลยี 
4. การเลือกขอ้มูล ประเมินการใชเ้ทคโนโลยี และขอ้มูล สื่อสาร ท างาน และ

แกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมีคณุธรรม 
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5. การออกแบบและวางแผนการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบ    
6. ทดสอบ 
7. ปรบัปรุงแกไ้ขงาน  
8. การประเมินผลชิน้งาน 

4.3 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ 

จากการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สรา้งสรรค ์และการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ พบว่าทัง้ 2 กระบวนการมีบางขัน้ตอนท่ีคลา้ยคลงึกนั ผูว้ิจยัจึงน าผลการสงัเคราะห์
กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ และผลการสังเคราะห์
กระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ มาหาจดุรว่มเพื่อใหไ้ด้
กระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ดงัแสดงใน
ตาราง 8 

ตาราง 8 กระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ   

กระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค ์

กระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยอีย่างมวีจิารณญาณ 

กระบวนการพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี

วจิารณญาณ 
                                                                                        1. กระตุน้ความคิด ก าหนดขอบเขต 
จินตนาการในการน าเทคโนโลยีมาใช ้    1.1 การสร้างจนิตนาการ  

ก าหนดปัญหาหรอืประเด็นท่ีสนใจ การก าหนดปัญหา หรอืความ
ตอ้งการ 

  1.2 ก าหนดขอบเขตเร่ืองทีส่นใจ  

                                                                                        2. การรวบรวมข้อมูล วเิคราะห ์ 
 การเขา้ถึงขอ้มลู   2.1 การเข้าถงึข้อมูล  

 วิเคราะห ์ไตรต่รองความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลูที่และผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยี 

  2.2 วเิคราะห ์พจิารณา ไตร่ตรอง 

 การเลือกขอ้มลู ประเมินการใช้
เทคโนโลยี และขอ้มลู สื่อสาร ท างาน 
และแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละมี
คณุธรรม 

  2.3 เลอืก 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

กระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค ์

กระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยอีย่างมวีจิารณญาณ 

กระบวนการพัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี

วจิารณญาณ 
                                                                     3. ปฏบิัตกิาร 

วางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบ 

การออกแบบและวางแผนการใช้
เทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบ 

  3.1 การวางแผน 

ทดลองใชผ้ลงาน ทดสอบ   3.2 ด าเนินงาน  

น าเสนอ เผยแพรผ่ลงาน    3.3 แสดงผลงาน  
                                                                                        4. การประเมนิผล 
สะทอ้นคิด แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

   4.1 สะท้อนคดิ  

 ปรบัปรุงแกไ้ขงาน    4.2 ปรับปรุง 

 การประเมินผลชิน้งาน    4.3 การประเมนิ  

 
ผลจากการเช่ือมโยงกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่าง

สรา้งสรรค ์และกระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ท าให้
ไดก้ระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ สรุปได้
ทัง้หมดมี 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. กระตุน้ความคิด ก าหนดขอบเขต คือ การเกิดความคิดสงสัย คน้หาขอ้มูล 
ก าหนดขอบเขตเรื่องท่ีสนใจ ในประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขหรือสนใจ โดยประกอบดว้ย 2 
ขัน้ตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.1 การสรา้งจินตนาการ 
การกระตุ้นความคิดท่ี ให้เกิดข้อสงสัยแล้วค้นหาข้อมูลจากการใช้

เทคโนโลยีจนมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาองคค์วามรูห้รือแกปั้ญหาท่ีผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสนใจ เพื่อใหก้าร
ด าเนินชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 

1.2 ก าหนดขอบเขตเรือ่งท่ีสนใจ 
การก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีสนใจ ดว้ยการพิจารณาอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลของท่ีมาของปัญหา หรอืประเดน็ท่ีสนใจผนวกกบัประสบการณเ์ดิมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี ท่ีจะ
น าเทคโนโลยีมาช่วยสรา้งองคค์วามรู ้พฒันาสิ่งท่ีสนใจ หรอืปัญหานัน้   
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2. การรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห ์คือ การเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี วิเคราะห ์
พิจารณา ใคร่ครวญถึงความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยี 
จากนั้นเลือกขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชง้าน ประกอบดว้ยกัน 3 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ 

2.1 การเขา้ถึงขอ้มลู 
ใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศในประเด็นท่ีตอ้งการแกไ้ขหรอื

ประเด็นท่ีสนใจ โดยการหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง การระบรูุปแบบและแหลง่ท่ีมา ของขอ้มลูสารสนเทศ
และเทคโนโลยีท่ีจะเลือกใช้ เพื่อน ามาพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และความ
เหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยีตอ่ไป 

2.2 วิเคราะห ์พิจารณา ไตรต่รอง 
น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รวบรวมมาวิเคราะห์ พิจารณา ใคร่ครวญ 

ไตรต่รอง ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลู สารสนเทศ รูปแบบ และแหลง่ท่ีมา รวมทั้งการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยีในดา้นความเหมาะสมกบัชิน้งาน เวลา และบรบิททางสงัคม 

2.3 เลือก 
เลือกขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยี ท่ีผ่านการพิจารณา โดยการระบุ

เหตผุล และวิธีใชท่ี้เหมาะสมของเทคโนโลยีนัน้   
3. ปฏิบตัิการ คือ การออกแบบการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของการใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติงานตามท่ีออกแบบการด าเนินงานไว้ จากนั้นน าเสนอผลงาน 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

3.1 การวางแผน 
การพิจารณาถึงวิ ธีการท่ี เหมาะสมในเรื่องของความคุ้มค่า ด้าน

งบประมาณ เวลา และความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยี เพื่อน ามาเสนอองคค์วามรู ้ 
3.2 ด าเนินงาน 

ด าเนินการใชเ้ทคโนโลยีตามท่ีไดว้างแผนไว ้รูจ้ักการแกไ้ขเฉพาะหน้า 
โดยการคิดแบบยืดหยุ่น และลองผิดลองถกูในการใชง้าน เพื่อน าเสนอองคค์วามรูต้ามแบบแผนท่ี
ไดว้างไว ้ 

3.3 แสดงผลงาน 
 แสดงผลการประมวลความรู ้เลา่ อธิบาย แบง่ปันองคค์วามรูท่ี้ไดศ้กึษา  
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4. การประเมินผล คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอผลงาน 
ปรบัปรุงแกไ้ข และประเมินถึงสิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้โดยประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

4.1 สะทอ้นคดิ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอองคค์วามรู ้จากทั้งการ

แสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้นและตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงความรูต้อ่ไป 
4.2 ปรบัปรุง 

 แกไ้ขผลองคค์วามรู ้เพื่อใหมี้ความเหมาะสม  
4.3 การประเมิน 

การพิจารณาถึงสิ่งท่ีไดเ้รียนรูท้ัง้ทางดา้นกระบวนการ การวางแผน ว่า
ผา่นเกณฑห์รอืไม ่และมีสิ่งใดท่ีตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง 

โดยทัง้ 4 ขัน้ตอน มีกระบวนการขบัเคลื่อนในลกัษณะของวงจร เริ่มจากขัน้ท่ี 1 ไป
สิน้สดุท่ีขัน้ท่ี 4 ดงัภาพประกอบ 3 กระบวนการจะวนกลบัไปเริม่ตน้ท่ีขัน้ท่ี 1 ใหมแ่ละไปสิน้สดุท่ีขัน้
ท่ี 4 อีกครัง้ โดยเพิ่มความซบัซอ้นของสถานการณ์ การตอกย า้ซ  า้ทวนกระบวนการดงักล่าวจะ
น าไปสูค่วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณในท่ีสดุ  

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณ 

 

ขัน้ท่ี 1 กระตุน้
ความคิด ก าหนด

ขอบเขต

ขัน้ท่ี 2 การเขา้ถงึ
ขอ้มลู วิเคราะห์

ขัน้ท่ี 3 ปฏิบตัิการ

ขัน้ท่ี 4 การ
ประเมินผล
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5. แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

จากการศึกษาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ และ
กระบวนการพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ น าไปสู่การ
เลือกใชแ้นวคิด ทฤษฎี เพื่อใชใ้นการออกแบบการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ซึง่ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าลกัษณะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใน
ปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง ติดต่อข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ว (กองสถิติ
พยากรณ ์ส านกังานสถิติแห่งชาติ,  2562, น. 7 -27) ท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
และเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีเสรีภาพในการเรียนรูต้ามท่ีตนเองสนใจและถนัด จึงไดน้  า
แนวคดิ ทฤษฎีตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดเช่ือมโยงนิยม แนวคดิความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี ทฤษฎี
ภมูิคุม้กนั แนวคิดการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน แนวคิดการสรา้งความรูผ้่านสื่อดิจิทลัของผูเ้รยีน 
และการประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมาใชใ้นการออกแบบการเรยีนรู ้โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 ทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม (Connectivism) 
ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม  (Connectivism) ผูท่ี้ริเริ่มแนวคิดนีค้ือ จอรจ์ ซีเมนส ์(George 

Siemens) และสตีเฟน โดน (Stephen Downes) ไดพ้ฒันาทฤษฎีส าหรบัยคุดิจิทลั บนพืน้ฐานจาก
การพฒันาของเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตท่ีท าใหมี้การเช่ือมโยงไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อการเรียนรูท่ี้
สามารถเรียนรูไ้ดทุ้กท่ี ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงขอ้มูล จนสามารถสรา้งองคค์วามรูภ้ายในตนเอง 
ทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าการเรียนรูมี้การเลื่อนไหลอย่างไม่หยุดยั้ง  ความรูเ้กิดขึน้ไดทุ้กเวลา ท าให้
ความรูเ้ปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ มนุษยจ์ึงตอ้งปรบัตวัในการเรียนรูเ้ป็นรูปแบบของการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต (วาสนา สังข์พุ่ม , 2554, น. 50; Duke, B., Harper, G., & Johnston, M., 2013) 
ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) ตอบสนองการเรียนรูใ้นภาวะปัจจุบนั เน่ืองจากทฤษฎีการ
เรียนรูแ้บบดัง้เดิม ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม 
(Cognitivism)  ทฤษฎีการสร้างความ รู ้ด้วยตน เอง  (Constructivism) ได้มีการพัฒนาใน
สภาพแวดลอ้มในอดีตท่ียังไม่มีการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี จึงมีขอ้จ ากัดบางประการ เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบดัง้เดิมไม่ไดค้  านึงถึงกระบวนการเรียนรู ้ท่ีเกิดจากภายนอกบุคคล และการ
เรียนรูท่ี้เกิดจากภายในระบบการจัดการตนเอง แต่การจัดการเรียนรูใ้นตามแนวคิดของทฤษฎี
เช่ือมโยงนิยมเป็นการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการเรียนรูท่ี้เกิดจากภายใน ( Internal) และการ
เรียนรูท่ี้เกิดจากภายนอก (External) ทางสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีเนน้ในเรื่องของการเช่ือมโยง 
(Connection) (Siemens, G., 2006, pp. 11; Rita, K., & Adrian, H., 2008, online) จะเห็นไดว้่า
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ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยมเป็นทฤษฏีท่ีเนน้ในดา้นการคิดในตนเอง รวมทัง้การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีทางดา้นการคิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) และทฤษฎีการสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) แต่ไดร้บัพฒันาใหเ้หมาะสมกบัยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยี
มาเก่ียวขอ้งกบัการเรยีนรูใ้นดา้นของการเช่ือมโยงแหลง่เรยีนรูเ้ขา้ดว้ยกนั 

ลักษณะของการจัดการเรียนรูข้องผู้เรียนตามแนวคิดของทฤษฎีเช่ื อมโยงนิยม  
(Connectivism) ไม่ไดจ้  ากดัภายในหอ้งเรยีนเท่านัน้ ผูเ้รยีนตอ้งมีการปรบัตวัในการด าเนินชีวิตให้
สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้ทันสมัยกับเวลาและยุคสมัย ท่ีมีการหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ขอ้มูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็ว โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ ้ มีลักษณะเป็น
นิเวศวิทยาการเรยีนรู ้เนน้การเป็นผูพ้ฒันา เป็นผูมี้เหตผุล เป็นผูค้ิด เป็นผูต้ื่นตวั เป็นผูโ้ตเ้ถียง และ
ผูเ้รยีนสามารถฝึกทกัษะในทางสาธารณะโดยการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นหรอืคนทั่วไป สามารถเรยีนรู ้
โดยการดแูละการรวมกลุ่ม (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2555, น. 9; Larson, M. B. & Lockee, B. B., 
2013) ท่ีกลุ่มผูส้นใจในเรื่องหรือประเด็นเดียวกนั มารวมกลุ่มกนัเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู ้
ขอ้มลูข่าวสารกนั โดยการเรียนรูผ้่านโหนด (Node) ซึ่งเป็นแหล่งท่ีขอ้มลูต่างๆ กระจดักระจายอยู่
ในรูปแบบของขอ้ความ สญัลกัษณ ์รูปภาพ เสียง (กิตติพงษ ์พุม่พวง, 2558, น. 12; Larson, M. B. 
& Lockee, B. B., 2013) ในแต่ละโหนดเป็นอิสระต่อกัน แลว้มีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายใน
การเรียนรู ้และหาทางบริหารจัดการความสัมพันธ์ในการเช่ือมต่อความรูเ้หล่านั้นไว ้ลักษณะ
สภาพแวดลอ้มของการจัดการเรียนรูจ้ึงตอบสนองต่อพัฒนาการของผูเ้รียน ส่งเสริมการจดัการ
ตนเองหรือการชีน้  าตนเองของแต่ละคนในลกัษณะไม่เป็นทางการ และมีความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองการเรียนรูข้องผู้เรียน ผ่านการใช้เครื่องมือท่ีทันสมัย เหมาะสมกับเวลา มีความ
น่าเช่ือถือ เรยีบง่าย และสามารถเช่ือมตอ่ขอ้มลูไดอ้ยา่งเสถียร  (Siemens, G., 2012, online) โดย
ท่ีหลักการในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูเ้ช่ือมโยงนิยมประกอบด้วย 
(Siemens, G., 2004, online) 

1) การเรียนรูแ้ละองคค์วามรู ้เกิดจากการเรียนรูใ้นสงัคมชุมชนต่างๆ ท่ีมีความ
คิดเห็นท่ีหลากหลาย 

2) การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการเช่ือมโยงระหว่างโหนด (Node) หรือแหล่งขอ้มูล 
ภายในชมุชนเครอืข่ายท่ีมีความหลากหลาย 

3) การเรียนรูอ้าจไม่ไดเ้กิดจากตวับุคคลท่ีเป็นมนุษยเ์พียงอย่างเดียว และไม่ได้
จ ากดัเพียงแหลง่ใดแหลง่หนึ่งเท่านัน้  
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4) ความสามารถในการคน้หาหรือเข้าถึงขอ้มูลมีความส าคัญในการพัฒนา
ตนเอง 

5) การเช่ือมต่อและการดแูลรกัษาเครือข่ายของโหนดเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเรยีนรู ้ท าใหโ้หนดเขม้แข็งสามารถสรา้งความสมัพนัธก์นัไดด้ี 

6) ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลเป็นสิ่ง
ส  าคญัในการเรยีนรู ้

7) ความสามารถในการรบัรูข้อ้มลูท่ีทนัสมยัเป็นสิ่งส  าคญัท าใหเ้กิดการเรียนรู ้ท่ี
ขอ้มูลมีการเปลี่ยนแปลงและมีความจ าเป็นตอ้งถูกประเมินอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู ้
อยา่งแทจ้รงิ 

8) การตัดสินใจ เป็นกระบวนการเรียนรูใ้นการเลือกสิ่งท่ีจะเรียนรูผ้่านขอ้มูล 
สารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณ 

9) การมีวินยัในการใชเ้ครอืข่ายในกระบวนการสรา้งองคค์วามรูแ้ละการกระจาย
ขอ้มลูผ่านระบบ 

จากหลกัการดงักล่าวสรุปไดว้่า ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยมมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่                    
1) ขอ้มลูสารสนเทศความรูท่ี้เป็นพลวตัร ผูเ้รยีนตอ้งเขา้ถึงขอ้มลู เช่ือมโยงแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศท่ี
กระจดักระจายรวมเขา้ดว้ย 2) การสรา้งเครือข่ายแห่งการเรียนรูใ้นลกัษณะของชุมชนท่ีสามารถ
แบง่ปันความคิดผูเ้รยีนกบัผูอ่ื้นได ้3) การจดัการความรูข้อ้มลูสารสนเทศดว้ยตวัผูเ้รยีนเอง เกิดเป็น
องคค์วามรูใ้หม่ (ศยามน อินสะอาด และ พันทิพา อมรฤทธ์ิ, 2558; Siemens, G., 2004) การ
จดัการเรียนรูต้ามทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) จึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
การเช่ือมโยงเครือข่ายองคค์วามรูท่ี้หลากหลาย ต่อยอดองคค์วามรู ้และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
รว่มกัน  เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ือ เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(วาสนา 
สงัขพ์ุ่ม, 2554) ซึ่งมีสถานการณท่ี์ซบัซอ้นและเช่ือมโยงกบัสงัคม (Socially Situated) ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือและประสานงานในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย เครื่องมือสื่อสารจึงตอ้งมีความ
หลากหลายและรองรบัความตอ้งการดา้นการสื่อสารไดอ้ย่างครบถว้นและเอือ้ต่อการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือ สนับสนุนการฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดค้ัดกรองถึงความหลากหลายในขอ้มูลสารสนเทศทาง
เครือข่าย ช่วยใหค้น้พบแนวทางแกปั้ญหาไดเ้พิ่มขึน้ ทฤษฎีนีจ้ึงเป็นเสมือนเครื่องมือท่ีใชน้  ามา
บรูณาการกบัการจดัการเรยีนรูม้ากกว่าเพียงการใชท้ฤษฎีการเรยีนรูเ้พียงทฤษฎีเดียว (Saleh Al – 
Shehri, 2011; Tinmaz, H, 2012, pp. 240; Duke, B., Harper, G., & Johnston, M., 2013) จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยของทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) ในดา้นกระบวนการ
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เรยีนรู ้บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน (ศยามน อินสะอาด และ พนัทิพา อมรฤทธ์ิ, 2558; Siemens, 
G., 2004 ; Saleh Al – Shehri, 2011 ; Tinmaz, H, 2012 , pp. 240 ; Duke, B., Harper, G., & 
Johnston, M., 2013; Larson, M. B. & Lockee, B. B., 2013) ผูว้ิจยัไดส้รุปดงัแสดงในตาราง 9 

ตาราง 9 แนวทางการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม (Connectivism) 
ลักษณะการเรียนรู้  กระบวนการท่ีสรา้งการเช่ือมโยงท่ีเป็นปัจจุบันและยืดหยุ่นระหว่างแหล่ง

สารสนเทศ การติดต่อ กับแหล่งขอ้มูลท่ีประยุกตปั์ญหาจริง การเรียนรู ้การรู ้
และการคิด ถกูกระจายอยู่ในสงัคม และเครือข่าย การเรยีนรูต้อ้งการใหผู้เ้รยีน
ตดัสินหรอืเลือกใชป้ระโยชนจ์ากสารสนเทศ  

ความรู้  อยูร่อบตวัเรามากกวา่ในตนเอง และแหลง่ขอ้มลูท่ีกระจายอยูท่ั่วไป 
กระบวนการ
ออกแบบการ
เรียนรู้ 

บรบิททางสงัคมมีบทบาทในการออกแบบเนือ้หา โดยการใชแ้หลง่ขอ้มลูความรู ้
ต่างๆท่ีมีความน่าเช่ือถือและเผยแพรอ่ยู่ในการสนบัสนนุแนวทางในการเรยีนรู ้
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เนน้การเรียนรูแ้บบ
เครือข่ายในสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นทางการ ไม่ทางการ และนอกระบบ (Formal 
Informal Non-formal) ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

บทบาทผู้เรียน 
 

- ตดัสินใจในการเลือกทรพัยากรในการเรยีนรู ้
- คดักรองทรพัยากรขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆท่ีอยูใ่นโลกออนไลน ์
- ท าใหท้รพัยากรการเรยีนรูต้า่งๆ มีความหมายส าหรบัตนเอง 
- เช่ือมโยงความรูก้ับสังคมรอบตัวและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู ้ท่ี มี
ความหมายส าหรับตนเองและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน รู ้
ประยกุตใ์ชก้บัโลกความเป็นจรงิ 

บทบาทผู้สอน  
 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยผสมผสานสื่ออย่างหลากหลาย รวมทัง้การ
พิจารณาหวัขอ้หรอืประเด็นท่ีผูเ้รยีนสามารถสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูภ้ายนอก
ได ้
- เปิดช่องทางการสื่อสารท่ีใหผู้เ้รยีนสามารถปฏิสมัพนัธก์บัผูส้อน เพื่อนผูเ้รยีน 
หรือผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การสรา้งชุมชนออนไลน ์โดยผ่านโปรแกรมต่างๆ การใช ้
video conference เพื่อใหเ้กิดโหนดในการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีสามารถเรียนรู ้
แสดงความคิดเห็น อภิปรายไดท้ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 



 49 
 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม (Connectivism) 
- แนะน าผูเ้รยีนไดว้า่จะตอ้งหาความรูไ้ดจ้ากท่ีใด 
- จัดกิจกรรมบูรณาการเนือ้หาให้เขา้กับเทคโนโลยีและเลือกใชเ้ครื่องมือบน
เครอืข่ายอินเตอรเ์นตใหเ้หมาะสม 
- จดักิจกรรมอย่างนอ้ย 2 กิจกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดมี้ปฏิสมัพนัธก์นั  
- เป็นเพียงผูแ้นะน าเท่านั้น ไม่ไดส้อนโดยตรง แต่เนน้ใหผู้เ้รียนไดร้บัการฝึก
วิธีการในการเขา้ถึง ประเมิน สรา้งความรู ้จดัการ ตีความ ท าใหท้นัสมยั และ
การทา้ทายอปุสรรคเครอืข่ายความรูข้องพวกเขา 

โครงสร้างการ
เรียนรู้ 

โครงสรา้งท่ี 1 การเป็น “กลุ่ม” (ทางการท่ีสมาชิกบริหารจดัการโดยการตัง้กฎ
หรือขอ้แนะน าท่ีเป็นไปไดส้่วนบุคคล อาจจะทางออนไลน ์หรือการสอนแบบ
เห็นหนา้)  
โครงสร้างท่ี  2  “เครือข่าย” (ไม่ เป็นทางการ ท่ีสมาชิกไม่คงท่ี  สามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของการแบ่งปัน ความสนใจ ฝึกปฏิบตัิ เช่น 
MOOCs, rarely F2F ) ด้วยระดับ ท่ีหลากหลายของการมีส่วนร่วมและ
เก่ียวขอ้ง ผูเ้รียนตอ้งสรา้งโครงสรา้งการเรยีนรูส้่วนบคุคล สิ่งแวดลอ้มและการ
เช่ือมโยง ลกัษณะของเครอืข่าย ไดแ้ก่ ความหลากหลาย (diversity) (สถานท่ีท่ี
แตกตา่งกนั การรบัรู ้วฒันธรรม สมาชิก) ความเป็นอตัโนมตัิหรอืความสามารถ
ท่ีท าไดด้ว้ยตนเอง (การมีส่วนรว่มอย่างมีอิสระท่ีตัง้เป้าหมาย เลือกเครื่องมือ 
สรา้งการตัดสินใจและการเช่ือมโยง) การเปิดกวา้ง (ง่ายต่อการมีส่วนร่วม 
ขยายความตอ้งการ ง่ายต่อการเขา้ถึงระบบและซอฟแวร ์เปิดใหเ้ป็นสมาชิก 
ง่ายต่อการแบ่งปันและปฏิสัมพันธ์) และ การมีปฏิสัมพันธ์/ เช่ือมโยง (การ
เช่ือมโยงการเก่ียวขอ้งอย่างมีโครงสรา้งระหว่างแหล่งมนษุย ์และไม่เป็นมนษุย ์
และชมุชนท่ีสรา้งการเช่ือมโยงและความรูเ้ป็นหนึ่งเดียว) 

การประเมินผล สงัเกตไดจ้ากการปฏิบตัิการเรยีนรูจ้ากการไดร้บัประสบการณจ์ากคูผู่เ้รยีนหรอื
ผูเ้ช่ียวชาญ และการเรียนรูโ้ดยการท า การฝึกฝนให้มีประสบการณ์ ผูเ้รียน
สามารถบนัทึกประสบการณ์และวิเคราะห ์คน้ควา้ดว้ยตนเอง รูปแบบในเชิง
ตระหนกั ท่ีสามารถเช่ือมโยงเห็นภาพกวา้งได ้ดว้ยการสะทอ้นกลบับอ่ยๆ  โดย 
ซี เมนส์ และโดน  (Siemens & Downes. 2012) ได้ เสนอแนวทางของ                        
การประเมินทฤษฎีการเรยีนรูเ้ช่ือมโยงนิยม ดงันี ้
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม (Connectivism) 

• การมีส่วนรว่ม การปฏิสมัพนัธ ์– การมีส่วนรว่มของผูเ้รียนในกิจกรรม
เครือข่ายเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการท ากิจกรรมของผูเ้รียน วัดจ านวน
การมีสว่นรวม การผกูพนัในเชิงลกึ หรอือตัราการตอบสนอง  

• ความชดัเจนของการสื่อสาร- ผลของผูเ้รียนรูจ้ากการสื่อสารในบุคคล 
ไม่สรา้งความสบัสน ก ากวมในกลุม่สมาชิกท่ีในเครอืข่าย 

• การสนับสนุน- จ านวนหรือคุณภาพของการสนับสนุนทางบวกใน
เครือข่ายชุมชนท่ีเป็นผลลพัธจ์ากการแกปั้ญหา การตดัสินขอ้พิพาท 
และการจ าแนกองคค์วามรู ้(Concept) 

• อตัราของคูผู่เ้รยีนรู-้ การยืนยนัความสมัพนัธห์รอืการเป็นท่ียอมรบัของ
บคุคลในพืน้ฐานของชมุชนซึง่ดไูดจ้ากอตัราคูผู่เ้รยีน (Peer) 

• การพฒันาของประสิทธิภาพของเครือข่าย- ความส าเรจ็ของผูเ้รียนใน
การจัดตั้งเครือข่ายของแหล่งขอ้มูล การคัดกรอง และการวิเคราะห์
สารสนเทศท่ีมีจ านวนมากมาย แหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ และการ
จดัการสารสนเทศและการเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ความกา้วหนา้ของความสามารถและความถนดั – ความกา้วหนา้ของ
ความสามารถท่ีตระหนักหรือวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้ม คน้หา
ความสัมพันธ์ของบบุคคลในสิ่งแวดลอ้ม ท านายผล พัฒนาคุณค่า
หลักและหลักการ การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยภาษาในชุมชน
เครือข่าย ผลรวมและเป้าหมายของแหล่งขอ้มูล และการสรา้งและ
แบง่ปันแลง่ขอ้มลูท่ีหาไดอ้ยา่งมีประโยชน ์  

 

ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม(Connectivism)  เป็นทฤษฎีท่ีเน้นการเรียนรูใ้นสังคมชุมชน
ต่างๆท่ีมีความคิดท่ีหลากหลาย โดยผู้เรียนมีการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู ้(Node) ด้วยข้อมูลท่ี
ทันสมัยเป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ทั้งในตวัผูเ้รียนและนอกตวัผูเ้รียน โดยมีองคป์ระกอบคือ ขอ้มูล
สารสนเทศ การสรา้งเครือข่าย และการจดัการความรู ้ส  าหรบัการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าทฤษฎี
เช่ือมโยงนิยมมาใชใ้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ดา้นการสนับสนุนจัดกิจกรรมท่ีให้
ผูเ้รยีนคน้หาความรู ้แสดงความคิดเห็น อภิปรายอย่างหลากหลาย สรา้งความรูต้ามแบบแผนการ
เรียนรูข้องตน โดยมีแนวทางการประเมินการเรียนรูใ้นดา้นการมีส่วนรว่มในการปฏิสมัพนัธ ์การ
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เสวนาจากสงัคมออนไลน ์การมีเครือข่ายความกา้วหนา้ของความสามารถและความถนัดของ
ผูเ้รยีน 

5.2 แนวคดิความฉลาดรู้เทคโนโลย ี(Technology Literacy) 
ในแนวคิดความฉลาดรู ้เทคโนโลยี  (Technology Literacy) ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง

พฒันาการของ Literacy ท่ีในแต่ละยคุนัน้มีนิยามท่ีแตกต่างกนัก่อนท่ีจะกลา่วถึงความหมายและ
ลกัษณะของแนวคดิความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี (Technology Literacy)  

5.2.1 พัฒนาการความหมายของ “Literacy”  
ก่อนท่ีผูว้ิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี เพื่อท าความเขา้ใจให้

มากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัจะกลา่วถึงพฒันาการของนิยามค าวา่ Literacy ในเบือ้งตน้ก่อน ซึง่จากการศกึษา
ความหมายของ Literacy ตามท่ีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO: 2005, 2016) ไดก้ล่าวถึงความหมาย หรือพฒันาการของความหมาย
ของ Literacy โดยในช่วงก่อนทศวรรษ 1970 “Literacy” คือ การรูห้นังสือ การอ่านออกเขียนได ้
รวมทัง้การน าความรูไ้ปพฒันาทกัษะทางอาชีพ ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 เป็นช่วงท่ีแนวคิดของ เปา
โล แฟร ์มีอิทธิพลต่อวงการการศกึษาของโลก เปาโล แฟร ์มีแนวคิดทางดา้นการศกึษาว่า ตอ้งให้
ประชาชน รูเ้ท่าทัน เพื่อปลดแอกจากการเป็นทาส และสรา้งความเท่าเทียมกันในสังคม 
เพราะฉะนัน้ ค  าวา่ “Literacy” ในแนวคดินีค้ือการอ่านออกเขียนได ้หรอืการรูห้นงัสือ เป็นไปเพื่อให้
ประชากรไม่ถูกเอารดัเอาเปรียบ รูก้ลไกของสังคมแวดลอ้ม กระตุน้ให้ประชนชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ในช่วงทศวรรษท่ี1980-1990 เป็นช่วงท่ีธนาคารโลก (World Bank) ไดใ้ห้
ความส าคญัของการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาผูใ้หญ่ รว่มทัง้การเปลี่ยนแปลง
ของโลกท่ีเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน ์การศกึษาจะตอ้งรบัมือกบัเทคโนโลยีต่างๆท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ ดงันัน้ 
Literacy ในช่วงยคุนี ้คือ การรูห้นงัสือ อา่นออกเขียนได ้รว่มถึงการใชเ้ทคโนโลยี แลว้น าเทคโนโลยี
มาสรา้งสรรค์ อ านวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม ใน ค.ศ. 2000 เป็นยุคท่ี UNESCO ได้
ก าหนดทศวรรษแห่งการรูห้นังสือนานาชาติ (The United Nations Literacy Decade: 2003-
2012) การรูห้นงัสือเป็นหวัใจส าคญัของการศกึษาตลอดชีวิต หากประชากรเป็นผูท่ี้รูห้นงัสือ ก็จะ
น าพาตนเองสู่เสรีภาพทางความคิด สง่เสรมิสงัคมใหเ้กิดการพฒันาทางความคิด น าไปสู่เสรภีาพ
ทางดา้นความเป็นมนุษย ์และสงัคมแห่งประชาธิปไตย จากพฒันาการของความหมาย Literacy 
ทางองคก์ารการศกึษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO, 2005, 2016) 
จงึไดส้รุปความหมายของ Literacy ได ้4 แนวคดิ ไดแ้ก่ 
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แนวคิดท่ี1 ฐานะทกัษะพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน และการค านวณซึง่
รวมถึง การเขา้ถึง (access) ขอ้มลูสารสนเทศ การรูต้วัอกัษร การแปลความหมาย สามารถสื่อสาร
ขอ้มลูนัน้ได ้(UNESCO, 2016) สามารถท่ีจะคาดคะเน ตีความและตดัสินใจสถานการณไ์ด ้

แนวคิดท่ี2 ฐานะการน าไปใช ้ปฏิบตัิ และสรา้งฐานะ คือการน าความรูแ้ละ
ทกัษะต่างๆท่ีเกิดจากการเรียนรูม้าใชก้บัสถานการณแ์ละปฏิบตัิตามวิถีของสงัคมและวฒันธรรม
นัน้ๆ เป็น "การรูห้นังสือแบบเบ็ดเสร็จ" (functional literacy) ท่ีการรูห้นังสือเป็นเครื่องมือในการ
สง่เสรมิการใชชี้วิตประจ าวนัอยา่งมีคณุภาพ 

แนวคิดท่ี3 ฐานะกระบวนการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความสามารถในการสรา้งความรู ้
ดว้ยตนเอง มีการไตรต่รองในประสบการณ ์เนน้การเรยีนรูร้ว่มกนัและแบง่ปันกนั ซึง่จะช่วยใหเ้กิด
การพัฒนาทางดา้นจิตของแต่ละคนและสรา้งแนวทางปฏิบัติทางสังคม ในแนวคิดนีส้ามารถ
ประเมินการรูห้นังสือจากภารกิจและงานท่ีท า โดยมีกระบวนการเรียนรูข้องตนเองน ามาใชใ้น
กระบวนการทางสงัคม น าไปสูเ่สรภีาพทางสงัคมความเท่าเทียมกนัทางเพศ จรยิธรรม และสถานะ
ทางสงัคมเศรษฐกิจ 

แนวคิดท่ี4 ความหมายท่ีหลากหลาย เน่ืองจากแต่ละประเทศใหค้  าจ ากัด
ความของLiteracy ท่ีไม่เหมือนกนัขึน้อยูก่บัวฒันธรรมและสงัคมนัน้วา่จะก าหนดอยา่งไร 

นอกจากความหมายทั้ง 4 แนวคิดแลว้ องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยงัไดก้ลา่วถึงว่า Literacy นัน้เป็นความสามารถในการ
เขา้ถึง การเขา้ใจ การตีความ การสรา้งสรรค ์การสื่อสาร และการค านวณท่ีใชใ้นการอ่านและเขียน
ขอ้ความไดอ้ย่างหลากหลายและเหมาะสม  (UNESCO, 2004, 2005, 2016) ซึ่งจากความหมาย
ดังกล่าว ท าให้เกิดศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับ Literacy อีกมากมาย เช่น Informal Literacy, Media 
Literacy, Visual Literacy, Technology Literacy ฯลฯ อยา่งไรก็ตามความหมายของค าศพัทน์ัน้ก็
ยังอิงตามแม่บทของค าว่า Literacy ท่ีองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNESCO) ไดใ้หไ้ว ้

ส าหรบัในประเทศไทย ราชบณัฑิตยสถาน (2562) ไดบ้ญัญัติค  าว่า “Literacy”  
ว่า “ความฉลาดรู”้ ซึง่ไม่ไดห้มายถึง เพียงแค่การอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็นเท่านัน้ แต่ยงัรวมไป
ถึง การท่ีรูจ้ะอยู่ในสงัคมและรูเ้ท่าทนั (Ability to Survive) เพื่อใหมี้ความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
สังคมโลกในปัจจุบัน โดยกลุ่มความฉลาดรูท่ี้มีความจ าเป็นในปัจจุบันมี 8 กลุ่มดว้ยกัน (ราช
บณัฑิตยสภา, 2562, น. 2-5) ไดแ้ก่ 1) ความฉลาดรูใ้นเรื่องสงัคมดิจิทลัและเทคโนโลยี 2) ความ
ฉลาดรูใ้นเรื่องสงัคมสมยัใหม่ 3) ความฉลาดรูใ้นเรื่องวฒันธรรมและพหลุกัษณะ 4) ความฉลาดรู ้
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ในเรื่องคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์5) ความฉลาดรูใ้นเรื่องของสิ่งแวดลอ้มและธรรมชาติ 6) 
ความฉลาดรูใ้นเรื่องของศิลปะ ดนตรี กีฬา และสนุทรียภาพ 7) ความฉลาดรูใ้นเรื่องของอารมณ ์
สงัคม และการอยู่รว่มกัน และ 8) ความฉลาดรูใ้นเรื่องของสงัคม โลก และการมองอนาคต โดย
ความฉลาดรูใ้นเรื่องสงัคมดิจิทลัและเทคโนโลยี นัน้เป็นกลุ่มของความฉลาดรูท่ี้ส  าคญัท่ีสดุเพราะ
เป็นปัจจัยหลักท่ีน าสังคมในยุคปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่อย่างมาก 
(ไพฑูรย์  สินลารตัน์, 2563, น.3-4) ส าหรบัการวิจัยในครัง้นีจ้ึงใช้ “Technology Literacy” ใน
ภาษาไทยวา่ “ความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี”  ซึง่จะกลา่วในล าดบัตอ่ไป 

5.2.2 ความฉลาดรู้เทคโนโลย ี(Technology Literacy) 
จากการศึกษาความหมายของค าว่า Literacy ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

ความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี (Technology Literacy) โดยมีความหมายว่า ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ทัง้การเขา้ถึง การเขา้ใจ การวิเคราะห ์การประเมิน และการสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การ
ใชอ้ย่างรบัผิดชอบ พัฒนาการเรียนรู ้และแก้ปัญหาของตนเองและสังคม ซึ่งในนิยามของการ
ฉลาดรูเ้ทคโนโลยีนั้นอยู่บนพืน้ฐานของลกัษณะเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีความสามารถในการ
เช่ือมโยง ติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  (Cordes, C., Monke, L., & Talbott, S., 
1999 ;  Wonacott, Michael E., 2001 ; Technology Literacy Assessment Project, 2003 ; 
Shackelford, R., 2007 ; Florea, M., Rafeldt, L., & Youngblood, S.,  2008 ; Masucci, M., 
2008; Beaudry, J., &  Wilson, P., 2010; Blake, C., 2015; Russell, H., Kaschula, &  Andre, 
M. M., 2015; Avni, E. &  Rotem, A., 2016; UNESCO, 2005, 2016) ซึ่งจากความหมายจะ
พบว่าความฉลาดรูเ้ทคโนโลยีประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่  การเขา้ถึง การเขา้ใจ 
การวิเคราะห ์การประเมิน และการสรา้งสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) การเขา้ถึง (access) หมายถึง การระบขุอบเขตของขอ้มลูท่ีตอ้งการเขา้ถึง 
ลกัษณะ รูปแบบของแหลง่ขอ้มลูท่ีตอ้งการเขา้ถึง และวิธีการในการสืบคน้เขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูนัน้ๆ 

2) เขา้ใจ (understand) หมายถึง การเขา้ใจพืน้ฐานการใชง้านเทคโนโลยี 
กระบวนการใช้เทคโนโลยี และเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสารสนเทศท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี 

3) การวิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ความสัมพันธ์ของสารสนเทศการใช้เทคโนโลยี แบ่งหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ รวมทั้งวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบท่ีสง่ผลตอ่ชีวิตประจ าวนัในดา้นวฒันธรรม สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ตอ่ตนเองและ
ผูอ่ื้น 
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4) ประเมิน  (evaluate) หมายถึ ง การพิ จารณาความน่ าเช่ือ ถือของ
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยี การตดัสินคณุค่าในดา้นจรยิธรรม และวฒันธรรมของบรบิท
ทางสงัคม ความเหมาะสมท่ีค านงึถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้เมื่อใชส้ารสนเทศนัน้ 

5) สรา้งสรรค ์(create) หมายถึง การสรา้งองคค์วามรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยี
ในรูปแบบของตนเอง ออกแบบการแกปั้ญหาภายใตบ้รบิทของสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของตนอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสรา้งสรรคส์ารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูใ้นเรื่องท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยใชส้ื่อดิจิทลัและสิ่งแวดลอ้ม เขา้มาผสมผสานรว่มกนัและสื่อสารออกมาใหเ้กิดความ
เขา้ใจแก่ผูร้บัสาร 

สรุปไดว้่า แนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยีเป็นแนวคิดท่ีเนน้ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีในการพิจารณา ไตรต่รองในการใชเ้ทคโนโลยี แลว้น ามาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดสิ่งแปลก
ใหม่ โดยท่ีงานวิจยันีไ้ดน้  าแนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้ท่ีเน้นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา เข้าถึง 
พิจารณาความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ รวมทัง้การน าเอาสารสนเทศท่ีไดม้าประมวลสรา้งองค์
ความรูใ้หเ้กิดประโยชนต์อ่ไป 

5.3 ทฤษฎีภมิูคุ้มกัน (Inoculation Theory) 
ทฤษฎีการสรา้งภมูิคุม้กนั (Inoculation Theory) เป็นแนวคิดท่ี วิลเลี่ยม เจ แมคไกวร ์ 

(W.J. McGuire) นักจิตวิทยาท่ีให้ความสนใจในกระบวนการสื่อสารการชักจูงบุคคลในการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติให้มีทิศทางและปริมาณท่ีเหมาะสม โดยแมคไกวไ์ดใ้หค้วามสนใจในการ
เปลี่ยนทศันคติ ซึง่มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้(ณฐัวดี ปัญญาสกลุวงศ ,์ 2555, น. 13; McGuire, 1969 in 
Eagly, A.H. & Chaikin, S., 1993) ขัน้ท่ี 1 การน าเสนอ (Presentation) เป็นขัน้ท่ีผูร้บัขอ้ความจะ
ได้รับการน าเสนอด้วยข้อความชักชวน ขั้นท่ี 2 ขั้นเอาใจใส่ (attention) เป็นขั้นท่ีคนทั่ วไป
จ าเป็นตอ้งใหค้วามใส่ใจกบัสารท่ีไดร้บั การยอมรบัฟังจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเอาใจใส่ในสาร
หรือสื่อท่ีใชช้กัจูง ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท าความเขา้ใจ (Comprehension) นอกจากความเอาใจใส่แลว้ยงัมี
ปัจจยัอ่ืน เช่น สารท่ีสื่อจะตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ท าใหเ้กิดการปอ้งกนัตนเองจากผูร้บัสื่อ และขึน้อยู่กบั
สภาพจิตใจของผูร้บัสารดว้ย ขัน้ท่ี 4 ขัน้การยอมรบั (yielding)  โดยแบง่เป็น 3 แบบ แบบท่ี 1 การ
ยอมตามท่ีเกิดจากอิทธิพลของผูส้่งสาร แบบท่ี 2 การเลียนแบบท่ีผูร้บัตอ้งการเหมือนผูช้กัจงู แบบ
ท่ี 3 การยอมรบัไวภ้ายในตนเอง ท่ีผูร้บัเห็นประโยชนห์รือขอ้ดีจากการกระท านั้นๆ ขั้นท่ี 5 ขั้น
ความจ า (Retention)  การเปลี่ยนทศันคติจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการจ าเรื่องราวนัน้ๆ ดงันัน้
การตระหนักความส าคัญของสารชกัจูงและการไดร้บัสารชกัจูงบ่อยครัง้จะท าใหเ้กิดการจ าของ
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ผูร้บันัน้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีใ้นขัน้นีย้งัอาจเกิดจากการกลบัคืนของทศันคติท่ีเก็บไวจ้ากความทรงจ า 
(Fazio, 1986) และการผสมผสานทัศนคตินี ้กับสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องจากพฤติกรรมท่ีตั้งใจ 
(Fishbein & Ajzen, 1975) ขัน้ท่ี 6 ขัน้พฤติกรรม (behavior)  เป็นการแสดงการกระท าท่ีแสดงถึง
การมีทศันคตินัน้ๆ จากแนวคิดการเปลี่ยนทศันคติ น าไปสู่การพฒันาทฤษฎีการสรา้งภมูิตา้นทาน 
(Inoculation Theory) ของแมกไกว ์

แมคไกว ์(1964) ไดพ้ัฒนา “ทฤษฎีการสรา้งภูมิคุม้กัน (Inoculation Theory)” โดย
ช่ือทฤษฎีนีไ้ดเ้ปรียบเทียบกับทางชีววิทยาเก่ียวกับการสรา้งภูมิคุม้กันในการตา้นทานไวรสัให้
ส  าเร็จโดยการท าใหไ้วรสัอ่อนแอ การฉีดวัคซีนจึงเหมือนเป็นการไปกระตุน้ร่างกายใหส้รา้งภูมิ
ตา้นทานเพื่อปอ้งกนัไวรสัไม่ใหแ้พรเ่ชือ้ตอ่ไป เช่นเดียวกบัความเช่ือทางดา้นวัฒนธรรมท่ีไม่เคยถกู
โจมตีและฝึกใหมี้ขอ้โตแ้ยง้ในการป้องกนั จึงไม่เคยไดร้บัการพฒันาภมูิคุม้กนัในการตา้นทานต่อ
การชกัชวนภมูิตา้นทานจะสามารถเพิ่มขึน้ไดโ้ดยกระบวนการฉีดวคัซีนโดยใหผู้ร้บัสารไดเ้ผชิญกบั
ขอ้โตแ้ยง้ในความเป็นจริงบา้ง พรอ้มกับฝึกการโตแ้ยง้ใหผู้ร้บั แมคไกวจ์ึงน าแนวคิดนีม้าใชก้ับ
ทศันคติและความเช่ือท่ีเกิดจากการชกัชวนใหเ้กิดความคิดโตแ้ยง้และป้องกันจากการชกัชวนให้
ส  าเรจ็ จึงมีความเช่ือวา่หากเพิ่มโอกาสเสี่ยงหรอืการยั่วยเุพื่อใหไ้ดฝึ้กในการโตแ้ยง้อย่างมีเหตผุลก็
จะฝึกใหค้นสามารถสรา้งภมูิตา้นทานจากการชกัชวนหรอืยั่วยไุด ้

โดยแมคไกวไ์ดท้  าการทดลองโดยใชว้ิธีการตา้นทานการเปลี่ยนทัศนคติ 2 รูปแบบ 
(McGuire, 1969 in Eagly, A.H. & Chaikin, S., 1993) ไดแ้ก่  

1) ฝึกการสนับสนุน หมายถึง การสรา้งความแข็งแกร่ง และความมั่นคงใหแ้ก่
ทศันคติเดมิของตน โดยมีขัน้ตอนคือ  

1.1) การแสวงหาขอ้มลูสนบัสนนุ คือ การเพิ่มความรูท้างดา้นประโยชนข์อง
ทัศนคติท่ีตนยึดถือให้มากขึน้ หรือแผ่ขยายขอบเขตของประโยชน์ให้กวา้งขวางเด่นชัดยิ่งขึน้
กวา่เดมิ อาจท าไดโ้ดยตนเองหรอืการรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีทศันคติเช่นเดียวกบัตน  

1.2) การแสดงบทบาทสนบัสนนุเจตคติเดิมของตน การแสดงบทบาทจะช่วย
เพิ่มความรู ้และประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ การสรา้งความเก่ียวขอ้งระหว่างทัศนคติกับการพูด 
การกระท าใหเ้กิดความสอดคลอ้งและมั่นคง   

1.3) การเกาะยึดความคิดท่ีตอ้งการอนุรกัษ์กับเจตคติอ่ืนท่ีมีความมั่นคง
มากกว่า หมายถึง การสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีตอ้งการจะอนุรกัษ์กับพืน้ฐานทาง
จิตใจทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความมั่นคงถาวร เม่ือทศันคติเหล่านัน้มั่นคงแล้วการถูกปลกุป่ันโจมตีให้
คลอนแคลนอาจท าไดย้าก  
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2) ฝึกสรา้งภมูิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัรบัสถานการณถ์กูปลกุป่ันโจมตีให้
เกิดการเปลี่ยนเจตคติท่ีดีอยู่แลว้ ซึง่อาจเกิดจากการสรา้งสถานการณส์มมติใหไ้ดร้บัประสบการณ์
ถกูโจมตีอย่างอ่อนในประเด็นท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ซึ่งเลือกน าขอ้อา้งหรอืชกัจงูท่ีไม่รุนแรงนกัมา
พิจารณาก่อนเป็นล าดบั และฝึกใหผู้เ้รยีนหาขอ้โตแ้ยง้หรอืเหตผุลมาหกัลา้งขอ้อา้งเหลา่นัน้ โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้  

2.1) การหาหลกัฐานมาหักลา้งขอ้โจมตีอย่างอ่อน ท าไดโ้ดยการเตรียมหา
หลกัฐานมาใหพ้ิจารณาวิเคราะห ์หรอืหาหลกัฐานมาเองเมื่อไดม้าแลว้จะตอ้งฝึกการโตแ้ยง้หกัลา้ง
หลกัฐานท่ีมาจากการโจมตีนัน้ใหไ้ดอ้ย่างครบถว้น การฝึกโจมตีอย่างอ่อนและการฝึกปฏิเสธขอ้
โจมตีจะช่วยใหผู้ฝึ้กไดเ้ตรยีมตวัศกึษาหาขอ้เท็จจรงิเพิ่มเตมิในเรือ่งนีเ้พิ่มขึน้ดว้ยในโอกาสตอ่ๆ ไป 

2.2) การเตือนว่าจะถกูโจมตี โดยปกติแลว้บุคคลในกลุ่มเดียวกนัหรือสงัคม
เดียวกันมกัมีทัศนคติคลา้ยๆ กัน จึงไม่ค่อยไดพ้บผูท่ี้มีทัศนคติแตกต่างกัน เม่ือพบโดยไม่เขา้ใจ
ความหมายก็อาจท าใหเ้ช่ือตามการชกัจงูไดง้่ายหรอืหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านัน้ไม่ได ้ดงันัน้ถา้
มีการเตือนหรอืชกัจงูไปสูแ่นวทางท่ีเหมาะสมตัง้แตต่น้ จะช่วยใหผู้เ้รยีนไม่แปลกใจและไม่เผลอตวั
หรอืคลอ้ยตาม สามารถพิจารณาหาขอ้โตแ้ยง้หรอืหาวิธีท่ีเหมาะสม 

2.3) การฝึกลดความน่าเช่ือถือของผูท่ี้โจมตีหรอืผูช้กัจงู ท าใหผู้เ้รยีนตระหนกั
วา่ผูท่ี้จะมาชกัจงูใหเ้ปลี่ยนทศันคติท่ีน่าปรารถนานีย้อ่มเป็นผูท่ี้มีลกัษณะไมน่่าไวว้างใจ เพราะเป็น
การท าลายสงัคมโดยตรง นอกจากนัน้ผูช้กัจงูใหผ้ิดเป็นชอบนีย้่อมเป็นผูท่ี้ขาดขอ้มลูความรูด้า้นท่ี
ถูกท่ีควรเป็นผูท่ี้มีอคติและมีความรูเ้รื่องนีน้อ้ยกว่าผูเ้รียนเป็นอันมากจึงเป็นผูท่ี้ไม่มีลกัษณะท่ี
น่าเช่ือถือหรือน่าพอใจแต่ประการใด  ฉะนัน้จึงไม่ควรท่ีจะเห็นดว้ยกบัการชกัจูงของคนประเภทนี ้
ผลจากการทดลองของ แมคไกว ์พบว่า รูปแบบการฝึกสรา้งภูมิคุม้กันสามารถท าใหมี้ค่าเฉลี่ ย
ระดบัการชกัจงูสงูกวา่รูปแบบการฝึกสนบัสนนุ  

ดังนั้นทฤษฎีภูมิคุ้มกัน  ( Inoculation Theory)ของแมคไกว์สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายวงการ ตอ่มาไดน้ ารูปแบบการฝึกสรา้งภมูิคุม้กนัมาใชใ้นการวิจยั เช่นตวัอย่าง 
ความเช่ือในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์และการขับรถของวัยรุ่น ซึ่ งวัยรุ่นต่างก็มีข้อโต้แย้งท่ี
หลากหลาย โดยจดัใหมี้บทบาทสมมติจากการตอบสนองการชกัจงูทางสงัคมเก่ียวกบัแอลกอฮอล์
และการใหค้  าแนะน าท่ีสะทอ้นกลบัในการดื่มแอลกอฮอล ์ผลวิจยัพบกว่าวยัรุน่มีการความเช่ือใน
ดา้นการดื่มแอลกอฮอลน์อ้ยลง ส าหรบัทางดา้นการเมือง ฟาว และ เบอรก์ูม (Pfau & Burgoom. 
1988) ไดท้ดสอบโดยใหข้อ้ความท่ีเป็นการฝึกภมูิคุม้กนัในการรณรงคท์างการเมือง ซึ่งขอ้ความนี้
ไดถ้กูออกแบบในการสรา้งภมูิตา้นทานกบัผูส้นบัสนนุของผูล้งสมคัรเลือกตัง้กบัขอ้ความการโจมตี 
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ชกัจงูของผูส้มคัรฝ่ายตรงขา้ม ส าหรบัในประเทศไทย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ (2531) ได้
ศึกษาการพัฒนาคู่มือประกอบชุดฝึกอบรมการสรา้งคุณลักษณะของขา้ราชการพลเรือน และ 
แสวง ทวีคูณ (2538)  ศึกษาการฝึกเพื่อเสริมสรา้งจิตลกัษณะในการป้องกันพฤติกรรมทะเลาะ
วิวาทในผูเ้รียนอาชีวศึกษา โดยการใหส้ถานการณ์ท่ีผูช้กัชวนทะเลาะวิวาท แลว้ใหผู้เ้รียนฝึกการ
ตา้นทานความคิดหักลา้งความคิดท่ีไม่ดีนั้น แสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบการฝึกสรา้งภูมิคุม้กันนั้น
สามารถท่ีจะท าใหผู้ท่ี้ไดร้บัการทดลองมีภูมิคุม้กนัในทางดา้นความเช่ือ โดยการคิดหาเหตผุลใน
การหกัลา้ง โตแ้ยง้ กบัสิ่งท่ียั่วยจุนเกิดความความเช่ือท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกบัการใหเ้หตผุล
ของ แมคไกว ์ท่ีเสนอวา่การท่ีจะเกิดการสรา้งภมูิตา้นทานจากการชกัชวนนัน้ ตอ้งมีพืน้ฐาน 2 ดา้น 
คือ การคิด (Cognitive) และแรงจงูใจ (Motivational) โดยการคิดนัน้จะเป็นการฝึกใหใ้ชค้วามคิด
ในการป้องกันความเช่ือแนวคิดของตน  ซึ่งคนท่ีไม่ไดฝึ้กการคิดก็จะมีแนวโนน้ท่ีจะหลงเช่ือสิ่งท่ี
ชกัชวนหรือยั่วยุได ้ส่วนแรงจูงใจมกัไม่ไดถ้กูกระตุน้ใหผ้กูมดัในแนวปฏิบตัิท่ีส  าคญั เพราะความ
เช่ือท่ีไม่เคยโดนคกุคามท าใหไ้ม่สามารถต่อตา้นได ้แมคไกวใ์หเ้หตผุลว่าทัง้การคิดและแรงจูงใจ
ตอ้งน ามาใชใ้นการป้องกันการโดนการชักจูงดว้ย การขาดการฝึกทักษะสามารถหาคนท่ีคอย
แนะน าใหเ้กิดการปอ้งกนัในความเช่ือ การขาดแรงจงูใจตอ้งเสรมิในการสรา้งความตระหนกัถึงของ
ความอ่อนแอจากการโดนชกัจงูไดง้่าย ดงันัน้การคิดและการสรา้งแรงจงูใจจึงถกูน ามาประยกุตใ์ช้
ในการโตแ้ยง้  

จะเห็นว่า ทฤษฎีการสรา้งภมูิคุม้กนันี ้เนน้การสรา้งภมูิคุม้กนัใหเ้กิดกบัตนเองใน
การคดิใครค่รวญ ไตรต่รอง หาเหตผุล หลกัฐาน ยืนยนัใหช้ดัเจน จากสถานการณ ์ขอ้ความท่ีมายั่ว
ยุความเช่ือหรือทัศนคติเดิมของตน ดงันั้น การมีภูมิคุม้กันในท่ีนีจ้ึงหมายถึง การมีความพรอ้ม
ทางการรูค้ิด แรงจูงใจ และวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงพอท่ีจะจัดการกับสถานการณ์ยั่วยุหรือการ
ปลกุป่ันโจมตีจากบคุคลอ่ืน ดว้ยจิตท่ีแข็งแกรง่และความสามารถในการเตรยีมตนหลายดา้น (งาม
ตา วนินทานนท.์ 2551) ซึ่งแนวคิดนีเ้ป็นการเสรมิใหบ้คุคลไม่หลงเช่ือค ายั่วยไุดง้่าย ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสถานการณปั์จจุบนัท่ีมีข่าวสารมากมายจากสื่อเทคโนโลยี  สอดคลอ้งกบัการวิจยัของวนัวิสา 
สรีระศาสตร ์(2554) ท่ีไดศ้ึกษาปัจจยัเชิงสาเหตดุา้นสถานการณท์างสงัคม และการมีภูมิคุม้กัน
ทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชอ้ินเตอรเ์น็ตอย่างสรา้งสรรค ์และปลอดภยัของนกัเรยีนหญิง
ระดบัมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการใชอ้ินเตอรเ์น็ตอย่าง
สรา้งสรรค์และปลอดภัย สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีมีภูมิคุ้มกันทางจิตสูง จะมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภยั และมีการเรียนรูม้ากกว่านกัเรียนท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม ผูว้ิจยัจึงได้
น าแนวคิดนีม้าใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนคิด ไตรต่รอง ผ่านการ
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โตแ้ย้งทางความคิด โดยการพบสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น บทบาทของผู้สอนคือ การก าหนด
สถานการณต์่างๆ การฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัการคิด เพื่อเผชิญกบัสถานการณต์่างๆ ซึ่งมีประโยชนต์่อ
ผู้เรียนในการเผชิญในการปรบัตัว แก้ปัญหาให้สามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ  ได้ใน
ภายหลงั 

จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีภมูิคุม้กนั สามารถสรุปกระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ด้
ดงันี ้  

1. การพบสถานการณ ์เพื่อใหเ้กิดการกระตุน้กบัผูเ้รียน ใหเ้กิดประเด็นท่ีทา้
ทาย ในการคิดว่าประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียนนัน้ถกูหรือผิด เป็นการคกุคามทางความคิดใหเ้กิด
การพิจารณา ทบทวน 

2.การเสนอแนวความคิด เป็นการเตือนหรอืการอภิปรายรว่มกนัว่า ผูเ้รยีนแต่
ละคนมีความเช่ือเดิมอย่างไร แลว้ผูอ่ื้นมีมุมมองอย่างไร แลว้แนวความคิดนัน้เหมาะสมหรือไม ่
โดยผูส้อนคอยดแูลเพ่ือใหมี้การเสนอในมมุมองท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

3.การพิสูจนด์ว้ยตนเอง ดว้ยการใหผู้เ้รียนร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดเดิมของ
ตนและพิจารณาแนวคิดมุมมองของผูอ่ื้น โดยการหาขอ้มลูท่ีจะเสริมและหักลา้ง โดยในแนวคิด
มมุมองตา่งๆ นัน้จะตอ้งเป็นไปในทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

ส าหรบัการวิจยันีผู้ว้ิจยัไดน้  ากระบวนการของทฤษฎีภมูิคุม้กนัมาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ดว้ยการสรา้งสถานการณใ์หผู้เ้รียนเรียนรูท่ี้จะกลั่นกรองขอ้มลู เลือกใช้
ข้อมูล มีจรรยาบรรณและมารยาทของการใช้เทคโนโลยี เพื่อสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดหลักในการคิดตาม
กระบวนการเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันท่ีเม่ือผู้เรียนพบสถานการณ์ในชีวิตจริง สามารถ
เตรยีมพรอ้มรบัความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

5.4 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project - Based Learning: PBL)  
การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นการจดัการเรียนการรูท่ี้ช่วยพฒันาทกัษะในการ

เรียนรูแ้ละการคิดใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ช่วยใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตส์ิ่งท่ีได้
เรียนรูไ้ปแลว้มาแก้ปัญหาในการท าโครงงาน หรือผลิตชิน้งานอย่างสรา้งสรรค ์เป็นกิจกรรม ท่ี
เช่ือมโยงกบับรบิทจรงิของผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเช่ือมโยงการเรยีนไปสู่การน าไปประยกุตใ์ช้
ไดจ้ริงในชีวิตจริง (ทิศนา แขมมณี,  2555, น. 138-139) เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า มี
ทศันคติท่ีดี และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง มากกว่าท่ีจะน าความรูไ้ปใชใ้นการ
สอบเท่านัน้ (เวชฤทธ์ิ องักนะภทัรขจร,  2555)  
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ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียน
การรูอ้ย่างหนึ่งท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยให้
ผูเ้รยีนไดร้ว่มกนัเลือกท าประเด็นหรอืหวัขอ้ท่ีสนใจ วางแผน และลงมือปฏิบตัิงานตามแผนงานท่ีได้
วางไวจ้นไดข้อ้คน้พบ หรอืสิ่งประดษิฐ์ใหม่ ฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคิด สามารถคน้ควา้และแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง เป็นการพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละการท างานรว่มกับผูอ่ื้น (พฒันาคณุภาพวิชาการ , 
สถาบนั,  2545, น.3; วฒันา ระงบัทุกข,์  2545, น. 59; ทิศนา แขมมณี,  2555, น. 139; ชยัวฒัน ์
สทุธิรตัน,์ 2558, น. 356) 

การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุ้น
ความอยากรูอ้ยากเห็นของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนเลือกประเด็นดว้ยตนเอง ใหส้อดคลอ้งกับสภาพจริง  
เพื่อใหเ้ห็นคณุค่าของการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาศกัยภาพของตนเอง ไดฝึ้กความ
รบัผิดชอบ มีเสรีภาพในการท ากิจกรรม รวมทั้งการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์  รูจ้ักคิดใหเ้ป็น
ระบบและประเมินดว้ยตนเอง (คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ, ส านกังาน, 2542, น. 4; 
ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน,์ 2558, น. 356-357)  

ส าหรบัการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานมีขัน้ตอน (วิชยั แหวนเพชร, 2530, น. 249; 
เจียมใจ บุญแสน, 2536, น.13;  เลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ, ส านกังาน, 
2550; ทิศนา แขมมณี, 2555, น.139-140; ดษุฎี โยเหลาและคณะ, 2557) ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมความพรอ้ม ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มท าความเขา้ใจการจดัการเรียนรู ้
แบบโครงงาน ผูเ้รียนท าความเขา้ใจในการจดักิจกรรมท าโครงงานทัง้เป้าหมาย กระบวนการจดั
กิจกรรม  

2. ขัน้ก าหนดปัญหา ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัอภิปรายเพื่อคน้หาปัญหา ประเด็น
ท่ีสนใจท่ีจะน ามาวางโครงงาน โดยการก าหนดสถานการณ ์ศกึษาสถานการณ ์เลน่เกม ดรููปภาพ 
หรอืผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้ค  าถามเก่ียวกบัสาระการเรยีนรูท่ี้ก าหนดในแผนการจดัการเรยีนรูแ้ตล่ะ
แผน ศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้หรือใหผู้เ้รียนท าการส ารวจเบือ้งตน้เก่ียวกับปัญหาท่ีตนเองสนใจ
จากนัน้ผูเ้รียนเลือกปัญหา และตัง้จุดประสงคข์องการศึกษา โดยผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เลือกประเด็นท่ีสนใจ และเป็นไปไดท่ี้เหมาะแก่การน าไปท าโครงงาน 

3. ขัน้วางแผน เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนรว่มกนัวางแผนการด าเนินโครงงาน โดยการระดม
ความคิด อภิปราย เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ โดยผูส้อนใหค้  าแนะน าควบคู่กนัไประหว่างท่ี
ผูเ้รยีนรว่มกนัวางแผนอยู ่โดยการวางแผนนัน้ประกอบดว้ย  

3.1 ช่ือโครงงาน ความมาของโครงงาน  
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3.2 เหตผุลท่ีจะตอ้งจดัท าโครงงานนี ้ 
3.3 วตัถปุระสงคข์องโครงงาน 
3.4 เจา้ของโครงงาน โดยระบวุา่ผูจ้ดัท าโครงงานมีใครบา้ง  
3.5 ท่ีปรกึษา โดยระบวุา่ผูใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการท าโครงงาน 
3.6 สถานท่ีปฏิบตัิโครงงาน โดยระบวุ่าใชส้ถานท่ีใดในการด าเนินการจดัท า

โครงงาน  
.7 วนัเวลาในการปฏิบตัิงาน โดยระบวุ่าใชเ้วลาวนัเดิมและเสรจ็สิน้โครงงาน

เม่ือใด  
3.8 งบประมาณในการด าเนินการ โดยระบุว่าใชง้บประมาณเท่าใดแยกเป็น

รายการในการใชจ้่ายเรือ่งใดบา้ง  
3.9 วิธีการศึกษาคน้ควา้ โดยระบุว่าใชว้ิธีหาขอ้มูลอย่างไรบา้ง ในการท า

โครงงานจนบรรลมุุง่หมาย 
3.10 เครือ่งมือ โดยระบอุปุกรณว์สัดใุด ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นโครงงาน 
3.11 ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั โดยคาดวา่โครงงานท่ีท าสามารถแกปั้ญหาอะไรได้

บา้ง แลว้จะไดผ้ลการด าเนินงานครัง้นีอ้ยา่งไรบา้ง 
4. ขัน้ลงมือปฏิบตัิ ผูเ้รียนด าเนินการตามท่ีไดว้างแผนไว ้จนกระทั่ งโครงงานนัน้

เสรจ็เรียบรอ้ยตามเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวก ติดตามการท า
โครงงานของผูเ้รยีน และใหค้วามช่วยเหลือและการเสรมิแรงตามสมควร  

5. ขัน้น าเสนอผลงาน ผูเ้รียนสรุปผลจากการลงมือปฏิบัติโครงงาน โดยผูส้อน
อาจกระตุน้ผูเ้รยีนในการเขียนสรุปโครงงาน จากนัน้ผูส้อนออกแบบกิจกรรมหรือจดัเวลาใหผู้เ้รยีน
น าเสนอผลงานของตนเพื่อใหผู้อ่ื้นวิพากษว์ิจารณผ์ลงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั 

6. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นท่ีผู้สอนและผู้เรียนประเมินว่าโครงการนั้นบรรลุ
เปา้หมายหรอืไม่ และไดป้ระโยชนอ์ยา่งไรบา้ง  

จากขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน บทบาทของผูส้อนมีหนา้ท่ีในการ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการคน้หา คิดประเด็น โดยอาจสรา้งสถานการณ ์ตัง้ค  าถามใหผู้เ้รยีนเกิดการ
ครุ่นคิด รวมทั้งติดตามการด าเนินกิจกรรมของผูเ้รียนอยู่สม ่าเสมอ เม่ือท าโครงงานเสร็จผูส้อน
จะตอ้งจัดเวลาใหผู้เ้รียนน าเสนอโครงงาน รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในการท าโครงงาน โดยตอ้ง
ค านงึถึงคณุคา่ คุม้คา่กบัเวลา ทนุท่ีท า มีความเป็นไปได ้ 
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ส าหรบัผูเ้รยีน การเรยีนรูแ้บบโครงงานใหโ้อกาสผูเ้รยีนในการพฒันาศกัยภาพตนเอง
ไดอ้ย่างเสรีตามท่ีผู้เรียนสนใจ รวมทั้งยังไดพ้ัฒนาทักษะทางการคิด การแก้ปัญหา สามารถ
ผลิตผลงานออกมาได ้ดงัตวัอย่างงานวิจยัท่ีผ่านมา เช่น นยันา จนัทมิตร (2547) ไดศ้กึษาผลการ
สอนแบบกิจกรรมโครงงาน ในวิชาภาษาไทยท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความรบัผิดชอบ
ของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผล
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยใชกิ้จกรรม
โครงงานวิชาภาษาไทย พบว่า ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมโครงงานวิชาภาษาไทย มีผลการเรียน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั .05 รวมทัง้สามารถพฒันาทักษะการคิด การสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากผู้เรียนต้องแสวงหาความรูต้่าง ๆ มาช่วยแก้ปัญหา หรือท า
โครงงานใหเ้ป็นรูปธรรม เกิดเป็นชิน้ผลงาน  ศยามน อินสะอาด (2555) ท าการวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project - Based Learning) ในรายวิชาเกม
และสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษาส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความรูค้วามเขา้ใจ เกิดทกัษะการคิดในกระบวนการออกแบบเกมได้อย่างเป็นระบบ สามารถผลิต
ชิน้งานท่ีมีคณุภาพได ้อีกทัง้การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานยงัช่วยพฒันาดา้นจิตพิสยั ใหเ้ป็นผูท่ี้
ปฏิสมัพันธ์ภายในทีมเป็นอย่างดี รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ร่วมมือกับเพื่อนในทีม ฝึกความ
รบัผิดชอบ  

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานมาใชใ้นการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ้ ในการวางแผนการด าเนินงานของผูเ้รียนในการคน้หาประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจและ
กระบวนการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบ  

5.5 การสร้างความรู้ผ่านส่ือดิจิทัลของผู้เรียน (LGDM: LEARNER-GENERATED 
DIGITAL MEDIA) 

แนวคิดการท่ีผูเ้รียนสรา้งเนือ้หาในการเรียนรูข้ึน้เองช่วยพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
การเรยีนรูร้ว่มกนั การคิดวิจารณญาณ และแรงจงูใจ รวมทัง้ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี แนวคิดนีไ้ดมี้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเรียนรูใ้นปัจจุบัน โดยรูปแบบมี
ดว้ยกนั 8 องคป์ระกอบ (Reyna, J., et al, 2015) ไดแ้ก่ 

1. แนวทางการสอน (Pedagogy) แนวทางการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคิดนีเ้นน้ให้
ผูเ้รียนไดล้งมือท าเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ตวัอย่างตามแนวคิดนีค้ือการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) การเรียนรูแ้บบรว่มพลงั (Collaborative Learning) การเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรูก้ับกลุ่มเพื่อน (Peer – Assisted Learning) และ
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กรณีศกึษา (Case Study) ซึง่สามารถใชแ้นวคดิการจดัการเรยีนรูด้งักลา่วมาใชใ้นการประเมินการ
เรียนรูผู้เ้รียนได ้อย่างไรก็ตามในการมอบหมายงานใหผู้เ้รียนตอ้งพิจารณาว่า “ท าไมเราถึงตอ้ง
เรยีนรูใ้นแนวทางนี”้ ซึง่เป็นการเริม่ตน้ในการด าเนินงานตามแนวคดินี ้

2. การฝึกฝนนกัเรียน (Student Training) การฝึกฝนใหผู้เ้รียนสรา้งการน าเสนอ
ออนไลน ์ตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนพิจารณาดงันี ้1) รูปแบบการน าเสนอออนไลน ์2) การออกแบบแต่ละ
ฉาก 3) ทฤษฎีสี 4) เทคนิคการพิมพ์ 5) การใช้รูป 6) การบันทึกเสียง 7) คุณภาพและความ
ละเอียดของวีดีทศัน ์8) การท าเฟรมวีดีทศันแ์ละช็อต 9) สตอรี่บอรด์ 10) เครื่องมือท่ีสามารถผลิต
การน าเสนอออนไลน ์ผูเ้รยีนตอ้งรว่มระดมสมองเพื่อออกแบบการน าเสนอ โดยผูส้อนจะตอ้งใหผ้ล
ยอ้นกลับ (feedback) ส าหรบัในองคป์ระกอบนี ้ผูเ้รียนตอ้งพิจารณาว่า “ฉันสามารถสรา้งสื่อ
น าเสนอไดอ้ยา่งไร”  

3. แหลง่วีดีทศันอ์อนไลน ์(Hosting of Video) โดยการเลือกบรกิารแหล่งวีดีทศัน์
ออนไลนท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยแหล่งวีดีทศันส์ามารถท่ีจะเขา้ถึงผูเ้รียนได้
เพื่อใหส้ามารถเขา้ไปรว่มกนัอภิปรายและพิจารณาแนวคิด ตวัอย่างของแหล่งวีดีทศัน ์เช่น ยทููบ 
(Youtube) ท่ีให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ ส  าหรบัในองค์ประกอบนี ้
ผูเ้รยีนตอ้งพิจารณาวา่ “ฉนัสามารถอปัโหลดสื่อท่ีน าเสนอไดท่ี้ไหน”  

4. การก าหนดสิ่งท่ีตอ้งท า (Marking Schema) โดยใหผู้เ้รยีนก าหนดสิ่งท่ีตอ้งท า 
โดยใชรู้บรกิในการก าหนดเปา้หมายใหท้ างานไดต้ามกระบวนการ ส าหรบัในองคป์ระกอบนี ้ผูเ้รยีน
ตอ้งพิจารณาวา่ “จะท าอยา่งไรใหส้ื่อน าเสนอไปถึงเปา้หมาย”  

5. การท างานกลุม่ (Group Contribution) สมาชิกในกลุม่ท างานรว่มกนั โดยการ
พิสจูนก์ารท างานรว่มกนัคือ การประเมินตนเองและเพื่อนผูเ้รยีน ส าหรบัในองคป์ระกอบนี ้ผูเ้รียน
ตอ้งพิจารณาวา่ “แน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ทกุคนมีสว่นรว่มในการท าสื่อน าเสนอออนไลน”์  

6. การใหผ้ลยอ้นกลบั (Feedback) การใหผ้ลยอ้นกลบัเป็นการใหข้อ้มลูเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจในการท างานตรงกนัน าไปสูเ่ปา้หมายในการท างานเดียวกนั โดยผูเ้รยีนตอ้งการผล
ยอ้นกลบัในการท างานเพื่อใชใ้นการวางแผนในการท างานต่อไปในอนาคต และช่วยใหผู้เ้รียน
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบัในองคป์ระกอบนี ้ผูเ้รียนตอ้งพิจารณาว่า “เราจะท าสื่อ
น าเสนอตอ่ไปอยา่งไร”  

7. การสะทอ้นของผูเ้รยีน (Student Reflection) เป็นการใหผู้เ้รยีนบอกถึงสิ่งท่ีได้
เรยีนรูจ้ากการท างานจากการใชแ้นวคิดนี ้ส  าหรบัในองคป์ระกอบนี ้ผูเ้รยีนตอ้งพิจารณาว่า “จาก
การท ากิจกรรมไดเ้รยีนรูถ้ึงพฒันาการไดอ้ยา่งไร”  
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8. การประเมินผล (Evaluation) เปา้หมายของการประเมินผลคือการผลิตขอ้มลู
ท่ีจะช่วยปรบัปรุงกิจกรรมต่อไป โดยอาจใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การท างานกลุ่ม 
(Group contribution) การให้เกรด (grade Attained) ส าหรับในองค์ประกอบนี้ ผู้เรียนต้อง
พิจารณาวา่ “สิ่งใดท่ีตอ้งปรบัปรุง พฒันา”  

ส าหรบัแนวทางในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคิดการสรา้งความรูผ้่านสื่อดิจิทลัของ
ผูเ้รียน (LGDM: LEARNER-GENERATED DIGITAL MEDIA) ไดมี้ผูน้  าไปศึกษาในฐานะท่ีเป็น
เครือ่งมือในการประเมินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยมีเปา้หมายเพื่อสง่เสรมิผูเ้รยีนในการสรา้งเนือ้หา
ท่ีผลกัดนัความเขา้ใจของวิชาท่ีสอนและวดัทัศนคติเก่ียวกับการสรา้งความรูผ้่านสื่อดิจิทัลของ
ผูเ้รียน โดยศึกษาจากผูเ้รียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผูเ้รียน 21 กลุ่ม กลุ่มละ 2-5 คน ใน
รายวิชาภูมิศาสตร ์ผลการศึกษาพบว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยการสรา้งความรูผ้่านสื่อดิจิทัลของ
ผูเ้รยีนสามารถสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นรายวิชาภมูิศาสตร ์และฝึกการฉลาดรูส้ื่อดิจิทลั สง่เสรมิทกัษะ
การสรา้งสื่อดิจิทลั ส  าหรบัในการท างานกลุม่ผูเ้รยีนมีการจดัการอย่างเป็นระบบและมีบทบาทการ
ท างานอยา่งชดัเจน (Reyna, J., et al, 2016) 

โดยสรุป  แนวคิดนีเ้ป็นการเนน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งการเรยีนรูจ้ากการน าเสนอสื่อออนไลน์
ตามประเด็นท่ีไดร้บัมอบหมาย  เป็นการให้ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากการท างาน ไดฝึ้กฝนการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากการแสดงความคิดเห็นจากการน าเสนอความรูโ้ดยการ
น าเสนอผ่านสื่อ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดของทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม ท่ีเนน้การเรียนรูจ้าก
แหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย โดยผูว้ิจัยน าแนวคิดนีไ้ปบูรณาการกับรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ในล าดบัตอ่ไป 

5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ส าหรบัการประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนในการวิจัยในครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้ทั้งการ

ประเมินความก้าวหน้า (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุปรวม  (Summative 
Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินท่ีไม่เน้นแค่ประเมินการเรียนรู ้(Assessment of Learning) 
เท่านั้น  แต่จะบูรณาการการประเมินเพื่ อการเรียนรู ้(Assessment for Learning/ Learning 
Feedback) และการประเมินขณะเรียนรู ้(Assessment as Learning) ไปดว้ยกัน เช่น ประเมิน
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูท่ี้จะท างานร่วมกับผูอ่ื้น ท างานเป็นทีม เรียนรูใ้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดว้ยการท างานท่ีซบัซอ้น เรยีนรูใ้นการพดูเพื่อการสื่อสาร เรียนรูใ้นการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร ใหเ้รยีนรูเ้รือ่งเทคโนโลยี และการใชป้ระโยชนเ์พื่อพฒันาความเป็นพลเมืองทัง้ระดบัทอ้งถ่ิน
และโลก โดยการประเมินจะมีทัง้ประเมินความกา้วหนา้ และประเมินผลสรุปรวม เนน้การประเมิน
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ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยใชก้ารประเมินตนเองเป็นหลกัท่ีส  าคญั  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน
เพื่อการเรียนรู ้ (Assessment  for  Learning) เป็นกระบวนการในการคน้หาและตีความหมาย 
หลกัฐานตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนและผูส้อนเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบั
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  เปา้หมายการเรยีนรูท่ี้ผู้เรยีนจะตอ้งบรรล ุ และการบรรลเุปา้หมายท่ีตอ้งไป
ใหถ้ึงนัน้ท าอยา่งไร การประเมินเพื่อการเรยีนรูจ้งึเป็นองคป์ระกอบหลกัของการเรยีนรู ้การประเมิน
นีมี้ความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรบัผูส้อนในการปรบัเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใ้หเ้กิดผลการ
พฒันาในตวัผูเ้รยีนแต่ละคนอย่างดีท่ีสดุ การประเมินตามแนวคิดนีผู้ส้อนจะเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้รยีนรายบคุคลเพื่อกระตุน้และช่วยเหลือผูเ้รยีนใหบ้รรลผุลการเรยีนรูต้ามเปา้หมายในขัน้ตอ่ๆ 
ไป  นั่นคือการประเมินเพื่อการเรียนรูจ้ะเป็นหวัใจส าคญั ว่าผูเ้รียนจะตอ้งท าอย่างไร  หรือเรียนรู ้
อย่างไร หลังจากท่ีรูผ้ลการประเมินของตนเองแล้ว (สมาพร มณีอ่อน, 2559) โดยสรุปการ
เปรยีบเทียบการประเมินเพ่ือการเรยีนรู ้และการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (โชติมา หนพูรกิ, 
2553) ดังตาราง 10 และประเภท เป้าหมาย และลักษณะของการประเมิน (คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ส านกังาน, 2557) ในตาราง 11 

ตาราง 10 เปรยีบเทียบการประเมินความกา้วหนา้และการประเมินผลสรุปรวม 

การประเมินความก้าวหน้า 
(Formative/ Assessment for learning) 

การประเมินผลสรุปรวม 
(Summative/ Assessment for learning) 

1. เกิดขึน้ระหวา่งการสอน 1.เกิดขึน้เมื่อสอบจบหน่วย 
2.ตลอดเวลา 2. เป็นระยะ 
3. ขอ้มลูยอ้นกลบัแบบบรรยาย 3. ขอ้มลูยอ้นกลบัประเมนิ 
4. ไม่มีเกรด 4. มีเกรด 
5. เนน้กระบวนการ 5. เนน้ผลผลติ 

ตาราง 11 ประเภท เปา้หมาย และลกัษณะของการประเมิน 

ประเภทการประเมิน เป้าหมายการประเมิน ลักษณะของการประเมนิ 
การประเมินความก้าวหน้า 
(Formative Assessment) 

เป็นการประเมินเพ่ือการเรยีนรู ้
(Assessment for  Learning) คือ 
กระบวนการประเมินเพ่ือพฒันา

- เกิดขึน้ก่อนเริม่การจดักิจกรรม
การเรยีนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รยีนสามารถ
ตดัสินความพรอ้มของผูเ้รยีนท่ีจะ
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ประเภทการประเมิน เป้าหมายการประเมิน ลักษณะของการประเมนิ 
ผูเ้รยีน เรยีนรูว้ิธีการเรยีนรู ้ท่ี
ด  าเนินการโดยผูส้อนและผูเ้รยีนใน
การใชข้อ้มลูสารสนเทศทางการ
ประเมินเพ่ือระบแุละวินิจฉยัจดุเดน่
และจดุท่ีตอ้งปรบัปรุงของผูเ้รยีน สู่
การปรบัปรุงการเรยีนรูห้รอืการท างาน
ของผูเ้รยีน จนผูเ้รยีนสามารถปรบัปรุง
วิธีการเรยีนรู ้วางแผนการเรยีนรูใ้น
ขัน้ตอนตอ่ไปใหส้  าเรจ็ได ้

เรยีนรูอ้งคค์วามรูแ้ละทกัษะ
กระบวนการใหม่และใหข้อ้มลู
สารสนเทศท่ีน่าสนใจแก่ผูเ้รยีนและ
การเรยีนรูท่ี้ผูเ้รยีนพงึพอใจ 
- เกิดขึน้บอ่ยและตอ่เน่ืองระหวา่ง
การเรยีนรู ้ขณะท่ีผูเ้รยีนก าลงัเรยีนรู ้
องคค์วามรูแ้ละปฏิบตัิงานตาม
ทกัษะ 

เป็นการประเมินขณะการเรยีนรู ้
(Assessment as  Learning) คือ 
กระบวนการประเมินท่ีผูเ้รยีนได้
วิเคราะหจ์ดุอ่อนจดุแข็งของตนเอง
เพ่ือปรบัปรุงการเรยีนรูแ้ละผลงาน
ของตนเองไดด้ว้ยการสง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนสะทอ้นความรู ้ความสามารถ
ของตนเอง ประเมินการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง รูว้ิธีใชก้ารประเมินเพ่ือการ
เรยีนรูส้ิ่งใหม่ จนผูเ้รยีนกลายเป็นผู้
ประเมินตนเองอยา่งมีประสทิธิภาพ 
สง่ผลใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาให้
สามารถควบคมุการรูค้ิดของตนเองได้
ในท่ีสดุ 

- เกิดขึน้บอ่ยและตอ่เน่ืองระหวา่ง
การเรยีนการสอน ดว้ยการ
สนบัสนนุตน้แบบ และแนะน าจาก
ผูส้อนอยา่งตอ่เน่ือง 
- เพ่ือประเมินทกัษะทั่วไปของ
ผูเ้รยีนดว้ยตนเอง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งทกัษะการคิดขัน้สงูท่ีก าหนดให้
เป็นเปา้หมายการเรยีนรู ้
- ผูส้อนใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ี
สนบัสนนุใหก้ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมี
ศกัยภาพมากขึน้ 
- ผูเ้รยีนประเมินตนเองโดย
ไตรต่รองเปา้หมายการเรยีนรูท่ี้ได้
ก าหนดรว่มกนัระหวา่งผูเ้รยีนกบัครู
อยา่งตอ่เน่ือง 

การประเมนิผลสรุปรวม 
(Summative Assessment) 

เป็นการประเมินผลการเรยีนรู ้
(Assessment for  Learning) คือ การใช้
หลกัฐานการเรียนรูเ้พ่ือประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดว้ยการเทียบ
กบัเกณฑ ์หรือมาตรฐานการเรียนรู ้

- เกิดขึน้ตอนจบปลายภาค/ ปลายปี 
- เพ่ือประเมินวา่ผูเ้รยีนรอบรูต้าม
เนือ้หาและทกัษะในรายวิชาไดเ้พียงไร  
- เพ่ือตดัสินผลการเรยีนโดยเทียบกบั
เกณฑห์รอืมาตรฐานการเรยีนรู ้
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จากการศึกษาแนวคิดการประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียน สรุปไดว้่า ในการประเมิน
การเรยีนรูใ้นปัจจบุนัเป็นการประเมินท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนไดท้ราบถึงพฒันาการในการเรยีนรูข้องตนเอง 
จึงมีเป้าหมายการประเมินเพื่อการเรียนรู ้(Assessment for Learning) และการประเมินขณะการ
เรียนรู ้(Assessment as Learning) รูปแบบการประเมินท่ีน ามาใช้เพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ดงักลา่วจึงเป็นการประเมินความกา้วหนา้ (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุปรวม 
(Summative Assessment)  

ซึ่งในการวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้  าแนวคิดการประเมินความก้าวหน้า(Formative 
Assessment)  เพื่อติดตามพัฒนาการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ โดยผูว้ิจยัใชเ้ครื่องมือแบบประเมินชิน้งาน และแบบสะทอ้นคิด เพื่อติดตามสงัเกต
พฤติกรรมของผูเ้รยีนในการท างาน และเป็นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัในแตล่ะกิจกรรมท่ีจดัการเรยีนรู ้
ตามแผนการเรียนรู ้เพื่อบอกจุดท่ีต้องพัฒนาและปรบัปรุง ส าหรับการประเมินผลสรุปรวม 
(Summative Assessment) ผูว้ิจยัใชแ้บบประเมินความสามารถในการเทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการประเมินทุก 2 สปัดาหเ์พื่อประเมิน
ความกา้วหนา้ (Formative Assessment) ของผูเ้รียน และการประเมินหลงัสิน้สดุการเรียนรูต้าม
รูปแบบการเป็นประเมินผลสรุปรวม (Summative Assessment) เพื่อสรุปผลความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีน   

6. แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ผูว้ิจยัไดน้  ามาสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการและแนวคดิของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในตาราง 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและ
แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อเสริมสร้างการใช้เทคโน โลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายกบัแนวคดิทฤษฎีท่ีใช ้   
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ตาราง 12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายกบั
แนวคดิทฤษฎีท่ีใช ้

หลักการและแนวคดิของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แนวคิดการใช้
เทคโนโลยี

สร้างสรรคอ์ย่าง
มวีจิารณญาณ 

แนวคิด
ความ
ฉลาดรู้

เทคโนโลยี 

ทฤษฎี
เชื่อมโยง
นิยม 

ทฤษฎี
ภมูคุ้ิมกัน 

1. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้เป็นลกัษณะผ่อนคลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
แสดงความคิดเห็น แสวงหาความรู ้โดยการสรา้งเครือข่ายทางสงัคม อย่างมี
วินยั สืบคน้ขอ้มลูไดอ้ยา่งเสรใีนรูปแบบที่หลากหลาย 

    

2. ใชท้กัษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไปใชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง  
ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคิด ประเมิน และการตดัสนิใจ เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้

    

3. การสะทอ้นคิดเป็นการแสดงถงึลกัษณะการคิดของผูเ้รยีน ทัง้
แนวความคดิในการสรา้งสรรค ์การเลือกตดัสนิใจ ประมวลขอ้มลูที่ไดเ้พ่ือ
น าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้โดยผา่นการใชเ้ทคโนโลยี 

    

4. การใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล  หา
ขอ้พิสจูนจ์ากขอ้มลู เพ่ือเสรมิหรอืหกัลา้งแนวคิดท่ีผูเ้รยีนเช่ือถือ
อยู ่

    

5. การเรยีนรูใ้นสงัคมชมุชน (Learning in Community) ที่มี
ความคิดที่หลากหลาย โดยอาศยัการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ผา่น
การติดตอ่สื่อสาร การรบัฟังความคิดเห็น แลว้น าขอ้มลูมา
พิจารณาเช่ือมโยงกบัขอ้มลูแหลง่อื่นๆ เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสนิใจ 
หรอืเกิดองคค์วามรูใ้หม ่
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หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

 

1. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้เป็นลกัษณะ
ผ่อนคลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็น แสวงหาความรู ้โดยการสรา้ง
เครอืข่ายทางสงัคม อย่างมีวินยั สืบคน้ขอ้มลู
ไดอ้ย่างเสรใีนรูปแบบที่หลากหลาย 

2. ใชท้กัษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไปใช้
อย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง  ช่วยใหผู้เ้รียน
ไดฝึ้กการคิด ประเมิน และการตดัสินใจ 
เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้

3. การสะทอ้นคิดเป็นการแสดงถงึลกัษณะ
การคิดของผูเ้รยีน ทัง้แนวความคิดในการ
สรา้งสรรค ์การเลือกตดัสินใจ ประมวลขอ้มลู
ที่ไดเ้พ่ือน าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้โดยผ่าน
การใชเ้ทคโนโลยี 

4. การใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตผุล หาขอ้พิสจูนจ์ากขอ้มลู เพ่ือ
เสรมิหรอืหกัลา้งแนวคิดที่ผูเ้รยีนเช่ือถืออยู่ 

5. การเรยีนรูใ้นสงัคมชมุชน (Learning in 
Community) ที่มีความคิดที่หลากหลาย โดย
อาศยัการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ผ่านการ
ติดต่อสื่อสาร การรบัฟังความคิดเห็น แลว้น า
ขอ้มลูมาพิจารณาเช่ือมโยงกบัขอ้มลูแหล่ง
อื่นๆ เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจ หรอืเกิดองค์
ความรูใ้หม่ 

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ 

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือสรา้งองคค์วามรูโ้ดย
การใชเ้ทคโนโลยีอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

แนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี 
(Technology Literacy) 

การใชเ้ทคโนโลยีดว้ยการเขา้ถึง เขา้ใจ วิเคราะห ์
ประเมิน สรา้งสรรค ์

ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
(Connectivism) 

เช่ือมโยงแหล่งเรยีนรู ้(Node)  ทัง้ตวับคุคลหรอื
ไม่ใช่บคุคล 

 

ทฤษฎีภมิูคุม้กนั 
(Inoculation) 

ฝึกวิพากษ ์วิจารณ ์เพื่อเสรมิหรอืหกัลา้งแนวคิดเดิม
และแนวคิดใหม่  
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เม่ือท าการสงัเคราะหแ์นวคิดกระบวนการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ  และหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถ
ก าหนดกระบวนการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ดงัแสดงในตาราง 13  

ตาราง 13 แสดงผลการสงัเคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ  

 

แนวคดิกระบวนการพฒันา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

หลักการและแนวคดิของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

1. การสร้างจินตนาการ กระตุน้การคิดในการ
พฒันาองคค์วามรู ้

1. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้เป็นลกัษณะ
ผ่อนคลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดง
ความคิดเห็น แสวงหาความรู ้โดยการ
สรา้งเครอืข่ายทางสงัคม อย่างมีวินยั 
สืบคน้ขอ้มลูไดอ้ย่างเสรใีนรูปแบบที่
หลากหลาย 
2. ใชท้กัษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไป
ใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง  ช่วยให้
ผูเ้รยีนไดฝึ้กการคิด ประเมิน และการ
ตดัสินใจ เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้
3. การสะทอ้นคิดเป็นการแสดงถงึลกัษณะ
การคิดของผูเ้รยีน ทัง้แนวความคิดในการ
สรา้งสรรค ์การเลือกตดัสินใจ ประมวล
ขอ้มลูที่ไดเ้พ่ือน าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้
โดยผ่านการใชเ้ทคโนโลยี 
4. การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตผุล  หาขอ้พิสจูนจ์าก
ขอ้มลู เพ่ือเสริมหรือหกัลา้งแนวคิดที่
ผูเ้รยีนเช่ือถืออยู่ 
5. การเรยีนรูใ้นสงัคมชมุชน (Learning in 
Community) ที่มีความคิดที่หลากหลาย 
โดยอาศยัการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ผ่าน
การติดต่อสื่อสาร การรบัฟังความคิดเห็น 
แลว้น าขอ้มลูมาพิจารณาเช่ือมโยงกบั
ขอ้มลูแหลง่อื่นๆ เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจ 
หรอืเกิดองคค์วามรูใ้หม่  

1.ขัน้จดุประกาย 
   1.1 ปลกุป่ันความคิด 

2. ก าหนดขอบเขตเร่ืองทีส่นใจ ระบปุระเดน็
ที่สนใจ 

   1.2 ก าหนดขอบเขตความรูท้ี่สนใจ 

 
3. เข้าถงึข้อมูล คน้หา ขอ้มลู 

2. ขัน้สานจินตนาการ 
   2.1 รวบรวมขอ้มลู  

4. วิเคราะห ์พิจารณา ไตรต่รอง    2.2 ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์ประเมินเลือก
ขอ้มลู 

5. เลือก พิจารณาขอ้มลูสารสนเทศที่น่าเช่ือถือ 

6. วางแผน ก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสม 3. สรา้งสรรคค์วามรู ้
   3.1 จดัระบบความรู ้7. ด าเนินงาน ปฏิบตัิงานตามก าหนด 

8. แสดงผลงาน แบ่งปันความรู ้    3.2 น าเสนอองคค์วามรู ้

9. สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนความคิด 4. เสวนา-พฒันา 
   4.1 สะทอ้นคิด 

10. ปรับปรุง แกไ้ขปรบัองคค์วามรู ้    4.2 พฒันาองคค์วามรู ้
11. การประเมนิ พิจารณาสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้    4.3 การประเมินผล 
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จากตารางท่ี 13 กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณรูป้ระกอบดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนรู ้4 ขัน้ ดงันี ้

ขั้นที่  1  จุดประกาย เป็นขั้นกระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้เกิดข้อสงสัย
เก่ียวกับเนือ้หาท่ีสอน และเลือกประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรียนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้
ตอ้งการศกึษาอยา่งชดัเจน โดยขัน้นีไ้ดน้  าหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้คือ 1. 
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู ้ เป็นลักษณะผ่อนคลาย 2. ใช้ทักษะการคิดในการน า
เทคโนโลยีไปใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง และ4. การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตผุล  ประกอบดว้ยกิจกรรม  

1.1 ปลุกป่ันความคิด เป็นกิจกรรมกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน โดยผูส้อน
สรา้งกิจกรรมกระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดขอ้สงสัยใคร่รูเ้ก่ียวกับเนือ้หาท่ีสอน ผู้เรียนระบุขอ้สงสัยท่ี
ตอ้งการอยากเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน    

1.2 ก าหนดขอบเขตความรู ้เป็นกิจกรรมใหผู้เ้รยีนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายพิจารณาถึงประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการอยากเรยีนรูใ้นมมุมองต่างๆ โดยการใชเ้ทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเหลือในการค้นหาและประเมินข้อมูลเพื่อยืนยันในความคิดเห็นของผู้เรียน เลือก
ประเด็นขอ้สงสยัท่ีอยากเรยีนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษาอยา่งชดัเจน สรา้งความ
เขา้ใจในขอบเขตของประเด็นท่ีสนใจโดยการใชเ้ทคโนโลยีในการศกึษาเพิ่มเตมิ วิเคราะห ์พิจารณา
ขอ้มลูอยา่งเป็นเหตเุป็นผล    

 ขั้นที่ 2 สานจินตนาการ เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลโดยการเขา้ถึงขอ้มูล
สารสนเทศ ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ ไตร่ตรอง คัดกรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของข้อมูล
สารสนเทศ โดยขัน้นีไ้ดน้  าหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้คือ 1. สภาพแวดลอ้ม
ในการจัดการเรียนรู ้เป็นลกัษณะผ่อนคลาย 2. ใชท้ักษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไปใชอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์และไตรต่รอง 4. การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และ5. การ
เรยีนรูใ้นสงัคมชมุชน ประกอบดว้ยกิจกรรม 

2.1 รวบรวมขอ้มลู เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มลู
สารสนเทศในขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศึกษา ผ่านการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งเครือข่ายในการ
เรียนรูใ้นการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู ้ผูเ้รียนตอ้งระบุถึง
รูปแบบและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อน ามาพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
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2.2 ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์ประเมินเลือกขอ้มลู เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนน า
ขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดร้วบรวมมา วิเคราะห ์พิจารณา ใครค่รวญ ไตรต่รอง คดักรองขอ้มลู ถึงความ
น่าเช่ือถือของข้อมูล สารสนเทศ รูปแบบ และแหล่งท่ีมา โดยการระดมความคิดเห็นในการ
พิจารณา 

ขั้นที่ 3 สร้างสรรค์ความรู้ เป็นขั้นการจัดระบบความรูโ้ดยผูเ้รียนน าขอ้มูล
สารสนเทศ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองค์ความรู ้และสรา้งสื่อเพื่อ
เผยแพรอ่งคค์วามรูท่ี้ได ้โดยขัน้นีไ้ดน้  าหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้คือ 1. 
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู ้เป็นลักษณะผ่อนคลาย 2. ใช้ทักษะการคิดในการน า
เทคโนโลยีไปใชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง 4. การใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็นอยา่งมี
เหตผุล และ5. การเรยีนรูใ้นสงัคมชมุชน  ประกอบดว้ยกิจกรรม 

3.1 จดัระบบความรู ้เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนน าขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดผ้า่นการ
พิจารณาแลว้ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูจ้ากการศกึษาขอ้มลู
สารสนเทศต่างๆ ผูเ้รียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการการน าเอาองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ป
เผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม  

3.2 น าเสนอองคค์วามรู ้เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนผลิตการน าเสนอองคค์วามรู ้
ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์มาช่วยเหลือในการน าเสนอองค์ความรูใ้ห้มีความ
น่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี จากนัน้แสดงองคค์วามรูท่ี้ได้
ศกึษา เผยแพรใ่หผู้อ่ื้นเกิดการเรยีนรูร้ว่มกนั  

ขั้นที่ 4 เสวนา-พัฒนา เป็นขัน้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอ
องคค์วามรูท่ี้ไดศ้กึษา โดยผูเ้รยีนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษเ์พื่อน าไปสู่
การปรบัปรุงท่ีดีขึน้ โดยขั้นนี ้ได้น าหลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้คือ 1. 
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู ้เป็นลักษณะผ่อนคลาย 2. ใช้ทักษะการคิดในการน า
เทคโนโลยีไปใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง 3. การสะทอ้นคิดเป็นการแสดงถึงลกัษณะการคิด
ของผูเ้รยีน  และ4. การใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแสดงความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุล ประกอบดว้ยกิจกรรม 

4.1 สะทอ้นคิด เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
การน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดศ้ึกษา โดยผูเ้รียนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผู้อ่ืน และ
ประมวลความคิดเห็นต่างๆ สรุปเป็นขอ้คิดในการเรยีนรูเ้พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองคค์วามรู ้
ของตน 
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4.2 พัฒนาองคค์วามรู ้เป็นการจัดกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนน าแนวคิดท่ีไดจ้าก
ประมวลการแสดงความคดิเห็นมาด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงองคค์วามรูข้องตนใหส้มบรูณ ์ 

4.3 การประเมินผล เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนแสดงความรูส้กึ ความคิดเห็น ตอ่
การเรยีนรู ้สิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้และแนวทางในการพฒันาการเรยีนรูข้องตน  
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1. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้เป็นลกัษณะ

ผ่อนคลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ

คิดเห็น แสวงหาความรู ้โดยการสรา้ง

เครอืข่ายทางสงัคม อย่างมีวินยั สืบคน้ขอ้มลู

ไดอ้ย่างเสรใีนรูปแบบที่หลากหลาย 

2. ใชท้กัษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไปใช้

อย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รอง ช่วยใหผู้เ้รียน

ไดฝึ้กการคิด ประเมิน และการตดัสินใจ 

เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรูปั้ญหา 

3. การสะทอ้นคิดเป็นการแสดงถงึลกัษณะ

การคิดของผูเ้รยีน ทัง้แนวความคิดในการ

สรา้งสรรค ์การเลือกตดัสินใจ ประมวลขอ้มลู

ที่ไดเ้พ่ือน าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้โดยผ่าน

การใชเ้ทคโนโลยี 

4. การใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตผุล หาขอ้พิสจูนจ์ากขอ้มลู เพ่ือ

เสรมิหรอืหกัลา้งแนวคิดที่ผูเ้รยีนเช่ือถืออยู่ 

หลักการและแนวคดิของ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

จากหลักการ แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ และขั้นตอนของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผู้เรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย สรุปไดเ้ป็นแผนภาพดงันี ้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี  1  จดุประกาย   
    1.1 ปลกุป่ันความคิด 
    1.2 ก าหนดขอบเขตความรู ้

ขัน้ท่ี 2 สานจินตนาการ           
     2.1 รวบรวมขอ้มลู 
     2.2 ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์
ประเมินเลือกขอ้มลู 

 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งสรรคค์วามรู ้
    3.1 จดัระบบความรู ้
    3.2 น าเสนอองคค์วามรู ้
 

ขัน้ท่ี 4 เสวนา-พฒันา      
     4.1 สะทอ้นคิด 
     4.2 พฒันาองคค์วามรู ้
     4.3 การประเมินผล 

แนวคดิ/ทฤษฎีทีน่ ามาใช้
พัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
-การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณ 
-แนวคิดความฉลาดรู ้
เทคโนโลยี 
- ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
-ทฤษฎีภมูิคุม้กนั 

 

5. การเรยีนรูใ้นสงัคมชมุชน (Learning in 
Community) ที่มีความคิดที่หลากหลาย โดย
อาศยัการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ผ่านการ
ติดต่อสื่อสาร การรบัฟังความคิดเห็น แลว้น า
ขอ้มลูมาพิจารณาเช่ือมโยงกบัขอ้มลูแหล่ง
อื่นๆ เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจ หรอืเกิดองค์
ความรูใ้หม่ 
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สรุปความสัมพันธ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากการ
สงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎี ตา่งๆ ดงันี ้
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี

สร้างสรรคอ์ย่างมีวจิารณญาณ
ส าหรับผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
หลักการ 

วัตถุประสงค ์

ขั้นตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

ขัน้ที่  1  จดุประกาย   
    1.1 ปลกุป่ันความคิด 
    1.2 ก าหนดขอบเขตความรู ้
ขัน้ที่ 2 สานจินตนาการ           
     2.1 รวบรวมขอ้มลู 
      2.2 ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์ประเมิน
เลือกขอ้มลู 
ขัน้ที่ 3 สรา้งสรรคค์วามรู ้
     3.1 จดัระบบความรู ้
     3.2 น าเสนอองคค์วามรู ้
ขัน้ที่ 4 เสวนา-พฒันา  
     4.1 สะทอ้นคดิ 
     4.2 พฒันาองคค์วามรู ้
     4.3 การประเมินผล 

การประเมินความก้าวหน้า และ  
การประเมนิผลสรุปรวม 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วจิารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมี
วจิารณญาณ 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

อย่างมี
วจิารณญาณ 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค ์

แนวคดิ/ทฤษฎีทีน่ ามาใช้
พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

-ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม 
-แนวคิดความฉลาดรู้
เทคโนโลยี 
-ทฤษฎีภมูิคุม้กนั 

 กจิกรรมการเรียนรู้ 
-การจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน 
- การจดัการเรียนรู ้LGDM 

ภาพประกอบ 6 ความสมัพนัธข์องการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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จากภาพประกอบ 6 แสดงภาพรวมแนวคิดการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยจากการศึกษาแนวคิดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ แนวคิด
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ น ามาสงัเคราะหเ์พื่อก าหนดคณุลกัษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ จากนัน้น าแนวคิดและทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม แนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี ทฤษฎีภมูิคุม้กนั การกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ้แบบโครงงาน  และการจัดการเรียนรู ้ LGDM น าไปสังเคราะห์หลักการ 
วัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ไดรู้ปแบบการ
จัดการเรียนรู ้4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 จุดประกายขั้นท่ี 2 สานจินตนาการ ขั้นท่ี 3 สรา้งสรรค์
ความรู ้และขัน้ท่ี 4 เสวนา-พฒันา และด าเนินการประเมินผลความกา้วหนา้และ ประเมินผลสรุป
รวม เพื่อน าไปสู่การเกิดคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ประกอบดว้ยขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระยะท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียน รูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ระยะที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป็นการศึกษา วิเคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
คณุลกัษณะและนิยามความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีการด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษานิยาม และองคป์ระกอบคณุลกัษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เช่ียวชาญเพื่อก าหนด
นิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษานิยามและองคป์ระกอบคุณลักษณะความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ จากแนวคดิทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

1.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อสังเคราะห์นิยามและองค์ประกอบคุณลักษณะความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 
1.2 การด าเนินการวิจัย 

1.2.1 ด าเนินการวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) จากขอ้มลูงานวิจยั 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค ์และการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ จากเอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ จากฐานขอ้มลู Thailis, Proquest, EBSCO และ
ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงเว็บไซตท่ี์มีความสมบูรณ์และ
น่าเช่ือถือ ระหว่างปี  พ.ศ. 2551-2561 (ค.ศ. 2008-2018) จ านวน 14 ฉบับ โดยเป็น ต ารา 
เอกสารและงานวิจยัในประเทศ 5 ฉบบั และ ตา่งประเทศ 9 ฉบบั  

1.2.2 น าขอ้มูลท่ีศึกษามาวิเคราะหเ์นื ้อหา (Content Analysis) เพื่อสงัเคราะห์
นิยาม และองค์ประกอบคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณ 

1.3 การวิเคราะหข้์อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะหแ์บบอุปนัย (Analytic Induction) ดว้ยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

เอกสาร ต ารา วารสารวิชาการ มาจัดระเบียบข้อมูล ตีความและให้ความหมายด้วยการน า
ขอ้ความส าคัญ (Significant statement) มาจัดหมวดหมู่ (Categories) เพื่อก าหนดนิยามและ
องคป์ระกอบคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญเพื่อก าหนด
นิยามองคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีคุ้ณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1 วัตถุประสงค ์ 
เพื่อก าหนดนิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบง่ชีค้ณุลกัษณะความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2.2 กลุ่มผู้ใหข้้อมูล 

ก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
เกณฑใ์นการคดัเลือกดงัตอ่ไปนี ้
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1) อาจารยส์าขาเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีสอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
ประสบการณใ์นการสอนอยา่งนอ้ย 2 ปี และมีผลงานทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการ
เรยีนรู ้และ/หรอื 

2) ผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีจบการศึกษาระดับ
ปรญิญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และมีประสบการณใ์นการน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการ
จดัการเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี 

2.3 การด าเนินการวิจัย 
2.3.1 ก าหนดประเด็นข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-

Structured Interview) ส าหรบัใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูเ้ช่ียวชาญ  
2.3.2 น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้ มาใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบ

ความเหมาะสมของขอ้ค าถามและปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า 
2.3.3 น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งไปทดลองใชก้บัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคณุลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบัตวัอย่างท่ีจะสมัภาษณจ์ านวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาและความ
เขา้ใจเชิงภาษา จากนัน้น าขอ้ค าถามมาปรบัปรุงใหต้รงประเดน็ท่ีตอ้งการศกึษา 

2.3.4 น าแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งท่ีปรบัปรุงแลว้ไปสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูจน
ขอ้มลูอิ่มตวั ไดจ้  านวนผูใ้หข้อ้มลูทัง้สิน้ 10 คน  

2.3.5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
ตีความและให้ความหมายข้อมูล (Interpretation) สรา้งข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) เพื่อ
สงัเคราะห ์นิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.3.6 น าผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบความ
สอดคลอ้งหรือแตกต่างกับกรอบนิยาม และองคป์ระกอบคุณลักษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหเ์อกสารในขัน้ตอนท่ี 1 จากนัน้
สรุปเป็นนิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยท่ีนิยามความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง  
คุณสมบตัิของผูเ้รียนในการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการสืบคน้ 
รวบรวม ไตรต่รอง สงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอ่ยอดความรูเ้ดิมใหเ้กิดความแปลกใหม่ และแลกเปลี่ยน
ความรู ้บนพืน้ฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 3 องคป์ระกอบ ได้แก่ 
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องค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถทางด้านการคิด มี  3 พฤติกรรมบ่งชี ้ องค์ประกอบท่ี  2 
ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน มี 4 พฤติกรรมบ่งชี ้และ องคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถ
ทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ มี 5 พฤตกิรรมบง่ชี ้

2.3.7 ตรวจสอบความตรงและความสอดคลอ้งของรา่งนิยาม องคป์ระกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 2 คน และดา้น
หลกัสตูรและการสอน จ านวน 1 คน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (Validity) ของการตีความ เพื่อพิจารณาความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ ความสอดคลอ้ง
ระหว่างนิยาม องคป์ระกอบและพฤตกิรรมบง่ชี ้รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความ
ชัด เจนและเหมาะสมมากขึ ้น  โดยพิจารณาความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) และปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้าง (Semi-

structured Interview) โดยก าหนดประเด็นหลกัในการสมัภาษณ ์3 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะ
ใชค้  าถามเพื่อสนบัสนนุใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความสมบรูณม์ากขึน้ โดยเสนอประเด็นการสมัภาษณแ์ละ
ค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณด์งันี ้ 

2.4.1 เม่ือกลา่วถึงการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณท่านจะคิดถึง
อะไร 

2.4.2 ตามความคิดเห็นของท่าน ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณจะหมายถึงอะไร 

2.4.3 ตามความคิดเห็นของท่าน คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณเป็นอย่างไร และส าหรบัผูเ้รียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายควรเป็นอยา่งไร  

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชว้ิธีสมัภาษณเ์ชิงลกึ มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
2.5.1 ผู้วิจัยขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยการศึกษาครัง้นีผ้่านการพิจารณา
โครงการวิจัยท่ีท าในมนุษยข์องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวิจัยเลขท่ี SWUEC/E-
382/2561 
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2.5.2 ท าหนังสือขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒสง่ไปยงัสถาบนัหน่วยงานของผูใ้หข้อ้มลู   

2.5.3 เม่ือไดร้บัการอนุมตัิจากหน่วยงานของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู แลว้จึงด าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัน าหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มลูไปติดต่อกับผูใ้หข้อ้มูล ชีแ้จง
วตัถุประสงคส์อบถามความสมคัรใจ อธิบายรายละเอียดประเด็นค าถาม และนัดหมายวนัเวลา
และสถานท่ีสมัภาษณ ์

2.5.4 ผูว้ิจัยขอความยินยอมจากผูใ้หข้อ้มูล โดยผูว้ิจัยอ่านขอ้ความในหนังสือ
แสดงเจตจ านงยินยอมเขา้ร่วมการวิจัย และยืนยนักับผูใ้หข้อ้มูลว่าจะท าการปกปิดขอ้มูลต่างๆ 
เป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านัน้  แลว้ใหผู้ใ้หข้อ้มูลลงนามยินยอมเขา้
รว่มการวิจยั 

2.5.5 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งและใชเ้วลาสมัภาษณค์นละประมาณ 40 นาที 

2.6 การวิเคราะหข้์อมูล 
2.6.1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

ตีความและใหค้วามหมายขอ้มูล (Interpretation) การสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive) ดว้ย
การน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าถอดเทป จดัระเบียบขอ้มลู ตีความและใหค้วามหมายดว้ย
การน าขอ้ความส าคญั (Significant statement) มาจดัหมวดหมู ่(Categories)  

2.6.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ของการตีความความรา่งนิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีค้ณุลกัษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ซึ่งมี
สตูรค านวณดงันี ้(กมลวรรณ ตงัธนากานนท,์ 2559, น.58)   

IOC = Σ R / N 
IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 

Ʃ R  หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N    หมายถึง จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 

พิจารณาจากค่าความสอดคลอ้งในแต่ละขอ้มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.50 ขึน้ไป ถือ
ว่านิยาม องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี ้คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีความสอดคลอ้งกนั คา่ดชันี
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ความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.5 จะตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ความสอดคลอ้งกัน ซึ่งค่าความตรงเชิง
เนือ้หาของนิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบง่ชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง 0.67-1.00 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อสรา้งเครื่องมือการวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนหอวงั 
โดยการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  จ านวน 30 คน โดยไม่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเดียวกบักลุม่ทดลองเพื่อศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบ 

3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.3.1 น านิยาม องคป์ระกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้คณุลกัษณะความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีไดจ้าก
การศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 มาใช้ในการสรา้งแบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.3.2 สรา้งแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนรูบริค 
(Scoring Rubrics) 5 ระดบั ประกอบดว้ยการประเมิน 3 ดา้น คือ 1) ความสามารถทางดา้นการ
คิด 2) ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน และ 3) ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลกิภาพ 
สรา้งรายการขอ้ค าถามท่ีตอ้งประเมินโดยระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการประเมินให้เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรมท่ีสามารถวดัไดจ้รงิ และ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 ระดบั 
โดยพิจารณาตามคณุภาพของพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในแตล่ะรายการประเมิน  

3.3.3  ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื ้อหาของแบบประเมิน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

3.3.4 การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอนจ านวน 2 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษาจ านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัประเมินผลจ านวน 
1 คน พิจารณาความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ท่ีผู้วิจัย
ก าหนดการใหข้อ้มลูความสอดคลอ้งเป็นตวัเลข คือ +1 หมายถึง สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
และ -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้ง หากขอ้ค าถามมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 คือ ผ่านเกณฑ ์ 
ขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC ต  ่ากว่า 0.5 ผูว้ิจยัน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ตดัออก  

2) การตรวจสอบความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมิน (Inter-Rater Reliability) 
โดยวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากการประเมินโดยผูเ้รยีน เพื่อน
ผูเ้รียน และผูส้อน ก าหนดค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Correlation) 0.70 
ขึน้ไป ถือว่าแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมินอยู่ในระดบัสงู (กมลวรรณ 
ตงัธนากานนท,์ 2559, น.64)   

3.3.5 ปรบัปรุงแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากขอ้มลูการน าไปทดลองใช ้

3.4 การวิเคราะหข้์อมูล  
3.4.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาความ

สอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พิจารณาจากคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence หรอื IOC) ในแตล่ะขอ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 0.5 ถือวา่ แบบประเมินความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีคณุภาพ
สามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้ขอ้รายการท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.5 จะตอ้งปรบัปรุง
แกไ้ข ซึ่งค่าความตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญมีคา่
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 

3.4.2 การวิ เคราะห์หาค่าความ เช่ือมั่ น ระหว่างผู้ป ระเมิน  ( Inter-Rater 
Reliability) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลการประเมินความสามารถในการใช้
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เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จากผูเ้รียน 
เพื่ อนผู้เรียน และผู้สอน โดยก าหนดค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson 
Correlation) 0.70 ขึน้ไป ถือว่าการใหค้ะแนนความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมินอยู่ใน
ระดบัสงู (กมลวรรณ ตงัธนากานนท์, 2559, น.64)  ผลการวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้
ประเมิน พบว่าการใหค้ะแนนการประเมินระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน และ เพื่อนผูเ้รียนกบัผูส้อน มี
ความสมัพนัธก์นัในทิศทางบวกอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
เพียรส์ัน (Pearson Correlation) r=.784 และ .752 ตามล าดับ แสดงว่าการให้คะแนนมีความ
เช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมินอยู่ในระดบัสูง และการใหค้ะแนนการประเมินระหว่างผูเ้รียนกับเพื่อน
ผู้เรียน มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson Correlation) r=.840 แสดงว่าการใหค้ะแนนมีความเช่ือมั่น
ระหวา่งผูป้ระเมินอยูใ่นระดบัสงู 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป็นระยะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการ
ด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษาน ารอ่ง (Pilot Study) รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ขั้ นตอนที่  1  การพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียน รู้ เพื่ อ เส ริมส ร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.1 วัตถุประสงค ์
1.1.1 เพื่อพัฒนารา่งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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1.1.2 เพื่อสรา้งเครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

 1.1.3 เพื่อตรวจสอบคณุภาพรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้และเครื่องมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูต้ามรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   

1.2 วิธีด าเนินการ 
1.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียน รู ้ท่ี เสริมสร้าง

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย จากผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis)  

1.2.2 วิเคราะหแ์ละสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใชค้  าส าคญั ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยี เทคโนโลยี-การจดัการ
เรียนรู/้การสอน Technological using Technological learning ในการสืบคน้ขอ้มลู จากหนงัสือ 
เอกสาร และงานวิจยัระหว่างปี พ.ศ. 2551-2561 (ค.ศ. 2008-2018) เป็น หนงัสือ เอกสาร และ
งานวิจยัในประเทศ 16 ฉบบั และ ตา่งประเทศ 26 ฉบบั  

1.2.3 ก าหนดหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้โดยน าสาระส าคญัของแต่
ละแนวคิด ทฤษฎีไดแ้ก่ ทฤษฎีเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) แนวคิดความฉลาดรูเ้ทคโนโลยี 
(Technology Literacy) ทฤษฎีภูมิคุม้กัน (Inoculation Theory) การจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
(Project – Based Learning) และการสรา้งความรูผ้่านสื่อดิจิทลัของผูเ้รยีน (LGDM: LEARNER-
GENERATED DIGITAL MEDIA) มาสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้  

1.2.4 พฒันารา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.2.4.1 ก าหนดขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้
ผู้วิจัยน าหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้มา

วิเคราะหร์ว่มกับผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรู ้ท่ี
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก าหนดขัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้แนวทางการจดัการเรียนรู ้ และกล
ยทุธท่ี์ใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้โดยกระบวนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขั้นที ่ 1  จุดประกาย เป็นขัน้กระตุน้ความคิดของผูเ้รยีน โดยการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือและเลือกประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการเรียนรู ้ในการก าหนดขอบเขต
ความรูท่ี้ตอ้งการศกึษา ประกอบดว้ยกิจกรรม 

1.1 ปลุกป่ันความคิด เป็นกิจกรรมกระตุน้ความคิดของผูเ้รียน 
โดยผูส้อนสรา้งกิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดขอ้สงสยัใคร่รูเ้ก่ียวกับเนือ้หาท่ีสอน ผูเ้รียนระบุขอ้
สงสยัท่ีตอ้งการอยากเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน 

1.2 ก าหนดขอบเขตความรู ้เป็นกิจกรรมใหผู้เ้รียนรว่มกันแสดง
ความคิดเห็น อภิปรายพิจารณาถึงประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการอยากเรยีนรูใ้นมมุมองตา่งๆ โดยการ
ใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือในการคน้หาและประเมินขอ้มูลเพื่อยืนยนัความคิดเห็นของผูเ้รียน 
เลือกประเด็นขอ้สงสยัท่ีอยากเรยีนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษาอย่างชดัเจน สรา้ง
ความเขา้ใจในขอบเขตของประเด็นท่ีสนใจโดยการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาเพิ่มเติม วิเคราะห ์
พิจารณาขอ้มลูอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

ขั้นที่ 2 สานจินตนาการ เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูล ท าความ
เขา้ใจ วิเคราะห ์ไตร่ตรอง คดักรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลสารสนเทศ แลกเปลี่ยน 
และเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ยกิจกรรม 

2.1 รวบรวมขอ้มูล เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการ
สืบคน้ขอ้มลูสารสนเทศในขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษา ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งเครอืข่าย
ในการเรยีนรูใ้นการหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง โดยระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีในการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนตอ้งระบุ
ถึงรูปแบบและแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อน ามาพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหลง่ขอ้มลู 

2.2 ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์ประเมินเลือกขอ้มลู เป็นกิจกรรมท่ี
ใหผู้เ้รียนน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดร้วบรวมมา วิเคราะห ์พิจารณา ใคร่ครวญ ไตรต่รอง คดักรอง
ขอ้มลู ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลู สารสนเทศ รูปแบบ และแหลง่ท่ีมา โดยการระดมความคดิเห็น
ในการพิจารณา 

ขั้นที ่3 สร้างสรรคค์วามรู้ เป็นขัน้การประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองค์
ความรู ้แลกเปลี่ยนเรยีนรูผ้า่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์มีการคิดพิจารณาไตรต่รองขอ้มลู และสรา้ง
สื่อเพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ประกอบดว้ยกิจกรรม 

3.1 จดัระบบความรู ้เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนน าขอ้มลูสารสนเทศ
ท่ีไดผ้่านการพิจารณาแลว้ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อใหไ้ดอ้งคค์วาม รูจ้าก
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การศึกษาขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ผูเ้รียนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการน าเอาองค์
ความรูท่ี้ไดไ้ปเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม 

3.2 ผลิตสื่อเสนอองคค์วามรู ้เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนผลิตการ
น าเสนอองคค์วามรู ้ประกอบกับการใชเ้ทคโนโลยีสื่อออนไลนม์าช่วยเหลือในการน าเสนอองค์
ความรูใ้หมี้ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี จากนัน้แสดง
องคค์วามรูท่ี้ไดศ้กึษา เผยแพรใ่หผู้อ่ื้นเกิดการเรยีนรูร้ว่มกนั    

ขั้นที่  4 เสวนา-พัฒนา  เป็นขั้นการน าเสนอองค์ความรู ้ด้วย
เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น 
และวิพากษเ์พื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุง ประกอบดว้ยกิจกรรม 

4.1 สะทอ้นคิด เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากการน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดศ้กึษา โดยผูเ้รยีนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น 
และประมวลความคิดเห็นต่างๆ สรุปเป็นขอ้คิดในการเรียนรูเ้พื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์
ความรูข้องตน 

4.2 พฒันาองคค์วามรู ้เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนน าแนวคิด
ท่ีไดจ้ากการฟังความคิดเห็นแลว้ประมวลเป็นความรูม้าใชด้  าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงองคค์วามรู ้
ของตนใหส้มบรูณ ์

4.3 การประเมินผล เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนแสดงความรูส้ึก 
ความคดิเห็น ตอ่การเรยีนรู ้สิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้และแนวทางในการพฒันาการเรยีนรูข้องตน 

1.2.4.2 การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
1) แผนการจดัการเรียนรูเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูส้  าหรบั

ผูส้อน ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ั้ง 4 ขัน้ตอนไปใชจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชา ท่ี
ก าหนด โดยในแตล่ะแผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย ผลการเรยีนรู ้จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้สาระ
การเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู/้ สื่อการเรียน และการวดัและประเมินผล ซึ่งเอกสาร
แผนการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรูจ้ะช่วยใหผู้ส้อนสามารถจัดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย แบบประเมิน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย แบบประเมินชิน้งาน และแบบบันทึกสะทอ้นคิด ท่ีผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้ โดยแบบประเมิน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
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ปลาย และแบบประเมินชิ ้นงาน เป็นแบบวัดและประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งแบบประเมิน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายและแบบประเมินชิน้งาน มีลกัษณะเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบริค (Scoring Rubrics) 5 
ระดบั และแบบบนัทกึสะทอ้นคดิ ซึง่มีลกัษณะขอ้ค าถามปลายเปิด 

2.1) แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 องคป์ระกอบ  
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้น
การปฏิบตัิงาน และองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ  โดยเป็นเกณฑก์าร
ใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 ระดบั (0 1 2 3 4) ท าการประเมินก่อนเริม่การจดัการเรยีนรู ้
ระหวา่งการจดัการเรยีนรู ้และเม่ือสิน้สดุการจดัการเรยีนรู ้โดยมีลกัษณะการวดัแบบ 3 เสา้(ผูเ้รยีน
, เพื่อนผูเ้รียน, ผูส้อน) ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน และผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน
ผูเ้รยีน ตามเกณฑร์ะดบัความสามารถท่ีระบใุนแตล่ะองคป์ระกอบ  

2.2) แบบประเมินชิน้งาน เป็นแบบประเมินผลงานของผูเ้รียน โดยมี
ประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สาระ/เนือ้หาของชิน้งาน 2) กระบวนการท างาน 3) การ
น าเสนอชิน้งาน และ 4) ผลลพัธข์องชิน้งาน เป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 
ระดบั (1 2 3 4 5) ท าการประเมินเม่ือผูเ้รียนน าเสนอผลงานเสร็จแลว้ โดยผูส้อนประเมินผูเ้รียน
ตามระดบัพฤติกรรมในแตล่ะประเด็น ซึง่จะปรากฏในแผนการจดัการเรยีนรูเ้ม่ือจบหน่วยการเรยีน
แต่ละหน่วย และคะแนนจากการประเมินชิน้งานนีจ้ะใช้ประกอบในการสนับสนุนผลคะแนน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

2.3) แบบบนัทึกสะทอ้นคิด (ส าหรบัผูเ้รยีน) เป็นแบบบนัทึกความคิด
ของผูเ้รยีนหลงัจากการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้โดยผูเ้รยีนเป็นผูบ้นัทึก ประกอบดว้ย ความรูส้กึจาก
การท ากิจกรรมด้านเนื ้อหาสาระและด้านเทคโนโลยีต่อการเรียนรู ้  สิ่งท่ีได้เรียนรูจ้ากการท า
กิจกรรมดา้นเนือ้หาสาระและดา้นเทคโนโลยีต่อการเรียนรู ้และการน าไปประยุกตใ์ชด้า้นเนือ้หา
สาระและดา้นเทคโนโลยีต่อการเรียนรู ้เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้ในครัง้ต่อไป 
และติดตามพฤติกรรมของผูเ้รียน ซึ่งขอ้มลูจากการบนัทึกของผูเ้รียนจะใชป้ระกอบการพิจารณา
สนับสนุนระดบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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1.2.5 การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจดัการเรียนรูใ้หต้รงตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรูฯ้ โดยคู่มือการ
จดัการเรียนรูนี้ ้ประกอบดว้ย 1) สภาพปัญหาและความจ าเป็น 2) แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานของ
รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้3) หลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้4) วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้5) ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้6) กระบวนการเรยีนรู ้5) เนือ้หาหรอืหวัขอ้ท่ี
จดัการเรยีนรู ้6) แบบประเมินการจดัการเรยีนรู ้

1.2.6 การตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย เครือ่งมือประเมินผลการเรยีนรู ้และปรบัปรุงแกไ้ข 

ผูว้ิจยัน ารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีพัฒนาขึน้ 
และผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธเ์สนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซึง่เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน จ านวน 2 คน ดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 2 คน และ 
ดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน เพื่อพิจารณาคณุภาพรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้และ
เครือ่งมือประเมินผลการเรยีนรู ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.2.6.1 การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู ้ โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

1.2.6.2 น ารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย และ
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรูใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้และเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู ้โดยก าหนดคุณสมบัติของผูเ้ช่ียวชาญ ดังนี ้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลักสูตรและการสอน 
จ านวน 2 คน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 คน และ ด้านการวัดและประเมินผล  
จ านวน 1 คน 
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1.2.6.3 ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย และเครือ่งมือประเมินผลการเรยีนรูต้ามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.3.1 คู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.3.2 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1) การประเมินความเหมาะสมของร่างคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้  

5   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมากท่ีสดุ    
4   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมมาก   
3   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมปานกลาง  
2   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ย  
1   หมายถึง มีความเห็นวา่เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ  

2) การประเมินความสอดคลอ้งของรา่งคู่มือการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย มีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั ดงันี ้ 

1 หมายถึง  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูก้ับ
เนือ้หาในแตล่ะองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูมี้ความสอดคลอ้งกนั 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูก้บัเนือ้หาในแตล่ะองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูมี้ความสอดคลอ้งกนั 

-1 หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูก้ับ
เนือ้หาในแตล่ะองคป์ระกอบของรา่งคูมื่อไมมี่ความสอดคลอ้งกนั 

1.3 การวิเคราะหข้์อมูล 
1.3.1 การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้

เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
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มธัยมศกึษาตอนปลาย (ฉบบัรา่ง) โดยน าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาคา่เฉลี่ยความ
เหมาะสม และแปลความหมายระดบัความเหมาะสมตามเกณฑด์งันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง         เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง         เหมาะสมมาก 
คา่เฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง         เหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง         เหมาะสมนอ้ย 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง         เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
การพิจารณาความเหมาะสมของรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย ใชเ้กณฑค์่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป  ถือว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมสามารถน าไปทดลองใชต้่อไป แต่ถา้ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นนอ้ยกวา่ 3.50 ผูว้ิจยัจะท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

1.3.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัรา่ง และแบบประเมินผลการเรยีนรู ้โดยใชส้ตูรการค านวณดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of item objective congruence: IOC) โดยใชเ้กณฑค์่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ในแตล่ะขอ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 0.5 ถือวา่ รูปแบบการจดัการเรยีนรูมี้คณุภาพสามารถน าไป
ทดลองใชไ้ด ้แตห่ากพบวา่คา่ดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0.5 จะท าการปรบัปรุงแกไ้ข   

ขั้นตอนที่  2 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ

เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย  

2.2 กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหอวัง ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  2 ปี

การศกึษา 2562 จ านวน 30 คน ซึ่งผูเ้รียนดงักล่าวมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะน าไป
ทดลองใชจ้รงิ  
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2.3 วิธีด าเนินการ 
2.3.1 จดัเตรยีมเครื่องมือการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ไดแ้ก่ คูมื่อการ
จดัการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้และแบบประเมินผลการเรยีนรู ้

2.3.2 ชีแ้จงและการเตรียมผูเ้รียนท่ีเขา้รว่มศึกษาน ารอ่งโดยชีแ้จงและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัจดุมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรู ้และ
การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้

2.3.3 ผูว้ิจยัศกึษาน ารอ่งทดลองจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ได้
พฒันาขึน้ในรายวิชาเลือก ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หน่วย ใชเ้วลา 1 
สปัดาห ์ระยะเวลา 2 ชั่วโมง    

2.3.4 ในระหว่างการทดลองน ารอ่ง ผูว้ิจยัสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และหลงั
การจดัการเรยีนรูใ้นแตล่ะชั่วโมงผูว้ิจยับนัทึกปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ เพื่อน ามาปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้ 

2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในศึกษาน าร่อง  
2.4.1 คูมื่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2.4.2 แผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยทดลองน าร่องกับผูเ้รียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเลือก ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ระยะเวลา 2 
ชั่วโมง และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกตการตอบสนองของผูเ้รียน และกระบวนการจดัการ
เรยีนรูต้ามท่ีก าหนดในรูปแบบ  และการสอบถามความคดิเห็นผูเ้รยีน  

2.6 การวิเคราะหข้์อมูล 
ขอ้มูลบันทึกหลังการจัดการเรียนรูข้องผู้สอน ขอ้มูลจากแบบบันทึกหลังการ

เรียนรูข้องผู้เรียน  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้วิ ธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) ดว้ยการน าขอ้มลูบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้ขอ้มลูจากแบบบนัทกึหลงัการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รียน และการสอบถามความคิดเห็นผูเ้รียน มาวิเคราะหท์างดา้นเวลา กิจกรรม ภาษา สื่อและ
แหล่งเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล แลว้น ามาจดัระเบียบขอ้มูล ผลท่ีไดน้  ามาปรบัปรุง
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เครื่องมือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล ใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนน า
หลกัสตูรไปใชจ้รงิ 

ระยะที่  3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ไปทดลองใช้
จรงิกบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรยีนหอวงั เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
ท่ีสรา้งขึน้ มีการด าเนินงาน  2 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  

ขัน้ตอนท่ี1 การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินประสทิธิผลและปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ขั้นตอนที ่1 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูไ้ปใชก้บัผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.2 แบบแผนการทดลอง   

วิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้
แบบแผนการศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดหลายครัง้ (Time-Series Design) โดยจัดการเรียนรูต้าม
ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ใชร้ะยะเวลาใน
การทดลอง 6 สปัดาห ์รวมจ านวน 12 ชั่วโมง โดยท าการประเมินก่อนเรยีน 1 ครัง้ ประเมินระหวา่ง
การเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ 2 ครัง้ และประเมินภายหลงัสิน้สดุการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ 1 ครัง้ ใชเ้วลา
ในการประเมินครัง้ละ 10 นาที 
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ภาพประกอบ 7 แบบแผนการทดลองการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ  ผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

หอวงั ปีการศกึษา 2563 จ านวน 1,949 คน  ประกอบดว้ย ชัน้มธัยมศกึษาท่ี 4 จ านวน 650 คน ชัน้
มธัยมศกึษาท่ี 5 จ านวน 626 คน และ ชัน้มธัยมศกึษาท่ี 6 จ านวน 673 คน รวม 48 หอ้งเรยีน 

กลุม่ตวัอย่าง ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนหอวัง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random Sampling)  จ านวน 1 
หอ้งเรยีน มีจ านวนนกัเรยีน 48 คน  แตเ่น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรยีนไดด้  าเนินมาตรการปอ้งกนัการระบาดของเชือ้ โดยแบง่กลุ่ม
เรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยใชเ้กณฑล์ าดบัของผูเ้รียนเลขคี่ และเลขคู่ในการแบ่งมาเรียน สปัดาหเ์วน้
สัปดาห์ ดังนั้นในการทดลองครัง้นีจ้ึง กลุ่มตัวอย่างจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 
ล าดบัเลขคี่ของผูเ้รียน จ านวน 24 คน และกลุ่มท่ี 2 ล าดบัเลขคู่ของผูเ้รียน จ านวน 24 คน รวม
จ านวน 48 คน   

1.4 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

1.4.1 การเตรยีมก่อนทดลอง 
1.4.1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการประสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงเรยีนหอวงั 
1.4.1.2 ผูว้ิจยัชีแ้จงเก่ียวกับการวิจยัในมนุษยก์ับกลุ่มตวัอย่าง โดยอธิบาย

วตัถุประสงคข์องการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงหรือผลกระทบ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วม
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โครงการวิจัยอ่านขอ้ความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัยโดยตลอด             
อีกทั้งให้ค  าอธิบายและตอบข้อสงสัยในโครงการวิจัยทุกประการ และยินดีเข้าร่วมโครงการ               
พรอ้มลงลายมือช่ือในใบยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจยั 

1.4.1.3 จดัเตรียมเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ คู่มือการจดัการ
เรียนรู ้ซึ่งประกอบดว้ย แผนการจัดการเรียนรู ้และเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ประกอบดว้ย แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย แบบประเมินชิน้งาน และแบบบนัทกึการสะทอ้นคดิ 

1.4.1.4 ปฐมนิเทศผูเ้รยีนท่ีเขา้รว่มในการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอนและวิธีด  าเนินกิจกรรมการเรยีนรู ้ 

1.4.2 การด าเนินการทดลอง 
การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ด าเนินการโดย
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูต้ามท่ีก าหนดไว้ ในช่วงภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2563  – กรกฎาคม 2563 โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 
สปัดาห์ๆ  ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้   

1.4.2.1 ระยะก่อนการทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ครัง้ท่ี 1 (O1) 
โดยผูเ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม จะไดร้บัการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณโดยประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจาก
ผูว้ิจยั ผูเ้รยีนประเมินตนเอง และเพ่ือนผูเ้รยีน 

1.4.2.2 ระยะระหว่างการทดลอง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ครัง้ท่ี 2 
(O2) และ ครัง้ท่ี 3 (O3) ในสัปดาห์ท่ี  2 และสัปดาห์ท่ี 4 โดยประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณจากผูว้ิจยั ผูเ้รยีนประเมินตนเอง และเพ่ือนผูเ้รยีน 

1.4.2.3 ระยะหลงัการทดลองเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ครัง้ท่ี 4 (O4) ใน
สปัดาหท่ี์ 6 โดยประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจาก
ผูว้ิจยั ผูเ้รยีนประเมินตนเอง และเพ่ือนผูเ้รยีน 

1.5.3 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย   
1.5.3.1 เครื่องมือท่ีใชใ้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ไดแ้ก่ คู่มือการใช้

รูปแบบจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
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วิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการจัดการเรียนรู ้และเอกสาร
ประกอบการเรยีนรู ้  

1.5.3.2 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบประเมินชิน้งาน และ
แบบบนัทกึสะทอ้นคิด 

1.5.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู   
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูมีการด าเนินงาน ดงันี ้
1.5.4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูก่อนการทดลอง  

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูผูเ้รยีนก่อนการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อประเมินระดับความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ โดยผูว้ิจยั ผูเ้รยีน และเพื่อนผูเ้รยีนเป็นผูป้ระเมินจากแบบประเมิน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

1.5.4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูระหวา่งการทดลอง  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองตามอนุกรมเวลาท่ี

ก าหนดเพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน ไดแ้ก่ สัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 จากแบบ
ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลายโดยประเมินจากผูว้ิจยั ผูเ้รยีน และเพื่อนผูเ้รยีนประเมิน แบบบนัทกึสะทอ้น
คิด และแบบประเมินชิน้งาน 

1.5.4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลูหลงัการทดลอง 
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลหลังการทดลองเม่ือสิน้สุดการเรียนรูต้าม

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ในสปัดาหท่ี์ 6 จากแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยประเมินจากผูว้ิจยั ผูเ้รยีน และเพื่อนผูเ้รยีน แบบประเมิน
ชิน้งาน และแบบบนัทกึสะทอ้นคดิ รว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) กบัผูเ้รยีน 
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1.5.5 การวิเคราะหข์อ้มลู  
1.5.5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ   

1.5.5.1.1 เปรียบเทียบความแปรปรวนของคะแนนความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณในแตล่ะช่วงเวลา จ าแนกตามองคป์ระกอบและใน
ภาพรวม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวท่ีมีการวัดซ า้  (One-Way Repeated 
Measures ANOVA) และเปรยีบเทียบเป็นรายคูด่ว้ยวิธีการ LSD 

1.5.5.1.2 วิเคราะห์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณโดยก าหนดระดบัในการแสดงพฤตกิรรม ดงันี ้

ระดบัพฤติกรรมเฉลี่ยมากกว่า 3.50 = พฤติกรรมความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณระดบั 4 แปลวา่ระดบัดีมาก 

ระดบัพฤติกรรมเฉลี่ย 2.51-3.50     = พฤติกรรมความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณระดบั 3 แปลว่าระดบัดี 

ระดบัพฤติกรรมเฉลี่ย 1.51-2.50     = พฤติกรรมความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณระดบั 2 แปลวา่ระดบัปานกลาง 

ระดบัพฤติกรรมเฉลี่ย0.51-1.50      = พฤติกรรมความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณระดบั 1 แปลว่าระดบัพอใช ้

ระดบัพฤติกรรมเฉลี่ยนอ้ยกว่า0.51  = พฤติกรรมความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณระดบั 0 แปลว่าไม่มีการแสดงพฤติกรรมตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

1.5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์พัฒนาการ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจากผลการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีได้
จากการสังเกต จากการสะท้อนคิดในรูปแบบของการบันทึกสะทอ้นคิดของผูเ้รียน โดยใชก้าร
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) 

ขั้นที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการตรวจสอบประสิทธิผลและปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้
ไดไ้ปใชก้บัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
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2.1 วัตถุประสงค ์
เพื่อประเมินประสทิธิผลรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน            

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
2.2 การตรวจสอบประสิทธิผล 

2.2.1 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตรวจสอบจากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ และผลการ
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ดงันี ้

2.2.1.1 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณในแต่ละช่วงเวลาท่ีท าการทดลอง 
ซึ่งไดจ้ากการท าแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้ 

2.2.1.1.1 พฒันาการความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณของผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามองคป์ระกอบและภาพรวมเพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

2.2.1.1.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายภายหลงัสิน้สดุการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย สงูกวา่ก่อนการเรยีนรูอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.2.1.2 การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกสะทอ้นคิดของ
ผู้เรียน และบันทึกหลังการจัดการเรียนรูข้องผู้สอน หลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย  
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2.2.2 การปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นการ
น าข้อมูลท่ีเป็นปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เรียนและ
ขอ้เสนอแนะของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หลงัการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูม้าปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อให้
ไดรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้สมบรูณ ์
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 1)เพื่อศกึษาคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย และ 3)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดย
ผูว้ิจยัไดแ้บง่การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในตอนนีแ้บง่ผลการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 สว่น  ดงันี ้   
1. ผลการวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) คณุลกัษณะความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 
2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และ  
3. ผลการพฒันาแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี

วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
โดยมีรายละเอียดของผลการศกึษาดงันี ้ 
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1. ผลการวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) คุณลักษณะความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ มีรายละเอยีดผลการศึกษาดงันี ้  

ผลวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เก่ียวกับความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณจากฐานข้อมูล Thailis, Proquest, EBSCO และ
ปริญญานิพนธ์ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2561 จากทั้งเอกสารและงานวิจัยในประเทศและ
ตา่งประเทศ จ านวน 14 ฉบบั โดยเป็นเอกสารและงานวิจยัในประเทศ 5 ฉบบั และ ตา่งประเทศ 9 
ฉบบั พบว่าความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณมีความเก่ียวขอ้งกบั
องคค์วามรู ้ 2 กลุม่ ไดแ้ก่  

กลุ่มที่ 1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยในกลุ่มนี ้
ไดอ้ธิบายคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคด์งันี ้1) มีความคิดรเิริม่ท่ีจะน า
เทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิดประโยชนห์รอืช่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 2) ก าหนดขอบเขต
เรื่องท่ีสนใจ สามารถวางแผนท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน 3) ดดัแปลงความรูเ้ดิมให้
แตกต่างจากเดิม 4) น าเสนอ ความรู ้และ 5) มีความพยายามมุ่งมั่นในการท างาน แกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าได ้(Ferlic, K., 2005, 2008; Eduardo, 2008; Navarrete, C.C., 2013; Satell, G., 
2014; Katie, 2015; Kwon, H., & Ryu., C., 2017; Doyle, A., 2018) 

กลุ่มที่ 2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ โดยใน
กลุ่มนีไ้ดอ้ธิบายคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี ้1) 
ก าหนดขอบเขตเรื่องท่ีสนใจ สามารถวางแผนท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน 2) เขา้ถึง 
รวบรวม วิเคราะห ์ไตรต่รอง ประเมิน ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ และ 3) น าความรูม้า
ประยุกตใ์ช้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2557; วรวัฒน ์ ชาญนรา, 2552; อนุชา โสมาบุตร, 
2555; Polgar,D. R., 2015) 

จากผลการวิเคราะหเ์อกสารพบว่า คุณลกัษณะของการใชเ้ทคโนโลยีทั้ง 2 กลุ่มมี
สว่นท่ีซอ้นทบักนั และมีการกลา่วถึงการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจบุนันอกจากจะใชอ้ยา่งสรา้งสรรคแ์ลว้
จะตอ้งมีวิจารณญาณในการใชค้วบคู่ไปดว้ย ผูว้ิจยัจึงน าองคป์ระกอบทัง้ 2 กลุ่มมาเช่ือมโยงและ
สงัเคราะหร์ว่มกนั เพื่อสรา้งคณุลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีสรา้งสรรคโ์ดยมีวิจารณญาณในการใช้
เป็นตวัก ากบั ดงัแสดงในภาพประกอบ 8  
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ภาพประกอบ 8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสรา้งสรรคแ์ละ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีวิจารณญาณ 

ผลจากการบูรณาการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณท าใหไ้ดก้รอบคณุลกัษณะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ  ท่ีประกอบด้วยค านิยามคุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้เรียนท่ีมีความคิดริเริ่มในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นท่ีสนใจให้เกิดสิ่งแปลกใหม่โดยผ่านการวิเคราะห์ ไตร่ตรอง เลือก ตัดสินใจในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีเหตผุลและเหมาะสมบริบทสงัคมของผูเ้รียน ใหเ้กิดประโยชนต์่อการสรา้งองค์
ความรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเองและเกิดประโยชน์ต่อสังคม มีองค์ประกอบดังนี ้  
1) ดา้นการคิด หมายถึง การมีความคิดริเริ่ม ในการสรา้งองคค์วามรูโ้ดยผ่านการคิดพิจารณา 
ไตรต่รองถึงขอ้มลูท่ีไดม้า 2) ดา้นการปฏิบตัิงาน หมายถึง การวางแผนการท างาน ท างานอย่าง
เป็นระบบขัน้ตอน และ 3) ความมุ่งมั่นในการท างานและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ หมายถึง ความ
แน่วแน่ ตัง้ใจในการปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ณ เวลานัน้ได้
อยา่งรวดเรว็ 
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2. ผลการศึกษาและวิเคราะหคุ์ณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 1) ผลการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-
depth Interview) 2) ผลการเปรียบเทียบนิยาม และองคป์ระกอบคุณลกัษณะความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายจากการ
สมัภาษณก์บัการวิเคราะหเ์อกสาร 3) ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบง่ชีค้ณุลกัษณะความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย รายละเอียด
ของผลการศกึษาดงันี ้ 

2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อาจารย์สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ท่ีสอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี และมี
ผลงานทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้ และ/หรือ ผูส้อนในโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา และมี
ประสบการณใ์นการในการน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการจดัการเรียนรูอ้ย่างนอ้ย 2 ปี จ านวน 10 คน
พบวา่  

2.1.1 การเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณมีความส าคญัส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจากผูเ้รียนยงัมีการใช้
เทคโนโลยียังไม่เหมาะสม ไม่คัดเลือกแหล่งท่ีมาของขอ้มูล แสดงความคิดเห็นโดยไม่ค  านึงถึง
ความรูส้กึของผูอ่ื้น รวมทัง้ยงัเป็นช่วงชัน้ท่ีตอ้งมีการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูม่หาวิทยาลยัซึง่
เป็นไปตามสายอาชีพท่ีสนใจ และเป็นการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนให้สามารถอยู่ในโลก              
โลกาภิวตันน์  าไปสูก่ารเป็นพลโลกท่ีดี ดงัค าพดู 

 
   “ปัจจุบนันีเ้ทคโนโลยมีนัรวดเรว็มากเดก็ทีจ่บไปบางคนกไ็ม่ไดเ้ตรยีมตวัในดา้นการ

ใชเ้ทคโนโลยทีีถู่กตอ้งเหมาะสมกบัสายงาน กจ็ะท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองของการท างานได ้ดงันัน้การฝึกให้

พรอ้มก่อนออกสูก่ารท างานในดา้นการใชเ้ทคโนโลยคีวรมอียา่งตอ่เนือ่ง" 

   “ตอนนีน้กัเรยีน คอืเขาใชเ้ป็นแตปั่ญหาคอื จะใชอ้ยา่งไรใหไ้ดป้ระสทิธิภาพและ

ตอบโจทยก์บัความตอ้งการภายนอก” 

   “นกัเรียนสว่นมากยงัชอบคดัลอกงานมาสง่ แลว้ไม่ตรวจสอบทีม่า เจอกเ็อามาใช้

เลย อา้งองิกไ็ม่ถูกคดัลอก URL มาใชเ้ลย” 
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   “บางครัง้ดูเขาแสดงความคดิเหน็ เราเป็นคนอา่นยงัรูส้กึไม่ด ีดูเหมอืนเอาความคดิ

ตนใสเ่ขาไป ความคดิตนเองเป็นใหญ่ ไม่สนใจความรูส้กึผูอ้ืน่”  

2.1.2 ในด้านแนวทางการจัดการเรียนรูค้วรเน้นการน าเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) เนน้
การท าโครงงานหรอืท าชิน้งานตามท่ีผูเ้รยีนสนใจ และการท างานเป็นกลุม่ ดงัค าพดู 

 
   “การเรียนรูใ้นปัจจุบนัมนัเป็นแบบ Connectivism แลว้ เรือ่ง Connectivism เนีย่มนัก็

ไม่ไดอ้ยูเ่พยีงในหอ้งเรยีนแลว้ มนัไปทีโ่ลกเลยมนัเป็นระดบัโลก ดงันัน้เขากส็ามารถไปหาขอ้มูลจากไหนกไ็ด ้

expert กไ็ม่ไดอ้ยู่ในนีจ้ะอยูท่ีไ่หนกไ็ดเ้พราะฉะนัน้ในสว่นของ Connectivism เนีย่โดยตวัพฤตกิรรมทีเ่ราใชไ้ดอ้ยูแ่ลว้

ยงัไงมนัก ็Connect”  

    “ทีจ่รงิ ในการสอนปัจจุบนั เดก็ทกุคนจะตอ้งมโีครงงานเป็นของตนเอง 1 ชิน้เป็น

รายกลุ่มซ่ึงควรจะม ี3 คนเพราะถา้เกดิเดก็กลุ่มใหญ่มากบางทจีะอุย้อา้ยจะนดัอะไรกล็ าบาก” 

2.1.3 นิยาม และองคป์ระกอบคุณลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล 
แบง่เป็นประเดน็ดงันี ้

1) การใหค้วามหมายความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลสามารถสรุปนิยามความหมายของความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง คณุสมบตัิของผูเ้รียนในการสรา้งองคค์วามรู ้
จากการใชเ้ทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการสืบคน้ รวบรวม ไตรต่รอง สงัเคราะหข์อ้มลูนัน้เพื่อต่อ
ยอดความรูเ้ดิมให้เกิดความแปลกใหม่ และแลกเปลี่ยนความรู ้บนพื ้นฐานของหลักเหตุผล 
คณุธรรม จรยิธรรม ดงัค าพดู 

 
   “การใชเ้ทคโนโลยเีมือ่ผูเ้รียนรบัสารนัน้แลว้ เขาจะตอ้งพจิารณาสารนัน้ก่อน  คดิ

ก่อนโดยการคดินัน้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการเหตผุลเป็นความจรงิเป็นความเทจ็ คดิหลายๆแง ่คดิหลายๆทาง 

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ใหเ้กดิประโยชน ์แลว้กเ็ป็นเชงิบวกกบัตวัเขาสรา้งสรรค์ ตอ่ยอดจากสิ่งทีเ่ขาม ีขยายผลให้

มากขึน้ ตามทางทีเ่ขาสนใจ ใชค้น้หาตนเอง ประโยชนต์อ่ตนเอง เรือ่งของความรูท้กัษะในการคดิ ประโยชนต์อ่

ผูอ้ืน่ ไปเผยแพร่ผูอ้ืน่หรอืวา่เขาตอ้งสรา้งองคค์วามรูข้ึน้มาอนันงึ สามารถจะไปแลกเปลีย่นเพือ่การด ารงอยูก่บั

ผูอ้ืน่” 
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   “ใชเ้ทคโนโลยทีีม่เีพือ่ทีจ่ะเป็นตวัไวส้ าหรบัรวบรวมองคค์วามรูท้ีเ่ราไดร้บัมาและ

พฒันาหรอืสรุปบทสรุปแตส่รา้งขึน้มาใหม่นะ สรุปตามความเขา้ใจของตนเองตามกระบวนการของตนเองจาก

การตกผลกึความรู ้เพือ่ถา่ยทอดในรูปแบบของตนเอง” 

    “สรา้งสรรคก์ค็อืการตอ่ยอดหรอืการพฒันาสรา้งสรรค์ อาจารยค์ดิวา่มนัเป็นการ

เนน้เรือ่งของการแกปั้ญหา การพฒันานัน้จะตอ้งมวีจิารณญาณกค็อืตอ้งมกีารตรวจสอบบางครัง้การตอ่ยอดมนั

กห็ลดุบา้ง” 

2) คุณลักษณะและพฤติกรรมบ่งชีถ้ึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มลูสามารถสรุปคณุลกัษณะและพฤติกรรมบ่งชีค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได ้3 องคป์ระกอบ ดงันี ้

องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้รยีนถึงการมีความคิดท่ีแปลกใหม่จากเดิม ผ่านการไตรต่รอง วิเคราะห ์พิจารณา 
ประเมินความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยี ดงัค าพดู 

 
    “การใชเ้ทคโนโลยีแลว้ตอ้งต่อยอดองค์ความรูไ้ดห้มายความว่า ชีแ้นวทางใหเ้ขา
สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่คอืไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบเดมิทีค่รูสอนอยู่หนา้ชัน้เรียนแลว้ก็นกัเรียนท าตามทีค่รูบอก
เทา่นัน้ ใหม้โีอกาสไดค้ดินอกกรอบ พรอ้มกบัการคดิแยกแยะเหตผุลในการใชเ้ทคโนโลย"ี  
    “คือต่อยอด แนวความคิดของเขานัน้แตกแขนงออกไปไดห้ลายๆอย่าง ถา้แตก
แขนงออกไป พีจ่ะแบ่งเป็น 2 ประเภทใน 2 รูปแบบก็คอื คดิขึน้มาเองเลยหรือไม่ก็คอืใชห้รือคดิเพิ่มจากสิ่งเดมิที่
เขามอียู ่มกีารเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยี ขอ้แตกตา่ง รูถู้กผดิ และจะตอ้งค านงึถงึผลกระทบดว้ย”  
 

องค์ประกอบท่ี 2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง 
พฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มลูของผูเ้รยีน โดยผ่านการคดักรองขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ ใชเ้ทคโนโลยี
ในการท างานอย่างเป็นระบบขัน้ตอน และสามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูอ่ื้นผา่นการใชเ้ทคโนโลยี
ได ้ดงัค าพดู 

 
  “น าการแสดงออกแลกเปลีย่นเรียนรูไ้ปใชก้บัเรือ่งอืน่ๆ กบัเพือ่นกบัหอ้งเรยีนของเรา

กไ็ด ้อยา่งนีม้นัเป็นทกัษะทีต่อ้งฝึก แลว้กม็นัแฝงอยูใ่นตวัเขาจรงิๆ”  
    “ตอ้งวางแผนคอืตอ้งวางแผนว่าจะหาขอ้มูล 1 2 3 มนัตอ้งหาขอ้มูลก่อนคอืการหา
ขอ้มูล หรืออาจจะไปเปิดต าราหาก็ไดแ้ตไ่ปเปิดก็ไม่ไดห้มายความว่าอ่านแลว้จะเขา้ใจนะ ในเมือ่เปิดต าราไม่ได ้
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ก็เปิดใน Youtube ไปพึ่งเทคโนโลยี ถามว่าต ารามีเยอะแยะเลยแต่บางที ต าราก็มีแค่ตวัหนงัสือ มันไม่เห็น
กระบวนการไง แตถ่า้เรามาพึ่งเทคโนโลยมีนัจะเหน็กระบวนการทีช่ดัเจน”  
 

องคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ หมายถึง 
พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงการมีมารยาทในการใชเ้ทคโนโลยี รูจ้กักาลเทศะ ไม่คดัลอก
หรอืละเมิดลิขสทิธ์ิทางปัญญาของผูอ่ื้น ดงัค าพดู 

 
    “ในแง่การไม่บูลลี ่ก็คือการเขา้ถึงเทคโนโลยี Social media ไม่มีการบูล
ลี่ การบูลลี่คือการ แสดงความคิดเห็นที่เป็นการใชค้วามคิดเห็นที่ไปท ารา้ยจิตใจของเจ้าของ
ความคดินัน้ ๆ อนันีอ้าจจะใชไ้ดก้บัทกุเรือ่ง ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของวชิาการหรอืวา่ในเรือ่งของความรู้
ทัว่ๆไป เรือ่งของอารมณ ์เราใหเ้ดก็ใช ้Social media ใชม้อืถอืภายในหอ้งเพือ่หาขอ้มูลตา่งๆโดยที่
ไม่เล่นไม่คยุหรอืแสดงทรรศนะดา้นลบออกมาใหเ้ราเห็น อย่างเช่นบางทเีดก็ ๆ ทีส่อนพอเปิดภาพ
เผา่อะบอรจิินเขากจ็ะข ารูป ไมใ่หเ้กยีรตบิคุคลคนนัน้ ซ่ึงตอ้งสอนใหเ้ขามเีหตผุลทีว่่าอยา่ตดัสนิคน
ทีภ่ายนอก”  
    “คุณครูอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจว่าการโพสต์ทุกๆเรือ่งที่เป็นเรือ่งของตวัเอง
โพสต์ได ้แต่โพสต์เรือ่งของคนอืน่ถา้โพสต์ในแง่บวกได ้โพสตท์างลบผดิทนัท ีแมแ้ต่ว่าการเอารูป
เพือ่นลงหรอืไปวจิารณผ์ดิทัง้สิน้ อนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราตอ้งใหค้วามรูก้บัเดก็ๆ เดก็จะมองว่าการโพสต์
เป็นเรือ่งปกต ิการใชเ้ฟซด่ากนัทะเลาะกนัเป็นเรือ่งปกต ิเพราะเห็นต าตาเยอะไปหมดแต่ว่าโชคดี
เขาไม่ฟอ้งแตถ่า้บางคนเขา้ไปฟอ้งขึน้มากเ็ป็นเรือ่ง”  
   “นกัเรยีนสว่นมากยงัชอบคดัลอกงานมาสง่ แลว้ไม่ตรวจสอบทีม่า เจอก็
เอามาใชเ้ลย อา้งองิกไ็มถู่กคดัลอก URL มาใชเ้ลย” 
   “นกัเรยีนน่าจะเลอืกใชแ้หล่งขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถือ แลว้ควรอา้งองิใหถู้ก มนั
เป็นเรือ่งจรรยาบรรณทีเ่ราเอางานคนอืน่เขามาใช”้ 
 

2.2 ผลการเปรียบเทยีบนิยาม และองคป์ระกอบคุณลักษณะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
การสัมภาษณก์ับการวิเคราะหเ์อกสาร   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับนิยาม และ
องคป์ระกอบคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจาก
การวิเคราะหเ์อกสาร รายละเอียดดงัตาราง 16 
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ตาราง 16 ผลการเปรยีบเทียบนิยาม และองคป์ระกอบคณุลกัษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากการสมัภาษณ์
กบัการวิเคราะหเ์อกสาร 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรค์
อย่างมวีจิารณญาณจากการวเิคราะหเ์อกสาร 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรค์
อย่างมวีจิารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษา

ตอนปลายจากการสัมภาษณ ์

1. ดา้นการคดิ คือ พฤตกิรรมการแสดงออก
ของบคุคลถึงการมีความคดิรเิริม่ มีการสรา้ง
องคค์วามรูโ้ดยผา่นการคิดพิจารณา ไตรต่รอง
ถึงขอ้มลูท่ีไดม้า  

1. ความสามารถทางด้านการคดิ หมายถึง พฤติกรรม

การแสดงออกของผูเ้รยีนถงึการมีความคิดท่ีแปลกใหม่

จากเดิม ผา่นการไตรต่รอง วิเคราะห ์พิจารณา ประเมิน

ความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยี 

2. ด้านการปฏิบัตงิาน คือ พฤติกรรมการแสดงออก
ของบคุคลถงึการเขา้ถงึขอ้มลู การวางแผนในการใช้
เทคโนโลยีในการท างานอยา่งเป็นระบบขัน้ตอน  

2. ความสามารถทางด้านการปฏบิัตงิาน หมายถึง 
พฤติกรรมการเขา้ถงึขอ้มลูของผูเ้รยีน โดยผา่นการคดั
กรองขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ ใชเ้ทคโนโลยีในการ
ท างานอยา่งเป็นระบบขัน้ตอน และสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัผูอ่ื้นผ่านการใชเ้ทคโนโลยีได ้

3. ด้านความมุ่งม่ันในการท างานและแก้ไขเฉพาะ
หน้า คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบคุคลถงึความ
แน่วแน่ จดจ่อในการท างานและพยายามหาวิธี
แกปั้ญหาเพื่อใหง้านนัน้ส  าเรจ็ลลุว่ง 

3. ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
หมายถึง พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถงึการมี

มารยาทในการใชเ้ทคโนโลยี รูจ้กักาลเทศะ ไมค่ดัลอก

หรอืละเมิดลขิสิทธ์ิทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 
จากตาราง 16 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร และการ

สัมภาษณ์มีรายละเอียดของนิยาม และองค์ประกอบคุณลักษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสอดคลอ้งกัน 
และเพิ่มเตมิในบางประเด็น ดงันี ้

1. องค์ประกอบด้านการคิด จากการสัมภาษณ์มีพฤติกรรมเพิ่มเติมคือ 
ประเมินความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลยี  

2. องคป์ระกอบดา้นการปฏิบตัิงาน จากการสมัภาษณ์มีพฤติกรรมเพิ่มเติม
คือ การเขา้ถึงของขอ้มลูของผูเ้รยีน โดยผา่นการคดักรองขอ้มลู และ สามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บั
ผูอ่ื้นผา่นการใชเ้ทคโนโลยีได ้ 
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3. องคป์ระกอบดา้นความมุ่งมั่นในการท างานและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงพฤติกรรมเพิ่มเติมคือ พฤติกรรมของผู้เรียนท่ี
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการใชเ้ทคโนโลยี รูจ้กักาลเทศะ ไม่คดัลอกหรือละเมิดลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญาของผูอ่ื้น  

ซึ่งจากขอ้มลูทัง้การวิเคราะหเ์อกสาร และการสมัภาษณน์ัน้ ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์
และจดักลุม่อีกครัง้ โดยในกลุม่ท่ี 3   ผูว้ิจยัไดป้รบัเปลี่ยนจากองคป์ระกอบดา้นความมุ่งมั่นในการ
ท างานและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เป็นองคป์ระกอบดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ 

2.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการตีความขอ้มูลการสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อสรา้งพฤติกรรมบ่งชีคุ้ณลกัษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายในทัง้ 3 องคป์ระกอบ ดงัแสดงในภาพประกอบ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 การก าหนดพฤตกิรรมบง่ชีใ้นแตล่ะองคป์ระกอบคณุลกัษณะความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

องคป์ระกอบที ่2 
ความสามารถ 

ทางด้านการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 
-เลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 
-วิเคราะห ์สงัเคราะห์
กระบวนการปฏิบตัิงานที่ใชใ้น
การสรา้งองคค์วามรู ้
-ท างาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
รว่มกบัผูอ้ื่นได ้
 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 

ของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

องคป์ระกอบที ่1 
ความสามารถ 
ทางด้านการคิด 

- ใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองค์
ความรูต้ามแบบแผนการเรยีนรู ้
ของตนเอง  
-ไตรต่รอง พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างเป็นเหตผุล  
-ดดัแปลงความรูใ้หม้ีความแปลก
ใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไมส่ง่ผล
กระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 
 

องคป์ระกอบที ่3 
ความสามารถ 

ทางด้านการพฒันาบุคลิกภาพ 
-ช่างสงัเกต ช่างสงสยั 
- มีความมานะพยายามใน  
การแสวงหาค าตอบ  
-ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่น  
-ใหเ้กียรติผูอ้ื่น ปฏิบตัิตนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์ 
-มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยี    
 



  118 

โดยคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ 3 องคป์ระกอบ มีรายละเอียดพฤติกรรม
บง่ชี ้ดงัแสดงในตาราง17 

ตาราง 17 พฤติกรรมบง่ชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในแตล่ะองคป์ระกอบ 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณของผู้เรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
รายการพฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางด้านการคดิ 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการใชเ้ทคโนโลยีใน
การสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูแ้ละแบบ
แผนการคิดของตนเอง โดยผ่านการไตรต่รอง พิจารณา
ถงึความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเป็นเหตผุล 
สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็น
ประโยชน ์โดยไมส่ง่ผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น  

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองค์
ความรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง  
พฤตกิรรมบ่งชี ้2 ไตรต่รอง พิจารณาถงึความ
เหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นเหตผุล  
พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ดดัแปลงความรูใ้หมี้ความ
แปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบต่อ
ตนเอง และผูอ่ื้น 

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถทางด้านการ
ปฏิบัตงิาน หมายถงึ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
ประเมินการปฏิบตัิงานท่ีสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์และสามารถท างาน แลกเปล่ียนเรียนรู ้
รว่มกบัผูอ่ื้นได ้

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 
พฤตกิรรมบ่งชี ้2 เลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่ง
เหมาะสม 
พฤตกิรรมบ่งชี ้3 วิเคราะห ์สงัเคราะห์
กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองค์
ความรู ้
พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
รว่มกบัผูอ่ื้นได ้

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกถึงการ
เป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการ
แสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การให้
เกียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมี
จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ช่างสงัเกต ช่างสงสยั 
พฤตกิรรมบ่งชี ้2  มีความมานะพยายามในการ
แสวงหาค าตอบ  
พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  
พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์ 
พฤตกิรรมบ่งชี ้5 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยี    
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ผลการตรวจสอบร่างองค์ประกอบ นิยาม และพฤติกรรมบ่งชี ้คุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 2 คน และดา้นหลกัสตูรและการสอน 
จ านวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Validity) ของการตีความ ผลการตรวจสอบดงั
ตาราง 18 

ตาราง 18 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาองคป์ระกอบ นิยาม และพฤตกิรรมบง่ชี ้
คณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คณุสมบตัิของผูเ้รยีนในการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการใชเ้ทคโนโลยี 
โดยผา่นกระบวนการสืบคน้ รวบรวม ไตรต่รอง สงัเคราะหข์อ้มลูนัน้เพื่อตอ่ยอดความรูเ้ดิมใหเ้กิด
ความแปลกใหม ่และแลกเปลี่ยนความรู ้บนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรม จรยิธรรม 

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางดา้นการคดิ หมายถึง 
พฤตกิรรมการแสดงออกถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรู ้
ตามแบบแผนการเรยีนรูแ้ละแบบแผนการคิดของตนเอง โดยผา่นการ
ไตรต่รอง พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเป็น
เหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็น
ประโยชน ์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 

1.00 

ปรบันิยามโดยตดั
ค าวา่ แบบ
แผนการคิดของ
ตนเอง 

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบ
แผนการเรยีนรูข้องตนเอง  

− ใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีมีความน่าเช่ือถือไดอ้ย่าง
นอ้ย 3 แหลง่ 

− ใชเ้ทคโนโลยีในการเรยีนรูไ้ด ้2 ชนิดขึน้ไปตามท่ีตนเองถนดั 

− สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากการใชเ้ทคโนโลยีได ้2 รูปแบบขึน้ไป 

เช่น ศกึษาจากเว็บไซด ์สอบถามในโลกออนไลน ์ฯลฯ 

1.00  
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วจิารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 ไตรต่รอง พิจารณาถงึความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งเป็นเหตผุล  

− มีการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของขอ้มลู และการใชเ้ทคโนโลยี 

− สามารถเลือกใชข้อ้มลู และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบังานตนเองได ้

− สามารถอธิบายเหตผุลของการเลือกใชข้อ้มลู และเทคโนโลยีท่ีตนเลือกได ้

1.00 

  

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหม่เป็นประโยชน ์โดยไม่
สง่ผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

− ออกแบบหรอืน าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 

− ออกแบบหรือน าเสนอแนวคิดท่ีมีคุณค่าทางดา้นการท างาน วิถีชีวิต การ
ตอบสนองตอ่อารมณ ์

− สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสียของแนวคิดท่ีการออกแบบหรอืการน าเสนอ

แนวคิดหรอืผลงานท่ีผูเ้รยีนท าได ้

1.00 

  

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัตงิาน หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถงึการปฏิบตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
ประเมินการปฏิบตัิงานท่ีสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างสรา้งสรรค ์และสามารถท างาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

0.67 

ใหป้รบันิยาม ให้
ครบถว้น โดยเพิ่ม
การเลือกใช้
เทคโนโลยีอยา่ง
เหมาะสม ในการ
ไดม้าของขอ้มลู และ
เรยีงกระบวนการให้
สอดคลอ้ง 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วจิารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 

− สามารถก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษาได ้

− สามารถรวบรวมขอ้มลูต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

− สามารถวางแผนการด าเนินงานและปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 

− สามารถและคาดคะเนงบประมาณที่จะใชไ้ด ้
− สามารถเสนอความรูโ้ดยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

0.67 
ใหต้ดัดา้น
งบประมาณออก 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 เลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 

− มีการระบุหน้า ท่ีการท างาน  และใช้เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมในการ
ประสานงานกนั 

− ระบเุทคโนโลยีท่ีจะใชใ้หเ้หมาะสมกบังานได ้
− สามารถเสนอหรอืถ่ายทอดความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1.00 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 วิเคราะห ์สงัเคราะหก์ระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้ง
องคค์วามรู ้

− พิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูท่ีไดม้าได ้

− สรุปความคิด ประมวลความรูโ้ดยไม่คดัลอกขอ้มูลต่างๆจากท่ีคน้หามา มี
การอา้งอิงขอ้มลู 

− สามารถจดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมู่ ประเภทออกมาใหเ้ขา้ใจง่าย 

1.00 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

− สนทนากบัผูเ้ช่ียวชาญในช่องทางตา่งๆ ได ้

− เสนอความคิดอย่างเป็นเหตผุล และรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น 

− แบง่ปันความรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 

1.00 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วจิารณญาณของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ค่า 
IOC 

ข้อเสนอแนะ 

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลกิภาพ หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายาม
ในการแสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 

1.00 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ช่างสงัเกต ช่างสงสยั 

− ตัง้เปา้หมายประเดน็ท่ีตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษา 

− ใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจทนัทีเม่ือสงสยั 

1.00 
ลดทอนค าฟุ่ มเฟือย 
ปรบัขอ้ความให้
กระชบั 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2  มีความมานะพยายามใน การแสวงหาค าตอบ  

− พยายามหาขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการศึกษาจาก
แหลง่เรยีนรูต้า่งๆ 

− พยายามลองผิดลองถกู เพ่ือใหพ้บค าตอบ 

− พยายามท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

1.00 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

− เปิดรบัความคิดเหน็ของผูอ่ื้น  

− เกิดขอ้สงสยัในความคิดเหน็นัน้จะสอบถามทนัที 

− ไมแ่สดงสีหนา้ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นเสนอแนะ 

1.00 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ 

− ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสงัคมก าหนด 

− แสดงความคิดเห็นดว้ยความเคารพ ไม่ดถูกู เหยียดหยาม ต่อ รูปภาพ เสียง 
ขอ้ความท่ีปรากฏบนสื่อตา่งๆ 

− แสดงพฤติกรรมดว้ยความสุภาพ ไม่ก้าวรา้วทั้งทางกริยา และค าพูด ต่อ
บคุคลและสถานท่ี 

1.00 

 

พฤตกิรรมบ่งชี ้5 มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี    

− สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความพยายามของตนเองโดยไม่คดัลอกจากบุคคล
อ่ืน 

− มีการอา้งอิงขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆที่คน้หามา 

− ไมใ่ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือท ารา้ยหรอืละเมิดผูอ่ื้นทัง้ทางกายและจิตใจ 

− ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น 

1.00 
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จากตาราง 18 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของคุณลกัษณะความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่าง
นิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบง่ชีโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่านิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรม
บ่งชี ้มีความสอดคล้องกัน  โดยมีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 และมีการปรับแก้ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ รายละเอียดแสดงดงัตาราง 19 

ตาราง 19 การปรบัปรุงนิยาม องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชีค้ณุลกัษณะความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

นิยาม องคป์ระกอบ  
และพฤตกิรรมบ่งชีเ้ดมิ 

นิยาม องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี่
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางด้านการคดิ 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการใชเ้ทคโนโลยี
ในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูแ้ละ
แบบแผนการคิดของตนเอง โดยผ่านการไตรต่รอง 
พิจารณาถงึความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่ง
เป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความ
แปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบต่อตนเอง 
และผูอ่ื้น  

องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิด 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการใชเ้ทคโนโลยีใน
การสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง 
โดยผ่านการไตรต่รอง พิจารณาถงึความเหมาะสมในการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุผล สามารถท่ีจะดัดแปลง
ความรูใ้หมี้ความแปลกใหม่เป็นประโยชน ์โดยไม่ส่งผล
กระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ใช้เทคโนโลยใีนการสร้างองค์
ความรู้ตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยมี
พฤติกรรม คือ ใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูต่างๆท่ีมี
ความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งนอ้ย 3 แหลง่ ใชเ้ทคโนโลยีใน
การเรียนรูไ้ด ้2 ชนิดขึน้ไปตามที่ตนเองถนดั สามารถ
คน้ควา้หาขอ้มลูจากการใชเ้ทคโนโลยีได ้2 รูปแบบขึน้
ไป เช่น ศกึษาจากเวบ็ไซด ์สอบถามในโลกออนไลน ์
ฯลฯ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 1 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์
ความรู้ตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยมี
พฤติกรรม คือ สามารถใช้เทคโนโลยีค้นควา้หาข้อมูล
ตามแบบแผนท่ีตนเองถนดั เหมาะสมกบังานของตนเอง 
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ
มากกวา่ 2 แหลง่ขึน้ไป 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 ไตร่ตรอง พจิารณาถงึความ
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยอีย่างเป็นเหตุผล 
โดยมีพฤติกรรม คือ มีการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของขอ้มลู และการใชเ้ทคโนโลยี สามารถเลือกใชข้อ้มลู 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบังานตนเองไดส้ามารถ
อธิบายเหตผุลของการเลือกใชข้อ้มลู และเทคโนโลยีท่ี
ตนเลือกได ้

พฤติกรรมบ่งชี้ 2 ไตร่ตรอง พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี โดยมีพฤติกรรม คือ 
สามารถวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของขอ้มลูท่ี
ได้จ ากแหล่ งข้อมูลการสื บค้น ท่ี แตกต่ างกัน  ม า
ประกอบการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มลูอย่างมีเหตผุล 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

นิยาม องคป์ระกอบ  
และพฤตกิรรมบ่งชีเ้ดมิ 

นิยาม องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี่
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ดัดแปลงความรู้ให้มคีวามแปลก
ใหม่เป็นประโยชน ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
และผู้อืน่ โดยมีพฤติกรรม คือ ออกแบบหรอืน าเสนอ
แนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 
ออกแบบหรอืน าเสนอแนวคิดท่ีมีคณุคา่ทางดา้นการ
ท างาน วิถีชีวิต การตอบสนองต่ออารมณ ์
สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสียของแนวคิดท่ีการออกแบบ
หรอืการน าเสนอแนวคิดหรอืผลงานท่ีผูเ้รยีนท าได ้

พฤติกรรมบ่งชี ้3 ดัดแปลงความรู้ให้มีความแปลก
ใหม่เป็นประโยชน์ โดยมีพฤติกรรม คือ สามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์
และสรุปเป็นแนวคิดหรือองคค์วามรูข้องตนเอง สามารถ
น าความรูท่ี้เกิดจากข้อสรุปมาพัฒนาต่อยอดความรู ้ 
ออกแบบหรือน าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์่อสิ่งแวดลอ้ม 
ชมุชน และสงัคม 

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถทางด้านการ
ปฏิบัตงิาน หมายถงึ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
ประเมินการปฏิบตัิงานท่ีสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์และสามารถท างาน แลกเปล่ียนเรียนรู ้
รว่มกบัผูอ่ื้นได ้

องค์ประกอบที่  2 ความสามารถทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูเ้รียนถึงการปฏิบตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการเลือกใช้
เทคโน โล ยีอย่ างเหมาะสม  วิ เคราะห์  สัง เค ราะห์
กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้และ
สามารถท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ปฏิบัตงิานอย่างเป็นขั้นตอน โดย
มีพฤติกรรม คือ สามารถก าหนดขอบเขตความรูท่ี้
ตอ้งการศกึษาได ้สามารถรวบรวมขอ้มลูต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานและปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน สามารถ
และคาดคะเนงบประมาณท่ีจะใชไ้ด ้สามารถเสนอ
ความรูโ้ดยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้
 

พฤติกรรมบ่งชี ้1 ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน โดย
มีพฤติกรรม คือ สามารถวางแผนด าเนินงานและ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเป็นล าดับและสามารถเสนอความรู ้
โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 เลอืกใช้เทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสม โดยมีพฤติกรรม คือ มีการระบหุนา้ท่ีการ
ท างาน และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ประสานงานกนั ระบเุทคโนโลยีท่ีจะใชใ้หเ้หมาะสมกบั
งานได ้สามารถเสนอหรอืถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 เลือกใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม
กับงาน โดยมีพฤติกรรม คือ สามารถพิจารณาเลือก
เทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และ
ถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานที่ตนเองท า   

 
 
 



  125 

ตาราง 19 (ตอ่) 
 

นิยาม องคป์ระกอบ  
และพฤตกิรรมบ่งชีเ้ดมิ 

นิยาม องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี่
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 วเิคราะห ์สังเคราะห์
กระบวนการปฏบัิตงิานทีใ่ช้ในการสร้างองค์
ความรู้ โดยมพีฤตกิรรม คือ พิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูท่ีไดม้าได ้สรุปความคิด 
ประมวลความรูโ้ดยไมค่ดัลอกขอ้มลูต่างๆจากท่ีคน้หา
มา มีการอา้งอิงขอ้มลู สามารถจดัระบบขอ้มลูเป็น
หมวดหมู ่ประเภทออกมาใหเ้ขา้ใจง่าย 

พฤติกรรมบ่งชี ้3 วิเคราะห ์สังเคราะหก์ระบวนการ
ปฏิ บัติงานที่ ใช้ ในการสร้างองค์ความ รู้ โดยมี
พฤติกรรม คือ สามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า  สรุปความคิด ประมวล
ความรู ้โดยไม่คัดลอกข้อมูลอ่ืนโดยขาดการอ้างอิง
แหล่งขอ้มูล จัดระบบขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ท่ีผูอ่ื้นเขา้ใจ
ง่าย 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ท างาน แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกับผู้อืน่ได้ โดยมีพฤติกรรม คือ สนทนากบั
ผูเ้ช่ียวชาญในช่องทางตา่งๆ ได ้เสนอความคิดอยา่ง
เป็นเหตผุล และรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น แบ่งปัน
ความรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กบัผูอ่ื้น 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น โดยมีพฤติกรรม คือ สามารถแบ่งปันความรูก้ับ
เพ่ือนในกลุ่ม  เสนอความคิดอย่างเป็นเหตุผลเชิง
สรา้งสรรค ์และรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น   

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางด้านการ
พัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ถงึการเป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะ
พยายามในการแสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยี 

องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการ
เป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการ
แสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การให้
เกียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมี
จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี  

พฤติกรรมบ่งช้ี 1 ช่างสังเกต ช่างสงสัย โดยมีพฤติกรรม 
คือ ตัง้เปา้หมายประเดน็ท่ีตนเองสนใจหรอืตอ้งการ
ศกึษา ใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจ
ทนัทีเม่ือสงสยั 
 

พฤติกรรมบ่งชี้  1 ช่างสังเกต ช่างสงสัย โดยมี
พฤติกรรม  คือ  มักสงสัย  หาโอกาสในการเรียน รู ้
ตัง้เปา้หมายประเดน็ท่ีตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษา ใช้
เทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจ 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

นิยาม องคป์ระกอบ  
และพฤตกิรรมบ่งชีเ้ดมิ 

นิยาม องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบ่งชีท้ี่
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2  มคีวามมานะพยายามใน การ
แสวงหาค าตอบ โดยมีพฤติกรรม คือ พยายามหา
ขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบที่ตนเองสนใจหรอืตอ้งการ
ศกึษาจากแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ พยายามลองผิดลองถกู 
เพ่ือใหพ้บค าตอบ พยายามท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตาม
เปา้หมายท่ีก าหนด 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 2  มีความมานะพยายามใน การ
แสวงหาค าตอบ โดยมีพฤติกรรม คือ พยายามหา
ขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการศกึษา
จากแหล่งเรียนรูต้่างๆ พยายามลองผิดลองถูก เพ่ือให้
พบค าตอบ และพยายามท างานให้ส  าเร็จลุล่วง ตาม
เปา้หมายท่ีก าหนด 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่ 
โดยมีพฤติกรรม คือ เปิดรบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น เกิด
ขอ้สงสยัในความคิดเห็นนัน้จะสอบถามทนัทีไมแ่สดงสี
หนา้ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นเสนอแนะ 
 

พฤติกรรมบ่งชี ้3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
โดยมีพฤติกรรม คือ เปิดใจท่ีจะรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น และไมแ่สดงสีหนา้ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะ 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ให้เกยีรตผู้ิอืน่ ปฏิบัตตินให้
เหมาะสมกับสถานการณ ์โดยมีพฤติกรรม คือ ปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสงัคมก าหนด แสดงความ
คิดเห็นดว้ยความเคารพ ไม่ดถูกู เหยียดหยาม ต่อ 
รูปภาพ เสียง ขอ้ความท่ีปรากฏบนสื่อตา่งๆ แสดง
พฤติกรรมดว้ยความสภุาพ ไมก่า้วรา้วทัง้ทางกรยิา และ
ค าพดู ตอ่บคุคลและสถานท่ี 

พฤติกรรมบ่งชี้ 4 ให้ เกียรติ ผู้อื่น ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับสถานการณ ์โดยมีพฤติกรรม คือ ปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีสังคมก าหนด แสดงความ
คิดเห็นด้วยความเคารพ ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ต่อ 
รูปภาพ เสียง ขอ้ความท่ีปรากฏบนสื่อต่างๆ และแสดง
พฤติกรรมดว้ยความสภุาพ ไม่กา้วรา้วทัง้ทางกริยา และ
ค าพดู ตอ่บคุคลและสถานท่ี 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้5 มจีรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลย ีโดยมีพฤติกรรม คือ สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย
ความพยายามของตนเองโดยไม่คดัลอกจากบคุคลอ่ืน 
มีการอา้งอิงขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆที่คน้หามา ไมใ่ช้
เทคโนโลยีเพ่ือท ารา้ยหรอืละเมิดผูอ่ื้นทัง้ทางกายและ
จิตใจ ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น 

พฤติ ก รรม บ่ งชี้  5  มี จ รรยาบรรณ ในการใช้
เทคโนโลยี โดยมีพฤติกรรม คือใช้เทคโนโลยีโดยไม่
ละเมิดลิขสิทธ์ิ สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความพยายามของ
ตนเองโดยไม่ขโมยผลงานของคนอ่ืนมาอา้งเป็นของตน  
มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ีค้นหามา และใช้
เทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนไ์ม่ท  ารา้ยหรือละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น 
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จากตาราง 19 ผูว้ิจยัไดป้รบัเนือ้หาในนิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบ่งชีต้าม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ โดยตัดทอนข้อความเพื่อให้กระชับขึน้ในทุกองค์ประกอบและ
พฤติกรรมบง่ชี ้ส  าหรบัในองคป์ระกอบท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่านิยามขาดขัน้ตอนของการใช้
เทคโนโลยีทีส  าคญัไปคือ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ช่ียวชาญน าไปใหเ้พิ่มเติมใน
นิยาม 

3. ผลการพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3.1 แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ 3 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการ
ปฏิบตัิงาน และองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ มีลกัษณะเป็นเกณฑ์
การใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 ระดบั (0 1 2 3 4) ตามระดบัความสามารถท่ีระบใุนแต่
ละองคป์ระกอบ ซึ่งผูว้ิจยัน านิยาม องคป์ระกอบ และพฤติกรรมบง่ชีค้ณุลกัษณะความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีปรบัปรุง
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาก าหนด เป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 
ระดบั โดยมีตวัอยา่ง ตามตาราง 20 
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ตาราง 20 ตวัอยา่งแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
รายละเอยีดของความสามารถ 

ระดับสมรรถนะ  
พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 0 1 2 3 4 

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางด้านการ
คดิ หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกถงึการใช้
เทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการ
เรยีนรูแ้ละแบบแผนการคิดของตนเอง โดยผ่านการ
ไตรต่รอง พิจารณาถงึความเหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยีอยา่งเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลง
ความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไม่
สง่ผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

      

ระดบั 0 ไมแ่สดงพฤติกรรมดา้นนี ้หรือแสดงอย่างไมช่ดัเจน 

ระดบั 1 สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูตามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง หมายถงึ สามารถใช้
เทคโนโลยีคน้ควา้หาขอ้มลูตามแบบแผนท่ีตนเองถนดั เหมาะสมกบังานของตนเอง และสามารถเขา้ถงึ
แหลง่ขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 2 แหลง่ขึน้ไป 
ระดบั 2 แสดงความสามารถในระดบั 1 และสามารถไตรต่รอง พิจารณาความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี 
หมายถึง สามารถวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของขอ้มลูที่ไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูการสืบคน้ท่ีแตกตา่งกนั 
มาประกอบการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มลูอย่างมีเหตผุล  
ระดบั 3 แสดงความสามารถในระดบั 2 และสามารถน าขอ้มลูท่ีไดค้น้ควา้มาประมวลเป็นองคค์วามรูข้อง
ตวัเอง หมายถงึ สามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหลง่ต่างๆ มาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นแนวคิดหรอื
องคค์วามรูข้องตนเอง 
ระดบั 4 แสดงความสามารถในระดบั 3 และสามารถดดัแปลงความรูท่ี้ไดม้าใหเ้กิดความแปลกใหมเ่ป็น
ประโยชน ์หมายถงึ สามารถน าความรูท่ี้เกิดจากขอ้สรุปมาพฒันาตอ่ยอดความรู ้ ออกแบบหรอืน าเสนอ
แนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 

 
3.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.2 .1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบประเมิ น

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย รายละเอียดแสดง
ในตาราง 21 

ตาราง 21 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยผูเ้ช่ียวชาญ   

ระดับ
ความสามารถ พฤตกิรรมบ่งชี ้

ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

องคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิด หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนถึงการใช้
เทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง โดยผ่านการไตร่ตรอง พิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหม่เป็น
ประโยชน ์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 
ระดับ 0  ไม่แสดงพฤตกิรรมด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

0.8 
ใหใ้ชว้่า มีพฤติกรรมท่ีไม่
เ ป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์ ท่ี
ก าหนด 

ระดับ 1 
 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลตามแบบ
แผนการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง การท่ีนักเรียน
สามารถใชเ้ทคโนโลยีคน้ควา้หาขอ้มูลตามแบบแผนท่ี
ตนเองถนัด เหมาะสมกับงานของตนเอง และสามารถ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่า 2 แหล่ง
ขึน้ไป 

1.0 

 

ระดับ 2 
 

แสดงความสามารถในระดับ 1 และสามารถ
ไตร่ตรอง พิจารณาความเหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยี หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถวิเคราะห์
เป รียบ เที ยบความแตกต่ างของข้อมูล ท่ี ได้จ าก
แหล่งข้อมูลการสืบค้นท่ีแตกต่างกัน มาประกอบการ
ตดัสินใจเลือกใชข้อ้มลูอย่างมีเหตผุล 

1.0 

 

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาประมวลเป็นองคค์วามรู้ของ
ตัวเอง หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
จากการสืบคน้จากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็น
แนวคิดหรอืองคค์วามรูข้องตนเอง 

1.0 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

ระดับ
ความสามารถ พฤตกิรรมบ่งชี ้

ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และสามารถ
ดัดแปลงความรู้ที่ได้มาให้เกิดความแปลกใหม่เป็น
ประโยชน ์หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถน าความรูท่ี้
เกิดจากขอ้สรุปมาพฒันาต่อยอดความรู ้ ออกแบบหรือ
น าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม 

1.0 

 

องคป์ระกอบที่ 2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน
ถงึการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม วิเคราะห ์สงัเคราะหก์ระบวนการ
ปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้
ระดับ 0 ไม่แสดงพฤตกิรรมด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

0.8 
ใหใ้ชว้่า มีพฤติกรรมท่ีไม่
เ ป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์ ท่ี
ก าหนด 

ระดับ 1 
 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน หมายถึง 
ผู้เรียนสามารถวางแผนด าเนินงานและปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นล าดับและสามารถเสนอความรู ้โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

1.0 

 

ระดับ 2 
 

แสดงความสามารถในระดับ  1 และเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน หมายถึง ผู้เรียน
สามารถพิจารณาเลือกเทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งกบั
งานที่ตนเองท า   

1.0 

 

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถ
วิเคราะหแ์ละสังเคราะหก์ระบวนการปฏิบัติงานที่
ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การท่ีผู้เรียน
สามารถวิ เคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและ
แหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า  สรุปความคิด ประมวลความรูโ้ดย
ไม่คัดลอกข้อมูลอ่ืนโดยขาดการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 
จดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมูท่ี่ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย  

1.0 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

ระดับ
ความสามารถ พฤตกิรรมบ่งชี ้

ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถแบ่งปัน
ความรูก้บัเพ่ือนในกลุ่ม เสนอความคิดอย่างเป็นเหตผุล
เชิงสรา้งสรรค ์และรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น   

1.0 

 

องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึง
การเป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 
ระดับ 0 ไม่แสดงพฤตกิรรมด้านนี ้หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

0.8 
ใหใ้ชว้่า มีพฤติกรรมท่ีไม่
เ ป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์ ท่ี
ก าหนด 

ระดับ 1 
 

ช่างสังเกต ช่างสงสัย และแสวงหาค าตอบ หมายถงึ 
ผูเ้รียนมักสงสยั หาโอกาสในการเรียนรู ้และแสดงออก
ถึงความเต็มใจท่ีจะรว่มกิจกรรมท่ีจดัขึน้  ผูเ้รียนมีความ
พยายามหาค าตอบ หรือไขขอ้สงสัยของตนเอง โดยมี
พฤติกรรมดงันี ้ตัง้เป้าหมายประเด็นท่ีตนเองสนใจหรือ
ตอ้งการศึกษา, พยายามหาขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ี
ตนเองสนใจหรือตอ้งการศึกษาจากแหล่งเรียนรูต้่างๆ, 
ใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจ, พยายาม
ลองผิดลองถูก เพ่ือใหพ้บค าตอบ และพยายามท างาน
ใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

1.0 

 

ระดับ 2 
 

แสดงความสามารถในระดับ 1 และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น หมายถึง ผูเ้รียนเปิดใจท่ีจะรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น และไม่แสดงสีหนา้ต่อตา้น เม่ือ
ผูอ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะ 

1.0 
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

ระดับ
ความสามารถ พฤตกิรรมบ่งชี ้

ค่า 

IOC 
ข้อเสนอแนะ 

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และมีจรรยาบรรณ
ในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยี
โดยไม่ละเมิดลิขสิท ธ์ิ สรา้งสรรค์ผลงานด้วยความ
พยายามของตนเองโดยไม่ขโมยผลงานของคนอ่ืนมา
อา้งเป็นของตน  มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ี
คน้หามา และใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน์ไม่ท  ารา้ย
หรอืละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

0.8 

ระดับ  3 และ ระดับ  4 
ควรสลับกัน คือควรให้
เกียรติผู้อ่ืนต้องมาก่อน
เรื่องจรรยาบรรณการใช้
เทคโนโลยี 

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และให้เกียรติผู้อื่น 
และปฏิบั ติ ตน ให้ เหมาะสม กับสถานการณ ์
หมายถงึ ผูเ้รยีนปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสงัคม
ก าหนด แสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพ ไม่ดูถูก 
เหยียดหยาม ต่อ รูปภาพ เสียง ขอ้ความท่ีปรากฏบนสื่อ
ต่างๆ และแสดงพฤติกรรมดว้ยความสภุาพ ไม่กา้วรา้ว
ทัง้ทางกรยิา และค าพดู ตอ่บคุคลและสถานท่ี 

0.8 

 

 
จากตาราง 21 ผลการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้หาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง

พบว่า มีค่าดชันี IOC ผ่านเกณฑต์ัง้แต่ 0.80 ถึง 1.00 และปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
รายละเอียดของแบบประเมินท่ีไดป้รบัแกไ้ขแสดงดงัตาราง 22 

ตาราง 22 แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายภายหลงัการปรบัปรุง 

ระดับ 
คุณภาพ 

ระดับพฤตกิรรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

องคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิด หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนถึงการใช้
เทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง โดยผ่านการไตรต่รอง พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์
โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

ระดับพฤตกิรรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการค้นหาข้อมูลตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง 

การท่ีนกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีคน้ควา้หาขอ้มลูตามแบบแผนท่ีตนเองถนดั เหมาะสมกบังาน
ของตนเอง และสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 2 แหลง่ขึน้ไป 

ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และสามารถไตร่ตรอง พจิารณาความเหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยี หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มลูท่ีได้
จากแหลง่ขอ้มลูการสืบคน้ท่ีแตกตา่งกนั มาประกอบการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มลูอย่างมีเหตผุล 

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาประมวลเป็นองค์
ความรู้ของตัวเอง หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหล่งต่างๆ 
มาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นแนวคิดหรอืองคค์วามรูข้องตนเอง 

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และสามารถดัดแปลงความรู้ที่ได้มาให้เกิดความแปลก
ใหม่เป็นประโยชน์ หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถน าความรูท่ี้เกิดจากขอ้สรุปมาพัฒนาต่อ
ยอดความรู ้ ออกแบบหรอืน าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 

องคป์ระกอบที่ 2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัตงิาน หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนถึง
การปฏิบัติงานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม วิเคราะห ์สงัเคราะหก์ระบวนการ
ปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้
ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน หมายถึง ผูเ้รียนสามารถวางแผนด าเนินงานและ

ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเป็นล าดบัและสามารถเสนอความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้
ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน หมายถึง 

ผูเ้รียนสามารถพิจารณาเลือกเทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดความรู ้
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานที่ตนเองท า   

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การท่ีผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูท่ีไดม้า  สรุปความคิด ประมวลความรูโ้ดยไม่คดัลอกขอ้มลู
อ่ืนโดยขาดการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลู จดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมูท่ี่ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย  

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น หมายถึง การท่ีผูเ้รียน
สามารถแบ่งปันความรูก้บัเพ่ือนในกลุม่ เสนอความคิดอย่างเป็นเหตผุลเชิงสรา้งสรรค ์และรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
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ตาราง 22 (ตอ่) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

ระดับพฤตกิรรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถงึการ
เป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น การ
ใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 
ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 ช่างสังเกต ช่างสงสัย และแสวงหาค าตอบ หมายถงึ ผูเ้รียนมกัสงสยั หาโอกาสในการเรียนรู ้

และแสดงออกถึงความเตม็ใจท่ีจะรว่มกิจกรรมที่จดัขึน้  ผูเ้รยีนมีความพยายามหาค าตอบ หรอืไข
ขอ้สงสยัของตนเอง โดยมีพฤติกรรมดงันี ้ตัง้เป้าหมายประเด็นท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการศึกษา, 
พยายามหาขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการศึกษาจากแหล่งเรียนรูต้่างๆ, ใช้
เทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มูลท่ีตนเองสนใจ, พยายามลองผิดลองถูก เพ่ือใหพ้บค าตอบ และ
พยายามท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น หมายถงึ ผูเ้รียนเปิดใจท่ี
จะรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น และไมแ่สดงสีหนา้ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะ 

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และให้เกียรติผู้อื่น และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีสังคมก าหนด แสดงความ
คิดเห็นดว้ยความเคารพ ไม่ดูถกู เหยียดหยาม ต่อ รูปภาพ เสียง ขอ้ความท่ีปรากฏบนสื่อต่างๆ 
และแสดงพฤติกรรมดว้ยความสภุาพ ไมก่า้วรา้วทัง้ทางกรยิา และค าพดู ตอ่บคุคลและสถานท่ี 

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ผูเ้รียน
ใชเ้ทคโนโลยีโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความพยายามของตนเองโดยไม่ขโมย
ผลงานของคนอ่ืนมาอ้างเป็นของตน  มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ีค้นหามา และใช้
เทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนไ์มท่  ารา้ยหรอืละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

 
3.2.2 ผลการตรวจสอบความเชื่อ ม่ันระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater 

Reliability) ของแบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมินคือ ผูเ้รยีนกบัผูส้อน (ผูว้ิจยั) 
ผูเ้รียนกับเพื่อนผูเ้รียน เพื่อนผูเ้รียนกับผูส้อน (ผูว้ิจยั) พบว่า การใหค้ะแนนการประเมินระหว่าง
ผูเ้รียนกบัผูส้อน และ เพื่อนผูเ้รียนกบัผูส้อน มีความสมัพนัธก์นัในทิศทางบวกอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Correlation) r =.784 และ 
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.752 ตามล าดบั แสดงว่าการใหค้ะแนนมีความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมินในระดบัสงู และการให้
คะแนนการประเมินระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนผู้เรียน มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่ างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Correlation) r 
=.840 แสดงวา่การใหค้ะแนนมีความเช่ือมั่นระหวา่งผูป้ระเมินอยูใ่นระดบัสงู แสดงวา่แบบประเมิน
มีความเหมาะสมสามารถน าไปใชป้ระเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได ้ รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 23 

ตาราง 23 ผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมั่นระหวา่งผูป้ระเมิน(Inter-rater Reliability) ของแบบ
ประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความสัมพันธข์องการใหค้ะแนน
ของผู้ประเมิน 

ผู้เรียน เพือ่นผู้เรียน ผู้สอน 

ผู้เรียน 

Pearson Correlation 1 .840  .784  
Sig. (2-tailed)  .00 .00 
N 30 30 30 

เพือ่นผู้เรียน 

Pearson Correlation .840 1 .752 
Sig. (2-tailed) .00  .00 
N 30 30 30 

ผู้สอน 

Pearson Correlation .784 .752 1 
Sig. (2-tailed) .00 .00  
N 30 30 30 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายแบ่งการน าเสนอออกเป็น 
2 สว่น    

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

2. ผลการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ เสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายปรากฏ 

โดยมีรายละเอียดผลการศกึษาดงันี ้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1 ผลการพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1.1.1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบด้วย 

1.1.1.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
ความเจริญก้าวหนา้ของเทคโนโลยี ท าใหป้ระเทศไทยไดมี้การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยีตามกระแสสงัคมโลก พยายามตอบสนองใหส้อดคลอ้งกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตใหส้ะดวกสบายยิ่งขึน้ และยงัน าไปสู่การเอือ้อ านวยในการเป็นพืน้ฐานใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาตใิหมี้ความทนัสมยั ทนัโลกปัจจบุนั ท าใหค้นในยคุปัจจบุนัมี
วิถีชีวิตท่ีผนัแปรไปตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนรุน่ Z ท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2543 ซึง่อยูใ่นช่วงท่ีโลกมี
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้คนในรุ่นนีมี้ลักษณะของวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันกับ
เทคโนโลยี จนมีนกัวิชาการเปรยีบเทียบคนรุน่นีว้า่เกิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยี  

ส าหรบัสถานการณท์างดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนในปัจจบุนัพบว่า 
ผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่า
ในระดับอ่ืนๆ แต่ส่วนใหญ่น าเทคโนโลยีมาใชใ้นรูปแบบของการตัง้รบั เทคโนโลยี ใชเ้พื่อความ
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บนัเทิงมากกว่าท่ีจะใชค้น้ควา้หาความรูห้รือเอามาสรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเอง
และสังคม ขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบคน้  (อมร โต๊ะทอง, 
2555; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 39; Jukes and Dosaj, 2006 อา้งใน วิโรจน ์                
สารรตันะ, 2556, น. 10; ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น. 3; 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 39)  นอกจากนีผ้ลการทดสอบ PISA 2015 พบว่า 
ในประเทศไทยดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนยงัมีทกัษะทางสรา้งสรรคแ์ละมีวิจารณญาณอยู่ใน
ระดบัต ่า โดยแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการตอบค าถามผูเ้รียนมกัใชก้ารคดัลอกขอ้ความและน ามาวาง
เป็นค าตอบ (Copy-Paste) เป็นหลัก มักเช่ือทันที โดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ผูเ้รยีนไม่ไดถ้กูฝึกใหค้ิดเชิงวิพากษ์วิจารณ ์(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2560, Online) ในขณะท่ีหลกัสตูรระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายเนน้หนักไปทางพืน้ฐานเนือ้หาความรูม้ากกว่าท่ีจะจัดการเรียนรูท่ี้ใหค้วามส าคญัในดา้น
กระบวนการ หรือการบูรณาการระหว่างวิชาท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่ง
ตา่งๆบนโลกใบนี ้รวมทัง้วิธีการไดม้าของความรู ้การวิเคราะหแ์ละการใชว้ิจารณญาณในเรือ่งของ
ความรูท่ี้เป็นหรือไม่เป็นประโยชนใ์นบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัเอง 
ชมุชน สงัคม ตลอดจนโลกใบนี ้(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2561, Online) จะเห็นไดว้่าแมว้่าผูเ้รียนเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีไดเ้ป็น
อย่างดี แต่ก็ขาดความสามารถท่ีจะน าเทคโนโลยีมาสรา้งประโยชนอ์ย่างสรา้งสรรคใ์นการสรา้ง
องคค์วามรู ้เพื่อต่อยอดทางความคิดรวมทั้งการมีวิจารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อคน้หา
ความรู ้ซึง่จากประเด็นปัญหาดงักลา่วขา้งตน้การพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจึงมีความจ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจบุนัและเป็นการเตรยีมความพรอ้มในความเปลี่ยนแปลงในอนาคตขา้งหนา้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ พบว่าการใชเ้ทคโนโลยีตอ้งการทกัษะทางการคิด 2 ดา้นท่ีควบคู่
กันไป คือ การคิดสรา้งสรรค ์และการคิดวิจารณญาณ โดยท่ีการคิดสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการ
ทางสมองท่ีมีการกระตุน้ใหมี้การเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมท าใหเ้กิดผลผลิตทางความคิด
แปลกใหม่ซึ่งน าไปสู่หนทางการแกปั้ญหา หรือแนวคิดวิธีใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม ท่ีเป็นการคิดอย่าง
อิสระและการกระท าโดยไม่ยึดติดกบักฎเกณฑม์ากเกินไป (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2523, น. 4; อารี รงัสิ
นันท,์ 2526, น. 6; วิจิตร วรุตบางกูร, 2531, น. 3; อุษณีย ์โพธิสุข และคนอ่ืนๆ, 2537, น. 114-
115; อาร ีพนัธม์ณี, 2540, น. 6; Guilford, 1959, p. 21; Wallach and Kogen, 1965, p. 34 อา้ง
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ถึงใน ละมลุ ชชัวาล, 2544, น. 63; Wescott and Smith, 1967, p. 2 อา้งถึงใน สวุรรณา กอ้นทอง
, 2547, น. 40; Anderson and other, 1970, p. 90; Torrance, 1972, p. 42) ซึ่งหากการคิดหรือ
การกระท านัน้มีความอิสระมากเกินไปก็อาจเกิดความเดือดรอ้นได ้การคิดสรา้งสรรคจ์ึงตอ้งอยู่
ภายใตก้ารคิดอีกทกัษะหนึ่งก็คือการคิดวิจารณญาณ ท่ีเขา้มาช่วยไตรต่รองการคิดสรา้งสรรคใ์หมี้
ความเหมาะสมกบับรบิทของสงัคม ซึ่งในมมุมองนี ้การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคจ์ึงตอ้งมีส่วนของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบเขา้ไปดว้ย เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนเกิดประโยชน์
ตอ่การสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเองและเกิดประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

1.1.1.2 หลักการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้เป็นลกัษณะผอ่นคลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน

ไดแ้สดงความคิดเห็น แสวงหาความรู ้โดยการสรา้งเครือข่ายทางสงัคม อย่างมีวินยั สืบคน้ขอ้มลู
ไดอ้ยา่งเสรใีนรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2. ใช้ทักษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไปใช้อย่างสรา้งสรรค์ และ
ไตรต่รองพิจารณา ท าใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิ ประเมิน และการตดัสินใจ เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้

3. การสะท้อนคิดเป็นการแสดงถึงลักษณะการคิดของผู้เรียน ทั้ง
แนวความคิดในการสรา้งสรรคก์ารเลือกตัดสินใจ ประมวลขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน าไปสู่การสรา้งองค์
ความรู ้โดยผา่นการใชเ้ทคโนโลยี 

4. การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล หาขอ้พิสจูน์
จากขอ้มลู เพื่อเสรมิหรอืหกัลา้งแนวคดิท่ีผูเ้รยีนเช่ือถืออยู่ 

 5 . ชุมชนแห่ งการเรียน รู ้ (Learning Community) ท่ี มี ความคิ ด ท่ี
หลากหลาย ตอ้งอาศยัการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ซึง่เป็นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการติดตอ่สื่อสาร การ
รบัฟังความคิดเห็น ขอ้มูลท่ีหลากหลาย แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกับขอ้มูลแหล่งอ่ืนๆ 
น ามาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ หรือเกิดองคค์วามรูใ้หม่ โดยผู้เรียนจะต้องปรบัปรุง
ตรวจสอบความรูอ้ยูเ่สมอ 

1.1.1.3 วัตถุประสงครู์ปแบบการจัดการเรียนรู้  
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี

วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
1.1.1.4 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6 สปัดาห์ๆ  ละ  2 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง 
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1.1.1.5 กระบวนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที ่ 1  จุดประกาย  
เป็นขัน้กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนใหเ้กิดขอ้สงสยัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน 

ผูเ้รยีนระบขุอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน รว่มกนัแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นขอ้
สงสัยท่ีต้องการเรียนรูใ้นมุมมองต่างๆ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือและ เลือก
ประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรยีนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษาอยา่งชดัเจน  

บทบาทผูเ้รยีน  
1. ระบุขอ้สงสยัหรือสิ่งท่ีตอ้งการอยากเรียนรูเ้ก่ียวกับเนือ้หาท่ี

สอน 
2. แสดงความคิดเห็น อภิปรายพิจารณาถึงประเด็นขอ้สงสยัท่ี

ตอ้งการเรยีนรูใ้นมมุมองตา่งๆ โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือในการคน้หา 
3. ประเมินขอ้มูลเพื่อเลือกประเด็นขอ้สงสัยท่ีอยากเรียนรูเ้พื่อ

ก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน สรา้งความเขา้ใจในขอบเขตของประเด็นท่ี
สนใจโดยการใชเ้ทคโนโลยีในการศกึษาเพิ่มเตมิ วิเคราะหพ์ิจารณาขอ้มลูอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

บทบาทผูส้อน  
1. สรา้งกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยใคร่รูเ้ก่ียวกับ

เนือ้หาท่ีสอน 
2. กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกประเด็นขอ้

สงสยัอยา่งมีเหตผุล  
3. แนะน าการเลือกพิจารณาประเด็นขอ้สงสยั 
4.  แนะน าแหลง่ขอ้มลู และเทคโนโลยีในการสืบคน้  

ขั้นที ่2 สานจนิตนาการ  
 เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มลูโดยการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ ท าความ

เขา้ใจ วิเคราะห ์ไตรต่รอง คดักรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ รูปแบบ และ
แหล่งท่ีมา รวมทัง้การระดมความคิดในการพิจารณา แลกเปลี่ยนขอ้มลูเพื่อตอบปัญหาประเด็นท่ี
สนใจ และเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัผูเ้รยีนในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
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บทบาทผูเ้รยีน  
1. ใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในขอบเขตความรูท่ี้

ตอ้งการศกึษา ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งเครอืข่ายในการเรยีนรูใ้นการหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ระบรูุปแบบและแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูสารสนเทศ 
3. น าข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้วบรวมมา ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์

พิจารณา ใครค่รวญ ไตร่ตรอง คดักรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูล สารสนเทศ รูปแบบ 
และแหลง่ท่ีมา 

4. มีสว่นรว่มในการระดมความคดิเห็นขอ้มลูท่ีไดม้า 
บทบาทผูส้อน  

1. แนะน าวิธีการเขา้ถึงขอ้มลู การไดม้าขอ้มลูดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย 
2. กระตุน้ใหผู้เ้รียนอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลูท่ี

ไดม้า และสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีประกอบในการระดมความคิด 
ขั้นที ่3 สร้างสรรคค์วามรู้  

เป็นขัน้การจดัระบบความรูโ้ดยผูเ้รียนน าขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดผ้่านการ
พิจารณาแลว้ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองคค์วามรู ้ตามแบบแผนการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน แลกเปลี่ยนเรยีนรูท่ี้สรา้งขึน้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลนใ์นกลุม่ผูเ้รยีน สนบัสนนุ
การคิดพิจารณาไตรต่รองกบัสิ่งท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือความน่าเช่ือถือ และสรา้งสื่อเพื่อเผยแพร่
องคค์วามรูท่ี้ได ้ใหมี้ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 

บทบาทผูเ้รยีน  
1. จ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้

จากการศกึษาขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ 
2. มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการการ

น าเอาองคค์วามรูท่ี้ไดไ้ปเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม  
3. สรา้งสื่อเพื่อน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดร้บั 
4. ใชเ้ทคโนโลยีสื่อออนไลนช์่วยเหลือในการน าเสนอองคค์วามรู ้

ใหมี้ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและสามารถเผยแพร่
ใหผู้อ่ื้นเกิดการเรยีนรูร้ว่มกนั   
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บทบาทผูส้อน  
1. แนะน าการพิจารณาในดา้นการจ าแนกขอ้มลู แนวทางในการ

น าเสนอองคค์วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
2. สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีนในการท างานกลุม่ 
3. กระตุน้ใหผู้เ้รียนรว่มกนัคิดในการพิจารณาในการสรา้งสื่อถึง

ศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
4. แนะน าแหลง่ท่ีจะน าสื่อไปเผยแพร ่
5. ติดต่อบุคคลท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อเสนอความคิดเห็นการ

น าเสนอองคค์วามรู ้
ขั้นที ่4 เสวนา-พัฒนา 

เป็นขั้นการน าเสนอองค์ความรูด้้วยเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ สามารถ
เผยแพรใ่หผู้อ่ื้นเกิดการเรียนรูร้ว่มกนั  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ได้
ศกึษา โดยผูเ้รยีนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษเ์พื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงท่ีดี
ขึน้ 

บทบาทผูเ้รยีน  
1.มีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอองค์

ความรูท่ี้ไดศ้กึษา 
2. ประมวลความคิดเห็นตา่งๆ สรุปเป็นขอ้คิดเพื่อเป็นแนวทางใน

การด าเนินงานตอ่ไป 
3. น าแนวคิดท่ีได้จากประมวลการแสดงความคิดเห็นมา

ด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุงองคค์วามรูข้องตนใหส้มบรูณ ์
4. แสดงความรูส้ึก ความคิดเห็น สิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้และแนวทางใน

การพฒันาการเรยีนรูข้องตน 
บทบาทผูส้อน  

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็นและ
ประมวลความคดิเห็น 

2. สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีนในการปรบัปรุงความรู ้
3. สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีน 
4. ประเมินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
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5. การใหผ้ลยอ้นกลบัในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

1.1.1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. การประเมินผลการเรียนรู ้ท าการประเมินดว้ยกนั 4 ครัง้ ไดแ้ก่ สปัดาหท่ี์ 

1, 2, 4 และ 6 โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบริค (Scoring 
Rubrics) 5 ระดบั มีลกัษณะการวดัแบบ 3 เสา้ คือ ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินผูเ้รียน 
และผูส้อนประเมินผูเ้รยีน 

2. การประเมินชิน้งาน ท าการประเมินชิน้งานหลงัจากจบกิจกรรมในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู ้โดยใช้แบบประเมินชิ ้นงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื ้อหา/ สาระของชิ ้นงาน 
กระบวนการท างาน การน าเสนอชิน้งาน ซึ่งเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบริค (Scoring Rubrics) 5 
ระดบั โดยผูป้ระเมินคือ ผูส้อน (ผูว้ิจยั) 

3. การสะท้อนผลการเรียนรู ้โดยใช้แบบบันทึกการสะท้อนคิด ให้ผู้เรียน
สะทอ้นทา้ยหน่วยการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนสะทอ้นผลการเรียนรูใ้นลกัษณะของขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
ไดแ้ก่ 1) ความรูส้กึของผูเ้รียนหลงัท ากิจกรรม 2) สิ่งท่ีผูเ้รยีนไดเ้รียนรูจ้ากการท ากิจกรรม 3) สิ่งท่ี
ผูเ้รยีนจะน าไปใชห้รอืพฒันาตอ่ไป 4) สิ่งท่ีผูเ้รยีนอยากใหผู้ส้อนมีการปรบัเปลี่ยนหรอืเพิ่มเตมิ เพื่อ
วดัความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนและปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

1.1.1.7 เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ประกอบด้วย แบบประเมิน

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย แบบประเมินชิน้งาน และแบบบนัทกึสะทอ้นคดิ ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้  

1. แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 3 
องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถทางด้านการคิด องค์ประกอบท่ี 2 
ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน และองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพัฒนา
บคุลิกภาพ มีลกัษณะเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 ระดบั (0 1 2 3 4) ท า
การประเมินก่อนเริม่การเรยีนรู ้ระหว่างการเรยีนรู ้และเม่ือสิน้สดุการเรยีนรู ้มีลกัษณะการวดัแบบ 
3 เสา้(ผูเ้รียน, เพื่อนผูเ้รียน, ผูส้อน) ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมิน และผูส้อน
เป็นผูป้ระเมินผูเ้รียน ตามระดับความสามารถท่ีระบุในแต่ละองคป์ระกอบ โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินดงันี ้
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องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางดา้นการคดิ  
ระดบั 0 มีพฤตกิรรมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ระดบั 1 สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูตามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเอง  
ระดบั 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และสามารถไตร่ตรอง พิจารณาความ

เหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี 
ระดบั 3 แสดงความสามารถในระดบั 2 และสามารถน าขอ้มลูท่ีไดค้น้ควา้มาประมวล

เป็นองคค์วามรูข้องตวัเอง 
ระดบั 4 แสดงความสามารถในระดบั 3 และสามารถดดัแปลงความรูท่ี้ไดม้าใหเ้กิด

ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์
องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบัตงิาน 
ระดบั 0 มีพฤตกิรรมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ระดบั 1 สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน 
ระดบั 2 แสดงความสามารถในระดบั 1 และเลือกใชเ้ทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกบังาน 
ระดบั 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์

กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้
ระดบั 4 แสดงความสามารถในระดบั 3 และแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูอ่ื้น 
องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางดา้นการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระดบั 0 มีพฤตกิรรมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ระดบั 1 ช่างสงัเกต ช่างสงสยั และแสวงหาค าตอบ 
ระดบั 2 แสดงความสามารถในระดบั 1 และยอมรบัฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
ระดบั 3 แสดงความสามารถในระดบั 2 และใหเ้กียรติผูอ่ื้น และปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ ์
ระดบั 4 แสดงความสามารถในระดบั 3 และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 

 

2. แบบบันทกึสะทอ้นคดิ (ส  าหรบัผูเ้รยีน) เป็นแบบบนัทกึความคิดของ
ผูเ้รียนหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยผูเ้รียนเป็นผูบ้นัทึก ประกอบดว้ย 1) ความรูส้ึกจาก
การท ากิจกรรม ดา้นเนือ้หาสาระและดา้นเทคโนโลยีต่อการเรียนรู ้2) สิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท า
กิจกรรม ดา้นเนือ้หาสาระและดา้นเทคโนโลยีตอ่การเรยีนรู ้3) สามารถน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไรกบั
ชีวิตของผูเ้รียนดา้นเนือ้หาสาระและดา้นเทคโนโลยีต่อการเรียนรู ้เพื่อน าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงการ
จดัการเรยีนรูใ้นครัง้ตอ่ไป และตดิตามพฤตกิรรมของผูเ้รยีน  
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3. แบบประเมินชิ้นงาน เป็นแบบประเมินผลงานของผู้เรียน โดยมี
ประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สาระ/เนือ้หาของชิน้งาน 2) กระบวนการท างาน 3) การ
น าเสนอชิน้งาน และ 4) ผลลพัธ์ของชิน้งาน มีเกณฑ์การใหค้ะแนนรูบริค (Scoring Rubrics) 5 
ระดบั (1 2 3 4 5) ท าการประเมินเม่ือผูเ้รียนน าเสนอผลงานเสร็จแลว้ โดยผูส้อนประเมินผูเ้รียน
ตามระดบัพฤตกิรรมในแตล่ะประเด็น โดยมีเกณฑใ์นการประเมินดงันี ้

ประเดน็ที ่1 เนือ้หา/ สาระ ของชิน้งาน 
ระดบั 1 มีการคน้หาขอ้มลูในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง   
ระดบั 2 มีการคน้หาขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลมีความ

น่าเช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้ไปและหลากหลาย  
ระดบั 3 มีการคน้หาขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลมีความ

น่าเช่ือถือ 3 แหล่งขึน้ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเอง
แตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา   

ระดบั 4 การค้นหาข้อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  มีการอ้างอิงแหล่ งข้อมูลมีความ
น่าเช่ือถือ 3 แหล่งขึน้ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเอง
แตกต่างจากขอ้มลูท่ีน ามา  เนือ้หาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์รือประเด็นท่ี
ก าหนด   

ระดบั 5 มีการคน้หาขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลมีความ
น่าเช่ือถือ 3 แหล่งขึน้ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเอง
แตกต่างจากขอ้มลูท่ีน ามา  เนือ้หาสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์รือประเด็นท่ี
ก าหนด  ขอ้มลูมีความครบถว้น ชดัเจน   

ประเดน็ที ่2 กระบวนการท างาน 
ระดบั 1 มีการก าหนดเปา้หมายวตัถปุระสงค ์
ระดบั 2 มีการก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์พยายามท างานจนส าเร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด  
ระดบั 3 มีการก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์พยายามท างานจนส าเร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด มีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอนและเลือกใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ระดบั 4 มีการก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์พยายามท างานจนส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด มีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอนและเลือกใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ มีการมอบหมายหนา้ท่ีแบง่กนัท างานหรอืผลิตชิน้งาน
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ดว้ยตนเอง  
ระดบั 5 มีการก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์พยายามท างานจนส าเร็จตามเวลาท่ี

ก าหนด มีการวางแผนอย่างเป็นขัน้ตอนและเลือกใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ มีการมอบหมายหนา้ท่ีแบง่กนัท างานหรอืผลิตชิน้งาน
ดว้ยตนเอง มีการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นการท างานอย่างถูกตอ้งตาม
จรรยาบรรณของการใชเ้ทคโนโลยี  

ประเดน็ที ่3 การน าเสนอชิน้งาน 
ระดบั 1 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ  
ระดบั 2 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น  
ระดบั 3 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น การ

น าเสนอกระชบัน าเสนอไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด  
ระดบั 4 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น การ

น าเสนอกระชับน าเสนอได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถตอบค าถาม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ่ื้นทั้งเนือ้หาสาระและขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการท างาน
ผลงานของตน  

ระดบั 5 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น การ
น าเสนอกระชับน าเสนอได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถตอบค าถาม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผูอ่ื้นทั้งเนือ้หาสาระและขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการท างาน
ผลงานของตน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

     

1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2.1 ความเหมาะสมของรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ผลตรวจสอบความเหมาะสมของร่าง
รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้แสดงดงัตาราง 24  
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ตาราง 24 ความเหมาะสมของรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ รายการประเมนิ 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

�̅� S.D. แปลความหมาย 
1. ภาพรวมของหลกัสตูร 
1.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นมีเหตผุลสมควรท่ีจะพฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.2   สภาพปัญหาและความจ าเป็นเหมาะสมกบับรบิทของ
สงัคมไทย 

5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.3 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมและมีความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิ 

4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.4 วตัถปุระสงครู์ปแบบการจดัการเรยีนรูต้รงตามความตอ้งการ
ของสงัคม 

4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.5 รูปแบบการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในการน าไปใชเ้พ่ือ
พฒันาผูเ้รยีนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณ 

4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.6 แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูส้นบัสนนุ
การสรา้งเครอืข่ายการจดัการความรูใ้หก้บัผูเ้รยีน 

4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.7 แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูย้ดึ
นกัเรียนเป็นส าคญั 

5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.8 การวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
1.9 การวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้นน้การประเมินตามสภาพ

จรงิ 
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ข้อ รายการประเมนิ 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

�̅� S.D. แปลความหมาย 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

2.1.1 
จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ
คณุลกัษณะ 

5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.1.2 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.1.3 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.1.4 
กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ
เช่ือมโยงความรู ้

5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.1.5 สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.1.6 
การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 
คณุลกัษณะ 

5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
2.2.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ

คณุลกัษณะ 
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.2.2 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.2.3 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.2.4 กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ

เช่ือมโยงความรู ้
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.2.5 สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.2.6 การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 

คณุลกัษณะ 
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
2.3.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ

คณุลกัษณะ 
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.3.2 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.3.3 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.3.4 กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ

เช่ือมโยงความรู ้
4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.3.5 สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

ข้อ รายการประเมนิ 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

�̅� S.D. แปลความหมาย 
2.3.6 การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 

คณุลกัษณะ 
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
2.4.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ

คณุลกัษณะ 
5 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.4.2 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.4.3 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.4.4 กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ

เช่ือมโยงความรู ้
4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.4.5 สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 
2.4.6 การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 

คณุลกัษณะ 
4.8 0.45 เหมาะสมมากที่สดุ 

 
จากตาราง 24 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ  ฯ โดย

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าทุกกิจกรรมการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
และมีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 4.80-5.00  มีรายละเอียดดงันี ้

1.2.1.1 ดา้นภาพรวม สภาพปัญหาและความจ าเป็นมีเหตผุลสมควรท่ีจะพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สภาพปัญหาและความจ าเป็นเหมาะสมกบั
บรบิทของสงัคมไทย หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้หมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปปฏิบตัิ วตัถปุระสงครู์ปแบบการจดัการเรียนรูต้รงตามความตอ้งการของสงัคม รูปแบบการ
จัดการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
สนบัสนุนการสรา้งเครือข่ายการจดัการความรูใ้หก้ับผูเ้รียน แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบ
การจดัการเรียนรูย้ึดนกัเรียนเป็นส าคญั การวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
การวดัและประเมินผลการเรยีนรูเ้นน้การประเมินตามสภาพจรงิ ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ รูปแบบ
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การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

1.2.1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 4 แผนการ
จดัการเรียนรู ้เรื่อง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1 เรื่อง พฒันาการของสาธารณูปโภคและการ
สื่อสารของไทย  แผนการจัดการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง พัฒนาการสงัคมไทยสมัยรชักาลท่ี 4 แผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ 3 เรื่อง การยกระดบัสถานภาพของประชาชนในสงัคมไทย และ แผนการจดัการ
เรียนรูท่ี้ 4 เรื่อง พัฒนาการการศึกษาของไทย ซึ่งทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรูมี้จุดประสงคก์าร
เรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์
การเรียนรู ้ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสม กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียน
สรา้งเครือข่ายในการเช่ือมโยงความรู ้สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม และการวัดและการประเมินผล
ครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ คณุลกัษณะ 

1 .2 .2  ก ารป ระ เมิ น ค วามสอดคล้อ งขอ งอ งค์ป ระกอบภ าย ใน รูป แบบ 
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.80-1.00 
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 25 

ตาราง 25 ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบภายในรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ รายการประเมนิ 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

�̅� S.D. แปลความหมาย 
1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นกบัหลกัการรูปแบบการจดัการ

เรยีนรู ้
1 0.00 มีความสอดคลอ้ง 

2. หลกัการรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัวตัถปุระสงครู์ปแบบการ
จดัการเรียนรู ้

1 0.00 มีความสอดคลอ้ง 

3. หลกัการรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัแนวทางการจดักิจกรรม
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้

1 0.00 มีความสอดคลอ้ง 

4. วตัถปุระสงครู์ปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัแนวทางการจดั
กิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

1 0.00 มีความสอดคลอ้ง 



  150 

ตาราง 25 (ตอ่) 

ข้อ รายการประเมนิ 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

�̅� S.D. แปลความหมาย 
5. แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บั

ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
0.8 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัหลกัการรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้

0.8 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

7. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัวตัถปุระสงครู์ปแบบการ
จดัการเรียนรู ้

0.8 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

8. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัโครงสรา้งของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้

0.8 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

9. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัแนวทางการจดักิจกรรม
ของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้

0.8 0.45 มีความสอดคลอ้ง 

 

จากการตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ และมีการปรบัปรุงตาม 
ตาราง 26  

ตาราง 26 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญและการปรบัปรุงรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ประเดน็   ประเดน็ในการปรับปรุง  
วัตถุประสงค ์
- ให้ ป รับ วัต ถุ ป ระส งค์ เดิ ม  “ เ พ่ื อ เส ริม ส ร้า ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย “ 

 
- ปรบัวตัถปุระสงคเ์ป็น  
1) ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้ความรู ้
และสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 
2) ผูเ้รยีนสามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งองค์
ความรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเอง   
 3) ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีอย่างรบัผิดชอบใน
การพฒันาการเรยีนรูแ้ละแกปั้ญหา 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

ประเดน็   ประเดน็ในการปรับปรุง  
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
-ใหน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรูอ้ยู่ในขัน้สอนหรือขัน้
จดักิจกรรม แลว้เพิ่มขัน้สอน ขัน้สรุป 
- การระบคุ  าถามในขัน้น าใหร้ะบชุดัเจนในเรื่องๆนัน้  
- สื่อใหร้ะบใุหช้ดัเจนวา่ใชส้ื่ออะไร 

 
-เรียบเรียงการเขียนกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดย
ล าดับขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรูอ้ยูใ่นขัน้สอน 
- ปรบัค าถามใหร้ะบชุดัเจนหรอืยกตวัอยา่งใหช้ดัเจน 
-ระบแุหลง่ขอ้มลูตวัอยา่งของสื่อ 

ค าและภาษาทีใ่ช้ 
- ตอ้งปรบั หรอืขยายความของค าท่ีไมช่ดัเจน 

 
- ปรบัค าและขยายความให้ชัดเจนตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ซึง่จากประเด็นดงักลา่วผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงและแกไ้ขตามขอ้แนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญ และน ารา่งรูปแบบท่ีไดไ้ปท าการปรบัปรุงแลว้ไปศึกษาน ารอ่ง (Pilot Study) กับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุม่ทดลอง จ านวน 30 คน 
 

2. ผลการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอยีดของผลการศึกษาดงันี ้

ผลการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) โดยการน าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดลองศึกษาน าร่องกับผูเ้รียนท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผูเ้รียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เขา้รว่มโครงการวิจยั และลงนามในหนงัสือยินยอมเขา้รว่มโครงการ จ านวน 30 คนเพื่อ
หาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ตลอดจนปัญหา และอปุสรรค ก่อน
น าไปใช้จริงในขั้นตอนนี้ด  าเนินการทดลองสอน  1 แผนการจัดการเรียนรู ้เรื่อง พัฒนาการ
สงัคมไทยก่อนยคุสมยัใหม ่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง สามารถสรุปไดด้งันี ้
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1. ด้านกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการเรียนรูมี้ความสอดคลอ้งกับสาระเนือ้หา 
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดต้ามท่ีก าหนด 

2. ด้านเวลา เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ทัง้นี ้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดน้อกเวลาชั่วโมงเรยีนตามอธัยาศยัท าใหเ้วลาในชั่วโมงเรยีนไมแ่น่นเกินไป  

3. ด้านภาษา พบว่า ภาษาท่ีใชใ้นกิจกรรม และแบบประเมินยังมีบางค าหรือ
บางประโยคใชภ้าษาวิชาการท าใหเ้ขา้ใจยาก ค าถามท่ีใชก้ระตุน้ตอ้งระบใุหช้ดัเจนกว่านี ้ผูว้ิจยัจึง
มีการปรบัภาษาและค าถามใหผู้เ้รยีนเขา้ใจง่ายและชดัเจน โดยคงไวซ้ึง่ความหมายเดิม 

4. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรูท่ี้ใหช้มภาพไม่ค่อยชดั การเช่ือมโยงของ
อินเตอรเ์น็ตมีปัญหาบางช่วงของการท ากิจกรรม ผูว้ิจยัจึงตอ้งวางแผนส ารองเพื่อรองรบัปัญหาท่ี
เกิดขึน้ โดยการเพิ่มเวลา และการปรบัเปลี่ยนล าดบักิจกรรมเม่ือเกิดเหตขุดัขอ้ง 

5. ด้านการวัดและประเมินผล  พบว่า มีความเหมะสม สามารถวัดและ
ประเมินผลผูเ้รยีนไดต้ามวตัถปุระสงค ์และพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ก าหนดไว ้

หลังการทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูไ้ดส้ัมภาษณ์ผูเ้รียน ไดข้อ้สรุปความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีมีตอ่รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้

1. ด้านกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้ลือกตามหวัขอ้ประเด็นท่ีสนใจ ท าใหไ้ม่
น่าเบื่อ  

2. ด้านภาษา มีความเขา้ใจยาก อยากใหป้รบัภาษาใหเ้ขา้ใจง่ายมากขึน้ 
3. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ อินเทอรเ์น็ตมกัมีปัญหา ท าใหมี้บา้งช่วงหลดุ ท าใหไ้ม่

สามารถคน้หาไดต้อ่เน่ือง และท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึน้ในการท ากิจกรรม 
4. ด้านการวัดและประเมินผล นอ้ยขอ้ท าใหป้ระเมินง่าย และมีรายละเอียด

ชดัเจนดี แตต่อ้งมีการปรบับางค าใหเ้ขา้ใจง่ายยิ่งขึน้ 
จากการศึกษาน ารอ่งของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ
ผูเ้รียนจ านวน 30 คน ไดค้น้พบประเด็นท่ีตอ้งพฒันา และมีการปรบัปรุงตามประเด็นตามตาราง 
27 ดงันี ้
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ตาราง 27 ประเด็นการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากการศกึษา
น ารอ่ง 

ประเดน็ ประเดน็ในการปรับปรุง 
ค าและภาษาทีใ่ช้ 
- ภาษาท่ีใชเ้ป็นค าหรือศพัท์

ทางวิชาการมากไปท าใหส้ื่อสารกับผูเ้รียนให้
เขา้ใจไดย้าก 

 
- ปรบัภาษาใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

มากขึน้ โดยหลงัจากปรบัปรุงมีการสอบถาม 
ความเขา้ใจผูเ้รยีนอีกครัง้ 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
- สื่อการเรยีนรูท่ี้ใหช้มภาพ

ไม่คอ่ยชดั  
- การเช่ือมโยงของ

อินเตอรเ์น็ตมีปัญหาบา้งช่วงของการท า
กิจกรรม  

 
- ได้ปรับสื่ อ  และเลือกสื่ อ

ใหมใ่หมี้ความชดัเจนมากขึน้ 
- วางแผนส ารองเพื่อรองรบั

ปัญหาการเช่ือมโยงอินเตอรเ์น็ตท่ีเกิดขึน้ โดย
การเพิ่ ม เวลา และการปรับ เปลี่ยนล าดับ
กิจกรรมเม่ือเกิดเหตขุดัขอ้ง 

 
ซึง่จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงและแกไ้ขประเด็นท่ีเกิดขึน้ ก่อน

น าไปทดลองจริงกับผูเ้รียนกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมของผลการทดลองศึกษาน าร่อง พบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ท่ีพฒันาขึน้ มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ 
แต่ควรมีการปรบัปรุงในเรื่องความชดัเจนขอ้ค าถาม และค าท่ีใชอ้ธิบายหรือชีแ้จงในกิจกรรม ซึ่ง
จากผลการทดลองศึกษาน าร่อง ผู้วิจัยไดน้  าขอ้เสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ไปพิจารณาและ
ปรบัปรุงก่อนน าไปทดลองใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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ตอนที่  3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยท า
การวิจยักับผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 48 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
1) ประสิทธิผลรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และ 2) ผลการปรบัปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยัแบ่งผล
การศกึษาออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย  

1) ผลการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้กบัผูเ้รยีนท่ีผา่นการเรยีนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามองคป์ระกอบและภาพรวมตามช่วงระยะเวลาที่ทดลอง  

2) ผลการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้กบัผูเ้รียนท่ีผา่นการเรยีนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึน้กับผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามองค์ประกอบและ
ภาพรวมตามช่วงระยะเวลาทีท่ดลอง 

โดยประเมินจากแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวม 2) ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรายดา้นตาม
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องคป์ระกอบ 3) ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated 
Measurement) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD เพื่อดูความแตกต่าง มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1.1 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวม จากผลการประเมินตนเองของผูเ้รียน 
เพื่อนผูเ้รยีนประเมินผูเ้รยีน และผูส้อนประเมินผูเ้รยีนทัง้หมด 4 ครัง้ ซึง่ผลการวิเคราะหป์รากฏดงั
ตาราง 28 

ตาราง 28 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยรวม 

ผลการเรียนรู้ 

รวม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 

x̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ x̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ x̅ S.D. 
ระดับ

ความสามารถ 

ครัง้ท่ี 1 (สปัดาหท่ี์ 1) 0.68 0.16 พอใช ้ 0.66 0.07 พอใช ้ 0.70 0.24 พอใช ้

ครัง้ท่ี 2 (สปัดาหท่ี์ 2) 1.64 0.09 ปานกลาง 1.66 0.07 ปานกลาง 1.62 0.09 ปานกลาง 

ครัง้ท่ี 3 (สปัดาหท่ี์ 4) 2.49 0.02 ปานกลาง 2.48 0.01 ปานกลาง 2.50 0.03 ปานกลาง 

ครัง้ท่ี 4 (สปัดาหท่ี์ 6) 3.80 0.02 ดีมาก 3.79 0.02 ดีมาก 3.81 0.01 ดีมาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 26 สามารถอธิบายผลการประเมิน

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย ไดด้งันี ้ 

ครัง้ท่ี 1 เป็นการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงของก่อนการเริ่มตน้การจัดการ
เรยีนรูต้ามรูปแบบ ฯ สปัดาหท่ี์ 1  กลุม่ท่ี 1 มีคา่เฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 0.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.07 หรือท่ีระดับความสามารถพอใช้ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 0.70 สว่น
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 หรือท่ีระดับความสามารถพอใช้ ส  าหรบัภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย เท่ากบั 0.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16 หรอืท่ีระดบัความสามารถพอใช ้ 

ครัง้ท่ี 2 เป็นการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เม่ือสิน้สดุการเรยีนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 2 ซึ่ง
อยู่ในช่วงระยะระหว่างการจดัการเรียนรูข้องรูปแบบ กลุ่มท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 1.66 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 หรือท่ีระดับความสามารถปานกลาง กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย เท่ากับ 1.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 หรือท่ีระดบัความสามารถปานกลาง 
ส าหรบัภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 1.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.09 หรือท่ีระดบั
ความสามารถปานกลาง  

ครัง้ท่ี 3 เป็นการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เม่ือสิน้สดุการเรยีนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 4 กลุม่
ท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 2.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 หรือท่ีระดับ
ความสามารถปานกลาง กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.03 หรือท่ีระดับความสามารถปานกลาง ส าหรบัภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 2.49 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 หรอืท่ีระดบัความสามารถปานกลาง  

ครัง้ท่ี 4 เป็นการประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายสปัดาหท่ี์ 6 เม่ือสิน้สดุการเรียนรูต้าม
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้กลุ่มท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.02 หรือท่ีระดับความสามารถดีมาก กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เท่ากบั 3.81 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.01 หรอืท่ีระดบัความสามารถดีมาก ส าหรบัภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความสามารถ
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ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 
3.80 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 หรอืท่ีระดบัความสามารถดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมแสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้
ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้  ส่งผลต่อพัฒนาการความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัง้ 2 กลุ่ม ในทิศทางเดียวกนั และเพิ่มขึน้จาก
สปัดาหแ์รกท่ีอยู่ในระดบัพอใช ้เป็นระดบัปานกลางในสปัดาหท่ี์ 2 และ 4 และในระดบัดีมากใน
สปัดาหท่ี์ 6 เม่ือสิน้สดุการเรยีนรูต้ามรูปแบบ ฯ ดงัภาพประกอบ 10 

 
 

 
  

ภาพประกอบ 10 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามรายกลุม่ 

3.1.1.2 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายรายดา้นตามองคป์ระกอบ จากผลการประเมิน
ตนเองของผูเ้รยีน เพื่อนผูเ้รยีนประเมินผูเ้รยีน และผูส้อนประเมินผูเ้รยีน ทัง้หมด 4 ครัง้ โดยแยกแต่
ละดา้นตามองคป์ระกอบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่ผลการวิเคราะหป์รากฏดงัตาราง 29 
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คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามตาราง 29 พบว่า  ค่า เฉลี่ ยของคะแนน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย จากแบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เปรยีบเทียบระหวา่งกลุม่ท่ี 1 และ 2 จากผูป้ระเมินทัง้ 3 แหลง่ มี
ดงันี ้

1. ผู้ เรียนประเมินตน เอง  ค รั้ง ท่ี  1 -4 โดยพิ จารณ าในแต่ละ
องคป์ระกอบเปรยีบเทียบระหวา่งกลุม่ท่ี 1 และ 2 มีรายละเอียดดงันี ้ 

องค์ประกอบที่  1 ความสามารถทางด้านการคิด  กลุ่มท่ี 1   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.04, 1.50, 2.25 และ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62, 0.51, 0.53 
และ0.44 ตามล าดับ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.54, 1.50, 2.17 และ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.51, 0.51, 0.38 และ 0.44 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 11 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด 
จากการประเมินตนเองของผูเ้รยีนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 

องคป์ระกอบที่ 2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงาน กลุ่มท่ี 
1  มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.00, 1.96, 2.25 และ 3.91 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51, 0.20, 0.53 
และ 0.28 ตามล าดับ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88, 2.04, 2.17 และ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.61, 0.36, 0.38 และ 0.28 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 12 
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คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถทางดา้นการคิด
จากการประเมินของผูเ้รยีน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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ภาพประกอบ 12 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน
จากการประเมินตนเองของผูเ้รยีนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
กลุ่มท่ี 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83, 1.63, 3.08 และ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48, 
0.49, 0.50 และ0.19 ตามล าดับ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79, 1.63, 3.08 และ 3.75 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59, 0.49, 0.28 และ 0.17 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 13 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันา
บคุลิกภาพ จากการประเมนิตนเองของผูเ้รยีนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 
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คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน
จากการประเมินของผูเ้รยีน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ
จากการประเมินของผูเ้รยีน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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จากภาพประกอบ 11-13 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทั้ง 3 
องคป์ระกอบ จากการประเมินตนเองของผูเ้รียนทัง้ 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเ้คียงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

2. เพื่อนผู้เรียนประเมินผู้เรียน  ครั้ง ท่ี  1-4 โดยพิจารณาในแต่ละ
องคป์ระกอบ เปรยีบเทียบระหวา่งกลุม่ท่ี 1 และ 2 มีรายละเอียดดงันี ้ 

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางด้านการคิด กลุม่ท่ี 1  มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 0.54, 1.08, 2.25 และ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51, 0.28, 0.53 และ 0.44 
ตามล าดบั กลุม่ท่ี 2 มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.46, 1.08, 2.21 และ 3.71 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.51, 0.28, 0.41 และ 0.46 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 14 

 

 

ภาพประกอบ 14 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด 
จากการประเมินของเพ่ือนผูเ้รยีนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 

องคป์ระกอบที่ 2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงาน กลุ่มท่ี 1   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75, 1.83, 2.21 และ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44, 0.38, 0.52 
และ 0.20 ตามล าดับ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75, 2.04, 2.21 และ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.44, 0.36, 0.41 และ 0.20 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 15 
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คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถทางดา้นการคิด
จากการประเมินของเพื่อนผูเ้รยีน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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ภาพประกอบ 15 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน
จากการประเมินของเพ่ือนผูเ้รยีนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 

องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
กลุ่มท่ี 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.71, 1.63, 2.96 และ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46, 
0.49, 0.36 และ 0.44 ตามล าดับ กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.58, 1.63, 3.19 และ 3.71 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50, 0.49, 0.28 และ 0.46ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 16 

 

 

ภาพประกอบ 16 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันา
บคุลิกภาพ จากการประเมินของเพื่อนผูเ้รยีนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 
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คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน
จากการประเมินของเพื่อนผูเ้รยีน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ
จากการประเมินของเพื่อนผูเ้รยีน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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จากภาพประกอบ 14-16 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทั้ง 3 
องคป์ระกอบ จากการประเมินของเพื่อนผูเ้รียนทัง้ 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเ้คียงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

3. ผู้สอนประเมินผู้เรียน ครัง้ท่ี 1-4 โดยพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบ
เปรยีบเทียบระหวา่งกลุม่ท่ี 1 และ 2 มีรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางด้านการคิด กลุม่ท่ี 1  มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 0.42, 1.25, 2.25 และ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50, 0.44, 0.53 และ 0.44 
ตามล าดบั กลุม่ท่ี 2 มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.54, 1.25, 2.17 และ 3.67 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.51, 0.44, 0.38 และ 0.48 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 17 

 

 

ภาพประกอบ 17 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด 
จากการประเมินของผูส้อนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถทางด้านการปฏิบัตงิาน กลุม่ท่ี 1  มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.54, 1.92, 2.26 และ 3.92 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51, 0.28, 0.45 และ 
0.28 ตามล าดบั กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.71, 2.04, 2.27 และ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.46, 0.36, 0.37 และ 0.20 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 18 
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คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถทางดา้นการคิด
จากการประเมินของผูส้อน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2



  165 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน
จากการประเมินของผูส้อนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 

องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
กลุ่มท่ี 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50, 1.75, 2.96 และ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51, 
0.44, 0.36 และ 0.44 ตามล าดบั กลุ่มท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67, 1.75, 3.08 และ 3.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48, 0.44, 0.18 และ 0.48 ตามล าดบั ดงัภาพประกอบ 19 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันา
บคุลิกภาพ จากการประเมินของผูส้อนเปรยีบเทียบกลุม่ท่ี 1 และ 2 
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คะแนนเฉล่ียองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน
จากการประเมินของผูส้อน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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คะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ
จากการประเมินของผูส้อน

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี2
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จากภาพประกอบ 17-19 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทั้ง 3 
องค์ประกอบ จากการประเมินของผู้สอนทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเ้คียงและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

3.1.1.3 ผลการวิเคราะหค์วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA Repeated Measurement) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ LSD เพื่อ
ดคูวามแตกตา่ง ดงัตาราง 30-31 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของผลการประเมนิความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยรวม  

แหล่งความแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F P 

คา่เฉลี่ยรวมแตล่ะสปัดาห ์ 756.42  3 252.14 3236.85* 0.00 
คา่ความคลาดเคลื่อน 44.56   47 0.078   
*p < .05 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 28 พบว่าคา่คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยรวมทัง้ 
4 ครัง้ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=3236.85, df=3, p = 0.00) 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งรายคูข่องคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยภาพรวมดว้ย
วิธีการ LSD  

ระยะการประเมิน Mean Difference Std. Error P 
ครัง้ท่ี 1 เปรยีบเทียบกบัครัง้ท่ี 2 0.96* 0.03 0.00 
ครัง้ท่ี 1 เปรยีบเทียบกบัครัง้ท่ี 3 1.81* 0.03 0.00 
ครัง้ท่ี 1 เปรยีบเทียบกบัครัง้ท่ี 4 3.12* 0.03 0.00 
ครัง้ท่ี 2 เปรยีบเทียบกบัครัง้ท่ี 3 0.85* 0.03 0.00 
ครัง้ท่ี 2 เปรยีบเทียบกบัครัง้ท่ี 4 2.16* 0.03 0.00 
ครัง้ท่ี 3 เปรยีบเทียบกบัครัง้ท่ี 4 1.31* 0.03 0.00 
*p < .05 

  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามตาราง  31 พบว่าค่ าของคะแนน เฉลี่ ย

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายโดยรวมทัง้ 4 ครัง้ ตัง้แต่ก่อนเขา้สู่กระบวนการเรียนรู ้ระหว่างกระบวนการเรียนรู ้และเม่ือ
สิน้สุดกระบวนกาเรียนรูท้ัง้ 4 ครัง้ และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตามช่วงระยะเวลาพบว่า 
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณโดยภาพรวมเพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลา ท่ีระดบัสถิติ 
0.05 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 32 พบว่า ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายจ าแนกตามองคป์ระกอบ ตามช่วงระยะเวลา องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถในการคิด 
พบว่า มีค่า F เท่ากับ 9.348 และค่า P เท่ากับ 0.00  องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า มีค่า F เท่ากับ  2.095 และค่า  P เท่ากับ  0.00  และองค์ประกอบท่ี  3 
ความสามารถในการพฒันาบุคลิกภาพ พบว่า มีค่า F เท่ากบั 0.872 และค่า P เท่ากบั 0.00  และ
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างตามช่วงระยะเวลาพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายสง่ผลใหผู้เ้รยีนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณทัง้ 3 
องคป์ระกอบ เพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  0.05 

3.1.2 ผลที่ เกิดขึ้น กับ ผู้เรียนที่ ผ่านการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเรียนและหลังเรียน  

จากผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  เปรยีบเทียบก่อนเขา้สูก่ระบวนการเรยีนรู ้และ
เม่ือสิน้สดุกระบวนการเรยีนรู ้พบวา่ 

3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยผูเ้รียนประเมินตนเอง 
เพื่อนผูเ้รียนประเมินผูเ้รียน และครูผูส้อนประเมิน แบ่งออกเป็น 1) ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉลี่ย
โดยรวม และ 2) ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉลี่ยรายดา้นตามองคป์ระกอบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหค์วามแตกตา่งแบบ t - test dependent ปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้  

1) ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวม ก่อนและหลงัการ
เรยีนรูต้ามรูปแบบฯ ปรากฏผลดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยภาพรวม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
ตามรูปแบบฯ 

ผู้ประเมนิ 

 

N df 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการ
เรียนรู้ t P* 

 x̅ S.D. x̅ S.D. 

ผูเ้รยีนประเมิน

ตนเอง 

 48 47 0.85 0.34 3.81 0.18 46.20 0.00 

เพ่ือนประเมินผูเ้รยีน  48 47 0.63 0.28 3.81 0.19 63.97

* 

0.00 

ครูผูส้อนประเมิน

ผูเ้รยีน 

 48 47 0.56 0.30 3.78 0.18 60.99

* 

0.00 

เฉลีย่  48 47 0.68 0.33 3.80 0.18 93.31
* 

0.00 

*p < 0.05 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 33 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวม
ก่อนและหลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ  โดยผูเ้รยีนเป็นผูป้ระเมินตนเอง เพื่อนผูเ้รยีนประเมินผูเ้รยีน 
และครูผูส้อนประเมินผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ยหลงัการจดัการเรียนรูส้งูกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

2) ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกตามองคป์ระกอบ 
ก่อนและหลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ ปรากฏผลดงัตาราง 34 
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ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามองคป์ระกอบรายดา้น ก่อนและหลงั
การเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ   

ผู้ประเมนิ 
ความสามารถทางด้าน

การคดิ 
ความสามารถทางด้านการ

ปฏบิัตงิาน 
ความสามารถทางด้านการ

พฒันาบุคลิกภาพ 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

ผูเ้รยีนประเมิน
ตนเอง 

x̅ 0.79 3.75 0.94 3.92 0.85 3.81 
S.D. 0.62 0.44 0.56 0.28 0.34 0.18 

T 25.69* 32.48* 30.58* 
p 0.00 0.00 0.00 

เพ่ือนประเมิน
ผูเ้รยีน 

x̅ 0.50 3.73 0.75 3.96 0.63 3.81 
S.D. 0.51 0.45 0.44 0.20 0.28 0.19 

T 31.00* 44.14* 33.02* 
p 0.00 0.00 0.00 

ผูส้อนประเมิน
ผูเ้รยีน 

x̅ 0.48 3.71 0.63 3.94 0.58 3.71 
S.D. 0.50 0.46 0.49 0.24 0.50 0.46 

T 31.00* 41.59* 30.78* 
p 0.00 0.00 0.00 

เฉลี่ย 

x̅ 0.59 3.73 0.77 3.94 0.68 3.73 
S.D. 0.56 0.45 0.51 0.24 0.51 0.45 

T 49.98* 65.59* 54.40* 
p 0.00 0.00 0.00 

*p < 0.05 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 34 พบว่า ผลการวิเคราะหค์ะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายจ าแนกตามองคป์ระกอบ ก่อนและหลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ  ดงันี ้

 องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคดิ พบวา่  
1.1) ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 0.79 

(S.D. = 0.62) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.75 (S.D. = 0.44)   
1.2) ผลการประเมินของเพื่อนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน ก่อนเรียนมี

คา่เฉลี่ย 0.50 (S.D. = 0.51) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.73 (S.D. = 0.45)   
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1.3) ผลการประเมินของผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน ก่อนเรียนมี
คา่เฉลี่ย 0.48 (S.D. = 0.50) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.71 (S.D. = 0.46) และ  

1.4) คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 0.59 (S.D. = 0.56) หลงั
การเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.73 (S.D. = 0.45)  

 เม่ือเปรยีบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการเรยีนรู ้ตาม
รูปแบบฯ พบว่า ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายในองค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถทางด้านการคิด เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05   

 องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน พบวา่  
2.1) ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 0.94 

(S.D. = 0.56) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.92 (S.D. = 0.28)   
2.2) ผลการประเมินของเพื่อนผูเ้รยีน ก่อนเรยีนมีคา่เฉลี่ย 0.75 (S.D. 

= 0.44) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.96 (S.D. = 0.20)  
2.3) ผลการประเมินของผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน ก่อนเรียนมี

คา่เฉลี่ย 0.63 (S.D. = 0.49) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.94 (S.D. = 0.24) และ  
2.4) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 0.77 (S.D. = 0.51) หลงัการ

เรียนรูต้ามรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D. = 0.24) และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลงัการเรียนรูต้ามรูปแบบฯ พบว่า ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถ
ทางดา้นการปฏิบตัิงาน เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05   

 องคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ พบวา่  
3.1) ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 0.85 

(S.D. = 0.34) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.81 (S.D. = 0.18) 
3.2) ผลการประเมินของเพื่อนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน ก่อนเรียนมี

คา่เฉลี่ย 0.63 (S.D. = 0.28) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.81 (S.D. =0.19)   
3.3) ผลการประเมินของครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียน ก่อนเรียนมี

คา่เฉลี่ย 0.58 (S.D. =0.50) หลงัการเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.71 (S.D. = 0.46) และ  
3.4) คะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 0.68 (S.D. = 0.51) หลงั

การเรยีนรูต้ามรูปแบบฯ มีคา่เฉลี่ย 3.73 (S.D. = 0.45)   
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 เม่ือเปรยีบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการเรยีนรู ้ตาม
รูปแบบฯ พบว่า ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ในองคป์ระกอบท่ี 3 ความสามารถทางดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ เพิ่มขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05   

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ าแนกตามองคป์ระกอบ  
จากการประเมินตนเองของผู้เรียน ประเมินโดยเพื่อนผู้เรียน และประเมินโดยผู้สอน ทั้ง 3 
องคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน มีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้มาก
ท่ีสดุ สว่นองคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคดิ มีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้นอ้ยท่ีสดุ 

3.1.3 ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจากการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพของผลการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาจากกระบวนการจดัการเรียนรู ้แบบบนัทึกสะทอ้นคิด
ของผูเ้รยีนรว่มกบัการถอดบทเรยีน และแบบบนัทึกหลงัการจดัการเรยีนรูข้องผูส้อนมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

3.1.3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
จากการทดลองพบว่าในแต่ละชั่วโมงจะมีการด าเนินการของรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูจ้นครบขัน้ตอนซึ่งเม่ือถึงขัน้ตอนสดุทา้ย ผูเ้รยีนจะเกิดการเรยีนรูท่ี้ท าใหเ้กิดขอ้สงสยั
ซึ่ง ขอ้สงสยัดงักล่าวจะไปเช่ือมโยงกบัขัน้ท่ี 1 ของวงจรใหม่ท่ีอยู่ในชั่วโมงถดัไป ซึ่งมีสถานการณ์
หรอืเนือ้หาสาระท่ีซ  า้ซอ้นมากยิ่งขึน้ และวงจรเหลา่นีจ้ะโคจรยอ้นไปเรื่อยๆทกุชั่วโมง โดยจากการ
ทดลองผู้เรียนได้ท าชิน้งานเป็นผลงานท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี และมีการสรา้งเครือข่าย
ออนไลน ์ซึ่งจากการสงัเกตการณท์ างานและสอบถามผูเ้รียน จึงท าใหพ้บว่าผูเ้รียนมีการเลือกใช้
สื่อหรอืรูปแบบการน าเสนอดงัตอ่ไปนีต้ามตาราง 35 
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ตาราง 35 แสดงรูปแบบการน าเสนอและเครอืข่ายทางสงัคมท่ีผูเ้รยีนใชใ้นรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

ชื่อหน่วย รูปแบบการน าเสนอ เครือข่ายสังคมทีใ่ช้ 
พฒันาการศิลปะและ
สถาปัตยกรรมไทย 

Infographic Facebook 

พฒันาการการศกึษาของไทย วีดีทศัน ์ Youtube 
การยกระดบัสถานภาพของ
ประชาชนในสงัคมไทย 

Infographic, วีดีทศัน ์ Facebook, Youtube 

 
จากตาราง 35 ผูว้ิจัยไดมี้การสอบถามกับผูเ้รียนถึงการเลือกรูปแบบการ

น าเสนอและช่องทางเครอืข่ายทางสงัคมในการเผยแพร ่โดยผูเ้รยีนใหข้อ้มลูดงันี ้

1) รูปแบบในการน าเสนอ พบว่า เหตุผลท่ีเลือกการท าอินโฟกราฟิก
เพราะผูเ้รียนมีความเห็นว่าเนือ้หาในหน่วยนีค้วรมีการน าเสนอเป็นแบบรูปภาพ แผนผงัท่ีท าให้
สามารถสื่อสาร และเขา้ใจไดง้่าย และการผลิตไม่ซบัซอ้น ส าหรบัในการการเลือกวีดีทศันผ์ูเ้รยีนมี
ความเห็นว่า เนือ้หาในสว่นนีถ้า้สื่อสารดว้ยภาพอาจไม่เขา้ใจ จึงควรมีการน าเสนอในรูปแบบ การ
ไดอ้ธิบาย เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ ส่วนในหน่วยการยกระดบัสถานภาพของประชาชนในสงัคมไทย 
เป็นการน าเสนอโดยบูรณาการกับกิจกรรมโตว้าที ท าให้ตอ้งมีการผลิตรูปแบบการน าเสนอท่ี
หลากหลาย ดงัตวัอยา่งการใหส้มัภาษณข์องผูเ้รยีนดงันี ้

 
   “...ผมคิดว่าถา้จะน าเสนอเรื่องศิลปะน่าจะท าเป็นชาร์จหรือแผนวงจร
ดกีวา่ครบั เขา้ใจงา่ยกวา่...” 
   “ ...ถา้เรือ่งการศกึษาคิดว่า มนัจะใหดู้ภาพอย่างเดีย่วไม่ได ้เพราะภาพ
สมยัก่อนมนีอ้ย เรือ่งการศกึษา ควรมกีารน าเสนอดว้ยการพดูดว้ยจะด.ี.” 
   “...ถา้ใชโ้ตว้าทกี็ตอ้งวางแผนการน าเสนอดีๆ  นะครบั แต่นา่จะใช ้อนิโฟ
กราฟิก กบัวดีทีศัน ์ผสมผสานกนัเพือ่ประกอบการน าเสนอใหเ้ขา้ใจงา่ย...” 
 

2) เครือข่ายสงัคมท่ีใช ้พบว่า เหตุผลท่ีผูเ้รียนเลือกใช ้Facebook และ 
Youtube เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และเป็นเครอืข่ายทางสงัคมท่ีผูเ้รยีนใชก้นั
อยูแ่ลว้ จึงมีเพื่อนหรอืกลุม่ท่ีสามารถน าผลงานไปเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูอ่ื้นได ้ซึง่จาก
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การสมัภาษณผ์ูเ้รียนท าใหท้ราบว่า ผลงานของผูเ้รียนไดมี้การพฒันามาจากขอ้แนะน าของเพื่อน 
หรอืบคุคลในกลุม่ของสงัคมออนไลนด์ว้ย ดงัตวัอยา่งการใหส้มัภาษณข์องผูเ้รยีนดงันี ้

 
    “...พอหนูลงผลงานหนูก็มีคนมาคอมเมน้ว่าเป็นอย่างไร บา้งคนไม่กลา้

คอมเมน้กแ็ชทสว่นตวั หนูกร็บัฟังเขาคะ วา่จะตอ้งปรบัอยา่งไร ดมีากเลยคะ...” 
   “ ...มีอาจารยม์าคอมเมน้ผมครบั เป็นขอ้มูลทีด่เีลยครบัจะไดเ้อาไปปรบั
งานใหด้ขีึน้..” 
 

3.1.3.2 ผลการสะทอ้นคิดของผู้เรียน 
ผลการวิเคราะหแ์บบบนัทึกสะทอ้นคิดของผูเ้รียน พิจารณาจากความรูส้ึก

ของผูเ้รียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และสิ่งท่ีผูเ้รียนอยากใหมี้การปรบัเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม  
จากการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้รว่มกบัการถอดบทเรยีน ในขัน้ตอนนีใ้ชเ้ทคนิคการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
(In-depth Interview ) ซึ่งจดัขึน้หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการจัดการเรียนรู ้กับผูเ้รียนจ านวน 48 
คน รว่มกนัสนทนาตามประเด็นท่ีก าหนดมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรูส้ึกของผูเ้รียนต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ พบว่า ผูเ้รียนส่วน
ใหญ่มีความสนใจในกิจกรรมรูส้ึกสนุกสนาน เพราะไดมี้การแสดงความคิดเห็น มีการอภิปราย
โตแ้ยง้กนั ท าใหบ้รรยากาศในการเรยีนรูไ้ม่น่าเบื่อ ไม่รูส้กึกดดนัหรอือดึอดั เพราะผูส้อนเปิดโอกาส
ให้สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยไม่ตัดสินความคิดเห็นนั้น ดังตัวอย่างการให้
สมัภาษณข์องผูเ้รยีนดงันี ้

 
“รูส้กึสนกุทีไ่ดท้ ากิจกรรมแบบนี ้ท าใหไ้ดแ้สดงความคดิเห็น ท าใหห้อ้งเรียน

มสีสีนั ไมน่า่เบือ่”  
“ชอบทีค่รูใหเ้สนอความคดิเหน็ไดท้กุอยา่ง และไมบ่อกวา่ผดิหรอืถูก ท าใหไ้ม่

รูส้กึอาย แตก่ไ็ดเ้รยีนรูว้า่เราผดิอยา่งไร”  
“กิจกรรมทีค่รูจดัท าผมไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี ซ่ึงวิชาอืน่ๆไม่ค่อย

ไดเ้ปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็แบบนี”้ 
“สนกุ ไดใ้ชค้วามคดิ เสนอความคดิเห็นไดเ้สรี ใหผู้เ้รียนไดม้ีสว่นร่วมในการ

สรุปความรูท้ัง้เรื่อง การเลือกใชข้อ้มูลจากอินเตอร์เน็ต จรรยาบรรณการใชเ้ทคโนโลยี การให้
เกยีรตผูิอ้ืน่” 

“ กจิกรรมทีเ่สนอความคดิเหน็ แลว้เราไดส้รุปทีไ่ดเ้รยีนรูร้ว่มกนักส็อนให ้
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ไดเ้รยีนรู ้การยอมรบัความคดิเหน็ และความเป็นตวัตนของคนอืน่ๆ” 
 
2) สิ่งท่ีผูเ้รยีนอยากใหมี้การปรบัเปลี่ยนหรอืเพิ่มเติมจากการจดักิจกรรมการ

เรียนรู ้พบว่า ผูเ้รียนอยากใหเ้พิ่มเวลาในการน าเสนอผลงาน การเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตมีปัญหา
บอ่ยครัง้ ดงัตวัอยา่งการใหส้มัภาษณข์องผูเ้รยีนดงันี ้

“เวลาน าเสนอไมเ่พยีงพอ ครูนา่จะหาเวลาเพิ่มเตมิให”้ 
“อนิเตอรเ์นต็ชอบมปัีญหา ตอ้งใชข้องตวัเองเวลาจะคน้หาขอ้มูล”  
 

3.1.3.3 ผลการวิเคราะหห์ลังการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
ผลการวิเคราะหห์ลงัการจดัการเรียนรูข้องผูส้อน พิจารณาจากแบบบนัทึก

หลังการจัดการเรียนรูข้องครูผู้สอน หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง มี
รายละเอียดดงันี ้

1) ผลการจัดกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียน รู ้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกบัผูเ้รยีน สามารถปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไดเ้ป็นอยา่งดี  

2) ปัญหา / อปุสรรค ดงันี ้
2.1) ในช่วงสปัดาหแ์รกของการวิจยั ผูเ้รียนยงัตอ้งท าความเขา้ใจใน

กิจกรรมท่ีใหท้ า และยงัเช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีสอนไมไ่ด ้ 
2.2) ในช่วงของระยะเวลาในการทดลองเป็นช่วงของการระบาดโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถานศึกษาไดป้ระกาศใหมี้การเรียนการสอนสลบั
เลขท่ีคู่และเลขท่ีคี่มาเรยีนกนัคนละสปัดาห ์ท าใหไ้ม่เป็นไปตามแผนการจดักาเรยีนรูท่ี้ไดว้างแผน
ไว ้

 3) ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข ดงันี ้ 
3.1) ในช่วงสัปดาห์แรกของการสอนต้องเพิ่มเวลาในช่องทาง

ออนไลนน์อกเวลาเรียน นอกจากในการชีแ้จงในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนท า
กิจกรรมไดถ้กูตอ้ง  

3.2) ในการแก้ปัญหาการสลับเลขท่ีมาโรงเรียน ผู้เรียนต้องปรบั
กิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู ้โดยในกิจกรรมใดท่ีจ าเป็นตอ้งชีแ้จงหรือตอ้งมีการท ากิจกรรม
โดยการพบปะกนัจะน ามาจดักิจกรรมกาเรียนรูใ้นชัน้เรียน ส่วนกิจกรรมใดท่ีตอ้งใหผู้เ้รยีนใชเ้วลา
ในการคน้ควา้ท างานหรือเรียนรูด้ว้ยตนเองจะใหผู้เ้รียนใชเ้วลาศึกษาเรียนรูใ้นช่วงสปัดาหท่ี์ไม่ได้
เขา้ชัน้เรยีน  
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3.3) ผูส้อนตอ้งรูจ้ักน าเหตุการณ์ปัจจุบนัมาเช่ือมโยงเพื่อใหกิ้จกรรมมี
ความน่าสนใจเพิ่มขึน้ แลว้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัแสดงความคิดเห็นอย่างเสร ีและไม่สรุปโดยการตดัสิน
ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกหรือผิด แต่ตอ้งเป็นการเสนอแนะทัง้ดา้นดีและไม่ดี เพื่อเป็นการฝึกให้
ผูเ้รยีนคดิ และยอมรบัความแตกตา่งของผูอ่ื้น 

3.2 ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคส์ าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ฉบบัสมบูรณ ์
ผูว้ิจยัน าขอ้มลูจากการบนัทึกแบบสะทอ้นคิดของผูเ้รียนหลงัจากท ากิจกรรม และการสมัภาษณ์
เชิงลึกของผูเ้รียน และการบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อน มาใชใ้นการปรบัปรุงรูปแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมีประเด็นการปรบัปรุงรายละเอียดแสดงดงัตาราง 36 

ตาราง 36 แสดงประเดน็ผลการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  

ประเดน็ ประเดน็ในการปรับปรุง 

1. กิจกรรมการ
จดัการเรียนรู ้

เพิ่มเวลาการบนัทกึแบบสะทอ้นคิดของผูเ้รยีนในแตล่ะกิจกรรมถึงความรูส้กึ 
สิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้และสิ่งท่ีน าไปประยกุตใ์ชจ้ากการท ากิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้รยีนไดป้ระมวล
ความคิดท่ีไดจ้ากการเรียนรูจ้ากกิจกรรมในการแสดงความคิด ความรูส้กึไดม้ากขึน้  

2. สื่อ และแหลง่
เรยีนรู ้

ในระหวา่งการจดัการเรียนรู ้มีบางครัง้อินเทอรเ์น็ตมีความขดัขอ้ง ท าใหไ้ม่
สามารถด าเนินการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามแผนการจดัการเรยีนรู ้จึงตอ้งมีการปรบัการใช้
สื่อ โดยปรบักิจกรรมเป็นการพดูคยุถึงประเดน็เนือ้หาที่สอน หรือเตรยีมสื่อโดยการ
ดาวนโ์หลดเก็บไวส้  ารองไว ้ 

3. การชีแ้จง
มอบหมายงาน 

ในการมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนท า ใบงานบางกิจกรรมยงัมีการชีแ้จงไมช่ดัเจน 
จงึมีการปรบัปรุงค า ขอ้ความ พรอ้มกบัการอธิบายเพิ่มเติม และน าตวัอยา่งมา
ประกอบการอธิบาย เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจมากยิ่งขึน้ 

 
ผลจากการศึกษาประสิทธิผลของ รูปแบบการจัดการเรียน รู ้เพื่ อ เสริมสร้าง

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู ้และกิจกรรมการเรียนรูต้ามรูปแบบฯ ส่งผลต่อ
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พัฒนาการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณได้ การบันทึก
ขอ้สงัเกตระหว่างด าเนินการจดัการเรียนรูแ้ละการสอบถามผูเ้รยีนน าไปสู่การปรบัปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ และจากการทดลองท าใหท้ราบว่าในแต่ละ
ชั่วโมงไดด้  าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นแต่ละขัน้ตอนจนครบวงจรแลว้ จะมีการ
เช่ือมโยงไปยงัวงจรใหม ่เป็นการด าเนินวงจรรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้ซ  า้ไปเรือ่ยๆ ในสถานการณ์
ใหม่ท่ีซบัซอ้นไปเรื่อยๆ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้ชิน จนเกิดคณุลกัษณะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา่งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณท่ีคงทนมากยิ่งขึน้ ดงัภาพประกอบ 20 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 วงจรรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการใน
ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ               
ความมุ่งหมายของการวิจัย วิธีด  าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย 

ระยะท่ี 1 การศกึษาคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ            
การศกึษานิยาม และองคป์ระกอบคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่าง
มีวิจารณญาณ จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้เช่ียวชาญเพื่ อก าหนดนิยาม องค์ประกอบ และพฤติกรรมบ่งชี ้คุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลาย และ การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบ่งการ
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ด าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย และ การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ระยะท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ ง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย แบง่การด าเนินงานออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย และ การประเมินประสทิธิผลและปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

สรุปผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมี

วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1 คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี

วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลจากการวิเคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) ร่วมกับการสมัภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 
องคป์ระกอบ ดงันี ้

องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคดิ คือ พฤตกิรรมการแสดงออก
ของผูเ้รยีนถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเอง โดยผ่าน
การไตร่ตรอง พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุผล สามารถท่ีจะ
ดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 

องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถทางดา้นการปฏิบตัิงาน คือ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้รียนถึงการปฏิบตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถท างาน 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

องค์ประกอบท่ี  3 ความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ คือ  
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหา
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ค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์
และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของคณุลกัษณะความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพฒันาขึน้ ดว้ย
การหาค่ าดัช นีความสอดคล้อง  ( Index of Item Objective Congruence หรือ  IOC) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน พบว่า ความสอดคลอ้งของนิยามและองคป์ระกอบความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ย
ตัง้แต ่0.67 ถึง 1.00 

1.2 แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยน าขอ้มลูจากการศกึษาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในขั้นตอนท่ี 1 น ามาสรา้งแบบประเมิน
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย มีลักษณะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนรูบริค (Scoring Rubrics) 5 ระดับ (0 1 2 3 4)  
ประกอบดว้ยการประเมิน 3 ดา้น คือ  1) ความสามารถทางดา้นการคิด 2) ความสามารถทางดา้น
การปฏิบัติงาน และ 3) ความสามารถทางดา้นการพัฒนาบุคลิกภาพ ตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญมีค่าความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบประเมิน มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าทั้งฉบบัเท่ากับ 0.854  ผลการวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่นระหวา่งผูป้ระเมิน (Inter-Rater Reliability) ดว้ยการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
เพียรส์นั (Pearson Correlation) พบว่า ผูเ้รียนกับเพื่อนผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน และเพื่อนผูเ้รียน
กบัผูส้อน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Correlation) เท่ากบั 0.840, 0.784 
และ 0.752 ตามล าดบั โดยแตล่ะความสมัพนัธเ์ป็นในทิศทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01   

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมิวจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีพฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 
หลกัการ วตัถุประสงค ์ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดย
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ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ๆ ละ  2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิน้ 12 ชั่วโมง ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้น า เป็นการน าเขา้สูบ่ทเรยีนในแตล่ะแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยอธิบาย
สาระส าคญัของการเรยีนรู ้และวตัถปุระสงคข์องแตแ่ผนการจดัการเรยีนรู ้แลว้เช่ือมโยงกบัความรู ้
และประสบการณเ์ดิมของผูเ้รยีน 

2. ขัน้สอน ประกอบดว้ยขัน้ตอนตอ่ไปนี ้  
ขั้นท่ี 1 จุดประกาย เป็นขั้นกระตุ้นความคิดของผู้เรียน โดยการใช้

เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือและเลือกประเด็นขอ้สงสัยท่ีตอ้งการเรียนรู ้ในการก าหนดขอบเขต
ความรูท่ี้ตอ้งการศกึษา 

ขัน้ท่ี 2 สานจินตนาการ เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ 
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง คัดกรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลสารสนเทศ แลกเปลี่ยน และ
เสริมสรา้งภูมิคุม้กันในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี  โดยในท่ีนีไ้ดน้  าเรื่องของการใชเ้ทคโนโลยีมาเป็น
หวัขอ้ในการสรา้งกิจกรรมการสรา้งภมูิคุม้กนั ไดแ้ก่ 1)การเลือกใชแ้หล่งขอ้มลู 2)จรรยาบรรณใน
การใชเ้ทคโนโลยี และ 3)การกลั่นแกลง้บนโลกออนไลน ์(Cyberbullying) 

ขั้นท่ี 3 เป็นขั้นการประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองค์ความรู ้แลกเปลี่ยน
เรยีนรูผ้า่นเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์มีการคดิพิจารณาไตรต่รองขอ้มลู และสรา้งสื่อเพื่อเผยแพรอ่งค์
ความรู ้

ขัน้ท่ี 4 เสวนา-พฒันา เป็นขัน้การน าเสนอองคค์วามรูด้ว้ยเทคโนโลยีสื่อ
ออนไลน ์สามารถเผยแพรใ่หผู้อ่ื้นเกิดการเรยีนรูร้ว่มกนั  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอ
องคค์วามรูท่ี้ไดศ้กึษา โดยผูเ้รยีนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษเ์พื่อน าไปสู่
การปรบัปรุงท่ีดีขึน้ 

3. ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรู ้โดยการมีสะทอ้นความคิดเพื่อ
เช่ือมโยงสิ่งท่ีจะเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูต้อ่ไป 

ผลการประเมินคณุภาพรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5 คน พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบมีค่าระหว่าง 4.80-5.00 ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence หรอื IOC) มีคะแนนเฉลี่ย 0.80 -1.00 
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2.2 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการน าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาคอนปลายท่ีพฒันาขึน้ ไป
ทดลองศึกษาน ารอ่งกบัผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรและกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
เพื่อหาความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ตลอดจนปัญหา และอุปสรรค 
ก่อนน าไปใชจ้รงิ ด าเนินการทดลองสอน 1 แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง พฒันาการสงัคมไทยก่อน
ยคุสมยัใหม ่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ผลศกึษาน ารอ่งพบวา่ 

1. ด้านกิจกรรม  พบว่า กิจกรรมท่ีน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรูมี้ความ
สอดคลอ้งกบัสาระเนือ้หา เหมาะสมกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดต้ามท่ีก าหนด 

2. ด้านเวลา เวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมมีความเหมาะสมกบักิจกรรม ทัง้นีผู้เ้รียน
สามารถเรยีนรูไ้ดน้อกเวลาชั่วโมงเรยีนตามอธัยาศยัท าใหเ้วลาในชั่วโมงเรยีนไมแ่น่นเกินไป  

3. ด้านภาษา พบวา่ ภาษาท่ีใชใ้นกิจกรรม และแบบประเมินยงัมีบา้งค าหรอื
บา้งประโยคใชภ้าษาวิชาการท าใหเ้ขา้ใจยาก ค าถามท่ีใชก้ระตุน้ตอ้งระบใุหช้ดัเจนกว่านี ้ผูว้ิจยัจึง
ตอ้งมีการปรบัภาษาและค าถามใหผู้เ้รยีนเขา้ใจง่ายและชดัเจน 

4. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรูท่ี้ใหช้มภาพไม่ค่อยชดั การเช่ือมโยง
ของอินเตอรเ์น็ตมีปัญหาบา้งช่วงของการท ากิจกรรม ผูว้ิจัยจึงตอ้งวางแผนส ารองเพื่อรองรบั
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยการเพิ่มเวลา และการปรบัเปลี่ยนล าดบักิจกรรมเม่ือเกิดเหตขุดัขอ้ง 

5. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีความเหมะสม สามารถวัดและ
ประเมินผลผูเ้รยีนไดต้ามวตัถปุระสงค ์และพฤตกิรรมบง่ชีท่ี้ก าหนดไว ้

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1 ค่าคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบและภาพรวม 
มีผลดงันี ้

3.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ าแนกตามองคป์ระกอบ จากการประเมิน
ของผูเ้รียน เพื่อน และผูส้อน ทัง้ 3 องคป์ระกอบ พบว่า ทุกองคป์ระกอบเพิ่มขึน้ อย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ี0.05 โดยองคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ 
สว่นองคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถในการคิด มีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้นอ้ยท่ีสดุ 

3.1.2 ค่าของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยรวมทัง้ 4 ครัง้ ตัง้แต่ก่อนเขา้สู่กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ระหว่างการจัดการเรียนรู ้และเม่ือสิ ้นสุดกระบวนการจัดการเ รียนรู ้พบว่า 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายโดยภาพรวมเพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

3.2 ค่าคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายโดยรวม ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู ้โดย
ผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมินตนเอง เพื่อนประเมินผูเ้รียน และครูผูส้อนประเมินผูเ้รียน มีค่าเฉลี่ยหลงัการ
เรยีนรูส้งูกวา่ก่อนการการเรยีนรูต้ามรูปแบบ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

อภปิรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ครัง้นี ้
ผูว้ิจยัแบง่ประเดน็การอภิปราย ออกเป็น 3 ประเด็น ตามความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

1. คุณ ลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ร้างสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากผลการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถดา้นการคิด องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถดา้นการปฏิบตัิงาน 
และองคป์ระกอบท่ี 3  ความสามารถดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ โดยมีประเดน็ในการอภิปรายดงันี ้

1.1 คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรบัการวิจัยในครัง้นี ้ ได้มาจากการ
สงัเคราะหแ์ละบูรณาการแนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค ์และ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ คณุลกัษณะท่ีพฒันาขึน้นีส้ามารถอธิบาย
ไดด้ว้ยหลกัการท างานของสมอง ท่ีสมองของมนุษยน์ัน้มี 2 ซีก คือซีกซา้ยและซีกขวาท่ีเช่ือมโยง
ดว้ยเสน้ประสาท คอรปั์ส คาโลซมั (Corpus Callosum) โดยสมองซีกซา้ยท าหนา้ท่ีเก่ียวกับการ
ตดัสินใจ การมีเหตมีุผล ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ส่วนซีกขวา ท าหนา้ท่ีเก่ียวดบั
การสรา้งสรรค ์สงัเคราะห ์และดา้นสนุทรยีะ ทัง้2 ซีกนีแ้มว้่าจะมีหนา้ท่ีการท างานท่ีตา่งกนั แตก็่มี
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การเช่ือมโยงกนัโดยท าหนา้ท่ีสลบักนัไปมา ดงันัน้ในการจดัประสบการณจ์งึตอ้งกระตุน้การท างาน
ของสมองทัง้สองส่วนท าหนา้ท่ีไปพรอ้มๆกนั ใหเ้กิดความสมดลุในการพฒันา (Wittrok, 1997,p. 
89; Schirrmacher, 1988, p.66) สะทอ้นการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างสรา้งสรรคแ์ละอย่างมีวิจารณญาณควบคู่กันไป นอกจากนัน้คณุลกัษณะความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณท่ีพัฒนาขึน้ ไดถู้กน ามาหาองคป์ระกอบและ
พฤติกรรมบ่งชีใ้นบริบทของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกอาจารย์
สาขาเทคโนโลยีการศกึษาท่ีสอนในระดบัมหาวิทยาลยั โดยมีประสบการณใ์นการสอนอยา่งนอ้ย 2 
ปี และมีผลงานทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้และ/หรือ ผูส้อนในโรงเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ท่ีจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีการศกึษา และ
มีประสบการณ์ในการในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างน้อย 2 ปี ด้วย
กระบวนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักท าให้เช่ือได้ว่าจะได้ข้อมูลท่ีช่วยอธิบายคุณลักษณะ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายรวมถึงกระบวนการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบความตรง
ของการตีความ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นการยืนยนัถึงความน่าเช่ือถือของความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณวา่มีความเหมาะสมส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย    

1.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณมี
ความส าคัญต่อผูเ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถูกพัฒนาขึน้เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัช่วยให้
ผูเ้รยีนมีทกัษะในการเลือกใชแ้หลง่ขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ มีการอา้งอิงแหลง่ท่ี และการใหเ้กียรติในการ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งเอือ้ต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต เป็นการเตรียมความพรอ้มให้ผู้เรียนเขา้สู่
มหาวิทยาลยัซึง่เป็นไปตามสายอาชีพท่ีสนใจ และสามารถอยูใ่นโลกโลกาภิวตันไ์ดอ้ยา่งมีความสขุ 
โดยท่ีคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ 3 องคป์ระกอบ สง่ผลตอ่ผูเ้รยีนดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถด้านการคิด  มีพฤติกรรมบ่งชี ้3 
พฤติกรรม ประกอบดว้ย 1) การใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้อง
ตนเอง  2) การไตร่ตรอง พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุผล  
และ 3) ดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 
โดยท่ีการใชเ้ทคโนโลยีมีความเก่ียวขอ้งกับทกัษะดา้นการคิด 2 แบบ คือการคิดสรา้งสรรค ์และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างไรก็ตามทกัษะดา้นการคิดทัง้สอง ตอ้งใชค้วบคูก่นัไป สอดคลอ้ง
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กบัแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค ์และแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีตอ้งมี
การใช้ความคิดทั้งเสรี นอกกรอบ แต่ก็อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎเกณฑ์ของสังคม สอดคลอ้งกับ
หลักการท างานของสมองทั้ง 2 ซีก (Wittrok, 1997,p. 89; Schirrmacher, 1988, p.66) และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีพบว่า ผู้เรียนสามารถรบัข้อมูลข่าวสารจากท่ีต่างๆได้
ตลอดเวลา ดงันัน้ การท่ีผูเ้รียนรบัขอ้มลูข่าวสาร ตอ้งมีการคิด คดักรอง ขอ้มลูข่าวสารจนมั่นใจว่า
เป็นข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ และตกตะกอนทางความคิดจนสรา้งองค์ความรูเ้ป็นของตนเองท่ี เป็น
จุดเริ่มตน้ของการสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชนต์่อไป เป็นการแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมักใชก้าร
คดัลอกขอ้ความและน ามาวางเป็นค าตอบ (Copy-Paste) ขาดการพิจารณาไตรต่รองถึงแหลง่ท่ีมา
ของขอ้มูล (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
(สสวท.), 2560, Online) รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาประเทศท่ีเนน้การพฒันาสรา้ง
องคค์วามรู ้ซึ่งจะน าไปสู่มั่นคงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม และเป็นทกัษะการคิดใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสมัพนัธก์ับความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีท่ีเขา้มา หากผูเ้รียนมีทักษะการคิด
เหล่านี ้จะไปสู่การด าเนิน ชีวิต ท่ีทันต่อกระแสสังคม และเป็น ท่ีต้องการของตลาดโลก 
(คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส  านกันายกรฐัมนตรี,ส านกังาน, 2559, น.
1, 15, 68, 82, 204, 209) 

 องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถดา้นการปฏิบัตงิาน มีพฤตกิรรมบง่ชี ้
4 พฤติกรรม ประกอบดว้ย 1) การปฏิบตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน 2) มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 3) วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้และ 4) 
สามารถท างาน แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีตอ้งให้
รูก้่อนว่าจะน า “เทคโนโลยีไปใช้อย่างไร” (Mishra, P., 2012, p. 14) เป็นการวิเคราะห์ถึง
กระบวนการท างานของตนเองว่าจะท างานไปในทิศทางใด น าไปสูก่ารท างานอยา่งเป็นระบบ เป็น
ขัน้เป็นตอน ท าใหผ้ลของงานออกมาตามเป้าหมาย ซึ่งเหมาะกับสภาพของการท างาน เป็นการ
เตรียมความพรอ้มในการเรียนรูแ้ละเป็นก าลงัส าคญัในการท างานในตลาดแรงงานของประเทศ 
(Katz &  Alexius, 2007; ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส  านกั
นายกรฐัมนตรี, 2559, น. 204) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นของศตวรรษท่ี 21 
ในด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานโลกอีกด้วย 
(November, A., 2010, p.399) 
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 องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถทางดา้นการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย
มีพฤติกรรมบ่งชี ้5 พฤติกรรม ประกอบดว้ย 1) ช่างสงัเกต ช่างสงสยั 2) มีความมานะพยายามใน
การแสวงหาค าตอบ 3) ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4) การให้เกียรติผู้อ่ืน ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์และ 5) มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี  ซึ่งพฤติกรรมเหลา่นีมี้ความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส  าหรบัการใชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบนั นอกจากการรูจ้กัในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ 
การมีจิตส านึก การรูจ้กัการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีมารยาท การรบัฟังผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้นเป็นการ
ลดการเกิดการรังแกผ่านพื ้น ท่ีไซเบอร์ (Cyberbullying) ท่ีอาจน าไปสู่ผลกระทบทางด้าน
สขุภาพจิตตามมา เช่น ภาวะเครียด ซึมเศรา้ และการคิดท่ีจะฆ่าตวัตาย (ณัญรชัต์ สาเมาะ และ
คณะ, 2557, น.361; สภุาวดี เจรญิวานิช, 2560, น.641-642) นอกจากนีท้างดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งมีจรรยาบรรณโดยไม่คดัลอกผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน ถือวา่คณุลกัษณะส าคญัประการ
หนึ่งในการใช้เทคโนโลยีท่ีถูกต้องไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งเป็นความประพฤติท่ีลดความผิด
ทางดา้นคุณธรรมการใชเ้ทคโนโลยีและทางดา้นกฎหมายของการใชเ้ทคโนโลยี (ยุทธนา   ลิลา , 
2558, น.28-29) เพราะฉะนัน้พฤติกรรมเหล่านีจ้ึงควรบ่มเพาะใหมี้เกิดขึน้ในสงัคม เพื่อลดภาวะ
ปัญหาดงักลา่ว  

จะเห็นไดว้่าทัง้สามองคป์ระกอบเม่ือไดร้บัการพฒันาใหเ้กิดขึน้ในตวัผูเ้รียนแลว้
จะน าไปสู่ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมี
พฤตกิรรมการเลือกพิจารณาการใชเ้ทคโนโลยีถึงความน่าเช่ือถือขอแหลง่ท่ี การมีมารยาทในการใช้
เทคโนโลยี มีระบบในการท างาน  สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง น าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู ้
ตลอดชีวิต  

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.1 การไดม้าของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในครัง้นี ้ผูว้ิจยั
ได้น าคุณลักษณะและองค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ี ไดพ้ัฒนาขึน้มาใช้เป็นฐานส าหรบัการ
ออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู ้รว่มกับแนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์ (Technological 
Creativity) ท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยน าประเด็นท่ีสนใจมาประยุกตใ์ช ้
ดดัแปลง มุ่งมั่นในการท างาน จดัการอย่างเป็นระบบ น าเสนอองคค์วามรู ้แลกเปลี่ ยนเรียนรูก้ับ
ผูอ่ื้นได ้แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ (Technological Criticism) เป็นการสง่เสรมิ
การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งไตรต่รอง วิเคราะหถ์ึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ เลือกใชข้อ้มลูให้
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เหมาะสม มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ และเสนอองคค์วามรูท่ี้เป็นประโยชนเ์ป็นการสง่เสรมิการใช้
เทคโนโลยีอย่างไตร่ตรอง วิเคราะห์ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลสารสนเทศ เลือกใชข้อ้มูลให้
เหมาะสม มีการจดัการอย่างเป็นระบบ และเสนอองคค์วามรูท่ี้เป็นประโยชน์ แนวคิดความฉลาดรู ้
เทคโนโลยี (Technology Literacy) เป็นการเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีด้วยการเข้าถึง เข้าใจ 
วิเคราะห ์ประเมิน สรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การใชอ้ย่างรบัผิดชอบ พฒันาการเรยีนรู ้และแกปั้ญหา
ของตนเองและสงัคม แนวคิดเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) มุ่งเนน้การเช่ือมโยง ความสมัพนัธ์
ของแหล่งเรียนรู ้ท่ีการเรียนรูเ้กิดจากทัง้ภายในและภายนอกของผูเ้รียน ประกอบกบัการเรียนรูท่ี้
เกิดท่ีเกิดจากขอ้มูลท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ ทฤษฎีภูมิคุม้กัน (Inoculation Theory) ท่ี
น ามาใชใ้นการสรา้งภูมิคุม้กันผูเ้รียนในการรบัสารดว้ยการฝึกใหมี้การวิพากษ์ วิจารณ์ทบทวน
ความคิดเดิมของตน และความคิดใหม่ท่ีเขา้มาโดยพยายามหาขอ้พิสจูนใ์นการยืนยนั และหกัลา้ง
ความคิดเดิมหรือความคิดใหม่ท่ีเขา้มาแทรก มาใชใ้นการออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย  

2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีการด าเนินการออกแบบ
อย่างเป็นระบบ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ หลักการ แนวคิด
พืน้ฐานของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้รายละเอียดลกัษณะการจดัการเรียนรูท่ี้มีความสอดคลอ้ง 
กับหลกัการ องคป์ระกอบ และความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถ
ไปสู่เป้าหมายการเรียนรูท่ี้คาดหวงั  วิธีการสอน และการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู ้มี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้ท่ีตอ้งมีองคป์ระกอบในดา้น
การวิเคราะห ์การออกแบบ การพฒันา การทดลอง และการประเมินผล ส าหรบัการจดัการเรยีนรูท่ี้
มีประสิทธิภาพ (Joyce. B. และ Weil.  M, 1997, p. 11; ทิศนา  แขมมณี, 2548, น. 222; บุญ
เลีย้ง ทมุทอง, 2556, น. 60) โดยท่ีวตัถปุระสงคใ์นการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูมี้เปา้หมาย
เพื่อใหผู้เ้รียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในการต่อยอดพฒันาทกัษะในทุกดา้นทัง้ทกัษะการ
ท างานและการใช้ชีวิต (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส  านัก
นายกรฐัมนตรี, ส านกังาน, 2559, น. 1, 15, 68, 82, 204, 209) ซึ่งกระบวนการจดัการเรียนรูข้อง
รูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้พฒันาขึน้ สามารถอภิปรายกระบวนการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้ตอนท่ีสง่ผล
ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องรูปแบบ ดงันี ้
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ขั้นที ่1 จุดประกาย  
เป็นขัน้กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนใหเ้กิดขอ้สงสยัเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน 

ผูเ้รยีนระบขุอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน รว่มกนัแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นขอ้
สงสยัท่ีตอ้งการเรยีนรูใ้นมมุมองตา่งๆ โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือและเลือกประเด็น
ขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรียนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน โดยการจดัการ
เรยีนรูผู้ว้ิจยัน าภาพยนตร ์ประเด็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระประเด็นท่ีจะจดัการเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนได้
ฝึกการคิดวิเคราะหส์ถานการณท่ี์ปรากฏในภาพยนตร ์โดยการพดูคยุถึงประเด็นดังกลา่ว เป็นการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มท่ีจะเรียนรู ้และเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ กระตุน้
ความสงสยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาระเนือ้หาท่ีจะเรยีนรู ้จากนัน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัเสนอประเด็น
ขอ้สงสยัท่ีเกิดขึน้ในมุมมองต่างๆ ท่ีตอ้งการเรียนรู ้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยีในการ
สืบคน้ขอ้มลูตา่งๆ เพื่อน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาในสถานการณท่ี์ก าหนด จึงท าใหไ้ดป้ระเด็นท่ีอยาก
เรียนรูม้ากขึน้ ซึ่งผูว้ิจยัใหผู้เ้รียนบอก “สิ่งท่ีผูเ้รียนรูแ้ลว้ ยงัไม่รู ้และอยากรู”้ ในประเด็นท่ีจะสอน 
ซึง่เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนคิดคน้หาสิ่งท่ีตนเองสนใจ ซึง่การจดักระบวนการเรยีนรูด้งักลา่วเป็นไป
ตามแนวคิดของการฝึกคน้หาค าตอบ (Inquiry Training) ของรชิารด์ ซชัแมน  (Joyce. B. & Weil.  
M, 2015, p.216) โดยเนน้การคิดคน้หาขอ้สงสยัดว้ยตนเอง เปรยีบเสมือนเป็นการกระตุน้ผูเ้รยีนให้
มีความพรอ้มในการเรียนรู ้โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีในการกระตุน้ในชวนสงสยั นอกจากนีย้งัสอดคลอ้ง
กับขั้นการก าหนดปัญหาของวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project - Based Learning: 
PBL) ท่ีผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัอภิปรายเพื่อคน้หาปัญหา ประเด็นท่ีสนใจท่ีจะน ามาท าโครงงาน 
โดยการก าหนดสถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผูส้อนใชเ้ทคนิคการตัง้
ค  าถามเก่ียวกับสาระการเรียนรูท่ี้ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรูแ้ต่ละแผน ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู ้หรือใหผู้เ้รียนท าการส ารวจเบือ้งตน้เก่ียวกับปัญหาท่ีตนเองสนใจจากนัน้ ใหผู้เ้รียนเลือก
ปัญหา และตัง้จุดประสงคข์องการศึกษา โดยผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเลือกประเด็นท่ีสนใจ 
และเป็นไปไดท่ี้เหมาะสมแก่การน าไปท าโครงงาน (ทิศนา แขมมณี, 2555, น.139-140) ซึง่วิธีการ
จัดการเรียนรูล้กัษณะนีส้อดคลอ้งกฎกับความพรอ้ม (Law of Readiness) ในทฤษฎีการเรียนรู ้
ของธอรน์ไดค์ (Throndike) (Morris and Maisto, 2001) ท่ีกล่าวถึง ความเช่ือมโยงระหว่าง
ประสบการณก์ารเดิมและความรูใ้หม่ รวมทัง้มีสิ่งเรา้เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความพงึพอใจก็จะเกิด
การเรยีนรูข้ึน้ โดยการมีสถานการณท่ี์ผูส้อนจดัขึน้เป็นสิ่งเรา้ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดขอ้สงสยั ใครรู่ ้แสดง
ถึงความพอใจยินดีท่ีอยากเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจะเกิดการตอบสนองในประเด็นท่ีอยากเรยีนรูเ้กิดขึน้ (ทิศ
นา  แขมมณี , 2555, น. 51) เป็นการกระตุ้นการฝึกทักษะการคิดท่ีส่งเสริมคุณลักษณะใน
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องคป์ระกอบท่ี 1 ความสามารถทางดา้นการคิด ใหผู้เ้รยีนเกิดการคิดวิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคต์าม
คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขั้นที ่2 สานจนิตนาการ 
เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มลูโดยการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ ท าความ

เขา้ใจ วิเคราะห ์ไตรต่รอง คัดกรองขอ้มูล ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ รูปแบบ และ
แหล่งท่ีมา รวมทัง้การระดมความคิดในการพิจารณา แลกเปลี่ยนขอ้มลูเพื่อตอบปัญหาประเด็นท่ี
สนใจ และเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัผูเ้รยีนในการใชเ้ทคโนโลยี โดยในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดใ้หผู้เ้รยีน
หาขอ้มลูจากแหล่งเทคโนโลยีหรอืสารสนเทศอ่ืนๆ ซึง่ผูเ้รยีนใชก้ารคน้หาจากแหลง่เทคโนโลยีท่ีเขา้
ไดก้บับรบิทของกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียน  มีการประเมินความน่าเช่ือถือการใชแ้หล่งเทคโนโลยีจาก
การบนัทึกการหาแหล่งขอ้มลูของผูเ้รียน กิจกรรมในลกัษณะนีส้อดคลอ้งกบัแนวคิดความฉลาดรู ้
เทคโนโลยี (Technology Literacy) ท่ีใหว้ิเคราะห ์พิจารณา และเลือกใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
เป็นไปตามทฤษฎีภมูิคุม้กนัของแมคไกว ์(McGuire, 1969 in Eagly, A.H. & Chaikin, S., 1993) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้ผู้รบัสารไดฝึ้กพิสูจน์ด้วยตนเอง โดยการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ถึง
ทัศนคติใหไ้ปในทิศทางท่ีดี  โดยในท่ีนีไ้ดน้  าเอาแนวคิดนีม้าบูรณาการกับใชเ้ทคโนโลยี โดยให้
ผูเ้รยีนเสนอความคดิ วิธีการท่ีผูเ้รยีนมีพฤตกิรรมอยูใ่นปัจจบุนั เป็นการฝึกกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการ
คิดวิเคราะหข์อ้มลู สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นการวิจยัครั้งนี ้และจากนัน้ผูว้ิจยัจดั
กิจกรรมใหผู้เ้รยีนไดพ้ิสจูนถ์ึงกิจกรรมแลว้สรุปสิ่งท่ีไดจ้ากกิจกรรม ซึง่กิจกรรมดงักลา่วผูว้ิจยัไดน้  า
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี โดยมี 3 ประเด็น ได้แก่ การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 
จรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี การกลั่นแกลง้บนโลกออนไลน ์(Cyberbullying) ซึง่สอดคลอ้งกบั
คณุลกัษณะทัง้ 3 องคป์ระกอบ ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะกิจกรรม ดงันี ้

2.1 การเลือกใชแ้หล่งขอ้มูล โดยจัดกิจกรรม Real or Fake ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการเลือกใชแ้หล่งขอ้มูล โดยใหผู้เ้รียนไดล้องคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างเสร ี
ปราศจากการแนะน าของผูว้ิจัย (ผูส้อน) พรอ้มกันนั้นผูว้ิจัยไดเ้สนอแหล่งขอ้มูลทั้ง 2 มุม คือ
น่าเช่ือถือและไม่น่าเช่ือถือ ซึ่งใช้เวลาในการหาแหล่งข้อมูล 1 วัน จากนั้นให้ผู้เรียนน าเสนอ
แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หามา ใหซ้ึ่งเป็นการเสนอความคิด วิธีการท่ีผูเ้รียนมีพฤติกรรมอยู่ในปัจจุบัน 
พรอ้มทั้งให้ผู้เรียนในชั้นเรียนร่วมกันวิจารณ์ถึงแหล่งข้อมูล จากนั้นผู้เรียนเสนอลักษณะ
แหล่งขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและสรุปพรอ้มกัน ซึ่งในประเด็นของการเลือกแหล่งขอ้มลู เป็นประเด็นท่ี
ทางสถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) (2561, Online) ใหค้วามส าคญั
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ในการฝึกให้ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือจากข้อมูลท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย ให้สามารถน ามาใช้ประกอบการท างานหรือการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณลักษณะขององค์ประกอบท่ี 1 ความสามารถทางด้านการคิด และคุณลักษณะของ
องคป์ระกอบท่ี 2 ความสามารถดา้นการปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกับการคน้หาขอ้มูล และการ
เลือกใชข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการณ ์การใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีในปัจจบุนั 

2.2 จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรม Did you 
know? เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางกฎหมาย ว่าผูเ้รียนมีขอบเขตสามารถน าแหล่งขอ้มลูมาใชไ้ด้
มากนอ้ยเพียงใด แลว้ตอ้งท าอย่างไรถึงจะน ามาใชห้ากตอ้งการน ามาใชจ้รงิๆ ผูว้ิจยัใหผู้เ้รยีนลอง
หาขอ้มูลได้อย่างเสรี ปราศจากการแนะน าของผู้วิจัย ซึ่งใช้เวลาในการหาแหล่งขอ้มูล 1 วัน 
จากนัน้โยงเขา้กิจกรรมโดยการใหผู้เ้รยีนเสนอความคดิ วิธีการท่ีผูเ้รยีนอา้งอิงของขอ้มลูวา่ “ผูเ้รยีน
ใชอ้ย่างไร” จากนัน้สรุปลกัษณะของผูเ้รยีน ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอกฎหมายทางดา้นลิขสทิธ์ิ เง่ือนไขการ
อา้งอิง ผูเ้รียนรว่มสรุปลกัษณะของการอา้งอิงท่ีถกูลิขสิทธ์ิ  ซึ่งกิจกรรมนีส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การท างานของผูเ้รียนท่ีตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลต่างๆ และจะท าอย่างไรใหผู้เ้รียนท าอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นการฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ และเติมเต็มในสิ่งท่ีผู้เรียนไม่รูเ้ก่ียวกับดา้นจรรยาบรรณ
ทางดา้นลิขสิทธ์ิงานวิชาการ ซึ่งตามหลกัการของการสรา้งสรรคง์านวิชาการท่ีมีการคน้ควา้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย อาจจ าเป็นตอ้งคดัลอกขอ้ความ ตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาท่ีถูกตอ้ง
เพื่อให้ผูอ้่านเขา้ใจว่าขอ้ความดังกล่าวเป็นงานเขียนของใครมิใช่เพียงอา้งอิงท้ายเล่มเอกสาร 
(พิสฐิ กาญจนะภงัคะ และ อญัชิสา พรกิบญุจนัทร,์ 2559, น.2)  

2.3 การกลั่นแกลง้บนโลกออนไลน ์(Cyberbullying) โดยจดักิจกรรม 
กระจกส่องหน้า ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสรา้งการให้เกียรติซึ่งกันและกันในทางสังคม
ออนไลน ์โดยการใหผู้เ้รียนทบทวนกิจกรรมการน าเสนอท่ีผ่านมา พฤติกรรมการใหเ้กียรติของ
ผูเ้รยีนเป็นอย่างไรโดยการใหผู้เ้รยีนเสนอความคิดหรอืวิธีการ โดยสรุปเป็นลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูเ้รยีน จากนัน้ใหผู้เ้รียนท ากิจกรรม เม่ือท ากิจกรรมเสรจ็สิน้แลว้ใหผู้เ้รยีนแสดงความรูส้กึ สิ่งท่ีได้
เรยีนรูจ้ากกิจกรรม แลว้รว่มกนัสรุปลกัษณะพฤติกรรมของการใหเ้กียรติในการแสดงความคิดเห็น
บนโลกออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันในการเสนอความคิดเห็นบนโลก
ออนไลน์ ท่ีมีประโยชน์กับผูเ้รียนใน  2 สถานะ คือผูร้บัสารและส่งสาร ในสถานะของผูร้บัสาร 
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท่ี้จะฝึกรบัสารอย่างมีสติ การรูเ้ท่าทนัอารมณต์นเอง และการจดัการแกปั้ญหาจาก
การโดนกลั่นแกลง้บนโลกออนไลนไ์ด ้สว่นในสถานะผูส้ง่สาร ผูเ้รยีนเรยีนรูผ้ลกระทบของการกลั่น
แกล้งบนโลกออนไลน์ และมีความเข้าใจเขาและเรามากขึน้หากต้องเป็นผู้โดนกระท า การมี
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มารยาทในการสนทนาอย่างมีสติจึงเป็นเรื่องท่ีส  าคัญส าหรับการสนทนาบนโลกออนไลน์ ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านีเ้ป็นการเสรมิสรา้งใหผู้เ้รียนเขา้ใจในสถานะของการเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีมากขึน้ทัง้
ผูร้บัสารและส่งสาร การเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนเสนอความคิดเห็นในเชิงบวก มากกว่ามุ่งการกลั่น
แกลง้กัน นับเป็นการเสริมพลังอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยขอ้ความสนทนา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในโลก
ปัจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตัวเช่ือมในการสื่อสารท่ีขอ้ความของเราอาจสรา้งพลังใจ หรือเสริม
ก าลงัใจใหผู้อ่ื้นได ้ซึง่การมีพลงัใจท่ีเขม้แข็ง โดยมีครอบครวั และเพื่อนสนบัสนนุจิตใจ การท่ีเพื่อน
ไดใ้หเ้กียรติซึ่งกนัและกนั เป็นการเสรมิพลงัใจใหเ้กิดการตระหนกัในศกัยภาพของตน ซึ่งการท่ีจะ
ท าใหเ้ยาวชนผ่านพน้ปัญหาไปได ้คือ การตระหนักในศกัยภาพตนเอง (Self-efficacy) การเห็น
คณุคา่ในตนเอง (Self-worth) การไดร้บัความรกัและการไดร้บัการยอมรบั (Love and belonging) 
การเสรมิก าลงัใจ (Encouragement) และความรูส้กึปลอดภยั (Safety) (ปองกมล สรุตัน,์ 2561) 

ทั้ง 3 กิจกรรมใช้เทคนิคการก าหนดคุณลักษณะ (Strategies for 
Attaining Attributes : Joyce, B., & Weil,  M, 2015, p. 137-140) ซึง่รูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้น
ลกัษณะนีเ้ป็นการใหผู้เ้รียนบอกลกัษณะท่ีผูเ้รียนทราบอยู่แล้วนั่นก็คือความคิดเดิมของผูเ้รียน 
จากนัน้ใหผู้เ้รยีนท ากิจกรรมท่ีใหเ้จอขอ้คน้พบใหม ่แลว้รว่มกนัก าหนดคณุลกัษณะใหม่อีกครัง้เพื่อ
เป็นการยืนยนัสิ่งท่ีผูเ้รียนไดเ้รยีนรู ้เป็นการสนบัสนนุใหค้น้พบและเรยีนรูด้ว้ยตนเองซึ่งจะฝ่ังแน่น
มากกว่าท่ีการสอนโดยตรง โดยจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนหลังการทดลองสิน้สุดลง
ผูเ้รียนยงัคงรกัษาสภาพของคณุลกัษณะตามกิจกรรมไวไ้ด ้ซึ่งจากกิจกรรมนีผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด
วิเคราะหเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมตามลกัษณะท่ีก าหนดว่าเป็นอย่างไร แลว้รว่มกนัสรุปโดยผูเ้รียนสรุป
รว่มกนัซึง่เป็นการฝึกประมวลความรูข้องตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
(Self – Direct Learning) ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างตั้งใจ และมีแรงจูงใจสูง มีความ
กระตือรอืรน้ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถเลือกแหลง่ขอ้มลูท่ีเหมาะสม รูจ้กัตัง้ค  าถาม สามารถ
ยอมรบัแนวคิดผูอ่ื้น สามารถประเมินขอ้บกพรอ่งของตนเอง (Malcom S. Knowles, 1975, p. 15; 
รุ่ง แก้วแดง, 2541, น. 113) และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ และ 
สวุพิชชา ประสิทธิธญักิจ (2553, น. 71-72) ฉลองชยั ธีวสนุทรสกลุ อาจณรงค ์มโนสทุธิฤทธ์ิ และ
สุภาวดี อิสณพงษ์ (2558, น.8) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการเรียนรูแ้บบน าตนเองพบว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถท่ีจะวางแผนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สามารถเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม รูจ้ักตัง้
ค  าถาม รว่มทัง้สามารถยอมรบัแนวคดิผูอ่ื้นได ้ 
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ขั้นที ่3 สร้างสรรคค์วามรู้  
เป็นขัน้การจดัระบบความรูโ้ดยผูเ้รียนน าข้อมลูสารสนเทศท่ีไดผ้่านการ

พิจารณาแลว้ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองคค์วามรู ้ตามแบบแผนการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน มาแลกเปลี่ยนเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายสงัคมออนไลนใ์นกลุม่ผูเ้รยีน สนบัสนนุการคิด
พิจารณาไตรต่รองกับสิ่งท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือมีความน่าเช่ือถือ โดยการตัง้ประเด็นสงสยัหรือ
สอบถามกับผูเ้ช่ียวชาญ ในการเรียนรูเ้พิ่มเติมจากแหล่งสงัคมออนไลน ์ผูส้อน (ผูว้ิจยั) มีหนา้ท่ี
กระตุน้ใหผู้เ้รียนน าประเด็นท่ีไดส้รุปเป็นองคค์วามรูแ้ลว้ไปถามผูเ้ช่ียวชาญอีกครัง้ เพื่อเป็นการ
ยืนยันค าตอบและเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไดร้ับค าแนะน าเพิ่มเติม จากนั้นหาขอ้สรุปของขอ้มูลหรือ
ประเด็นท่ีผูเ้รยีนสงสยัท่ีไดม้าเพิ่มเติม แลว้ผูเ้รยีนเลือกการสรา้งสื่อเพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูท่ี้ได ้ให้
มีความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี  โดยใหผู้เ้รียนก าหนด
ร่วมกันว่าจะน าเสนอให้รูปแบบใดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งผูเ้รียนไดเ้สนอวิธีการ
น าเสนอดงันี ้อินโฟกราฟฟิก วิดีทศัน ์และการน าเสนอผ่านกิจกรรมโตว้าที ในขัน้นีผู้เ้รยีนไดฝึ้กการ
สนทนาผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียนในดา้นการท างาน และผูเ้รียนกับ
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นคน้หาขอ้มลู สอบถามหาความรูแ้ละปรกึษาในการท างาน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
เช่ือมโยงนิยม (Connectivism) ท่ีส่งเสรมิการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียนรูแ้ละเป็น
การฝึกให้ผู้เรียนใช้สังคมออนไลน์ในฐานะเป็นเครื่องมือของการเรียนรูต้ามท่ีตนเองสนใจ ซึ่ง
ลกัษณะแนวคิดเช่ือมโยงนิยม เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้หาความรูจ้ากสงัคมหรือชุมชนต่างๆ 
แลว้น าความรูเ้ช่ือมโยงกนัระหว่าง แหล่งขอ้มลู (Node) โดยในท่ีนีผู้เ้ช่ียวชาญถือเป็นแหล่งขอ้มลู
หนึ่งในฐานะท่ีเป็นทัง้ผูย้ืนยนัความรู ้และเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิ่มเติม รว่มทัง้ยงัฝึกผูเ้รยีนไดส้รา้งองค์
ความรูผ้่านสื่อออนไลน์โดยก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามท่ีผูเ้รียนสนใจโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับเนือ้หาและความสามารถของผูเ้รียน สอดคลอ้งกับแนวคิดการสรา้งความรูผ้่านสื่อ
ดิจิทัลของผูเ้รียน (LGDM: Learner – Generated Digital Media) นอกจากนี ้การใหผู้เ้รียนการ
ท างานรว่มกนั เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดว้างแผนรว่มกนัและท างานรว่มกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกการท างานกับผูอ่ื้นซึ่งในความเป็นจริงในโลกปัจจุบันการท างานไม่ไดจ้  ากัดเพียงองคก์รใด
องคก์รหนึ่งเท่านั้น ตอ้งมีการติดต่อการ ประสานงานกับบุคคลนอกองคก์ร (Reyna, J., et al, 
2015, online) สอดคลอ้งกบัหลกัการของทกัษะการท างานรว่มกนั (Corroboration) ในทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (November, A., 2010, p.399) เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดคณุลกัษณะในองคป์ระกอบ
ทัง้ 3 องคป์ระกอบ ทัง้ความสามารถทางดา้นการคิด ท่ีใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห ์และสรา้งสรรคอ์งค์
ความรู ้เลือกและวางแผนการท างานรว่มกนั และการมีจรรยาบรรณการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นไปตาม
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คุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ขั้นที ่4 เสวนา-พัฒนา  
เป็นขั้นการน าเสนอองค์ความรูด้้วยเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ สามารถ

เผยแพรใ่หผู้อ่ื้นเกิดการเรียนรูร้ว่มกนั  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ได้
ศกึษา โดยผูเ้รยีนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษเ์พื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงท่ีดี
ขึน้ โดยในขัน้นีผู้เ้รยีนไดเ้ลือกน าเสนอผา่น อินฟกราฟฟิก (Infographic) วีดีทศัน ์(Video) และการ
น าเสนอผา่นกิจกรรมโตว้าที (Debate) ซึง่ผูเ้รยีนไดศ้กึษาและบอกเหตผุลท่ีเลือกใช ้โดยอินฟกราฟ
ฟิก สามารถดงึดดูความสนใจ (Appeal) สรา้งความเขา้ใจ (Comprehension) ในขอ้มลูใหมี้ความ
ชดัเจน และ ช่วยในการจดจ า (Retention) (Smiciklas, 2021; ธิดาใจ จนัทนามศร,ี 2560, น. 136-
140) ส่วนวิดีทัศนท่ี์ผูเ้รียนไดเ้ลือกน าเสนอผูเ้รียนพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกับ
นกัวิชาการท่ีว่าการน าเสนอในรูปแบบวิดีทศันเ์ป็นการใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการแสดงออกของพฤติกรรม 
ภาษากายในการแสดงออกผ่านสื่อ และสามารถน าสื่อต่างๆ มาผสมกันเป็นเรื่องท่ีน าเสนอได ้
รวมทัง้สามารถพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนได ้(กิดานันท ์มลิทอง, 2543, น. 198; ณัฐวุฒิ ปล ่า
ปลิว, 2556, น. 68-70) และการน าเสนอผา่นกิจกรรมโตว้าที ทัง้นีผู้เ้รยีนไดใ้หเ้หตผุลวา่ การโตว้าที
เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั และสามารถเลือกสรา้งและใช้
สื่อไดห้ลากหลาย สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรูแ้บบอภิปราย (สวุิทย ์มลูค า และอรทยั มลู
ค า, 2551, น. 23-31) ท่ีเป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนหรือท่ีมีความสนใจรว่มกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
หาค าตอบหรือแนวทางแกปั้ญหารว่มกัน โดยการจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบนีส้นบัสนุนใหผู้เ้รียนมี
สว่นรว่มในการเรยีนรู ้คือ รว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มปฏิบตัิงานและช่ืนชมผลงานดว้ยกนั นอกจากนี้
จากการสมัภาษณห์ลงัจากกิจกรรมของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนยงัไดเ้สรมิถึงการเรยีนรูด้ว้ยวิธีการนีอี้กดว้ย
ว่า ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบคุคลอ่ืนในเหตผุลและวตัถปุระสงคข์องการกระท า อย่างไรก็ตามหลงัจาก
การน าเสนอดว้ยวิธีการต่างๆ จะมีการใหผู้เ้รียนวิพากษ์ชิน้งานท่ีน าเสนอองคค์วามรูต้่างๆของ
เพื่อนแต่ละคนหรือกลุ่มว่ามีจุดเด่น หรือจุดท่ีควรพัฒนาส่วนใดร่วมกับผูส้อน เพื่อใหผู้เ้รียนได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เสนอความคิดอยา่งใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั ซึง่วิธีการนีส้อดคลอ้งกบัแนวคิดการ
สรา้งความรูผ้่านสื่อดิ จิทัลของผู้ เรียน (LGDM: Learner – Generated Digital Medie) ท่ีเม่ือ
ผูเ้รียนไดน้ าเสนอองคค์วามรูผ้่านสื่อดิจิทัลแลว้ จะตอ้งมีการให้ผลยอ้นกลับ (Feedback) กับ
ผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในชิน้งาน เพื่อใชใ้นอนาคตตอ่ไป โดยแตล่ะครัง้ผูเ้รียนตอ้งพิจารณา
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ว่าจะท าสื่อน าเสนอต่อไปอย่างไร ดว้ยการสะทอ้นคิดของผูเ้รยีน(Student reflection) โดยบอกสิ่ง
ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการบนัทึกผลการสะทอ้นคิดว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการท ากิจกรรมอย่างไร  
และการประเมินผล (Evaluation) โดยการให้ผูเ้รียนประเมินผลงานตนเองเป็นคะแนนร่วมกับ
ผูส้อนพรอ้มทั้งอธิบายเหตผุลประกอบ (J. Reyna and Others, 2015, online) นอกจากนีใ้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเ้รยีนท่ีมีลกัษณะการใหก้ าลงัใจ เป็นการฝึกใหผู้เ้รยีนสื่อสารกบัผูร้บั
สารเพื่อใหผู้ร้บัสารนัน้มีก าลงัใจ ในท่ีนีค้ือเพื่อนผูเ้รียน เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้กิดก าลงัใจในการพฒันา
และพรอ้มท่ีจะเรียนรูต้่อไป สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว ์
(Maslow’s hierarchy of Needs) ในขัน้ท่ี 4. ความตอ้งการท่ีจะไดร้บัการยกย่องในสงัคม (Self-
esteem) ความเช่ือมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรูค้วามสามารถ ตอ้งการเป็นท่ียอมรบันบัถือ
ของคนทัง้หลาย (Maslow, 1954, p.35-47; มนญู จนัทรส์ขุ, 2544, น. 11) เป็นการกระตุน้ใหเ้กิด
คณุลกัษณะในองคป์ระกอบทัง้ 3 องคป์ระกอบ โดยใหผู้เ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ตนเองถึงงาน
ของตน การน าเสนอ ผลท่ีเกิดจากการท างานของตนเอง การแสดงความคิดเห็นอย่างมีมารยาท 
ตามคณุลกัษณะความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าทัง้ 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) จุดประกาย 
2)สานจินตนาการ 3) สรา้งสรรคค์วามรู ้และ 4)เสวนา-พฒันา เม่ือด าเนินการจนครบวงจรแลว้ จะ
ด าเนินการเข้าวงจรในขั้นตอนท่ี 1 ใหม่ ในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนขึน้  ซึ่งสอคล้องกับหลัก
กระบวนการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ เน่ืองจากในระหวา่งการด าเนินงานในแต่
ละขัน้ตอน ผูเ้รียนจะเกิดการฝึกฝนจนเขา้ใจในประเด็นท่ีตวัเองท า จนเม่ือเขา้สู่ขัน้ตอนท่ี 4 เม่ือมี
การเสวนา-พัฒนา ผูเ้รียนไดค้ิดทบทวนในสิ่งท่ีปฏิบัติไปแลว้ ผูเ้รียนไดร้บัขอ้เสนอแนะ รวมทั้ง
แนวคิดหรือขอ้คน้พบท่ีตนเองไดท้ างานลงไป จนเป็นประเด็นท่ีท าใหจุ้ดประกายความคิดน าไปสู่
วงจรขัน้ท่ี 1 จดุประกายอีกครัง้ตอ่ไป ในสถานการณใ์หมท่ี่ซบัซอ้นกวา่เดมิ 

 จากการทดลองพบว่า รูปแบบการจัดการเรียน รู ้เพื่ อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายเป็นรูปแบบท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดมี้สว่นรว่มในการจดัการเรยีนรู ้การมีเสรภีาพในการ
แสดงความคิดเห็นบนขอบเขตของการใหเ้กียรติผูอ่ื้น และเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เอือ้ต่อการให้
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีนกัวิชาการไดใ้หค้วามเห็นของลกัษณะ
ผูเ้รยีนในปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ตามความถนดัและความสามารถของผูเ้รียน สามารถแสดงความคิดเห็น สรา้งสรรคผ์ลงาน เนน้
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การคิด การสรา้งสิ่งใหม่ๆ ใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่ โดยการบรูณาการกบัความรูเ้ดิมและความรูใ้หม่
เข้าดว้ยกัน ในการสรา้งผลงานไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ใช้ความคิดวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
เลือกใชว้ิถีทางในการสรา้งสรรค ์รวมทัง้มีความรบัผิดชอบต่อสิ่งท่ีสรา้งสรรคข์ึน้สามารถท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้นได ้(ณฐัพร เห็นเจรญิเลิศ, ทศันียว์รรณ ์ศรีประดิษฐ์, ปิยพร นุรารกัษ์, 2557, น.3 – 4; 
ทวีศกัดิ์ จินดานุรกัษ์, 2560, online) นอกจากนี ้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการจดัการ
เรียนรู ้และการแสดงความคิดเห็น ยงัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน เรียนรูอ้ย่างมีความสุขซึ่งท าให้
ผูเ้รียนเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรูข้อง จอหน์ ดิวอี ้(Dewey, 
J., 1938) ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรูต้ามความสนใจ ตามความถนดั เนน้กิจกรรมการมีส่วนรว่มและ
คน้หาค าตอบจากประเด็นท่ีสนใจ ซึง่ท าใหผู้เ้รยีนมีความสขุในการเรยีนรู ้น าไปสูก่ารเรยีนรูอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่รูปแบบการ
จัดการเรียนรูมี้เครื่องมือท่ีใชใ้นการพัฒนาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย คือ คูมื่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แลว้ตรวจสอบผลการเรียนรูจ้ากแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย การติดตาม
พฤติกรรมจากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการท ากิจกรรมในชัน้เรียน รว่มกบัการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้รียนจากแบบสะทอ้นคิด รว่มกับการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผูเ้รียน และท าการวัดประสิทธิผลการจดัการเรียนรูจ้ากแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทกุๆ 2 สปัดาห ์
พบว่า ผูเ้รียนมีการพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณตาม
ระยะเวลาท่ีไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู ้โดยในการทดลองในครัง้นีเ้กิดสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่จากนโยบายของสถานศกึษาท าใหต้อ้งแบง่ผูเ้รยีนออกเป็น 2 
กลุ่ม อย่างไรก็ตามผลการทดลองทั้งสองกลุ่มนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีพัฒนาการสูงขึน้ และมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหลงัทดลองสงูกวา่ก่อนทดลอง แสดงว่ารูปแบบ
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การจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้สามารถสง่เสรมิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายได ้ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการของรูปแบบการ
จดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ในแต่ละขัน้ตอนนัน้ไดน้  ากิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายตามท่ีไดอ้ภิปราย
ไปแลว้ในส่วนขอ้ท่ี 2 ท าใหส้ามารถส่งเสรมิความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีประสิทธิผล นอกจากนี้จากผลการ
สมัภาษณ ์และการสะทอ้นคิดของผูเ้รยีนภายหลงัจากทดลองท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมท่ี
ไดจ้ดัขึน้ไดส้รา้งความเขา้ใจในดา้นของการใชเ้ทคโนโลยีมากขึน้ รวมทัง้กระบวนการใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเกิดขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน เม่ือผูเ้รยีนไดมี้การใชเ้ทคโนโลยีอีกครัง้ ผูเ้รยีนสามารถน ากระบวนการนี ้
ไปใชอ้ย่างเป็นระบบ ผลของงานท่ีเกิดจะมีความถกูต้อง แม่นย ามากขึน้ นอกจากนีล้กัษณะของ
กิจกรรมไม่น่าเบื่อ รูส้ึกสนุก เพราะไดเ้รียนรูก้ารคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง ไดเ้สนอความคิดเห็น
อย่างอิสระ ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ซึ่งเป็นไปไดว้่า รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการคิดสรา้งสรรค์ของทอเรนซ์ (Torrance, E.P., 1962, 
pp.65-66; ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน์, 2546, น.80) ท่ีว่า 1) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนถามและผูส้อนให้
ความสนใจตอ่ค าถาม และค าถามแปลกๆ ของผูเ้รยีน ผูส้อนไม่ควรมุ่งท่ีค  าตอบท่ีถกูแตเ่พียงอย่าง
เดียว ควรให้ผูเ้รียนเรียนไดค้าดคะเนค าตอบ และกระตุน้ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ คน้หาเพื่อพิสูจน์
ค  าตอบท่ีคาดคะเน 2) ตัง้ใจและเอาใจใสต่อ่ความคิดท่ีแปลกๆ ของผูเ้รยีนดว้ยใจเป็นกลาง เพื่อให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเสรี แมจ้ะเป็นความคิดท่ีไม่เคยไดย้ินมาก่อนผูส้อนอย่าเพิ่ง
ตดัสิน หรอืลิดรอนความคิดนัน้ แตใ่หร้บัฟังไวก้่อน 3) กระตือรอืรน้ตอ่ค าถามท่ีแปลกๆ ของผูเ้รยีน
ดว้ยการตอบค าถามอย่างตื่นเตน้หรือชีแ้นะให้ผู้เรียนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง             
4) แสดงใหเ้ห็นว่าความคิดของผูเ้รียนมีคณุค่าและเป็นประโยชนน์ าไปใชไ้ด ้5) กระตุน้ใหผู้เ้รียน
เรียนรูด้ว้ยตนเอง เปิดโอกาสและเตรียมการใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนอง และยกย่องผูเ้รียนท่ีมีการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง ผูส้อนเปลี่ยนบทบาทเป็นผูชี้แ้นะและลดการอธิบายหรือบรรยายลง แต่เพิ่มให้
ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ 6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้ค้นควา้อย่าง
ตอ่เน่ืองอยูเ่สมอโดยไม่ใชค้ะแนน การสอบ หรอืการตรวจสอบเป็นการตอ่รองส าหรบัการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน 7) ตอ้งระลกึเสมอว่าการพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลาพฒันาอย่างค่อย
เป็นคอ่ยไป และ  8) สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนใชจิ้นตนาการของตนเองและยกย่องผูเ้รยีนท่ีมีจินตนาการท่ี
แปลกและมีคณุคา่ นอกจากนีรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูนี้ย้งัไดพ้ฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวิถีการเรยีนรู ้
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ของผูเ้รยีนในปัจจบุนั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) ท่ีเนน้กระบวนการ
สรา้งการเช่ือมโยงท่ีเป็นปัจจบุนั และยืดหยุ่นระหวา่งแหลง่สารสนเทศ การติดตอ่ กบัแหลง่ขอ้มลูท่ี
ประยกุตปั์ญหาจรงิ การเรยีนรู ้การรู ้และการคิด ถกูกระจายอยู่ในสงัคม และเครอืข่าย การเรยีนรู ้
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนตดัสินหรอืเลือกใชป้ระโยชนจ์ากสารสนเทศ (Siemens, G., 2004) 

ข้อค้นพบจากการวิจัย 
นอกเหนือจากประเด็นท่ีมีการอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวิจัยแลว้ ส าหรบัผลจาก

การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในครัง้นี ้ท าให้
ผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นส าคญัส าหรบัการน าผลมาอภิปรายเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรูส้ิ่งท่ีตรงขา้มกับความคิดหรือความเช่ือของผูเ้รียน ช่วยส่งเสริม
คณุลกัษณะของความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นใหเ้กิดขึน้ในตวัผูเ้รียน  จากการใหผู้เ้รียนไดท้ ากิจกรรม
โตว้าที โดยผูว้ิจัยไดก้ าหนดประเด็นหรือหัวเรื่องในการโตว้าที ซึ่งลกัษณะของญัตติท่ีก าหนดมี
ลกัษณะเป็นหวัขอ้ท่ีประเด็นท่ีผูเ้รยีนสนใจ สามารถถกเถียง หรอืคดัคา้นได ้สามารถเสนอประเด็น
ท่ีมีความคิดไดห้ลายทาง ทัง้ในแง่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย (สวุิทย ์มลูค า และอรทยั มลูค า, 2551, 
น. 23-31) โดยผูส้อน (ผูว้ิจยั) ไดใ้หผู้เ้รียนจับกลุ่มแลว้ส่งตวัแทนจบัสลากระหว่างต าแหน่งฝ่าย
เสนอและฝ่ายคา้นในแต่ละญตัติ ซึ่งผูเ้รียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดต้  าแหน่งฝ่ายท่ีตนเองไม่เห็นดว้ยใน
ญัตตินัน้ๆ แต่เม่ือผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นถึงกิจกรรมว่าท าใหผู้เ้รียน 
เขา้ใจฝ่ายตรงขา้ม ทัง้ๆท่ีเม่ือก่อน ผูเ้รียนไม่เห็นดว้ยกับแนวคิดดงักล่าว จึงเป็นไปไดว้่า  วิธีการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ยการโตว้าทีเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถส่งเสรมิการความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น(Empathy) 
ซึ่งสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบในดา้นการเขา้ใจผูอ่ื้น (Understanding others) คือ การเขา้ใจถึง
ความรูส้กึมมุมองของผูอ่ื้น รวมทัง้เขา้ใจว่าผูอ่ื้นตอ้งการอะไร อย่างไร ในสถานการณท่ี์แตกตา่งกนั 
(Goleman, 1998, p.27; วลยัรตัน ์วรรณโพธ์ิ, 2545, น. 17) 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ
ระดบัสงูมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูดว้ย จากการท่ีผูว้ิจยัไดต้ิดตามผลการเรยีนของผูเ้รียนจนจบ
ภาคเรียน ผูว้ิจยัสงัเกตพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดเ้ขา้รว่มการเรียนรูต้ามรูปแบบจนจบการทดลอง จากการ
สมัภาษณผ์ูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการทดลองไดร้บัฝึกการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู ้จนเกิด
กระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ เม่ือผูเ้รียน เรียนในหน่วยการเรียนรูอ่ื้น จึงเกิดน ากระบวนการ
เรยีนรูนี้ไ้ปใชใ้นการเลือกแหล่งขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ ประมวลความรู ้และสรา้งองคค์วามรู ้ในรูปแบบ
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ของตน นอกจากนีผู้เ้รยีนยงัไดน้  าแนวคิดนีไ้ปใชก้บัรายวิชาอ่ืน ซึง่สง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้
ดีขึน้และสง่ผลสมัฤทธ์ิในรายวิชานัน้ดีขึน้ไปดว้ย 

ข้อเสนอแนะ  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะ

การน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใช ้และขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ข้อเสนอแนะการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้  

1.1 สถาบนัการศึกษา ควรสนับสนุนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนหรือจดัการเรียนรูท่ี้ส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณดว้ยการจดักิจกรรมในรูปแบบของบูรณาการกบั
ทุกรายวิชา ไม่ควรเป็นภาระหรือหนา้ท่ีของรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเฉพาะรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทางเทคโนโลยีหรอืคอมพิวเตอร ์เพราะรูปแบบของการเรียนรูข้องผูเ้รียนปัจจบุนั มีความผกูพนักบั
เทคโนโลยี และขอ้มลูต่างๆไดร้บัจากการใชเ้ทคโนโลยีไดง้่ายขึน้ เพราะฉะนัน้การฝึกใหผู้เ้รียนคดั
กรองขอ้มลูอยา่งมีวจิารณญาณ และสามารถประมวลสรา้งเป็นองคค์วามรูไ้ดจ้ะเป็นประโยชนข์อง
ผูเ้รยีนเอง 

1.2 ควรใหเ้สรีภาพในการคิดแก่ผูเ้รียน และผูส้อนไม่ตดัสิน หรือแสดงความคิดเห็น
ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป เพราะการแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งโดยชดัเจน อาจท าใหเ้กิดผูเ้รยีนเกิดความขดัแยง้ทางความคิดกบัผูส้อนได ้ผูส้อนจึงมีบทบาท
กระตุน้การคิดของผูเ้รยีน และกลา่วชมเชยเมื่อมีความคดิท่ีแตกตา่งจากผูอ่ื้น 

1.3 กิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียน ควรเลือกประเด็นท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้
เทคโนโลยีของผูเ้รียน โดยผูส้อนสามารถดดัแปลงกิจกรรมโดยเนน้การใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิด หรือ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยีใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะท่ีผูส้อนตอ้งการ 

1.4 ส าหรบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ่ื้น หรอืรายวิชาอ่ืน ผูส้อนตอ้งท าการศึกษารูปแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และเนือ้หาสาระท่ีสอน เพื่อบรูณาการใหเ้ขา้กบัรายวิชา
ของตน  

1.5 ในการจดัการเรียนรูแ้บบออนไลน ์ผูส้อนควรเตรียมตวัทดสอบช่องทางท่ีจะใช้
การจดัการเรยีนรู ้และควรมีการทดสอบระบบของช่องทางท่ีเลือกใชก้บัผูเ้รยีนก่อนทดลองจรงิเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดปัญหาในช่วงของการทดลองจรงิ ในขณะการจดัการเรียนรูค้วรจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ 
เพื่อใหส้ามารถสงัเกตผูเ้รียนไดท้ั่วถึง และในขณะจดักิจกรรมการเรียนรูค้วรใหผู้เ้รียนเปิดหนา้จอ
ผูเ้รียนเพื่อผูส้อนไดต้ิดตามและสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในการท างาน นอกจากนี้ควรมีการ
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เตรยีมแผนส ารองส าหรบัความขดัขอ้งทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตท่ีมีปัญหา 
โดยอาจเตรยีมสื่อในรูปแบบอ่ืน บนัทึกสื่อจากอินเตอรเ์น็ตเก็บไวก้่อน การปรบัเปลี่ยนกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูด้  าเนินไปอยา่งราบรืน่ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศกึษาถึงรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายว่ามีผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหรือไม่ เพราะจากขอ้คน้พบของการทดลอง เป็นท่ีน่าสนใจว่า ผูเ้รยีนท่ีได้
เขา้รว่มการทดลองรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ตามไป
ดว้ย จึงเป็นประเด็นท่ีควรศกึษาตอ่ไปว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายว่ามีผล
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหรอืไม ่

2.2. ในการวิจยัท่ีสง่เสรมิความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Empathy) ควรน ากิจกรรมวิธีการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยการโตว้าทีบูรณาการในการรูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ย เพราะจากขอ้คน้พบ 
กิจกรรมโตว้าทีสามารถท าใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเกิดคณุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

ผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รฐัพล ประดบัเวทย ์อาจารยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ อาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

 
ผู้เชี่ยวชาญดา้นหลักสูตร 

1. อาจารย ์ดร.ไอลดา คลา้ยส าริด ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศกัดิ์ ลกัษณา อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการ
สอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวัดและประเมินผล 

รองศาสตรจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ใหก้ารสัมภาษณ ์
เกีย่วกับคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมี

วจิารณญาณส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
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รายนามผู้ใหก้ารสัมภาษณเ์กี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. คณุครูกรรณิการ ์กลบัสกลุ  

การศกึษา : ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ปัจจบุนั : ขา้ราชการครู โรงเรยีนนวมินทราชินทูิศ สตรวีิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 

2. คณุครูวา่ท่ี ร.ต.ณฐัพงษ ์ยางธิสาร  

การศกึษา : กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 
ปัจจบุนั   :  ขา้ราชการครู โรงเรยีนบา้นหนองกก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 1  

3. คณุครูประภสัสร ดลดสุติา  
การศกึษา : ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศกึษาและสื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

              มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   ปัจจบุนั  ขา้ราชการครู โรงเรยีนหอวงั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

4. คณุครูวรวรรณ แซซ่ิม้   
การศกึษา : ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศกึษาและสื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปัจจบุนั   ขา้ราชการครู โรงเรยีนหอวงั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 

5. คณุครูศรญิญา นาคจนัทร ์

การศกึษา :  ศษ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศกึษาและสื่อสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปัจจบุนั  :ขา้ราชการครู โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
มธัยมศกึษา เขต 2 

6.อาจารย ์จิรฏัฐ์  แจ่มสวา่ง 
รางวลั : รางวลัสมเด็จเจา้ฟา้มหาจกัร ีประจ าปี 2560  

ปัจจบุนั : อาจารยป์ระจ าและท่ีปรกึษา โรงเรยีนสาธิตสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
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7. อาจารยด์ร.ด ารสั ออ่นเฉวียง  

การศกึษา : ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 
ปัจจบุนั  : อาจารยป์ระจ าภาควิชานวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์  

              มหาวิทยาลยับรูพา 
8. ผศ.ดร. ธิดารตัน ์ตนันิรตัร ์

การศกึษา : ค.ด. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา คณะครุศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปัจจบุนั : อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

9. อาจารยด์ร.มนธิรา บญุญวินิจ  
การศกึษา : ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมกลา้พระนครเหนือ 
ปัจจบุนั   : อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ 

 มหาวิทยาลยัศลิปากร 
10. อาจารยด์ร. เอือ้อาร ีจนัทร 

การศกึษา : ค.ด. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา คณะครุศาสตร ์ 

     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปัจจบุนั    : อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินความสอดคล้องของนิยามองคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบง่ชี ้
ความความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมิวจารณญาณส าหรับ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โดยการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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แบบประเมินความสอดคล้องของนิยามองคป์ระกอบ และพฤตกิรรมบ่งชี ้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 
1. ผลการประเมินความสอดคล้องของนิยามองคป์ระกอบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ยา่งมีวจิารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

องคป์ระกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมวีจิารณญาณส าหรับ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ(คน) 

1 2 3 �̅� 
องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถดา้นการคิด หมายถึง พฤตกิรรมการแสดงออก
ถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูแ้ละแบบ
แผนการคดิของตนเอง โดยผา่นการไตรต่รอง พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยีอยา่งเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็น
ประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 

1 1 1 1 

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถดา้นการปฏิบัตงิาน หมายถึง พฤตกิรรมท่ี
แสดงออกถึงการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมิน
ในการการปฏิบตัิงานท่ีสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์และสามารถท างาน 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

1 0 1 0.67 

องคป์ระกอบดา้นที ่3 ความสามารถดา้นการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง 
พฤตกิรรมการแสดงออกถึงการเป็นผูช้า่งสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายาม 
ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี การใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้นและปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

1 1 1 1 
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2. ผลการประเมินความสอดคล้องของพฤตกิรรมบ่งชีค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถดา้นการคดิ 

 
พฤตกิรรมบ่งชี ้

 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ(คน) 

1 2 3 �̅� 

องคป์ระกอบที่ 1 ความสามารถด้านการคิด หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการใชเ้ทคโนโลยีใน
การสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูแ้ละแบบแผนการคิดของตนเอง โดยผา่นการไตรต่รอง พิจารณา
ถึงความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหม่
เป็นประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 
พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง  

− ใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูต่างๆท่ีมีความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งนอ้ย 3 แหลง่ 

− ใชเ้ทคโนโลยีในการเรยีนรูไ้ด ้2 ชนิดขึน้ไปตามที่ตนเองถนดั 

− สามารถคน้ควา้หาขอ้มลูจากการใชเ้ทคโนโลยีได ้2 รูปแบบขึน้ไป เช่น ศกึษาจากเวบ็ไซด ์
สอบถามในโลกออนไลน ์ฯลฯ 

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 ไตรต่รอง พิจารณาถงึความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นเหตผุล  

− มีการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของขอ้มลู และการใชเ้ทคโนโลยี 

− สามารถเลือกใชข้อ้มลู และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบังานตนเองได ้

− สามารถอธิบายเหตผุลของการเลือกใชข้อ้มลู และเทคโนโลยีท่ีตนเลือกได ้

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหม่เป็นประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบต่อ
ตนเอง และผูอ่ื้น 

− ออกแบบหรอืน าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 

− ออกแบบหรือน าเสนอแนวคิดท่ีมีคุณค่าทางดา้นการท างาน วิถีชีวิต การตอบสนองต่อ
อารมณ ์

− สามารถบอกขอ้ดี ขอ้เสียของแนวคิดท่ีการออกแบบหรือการน าเสนอแนวคิดหรือผลงานท่ี
ผูเ้รยีนท าได ้

1 1 1 1.00 
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องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถดา้นการปฏิบัตงิาน 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้
 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ(คน) 

1 2 3 �̅� 
องคป์ระกอบที่ 2 ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการปฏิบตัิงาน
อย่างเป็นขั้นตอน มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินในการการปฏิบัติงานท่ีสรา้งองคค์วามรูไ้ดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์และสามารถท างาน แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้
พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 

− สามารถก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษาได ้

− สามารถรวบรวมขอ้มลูต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

− สามารถวางแผนการด าเนินงานและปฏิบตัิงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 

− สามารถและคาดคะเนงบประมาณที่จะใชไ้ด ้

− สามารถเสนอความรูโ้ดยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

1 1 0 0.67 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2 เลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 

− มีการระบหุนา้ท่ีการท างาน และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการประสานงานกนั 

− ระบเุทคโนโลยีท่ีจะใชใ้หเ้หมาะสมกบังานได ้
− สามารถเสนอหรอืถ่ายทอดความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 วิเคราะห ์สงัเคราะหก์ระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้งองคค์วามรู ้

− พิจารณาความน่าเช่ือถือของขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูท่ีไดม้าได ้

− สรุปความคิด ประมวลความรูโ้ดยไมค่ดัลอกขอ้มลูต่างๆจากท่ีคน้หามา มีการอา้งอิงขอ้มลู 

− สามารถจดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมู ่ประเภทออกมาใหเ้ขา้ใจง่าย 

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

− สนทนากบัผูเ้ช่ียวชาญในช่องทางตา่งๆ ได ้

− เสนอความคิดอย่างเป็นเหตผุล และรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น 

− แบง่ปันความรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 

1 1 1 1.00 
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องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถดา้นการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้
 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ(คน) 

1 2 3 �̅� 
องคป์ระกอบที่ 3 ความสามารถด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการ
เป็นผูช้่างสงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
การใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 
พฤตกิรรมบ่งชี ้1 ช่างสงัเกต ช่างสงสยั 

− ตัง้เปา้หมายประเดน็ท่ีตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษา 

− ใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจทนัทีเม่ือสงสยั 
1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้2  มีความมานะพยายามใน การแสวงหาค าตอบ  

− พยายามหาขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบที่ตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษาจากแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ 

− พยายามลองผิดลองถกู เพ่ือใหพ้บค าตอบ 

− พยายามท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้3 ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

− เปิดรบัความคิดเหน็ของผูอ่ื้น  

− เกิดขอ้สงสยัในความคิดเหน็นัน้จะสอบถามทนัที 

− ไมแ่สดงสีหนา้ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นเสนอแนะ 

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้4 ใหเ้กียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์ 

− ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีสงัคมก าหนด 

− แสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพ ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ต่อ รูปภาพ เสียง ข้อความท่ี
ปรากฏบนสื่อตา่งๆ 

− แสดงพฤติกรรมดว้ยความสภุาพ ไมก่า้วรา้วทัง้ทางกรยิา และค าพดู ตอ่บคุคลและสถานท่ี 

1 1 1 1.00 

พฤตกิรรมบ่งชี ้5 มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี    

− สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความพยายามของตนเองโดยไม่คดัลอกจากบคุคลอ่ืน 

− มีการอา้งอิงขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆที่คน้หามา 

− ไมใ่ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือท ารา้ยหรอืละเมิดผูอ่ื้นทัง้ทางกายและจิตใจ 

− ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น 

1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินความสอดคล้องของพมิพเ์ขียวแบบประเมินความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวจิารณญาณส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษา

ตอนปลายโดยการวเิคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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ผลการประเมินความสอดคล้องของพมิพเ์ขียวแบบประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ยา่งมีวจิารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

รายละเอยีดของความสามารถ 
คะแนนของผู้เชีย่วชาญ ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� แปลความหมาย 

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถด้านการคดิ หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนถงึการใชเ้ทคโนโลยีในการ
สรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเอง โดยผ่านการไตรต่รอง พิจารณาถงึความเหมาะสมในการใช้
เทคโนโลยีอยา่งเป็นเหตผุล สามารถท่ีจะดดัแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหมเ่ป็นประโยชน ์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ตนเอง และผูอ่ื้น 
ระดับ 0 ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน  

1 0 1 1 1 0.8 
ใชไ้ด ้(มีการปรบัแก้
ตามค าแนะน า) 

ระดับ 1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล
ตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง การท่ี
นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีคน้ควา้หาขอ้มลูตามแบบ
แผนท่ีตนเองถนัด เหมาะสมกับงานของตนเอง และ
สามารถเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูที่มีความน่าเช่ือถือมากกว่า 2 
แหลง่ขึน้ไป 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดบั 2 แสดงความสามารถในระดบั 1 และสามารถ
ไตร่ตรอง พจิารณาความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลย ี
หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลการสืบคน้ท่ี
แตกต่างกนั มาประกอบการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มูลอยา่ง
มีเหตุผล  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และ
สามารถน าข้อมูลทีไ่ด้ค้นคว้ามาประมวลเป็นองค์
ความรู้ของตัวเอง หมายถึง การที่นกัเรียนสามารถน า
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหลง่ตา่งๆ มาวิเคราะห์
และสรุปเป็นแนวคิดหรอืองคค์วามรูข้องตนเอง 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และ
สามารถดัดแปลงความรู้ทีไ่ด้มาให้เกดิความแปลก
ใหม่เป็นประโยชน ์หมายถึง การที่นกัเรียนสามารถน า
ความรูท่ี้เกิดจากขอ้สรุปมาพฒันาตอ่ยอดความรู ้ 
ออกแบบหรอืน าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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รายละเอยีดของความสามารถ 
คะแนนของผู้เชีย่วชาญ ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� แปลความหมาย 

ชมุชน และสงัคม 

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถด้านการปฏบัิตงิาน หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนถงึการปฏิบตัิงาน
อยา่งเป็นขัน้ตอน มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม วิเคราะห ์สงัเคราะหก์ระบวนการปฏิบตัิงานท่ีใชใ้นการสรา้ง
องคค์วามรู ้และสามารถท างาน แลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้
ระดับ 0 ไม่แสดงพฤติกรรมด้านนี้ หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน 

1 0 1 1 1 0.8 
ใชไ้ด ้(มีการปรบัแก้
ตามค าแนะน า) 

ระดับ 1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน 
หมายถึง ผู้เรียนสามารถวางแผนด าเนินงานและ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเป็นล าดับและสามารถเสนอความรู ้
โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน หมายถึง 
ผูเ้รียนสามารถพิจารณาเลือกเทคโนโลยีในฐานะเป็น
เครื่องมือในการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่าง
สอดคลอ้งกบังานที่ตนเองท า   

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และ
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ หมายถึง 
การท่ีผูเ้รียนสามารถวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของขอ้มลู
และแหล่งขอ้มูลท่ีไดม้า  สรุปความคิด ประมวลความรู ้
โดยไม่คดัลอกขอ้มลูอ่ืนโดยขาดการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล 
จดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมูท่ี่ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย  

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น หมายถึง การท่ีผู้เรียน
สามารถแบ่งปันความรูก้ับเพ่ือนในกลุ่ม เสนอความคิด
อย่างเป็นเหตุผลเชิงสรา้งสรรค ์และรบัฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น   

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

องคป์ระกอบที ่3 ความสามารถด้านการพฒันาบุคลิกภาพ หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกถงึการเป็นผูช้่าง
สงัเกต ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหาค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยี 
ระดับ 0 ไม่แสดงพฤตกิรรมดา้นนี ้หรือแสดงอย่าง
ไม่ชัดเจน 

1 0 1 1 1 0.8 
ใชไ้ด ้(มีการปรบัแก้
ตามค าแนะน า) 
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รายละเอยีดของความสามารถ 
คะแนนของผู้เชีย่วชาญ ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� แปลความหมาย 

ระดับ 1 ช่างสังเกต ช่างสงสัย และแสวงหาค าตอบ 
หมายถงึ ผูเ้รียนมกัสงสยั หาโอกาสในการเรยีนรู ้และ
แสดงออกถงึความเตม็ใจท่ีจะรว่มกิจกรรมที่จดัขึน้  
ผูเ้รยีนมีความพยายามหาค าตอบ หรือไขขอ้สงสยัของ
ตนเอง โดยมีพฤติกรรมดงันี ้ตัง้เปา้หมายประเด็นท่ี
ตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษา, พยายามหาขอ้มลู 
เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบที่ตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษาจาก
แหลง่เรยีนรูต้า่งๆ, ใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ี
ตนเองสนใจ, พยายามลองผิดลองถกู เพ่ือใหพ้บค าตอบ 
และพยายามท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตามเปา้หมายท่ี
ก าหนด 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น หมายถึง ผูเ้รียนเปิดใจ
ท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และไม่แสดงสีหน้า
ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะ 

1 1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และมี
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลย ีหมายถงึ ผูเ้รยีนใช้
เทคโนโลยีโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย
ความพยายามของตนเองโดยไม่ขโมยผลงานของคนอ่ืน
มาอา้งเป็นของตน  มีการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆท่ี
คน้หามา และใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชน์ไม่ท  ารา้ย
หรอืละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

1 1 1 0 1 0.8 
ใชไ้ด ้(มีการ
ปรบัแกต้าม
ค าแนะน า) 

ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และให้
เกี ย รติ ผู้ อื่ น  และปฏิ บั ติ ตน ให้ เหมาะสม กับ
สถานการณ์ หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอ้บังคับท่ีสงัคมก าหนด แสดงความคิดเห็นดว้ยความ
เคารพ ไม่ดถูกู เหยียดหยาม ต่อ รูปภาพ เสียง ขอ้ความ
ท่ีปรากฏบนสื่อต่างๆ และแสดงพฤติกรรมด้วยความ
สภุาพ ไม่กา้วรา้วทัง้ทางกรยิา และค าพดู ต่อบุคคลและ
สถานท่ี 

1 1 1 0 1 0.8 
ใชไ้ด ้(มีการ
ปรบัแกต้าม
ค าแนะน า) 
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ภาคผนวก จ 
ผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้อง 

ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดยการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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ผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้อง 
ของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 
ตอนที ่1 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งคูมื่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ข้อ รายการประเมนิ 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ 

(คน) 

ผลการวเิคราะห์
ข้อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� 
แปล

ความหมาย 
1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นกบัหลกัการรูปแบบการ

จดัการเรียนรู ้
1 1 1 1 1 1 

มีความ
สอดคลอ้ง 

2. หลกัการรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัวตัถปุระสงครู์ปแบบ
การจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

3. หลกัการรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัแนวทางการจดั
กิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

4. วตัถปุระสงครู์ปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัแนวทางการจดั
กิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 
มีความ
สอดคลอ้ง 

5. แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บั
ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

1 1 1 1 0 0.8 
มีความ
สอดคลอ้ง 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัหลกัการรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้

1 1 1 1 0 0.8 
มีความ
สอดคลอ้ง 

7. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัวตัถปุระสงครู์ปแบบ
การจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 0 1 
0.
8 

มีความ
สอดคลอ้ง 

8. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัโครงสรา้งของรูปแบบ
การจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 0 1 
0.
8 

มีความ
สอดคลอ้ง 

9. การวดัและประเมินผลการเรียนรูก้บัแนวทางการจดั
กิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

1 1 1 0 1 
0.
8 

มีความ
สอดคลอ้ง 
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ตอนที ่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรา่งคูมื่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ข้อ รายการประเมนิ 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ 

(คน) 

ผลการวเิคราะห์
ข้อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� 
แปล

ความหมาย 
1. ภาพรวมของหลกัสตูร        
1.1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นมีเหตผุลสมควรท่ีจะพฒันา

รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เสรมิสรา้งความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

5 5 5 5 4 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

1.2   สภาพปัญหาและความจ าเป็นเหมาะสมกบับรบิทของ
สงัคมไทย 

5 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

1.3 หลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมและมี
ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบตัิ 

5 5 5 4 5 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

1.4 วตัถปุระสงครู์ปแบบการจดัการเรยีนรูต้รงตามความ
ตอ้งการของสงัคม 

5 5 5 5 4 4.8 
เหมาะสมมาก

ท่ีสดุ 
1.5 รูปแบบการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในการน าไปใช้

เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ 

5 5 5 5 4 4.8 
เหมาะสมมาก

ท่ีสดุ 

1.6 แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
สนบัสนนุการสรา้งเครอืข่ายการจดัการความรูใ้หก้บัผูเ้รียน 

5 5 4 5 5 4.8 
เหมาะสมมาก

ท่ีสดุ 
1.7 แนวทางการจดักิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูย้ดึ

นกัเรียนเป็นส าคญั 
5 5 5 5 5 5 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

1.8 การวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 
5 5 5 5 4 5 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

1.9 การวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้นน้การประเมินตาม
สภาพจรงิ 

5 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้        
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1        
2.1.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ 5 5 5 5 5 5 เหมาะสมมาก
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ข้อ รายการประเมนิ 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ 

(คน) 

ผลการวเิคราะห์
ข้อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� 
แปล

ความหมาย 
คณุลกัษณะ ท่ีสดุ 

2.1.2 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5 5 4 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.1.3 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 5 5 5 4 5 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.1.4 
กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ
เช่ือมโยงความรู ้

4 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.1.5 สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 5 5 5 5 4 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.1.6 
การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 
คณุลกัษณะ 

5 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2        
2.2.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ

คณุลกัษณะ 
5 5 5 5 5 5 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.2.2 
กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5 5 4 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.2.3 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 5 5 5 4 5 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.2.4 กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ
เช่ือมโยงความรู ้

4 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.2.5 
สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 5 5 5 5 4 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.2.6 การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 
คณุลกัษณะ 

5 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3        
2.3.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ

คณุลกัษณะ 
5 5 5 5 5 5 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.3.2 
กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5 5 4 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 
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ข้อ รายการประเมนิ 

คะแนนของ
ผู้เชีย่วชาญ 

(คน) 

ผลการวเิคราะห์
ข้อมูล 

1 2 3 4 5 �̅� 
แปล

ความหมาย 
2.3.3 

ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 5 5 5 4 5 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.3.4 กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ
เช่ือมโยงความรู ้

4 5 5 5 5 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.3.5 
สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 4 5 5 5 5 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.3.6 การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 
คณุลกัษณะ 

5 5 5 5 5 5 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4        
2.4.1 จดุประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ และ

คณุลกัษณะ 
5 5 5 5 5 5 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.4.2 
กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 5 5 5 5 4 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.4.3 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม 5 5 5 4 5 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.4.4 กิจกรรมการเรียนรูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนสรา้งเครอืข่ายในการ
เช่ือมโยงความรู ้

4 5 5 5 5 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.4.5 
สื่อการเรียนรูเ้หมาะสม 4 5 5 5 5 4.8 

เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 

2.4.6 การวดัและการประเมินผลครอบคลมุดา้นความรู ้ทกัษะ 
คณุลกัษณะ 

5 5 5 5 4 4.8 
เหมาะสมมาก
ท่ีสดุ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตวัอย่างคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวจิารณญาณส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษา 
ตอนปลาย 
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คู่มอืการใช้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีร้างสรรคอ์ย่างมีวจิารณญาณส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
 

1. สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
  ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ท าใหป้ระเทศไทยไดมี้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ทางดา้นเทคโนโลยีตามกระแสสงัคมโลก พยายามตอบสนองใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตใหส้ะดวกสบายยิ่งขึน้ และยงัน าไปสูก่ารเอือ้อ านวยในการเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของชาติใหมี้ความทนัสมยั ทนัโลกปัจจบุนั ท าใหค้นในยคุปัจจบุนัมีวิถีชีวิตท่ีผนัแปรไป
ตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนรุ่น Z ท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2543 ซึ่งอยู่ในช่วงท่ีโลกมีการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ ท าใหค้นในรุน่นีมี้ลกัษณะของวิถีชีวิตท่ีมีความผกูพนักบัเทคโนโลยี จนมี
นกัวิชาการเปรยีบเทียบคนรุน่นีว้า่เกิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยี  
  ส าหรบัสถานการณท์างดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนในปัจจบุนัพบว่า ผูเ้รยีนในระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่าในระดบัอ่ืนๆ 
แต่ส่วนใหญ่น าเทคโนโลยีมาใชใ้นรูปแบบของการตัง้รับเทคโนโลยี ใชเ้พื่อความบนัเทิงมากกว่าท่ี
จะใชค้น้ควา้หาความรูห้รือเอามาสรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและสงัคม ขาด
ความสามารถในการจัดการและการสงัเคราะหข์อ้มูลท่ีสืบคน้  (อมร โต๊ะทอง, 2555; ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 39; Jukes and Dosaj, 2006 อ้างใน วิโรจน์ สารรตันะ, 
2556, น. 10; ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น. 3; ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 39)  นอกจากนีผ้ลการทดสอบ PISA 2015 พบว่า ในประเทศ
ไทยดา้นการใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รียนยงัมีทกัษะทางสรา้งสรรคแ์ละมีวิจารณญาณอยู่ในระดบัต ่า 
โดยแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการตอบค าถามผูเ้รยีนมกัใชก้ารคดัลอกขอ้ความและน ามาวางเป็นค าตอบ 
(Copy-Paste) เป็นหลกั มกัเช่ือทนัที โดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ผูเ้รียนไม่ไดถู้ก
ฝึกใหค้ิดเชิงวิพากษ์วิจารณ ์(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2560, Online) ในขณะท่ีหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นหนักไปทางพื ้นฐานเนื ้อหาความรูม้ากกว่าท่ีจะจัดการเรียนรูท่ี้ให้ความส าคัญในด้าน
กระบวนการ หรือการบูรณาการระหว่างวิชาท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัชีวิตความเป็นอยู่ของสิ่ง
ตา่งๆบนโลกใบนี ้รวมทัง้วิธีการไดม้าของความรู ้การวิเคราะหแ์ละการใชว้ิจารณญาณในเรือ่งของ
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ความรูท่ี้เป็นหรือไม่เป็นประโยชนใ์นบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับตวั เอง 
ชมุชน สงัคม ตลอดจนโลกใบนี ้(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2561, Online) จะเห็นไดว้่าแมว้่าผูเ้รียนเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีไดเ้ป็น
อย่างดี แต่ก็ขาดความสามารถท่ีจะน าเทคโนโลยีมาสรา้งประโยชนอ์ย่างสรา้งสรรคใ์นการสรา้ง
องคค์วามรู ้เพื่อต่อยอดทางความคิดรวมทั้งการมีวิจารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อคน้หา
ความรู ้ซึง่จากประเด็นปัญหาดงักลา่วขา้งตน้การพฒันาผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณจึงมีความจ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินชีวิตในปัจจบุนัและเป็นการเตรยีมความพรอ้มในความเปลี่ยนแปลงในอนาคตขา้งหนา้ 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมี
วิจารณญาณ พบว่าการใชเ้ทคโนโลยีตอ้งการทกัษะทางการคิด 2 ดา้นท่ีควบคู่กนัไป คือ การคิด
สรา้งสรรค ์และการคิดวิจารณญาณ โดยท่ีการคิดสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองท่ีมีการ
กระตุน้ใหมี้การเช่ือมโยงกบัประสบการณเ์ดิมท าใหเ้กิดผลผลิตทางความคิดแปลกใหม่ซึ่งน าไปสู่
หนทางการแกปั้ญหา หรือแนวคิดวิธีใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม ท่ีเป็นการคิดอย่างอิสระและการกระท า
โดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑม์ากเกินไป (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2523, น. 4; อารี รงัสินันท์, 2526, น. 6; 
วิจิตร วรุตบางกูร, 2531, น. 3; อุษณีย ์โพธิสขุ และคนอ่ืนๆ, 2537, น. 114-115; อารี พนัธม์ณี, 
2540, น. 6; Guilford, 1959, p. 21; Wallach and Kogen, 1965, p. 34 อา้งถึงใน ละมลุ ชชัวาล, 
2544, น. 63; Wescott and Smith, 1967, p. 2 อ้างถึงใน สุวรรณา ก้อนทอง, 2547, น. 40; 
Anderson and other, 1970, p. 90; Torrance, 1972, p. 42) ซึ่งหากการคิดหรือการกระท านัน้มี
ความอิสระมากเกินไปก็อาจเกิดความเดือดรอ้นได ้การคิดสรา้งสรรคจ์ึงตอ้งอยู่ภายใตก้ารคิดอีก
ทกัษะหนึ่งก็คือการคิดวิจารณญาณ ท่ีเขา้มาช่วยไตรต่รองการคิดสรา้งสรรคใ์หมี้ความเหมาะสม
กับบริบทของสงัคม ซึ่งในมุมมองนี ้การใชเ้ทคโนโลยีสร้างสรรคจ์ึงตอ้งมีส่วนของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบเขา้ไปดว้ย เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีของผูเ้รยีนเกิดประโยชนต์อ่การสรา้งองค์
ความรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้องตนเองและเกิดประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ  
 
2. แนวคดิทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 แนวคิดและทฤษฎีมาใชใ้นการออกแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบดว้ย แนวคิดการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค(์Technological Creativity) เป็นแนวคิดการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูป้ระเด็นท่ีตนเองสนใจ หรือใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ 
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของตนเอง แนวคิดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ 
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(Technological Criticism) เป็นแนวคิดในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีตอ้งผ่านการคิดวิเคราะห ์พิจารณา 
เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมท่ีตนเองด ารงอยู่ แนวคิด
การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยี (Technology Literacy) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ใหมี้การใชเ้ทคโนโลยีโดย
การเขา้ถึง การเขา้ใจ การวิเคราะห ์การประเมิน และการสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การใช้เทคโนโลยี
อย่างรบัผิดชอบ พัฒนาการเรียนรู ้และแก้ปัญหาของตนเอง ทฤษฎีภูมิคุ้มกัน (Inoculation 
Theory) ของ วิลเลี่ยม เจ แมคไกวร ์(1993) ท่ีใหค้วามส าคญักบัการทบทวนความคิดของตนเอง
ทัง้ความคิดเดิมและความคิดใหม่ท่ีแทรกเขา้มา โดยการพยายามหาขอ้พิสูจนใ์นการยืนยนัและ
หกัลา้งความคิดเดมิและความคิดใหม่ท่ีแทรกเขา้มา  และแนวคิดเช่ือมโยงนิยม (Connectivism) ท่ี
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การเช่ือมโยงความสมัพนัธข์องแหล่งความรูเ้พื่อใหผู้ร้บัขอ้มลูสามารถสรา้ง
องคค์วามรูภ้ายในตนเอง โดยแนวคิดนีมี้ความเช่ือว่าการเรยีนรูมี้การเลื่อนไหลอย่างไม่หยดุยัง้ท า
ใหค้วามรูเ้กิดขึน้ไดทุ้กเวลา และเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว มนุษยจ์ึงตอ้งปรบัตวัในการเรียนรู ้
เป็นรูปแบบของการเรียนรูต้ลอดชีวิต  ซึ่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของเทคโนโลยีในปัจจบุนั และยคุ
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถน าองคค์วามรูท่ี้อยู่ในโลกทุกหนทุกแห่ง 
มาบูรณาการในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคม โดยเนน้ในการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเกิดการวิเคราะห ์(analytic thinking) การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ท่ี มีการ
ไหลเวียนของขอ้มลูอยูต่ลอดเวลา  
 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีขัน้ตอน
การจัดการเรียนรูท้ั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นจุดประกาย 2) ขั้นสานจินตนาการ 3) ขั้น
สรา้งสรรคค์วามรู ้และ 4) ขัน้เสวนา-พฒันา 
 

3. หลักการรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 1. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้เป็นลกัษณะผ่อนคลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็น แสวงหาความรู ้โดยการสรา้งเครอืข่ายทางสงัคม อย่างมีวินยั สืบคน้ขอ้มลูไดอ้ย่างเสรีใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 
  2. การใชท้กัษะการคิดในการน าเทคโนโลยีไปใชอ้ย่างสรา้งสรรค ์และไตรต่รองพิจารณา 
ท าใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคดิ ประเมิน และการตดัสินใจ เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้
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  3. การสะท้อนคิดเป็นการแสดงถึงลักษณะการคิดของผูเ้รียน ทั้งแนวความคิดในการ
สรา้งสรรคก์ารเลือกตดัสินใจ ประมวลขอ้มลูท่ีไดเ้พื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรู ้โดยผ่านการใช้
เทคโนโลยี 
  4. การใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล หาขอ้พิสจูนจ์ากขอ้มลู เพื่อ
เสรมิหรอืหกัลา้งแนวคดิท่ีผูเ้รยีนเช่ือถืออยู่ 
  5. ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(Learning Community) ท่ีมีความคิดท่ีหลากหลาย ตอ้งอาศัย
การปฏิสมัพันธก์ับผูอ่ื้น ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูโ้ดยการติดต่อสื่อสาร การรบัฟังความคิดเห็น 
ขอ้มูลท่ีหลากหลาย แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาเช่ือมโยงกับขอ้มูลแหล่งอ่ืนๆ น ามาพิจารณาเพื่อ
น าไปสูก่ารตดัสินใจ หรอืเกิดองคค์วามรูใ้หม ่โดยผูเ้รยีนจะตอ้งปรบัปรุงตรวจสอบความรูอ้ยูเ่สมอ 
 
4. วัตถุประสงครู์ปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มี้เป้าหมายว่าเม่ือผูเ้รียนไดผ้่านการเรียนรูต้าม
รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้ลว้ผูเ้รยีนจะมีคณุลกัษณะ ดงันี ้ 
  1) ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้ความรูแ้ละสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างมี
วิจารณญาณ 
  2) ผูเ้รยีนสามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งองคค์วามรูต้ามแบบแผนการเรยีนรูข้อง
ตนเอง   
  3) ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีอยา่งรบัผิดชอบในการพฒันาการเรยีนรูแ้ละแกปั้ญหา 
  

5. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  6 สปัดาห์ๆ  ละ  2 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิน้ 12 ชั่วโมง 
 

6. โครงสร้างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 แนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายใหมี้
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ มีรายละเอียดดงันี ้
   1. ขั้นน า เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้โดยอธิบาย
สาระส าคญัของการเรยีนรู ้และวตัถปุระสงคข์องแตแ่ผนการจดัการเรยีนรู ้แลว้เช่ือมโยงกบัความรู ้
และประสบการณเ์ดิมของผูเ้รยีน 
   2. ขัน้สอน ประกอบดว้ยขัน้ตอนตอ่ไปนี ้  
   2.1 ขั้นท่ี 1 จุดประกาย เป็นขั้นกระตุน้ความคิดของผู้เรียนให้เกิดข้อ
สงสยัเก่ียวกับเนือ้หาท่ีสอน ผูเ้รียนระบุขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกับเนือ้หาท่ีสอน ร่วมกัน
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แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรียนรูใ้นมมุมองต่างๆ โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี
เขา้มาช่วยเหลือและ เลือกประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการเรียนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการ
ศกึษาอยา่งชดัเจน  
   2.2 ขัน้ท่ี 2 สานจินตนาการ เป็นขัน้ท่ีผูเ้รยีนรวบรวมขอ้มลูโดยการเขา้ถึง
ขอ้มลูสารสนเทศ ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์ไตรต่รอง คดักรองขอ้มลู ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลู
สารสนเทศ รูปแบบ และแหล่งท่ีมา รวมทัง้การระดมความคิดในการพิจารณา แลกเปลี่ยนขอ้มลู
เพื่อตอบปัญหาประเดน็ท่ีสนใจ และเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัผูเ้รยีนในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
    2.3 ขัน้ท่ี 3 สรา้งสรรคค์วามรู ้เป็นขัน้การจดัระบบความรูโ้ดยผูเ้รียนน า
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดผ้่านการพิจารณาแลว้ มาจ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อสรา้ง
องคค์วามรู ้ตามแบบแผนการเรียนรูข้องผูเ้รียน แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลนใ์นกลุ่มผูเ้รียน สนับสนุนการคิดพิจารณาไตรต่รองกับสิ่งท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือความ
น่าเช่ือถือ และสรา้งสื่อเพื่อเผยแพร่องคค์วามรูท่ี้ได ้ใหมี้ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิด
ศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
    2.4 ขัน้ท่ี 4 เสวนา-พฒันา เป็นขัน้การน าเสนอองคค์วามรูด้ว้ยเทคโนโลยี
สื่อออนไลน์ สามารถเผยแพร่ให้ผูอ่ื้นเกิดการเรียนรูร้่วมกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการ
น าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดศ้ึกษา โดยผูเ้รียนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษ์
เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงท่ีดีขึน้ 
   3. ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู ้โดยการมีสะท้อนความคิดเพื่อ
เช่ือมโยงสิ่งท่ีจะเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูต้อ่ไป 
 

7. แนวทางการจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดกิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้
  ขั้นที ่ 1  จุดประกาย  
 เป็นขัน้กระตุน้ความคิดของผูเ้รียนใหเ้กิดขอ้สงสยัเก่ียวกับเนื ้อหาท่ีสอน ผูเ้รียนระบุขอ้
สงสัยท่ีตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกับเนือ้หาท่ีสอน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นขอ้สงสัยท่ี
ตอ้งการเรียนรูใ้นมุมมองต่างๆ โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือและ เลือกประเด็นขอ้
สงสยัท่ีตอ้งการเรยีนรูเ้พื่อก าหนดขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศกึษาอยา่งชดัเจน  
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   บทบาทผูเ้รยีน  
   1. ระบขุอ้สงสยัหรอืสิ่งท่ีตอ้งการอยากเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน 
              2. แสดงความคิดเห็น อภิปรายพิจารณาถึงประเด็นขอ้สงสยัท่ีตอ้งการ
เรยีนรูใ้นมมุมองตา่งๆ โดยการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือในการคน้หา 
             3. ประเมินขอ้มูลเพื่อเลือกประเด็นขอ้สงสัยท่ีอยากเรียนรูเ้พื่อก าหนด
ขอบเขตความรูท่ี้ตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน สรา้งความเขา้ใจในขอบเขตของประเด็นท่ีสนใจโดย
การใชเ้ทคโนโลยีในการศกึษาเพิ่มเตมิ วิเคราะหพ์ิจารณาขอ้มลูอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 
  บทบาทผูส้อน  
  1. สรา้งกิจกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดขอ้สงสยัใครรู่เ้ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีสอน 
                        2. กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกประเด็นขอ้สงสัย
อยา่งมีเหตผุล  
                         3. แนะน าการเลือกพิจารณาประเด็นขอ้สงสยั 
                        4.  แนะน าแหลง่ขอ้มลู และเทคโนโลยีในการสืบคน้ 
           ขั้นที ่2 สานจนิตนาการ  
  เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนรวบรวมขอ้มลูโดยการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์
ไตรต่รอง คดักรองขอ้มลู ถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มลูสารสนเทศ รูปแบบ และแหล่งท่ีมา รวมทัง้
การระดมความคิดในการพิจารณา แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตอบปัญหาประเด็นท่ีสนใจ และ
เสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัใหก้บัผูเ้รยีนในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
   บทบาทผูเ้รยีน  
   1. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในขอบเขตความรูท่ี้
ตอ้งการศกึษา ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งเครอืข่ายในการเรยีนรูใ้นการหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
             2. ระบรูุปแบบและแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูสารสนเทศ 
             3. น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รวบรวมมา ท าความเข้าใจ วิเคราะห ์
พิจารณา ใครค่รวญ ไตร่ตรอง คดักรองขอ้มูล ถึงความน่าเ ช่ือถือของขอ้มูล สารสนเทศ รูปแบบ 
และแหลง่ท่ีมา 
             4. มีสว่นรว่มในการระดมความคดิเห็นขอ้มลูท่ีไดม้า 
  บทบาทผูส้อน  
  1. แนะน าวิธีการเขา้ถึงขอ้มลู การไดม้าขอ้มลูดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย 
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                        2. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีไดม้า 
และสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีประกอบในการระดมความคิด 
           ขั้นที ่3 สร้างสรรคผ์ลงาน 
  เป็นขัน้การจดัระบบความรูโ้ดยผูเ้รยีนน าขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดผ้่านการพิจารณาแลว้ มา
จ าแนก หมวดหมู่ และประมวลความรูเ้พื่อสรา้งองคค์วามรู ้ตามแบบแผนการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูท่ี้สรา้งขึน้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลนใ์นกลุม่ผูเ้รียน สนบัสนนุการคิดพิจารณา
ไตรต่รองกบัสิ่งท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือความน่าเช่ือถือ และสรา้งสื่อเพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูท่ี้ได ้
ใหมี้ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 

 

   บทบาทผูเ้รยีน  
   1. จ าแนก หมวดหมู ่และประมวลความรูเ้พื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูจ้าก
การศกึษาขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ 
             2. มีสว่นรว่มในการน าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการการน าเอาองค์
ความรูท่ี้ไดไ้ปเผยแพรอ่ยา่งเหมาะสม  
            3. สรา้งสื่อเพ่ือน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดร้บั 
             4. ใชเ้ทคโนโลยีสื่อออนไลนช์่วยเหลือในการน าเสนอองคค์วามรูใ้หมี้
ความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย โดยท่ีไม่ผิดศีลธรรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและสามารถเผยแพรใ่ห้
ผูอ่ื้นเกิดการเรยีนรูร้ว่มกนั   
  บทบาทผูส้อน  
  1. แนะน าการพิจารณาในดา้นการจ าแนกขอ้มลู แนวทางในการน าเสนอ
องคค์วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
                        2. สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในการท างานกลุม่ 
                        3. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัคดิในการพิจารณาในการสรา้งสื่อถึงศีลธรรม
ทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
                        4. แนะน าแหลง่ท่ีจะน าสื่อไปเผยแพร ่
                        5. ติดตอ่บคุคลท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเสนอความคิดเห็นการน าเสนอองค ์
ความรู ้
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           ขั้นที ่4 เสวนา-พัฒนา 
  เป็นขัน้การน าเสนอองคค์วามรูด้ว้ยเทคโนโลยีสื่อออนไลน ์สามารถเผยแพรใ่หผู้อ่ื้นเกิด
การเรียนรูร้ว่มกนั  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดศ้ึกษา โดยผูเ้รียนรบั
ฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น และวิพากษเ์พื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงท่ีดีขึน้ 
   บทบาทผูเ้รยีน  
   1.มีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นจากการน าเสนอองคค์วามรู้
ท่ีไดศ้กึษา 
             2. ประมวลความคิดเห็นตา่งๆ สรุปเป็นขอ้คิดเพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตอ่ไป 
             3. น าแนวคิดท่ีไดจ้ากประมวลการแสดงความคิดเห็นมาด าเนินการแกไ้ข 
ปรบัปรุงองคค์วามรูข้องตนใหส้มบรูณ ์
             4. แสดงความรูส้กึ ความคิดเห็น สิ่งท่ีไดเ้รยีนรู ้และแนวทางในการ
พฒันาการเรยีนรูข้องตน 
  บทบาทผูส้อน  
  1. สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในการแสดงความคิดเห็นและประมวล
ความคดิเห็น 
                        2. สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในการปรบัปรุงความรู ้
                        3. สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
                        4. ประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
                        5. การใหผ้ลยอ้นกลบัในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
 ส าหรบัการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในครัง้นีน้  าไปใชท้ดลองกบั
รายวิชาเลือกเสร ีประวตัิศาสตรส์มยัใหม ่ส30212 ของผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
  

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1. การประเมินผลการเรยีนรู ้ท าการประเมินดว้ยกนั 4 ครัง้ ไดแ้ก่ สปัดาหท่ี์ 1, 2, 
4 และ 6 โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณของ
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่เป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 ระดบั มี
ลกัษณะการวดัแบบ 3 เสา้ คือ ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินผูเ้รียน และผูส้อนประเมิน
ผูเ้รยีน 
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  2. การประเมินชิน้งาน ท าการประเมินชิน้งานหลงัจากจบกิจกรรมในแตล่ะหน่วย
การเรียนรู ้โดยใชแ้บบประเมินชิน้งาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา/ สาระของชิน้งาน กระบวนการ
ท างาน การน าเสนอชิน้งาน ซึ่งเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (Scoring Rubrics) 5 ระดบั โดยผู้
ประเมินคือ ผูส้อน (ผูว้ิจยั) 
  3. การสะทอ้นผลการเรียนรู ้โดยใช้แบบบนัทึกการสะทอ้นคิด ใหผู้เ้รียนสะทอ้น
ทา้ยหน่วยการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนสะทอ้นผลการเรยีนรูใ้นลกัษณะของขอ้มลูเชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ 1) 
ความรูส้กึของผูเ้รยีนหลงัท ากิจกรรม 2) สิ่งท่ีผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการท ากิจกรรม 3) สิ่งท่ีผูเ้รยีนจะ
น าไปใชห้รือพัฒนาต่อไป 4) สิ่งท่ีผูเ้รียนอยากให้ผูส้อนมีการปรบัเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม เพื่อวัด
ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนและปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
 

9. เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 เครือ่งมือท่ีใชว้ดัและประเมนิผลหลกัสตูรมีดงันี ้ 
 1. แบบประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณส าหรบั
ผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ผูเ้รยีน, เพ่ือนผูเ้รยีน, ผูส้อน) 
 2. แบบบนัทกึการสะทอ้นคดิ (ผูเ้รยีน) 
 3. แบบประเมินชิน้งาน (ผูส้อน) 
 

10. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่6 
ชือ่วชิา ประวัตศิาสตรส์มัยใหม่                  รหัสวิชา  ส30212 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 พัฒนาการของสาธารณูปโภคและการสือ่สารของไทย จ านวน  2  ช่ัวโมง 

เร่ือง ความจ าเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคและการสือ่สารของไทย  
............................................................................................................................. ............................. 

ผลการเรียนรู้  
 ผูเ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ วิเคราะห ์พฒันาการลกัษณะทั่วไปของสงัคมไทยโดยสงัเขป 
ประวตัิความเป็นมาของการศกึษาไทย ในช่วงปฏิรูปการศกึษาสมยัรชักาลท่ี 5 จนถึงปัจจบุนั โดย
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ  สรา้งสรรค์องค์ความรู ้เพ่ือให้เกิดความ

ภาคภมูิใจใน   ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษไทย 

 

สาระส าคัญ 
  ประเทศไทยมีการปรบัปรุงวิถีชีวิตในดา้นการพฒันาสาธารณปูโภคและการ
สื่อสาร เพื่อใหว้ิถีชีวิตของคนไทยมีความสะดวกสบายยิ่งขึน้ 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1. ผูเ้รยีนสามารถวิเคราะหปั์จจยัและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทย
ในดา้นพฒันาการของสาธารณปูโภคและการสื่อสารของไทยสมยัรชักาลท่ี 4 จนถึงปัจจบุนัได ้(K) 
  2. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีสืบคน้ขอ้มลูอยา่งมีวิจารณญาณในดา้น
พฒันาการของสาธารณปูโภคและการสื่อสารของไทยได ้(P) 
  3. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการประมวลขอ้มลู สรา้งองคค์วามรูใ้นการ
น าเสนอดา้นพฒันาการของสาธารณปูโภคและการสื่อสารของไทยได ้(P) 
  4. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการศกึษาจนเกิดความภาคถมูิใจในภมูิปัญญา
ของบรรพบรุุษไทยผา่นการสะทอ้นคดิ (A) 
 
สาระการเรียนรู้/ เนือ้หาสาระ 
  - ความจ าเป็นของการปรบัปรุงสาธารณปูโภคและการสื่อสารของไทย  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
 1) ผูเ้รยีน เพื่อนผูเ้รยีน และผูส้อนประเมนิผูเ้รยีนโดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณ  
    2)  ผูเ้รยีนทบทวนความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัพฒันาการของสงัคมไทยในช่วงสมยัใหม ่(หลงั               
การจดสนธิสญัญาเบาวร์งิ) โดยการรวมอภิปรายกบัผูส้อน 
 
ขั้นสอน 
 ขั้นที ่ 1  จุดประกาย  
    1) ผูส้อนชีแ้จงจุดประสงคใ์นการเรียนรูข้องเรื่องสารธารณูปโภคและ                 
การสื่อสารของไทย โดยตัง้ประเด็นค าถามวา่ “หากเราไม่ไดป้รบัปรุงพฒันาสาธารณปูโภคและการ
สื่อสาร ประเทศไทยในปัจจบุนัจะเป็นอยา่งไร”  
     2) ผูเ้รยีนบอกสิ่งท่ีอยากเรยีนรู ้ในหวัขอ้การเรยีนรูนี้แ้ละใหอ้ยูภ่ายใต้
ขอบเขตของจดุประสงคใ์นหน่วยการเรยีนรูนี้ ้โดยผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มลู
เพิ่มเตมิ จากนัน้ผูเ้รยีนรว่มกนัสรุปประเดน็และขอบเขตท่ีอยากเรยีนรู ้
  ขั้นที ่2 สานจนิตนาการ  
   1) ผูเ้รียนศึกษาพัฒนาการของสาธารณูปโภคและการสื่อสารของไทย
จาก วีดีทัศน ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสครบ 100 ปี วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จ                           
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตอน พระราชกรณียกิจดา้นสาธารณูปโภคและการสื่อสาร 
      2) ผูเ้รยีนรว่มกนัแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้สรุปสาระส าคญัจากวีดีทศัน ์และ
อธิบายสื่อวีดีทศันท่ี์ไดศ้กึษาวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ผูเ้รยีนมีหลกัเกณฑใ์นการเลอืกใช้
แหลง่ขอ้มลูในการศกึษาหาความรูอ้ยา่งไร  
   3) ผูเ้รียนศึกษาความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับพฒันาการของสารธารณูปโภค
และการสื่อสารของไทยตามประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี และบนัทึกการสืบคน้
ขอ้มลูลงในแบบบนัทกึ 
        ขั้นที ่3 สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้  
    ผูเ้รยีนแตล่ะคนน าเสนอองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการศกึษาวีดีทศัน ์และ
การศกึษาเพิ่มเติม เก่ียวกบัความจ าเป็นในการพฒันาสาธารณปูโภคและการสื่อสารของไทย ผา่น
โปรแกรม Line เพื่อตอบค าถามสิง่ท่ีผูเ้รยีนอยากเรยีนรูใ้นขัน้จดุประกายและตามขอบเขตท่ีผูเ้รยีน
แตล่ะกลุม่ก าหนด โดยระหวา่ง ผูส้อนสงัเกตการน าเสนอของผูเ้รยีนของแตล่ะคน (Obj.1,2,3,4) 
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 ขั้นที ่4 เสวนา-พัฒนา  
      1) ผู้เรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากการ
น าเสนอองคค์วามรูเ้รือ่งความจ าเป็นในการพฒันาสาธารณปูโภคและการสื่อสารของไทย 
    2 ) ผูเ้รยีนแตล่ะคนประมวลสรุปถึงแนวทางท่ีจะแกไ้ข และพฒันาตอ่ไป  
 
ขั้นสรุป 
  ผูเ้รยีนและผูส้อนรว่มกนัสรุปสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้นชั่วโมงนี ้และผูส้อนกระตุน้ขอ้สงสยัหลงัจาก
จบการเรยีนในชั่วโมง เพื่อเช่ือมโยงกบัการเรยีนรูใ้นชั่วโมงตอ่ไป 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
ผู้สอน  
  - วีดีทศัน ์สารคดีเฉลมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสครบ 100 ปี วนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตอน พระราชกรณียกิจดา้นสาธารณปูโภคและการสื่อสาร 
 - โปรแกรม Line 
 ผู้เรียน 
 - โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัอินเตอรเ์น็ตได ้
 - โปรแกรม Line 
การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วธีิการวัดและประเมนิผล เคร่ืองมอืวัด เกณฑก์ารประเมนิ 
1. ผูเ้รยีนสามารถวิเคราะหปั์จจยั
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สงัคมไทยในดา้นพฒันาการของ
สาธารณปูโภคและการสื่อสารของ
ไทยสมยัรชักาลท่ี 4 จนถึงปัจจบุนัได ้
(K) 

 ประเมินจากชิน้งาน แบบประเมินชิน้งาน 
ไดร้ะดบั 2 พอใชข้ึน้ไปถือวา่ผ่าน
เกณฑ ์

2. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สืบคน้ขอ้มลูอย่างมีวิจารณญาณใน
ดา้นพฒันาการของสาธารณปูโภค
และการสื่อสารของไทยได ้(P) 
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3. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีใน
การประมวลขอ้มลู สรา้งองคค์วามรู ้
ในการน าเสนอดา้นพฒันาการของ
สาธารณปูโภคและการสื่อสารของ
ไทยได ้(P) 

5.ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยีใน
การศกึษาจนเกิดความภาคถมิูใจใน
ภมิูปัญญาของบรรพบรุุษไทยผ่าน
การสะทอ้นคิด (A) 

ประเมินจากบนัทกึสะทอ้นคิด
รายบคุคลหลงัท ากิจกรรม 

แบบบนัทกึสะทอ้นคิด
ของผูเ้รยีน 

แสดงความคิดเห็นครบทกุประเดน็ 
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บันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  
 ดา้นความรู้ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………  
 
 ด้านทกัษะกระบวนการ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………  
 
 ด้านคุณลักษณะ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………  
  
 ปัญหา/ อุปสรรคและการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

       ลงชื่อ
...........................................................                                                                                                                                                          

                (    )   
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แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรคอ์ย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 
ช่ือ-นามสกลุ............................................................................. ชัน้ ม................................... 

ค าชีแ้จง 
 แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผู้เรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับนี ้เป็นแบบประเมินท่ีสรา้งขึน้เพ่ือใชป้ระเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สรา้งสรรค์อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยการประเมิน 

ความสามารถดา้นการคิด ความสามารถดา้นการปฏิบตัิงาน และความสามารถดา้นพฒันาบคุลิกภาพ 

  ขอใหผู้เ้รียนประเมินตนเองว่าผูเ้รียนมีความสามารถอยู่ในระดบัใด โดยพิจารณาจากรายละเอียดใน
ระดบัการประเมินความสามารถแต่ละดา้น และท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความสามารถของ
ผูเ้รียนมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว และเขียนสรุปพฤติกรรมความสามารถของนผูเ้รียนในระดับนั้น  ลงในช่อง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพ่ือสนบัสนนุระดบัความสามารถท่ีผูเ้รยีนประเมิน  
 
ตัวอย่าง   

รายละเอียดของความสามารถ 
ระดับความสามารถ 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
0 1 2 3 4 

องค์ประกอบที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิด 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนถึงการใช้
เทคโนโลยีในการสรา้งองค์ความรูต้ามแบบแผนการ
เรียนรูข้องตนเอง โดยผ่านการไตร่ตรอง พิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นเหตุผล 
สามารถท่ีจะดัดแปลงความรูใ้หมี้ความแปลกใหม่เป็น
ประโยชน ์โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเอง และผูอ่ื้น 

     อธิบายเหตผุลในการเลือกใชเ้ทคโนโลยี 
ขอ้มลูในการท ารายงาน มีการน าขอ้มลูไทย 
กบัตา่งประเทศมาเปรยีบเทียบ ดคูวาม
น่าเช่ือถือ 

ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการค้นหาข้อมูลตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง การท่ีนกัเรยีนสามารถใชเ้ทคโนโลยี
คน้ควา้หาขอ้มลูตามแบบแผนท่ีตนเองถนดั เหมาะสมกบังานของตนเอง และสามารถเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่า 2 แหลง่
ขึน้ไป  
ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และสามารถไตร่ตรอง พจิารณาความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลย ีหมายถึง การท่ี
นกัเรยีนสามารถวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของขอ้มลูท่ีไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูการสืบคน้ท่ีแตกต่างกนั มาประกอบการตดัสินใจเลือกใช้
ขอ้มลูอย่างมีเหตผุล  
ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถน าข้อมูลทีไ่ด้ค้นคว้ามาประมวลเป็นองคค์วามรู้ของตัวเอง หมายถงึ การท่ี
นกัเรยีนสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหลง่ตา่งๆ มาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นแนวคิดหรอืองคค์วามรูข้องตนเอง 
ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และสามารถดัดแปลงความรู้ทีไ่ด้มาใหเ้กดิความแปลกใหม่เป็นประโยชน ์หมายถึง การท่ี
นกัเรยีนสามารถน าความรูท่ี้เกิดจากขอ้สรุปมาพฒันาต่อยอดความรู ้ ออกแบบหรอืน าเสนอแนวคิดมีประโยชนต์่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และ
สงัคม 
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รายละเอยีดของความสามารถ 
ระดับความสามารถ 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
0 1 2 3 4 

องคป์ระกอบที ่1 ความสามารถทางด้านการ
คิด หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้เรียนถึงการใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์
ความรูต้ามแบบแผนการเรียนรูข้องตนเอง โดย
ผ่านการไตร่ตรอง พิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเป็นเหตผุล สามารถท่ี
จะดัดแปลงความรูใ้ห้มีความแปลกใหม่เป็น
ประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และ
ผูอ่ื้น 

      

ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการค้นหาข้อมูลตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง การท่ีนกัเรียน
สามารถใชเ้ทคโนโลยีคน้ควา้หาขอ้มลูตามแบบแผนท่ีตนเองถนดั เหมาะสมกบังานของตนเอง และสามารถเขา้ถึง
แหลง่ขอ้มลูท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 2 แหลง่ขึน้ไป  
ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และสามารถไตร่ตรอง พจิารณาความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลย ี
หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของขอ้มลูที่ไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูการสืบคน้ท่ีแตกตา่ง
กนั มาประกอบการตดัสินใจเลือกใชข้อ้มลูอย่างมีเหตผุล  
ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถน าข้อมูลทีไ่ด้ค้นคว้ามาประมวลเป็นองคค์วามรู้ของ
ตัวเอง หมายถึง การท่ีนกัเรยีนสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากแหลง่ต่างๆ มาวิเคราะหแ์ละสรุปเป็นแนวคิด
หรอืองคค์วามรูข้องตนเอง 
ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และสามารถดัดแปลงความรู้ทีไ่ด้มาให้เกดิความแปลกใหม่เป็น
ประโยชน ์หมายถึง การท่ีนกัเรียนสามารถน าความรูท่ี้เกิดจากขอ้สรุปมาพฒันาตอ่ยอดความรู ้ ออกแบบหรอืน าเสนอ
แนวคิดมีประโยชนต์อ่สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม 
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รายละเอยีดของความสามารถ 
ระดับความสามารถ 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
0 1 2 3 4 

องคป์ระกอบที ่2 ความสามารถทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูเ้รียนถึงการปฏิบตัิงานอย่างเป็นขัน้ตอน มี
การเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม วิเคราะห ์
สังเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้ในการ
ส ร้า ง อ งค์ ค ว าม รู ้  แ ล ะ ส าม า รถ ท า ง า น 
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้นได ้

      

ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างเป็นขั้นตอน หมายถงึ ผูเ้รยีนสามารถวางแผนด าเนินงานและปฏิบตัิงานได้
อยา่งเป็นล าดบัและสามารถเสนอความรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได ้

ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน หมายถึง ผูเ้รียน
สามารถพิจารณาเลือกเทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือในการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งกบังานท่ี
ตนเองท า   
ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และสามารถวิเคราะหแ์ละสังเคราะหก์ระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้
ในการสร้างองคค์วามรู้ หมายถงึ การท่ีผูเ้รียนสามารถวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูที่ไดม้า  
สรุปความคิด ประมวลความรูโ้ดยไม่คดัลอกขอ้มลูอ่ืนโดยขาดการอา้งอิงแหล่งขอ้มลู จดัระบบขอ้มลูเป็นหมวดหมู่ท่ี
ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย  
ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถ
แบง่ปันความรูก้บัเพ่ือนในกลุม่ เสนอความคิดอย่างเป็นเหตผุลเชิงสรา้งสรรค ์และรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น   
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รายละเอยีดของความสามารถ 
ระดับความสามารถ 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
0 1 2 3 4 

องคป์ระกอบด้านที ่3 ความสามารถ
ทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถงึ 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเป็นผูช้่างสงัเกต 
ช่างสงสยั มีความมานะพยายามในการแสวงหา
ค าตอบ ยอมรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น การให้
เกียรติผูอ่ื้น ปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ ์และมีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยี 

      

ระดับ 0 มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
ระดับ 1 ช่างสังเกต ช่างสงสัย และแสวงหาค าตอบ หมายถงึ ผูเ้รียนมกัสงสยั หาโอกาสในการเรียนรู ้และ
แสดงออกถงึความเตม็ใจท่ีจะรว่มกิจกรรมที่จดัขึน้  ผูเ้รยีนมีความพยายามหาค าตอบ หรือไขขอ้สงสยัของตนเอง 
โดยมีพฤติกรรมดงันี ้ตัง้เปา้หมายประเดน็ท่ีตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษา, พยายามหาขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบที่
ตนเองสนใจหรอืตอ้งการศกึษาจากแหลง่เรยีนรูต้่างๆ, ใชเ้ทคโนโลยีในการคน้หาขอ้มลูท่ีตนเองสนใจ, พยายาม
ลองผิดลองถกู เพื่อใหพ้บค าตอบ และพยายามท างานใหส้  าเรจ็ลลุว่ง ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 
ระดับ 2 แสดงความสามารถในระดับ 1 และยอมรับฟังความคิดเหน็ผู้อื่น หมายถงึ ผูเ้รยีนเปิดใจท่ีจะรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น และไมแ่สดงสีหนา้ตอ่ตา้น เม่ือผูอ่ื้นใหข้อ้เสนอแนะ 
ระดับ 3 แสดงความสามารถในระดับ 2 และให้เกียรติผู้อื่น และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
หมายถึง ผูเ้รียนปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับท่ีสงัคมก าหนด แสดงความคิดเห็นดว้ยความเคารพ ไม่ดูถูก 
เหยียดหยาม ต่อ รูปภาพ เสียง ขอ้ความท่ีปรากฏบนสื่อต่างๆ และแสดงพฤติกรรมดว้ยความสภุาพ ไม่กา้วรา้วทัง้
ทางกรยิา และค าพดู ตอ่บคุคลและสถานท่ี 
ระดับ 4 แสดงความสามารถในระดับ 3 และมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ผูเ้รียนใช้
เทคโนโลยีโดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความพยายามของตนเองโดยไม่ขโมยผลงานของคนอ่ืนมา
อา้งเป็นของตน  มีการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆท่ีคน้หามา และใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนไ์ม่ท  ารา้ยหรือ
ละเมิดสทิธิของผูอ่ื้น  
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แบบประเมินชิน้งาน 

 

กลุม่ท่ี.............ช่ือ.....................................................................................ชัน้ ม. .................... 

ค าชีแ้จง 
 แบบประเมินชิน้งานฉบบันี ้เป็นแบบประเมินท่ีสรา้งขึน้เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวดั

และตดัสินการท าชิน้งานของผูเ้รียน ประกอบดว้ย สาระ/ เนือ้หาของชิน้งาน กระบวนการท างาน 

การน าเสนอชิน้งาน และผลลพัธข์องชิน้งาน โดยพิจารณาจากรายละเอียดในระดบัการประเมิน

ชิน้งานในแตล่ะดา้น และใหท้ าเครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคดิเห็นท่ีเป็นจรงิและ

เขียนอธิบายเหตผุลของระดบัความคิดเห็น ลงในช่องอธิบายรายละเอียดเพื่อสนบัสนนุระดบัความ

คิดเห็นท่ีท่านประเมิน  
 

ตัวอย่าง   
 

ประเดน็ประเมิน 
ระดับความคดิเหน็ อธิบายรายละเอยีด 

1 2 3 4 5  

เนือ้หา/ สาระ ของชิน้งาน 
     คน้หาขอ้มลูจากแหลง่ท่ี

น่าเช่ือถือ 5 แหลง่ 

ระดับ 1 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง   
ระดับ 2 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย  
ระดับ 3 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเองแตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา   
ระดับ 4 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเองแตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา  เนือ้หาสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รอืประเด็นท่ีก าหนด   
ระดับ 5 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเองแตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา  เนือ้หาสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รอืประเด็นท่ีก าหนด  ขอ้มลูมีความครบถว้น ชดัเจน   
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ประเดน็ประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

อธิบายรายละเอียด 
1 2 3 4 5 

เนือ้หา/ สาระ ของชิน้งาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 1 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง   
ระดับ 2 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย  
ระดับ 3 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเองแตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา   
ระดับ 4 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเองแตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา  เนือ้หาสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รอืประเด็นท่ีก าหนด   
ระดับ 5 มีการคน้หาขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการอา้งอิงแหลง่ขอ้มลูมีความนา่เช่ือถือ 3 แหลง่ขึน้
ไปและหลากหลาย มีการสรุปเนือ้หาเป็นของตนเองแตกตา่งจากขอ้มลูท่ีน ามา  เนือ้หาสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รอืประเด็นท่ีก าหนด  ขอ้มลูมีความครบถว้น ชดัเจน   
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ประเดน็ประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

อธิบายรายละเอยีด 
1 2 3 4 5 

กระบวนการท างาน 

      

ระดับ 1 มีการก าหนดเปา้หมายวตัถปุระสงค ์
ระดับ 2 มีการก าหนดเปา้หมายวตัถปุระสงค ์พยายามท างานจนส าเรจ็ตามเวลาท่ีก าหนด  

ระดับ 3 มีการก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค ์พยายามท างานจนส าเรจ็ตามเวลาท่ีก าหนด มีการวางแผน
อยา่งเป็นขั้นตอนและเลือกใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
ระดับ 4 มีการก าหนดเปา้หมายวตัถปุระสงค ์พยายามท างานจนส าเรจ็ตามเวลาท่ีก าหนด มีการวางแผน
อยา่งเป็นขั้นตอนและเลือกใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหนา้ท่ีแบง่
กนัท างานหรอืผลิตชิน้งานดว้ยตนเอง  

ระดับ 5 มีการก าหนดเปา้หมายวตัถปุระสงค ์พยายามท างานจนส าเรจ็ตามเวลาท่ีก าหนด มีการวางแผน
อยา่งเป็นขั้นตอนและเลือกใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหนา้ท่ีแบง่
กนัท างานหรอืผลิตชิน้งานดว้ยตนเอง มีการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลนใ์นการท างานอยา่งถกูตอ้งตาม
จรรยาบรรณของการใชเ้ทคโนโลยี  
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ประเดน็ประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

อธิบายรายละเอยีด 
1 2 3 4 5 

การน าเสนอชิน้งาน 

      

ระดับ 1 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ  
ระดับ 2 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น  
ระดับ 3 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น การน าเสนอกระชบั
น าเสนอไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด  
ระดับ 4 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น การน าเสนอกระชบั
น าเสนอไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูอ่ื้นทัง้เนือ้หาสาระและ
ขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการท างานผลงานของตน  
ระดับ 5 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน าเสนอ เนือ้หาในการน าเสนอครบถว้น การน าเสนอกระชบั
น าเสนอไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถตอบค าถาม แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูอ่ื้นทัง้เนือ้หาสาระและ
ขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการท างานผลงานของตน เคารพในความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
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ประเดน็ประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

อธิบายรายละเอยีด 
1 2 3 4 5 

ผลลัพธข์องชิน้งาน 

      

ระดับ 1 ผลลพัธมี์ความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

ระดับ 2 ผลลพัธมี์ความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มีแนวคดิท่ีแตกตา่งจากบทเรยีนท่ี
เรยีนอยู ่ 
ระดับ 3 ผลลพัธมี์ความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มีแนวคดิท่ีแตกตา่งจากบทเรยีนท่ี
เรยีนอยู ่สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง  
ระดับ 4 ผลลพัธมี์ความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มีแนวคดิท่ีแตกตา่งจากบทเรยีนท่ี
เรยีนอยู ่สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง สามารถน าไปพฒันาชว่ยเหลือสิง่แวดลอ้ม 
ชมุชน สงัคมได ้ 
ระดับ 5 ผลลพัธมี์ความเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้มีแนวคดิท่ีแตกตา่งจากบทเรยีนท่ี
เรยีนอยู ่สามารถเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง สามารถน าไปพฒันาชว่ยเหลือสิง่แวดลอ้ม 
ชมุชน สงัคมได ้สามารถน าไปตอ่ยอดเพ่ือเป็นแนวทางในกานพฒันาตอ่ไปในบรบิทอ่ืนได ้
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ช่ือ-นามสกุล.............................................................ช้ัน.................เลขที.่........... 
แบบบันทกึสะทอ้นคิด 

เร่ือง................................................... 
 
ค าชีแ้จง ใหผู้เ้รยีนแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนดเก่ียวกบักิจกรรมท่ีไดจ้ดัขึน้ 
1. ความรู้สึกจากการท ากจิกรรม 
 ดา้นเนือ้หาสาระ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ดา้นเทคโนโลยีตอ่การเรยีนรู ้
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. ส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้จากการท ากิจกรรม 
 ดา้นเนือ้หาสาระ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ดา้นเทคโนโลยีตอ่การเรยีนรู ้
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. สามาถน าไปประยุกตใ์ช้อย่างไรกับชีวิตของผู้เรียน 
 ดา้นเนือ้หาสาระ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ดา้นเทคโนโลยีตอ่การเรยีนรู ้
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ช 

เอกสารเผยแพร่งานวชิาการ 
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1. น ารูปแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปเผยแพร่ในการอบรมจัดท า
หลักสูต รโรงเรียนพ ระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญ  ระหว่างวัน ท่ี  6 -7 กรกฎาคม  2562                                                   
ณ วดัมกฎุกษัตรยิารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
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2. น ารูปแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสรา้งสรรค์
อย่างมีวิจารณญาณส าหรบัผูเ้รียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ไปเผยแพรใ่นการอบรมการจดัท า
หลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันท่ี 8-9 ตุลาคม 2562 ณ หอ้งประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
พรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล โชคอนนัต ์จงึเจรญิรตัน ์
วัน เดอืน ปี เกิด 24 พฤศจิกายน 2529 
สถานทีเ่กิด ชลบรุ ี
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2564 ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันา

หลกัสตูร  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   
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