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งานวิจยันีม้ีจดุประสงค์เพื่อพฒันาหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ ด้วยการจดัการ
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ปีที่ 1 และศึกษาผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้ต่อการรู้เท่าทนัไอซีที ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
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โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งหนึ่ง ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 
ห้องเรียน รวมทัง้สิน้ 55 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) หนว่ยการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ 
ประกอบด้วย 6 แผนการจดัการเรียนรู้ ที่จดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5 ขัน้ และสอดแทรก
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อตันยัตอบสัน้ (มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.77) แบบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ (มีความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั จากสตูร KR-20 ของคู
เดอร์-ริชาร์ดสนั เท่ากับ 0.73) และ  แบบวดัความพึงพอใจ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t กรณีกลุ่มตัวอย่าง
สมัพนัธ์กนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) การรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05, (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ (3) นกัเรียนมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ ฯ อยู่
ในระดบัมาก 

 
ค าส าคญั : หนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะ, การรู้เทา่ทนัไอซีที, เร่ืองบรรยากาศ 

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title DEVELOPMENT OF A SCIENCE LEARNING UNIT ON THE TOPIC 
OF ATMOSPHERE USING INQUIRY-BASED LEARNING TO 
PROMOTE ICT LITERACY OF 7TH-GRADE STUDENTS 

Author CHONTHICHA GENC 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor  Navara Seetee , Ed.D. 

  
This study aimed to develop a science learning unit on atmosphere concepts using 

inquiry-based learning that promoted the ICT Literacy of seventh-grade students, and to study the 
results of using this science learning unit to promote ICT Literacy, science learning achievement and 
the satisfaction levels of students toward the science learning unit. The research design was a one 
group pretest-posttest design. The participants were fifty-five seventh-grade students in two 
classrooms and enrolled in the second semester of the 2018 academic year in the Demonstration 
School of Rajabhat University. The sample group was selected by purposive sampling selection. The 
science learning unit was composed of six lesson plans using a 5E learning cycle cooperated with the 
technical practice of ICT literacy indicators. The research instruments consisted of an ICT literacy test 
with multiple-choice and open-ended questions (Cronbach’s alpha coefficient = 0.77), science 
achievement test (KR-20 = 0.73), and the satisfaction of students toward learning with the science 
learning unit questionnaire. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, and a t-
test for dependent samples. The results indicated that the science learning unit was effective for use 
in the classroom based on the evaluation of the experts (IOC=0.67-1.00). The results of using the 
science learning unit found the following: (1) the posttest scores of the students in terms of ICT literacy 
was higher than the pretest score with the statistical significance level of .05; (2) the posttest 
achievement score of the students was higher than the pretest score with a statistical significance level 
of .05; and (3) student satisfaction towards learning with the science learning unit was at a high level. 
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ชีแ้นะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาปริญญานิพนธ์เล่มนีใ้ห้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ทัง้ในสว่นของ
ด้านเนือ้หาและประโยชน์ทางวิชาการ 

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิตามรายช่ือแนบในภาคผนวกทกุทา่น ที่สละเวลาในการตรวจคณุภาพ
เคร่ืองมือในงานวิจยั ตอบแบบประเมิน ให้ก าลงัใจ และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ
ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้โรงเรียนที่ให้ความอนเุคราะห์ช่วยเหลือในการเก็บข้อมลู
วิจยัขอขอบคณุนกัเรียนและพี่น้องครู ขอขอบพระคณุผู้บริหาร และผู้อ านวยการของโรงเรียนมา ณ โอกาสนีด้้วย ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ ในศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิ
ประสาทความรู้และประสบการณ์ท างาน รวมทัง้ก าลงัใจที่ดี และขอขอบพระคณุบคุลากรในศูนย์ทกุท่านที่มีส่วน
ช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัท าปริญญานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารโครงการภาคภาษาอังกฤษของโรงเรียน  พี่น้องและเพื่อนร่วมงาน และ
อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ให้ก าลงัใจ  ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาที่จะท าปริญญานิพนธ์ ขอขอบคณุมิตรภาพดี ๆ ที่คอยช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจให้ค าปรึกษา 
ร่วมทุกข์ร่วมสขุจากเพื่อนพี่น้องของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาทุกคน  จนท าให้ผู้ วิจัยท างานวิจัยได้ส าเร็จลลุ่วงไป
ด้วยดี 

สุดท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง รวมทัง้สามีคู่ชีวิตและบุตรสาว ส าหรับก าลงัใจ
รวมทัง้การสนบัสนนุในทุก  ๆ  ด้าน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจให้ผู้วิจยั
เสมอมาตลอดระยะเวลาที่ท าปริญญานิพนธ์จนส าเร็จลลุ่วง  ขอให้คณุประโยชน์ที่มีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันีไ้ม่
มากก็น้อย มอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบพุการี บรูพคณาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคณุทกุทา่น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ปัจจบุนัเป็นยคุท่ีโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างทัว่ถึงกันได้ทัว่โลก อีกทัง้เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของคนในสงัคมซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัเทคนิค และความช านาญใหม่ ๆ ในการท างาน 
คนในสังคมจึงต้องเตรียมตัวเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล กล่าวคือเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญรอบด้าน สามารถใช้ความรู้ท่ีมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบุคคลท่ีพร้อมจะเรียนรู้ 
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว มีทกัษะสงูในการเรียนรู้สามารถปรับตวัได้ (Engauge, 2003, 
p. 11; วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 18) พร้อมส าหรับโลกของแหล่งข้อมูลความรู้ภายนอกห้องเรียน 
(Pacific Policy Research Center, 2010, p. 11) ท่ีมีอยู่อย่างมากมายหลากหลาย และต้องเป็น
บคุคลท่ีมีความสามารถท่ีจะใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีและสามารถท างานร่วมกนัได้ (East Carolina 
University, 2011, p. 20; The Partnership for 21st Century Skills, 2011, p. 10) 

กระแสการปรับเปล่ียนทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในศตวรรษท่ี 21 นี ้ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิต
ของคนในสงัคมอย่างทัว่ถึง การเติบโตทางเทคโนโลยีมีผลต่อทกัษะในการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่
อย่างมาก ดงันัน้การเรียนรู้เพ่ือทกัษะตา่ง ๆ ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีมีความส าคญั 
ซึง่ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้สิ่งเหลา่นีเ้พ่ือการใช้ชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพในโลกยคุใหม่ (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 
2557, น. 6-9) ระบบการศึกษาต้องส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีทกัษะ
ส าหรับออกไปเผชิญกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากนีไ้ด้ ดังนัน้การเปล่ียนแปลงในระบบ
การศกึษาจงึต้องมุง่เน้นการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 นีมี้ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะท่ีจ าเป็น ซึ่งจะเกิดผลดงักล่าวได้ต้องมีการพฒันารูปแบบ และพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านตา่ง ๆ ท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนนุท าให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สามารถช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life long learning) ของนักเรียนได้ (European Commission Directorate for Education and 
Culture, 2004 , p. 6 ; Marusic & Viskovic, 2012 , p. 13 ; The Partnership for 21st Century 
Skills, 2009, p. 4; สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2556, น. 60) ความส าคญัของการ
เรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ดงักล่าว จึงเกิดการรวมกลุ่มของนักวิชาการศึกษาขึน้ ซึ่ง
องค์กรภาคีเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st century skills) มีแนวคิดเก่ียวกับ
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ระบบการศกึษาของโลกในปัจจบุนันีว้า่ต้องเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาก าลงัคนให้ตอบสนองตอ่ระบบ
เศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งหมายให้ผู้ เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 สามารถน าเนือ้หา
ความรู้สหวิทยาการ และทกัษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีคณุภาพในสงัคมนวตักรรมท่ีมีการแข่งขนักันสงู และมีการขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีอย่าง  
เช่นทกุวนันี ้(เบลลนักา เจมส์; และ แบรนต์ รอน, 2554, น. 40-42) แนวคิดดงักล่าวสอดคล้องกับ
การเตรียมก าลงัคนให้มีทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็น และมีสมรรถนะซึง่ก็คือความเช่ียวชาญในทกัษะต่าง 
ๆ ในการท างาน ให้ตรงตามความต้องการ ตอบสนองกบัตลาดงาน และการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศไทย โดยการเปล่ียนแปลงศกึษาในประเทศไทยนัน้ มีการก าหนดยทุธศาสตร์อยู่
ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ปีพ.ศ. 2560-2579 ในด้านการพฒันาศกัยภาพมนุษย์ และ
สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ขึน้ (learning society) โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่า จ านวนของผู้ เรียนท่ี
ต้องมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึน้ และให้สถานศกึษาจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรอย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดให้ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ต้องจดัการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึน้ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีเคร่ืองมือในการ
แสวงหาความรู้ และส่งเสริมให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 นัน้ มีความส าคญัมากกว่าการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะเนือ้หาความรู้ (พรทิพย์ ศิริภัทราชยั, 2556, น. 49) เพราะหากเน้นท่ีเนือ้หาความรู้
เพียงอยา่งเดียว นกัเรียนจะขาดการฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 นี ้

หลายหนว่ยงานทางด้านการศกึษาได้เสนอองค์ประกอบของทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21ไว้ได้แก่ องค์กรภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้เสนอว่า ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับบุคคลใน
ศตวรรษท่ี 21 มี 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความรู้ในวิชาแกนหลักและเนือ้หาท่ีส าคัญส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21(Core Subjects) (2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) (3) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  (Information, Media and Technology 
Skills) และ (4) ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) (The Partnership for 21st 
Century Skills, 2009, pp. 2-4) ส่วนแนวคิดของกรอบการเรียนรู้แห่งทักษะศตวรรษท่ี 21 ของ 
(วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 19) ได้ใช้สญัลกัษณ์ อกัษรย่อ เพ่ือให้เข้าใจทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ได้
ง่ายขึน้ โดยอธิบายว่าเป็นทักษะท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ตัง้แต่ชัน้อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และ
ตลอดชีวิต คือ 3R x 7C โดย 3R ได้แก่ อ่านออก (Reading), เขียนได้ ((W)riting) และ คิดเลขเป็น 
((A)Rithmetics) สว่น 7C ได้แก่ ทกัษะด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหา 
(Critical thinking and Problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
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and innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Croos-cultural 
understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้ น า (Collaboration, 
teamwork and leadership) ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร ส่ื อ ส า ร  ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ รู้ เ ท่ า ทั น ส่ื อ 
(Communications, information and media literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
(Career and learning skills) ส่วนส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, น. 10) ได้เสนอ
องค์ประกอบของทักษะท่ีส าคัญส าหรับบุคคลในศตวรรษท่ี 21ประกอบด้วย 3Rs X 8Cs เม่ือ
เปรียบเทียบกันพบว่าในส่วนของ 3Rs มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับวิจารณ์ พานิช (2555, น. 19) 
แตใ่นสว่นของ 8Cs ได้เพิ่มเตมิในสว่นของ C ได้แก่ Change (ทกัษะการเปล่ียนแปลง)  

ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
นบัวนัจะยิ่งมีแนวโน้มของความส าคญัเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ (Engauge, 2003, p. 11; วิจารณ์ พานิช, , 
2558, น. 12) เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ 
และพฒันานวตักรรมท่ีเป็นผลิตผลจากเทคโนโลยีได้ (เบลลนักา เจมส์; และ แบรนต์ รอน, 2554, 
น. 125-131) อีกทัง้สถานการณ์ในปัจจบุนั เม่ือเทียบความต้องการก าลงัคนท่ีมีทกัษะในด้านนีข้อง
ผู้ประกอบการของประเทศไทยมีแนวโน้มมากขึน้แต่ในทางกลับกันการพัฒนาก าลังคนกลับมี
แนวโน้มลดลง เม่ือพิจารณาจากข้อมลูแรงงานไทยพบว่า ในระดบัโลกรวมถึงประเทศอาเซียนนัน้ 
แรงงานไทยมีทกัษะด้านการส่ือสาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่นอนัดบัท่ี 52 และอนัดบัท่ี 
51 ตามล าดับจากทัง้หมด 58 ประเทศ ในปี พ .ศ . 2559 นอกจากนีค้นไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี แม้ว่าอตัราการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยจะเพิ่ม
สงูขึน้ แตส่่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, 
น. 41) สอดคล้องกบัผลการส ารวจในงานวิจยัของ Downes, Khun, Scott, and Leonard (2003, 
pp. 33-35) ได้ศกึษาเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบการศกึษาพบว่า
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
ใช้ ได้แก่ โปรแกรมการใช้งานทั่วไป เช่น การประมวลผลค า ตารางการท างาน ส่วนไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสืบค้นข้อมลูบนเว็บ มีการน ามาใช้น้อยมากคือน้อยกวา่ร้อยละ 20 และจาก
งานวิจยัของน า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556, น. 184-185) พบวา่มีปัญหาทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ 
และเทคโนโลยีในระดบัต ่า เม่ือวดัโดยใช้แบบวดัทกัษะกบักลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 1,860 คน พบว่า นกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และปีท่ี 3 ในภาคกลางมีระดบัทกัษะในด้านนีต้ ่า และนกัเรียนระดบัชัน้
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มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบัทกัษะต ่า จากผลการวิจยัดงักล่าวจะเห็นได้วา่
ทกัษะนีมี้ความส าคญัซึง่ควรสง่เสริมทกัษะนีก้บันกัเรียนให้มากขึน้  

ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
รู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information literacy) 2) การรู้เท่าทนัส่ือ (Media literacy) และ 3) การรู้เท่า-
ทัน เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ื อสาร  ห รือการ รู้ เท่ าทัน ไอ ซี ที  ( Information and 
Communication Technology, ICT Literacy) (East Carolina University, 2011, p. 20; Pacific 
Policy Research Center, 2010, p. 11; The Partnership for 21st Century Skills, 2011, p. 10; 
น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์, 2556, น. 55-58; วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 19; สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย, 2556, น. 20; ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2559, น. 
15-16) ผู้วิจยัสนใจศกึษา การรู้เท่าทนัไอซีที (ICT Literacy) เน่ืองจากงานวิจยัของ พชรพล ธรรม
แสง และคณะ (Thammasaeng, Pupat, & Phetchaboon, 2016, pp. 9-13) ท่ีศกึษาการรู้เท่าทนั
ไอซีทีของนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา พบว่าระดบัการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนใน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix 
Analysis) พบว่าอยู่ในควอดรันต์ (จตภุาค) (quarant) ท่ี 3 ซึ่งแปลความหมายได้ว่าอยู่ในระดบั 
“จ าเป็นต้องถกูพฒันา” (Need to be improved) โดยองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาคือ องค์ประกอบทัง้ 7 ด้านของการรู้เท่าทันไอซีที ได้แก่ การระบุสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การจดัการสารสนเทศ การบรูณาการสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ แล้วน าไปใช้
อย่างรู้เท่าทนัและการสร้างสรรค์สารสนเทศใหม่ในรูปแบบของส่ือ และองค์ประกอบสุดท้ายคือ 
การส่ือสารสารสนเทศท่ีสร้างสรรค์ออกมาได้ ซึ่งสอดคล้องประสบการณ์สอนของผู้ วิจัย พบว่า
นกัเรียนขาดการรู้เท่าทนัไอซีที ในองค์ประกอบด้านการบูรณาการ การประเมิน การสร้างสรรค์
สารสนเทศใหม่ และการส่ือสารด้วยสารสนเทศ จากการส ารวจนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 143 คน โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินทกัษะการรู้เท่าทนัไอซีที จากสภาพปัญหาการ
ขาดทกัษะดงักล่าวข้างต้น ทกัษะการรู้เท่าทนัไอซีทีควรมีการพฒันาและส่งเสริมซึ่งสามารถท าไ ด้
ตัง้แต่ในโรงเรียน (Ananiadou & Claro, 2009, p. 5; European Commission Directorate for 
Education and Culture, 2004, p. 6) เพราโรงเรียนเป็นสถานท่ีแห่งเดียวท่ีนักเรียนจะสามารถ
เรียนรู้ประกอบกับมีความพร้อมด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้  (Pineida, 2011, p. 56) การพัฒนา
ก าลงัคนให้มีทกัษะนีไ้มส่ามารถแยกออกจากระบบการศกึษาในการเรียนรู้ได้ เพราะถือเป็นทกัษะ
ท่ีต้องส่งเสริมให้เกิดขึน้กับนักเรียน นกัเรียนต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลกระทบตอ่ชีวิต สงัคม และสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ต้องประยกุต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการส่ือสารในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, 2559, น. 10) 

การรู้เท่าทนัไอซีที นัน้เป็นการท่ีบุคคลสามารถใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี เคร่ืองมือส่ือสาร
ต่าง ๆ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาได้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที (Information and Communication Technology, ICT) อนั
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ (Software) และอุปกรณ์
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในการท างานได้ โดยน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจัดการสารสนเทศ เพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลจดัเก็บอย่างเป็นระบบ หรือใช้ในการสืบค้นสารสนเทศร่วมถึงการใช้เครือข่าย
เทคโนโลยีตา่ง ๆ ในการส่ือสารเพ่ือรับหรือส่งข้อมลูสารสนเทศนัน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ (Educational Testing Service, 2002, p. 3; Markauskaite, 2007, p. 547; 
สนัถวี นิยมทรัพย์, 2555, น. 48) การใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสารในขอบเขตดงักล่าวนีเ้ป็น
การใช้ไอซีทีในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียนการสอนใน
ชัน้เรียนและผู้ เรียนใช้ไอซีทีในการเรียน นอกเหนือจากใช้ไอซีทีในฐานะเป็นเคร่ืองมือ (Tools) (ช่อ
บญุ จิรานภุาพ, 2554, น. 32) แล้วนัน้ยงัรวมไปถึงการใช้ไอซีทีในฐานะเป็นสิ่งท่ีช่วยในการจดัการ
ซึ่งอยู่ในขอบเขตของความรู้พืน้ฐานด้านความเช่ียวชาญในการใช้ไอซีที ( ICT Proficiency) ได้แก่ 
การใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการท างานในกระบวนการเรียนรู้หรือในกิจกรรมในห้องเรียน 
ตวัอย่างเช่น ขัน้ตอนการรวบรวมเอกสารการเตรียมสารสนเทศใหม่ในการน าเสนอ เป็นการฝึก
ทกัษะในด้านความรู้พืน้ฐานทางเทคนิคอนัเป็นความรู้พืน้ฐาน เป็นส่วน ประกอบหนึ่งในการรู้เท่า
ทนัไอซีที (Educational Testing Service, 2003, p. 19; น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์, 2556, น. 42) ซึง่
สถาบนั ISTE (International Society for Technology in Education Students, 2007, p. 10) ได้
เสนอแนวคิด ในด้านการปฏิบัติกับเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนไว้ว่า นักเรียนต้องเข้าใจ และใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการเลือกใช้ และประยุกต์ใช้โปรแกรมอย่ างมี
ประสิทธิผล แก้ไขปัญหาในระบบได้ และรู้จักใช้ความรู้ท่ีมีในเหตุการณ์ปัจจุบันเพ่ือเรียนรู้
เทคโนโลยีในระบบใหม่ ๆ ได้ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ คือน ามาใช้ใน
การสืบค้น รวบรวมความรู้ พิสูจน์หลกัฐาน ท่ีตัง้สมมติฐานไว้ได้ เป็นการหาค าตอบโดยใช้ทกัษะ
การคิดแบบมีวิจารณญาณมากกว่าท่ีจะใช้เพ่ือการบนัเทิง นกัเรียนควรใช้เทคโนโลยีเพ่ือการวิจยั
จดัระบบประเมินและส่ือสารสารสนเทศใช้ส่ือสารเช่ือมโยงเครือข่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือ
การเข้าถึง การจัดการ การผสมผสาน การประเมิน และการสร้างสารสนเทศ เพ่ือท าหน้าท่ี ใน
เศรษฐกิจฐานความรู้ ทัง้นีต้้องค านึงถึงการปฏิบตัิตามคณุธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
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เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย (ส านกับริหารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย สพฐ., 2559, 
น. 16)  

หลักการและแนวคิดของการรู้เท่าทันไอซีทีนัน้ ประกอบด้วยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเข้าถึง การจดัการ การบรูณาการ การประเมิน การสร้างสารสนเทศใหม ่ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ไอซีที และส่ือสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศยัทกัษะทางเทคนิค ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถพืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Proficiency) เม่ือครบกระบวนการดงักล่าวจึงจะท าให้นกัเรียนเป็นผู้ ท่ีรู้เท่าทนัไอซีที  
(พชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค, 2560, น. 24)  

จากการศกึษางานวิจยัท่ีผา่นมาแนวทางการสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีให้กบันกัเรียน เน้น
การแทรกทกัษะทางเทคนิคด้านไอซีทีเข้ากบัการจดัการเรียนรู้ปกติ สามารถท าได้โดยแทรกทกัษะ
ทางเทคนิคท่ีต้องการส่งเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Dockstader, 1999, p. 73; วนัดี โค้
ไพบลูย์, 2555, น. 175) ให้มีการเข้าถึงไอซีทีของนกัเรียน นกัเรียนมีการใช้ไอซีทีและได้ฝึกปฏิบตัิ
อย่างต่อเน่ือง การใช้ไอซีทีในการค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านไอซีที 
(ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) และการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียน สามารถส่งเสริมการ
รู้เท่าทันไอซีทีของนักเรียนได้ และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีให้กับ
นกัเรียนจากผลวิจยัของ ช่อบญุ จิรานภุาพ(2554, น. 59) ท่ีศกึษาสมรรถนะไอซีทีของนกัเรียนใน
การวดัทกัษะการรู้ไอซีที โดยเน้นประเมินในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค เป็นหลกั พบวา่การใช้
ไอซีทีในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และการใช้ไอซีทีของนักเรียนโดยให้นักเรียนมีการ
สร้างสรรค์ชิน้งานด้วยการใช้ไอซีที และจะต้องให้นกัเรียนใช้ไอซีทีในการสร้างสารสนเทศใหม่ขึน้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาของนกัเรียน (Dockstader, 1999, p. 73; ช่อบญุ จิรานภุาพ, 
2554, น. 210-214) ก็จะสามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนได้ และพชัรพล ธรรมแสง 
และคณะ (Thammasaeng et al., 2016, pp. 9-13) ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนา
หลกัสูตรแกนกลางขัน้พืน้ฐานของประเทศไว้ว่า ควรมีการระบุกิจกรรมในหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการ
รู้เท่าทนัไอซีทีด้วย เพ่ือให้มีการส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียน จากงานวิจยัดงักล่าวเสนอ
ให้มีการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้และสอดแทรกทักษะท่ีต้องการส่งเสริมลงไปในการจัดการ
เรียนรู้ด้วย 

ในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทนัไอซีทีได้นัน้ต้องมีการก าหนดวิชาแกน
หลกัเป็นกรอบแนวคิดส าคญัต่อการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) 
อนัสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ Marusic and Viskovic (2012, p. 18) ได้กลา่ววา่ควรสอดแทรก
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ทกัษะทางด้านเทคนิคจากในส่วนของความรู้ความสามารถพืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญทาง
เทคนิค (Technical Proficiency) ในขอบเขตของการรู้เท่าทนัไอซีทีท่ีต้องการส่งเสริมเข้าไปในทุก
วิชาแกนหลกัเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมทกัษะท่ีครูต้องการเตรียมความพร้อมไปสู่
นักเรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเกิดทักษะเหล่านัน้ได้ ในงานวิจัยของ พัชรพล ธรรมแสง 
(2559) ท่ีสร้างหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีเสริมสร้างการรู้เท่าทันไอซีที  ส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษา ได้ให้ข้อเสนอแนะอีกด้วยว่า ควรมีการบรูณาการเนือ้หาสาระในกลุ่มการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
เน่ืองจากสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้ทกุรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วิชาวิทยาศาสตร์ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561, น. 41) จะเห็นได้
จากคู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น ได้เสนอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีความมุ่งหมายส าคญัท่ีว่า ให้นกัเรียน
ทราบถึงสาเหตแุละผลของปรากฏการณ์ และความเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ในธรรมชาติ ความรู้สึกนกึ
คิดในเร่ืองนีไ้ม่สามารถปลูกฝังให้เกิดขึน้ได้โดยการพูด  หรืออ่านให้ฟัง แต่จะต้องเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีตนเองเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องด้วยจริง ๆ หรือได้พบเห็นได้ก็ท าด้วยมือตนเองจริง ๆ 
จึงจะส าเร็จ และจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในเร่ืองราวและหลกัการนัน้ ๆ ด้วย ฉะนัน้การเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์จึงจะต้องมีการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ควบคูไ่ปด้วยกันเสมอ คล้าย ๆ กบั
เป็นกระบวนการท่ีใช้เป็นเคร่ืองพิสจูน์เร่ืองราวท่ีกล่าวไว้ในต ารา จากการให้นกัเรียนท าการสืบค้น 
แก้ไขปัญหา ท าการฝึกทกัษะหรือลงมือปฏิบตัิบอ่ย ๆ จะมีผลทัง้โดยตรงและทางอ้อมตอ่พฤติกรรม
อ่ืน ๆ หลายด้านหลายชนิด เช่น เกิดทักษะจากการลงมือปฏิบัติ การใช้วิจารณญาณจากการ
ประเมินสารสนเทศ และการใช้เหตผุลและอธิบายสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ใหม่ได้ 
เป็นต้น เม่ือผนวกกับแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียน คือการเข้าถึงไอซีทีของ
นักเรียน การใช้ไอซีทีและฝึกปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง (วันดี โค้ไพบูลย์, 2555) การใช้ไอซีทีในการ
ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ และการใช้ไอซีทีโดยมีการสร้างสรรค์ชิน้งาน และใช้ไอซีทีในการสร้าง
สารสนเทศใหม่ขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาของนักเรียน (Dockstader, 1999, p. 
73; ช่อบญุ จิรานภุาพ, 2554, น. 210-214) ก็จะสามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนได้ 
ซึ่งการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีได้นัน้ ควรจดัให้เป็นไปตามแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้อันมีรากฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivism) ซึ่ง
เป็นวิถีทางการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยการใช้ไอซีทีในกระบวนการเรียนรู้ (พชัรพล ธรรมแสง
, 2559, น. 159) โดยนักเรียนเป็นผู้ เร่ิมต้นกระบวนการเรียนรู้นัน้ด้วยตนเอง นักเรียนเกิดการ
พฒันาการจากการใช้มาสู่การผลิตอันเป็นองค์ประกอบในด้านสร้างสรรค์สารสนเทศอนัเป็นองค์
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ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณในการใช้
ไอซีที ในการค้นหา เรียนรู้ จดัท า น าเสนอ และสะท้อนข้อคิดเห็น กระบวนการเหล่านีส้อดรับกบั
กระบวนการอนัเป็นองค์ประกอบของการรู้เท่าทันไอซีที อนัได้แก่ ในส่วนของขัน้ตอนการค้นหา
ข้อมลูตา่ง ๆ ก็จ าเป็นต้องระบสุารสนเทศแล้วหาวิธีการสืบค้นด้วยไอซีทีท่ีเหมาะสมและเข้าถึงได้
ในส่วนสารสนเทศท่ีต้องการ จากนัน้ต้องจัดการสารสนเทศด้วยการใช้ไอซีที จัดเก็บได้อย่าง
เหมาะสม บรูณาการสารสนเทศโดยการสงัเคราะห์เปรียบเทียบ ตดัสินใจเลือก และลงข้อสรุปของ
สารสนเทศนัน้ ประเมินสารสนเทศสิ่งท่ีเป็นประโยชน์และแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ จากนัน้เม่ือน ามา
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ดดัแปลงสารสนเทศหรือสร้างชิน้งานจากท่ีตนเองสร้างความรู้ใหม่ได้แล้ว
น ามาส่ือสารสารสนเทศใหม่ ใช้วิธีส่ือสารและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีน่าสนใจ แนวทางการ
จดัการเรียนรู้ดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุมาลี เชือ้ชยั (2560)  และ อุทุมพร ช่ืนวิญญา 

)2554(  พบว่าการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที ในส่วน
ของความรู้พืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญด้านไอซีที ( ICT Proficiency) ได้ ได้แก่ องค์ประกอบ
ของการระบุสารสนเทศ การเข้าถึง การจัดการสารสนเทศ การน าไปใช้อย่างรู้เท่าทัน แล้ว
สร้างสรรค์สารสนเทศใหม่ในรูปแบบของส่ือได้ แตอ่ย่างไรก็ตามยงัไมส่ามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนั
ไอซีทีได้ครบในองค์ประกอบทกุด้าน หากต้องน ามาปรับให้ประกอบกบัการฝึกทกัษะในด้านความรู้
ความสามารถพืน้ฐานทางเทคนิค (Technical Proficiency) อนัเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งท่ีท าให้
เกิดการรู้เท่าทันไอซีทีได้ตามวิธีการในการจัดการเรียนรู้ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นนัน้ ก็จะสามารถ
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียนได้ 

ดงันัน้ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจพฒันาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 และศกึษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาขึน้นัน้ สง่ผลตอ่การรู้เท่าทนัไอซีที 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยเนือ้หาวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ีน ามาใช้ ได้แก่ เร่ือง บรรยากาศ ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพ
สงัคมและภาวะการเปล่ียนแปลงของโลก (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2561, น. 147-148) ตวัอย่างเช่น การเปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และพายุ
หมนุเขตร้อน และผลของลมฟ้าอากาศท่ีมีตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้น าเสนอแนวทางการ
ปฏิบตัิตนให้เหมาะสมและปลอดภัย สถานการณ์และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
โดยน าเสนอแนวทางการปฏิบตัิตนภายใต้การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศโลก และเนือ้หาดงักลา่วนีท้ า
ให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาท่ีท าให้โลกมีภูมิอากาศแปรปรวน ความส าคัญของการรักษา
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สิ่งแวดล้อมและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดมลพิษสู่บรรยากาศ และมีผลต่อโลกร้อนอัน
น าไปสู่ความแปรปรวนในสภาพภมูิอากาศของโลก ตรงตามยทุธศาสตร์ในแผนการศกึษาแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 ปีพ.ศ. 2560-2579 ในด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 169) ซึ่งนักเรียนต้องใช้การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เน่ืองจากข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาตามการ
เปล่ียนแปลงของโลก นกัเรียนต้องสร้างความรู้หรือสารสนเทศใหมต่ามความเข้าใจของตนเอง และ
ต้องส่ือสารความเข้าใจโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ซึ่งหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ี
ผู้ วิจยัพฒันาขึน้นีจ้ะเป็นแนวทางในการน าไปใช้จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนั
ไอซีที ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21ตอ่ไป 

 
ค าถามวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ค าถามวิจยัไว้ดงันี ้
1. หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีท่ีสร้างขึน้ สามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ได้หรือไม ่

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วยหนว่ย
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เท่า
ทนัไอซีที เป็นอยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือพฒันาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง บรรยากาศ ด้วยการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะเพื่อสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
2. เพ่ือศกึษาผลการใช้ของหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ ท่ีพฒันาขึน้ในด้าน 

1) การรู้เทา่ทนัไอซีที 
2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
3) ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วย

หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริม
การรู้เทา่ทนัไอซีที 
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ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ท าให้ได้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที อนัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ย่อยซึ่ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีเน้นการสง่เสริมการรู้เท่าทนัไอซีที 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ซึ่งจะ
เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนและผู้สนใจ เพ่ือน าไปใช้หรือพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาทกัษะด้านนีใ้ห้กบันกัเรียนเป็นส าคญั มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นคณุภาพผู้ เรียนและมีความ
สอดคล้องกับกรอบของหลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย สามารถ
ประยกุต์ใช้ในการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งพฒันาให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการรู้เท่าทนัไอซีที ท่ีสอดคล้องกบับริบทของนกัเรียนตนเอง
ได้ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุม่ท่ีศกึษา 

กลุ่มท่ีศึกษา คือนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
หนึ่งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวมทัง้สิน้ 55 คน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีต้องการพฒันาด้านการรู้เท่าทัน
ไอซีที 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
1. ตวัแปรต้น คือ หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที 
2. ตวัแปรตาม คือ การรู้เท่าทนัไอซีที ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจตอ่

การเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที หมายถึง ชุดของแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมการรู้เท่า
ทนัไอซีทีในเนือ้หาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยวฏัจกัร
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การเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) สอดแทรกการฝึกปฏิบตัิทางเทคนิคตามตวัชีว้ดั (องค์ประกอบ) ของกรอบ
การรู้เท่าทนัไอซีที 4 ด้าน ได้แก่ การบรูณาการ การประเมิน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร โดยมี
รายละเอียดแตล่ะขัน้ ดงันี ้

ขั ้นที่  1 การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเสนอสิ่ง เ ร้าด้วย
สถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบนั หรือจากการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน หรือ
น าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยส่ือตา่ง ๆ โดยครูใช้เคร่ืองมือทางไอซีทีเป็นส่ือในการกระตุ้นนกัเรียน เชน่ ภาพ 
วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว(animation) ท่ีนา่สนใจ เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ตัง้
ค าถาม อภิปราย และสรุปประเดน็ท่ีจะศกึษาหรือปัญหาท่ีต้องการศกึษาหาค าตอบ ตัง้สมมตฐิาน/
คาดคะเนค าตอบของปัญหาตามสถานการณ์ท่ีต้องการส ารวจ/ค้นหา หรือเพ่ือสร้างค าถามร่วมกนั
และอภิปราย 

ขัน้ที่  2 การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนช่วยกันออกแบบ
วางแผนก าหนดแนวทาง การส ารวจตรวจสอบ เพ่ือลงมือปฏิบตัิการในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย
ระบุสารสนเทศท่ีต้องการและมีความเหมาะสม อ านวยความสะดวกให้นักเรียนหาค าตอบได้ 
ด าเนินการลงมือปฏิบตัิในการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ีต้องการ ตามประเด็นปัญหาท่ีต้องการ
ศกึษาหาค าตอบ จากแหล่งสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ หรือจากบคุคล โดยครูคอย
อ านวยความสะดวกหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เช่น การใช้ค าค้น แนะน าและสาธิตการใช้
เคร่ืองมือไอซีทีท่ีเก่ียวข้อง หรืออธิบายการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอ การใช้
อินเทอร์เน็ต) นกัเรียนท าการบนัทึกผลของการตรวจสอบข้อสมมติฐาน โดยใช้เคร่ืองมือทางไอซีที 
น าสารสนเทศท่ีค้นคืนได้มาจดักระท า จดัเก็บในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น สร้างโฟลเดอร์จดัเก็บ ใช้แฟ้ม
จดัเก็บออนไลน์ เป็นต้น 

ขัน้ที่  3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการน าสารสนเทศท่ีจัด
กระท าแล้วมา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกัน ท าการประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล (โดยมี
การระบแุหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ อภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่มถึงแหล่งอ้างอิงท่ีหลากหลายนัน้ 
จากท่ีอยูข่องเว็บไซต์ ผู้ เขียน แหลง่ส านกัพิมพ์ นกัเรียนฝึกการแยกแยะสารสนเทศท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
มมุมอง หรือข้อคิดเห็น วิเคราะห์ด้วยตาราง หรือใช้แผนผงัความคิด)  สรุปสารสนเทศท่ีได้จากการ
อภิปรายโดยมีหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ มีครูคอยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา  

นักเรียนสร้างค าอธิบายจากการลงมือปฏิบัติและส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
ออกแบบการน าเสนอผลท่ีได้จากการสืบค้น/ทดลองในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวั
ช่วยในการน าเสนอข้อมลู นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ เป็นข้อมลูความรู้ของ
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ตนเอง ร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องและความสมบูรณ์ของข้อมลู นกัเรียนรวบรวมสารสนเทศท่ี
สรุปได้น ามาบรูณาการสารสนเทศใหม่เข้ากบัสารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่ เป็นการน าประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ท่ีได้เช่ือมโยงกับประสบการณ์ความรู้เดิม เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีร่วมกัน
สืบเสาะได้ 

ขัน้ท่ี 4 การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการสร้างสรรค์ชิน้งาน จากความรู้ท่ีได้
น ามาประยุกต์และน ามาใช้สร้างสรรค์ชิน้งานท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ น าผลงานท่ี
สร้างมาน าเสนอ อาจน าเสนอด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือสิ่งพิมพ์ หน้าชัน้เรียน จดัรูปแบบเป็น
บอร์ด หรือรูปแบบส่ืออ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ โปรแกรมน าเสนอ แสดงละคร 
เป็นต้น อธิบายสะท้อนแนวคิดหรือความรู้ท่ีได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีลงมือปฏิบตัิไป
ทัง้หมด  

ครูเสนอแนะวิธีการน าความรู้ท่ีสร้างขึน้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือเช่ือมโยงกบัข้อมลู
เพิ่มเติม เช่น สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐหรือสถานศึกษาท่ีจดัเก็บฐานข้อมูลออนไลน์
ขนาดใหญ่ไว้ เป็นหน่วยงานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจอยู่ภายในประเทศไทยหรือ
ตา่งประเทศ ให้นกัเรียนได้ดส่ืูอการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในฐานข้อมลูออนไลน์ รูปแบบตา่ง ๆ เพิ่มเติม เป็น
การยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกนัหรือท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ส่ือทางไอซีที ให้นกัเรียนอธิบาย
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสืบค้นหาค าตอบ และการสร้างสรรค์ชิน้งานเพ่ืออธิบายหรือ
น าเสนอโดยใช้ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแนวค าตอบตามประเดน็ท่ีก าหนดให้น าสารสนเทศ
ท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ได้ หรือเป็นชิน้งาน ไปเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการน า
สารสนเทศไปใช้ในสถานการณ์จริง ท่ีเกิดประโยชน์ทางหนึง่  

ครูยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกนั และท่ีเก่ียวข้องกัน จากส่ือการเรียนรู้จริง
ในชีวิตประจ าวนั อาจเป็นภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระ ภายในขอบเขตของสถานการณ์ท่ีศกึษา เพือถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

ขัน้ท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา
ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือทางไอซีที นกัเรียนประเมินตนเองว่ามี
ทกัษะทางเทคนิคในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ในกระบวนการ
เรียนรู้เป็นอยา่งไร ใช้เทคโนโลยีใดในการส่ือสารข้อมลูบ้าง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้โดยผู้ วิจัยซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
เนือ้หา แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน (ได้แก่ การแบง่ชัน้บรรยากาศ องค์ประกอบของลม
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ฟ้าอากาศ : อุณหภูมิ ความชืน้ และความกดอากาศ , ลม เมฆ และหยาดน า้ฟ้า การพยากรณ์
อากาศอย่างง่าย และการปฏิบตัิตน กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน  การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก ผลกระทบ และการเกิดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ) และการ
ประเมินผลหนว่ยการเรียนรู้  

การรู้เท่าทันไอซีที ( ICT Literacy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใช้
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต เป็นต้น รวมถึงการใช้
รูปแบบและระบบการส่ือสารตา่ง ๆ เชน่ ระบบการส่ือสารแบบไร้สาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เคร่ืองมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต (search engine) ในการระบ ุเข้าถึง จดัการ บรูณาการ ประเมิน 
สร้างสรรค์ และส่ือสารสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา การรู้เท่าทนัไอซีทีใน
งานวิจยันีแ้บง่ออกเป็น 7 องค์ประกอบ โดยแตล่ะองค์ประกอบมีความหมาย ดงันี ้ 

1)  ด้านการระบ ุ(defining) หมายถึง การก าหนดหวัข้อ เนือ้หา ขอบเขต และรูปแบบ
ของสารสนเทศ รวมถึงระบเุคร่ืองมือทางเทคโนโลยี และโปรแกรมท่ีต้องการจะใช้ได้ 

2)  ด้านการเข้าถึง (accessing) หมายถึง การรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูล สามารถสร้าง
ค าค้นหรือก าหนดค าส าคญัเพ่ือใช้ในการสืบค้น สามารถเลือกวิธีการ โปรแกรม หรือเคร่ืองมือค้น
หาทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นและค้นคืนสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ 

3)  ด้านการจัดการ (managing) หมายถึง การใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ในการ
บนัทกึ จดัหมวดหมู ่และจดัเก็บไฟล์ตา่ง ๆ ให้ง่ายตอ่การค้นคืนเพ่ือการใช้งานในอนาคต  

4)  ด้านการบรูณาการ (integrating) หมายถึง การรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ีสืบค้น
ได้โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี โปรแกรม หรือเคร่ืองมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต แล้วท าการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งท่ีสัมพันธ์กันน าไปสู่การลงข้อสรุปตาม
ประเดน็ท่ีสนใจออกมาในรูปแบบตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

5)  ด้านการประเมิน (evaluating) หมายถึง การตรวจสอบและตดัสินใจท่ีจะเลือก
หรือไม่เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามความสอดคล้อง ประโยชน์ และความน่าเช่ือถือของข้อมูล
สารสนเทศท่ีต้องการได้  

6)  ด้านการสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง การปรับใช้หรือออกแบบสารสนเทศใหม่
โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี 

7)  ด้านการส่ือสาร (communicating) หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ ใน
รูปแบบตา่ง ๆ โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีได้ตรงความต้องการ ค านงึถึงประโยชน์ และไมข่ดัตอ่
จริยธรรมหรือผิดลิขสิทธ์ิ 
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โดยองค์ประกอบท่ีเป็นพืน้ฐาน ได้แก่ ด้านการระบุ, ด้านการเข้าถึง, และ ด้านการ
จดัการ และพบว่านกัเรียนมีอยู่แล้ว งานวิจยันีมุ้่งเน้นท่ี 4 องค์ประกอบหลงั ได้แก่ ด้านการบรูณา
การ, ด้านการประเมิน, ด้านการสร้างสรรค์ และด้านการส่ือสาร 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง บรรยากาศ หมายถึง ความรู้ความสามารถทาง
สติปัญญาของนักเรียน ในเนือ้หาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่ง
สามารถวัดได้โดยการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
ประกอบด้วยการประเมินตามระดบัพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
และการวิเคราะห์ 

ความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที หมายถึง ความรู้สึก 
ความนิยมชมชอบ ความสนใจของนักเรียนต่อหน่วยการเรียนรู้ อันเป็นผลจากการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที  
สามารถประเมินได้จากแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่หนว่ยการเรียนรู้นี ้ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้หา ด้านกิจกรรมการเรียน และ ด้านครูผู้สอน ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณ
คา่ 5 ระดบั ตัง้แตร่ะดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ (5) ถึงระดบัพงึพอใจน้อยท่ีสดุ (1) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
โดยใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีได้พัฒนาขึน้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) สอดแทรกด้วยการฝึกปฏิบัติทางเทคนิคตามตัวชี ว้ัด
(องค์ประกอบ) ของกรอบการรู้เท่าทนัไอซีที 4 ด้าน ได้แก่ การจดัการ การบรูณาการ การประเมิน 
การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร ส่วนในด้านการระบุ การเข้าถึง และการจัดการ นัน้เป็น
องค์ประกอบท่ีนกัเรียนมีและเป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนต้องปฏิบตัิอยู่แล้วเป็นพืน้ฐาน จึงมุ่งเน้นท่ี 4 
องค์ประกอบหลงัดงักลา่ว ซึง่สรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 

บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เท่าทนัไอซีที มีการรู้เทา่ทนัไอซีที
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที 
อยูใ่นระดบัมาก 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหน่วยการ
เรียนรู้ เร่ืองบรรยากาศ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที โดยมี
ล าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. การรู้เทา่ทนัไอซีที 

2.1 ความหมาย ของการรู้เทา่ทนัไอซีที  
2.2 องค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัไอซีที 
2.3 หลกัสตูรและแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการรู้เท่าทนัไอซีที 
2.4 การประเมินการรู้เทา่ทนัไอซีที  

3. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนนุการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3.2 ความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3.3 คณุลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะหาความรู้ 5 ประการ  
3.4 ประเภทของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3.5 ขัน้ตอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3.6 บทบาทของครูและนกัเรียน 
3.7 ข้อดีและข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะ 
3.8 วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ 

4. หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที 

5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายและองค์ประกอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
5.2 แนวทางการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

6. ความพงึพอใจในการเรียน 
6.1 ความพงึพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
6.2 การประเมินความพงึพอใจในการเรียน 
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1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
วิสัยทัศน์ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งพัฒนาโดยองค์กรภาคีเพ่ือทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills; P21) ได้เสนอองค์รวมอย่างเป็นระบบ ทัง้ผล
การเรียนรู้ของนักเรียนและระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้กลายเป็น “กรอบ
ความคดิเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ดงัภาพประกอบท่ี 2 ผลลพัธ์สดุท้าย คือสิ่งท่ีนกัเรียนควร
ได้รับหลงัจากจบการศกึษาเพ่ือก้าวสู่การศกึษาระดบัสงู, การท างาน และการด ารงชีวิตอย่างอิสระ 
จะต้องเข้าใจผลลพัธ์เหล่านีก้่อนท่ีจะเร่ิมโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสามารถช่วยยกระดบัการศกึษา โดย
เหตุท่ีท าให้เกิดผลลัพธ์เหล่านี ้คือระบบสนับสนุนการศึกษา (มาตรฐานและการประเมินผล) , 
หลกัสูตรและการสอน, การพฒันาทางวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ จะท าให้เกิดผล
ลพัธ์กบันกัเรียนอยา่งแท้จริง 

กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีเปา้หมายมุ่งให้ผู้ เรียน เกิดคณุลกัษณะ
ในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ เรียนจะใช้ความรู้ในสาระหลกัไปบรูณาการสัง่สมประสบการณ์กบัทกัษะ  3 
ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การส่ือสารและการ
ร่วมมือท างาน 2) ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และ 3) ทกัษะชีวิตและอาชีพ ซึง่การจดั
การศกึษาจะมีระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน 5 ระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ 
ระบบการประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ ระบบหลกัสตูรและวิธีการสอน ระบบการพฒันางานอาชีพ 
และระบบแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ (ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สพฐ., 2559, น. 18-26) 
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ภาพประกอบ 2 กรอบความคดิเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

อย่างไรก็ตามวิจารณ์ พานิช(2555, น. 19) นกัการศกึษาของไทย ได้เสนอทกัษะของคน
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้สัญลักษณ์ท่ีเข้าใจได้ง่าย คือ 3R x 7C ซึ่งเป็นทักษะท่ีทุกคนต้องเรียนรู้
ตัง้แตช่ัน้อนบุาลไปจนถึงมหาวิทยาลยั และตลอดชีวิต โดยท่ี 3R ได้แก่ อา่นออก (Reading), เขียน
ได้ ((W)riting) และ คิดเลขเป็น ((A)Rithmetics) ส่วน 7C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and problem solving) ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and innovation) ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม 
ต่างกระบวนทศัน์ (Cross-cultural understanding) ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork and leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทันส่ือ (Communications, information and media literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT literacy) ทกัษะอาชีพ และทกัษะ
การเรียนรู้ (Career and learning skills) นอกจากนีส้ านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา(2559, น. 
10) ได้เสนอองค์ประกอบของทกัษะท่ีส าคญัส าหรับบุคคลในศตวรรษท่ี 21ประกอบด้วย 3Rs X 
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8Cs โดยในส่วนของ 3Rs มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับวิจารณ์ พานิช(2555, น. 19) ในส่วนของ 
8Cs ได้เพิ่มเตมิในสว่นของ C ได้แก่ Change (ทกัษะการเปล่ียนแปลง) 

สรุป ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 แบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก่ สาระวิชาแกนหลกัและทกัษะ 3 กลุม่ 
คือ ทกัษะชีวิตและการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี ซึง่ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นประกอบด้วย 3Rs X 8Cs โดยท่ี 3Rs ประกอบด้วย 
Reading (การอ่านออก)  Writing (การ เ ขียนไ ด้ )  และArithmetic (การคิด เลขเ ป็น)  8Cs 
ประกอบด้วย ทกัษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทกัษะด้านการสร้างสรรค์
และนวตักรรม ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทกัษะด้านความเข้าใจ
ต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ ทกัษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ ทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทกัษะอาชีพและการเรียนรู้ และ ทกัษะการ
เปล่ียนแปลง 

ในงานวิจยันี ้จะมุ่งพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ใน
องค์ประกอบยอ่ยคือ การรู้เทา่ทนัไอซีที (ICT Literacy) เพ่ือให้คนไทยมีคณุลกัษณะด้านการเรียนรู้
ท่ีสามารถปรับตวัได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทนั มีภาวะความเป็นผู้น าด้านการท างานภายใต้ความ
เป็นโลกเทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์ 

 
2. การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือการรู้เท่าทันไอซีที (Information 
and Communication Technology, ICT Literacy) 

ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
รู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information literacy) 2) การรู้เท่าทนัส่ือ (Media literacy) และ 3) การรู้เท่า
ทัน เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  ห รือ  การ รู้ เท่ าทัน ไอ ซี ที  ( Information and 
Communication Technology, ICT Literacy) (East Carolina University, 2011, p. 20; Pacific 
Policy Research Center, 2010, p. 11; The Partnership for 21st Century Skills, 2011, p. 10; 
น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์, 2556, น. 55-58; วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 19; สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย, 2556, น. 20; ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2559, น. 
15-16) ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัมุง่ศกึษาไปท่ีประเดน็ของการรู้เทา่ทนัไอซีที 

การรู้เท่าทนัไอซีที เกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศตะวนัตกประมาณต้นคริสต์ศักราช 1970 (วิ
รี ตนัติอนนุานนท์, 2556, น. 99) และได้ใช้ความหมายท่ีครอบคลมุถึงความสามารถในการเข้าถึง 
การก าหนด การประเมิน และการใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิตให้กับพลเมืองในยุคดิจิทลั และสร้างความส าเร็จในหน้าท่ีการ
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งานได้ ในอดีตการเรียนรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถอยู่ในรูปแบบของส่ือ
สิ่งพิมพ์ หนงัสือ วิทยุ และวารสารในห้องสมุด แต่ในปัจจุบนัมิได้ถูกจ ากัดในรูปแบบส่ือสิ่งพิมพ์
เท่านัน้ แตถ่กูขยายไปยงัส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่นข้อมลูมลัติมีเดีย และเอกสารในรูปแบบ
ดิจิทลั ฐานข้อมูลออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้การรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารต้องผสมผสานทกัษะด้านการค้นคว้า การประเมินความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยี
สมยัใหม่ อีกทัง้ต้องมีความสามารถในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ให้เข้ากับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ รวมทัง้
ความสามารถในการใช้สารสนเทศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมาย และการเมือง (นันทา วิทวุฒิศักดิ์, 2550, 
กรกฎาคม-ธันวาคม, น. 26) ซึ่งศูนย์การจัดการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing 
Service, 2002, pp. 2-17) ได้อธิบายประโยชน์ของการเรียนรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารไว้ว่า หากระบบการศกึษาเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ให้อยู่ในระบบการศึกษาได้ จะเป็นการช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง
สารสนเทศจากทัว่ทุกมุมโลกและดึงสารสนเทศออกมาเป็นความรู้และส่ือสารเป็นนวตักรรมใหม่
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.1 ความหมายของการรู้เทา่ทนัไอซีที 
การรู้เท่าทนัไอซีทีนัน้ ศนูย์การจดัการทดสอบทางการศกึษา (Educational Testing 

Service, 2002, pp. 15-17) นิยามการรู้เท่าทนัไอซีที ว่า “เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารหรือใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการแก้ปัญหาจดัการข้อมูลเพ่ือ
การเรียนรู้รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการค้นหา จดัการ ประเมิน 
และติดตอ่ส่ือสาร โดยอยู่บนพืน้ฐานของความเข้าใจด้านกฎหมายและศีลธรรมในการเข้าถึงและ
ใช้ข้อมลูสารสนเทศนัน้”  

องค์กรภาคีเ พ่ือทักษะการเ รียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (The Partnership for 21st 
Century Skills) (P21, 2007, pp. 7-8) ได้ให้ความหมายวา่ “เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
คุ้ มค่า (apply technology effectively) คือการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย จัดการ 
ประเมิน และติดต่อข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (เช่น คอมพิวเตอร์ GPS เป็นต้น), เคร่ืองมือ
ส่ือสารทางสงัคมอย่างเหมาะสมในการเข้าถึง จดัการ รวบรวม ประเมิน และออกแบบข้อมูลให้
ประสบผลส าเร็จในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การประยุกต์การเข้าใจอย่างแท้จริง มีการใช้
คุณธรรมจริยธรรมในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ” ซึ่งสอดคล้องกับ Wisnu and 
Kridanto (2007, p. 20) น า้ทิพย์ วิภาวิน (2552, น. 109-123) และ น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556, 
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น. 58) ได้นิยามการรู้เท่าทนัไอซีที วา่เป็นความสามารถของแตล่ะบคุคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
และเคร่ืองมือการส่ือสารในการเข้าถึงสารสนเทศ การจดัการ การเช่ือมโยง การประเมิน การล าดบั
เนือ้หา และการส่ือสารสารสนเทศด้วยความเข้าใจและมีจริยธรรม เพ่ือใช้ในการเรียนรู้หรือท างาน
ในสงัคมแห่งความรู้ โดยน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ทศันคติและความสนใจของแตล่ะบคุคล คาส และ แมคคลิน (KATZ & MACKLIN, 2007, p. 50) 
อธิบายค าว่า ”ICT literacy” ไว้ว่า คือการรวมกันระหว่างสมรรถนะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Technology and Information literacy) และสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัล (Digital environment) 
โดยนกัการศึกษาไทยได้ใช้ค าศพัท์ภาษาไทย คือ “สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร” แต่ระบุค าศพัท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ค าท่ีเหมือนกันกับองค์กรภาคีเพ่ือทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี  21(The Partnership for 21st Century Skills, 2009, pp. 7-8) โดยใ ช้ค าว่ า  “ICT 
literacy” ตามความหมายของคาส และ แมคคลินได้อธิบายไว้ดงักลา่ว 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการรู้เทา่ทนัไอซีที (ICT literacy) ของศนูย์การจดัการทดสอบ 
ทางการศกึษา Educational Testing Service: ETS (2007: 30) 

 

ท่ี มา : Educational Testing Service: ETS (2007, p. 30) Succeeding in the 21st 
Century.  
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จากกรอบแนวคิดการรู้เท่าทนัไอซีที (ICT literacy) ของศนูย์การจดัการทดสอบทาง
การศึกษา (Educational Testing Service, 2002, p. 18; 2003, pp. 17-19) ได้อธิบายความรู้ท่ี
เป็นพืน้ฐานสนบัสนุนการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย ความเช่ียวชาญ
ด้านการรู้คิด หรือเชาว์ปัญญา (Cognitive proficiency), ความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical- 
proficiency) และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT proficiency) ซึง่
สอดคล้องกับกรอบความรู้ความสามารถพืน้ฐานด้านการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ( ICT Literacy Framework) ของ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) (Bangkok UNESCO, 2008, pp. 13-14) ได้อธิบายเก่ียวกับความรู้
ความสามารถพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไว้ว่าจะช่วยให้เราสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะท าให้เกิดนวตักรรมใหม ่ๆ ซึง่จะท าให้สงัคมเปล่ียนแปลง
ขบัเคล่ือนไปได้ การมีความรู้ความสามารถพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีทุกคนต้องเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือให้การด ารงชีวิตมีมาตรฐานและทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคม
แหง่ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Bangkok UNESCO, 2008, p. 14) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) ความเช่ียวชาญด้านการรู้คิด หรือเชาว์ปัญญา (Cognitive proficiency) เป็น
ทักษะพืน้ฐานอันพึงมีในชีวิตประจ าวัน ความเช่ียวชาญเหล่านีไ้ด้แก่การอ่านออกเขียนได้ การ
แก้ปัญหา การค านวณ และการรู้ทางทศันะ  

2) ความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical proficiency) เป็นองค์ประกอบ
พืน้ฐานของการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) คือการมีสมรรถนะดิจิทัล (Digital competency) หรือ
สมรรถนะไอซีที (ICT competency) ซึ่งทัง้สองค านีอ้ยู่ในกรอบแนวคิดท่ีเหมือนกัน เสนอโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป(Cedefop, 2008, p. 47; European Commission, 2004, p. 3.6) และ
องค์การสหประชาชาต ิหรือยเูนสโก(UNESCO, 2008, pp. 14-15) ก าหนดไว้ ซึง่ได้ให้ค าอธิบายไว้
วา่มีองค์ประกอบย่อยสามประการ คือ ด้านความรู้เทคโนโลยีดจิิทลั (knowledge), ด้านทกัษะไอซี
ที  ( ICT skills) และ ด้านเจตคติ  (attitude) (Cedefop, 2008, p. 47; European Commission, 
2004, p. 14; Marusic & Viskovic, 2012, p. 13; UNESCO, 2008, pp. 14-15; วันดี โค้ไพบูลย์, 
2555, น. 25-26; ศกลวรรณ พาเรือง, 2554, น. 67) ซึ่งต้องมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับฮาร์ดแวร์ 
(Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรม เครือข่ายสารสนเทศ และส่วนประกอบตา่ง ๆ ของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical proficiency) นี ้ในแต่ละบุคคลต้องมี
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในตนเองและ พัฒนาทัง้ตนเองและรวมถึงพัฒนาในการท างาน (Cedefop, 
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2008, p. 47; European Commission, 2004, p. 3.6) บคุคลท่ีมีสมรรถนะนีต้้องมีความสามารถ
ในการประยกุต์ผลจากการเรียนรู้หรือจากประสบการณ์ท่ีเพียงพอกบับริบทนัน้ ๆ (การศกึษา , การ
ท างาน, การพฒันารายบุคคลและพฒันาผู้ เช่ียวชาญ) และต้องมีความสามารถในการรวมข้อมูล
ตา่ง ๆ ในแง่มมุของการท างาน และข้อมลูเชิงหน้าท่ีในการท างาน (เก่ียวข้องกบัทกัษะเชิงเทคนิค
ด้วย) ซึ่งความสามารถเหล่านีจ้ะต้องท าได้ เท่า ๆ กับคุณลักษณะของบุคคลท่ีสามารถท างาน
ร่วมกบับคุคลอ่ืน ๆ ได้ดี (ตวัอย่างเช่น ทกัษะสงัคม หรือทกัษะการจดัระบบในการท างาน (social 
or organization skill) (Markauskaite, 2007, pp. 547-572) และมีจริยธรรม (Cedefop, 2008, 
p. 47) 

แม้ว่าคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Directorate for Education 
and Culture, 2004, p. 7) จะใช้ค าว่าสมรรถนะดิจิทลั แทนค าว่าสมรรถนะไอซีที แตก่รอบแนวคิด
ท่ีก าหนดไว้แสดงถึงองค์ประกอบสามประการ คือ ความรู้, ทกัษะไอซีที, และทศันคติ (Cedefop, 
2008, p. 47; European Commission, 2004, p. 3.6; UNESCO, 2008, pp. 14-15) ซึง่เหมือนกนั
กับองค์ประกอบของสมรรถนะไอซีที ท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO, 2008, pp. 14-15) ได้เสนอไว้ ซึ่งสมรรถนะหลกัเหล่านี ้
ยูเนสโก ยงัเสนอเพิ่มเติมอีกว่าควรถูกพฒันาขึน้จนกระทัง่จบกระบวนการในหลกัสูตรการอบรม 
หรือระบบโรงเรียนและการศึกษาภาคบงัคบั และแสดงไว้เป็นหลกัสูตรขัน้พืน้ฐานในกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้  (European Commission, 2004, p. 3.6; 
Marusic & Viskovic, 2012, p. 13; UNESCO, 2008, pp. 14-15) 

3) ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือความ
เช่ียวชาญด้านไอซีที (ICT proficiency) เป็นการบูรณาการและประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ความ
เข้าใจและเทคนิค ความเช่ียวชาญด้านไอซีที นีจ้ะท าให้บุคคลเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยี
ได้มากท่ีสดุ ซึง่การพฒันาระดบัสงูของความเช่ียวชาญด้านนี ้คือต้องมีผลลพัธ์ไปถึงการสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงในตวับุคคลและสงัคมด้วย (Markauskaite, 2007; ช่อ
บญุ จิรานภุาพ, 2554, p. 59, น. 59) 

ส ถ า บั น  “Thai National Science and Technology Development Agency” 
(NSTDA) (Bingley, 2014) ไ ด้อธิบายเพิ่ม เติมว่า  การ รู้  (Literacy) ในปัจจุบันครอบคลุม 
(Framework) ถึงความหมายของ สมรรถนะ (Competency) ความสามารถ (Ability) ความ
ช านาญ (Fluency) เม่ือน าค าว่า การรู้ (Literacy) มาใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication Technology; ICT) รวมเป็นค าว่า การรู้เก่ียวกับไอซีที (ICT 
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Literacy) ท่ีมีความหมายครอบคลมุ กบัค าว่า สมรรถนะ (Competency) ด้วย เม่ือศกึษาเพิ่มเติม
พบว่ามีการจัดกรอบของหลักสูตรและการประเมินการรู้เท่าทันไอซีที ( ICT Literacy) ใน
ต่างประเทศ ตัวอย่างจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้เสนอเป็น “California ICT Digital 
Literacy Assessments and Curriculum Framework” ระบุนิยามของการรู้เท่าทันไอซีที และ
ก าหนดเป็นตัวชี ว้ัดพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้ค าว่า “สมรรถนะ” หรือ Competency 
เช่นเดียวกัน  (California Emerging Technology Fund (CETF), 2008, p. 3) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ช่อบญุ จิรานภุาพ(2554, น. 59) ท่ีใช้ค าว่า “สมรรถนะไอซีที” ซึ่งวดัสมรรถนะไอซีที
ของนกัเรียนโดยใช้การวัดทกัษะการรู้ในด้านไอซีที โดยเน้นประเมินในด้านความเช่ียวชาญทาง
เทคนิค เป็นหลกั 

จากกรอบแนวคิดตามภาพประกอบท่ี 3 นัน้ ศนูย์การจดัการทดสอบทางการศึกษา 
Educational Testing Service: ETS (Educational Testing Service, 2003; KATZ & MACKLIN, 
2007) ได้อธิบายถึงการสร้างสรรค์และส่ือสารสารสนเทศ ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย และอยู่ใน
จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ Wisnu and Kridanto (2007) ซึ่งแสดงมิติของ
จริยธรรมทางสงัคม (Ethical) แยกออกมาให้เห็นชดัเจน และอธิบายว่ามีความเก่ียวพนักันกับอีก 
สองมิต ิได้แก่ ด้านการรู้คดิ หรือเชาว์ปัญญา (Cognitive) และ ด้านเทคนิค (Technical) 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
หรือการรู้ด้านไอซีที (ICT literacy) ของ Wijaya & Surendro (2006, p. 20) 
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ท่ี มา : Wisnu and Kridanto (2007). ICT literacy as an indicator of e-government 
Readiness. 

 
ส าหรับประเทศไทย ในด้านท่ีสอดคล้องกบักรอบแนวคิดการรู้เท่าทนัไอซีที ดงักล่าว 

คือความรู้พืน้ฐานด้านท่ีสอง คือ ความเช่ียวชาญทางเทคนิค โดยกระทรวงศกึษาธิการ )2552(  ได้
เสนอสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 
ท่ีนกัเรียนควรทราบ ควรระลึกและหมัน่ปฏิบตัิอยู่เสมอนัน้ ได้ระบไุว้ว่า ต้องมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ถกูต้อง เหมาะสม และมีคณุธรรม 

สรุปได้ว่า การรู้เท่าทนัไอซีที หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือส่ือสารตา่ง ๆ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการระบปัุญหา การเข้าถึง จดัการ บรูณาการ 
ประเมิน สร้างสรรค์สารสนเทศ และตดิตอ่ส่ือสาร เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา 

2.2 องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีที 
จากการศึกษาองค์ประกอบของการรู้เท่าทันไอซีที ขององค์กรภาคีเพ่ือทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21(The Partnership for 21st Century Skills, 2009, pp. 7-8) ได้ระบุไว้ตาม
นิยามว่ามีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึง การจัดการสารสนเทศ การประเมินผล และการ
ส่ือสารข้อมูล ในส่วนขององค์ประกอบท่ีแบ่งโดยศูนย์การจัดการทดสอบทางการศึกษา หรือ 
Educational Testing Service: ETS (2007) ได้ระบุองค์ประกอบไว้ 5 ด้าน ได้แก่ เข้าถึง จัดการ 
บูรณาการ ประเมิน สร้างสรรค์ มีความสอดคล้องหากเปรียบเทียบกับการแบ่งองค์ประกอบของ
สหภาพยุโรป (European Commission, 2004, p. 7) ท่ีได้เสนอไว้ 7 ด้าน ในด้านท่ีสอดคล้องกัน
กับศูนย์การจัดการทดสอบทางการศึกษา Educational Testing Service: ETS (Educational 
Testing Service, 2002, p. 20) นัน้ มีอยู่  5 ด้าน ได้แก่  เ ข้าถึง  จัดการ บูรณาการ ประเมิน 
สร้างสรรค์ โดยการแบง่องค์ประกอบของสหภาพยโุรป (European Commission, 2004, p. 7) ได้
เสนอเพิ่มเตมิอีก 2 ด้าน ได้แก่ การระบสุารสนเทศ และการส่ือสารสารสนเทศ  

การแบ่งองค์ประกอบของ อีลวิน อาร์ คาร์ส ( Irvin R. Katz.) (KATZ & MACKLIN, 
2007, pp. 50-55) ได้แบง่เป็น 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึง จดัการ บรูณาการ ประเมิน สร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ โดยขาดองค์ประกอบด้านแรกไป คือ ด้านการระบุ โดยการแบ่งองค์ประกอบเป็น
ทัง้หมด 7 ด้านของสหภาพยุโรป (Educational Testing Service, 2003 , p. 18 ; European 
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Commission, 2004 , p. 7) นี  ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรพล ธรรมแสง และคณะ 
(Thammasaeng et al., 2016) และ Wisnu and Kridanto (2007) อีกด้วย 

สรุปองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีที ทัง้ 7 ด้าน (Educational Testing Service, 
2003 , p. 18 ; European Commission, 2004 , p. 7 ; KATZ & MACKLIN, 2007 , pp. 50-55 ; 
Thammasaeng et al., 2016, pp. 9-13; Wisnu & Kridanto, 2007; พัชรินทร์ หยกพิทักษ์โชค, 
2560, น. 34; วิรี ตนัตอินนุานนท์, 2556, น. 108-111) ได้ดงันี ้

1) ระบุสารสนเทศ (Define) เ ป็นการน าขอบเขตปัญหาของข้อมูลและ
ความสามารถใช้เคร่ืองมือไอซีที น ามาระบุขอบเขตของสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการ และ
สามารถค้นหาข้อมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบสารสนเทศท่ีต้องการจากหัวข้อต่าง ๆ ท่ี
ก าหนด เลือกใช้ค าถามท่ีช่วยท าให้เข้าใจงานหรือโครงการท่ีจะต้องท า เลือกหวัข้อเร่ืองจากเกณฑ์
ท่ีก าหนดให้สามารถอธิบายเหตุผลท่ีเลือกหัวข้อเร่ืองนัน้และสามารถเลือกข้อมูลบางส่วนจาก
สารสนเทศท่ีมีอยูท่ัง้หมดได้ 

2) การเข้าถึง (Access) เป็นการรู้เท่าทันการเข้าถึงสิ่งท่ีต้องการ การรวบรวม 
และ/หรือ การค้นหาสารสนเทศในสังคมดิจิทัล และดึงข้อมูลมาใช้ ค้นคืนสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมลูดิจิทลัตา่ง ๆ ได้ สามารถสร้างและรวบรวมค าค้น (keyword) ส าหรับสืบค้นเพ่ือเข้าถึง
สารสนเทศท่ีต้องการได้ สามารถระบุแหล่งข้อมูลช่ือเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น
สารสนเทศท่ีต้องการและใช้แหล่งข้อมูลดงักล่าวในการสืบค้นข้อมูลได้ สามารถติดตัง้โปรแกรม
ช่วยในการดาวน์โหลด หรือส าหรับเข้าถึงไฟล์ดาวน์โหลดต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ เช่นสามารถติดตัง้
โปรแกรมอา่น QR Code เพ่ือเข้าถึงไฟล์หรือลิงค์ข้อมลูท่ีระบใุน QR Code ได้ 

3) การจดัการ (Manage) เป็นการจดัการและปรับประยกุต์สารสนเทศโดยการใช้
เคร่ืองมือไอซีที เพ่ือประยกุต์ใช้สารสนเทศในองค์กรหรือในสถานการณ์ตา่ง ๆ เป็นการน าไปใช้ตรง
กับสิ่งท่ีต้องการได้ สามารถจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการค้นคืนเช่นแยกแยะจัดหมวดหมู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จัดกลุ่มอีเมลหรือไฟล์ข้อมูลใน
รูปแบบตา่ง ๆ สามารถแยกอีเมลขยะหรือลบไฟล์ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ี ไม่ต้องการได้สามารถ
บนัทกึไฟล์เอกสารจากฐานข้อมลูไปยงัโฟลเดอร์หรือไดร์ฟตา่ง ๆ ท่ีต้องการได้  

4) บรูณาการ (Integrate) เป็นการแปลความ รวบรวมแล้วสรุปความ เปรียบเทียบ 
พิจารณาข้อแตกต่าง และน าสารสนเทศท่ีมาจากหลายแหล่งมาใช้ มีความสามารถใช้เคร่ืองมือ
ดิจิทัลในการสังเคราะห์ สรุป เปรียบเทียบ และจ าแนกความแตกต่างของสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมลูตา่ง ๆ เช่นการเปรียบเทียบสารสนเทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ ตา่ง ๆ 
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แล้วสรุปข้อมูลส าคญัลงในตารางได้ เป็นต้น โดยสงัเคราะห์สารสนเทศท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
โดยใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบและตดัสินใจแล้วสรุปข้อมลูส าคญัในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ 

5) การประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินระดบัของสารสนเทศท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการ สามารถตัดสินเก่ียวกับคุณภาพของสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีให้
สารสนเทศท่ีต้องการ สามารถตัดสินระดับสารสนเทศดิจิทัลท่ีมีความจ า เป็น พิจารณาความ
เก่ียวข้อง ความมีประโยชน์ และสามารถตดัสินประสิทธิภาพของข้อมลู เชน่ บอกประโยชน์เว็บไซต์
ว่าให้ข้อมลูสารสนเทศอะไรบ้างท่ีเป็นประโยชน์ เช่นการเลือกฐานข้อมลูท่ีให้ความหมายของสิ่งท่ี
ต้องการค้นหาได้ดีท่ีสุดน่าเช่ือถือท่ีสุดและสามารถเลือกจัดเก็บสารสนเทศท่ีดีมีคุณภาพได้ 
ประเมินปัญหาและแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศได้  

6) การสร้างสรรค์ (Create) เป็นการปรับใช้ หรือมีการประยุกต์ ออกแบบ 
ดัดแปลงหรือสร้างสรรค์สารสนเทศ และน ามาใช้ โดยมีความสามารถแก้ไขและสร้างรูปแบบ
เอกสาร เช่นน าข้อมูลจากไฟล์ Word ไปสร้างเป็นแผ่นพบั, สร้างกราฟแผนภูมิ, สร้างส่ือน าเสนอ
สารสนเทศท่ีต้องการโดยใช้โปรแกรมตา่ง ๆ ได้ 

7) การ ส่ือสาร  (Communicate) เ ป็นการ ส่ือความสารสนเทศในบ ริบท
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ เป็นการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศและ
ความรู้ไปยังผู้ อ่ืนหรือกลุ่มผู้ คน แผนการจัดรูปแบบเอกสารท่ีท าให้ผู้ ท่ีเราต้องการเผยแพร่
สารสนเทศรู้สึกสนใจหรือรู้สกึว่าสิ่งท่ีน าเสนอมานัน้มีประโยชน์ ตวัอย่างเช่นการส่ือสารจากการตัง้
ช่ือเร่ือง หัวข้อท่ีจะน าเสนอให้น่าสนใจ โดยเลือกเผยแพร่สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมและกฎหมาย เลือกรูปแบบชอ่งทางในการติดตอ่ส่ือสารได้อยา่งเหมาะสม เชน่สง่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ สง่ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

มีการเสนอขอบเขตของการรู้เท่าทนัไอซีที เพิ่มเติมโดย (Markauskaite, 2007, pp. 
547-572) ได้เสนอไว้ว่า ในขัน้ตอนท่ีต้องระบุสารสนเทศ จะต้องมีการวางแผน โดยมีการใช้
ความสามารถทางเทคนิค (Technical proficiency) เพ่ือน าเคร่ืองมือมาชว่ยสนบัสนนุการตดัสินใจ 
และใช้ความรู้พืน้ฐานด้านการรู้คิด หรือเชาว์ปัญญา (Cognitive proficiency) ในการระบคุวามคิด
รวบยอด และพฒันายทุธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ และยงัเสนอเพิ่มเตมิอีกวา่ จะต้องใช้ทกัษะการร่วมมือ
เพ่ือส่ือสารกับบุคคลท่ีหลากหลายในบริบทต่าง ๆ อีกด้วย รวมไปถึงต้องมีขัน้ตอนสุดท้ายท่ีใช้
ความรู้พืน้ฐานด้านการรู้คิด หรือเชาว์ปัญญา (Cognitive proficiency) ว่าจะต้องมีการสะท้อนคดิ 
เพ่ือสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหาท่ีพบ และใช้ความสามารถทางเทคนิค (Technical proficiency) 
เลือกอุปกรณ์ในการสะท้อนคิดนี ไ้ ด้ เป็นขอบเขตท่ีเสนอความสามารถทางเท คนิคและ
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ความสามารถการรู้คิดซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของศนูย์การจัดการทดสอบทางการศึกษา 
Educational Testing Service: ETS (Educational Testing Service, 2003, p. 18) 

อง ค์ประกอบของการ รู้ เท่ าทัน ไอ ซี ที  ของพัช รพล  ธ ร รมแสง  และคณะ 
(Thammasaeng et al., 2016) ท่ีได้สร้างหลักสูตรเสริมสร้างการรู้เท่าทันไอซีทีในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบดงันี ้
ตาราง 1 องค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัไอซีที ของพชัรพล ธรรมแสง และคณะ 

 
องค์ประกอบ นิยาม 

การนิยาม  

หรอืการระบุ
สารสนเทศ (Define) 

ความรูค้วามสามารถในการระบคุวามตอ้งการสารสนเทศการก าหนดแหล่งทีม่าของ
ขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืและพจิารณาถงึประโยชน์และความคุม้ค่าในเบือ้งตน้ 

การเขา้ถงึ (Access) ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการเลอืกวธิกีารสบืคน้ขอ้มลูการก าหนดกลยุทธใ์นการ
สบืคน้ขอ้มลูและการด าเนินการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายในบรบิทของ
ดจิทิลั 

การจดัการ 

(Manage) 

ความรู้ความสามารถในการจดัระบบพืน้ฐานของข้อมลูที่รวบรวมมาได้การจดัเก็บและ

ดแูลรักษาข้อมลูให้สะดวกตอ่การสบืค้นเพื่อน าไปใช้ในอนาคต 

การประเมิน 

(Evaluate) 

ความรู้ความสามารถในการพิจารณาเก่ียวกบัคณุภาพความเก่ียวข้องความมีประโยค

ความทนัสมยัความเพยีงพอและความนา่เช่ือถือของสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองตรง

ตามวตัถปุระสงค์ 

การบรูณาการ 

(Integrate) 

ความรู้ความสามารถในการพิจารณาเก่ียวกบัการวิเคราะห์การเช่ือมโยงการ

เปรียบเทียบและการสงัเคราะห์สารสนเทศ 

การสร้างสรรค์ 

(Create) 

ความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน

การสร้างสารสนเทศด้วยการปรับปรุงและการประยกุต์ในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะของ

ตนเองและสามารถสือ่สารให้คนอื่นเข้าใจ 

การสือ่สาร 
(Communicate) 

ความรูค้วามสามารถ ในการใชเ้ครื่องมอืทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ในการแลกเปลีย่นสารสนเทศตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นและยอมรบัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น 
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ผู้วิจยัปรับใช้ในด้านความรู้พืน้ฐานด้านความเช่ียวชาญด้านไอซีที (ICT proficiency) 
ขององค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัไอซีที ในองค์ประกอบยอ่ยเพียง 4 ด้าน ได้แก่ บรูณาการ ประเมิน 
สร้างสรรค์ และส่ือสารสารสนเทศ เน่ืองจากผู้วิจยัได้ท าการศึกษาทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี โดยใช้แบบวดัทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ีปรับมาจาก น า้ทิพย์ องอาจ
วาณิชย์ )2556(  เป็นแบบสอบถามประเมินนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีศึกษาในแผนการ
เรียนปกติ จ านวน 88 คน และ แผนการเรียนภาษาองักฤษจ านวน 55 คน รวมทัง้หมด 143 คน 
พบวา่นกัเรียนภาคปกต ิขาดทกัษะในด้านการรู้สารสนเทศ และในด้านการรู้ไอซีที สว่นผลการวิจยั
จากนกัเรียนโครงการภาคภาษาองักฤษนัน้ พบว่า นกัเรียนขาดทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ และในด้าน
การรู้ไอซีที ซึ่งกลุ่มท่ีศึกษาของงานวิจัยนี ผู้้ วิจัยจึงท าการวิจัยกับ นักเรียนโครงการภาค
ภาษาองักฤษ ซึ่งด้านการรู้สารสนเทศอยู่ในระดบัมาก โดยเคร่ืองมือท่ีปรับมาจากน า้ทิพย์ องอาจ
วาณิชย์(2556) มีนิยามในด้านนีส้อดคล้องกบัองค์ประกอบย่อยของการรู้เท่าทนัไอซีที ตามกรอบ
แนวคิดของศนูย์การจดัการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing Service, 2003, p. 18) 
ในด้านการระบุสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศได้ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึง
ศกึษาองค์ประกอบยอ่ยเพียง 4 ด้าน ได้แก่ บรูณาการ ประเมิน สร้างสรรค์ และส่ือสารสารสนเทศ 

2.3 หลกัสตูรและแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที 
ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที พบว่าส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตร

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Proficiency) และงานวิจยัส่วนใหญ่เสนอแนะวิธีสอน หรือการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ในด้านนี ้โดยระบเุป็นสมรรถนะไอซีที และเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นหาตวัชีว้ดัท่ีจะเสริมสร้างการรู้เทา่
ทนัไอซีที ในด้านสมรรถนะไอซีทีมากกว่า จะเห็นได้จากงานวิจัยของ วนัดี โค้ไพบูลย์ (2555, น. 
175) ได้ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการออกแบบวิธีสอนของครู ได้เสนอไว้ว่าครูควรออกแบบวิธีสอนท่ี
บูรณาการความรู้ความสามารถด้านไอซีทีของตน สู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยค านึงถึง
ความสามารถและความแตกต่างของนกัเรียน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ไอซีทีท่ีจ าเป็นใน
รายวิชานัน้ ๆ เม่ือศึกษาเพิ่มเติมจากข้อมลูเชิงคณุภาพจากโรงเรียนท่ีมีการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ พบว่า โรงเรียนมีการจดัท าหลกัสูตรเพิ่มเติมท่ีนกัเรียนให้ความสนใจ และสามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั โดยมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้น าความรู้เชิงทฤษฎี จากการเรียนในรายวิชา
พืน้ฐานมาใช้ในการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบตัิทัง้ในชัว่โมงเรียนและนอกเวลา
เรียนด้วยกิจกรรมชมุนมุ ชมรมเน้นการพฒันาศกัยภาพด้านไอซีทีขัน้สงู โดยมีครูผู้ มีความสามารถ
และมีความช านาญเป็นผู้ ควบคุมและฝึกสอนแก่นักเรียน รวมทัง้ตัวครูผู้ สอนเป็นผู้ มีความรู้
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ความสามารถด้านไอซีที มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้โปรแกรม
ส าหรับสาขาวิชาของตนเองได้ และสามารถสอนและเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีโอกาสใช้โปรแกรม 
และอปุกรณ์นัน้ให้ได้วิชา เช่น การเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้บอร์ดอจัฉริยะ และโปรแกรมเฉพาะ
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ให้นกัเรียนได้ใช้โปรแกรม Google Earth ในวิชาสงัคมศกึษาเพ่ือเรียนเร่ือง
ภูมิประเทศ เป็นต้น ดงันัน้จึงควรจะหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมท่ีให้นกัเรียนได้เรียนทัง้ทฤษฎีและ
ได้ฝึกปฏิบตัิ รวมทัง้มีชมุนมุ ชมรมพฒันาศกัยภาพด้านไอซีที โดยครูผู้ มีสมรรถนะด้านไอซีที เป็น
ครูท่ีปรึกษา และยงัเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะไอซีทีของนกัเรียนไว้ โดยอธิบายแนวทาง
ส าหรับนกัเรียนไว้ว่า นกัเรียนควรฝึกปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และก ากบัตนเองในการเรียนและการ
ใช้ไอซีที อยา่งเหมาะสม 

ดงันัน้แนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที ของนกัเรียนจากงานวิจยัของวนัดี โค้
ไพบลูย์(2555) คือการเข้าถึงไอซีทีของนกัเรียน การใช้ไอซีทีและฝึกปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง ใช้ไอซีทีใน
การค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ และการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียน เม่ือศึกษาจากงานวิจัย
ดงักล่าวพบว่าการใช้ไอซีทีของนกัเรียนช่วยส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Ng 
and Gunstone (2003) ซึ่งได้เสนอแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแต่ละ
ประเภทในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไว้
ดงันี ้

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) การสืบค้นข้อมลู โดยใช้ประเภทการสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ 
2) การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการใช้ Spreadsheet 
3) การน าเสนอข้อมูล โดยใช้ประเภทของโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม

การน าเสนอ เชน่ PowerPoint แฟลช และการน าเสนอบนเว็บ เชน่ Front Page 
4) การส่ือสารข้อมลู โดยการใช้ประเภทไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดานขา่ว 

และจากการศึกษาพบแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของเดนบี และฮอลแมน (Denby & John, 2002, pp. 11-
15) ได้อธิบายไว้ดงันี ้

1. กิจกรรมการน าเสนอข้อมูลและการสร้างตารางบนัทึกผลการทดลองโดยใช้  
Microsoft Word และ Microsoft Excel 

2. กิจกรรมการน าเสนอผลการทดลอง โดยใช้ Microsoft PowerPoint เพ่ือพฒันา
ทกัษะการส่ือสารแก่นกัเรียนนอกจากนีใ้นส่วนของครูผู้สอนสามารถใช้ในการเตรียมส่ือการสอน
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เชน่สไลด์ท่ีมีรูปแบบการน าเสนอในลกัษณะข้อความ, รูปภาพ, ภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนเสียงเพ่ือ
ใช้ดงึดดูความสนใจในการเรียนการสอนแก่นกัเรียนได้ 

3.  การทดสอบสมมติฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเช่นการค านวณวิเคราะห์และ
แสดงผลข้อมลูตลอดจนการสร้างรูปแบบตารางหรือกราฟเพ่ือรวบรวมข้อมลูในกิจกรรมการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ Microsoft Excel 

4.  กิจกรรมการทดลอง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสถานการณ์
จ าลองในการจ าลองมโนทศัน์วิทยาศาสตร์และในทางอุตสาหกรรม เป็นการจ าลองสถานการณ์ท่ี
อาจเกิดอนัตรายได้หรือระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยารวดเร็วเกินไปหรือเกิดขึน้ช้ามากจนไม่สามารถ
สงัเกตเห็นได้อาจใช้ก่อนการทดลอง หรือใช้หลงัการทดลองเพ่ือเพิ่มความเข้าใจแก่นกัเรียนมาก
ยิ่งขึน้ 

5. การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรมการหาเช่น Google 
เป็นต้นจากบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นกัเรียนสามารถเลือกข้อมลูตามความต้องการของนกัเรียน
ได้ในเวลารวดเร็วและถกูต้อง 

6. การเผยแพร่ข้อมูลหรือผลงานของนกัเรียนโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์เอกสาร
บนเว็บ 

7.  การติดต่อส่ือสาร หรือแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูและนักเรียนร่วมทาง
ระหวา่งโรงเรียนโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนการออกแบบวิธีสอนของครู โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท.(2546, น. 1-3) ได้อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 5 ด้านดงัตอ่ไปนี ้

1. การน าเสนอข้อมูลมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะได้แก่ 

1.1) งานด้านการประมวลผลค าเป็นการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น
รายงานแผนการทดลองจดหมายตดิตอ่ค าบรรยายและแบบสอบถาม 

1.2) งานด้านรูปภาพและแผนภูมิเป็นการน าเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ
แผนภมูิรูปภาพหรือลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีไมต้่องใช้ค าพดูหรือตวัอกัษรเม่ือมีการจดัพิมพ์ข้อความและรูป
ตา่ง ๆ เสร็จแล้วก็อาจน าทัง้สองสว่นนีม้าประกอบกนัเป็นรายงานหรือเอกสารฉบบัสมบรูณ์เพ่ือการ
เผยแพร่ตอ่ไปได้ 
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2.  การสืบค้นข้อมลูและสารสนเทศ การสืบค้นข้อมลูและสารสนเทศต่าง ๆ อาจ
ท าได้ ขณะคือจากฐานข้อมลูภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ีเก็บ
ไว้แล้วเชน่ซีดีรอม 

3.  การวดัและการบนัทึกข้อมลู การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการศกึษาค่าตวั
แปรตา่ง ๆ ซึง่สามารถวดัเป็นตวัเลขได้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถชว่ยในการวดั
คา่ตา่ง ๆ ให้สะดวกขึน้ทัง้นีโ้ดยการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์และให้คอมพิวเตอร์ควบคมุการท างาน
ในขณะเดียวกนัก็สามารถรับและบนัทกึข้อมลูเพื่อน าไปแปลผลตอ่ไปได้ 

4. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารกบัข้อมลูท่ีได้จากการทดลองและจากการรวบรวมค้นคว้าได้ 2 ลกัษณะได้แก่ 

4.1) การจดักระท าข้อมลูเป็นการจดักระท ากบัข้อมลูท่ีเก็บไว้แล้วมาวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อสรุปตอ่ไป 

4.2) การน าเสนอข้อมูลเป็นการน าข้อมูลท่ีเก็บไว้มาเสนอในรูปของตาราง  
หรือรูปแบบ อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

5. การส่ือสารข้อมลู สามารถท าได้ 4 ลกัษณะคือ 
5.1) การเขียนกราฟและสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เพ่ือ

ตรวจสอบแนวคดิท่ีได้เสนอไว้ 
5.2) การค านวณ และท านายผลท่ีเกิดขึน้จากแนวคดิ 
5.3) การสร้างแผนภูมิเพ่ือดวู่าแนวคิดท่ีน าเสนอใช้ได้หรือไม่หรือเพ่ือดวู่า  สิ่ง

ท่ีเสนอสามารถเช่ือมโยงกบัเร่ืองอ่ืน ๆ ได้อยา่งไร 
5.4) สร้างระบบการท างานเพ่ือดวู่าสิ่งตา่ง ๆ ท างานได้อย่างไร  หรือเพ่ือดวู่า

แนวคดิท่ีเสนอไว้จะเป็นไปได้หรือไม่ 
จากการศกึษาเอกสารข้างต้นพบว่า ในการออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอน มี

การเสนอและระบทุกัษะทางเทคนิค (Technical Proficiency) อนัหมายรวมถึงสมรรถนะไอซีที ซึ่ง
เป็นความรู้ความสามารถพืน้ฐานในส่วนของความเช่ียวชาญด้านเทคนิค ของการรู้เทา่ทนัไอซีที อยู่
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบการศึกษาไว้ด้วย ซึ่งการใช้ไอซีทีเป็นการ
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีได้ โดยสามารถสง่เสริมในสว่นขององค์ประกอบย่อยทางเทคนิคเป็นส่วน
หนึง่นัน่เอง เห็นได้จากผลการวิจยัของ วนัดี โค้ไพบลูย์(2555) ท่ีพบวา่การใช้ไอซีทีของนกัเรียนช่วย
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีด้วย 
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นอกจากข้อเสนอแนะเก่ียวกับการออกแบบวิธีสอนของครูและกิจกรรมในการเรียน
การสอน ในงานวิจยัของวันดี โค้ไพบลูย์ (2555) แล้ว ยงัสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีของงานวิจัยของ  ศกลวรรณ พาเรือง (2554, น. 257) ในการ
พฒันาสมรรถนะไอซีทีของนิสิตนกัศกึษาครุศาสตร์ศกึษาศาสตร์ โดยศกึษาตวับง่ชี ้88 ตวับง่ชีเ้พ่ือ
สร้างกรอบนโยบายและวดัสมรรถนะการรับรู้ตนเองด้านไอซีทีของนิสิตนกัศกึษา โดย ได้เสนอแนะ
วา่ ควรก าหนดด้านนโยบาย ในบริบทของผู้สอน คือ ควรพฒันาเป็นหลกัสตูรท่ีสง่เสริมการรู้เท่าทนั
ไอซี สว่นในบริบทของผู้ เรียน คือ ควรเข้าร่วมกิจกรรมด้านไอซีที เพ่ือฝึกปฏิบตัก็ิจะสามารถสง่เสริม
การรู้เทา่ทนัไอซีทีได้ 

จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามีผู้พฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างการรู้เท่าทนัไอซีที  แม้ว่า
จะใช้ค าวา่ การรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แทนท่ีค าวา่การรู้เทา่ทนัไอซีทีก็ตาม แต่
นิยามตรงตามองค์ประกอบในการรู้เร่ืองเทคโนโลยีฯดงักล่าวมีทัง้หมด 7 ด้านตามมาตรฐานของ 
Educational Testing Service (2002) นั่นคืองานวิจัยของ พัชรพล ธรรมแสง (2559) เร่ืองการ
พฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างการรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ศกึษาในด้านความจ าเป็นท่ีต้องการจากครูผู้สอนสาระ
การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือครูผู้ สอนวิ ชาคอมพิวเตอร์ ระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 340 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบวา่องค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัไอซี
ที ท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุด คือ การจดัการ (Manage) รองลงมา ได้แก่ การประเมิน (Evaluate), 
การสร้างสรรค์ (Create), การระบุสารสนเทศ (Define), การเข้าถึง (Access), การบูรณาการ 
(Integrate), และความจ าเป็นน้อยท่ีสุด คือ การส่ือสาร (Communicate) งานวิจยันีย้งัศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที ส าหรับนกัเรียนสงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง น าไปสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้ สาระ
เทคโนโลยีฯ และด้านการพฒันาหลกัสตูร จ านวน 5 ท่าน เพ่ือน ามาพฒันาเป็นหลกัสตูรท่ีส่งเสริม
การรู้เท่าทนัไอซีทีได้ ผลวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทนัไอซีทีส าหรับนกัเรียนสงักัด
เขตพืน้ท่ี การศกึษามธัยมศกึษา พบวา่ควรมีจดุมุง่หมาย ดงันี ้

1.  ใช้เคร่ืองมือทางด้านไอซีทีท่ีมีอยู่ใกล้ตวั เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์ เช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่ง
เหมาะสม กบัลกัษณะของข้อมลูและสถานการณ์ 
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2.  เข้าถึงสารสนเทศในสถานการณ์ตา่ง ๆ ตามความต้องการของตนเองได้ จาก
ฐานข้อมูลท่ีหลากหลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีหลากหลายและ
ครบถ้วนตามจดุประสงค์ของการท างาน 

3.  มีเทคนิคหรือวิธีการในการใช้ค าส าคญั (keyword) การสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
ถกูต้อง 

4.  มีความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ ความสอดคล้อง  ของความ
แตกตา่งของข้อมลู ท่ีมาจากแหลง่ท่ีแตกตา่งกนั 

5. วิเคราะห์ สงัเคราะห์เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีตรงกบัความต้องการ 
6. ส่ือสารข้อมลูและสารสนเทศถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
7. มีคุณธรรมจริยธรรมในการสืบค้นและใช้ข้อมูล รู้วิธีอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ

เม่ือน าข้อมลูมาใช้ ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืนได้ 
8. ตระหนกัถึงผลท่ีเกิดจากการกระท าผิดตามพระราชบญัญตัิคอมพิวเตอร์  

พชัรพล ธรรมแสง (2559) ได้สรุปกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนั
ไอซีทีได้ ดงันี ้

1.  ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ
โดยใช้เคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการกบัข้อมลู 

2. ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายร่วมกนั ภายในกลุ่ม 
น าเสนอความคิดและน าเสนอผลงานให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนในชัน้เรียนฟังเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

3. เน้นให้นกัเรียนเลือกใช้ส่ือและเคร่ืองมือให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัเนือ้หา
หรือสาระการเรียนรู้ในแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้ 

4. ให้นกัเรียนได้สะท้อนความคิดจากการท ากิจกรรมในชัน้เรียนบ่อย ๆ เพ่ือเป็น
การตรวจสอบวา่นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

โดยผลการรู้เท่าทันไอซีที จากงานวิจัยนีพ้บว่า นักเรียนมีการรู้เท่าทันไอซีที  ใน
ภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 รวมทัง้สูงขึน้เม่ือ
พิจารณารายข้อตวัชีว้ดัด้วย 

แม้ว่าผู้ วิจยัศึกษาพบว่ามีหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีได้ แต่ยงัอยู่ในสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือวิชาคอมพิวเตอร์ ยงัไมมี่การบรูณาการให้เป็นการบูรณา
การข้ามสาระวิชา ผู้ วิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติม ในงานวิจัยของ มารูซิค และ วิสโควิค (Marusic & 
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Viskovic, 2012, p. 18) ท่ีได้สรุปเก่ียวกบัความส าคญั และแนวทางเสริมสร้างการรู้เท่าทนัไอซีทีท่ี
มุ่ง เน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐานในส่วนของความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical 
Proficiency) อันหมายรวมถึงสมรรถนะไอซีทีไว้ว่า เป็นส่วนท่ีส าคญัของกระบวนการในระบบ
การศึกษาท่ีจะสร้างผลผลิตจากระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระบบการ-ศึกษาสายสามญั, สาย
อาชีพ หรือระบบการศึกษานอกโรงเรียน ทัง้ครูและนกัเรียนท่ีได้ผ่านกระบวนการประเมินโดยใ ช้
วิธีการประเมินตนเอง (Self evaluation) สามารถท าให้เกิดการพฒันาสมรรถนะไอซีทีขึน้ได้ โดย
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนผ่านกระบวนการท่ีก าหนดไว้ มารูซิค และ วิสโควิค  
(Marusic & Viskovic, 2012, p. 18) ได้ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะไอซีทีในด้านประสบการณ์
การใช้ไอซีที และในด้านทศันคติตอ่การใช้ไอซีที ของนกัศกึษาภาควิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และ วิทยาศาสตรศึกษา ของมหาวิทยาลัยมอสธาร์ (The Faculty of Natural Science and 
Education at University of Mostar) จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนีค้วรบูรณาการ
สมรรถนะไอซีที ซึ่งเป็นสมรรถนะแกนหลกั โดยบรูณาการให้เป็นการบรูณาการข้ามสาระวิชา ไม่
เพียงแต่จะแทรกสมรรถนะไอซีทีเท่านัน้ ควรจะตัง้ความคาดหวังของผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ด้วย 
นกัเรียนจะระบหุวัข้อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้จะระบุตามความสามารถของ
แต่ละคน การตัง้เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ส าหรับการใช้ไอซีที ในระบบการศึกษาท่ี
สงูขึน้ควรจะประกอบด้วยคูมื่อแนะน าและหลกัสตูรการศกึษาท่ีแตกตา่งไปในแตล่ะประเทศแตล่ะ
พืน้ท่ีและเป็นไปในแนวทางเดียวกับทางสหภาพยโุรปก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นแกนหลกัไว้ด้วย ใน
ส่วนของกระบวนการประเมินควรจะทบทวนในทกุชัน้ปีและควรจะมีการปรับใช้ให้อยู่ในระดบัการ
ประเมินตามสภาพจริงรายบุคคล บุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ท่ีอยู่ในกระบวนการของ
ระบบการศกึษาจะต้องมีการพฒันาสมรรถนะไอซีทีด้วย 

Dockstader (1999, pp. 73-75) ได้เสนอกระบวนการสอนทกัษะเทคโนโลยี และการ
ทดสอบตามสมรรถนะได้ดงันี ้1) ทกัษะไหนท่ีต้องการสอนต้องอยู่ในงานท่ีสัง่ 2) ต้องใช้รูปแบบ
กระบวนการสอนเข้ามาชว่ย ซึง่ได้ยกกรณีศกึษาท่ีประสบผลส าเร็จในการผสานเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาท่ี Jerome School District โดยเน้นการผสมผสานเทคโนโลยีในหลกัสตูรซึ่งต้องให้หลกัสตูร
เป็นหลกั ไมใ่ชใ่ห้เทคโนโลยีเป็นหลกัในการพฒันาหลกัสตูร มีกระบวนการและขัน้ตอน ดงันี ้

1.  เลือกวิชาท่ีจะสอน 
2. เลือกทกัษะหรือสมรรถนะไอซีทีใดท่ีจะสอน 
3. ออกแบบบทเรียน 
4. น าไปใช้กบัผู้ เรียน 
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5. ประเมินผล 
6. ปรับปรุงบทเรียน เพ่ือท่ีจะน าไปใช้กับบทเรียนต่อไปได้ (Dockstader, 1999, 

pp. 73-75) 
หน่วยงานด้านหลกัสตูรและการประเมินหลกัสตูรของประเทศออสเตรเลีย (ACARA: 

Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) (ACARA, 2010) ไ ด้ เ ส นอ
แนวทางเสริมสร้าง การรู้เทา่ทนัไอซีทีท่ีมุง่เน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญ
ทางเทคนิค (Technical Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีที ไว้ว่า นักเรียนสามารถพัฒนา
สมรรถนะไอซีที โดยการใช้ไอซีที เป็นตวัช่วยในการท างานและใช้เพ่ือการเข้าถึงข้อมลูและจดัการ
กับข้อมูล ใช้ในการแก้ปัญหา ใช้เพ่ือตดัสินใจ ใช้เพ่ือการส่ือสาร ใช้เพ่ือการแสดงออกความคิด
สร้างสรรค์ และใช้เพ่ืออธิบายเหตผุลอย่างเชิงประจกัษ์ อีกครัง้ยงัมีความจ าเป็นต่อนกัเรียนเร่ือง
การพฒันาข้อความรู้ ทกัษะ และการท าความรู้ความเข้าใจโดยใช้การคิดอย่างมีเหตผุลขัน้พืน้ฐาน 
รายงานใช้เพ่ือการประชุมโดยมีไอซีที เป็นเคร่ืองสนบัสนุนในการประชุม และยงัท าให้นกัเรียนมี
ความรู้ความสามารถท่ีจะส่งถ่ายข้อมูลเหล่านี จ้ากไอซีที  ในสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยัง
สภาพแวดล้อมอ่ืน (ยกตวัอย่างเช่น จากโรงเรียนไปสู่สถานท่ีท างาน หรือเครือข่ายทางสงัคมใน
บริบทอ่ืน ๆ ) ซึ่งการใช้ไอซีที ดงักล่าวมีความส าคญัในทกุ ๆ ด้าน นัน่คือการใช้ไอซีที การคิดโดยมี
ไอซีที เป็นฐาน บนความรู้ความเข้าใจและทราบถึงข้อจ ากดัและความสามารถของเทคโนโลยีนัน้ ๆ 
ซึ่งมีผลกระทบตอ่ทัง้ตวับคุคล, เป็นกลุ่ม, ชมุชน, และองค์กร ซึ่งนกัเรียนจะมีการพฒันาสมรรถนะ
ไอซีที เม่ือนกัเรียนปฏิบตัดิงัข้อตอ่ไปนี ้

ประยกุต์ใช้ (Apply) : การให้นกัเรียนได้ประยกุต์ใช้ในส่ือสงัคมอยา่งเหมาะสม และมี
การคิดทบทวนความถูกต้องเหมาะสมในการแก้ปัญหาและการท างาน โดยใช้กระบวนการ 
พิจารณาความคิดตามหลกัจริยธรรม (Ethical Protocols) กับตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และ
ฝึกฝนการจดัการและด าเนินการปฏิบตังิานไอซีที 

การจัดการ (Manage) ปฏิบัติการด้วยไอซีที (Operate ICT): การให้นักเรียนได้
ประยุกต์ข้อความรู้ทางเทคนิคและทักษะ , จัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficiently), อยา่งมีประสิทธิผล (Effectively) และอยา่งเหมาะสม และมีปฏิสมัพนัธ์ กบั ICT 

การสืบเสาะกับไอซีที (Investigate with ICT): การให้นักเรียนเกิดการวางแผนงาน 
และกลัน่กรองข้อมลูท่ีสืบค้นมาได้, การระบแุหล่งท่ีมาและการเข้าถึงข้อมลูท่ีมาจากแหล่งข้อมลูท่ี
ตา่งกนั และการพิสจูน์หรือยืนยนัความถกูต้องของข้อมลูอยา่งซ่ือสตัย์ หนกัแนน่ (integrity) เม่ืออยู่
ในขัน้ตอนสืบเสาะกบัค าถาม, หวัข้อ หรือปัญหา 



  
 

37 

สร้างสรรค์ด้วยไอซีที (Create with ICT): การให้นกัเรียนได้ใช้ ICT ในการผลิตหรือ
น าเสนอไอเดีย, แบบแผนงาน, ขัน้ตอนกระบวนการ และผลผลิต เพ่ือสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหา 
เพ่ือท้าทาย หรือเพ่ือศกึษาและเรียนรู้จากพืน้ท่ีการท างานจริง 

การส่ือสารด้วย ICT (Communicate with ICT): แลกเปล่ียนไอเดียความคิด และ
ข้อมูลกับผู้ อ่ืน ในขณะท่ีตนเองยึดมั่นกับการพิจารณาความคิดของตนเองโดยมีหลักจริยธรรม
เพ่ือให้ตนบรรลเุปา้หมายอย่างถกูต้องเหมาะสมด้วย (Ethical Protocols) การแลกเปล่ียนกบัผู้ อ่ืน
นีเ้พ่ือการส่ือสารของบริบทตา่ง ๆ (วตัถปุระสงค์, ผู้ ฟัง และเทคโนโลยี) 

เม่ือศกึษาแนวทางการสนบัสนนุการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของส านกับริหารงานการ
มธัยมศกึษาตอนปลาย สพฐ(2559) พบว่ามีระบบด้านตา่ง ๆ สนบัสนนุการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี ้1) ระบบด้านมาตรฐานการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้มุ่งเน้นทักษะความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเกิดกับผู้ เรียน  2) ระบบด้านการ
ประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเน้นส าคญัคือ เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการ
ปฏิบัติของผู้ เ รียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและ
ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ 3) ระบบด้านหลกัสตูรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีจดุเน้น
คือ การสอนให้เกิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 และสามารถสร้างนวตักรรมและวิธีการเรียนรู้
ในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเกือ้หนุน โดยการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน
ค้นคว้า หรือศึกษาสิ่งท่ีสนใจ และนักเรียนกับครูจะต้องร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงหลายสาระวิชาเข้าด้วยกนั 
ไม่ใช่สอนแตด้่านเนือ้หาวิชาแตย่งัรวมถึงวิธีการสอนของครูอีกด้วย ถ้าครูสอนแยกเป็นรายวิชาจะ
ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง การศึกษาหาความรู้ต้องเป็นไปอย่างอิสระภายใต้การแนะน า
ของครู การศกึษาเพ่ือเสริมสร้างนัน้ ครูต้องใช้เวลาให้เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างรากฐานความรู้ให้
นกัเรียน โดยต้องมีความตอบสนองความสนใจของนกัเรียนท่ีตา่งกนั ซึง่องค์ประกอบเหล่านี ้ท าให้
คณุค้นพบความสามารถ และความสนใจของนกัเรียน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พฒันาทักษะ
ต่าง ๆ ของตนให้ก้าวหน้าต่อไป 4) ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 และ 5) ระบบ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Environment) ดงันี ้

1. สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกือ้หนนุเพ่ือชว่ยให้การเรียนการสอนบรรลผุล 



  
 

38 

2. สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทัง้ในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วมกัน
แบง่ปันสิ่งปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศระหว่างการรวมทัง้การบรูณาการหลอมรวมทกัษะหลกั สู่การปฏิบตัิใน
ชัน้เรียน 

3. สร้างผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งท่ีปฏิบตัิจริงตามบริบทโดยเฉพาะการเรียน
แบบโครงงาน 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงส่ือเทคโนโลยีเคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
คณุภาพ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์ร่วมกนักบัการเรียนจากแบบเรียนด้วยบทบาทของครูใน
ตารางการเข้ากิจกรรมต้องไม่นัง่อยู่เฉยต้องเดินไปสงัเกตการท างานของนกัเรียน และร่วมฟังการ
อภิปรายของนกัเรียนทกุกลุ่ม ครูต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกลุม่ตามท่ีนกัเรียนร้องขอ วิธีการสอนแบบ
นี ้ครูมีบทบาทเป็นผู้แนะน า ผู้จดัการและผู้อ านวยความสะดวกเท่านัน้ จึงจะเป็นการเรียนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยครูต้องสนใจว่าเด็กแสดงความเป็นตวัของตนเอง และแสดงตอ่ผู้ อ่ืนอย่างไร
บ้าง รวมทัง้ต้องสนใจว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง โดยสร้างโอกาสท่ีจะประยกุต์ทกัษะเชิงบูรณาการ
ข้ามสาระเนือ้หาและสร้างระบบการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency Based) การน า
ทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นของแตล่ะวิชาหลกั อนัได้แก่ สาระความรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสาระความรู้
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กระตุ้นให้นกัเรียนสร้างทกัษะการปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง เป็นการ
น าไปสูร่ะบบการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน ท่ีเน้นความสามารถในการปฏิบตั ิ(Performance) 
ภายใต้เง่ือนไข (Condition) การใช้เคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ท่ีระบไุว้ให้ได้มาตรฐาน (Standard) ตาม
เกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) และมีหลกัฐานการปฏิบตัิ (Evidence) รวมไปถึงการ
ประเมินผลและการตรวจสอบได้ ท่ีสอดคล้องกบัการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จะมีการก าหนด
เกณฑ์ความสามารถท่ีผู้ เรียนพึงปฏิบตัิได้ตามหลกัสูตร ท่ีเรียกว่า เกณฑ์ความสามารถ จดัท าขึน้
เพ่ือความแน่ใจว่าผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัหนึ่ง ๆ จะมีทกัษะและความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตามท่ี
ต้องการเป็นหลักสูตรท่ีไม่ได้มุ่งเร่ืองความรู้หรือเนือ้หาวิชาท่ีอาจมีความเปล่ียนแปลงได้ตาม
กาลเวลาแต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะความสามารถเจตคติและค่านิยมอันจะมีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนัและ เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนในอนาคต หลกัสตูรนีมี้โครงสร้างแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนปฏิบัติในแต่ละระดับการศึกษาและในแต่ละ
ระดับชัน้ ทักษะและความสามารถจะถูกก าหนดให้มีความต่อเน่ืองกัน โดยใช้ทักษะและ
ความสามารถท่ีมีในแตล่ะระดบัเป็นฐานส าหรับเพิ่มพนูทกัษะและความสามารถในระดบัท่ีสูงขึน้
ต่อไป การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ จึงมีกรอบมาตรฐาน
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สมรรถนะเป็นตวัก าหนดความรู้ และทกัษะ ท่ีคาดหวงัว่าผู้ เรียนจะสามารถปฏิบตัิภาระงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เม่ือเรียนจบหลักสูตรแล้ว และสามารถวัดและประเมินผลได้ตามเกณฑ์การ
ปฏิบตัท่ีิก าหนด 

ดงันัน้ สรุปได้ว่า สามารถสร้างหลกัสูตรท่ีเน้นสมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งเป็นหลกัสูตรท่ี
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีท่ีมุง่เน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีทีได้ โดยหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างการรู้เท่าทนัไอซีที 
ของพัชรพล ธรรมแสง และคณะ (Thammasaeng et al., 2016) นัน้เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้
เฉพาะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึง่เขาได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ควรน าหลกัสตูรดงักลา่วไปบรูณาการกบั
รายวิชาในกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ 

จากการศึกษางานวิจัยของช่อบุญ จิรานุภาพ(2554, น. 210-214) ซึ่งงานวิจัยได้
ศกึษาพฒันาตวับง่ชีร้วมความส าเร็จการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัเรียนมธัยมศกึษา ผู้ ให้
ข้อมลูประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ 11 คน และกลุ่มผู้บริหารรวมถึงครูผู้สอนในโรงเรียนมธัยมศกึษา
จ านวน 541 คน และนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 2,275 คน จาก 55 โรงเรียน ใน 4 
ภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่าแนวทางเสริมสร้าง การรู้เท่าทันไอซีทีท่ีมุ่งเน้นความรู้ความสามารถ
พืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีที จาก
งานวิจยันีไ้ด้แก่ การใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบย่อยท่ีมีค่าบ่งชีค้วามส าเร็จ 
คือ ความสามารถของนกัเรียนในการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยการใช้ไอซีที เป็นองค์ประกอบท่ีมีคา่
น า้หนกัเป็นบวก ดงันัน้จะเห็นได้ว่าหากจะเสริมสร้างการรู้เท่าทนัไอซีทีให้มีระดบัท่ีมากขึ น้ได้นัน้
จะต้องให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสร้างสารสนเทศใหม่ขึน้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้และการแก้ปัญหาของนกัเรียน รวมทัง้ให้นกัเรียนมีการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วย
การใช้ไอซีทีก็จะชว่ยสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีได้ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยในส่วนแนวทางส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีดงักล่าว
พบว่า เป็นการพฒันาหลกัสูตร ศึกษาวิธีสอน หรือพฒันาตวับ่งชีค้วามส าเร็จในการใช้ไอซีที แต่
งานวิจยัท่ีศกึษาการสง่เสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีในรายวิชาแกนหลกั วิชาตา่ง ๆ ยงัมีน้อย และยงัเป็น
ภาพรวมหลกัสตูรไม่ได้มุ่งพฒันาการรู้เท่าทนัไอซีทีไปกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาแกนหลกั
ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามท่ีมารูซิค และ วิสโควิค  (Marusic & Viskovic, 2012, p. 18) ได้ตัง้
ข้อเสนอแนะไว้วา่ควรบรูณาการสมรรถนะไอซีที โดยบรูณาการให้เป็นการบรูณาการข้ามสาระวิชา 



  
 

40 

ไม่เพียงแตจ่ะแทรกสมรรถนะไอซีทีเท่านัน้ ควรจะตัง้ความคาดหวงัของผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ตาม
กลุม่สาระนัน้ด้วย 

สรุปได้ว่า เม่ือศกึษารูปแบบการสอน หรือวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใดบ้าง ท่ีช่วย
สง่เสริมการรู้เท่าทนัไอซีที พบวา่ยงัไมมี่งานวิจยัใดท่ีศกึษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีช่วยสง่เสริมได้อย่าง
ครบถ้วนตามการแบ่งองค์ประกอบย่อยของการรู้เท่าทนัไอซีทีโดยครบในทกุด้านองค์ประกอบ มี
เพียงการมุ่งเน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical 
Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีที งานวิจยัส่วนใหญ่เป็นการประเมินตนเองของนกัเรียนหรือ
นิสิตนกัศกึษา แล้วสรุปตวับง่ชีห้รือกรอบนโยบายเพ่ือสง่เสริมเท่านัน้ดงัท่ีได้กล่าวอธิบายไปข้างต้น 
อาจมีการสัมภาษณ์ครู หรือมีแบบวัดในรูปแบบข้อสอบท่ีแตกต่างเพิ่มขึน้มา แต่ไม่มีการระบุ
ลกัษณะท่ีเจาะจงของหลกัสตูรหรือวิธีสอนว่าเป็นแบบใด ส่วนหลกัสตูรท่ีงานวิจยัต่าง ๆ ได้ศกึษา
ไว้นัน้ ยงัเป็นภาพรวมหลกัสตูร ตวัอยา่งงานวิจยัท่ีสร้างหลกัสตูรท่ีเสริมสร้างการรู้เท่าทนัไอซีที ของ
พชัรพล ธรรมแสง และคณะ (Thammasaeng et al., 2016) นัน้เป็นหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้เฉพาะใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ แตย่งัไม่ได้มุ่งพฒันาการรู้เท่าทนัไอซีทีไปกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
แกนหลกัในกลุ่มสาระตา่ง ๆ ผู้วิจยัสามารถน าข้อเสนอแนะจากงานวิจยัท่ีได้ศกึษาดงัท่ีได้กล่าวไป
ข้างต้นนัน้ ท าให้สามารถสรุปวิธีท่ีน ามาส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีได้ คือ การเข้าถึงไอซีทีของ
นกัเรียน การใช้ไอซีทีและฝึกปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง ใช้ไอซีทีในการค้นคว้าความรู้ใหม่  ๆ และการ
ก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียน (วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านไอซีทีของ
ผู้ เรียนเพ่ือฝึกปฏิบตัิก็จะสามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีได้ (ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) การใช้
ไอซีทีในการเรียนการสอน โดยให้นกัเรียนมีการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยการใช้ไอซีที และจะต้องให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสร้างสารสนเทศใหม่ขึน้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้หรือการแก้ปัญหาของนักเรียน (ช่อบุญ จิรานุภาพ, 2554, น. 210-214) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dockstader (1999, pp. 73-75) ท่ีระบุการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที หากก าหนด
ภาระงานซึ่งต้องการส่งเสริมทกัษะใดให้ระบุทกัษะนัน้ลงในชิน้งานหรือภาระงาน และสอดคล้อง
กบัวิธีการประเมินการรู้เท่าทนัไอซีทีในบางด้านสามารถประเมินได้จากภาระงาน ซึ่งงานวิจยัของ
พชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค(2560) ได้ออกแบบแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีทีไว้ การรู้เท่าทนัไอซีที เป็น
องค์ประกอบย่อยด้านหนึ่งของทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ซึง่มีองค์ประกอบด้วยกนั 
3 ด้าน ได้แก่ 1) การรู้เท่าทันสารสนเทศ ( Information Literacy) 2) การรู้เท่าทันส่ือ (Media 
Literacy) และ 3) การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ การรู้เท่าทันไอซีที 
( Information and Communication Technology, ICT Literacy) (East Carolina University, 
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2011, p. 20; Pacific Policy Research Center, 2010, p. 11; The Partnership for 21st Century 
Skills, 2011, p. 10; น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ , 2556, น. 55-58; วิจารณ์ พานิช , 2555, น. 19; 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2556, น. 20; ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สพฐ., 2559, น. 15-16)  

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาตวับ่งชีร้วมความส าเร็จ 
และปัจจยัท่ีท าให้สง่เสริมทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี แตย่งัไมมี่รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเฉพาะสง่เสริมทกัษะในด้านนีอ้ยา่งชดัเจน ดงันัน้ผู้วิจยัจงึศกึษารูปแบบการสอนจากเอกสาร
และงานวิจยัเพิ่มเตมิพบวา่ มีรูปแบบการสอนท่ีสามารถสง่เสริมการรู้เทา่ทนัส่ือซึง่เป็นองค์ประกอบ
ย่อยด้านหนึ่งของทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีซึ่งส่งเสริมได้ คือ งานวิจยัของสุมาลี 
เชือ้ชยั (2560) ท่ีได้ศกึษาเปรียบเทียบการสอนแบบสืบเสาะ กบัการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง
ท่ีมีตอ่ความสามารถในการรู้เทา่ทนัส่ือของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่การสอนแบบสืบเสาะสามารถสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิจารณญาณได้
ในทุกขัน้การเรียนการสอน และการใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
สงัเคราะห์ความรู้ด้วยตวัผู้ เรียนเอง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ซึ่งกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และการคิดวิจารณญาณดงักล่าว สามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือได้ เม่ือศึกษานิยาม
ของการรู้เทา่ทนัส่ือ มีองค์ประกอบบางด้านท่ีสอดคล้องกบัการศกึษาของผู้วิจยัคือ การเลือกรับส่ือ 
การวิเคราะห์หรือตีความหมายของสารหรือสารสนเทศท่ีอยู่ในส่ือ การประเมินคุณค่าความ
น่าเช่ือถือ และการน าไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับการรู้เท่าทนัไอซีทีในส่วนของความรู้พืน้ฐานในด้าน
ความเช่ียวชาญด้านไอซีที (ICT proficiency) โดยรูปแบบการสอนแบบสืบ หรือการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry) ท่ีศึกษาได้นีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพร ช่ืนวิญญา )2554(  ท่ี
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีผสมผสานกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะกับรูปแบบท่ีใช้
หลกัการ ดงันี ้1) การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าท่ีท าให้ผู้ เรียนสนใจ 2) การแสวงหาสารสนเทศอยา่งมีระบบ 
3) การขยายความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน 4) การสะท้อนความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ 5) การ
ประเมินกระบวนการและผลงาน และ 6) ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมาย 
โดยใช้สง่เสริมการรู้สารสนเทศของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ซึง่วดัด้วยแบบทดสอบการรู้
สารสนเทศแบบอตันยั พบวา่สามารถสง่เสริมการรู้สารสนเทศซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยด้านหนึ่งใน
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีของนกัเรียนได้ และเม่ือศกึษานิยามของการรู้สารสนเทศ
ในงานวิจัยนี ้พบว่า มีองค์ประกอบบางด้านท่ีสอดคล้องกับการศึกษาของผู้ วิจัยคือ การรู้
สารสนเทศในด้านการระบสุารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ
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ท่ีรวมถึงการประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีสืบค้นได้ และการน าสารสนเทศไปใช้อย่าง
เหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบัการรู้เทา่ทนัไอซีทีในสว่นของความรู้พืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญด้าน
ไอซีที (ICT proficiency)  

ดังนัน้จากงานวิจัยดังท่ีกล่าวไปข้างต้นนัน้ ผู้ วิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เน่ืองจากสามารถส่งเสริมองค์ประกอบในส่วนของความรู้พืน้ฐานในด้านความ
เช่ียวชาญด้านไอซีที (ICT proficiency) ของการรู้เท่าทันไอซีทีได้ และจากการศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีท่ีได้ศกึษาเอกสารมาแล้วนัน้ ผู้ วิจยัจะผนวกกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยมีการระบุวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยการใช้ไอซีที หรือให้
นกัเรียนใช้ไอซีทีในการสร้างสารสนเทศใหมข่ึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาของนกัเรียน 
(Dockstader, 1999, pp. 73-75; ชอ่บญุ จิรานภุาพ, 2554, น. 210-214) 

2.4 การประเมินการรู้เทา่ทนัไอซีที 
ผู้วิจยัได้ศึกษาการประเมินการรู้เท่าทนัไอซีทีจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า 

การประเมินการรู้เท่าทนัไอซีที มี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มแรก จะประเมินตามองค์ประกอบทัง้ 7 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านการระบุ ด้านการเข้าถึง ด้านการจัดการ ด้านการบูรณาการ ด้านการ
ประเมิน ด้านการสร้างสรรค์ และด้านการส่ือสาร ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งมี
ข้อความรู้ความสามารถพืน้ฐานทัง้หมด 3 ด้านความเช่ียวชาญ ได้แก่ ความเช่ียวชาญด้านการรู้
คิด (Cognitive Proficiency), ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค (Technical Proficiency) และความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Proficiency) และกลุ่มท่ีสอง ประเมิน
การรู้เท่าทันไอซีทีท่ีมุ่งเน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีทีเป็นหลกั โดยไมแ่บง่องค์ประกอบเป็น 7 ด้าน แต่
จะมีองค์ประกอบบางด้านอยูใ่นนิยามของการรู้เทา่ทนัไอซีที ได้แก่ งานวิจยัของศกลวรรณ พาเรือง 
(2554, น. 257), ชอ่บญุ จิราน-ุภาพ (2554, น. 267-268), น า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556, น. 116-
120) โดยใช้แบบสอบถามประเมินตนเองของนิสิต หรือนักเรียน และแบบสัมภาษณ์ครู มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ในปี ค.ศ. 2009 ศูนย์การจัดการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing 
Service, ETS) ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น  ICT Literacy Assessment ช่ื อ ว่ า  iSkills 
(http://www.ets.org/iskills) (น า้ทิพย์ วิภาวิน, 2552, น. 118; พัชรพล ธรรมแสง, 2559, น. 42) 
แบบประเมินนีใ้ห้ผู้ เรียนตอบค าถามจากการค้นหาสารสนเทศในเว็บไซต์ โดยแบง่เป็น 2 ระดบั คือ
ระดบัพืน้ฐาน หรือ Core และระดบัสูง หรือ Advanced มีโจทย์ท่ีเป็นสถานการณ์ให้ผู้ตอบบอก

http://www.ets.org/iskills
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วิธีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามต้องการ แบบประเมินนีใ้ช้เวลา 1 ชัว่โมง 15 นาที เพ่ือวดั
การรู้เท่าทนัไอซีทีตามองค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน โดยมีคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา อนัประกอบไปด้วยนกัวิชาการด้านการศึกษา 18 คน ก าหนดเกณฑ์
คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้1) คะแนนมาตรฐานขัน้พืน้ฐานในระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็น 
165 คะแนน และ 2) คะแนนเกณฑ์ระดบัสูง ในอดุมศกึษา คิดเป็น 575 คะแนน (น า้ทิพย์ วิภาวิน, 
2552, p. 118) 

แบบประเมิน ICT Literacy Assessment ช่ือว่า iSkills ของ ศนูย์การจดัการทดสอบทาง
การศึกษา Educational Testing Service: ETS (Educational Testing Service, 2003)  แบ่ง
ออกเป็น 7 มาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 2 มาตรฐานการรู้เท่าทนัไอซีที 7 มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 

การรู้เท่าทนัไอซีท ี

ค านิยาม 

1. มาตรฐานด้านการระบุ

สารสนเทศ (Define) 

ความสามารถในการใชเ้ครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
เพื่อระบุความตอ้งการสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการเข้าถึง 

(Access) 

ความสามารถในการรวบรวม และ/หรอืการคน้หาสารสนเทศในสงัคม
ดจิทิลั รวมถงึความสามารถในการระบุแหล่งทีม่าของขอ้มลูสารสนเทศ 

3. มาตรฐานด้านการจดัการ 

(Manage) 

ความสามารถในการใชเ้ครื่องมอืทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
ประยุกตใ์ชส้ารสนเทศในองคก์ร หรอืการใชร้ปูแบบการจดัหมวดหมู่
สารสนเทศ 

4. มาตรฐานด้านการ บรูณา

การ (Integrate) 

ความสามารถในการตคีวาม และแสดงขอ้มลูต่าง ๆ โดยการใชเ้ครื่องมอื
ดจิทิลั เพื่อสงัเคราะห ์สรุป เปรยีบเทยีบ และจ าแนกความแตกต่างของ
ขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ ได ้

5. มาตรฐานด้านการ

ประเมินผล (Evaluate) 

การประเมนิระดบัของสารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการตอบสนอง
ตามวตัถุประสงค ์ปัญหาทีต่อ้งการศกึษา รวมทัง้ความทนัสมยัของเน้ือหา 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 
มาตรฐาน 

การรู้เท่าทนัไอซีท ี

ค านิยาม 

6. มาตรฐานด้านการสร้างสรรค์ 

(Create) 

ความสามารถในการสรา้งสรรคส์ารสนเทศใหมโ่ดยใชก้ารปรบัปรุง การ
ประยุกต ์การออกแบบ หรอืการสรา้งใหม่ในบรบิทของการใชไ้อซที ี

 

7. มาตรฐานด้านการสือ่สาร 

(Communicate 

การสือ่ความสารสนเทศในบรบิทสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเลอืกเผยแพร่สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ไมข่ดั
ต่อศลีธรรมและกฎหมาย เลอืกรปูแบบช่องทางในการตดิต่อสือ่สารได้
อย่างเหมาะสม 

 
ท่ีมา:ETS  (Educational Testing Service, 2003; พชัรพล ธรรมแสง, 2559) 
 

ผู้วิจยัพบการประเมินในลกัษณะของกลุ่มแรกในงานวิจยัของ Wisnu and Kridanto 
(2007, p. 20), พชัรพล ธรรมแสง (Thammasaeng et al., 2016, pp. 9-13) และพชัรินทร์ หยก-
พิทกัษ์โชค(2560, น. 74-90) ประเมินโดยใช้แบบสอบโปรแกรมเสมือน, แบบสอบถามจากครู แบบ
วัดทักษะการรู้เท่าทันไอซีทีแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาลักษณะเฉพาะของนิสิตหรือนักศึกษา
ปริญญาตรี  

จากงานวิจยัของ Wisnu and Kridanto (2007) ศึกษาเก่ียวกับการพฒันาเคร่ืองมือ
ส าหรับวดัการรู้เท่าทนัไอซีที เพ่ือให้สามารถบอกระดบัได้ โดยวดับคุลากรใน e-Government โดย
พฒันาแบบทดสอบในลกัษณะโปรแกรมเสมือน ข้อค าถามเป็นรูปแบบของการให้สถานการณ์ และ
ตอบค าถาม หรือมีค าสัง่ให้ปฏิบตังิานบางอยา่ง ผลการศกึษาพบความสมัพนัธ์ในเชิงบวกของรู้เท่า
ทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัการประสบผลส าเร็จในการปฏิบตังิานในส านกังานของ
หนว่ยงานรัฐบาล ซึง่ตวัอยา่งการทดสอบมีดงันี ้
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ตาราง 3 ตวัอยา่งการสอบด้วยแบบทดสอบในลกัษณะโปรแกรมเสมือนของ Wisnu and Kridanto 
(2007) 
 

กระบวนการ ตัวอย่างการสอบ 

ทกัษะเบือ้งต้น - ลาก (Drag) วางข้อมลู บนัทึก คดัลอก การเล่ือนเม้าส์ การใช้เมนู
รายการ (List) 

การเข้าถึง - เลือกและเปิดข้อความในกล่องจดหมาย 
- อา่นข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รับสง่ข้อความอิเล็กทรอนิกส์

ใช้บริการโปรแกรมค้นหา Search Engine, Web Browser 
การจดัการ - จดักลุม่ email address 

- จดัแฟ้มข้อมลูท่ีมีความหลากหลาย 
การบรูณาการ - แสดงสารสนเทศจากโปรแกรมการค้นหา 

- เสนอข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย 
ประเมินผล - เปรียบเทียบและตดัสินสารสนเทศจากโปรแกรมการค้นหาในหวัข้อท่ี

เก่ียวข้อง 
สร้างสรรค์ - สร้างสารสนเทศหรือความรู้ตา่ง ๆ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์ตา่ง 

ๆ 
ส่ือสาร - ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

 

จากสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้ผู้สอบลงมือปฏิบตัใิห้ได้ตามรายการดงัตาราง ท า
ให้สามารถวดัระดบัการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผู้สอบได้ แต่เคร่ืองมือ
ดงักล่าวก าหนดกระบวนการไว้เพียง 6 องค์ประกอบเท่านัน้ ได้แก่ เข้าถึง จัดการ บูรณาการ 
ประเมิน สร้างสรรค์ และการส่ือสาร โดยขาดองค์ประกอบด้าน ระบสุารสนเทศ  

จ า ก ง า น วิ จั ย  “Needs Assessment of Information and Communication 
Technology Literacy (ICT Literacy) of Students in Secondary Educational Service Area” 
โดย พชัรพล ธรรมแสง และคณะ (Thammasaeng et al., 2016, pp. 9-13) ได้ศกึษาการรู้เท่าทนั
ไอซีทีของนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือครูท่ีสอนนกัเรียนระดบัชัน้
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มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 340 คนในเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยใช้เคร่ืองมือ
แบบสอบถามจ านวน 76 ข้อค าถาม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบ ุเข้าถึง จดัการ บรูณา
การ ประเมิน สร้างสรรค์ และการส่ือสาร พบว่าระดบัการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนในเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) พบว่า
อยู่ในควอดรันต์ (จตุภาค) (Quarant) ท่ี 3 ซึ่งแปลความหมายได้ว่าอยู่ในระดบั “จ าเป็นต้องถูก
พัฒนา” (Need to be improved) โดยองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาคือ 
องค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน องค์ประกอบ ได้แก่ ระบุ เข้าถึง จดัการ บูรณาการ ประเมิน สร้างสรรค์ 
และการส่ือสาร ซึ่ง พัชรพล ธรรมแสง และคณะ (Thammasaeng et al., 2016, p. 13) ได้
เสนอแนะหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานของประเทศวา่ควรมีการระบกิุจกรรมในหลกัสตูรท่ีสง่เสริม
การรู้เท่าทันไอซีทีด้วย เพ่ือให้มีการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีของนักเรียน  ส่วนในงานวิจัยการ
พฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างการรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาของพชัรพล ธรรมแสง (2559) ได้เสนอแนวทางการวดั
การรู้เทา่ทนัไอซีทีได้ ดงันี ้

1. วดัทกัษะการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระหว่างเรียน 
2. มีการวดัความรู้เก่ียวกบัการรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้

แบบทดสอบซึง่อาจเป็นแบบทดสอบมาตรฐานท่ีสร้างไว้แล้วหรือแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เอง 
3. ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นกัเรียน และแจ้งจดุประสงค์และวิธีการวดัและประเมินผลให้เรียนทราบก่อนท่ีจะมีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

4. มีการวดัและประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียนและควรเน้นน า้หนกัไปท่ี
ระหวา่งเรียนเน่ืองจากเป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการปฏิบตัมิากกวา่ความรู้ 

งานวิจยัของพชัรพล ธรรมแสง (2559)ใ ช้เคร่ืองมือแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที เป็นแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก พบว่า นกัเรียนมีการรู้เท่าทนัไอซีที ในภาพรวมหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 รวมทัง้สงูขึน้เม่ือพิจารณารายข้อตวัชีว้ดัด้วย 

จากงานวิจัยของพัช รินทร์  หยกพิทักษ์โชค  (2560 , น. 74-90)  ไ ด้พัฒนา
ลกัษณะเฉพาะของแบบวดัทกัษะการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งศตวรรษท่ี 
21 ส าหรับนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยพฒันาเป็นแบบปรนยัหลายตวัเลือก , ปรนยัจบัคู่, 
อัตนัยตอบสัน้ และให้นิสิตเป็นภาระงาน รวมทัง้สิน้จ านวน 36 ข้อ โดยระบุตัวชี ว้ัดจาก
องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีที ทัง้หมด 7 ด้าน องค์ประกอบ ได้แก่ ระบ ุเข้าถึง จดัการ บรูณา
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การ ประเมิน สร้างสรรค์ และการส่ือสาร ตวัอย่างเช่น องค์ประกอบท่ีวดั คือ การระบุ ได้ก าหนด
ตวัชีว้ดั คือ ระบขุอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการ โดยให้ค านิยามว่า เป็นความสามารถในการใช้
ค าถามท่ีชว่ยให้เข้าใจงานหรือขอบเขตของสารสนเทศท่ีต้องการ รวมทัง้การก าหนดขอบเขตเนือ้หา 
รูปแบบสารสนเทศ รวมทัง้เคร่ืองมือเทคโนโลยี และเคร่ืองมือส่ือสาร หรือเป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้ได้
สารสนเทศท่ีต้องการ เม่ือก าหนดนิยามแล้ว จึงระบุรูปแบบข้อค าถามและจ านวนข้อค าถาม 
ส าหรับตวัชีว้ัดดงักล่าว ได้ระบุรูปแบบเป็นปรนัยหลายตวัเลือก จ านวน 2 ข้อ ตวัอย่างลักษณะ
ค าถามนีคื้อ ก าหนดข้อความรายละเอียดเก่ียวกับค าสัง่ภาระงานส าหรับให้นิสิตนกัศึกษาท าการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือน ามาเขียนรายงานหรือน าเสนองานหน้าชัน้เรียน โดยมีหัวเร่ืองให้แต่ไม่ได้ให้
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัข้อย่อย ๆ ท่ีจะต้องมีในรายงาน ซึ่งนิสิตนกัศกึษา จะต้องระบวุ่าหวัข้อยอ่ย 
ๆ ท่ีส าคญัอะไรบ้างท่ีควรจะต้องมีในรายงานตามหวัเร่ืองท่ีก าหนดให้ เป็นต้น เม่ือน าไปทดสอบ 
ผลการทดสอบวดัระดบัการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหง่ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่ามีค่าเฉล่ีย 21.14 คะแนนจากคะแนนเต็ม 35 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 60.40 อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 

อีกกลุ่มงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทาง
เทคนิค (Technical Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีทีเป็นหลกั โดยไม่แบง่องค์ประกอบเป็น 7 
ด้าน แตย่งัมีองค์ประกอบบางด้านอยูใ่นนิยามของการรู้เทา่ทนัไอซีที ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัของ
ศกลวรรณ พาเรือง (2554, น. 257)ในการพัฒนาสมรรถนะไอซีทีของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์
ศกึษาศาสตร์ โดยศกึษาตวับง่ชี ้88 ตวับง่ชีเ้พ่ือสร้างกรอบนโยบายและวดัสมรรถนะการรับรู้ตนเอง
ด้านไอซีทีของนิสิตนกัศึกษา โดยใช้เคร่ืองมือวดัสมรรถนะไอซีที ในรูปแบบแบบสอบถาม โดยวดั
กบักลุ่มตวัอย่าง นิสิตนกัศกึษา จ านวน 633 คน พบว่าสมรรถนะไอซีที ในด้านการประเมินค่าอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ 

จากการศกึษางานวิจยัของช่อบญุ จิรานภุาพ (2554, น. 267-268) ซึ่งศกึษาพฒันา
ตวับ่งชีร้วมความส าเร็จการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน เพ่ือ
เสริมสร้างการรู้ไอซีทีของนกัเรียนมธัยมศึกษา โดยมุ่งเน้นในการวดัสมรรถนะไอซีทีของนกัเรียน
เป็นหลัก เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม ครูผู้ สอน จ านวน 541 คน และนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 2,275 คน จาก 55 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศ พบว่า ตวับง่ชีท่ี้มี
คา่บวก มีจ านวน 11 ตวับง่ชี ้และองค์ประกอบย่อยท่ีมีคา่น า้หนกัมากท่ีสุดคือ ความสามารถของ
นกัเรียนในการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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จากการศึกษางานวิจยัของน า้ทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2556, น. 116-120) ได้พฒันา
แบบวดัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น: การประยุกต์ใช้
แนวคิดการเข้าถึงคณุลกัษณะท่ีมุ่งวดัของแบบสอบ โดยเคร่ืองมือในการวิจยันี ้คือ แบบวดัทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีพัฒนาขึน้ส าหรับนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3 โดยลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประมาณค่า (rating scale) และมาตรประมาณคา่เชิงพฤติกรรม หรือ 
Behaviorally anchored Rating scale (BARS) โดยประยุกต์แนวคิดการเข้าถึงคุณลักษณะท่ีมุ่ง
วดัของแบบสอบ (Test Accessibility) ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาตามโมเดลขององค์กรภาคีเพ่ือการ
เ รียน รู้ทักษะแห่ งศตวรรษ ท่ี  21  (Partnership for 21st Century Skills) ด้ วย เค ร่ือง มือ นี ้
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 1)องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) 2) องค์ประกอบทักษะด้านสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี 
(Information Media and Technology Skills) มีตวัชีว้ดั คือ การรู้สารสนเทศ, การรู้เทา่ทนัส่ือ, การ
รู้เท่าทนัไอซีที และองค์ประกอบสดุท้าย คือ 3) องค์ประกอบทกัษะชีวิตและการท างาน (Life and 
Career Skills)โดยระบพุฤติกรรมบง่ชีใ้นองค์ประกอบทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ใน
ตวัชีว้ดัการรู้เท่าทนัไอซีที ไว้วา่ประกอบด้วยพฤตกิรรมบง่ชี ้ได้แก่ 1) ใช้โปรแกรมจดัพิมพ์งานได้ 2) 
ใช้โปรแกรมในการสร้างตารางได้ 3) ใช้โปรแกรมในการน าเสนองานได้ 4) ใช้โปรแกรมการค้นหา
ข้อมลูได้ 5) ใช้โปรแกรมในการส่ือสารข้อมลู ในงานวิจยันี ้ได้ใช้เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ครูผู้สอน
ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 24 คน เพ่ือระบุพฤติกรรมท่ีส่งเสริม(ด้านบวก) และ
พฤติกรรมท่ีเป็นอปุสรรค ขดัขวางการเกิดทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านตา่ง ๆ ซึ่งการ
แปลผลข้อมลูใช้ ระดบัเปอร์เซ็นไทล์ แบง่เป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัสงู, คอ่นข้างสงู, ระดบัคอ่นข้าง
ต ่า และระดับต ่า จากการวัดกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 1,860 คน เม่ือพิจารณาผลจากการวดัโดย
ใช้แบบวดัทกัษะฯดงักล่าว ในด้านองค์ประกอบทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี พบว่า 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และปีท่ี 3 ในภาคกลางมีระดบัทกัษะฯต ่า และนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีระดบัทกัษะฯต ่า ส่วนภาคเหนือนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีระดบัทกัษะนีใ้นระดบัคอ่นข้างต ่า และภาคใต้มีระดบัทกัษะฯคอ่นข้างสงู และ
ระดบัสงู 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยการประเมินการรู้เท่าทันไอซีที ดงักล่าวข้างต้น 
ผู้ วิจยัใช้วิธีประเมินท่ีมีกรอบแนวคิดการประเมินตามองค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน ประกอบด้วย ระบุ 
เข้าถึง จดัการ บรูณาการ ประเมิน สร้างสรรค์ และการส่ือสาร ประเมินได้จากแบบวดัท่ีมีลกัษณะ
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เฉพาะท่ีวัดการ รู้ เท่าทันไอซีที  (The Test Item Specifications Scales of 21st Century ICT 
Literacy) ซึ่งมีลกัษณะแบบวดัเป็นแบบปรนยัหลายตวัเลือก, ปรนยัจบัคู่, อตันยัตอบสัน้ ซึ่งผู้วิจยั
ปรับจากแบบวดัการรู้เทา่ทนัไอซีทีของ พชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค (2560, น. 74-90) 

2.5 ตวัชีว้ดัการรู้เท่าทนัไอซีที 
จากการศกึษาเอกสารตา่ง ๆ ผู้วิจยัสรุปความหมาย การรู้เทา่ทนัไอซีทีไว้ว่า หมายถึง 

การท่ีบคุคลสามารถใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
การระบุปัญหา การเข้าถึง จดัการ บูรณาการ ประเมิน สร้างสรรค์สารสนเทศ และติดต่อส่ือสาร 
เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา ในหวัข้อนีจ้ึงสงัเคราะห์ขอบเขตของตวัชีว้ดัพฤติกรรมท่ีใช้
ประเมินการรู้เท่าทันไอซีที ตามองค์ประกอบของการรู้ เท่าทันไอซีทีทัง้ 7 ด้าน (Educational 
Testing Service, 2003) 

องค์กรภาคีเ พ่ือทักษะการเ รียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (The Partnership for 21st 
Century Skills) (The Partnership for 21st Century Skills, 2011) ระบตุวัชีว้ดัการรู้เท่าทนัไอซีที 
ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 

1. การใช้เทคโนโลยีในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส าหรับ  การวิจัย จัดการ ประเมิน 
สารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เพ่ือการส่ือสาร เคร่ืองมือในการเช่ือมต่อ
เครือข่าย ในสังคมเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน และ
สร้างสรรค์สารสนเทศ เพ่ือท าหน้าท่ีในเศรษฐกิจฐานความรู้ 

3. การเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเข้าใจ ว่า
เก่ียวข้องกบัประเดน็จริยธรรมและกฎหมาย (สรัญญา จนัทร์ชสูกลุ, อจัศรา ประเสริฐสิน, และ วรา-
สนุนัท์ (2559, น. 28) ) 

โดยงานวิจยัท่ีสอดคล้องกับการแบ่งองค์ประกอบเป็น 7 ด้าน ดงักล่าว ผู้ วิจยัศึกษา
จากงานวิจัยของพัชรินทร์ หยกพิทักษ์โชค (2560) ระบุตัวชีว้ัดพฤติกรรมทักษะการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนิสิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ได้
ระบตุวัชีว้ดัพฤตกิรรม ดงันี ้
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ตาราง 4 ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมตามองค์ประกอบทัง้ 7 ด้านของพชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค (2560) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

1.ระบ ุ(Define) 1.1ระบุสารสนเทศ 

 

การบอกรายละเอยีดย่อย ๆ ของ
สารสนเทศทีต่อ้งการจากหวัขอ้ทีก่ าหนด 

 

1.2 ระบขุอบเขตของ

สารสนเทศ 

 

ความสามารถในการใช้ค าถามทีช่่วยให้เข้าใจงาน

หรือขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ การก าหนด

เนือ้หา รูปแบบของสารสนเทศ รวมทัง้เคร่ืองมือ

ดิจิทลั หรือโปรแกรมที่จะชว่ยให้ได้สารสนเทศตาม

ต้องการ 

1.3 การเลอืก

สารสนเทศ 

การเลอืกหวัข้อเร่ือง หรือเลอืกสารสนเทศบางสว่น

จากสารสนเทศที่มี ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดได้ 

2. เข้าถงึ (Access) 2.1 ก าหนดกลยทุธ์การ

สบืค้น 

ความสามารถในการสร้างหรือรวบรวมค าค้นจาก

หวัข้อที่ก าหนดให้การเลอืกฐานข้อมลูเว็บไซต์ทีจ่ะ

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสบืค้น รวมทัง้กระบวนการ

ในการสบืค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการ 

2.2 การค้นคืน

สารสนเทศ 

การเรียกหาแฟม้ข้อมลู สารสนเทศที่มีอยูแ่ล้วมาใช้

งาน สามารถตดิตัง้โปรแกรมตา่ง ๆ ที่มีความ

จ าเป็นส าหรับเข้าถึงสารสนเทศตา่ง ๆ ที่ต้องการ 

3. จดัการ (Manage) 3.1 การจดัหมวดหมู่

สารสนเทศ 

การแยกสารสนเทศที่มีลกัษณะคล้ายกนัให้อยูใ่น

หมวดหมูเ่ดยีวกนั 

3.2 การจดัเก็บ

สารสนเทศ 

การเลอืกสารสนเทศที่มคีวามส าคญัเพื่อจดัเก็บ 

รวมทัง้เร่ืองสารสนเทศที่ไมต้่องการเพื่อท าการลบ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

4. บรูณาการ 

(Integrate) 

4.1 ใช้เคร่ืองมือดจิิทลั ใน

การวเิคราะห์สารสนเทศ 

การแยกความเหมือนและความแตกตา่งของ

สารสนเทศจากแหลง่ตา่ง ๆ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการใช้

จ าแนก 

4.2 การเช่ือมโยง

สารสนเทศที่มาจาก

แหลง่ข้อมลูดิจิทลั 

การเช่ือมโยงและระบบสารสนเทศจากแหลง่ข้อมลู

ดิจิทลัตา่ง ๆ เลอืกใช้แอปพลเิคชนัหรือโปรแกรมตา่ง ๆ 

ร่วมกนัเพือ่ให้ได้สารสนเทศตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการ 

5. ประเมิน (Evaluate) 5.1 การตดัสนิระดบั

สารสนเทศ 

การเลอืกสารสนเทศที่มคีณุภาพสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่

ก าหนด แล้วบอกระดบัความจ าเป็นของสารสนเทศวา่

มีความจ าเป็นหรือไม ่

5.2 การใช้ประโยชน์จาก

สารสนเทศ 

การตดัสนิใจการเลอืกสารสนเทศที่มีความนา่เช่ือถือ

และก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ 

5.3 การแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึน้กบัสารสนเทศ 

ความสามารถในการระบปัุญหาที่เกิดขึน้ กบั

สารสนเทศ รวมทัง้แก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

6. สร้างสรรค์ (Create) 6.1 การออกแบบ ความสามารถในการวางแผน คิดรูปแบบสารสนเทศ ให้

นา่สนใจ เข้าใจได้งา่ย และเหมาะสมกบัข้อมลูสารสนเทศที่

ต้องการ 

6.2 การสร้าง

สารสนเทศ 

ความสามารถในการผลติสารสนเทศ ในรูปแบบท่ี

หลากหลายโดยใช้โปรแกรมตา่ง ๆ  

 

7. การสือ่สาร 

(Communication) 

7.1 การใช้ภาษาใน

การสือ่สาร 

ความสามารถในการสง่ข้อมลูสารสนเทศให้แก่ผู้ รับสาร

ด้วยวจันภาษา หรืออวจันภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจได้

ง่าย 

7.2 การใช้สือ่และ

เทคโนโลยี 

ความสามารถในการเลอืกใช้สือ่เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

การสือ่สาร 

7.3 กฎหมายและ

จริยธรรมในการ

สือ่สาร 

ความสามารถในการมีวจิารณญาณในการเผยแพร่ข้อมลูที่

ไมข่ดัตอ่กฎหมายและคณุธรรมจริยธรรม 

 
การระบุตวัชีว้ดัพฤติกรรมเพ่ือวดัการรู้เท่าทนัไอซีที ในกรอบขององค์ประกอบทัง้ 7 

ด้าน ยงัมีงานวิจยัของ พชัรพล ธรรมแสง (2559) ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ีศกึษากลุ่มตวัอย่างในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น โดยมีตวัชีว้ดั ดงันี ้
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ตาราง 5 ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมตามองค์ประกอบทัง้ 7 มาตรฐาน ของพชัรพล ธรรมแสง (2559) 
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดพฤตกิรรม 

การระบุหรอืนิยาม 
(Define)  

1. สามารถระบุปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการสบืคน้  

2. สามารถระบุความตอ้งการสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได ้

3. สามารถก าหนดขอบเขตของขอ้มลูทีต่อ้งการได ้

4. สามารถระบุประเดน็หรอืหวัขอ้ของขอ้มลูทีต่อ้งการอย่างครบถว้น 

5. สามารถก าหนดประเภทของขอ้มลูทีต่อ้งการก่อนการสบืคน้ 

6. สามารถ ก าหนดแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นไปไดก้่อนการท าการสบืคน้ 

7. สามารถส ารวจแหล่งขอ้มลูไดอ้ย่างหลากหลาย 

8. สามารถเลอืกแหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการและวตัถุประสงค์ 

9. สามารถเลอืกแหล่งขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่ายสะดวกและรวดเรว็ 

10. สามารถพจิารณาถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการสบืคน้ขอ้มลู 

11. สามารถพจิารณาความคุม้คา่ของขอ้มลูทีไ่ดร้บักบัเวลาทีใ่ช ้

12. สามารถพจิารณาความคุม้คา่ของขอ้มลูทีไ่ดร้บักบังบประมาณทีใ่ช ้

การเขา้ถงึ 
(Access) 

1. สามารถก าหนดวธิใีนการสบืคน้ขอ้มลูก่อนลงมอืสบืคน้ 

2. สามารถเลอืกใชว้ธิกีารสบืคน้ขอ้มลูทีห่ลากหลาย 

3. สามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอืทีห่ลากหลายในการสบืคน้ขอ้มลู 

4. สามารถเลอืกใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการสบืคน้ขอ้มลู 

5. สามารถเลอืกใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสมในการสบืคน้ขอ้มลู 

6. สามารถก าหนดค าส าคญั keyword เพื่อการสบืคน้ไดเ้หมาะสมกบัขอ้มลูที่

ตอ้งการ 

7. สามารถใชเ้ทคนิคพเิศษในการก าหนดความจ าเพาะเจาะจงของการสบืคน้

ขอ้มลู 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 
มาตรฐาน ตัวชีว้ัดพฤตกิรรม 

การเขา้ถงึ 
(Access) (ตอ่) 

8. สามารถก าหนดวธิกีารสบืคน้ขอ้มลูไดเ้หมาะสมกบัชนิดและแหล่งขอ้มลู 

9. รูจ้กัใชว้ธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการอย่างหลากหลาย 

10. เลอืกใช ้แหล่งขอ้มลูมากกวา่ 1 แหล่งในการสบืคน้ขอ้มลูเรือ่งเดยีวกนั 

11. มกีระบวนการสบืคน้ขอ้มลูทีท่ าใหไ้ดข้อ้มลูอย่างรวดเรว็ถูกตอ้งและครบถว้น 

12. มวีธิกีารในการเลอืกขอ้มลูทีต่รงกบัความตอ้งการจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

 

การจดัการ 

(Manage) 

1. สามารถจดัระเบยีบขอ้มลูโดยแบ่งตามประเภทของขอ้มลูได ้

2. สามารถจดัระบบขอ้มลูตามวนัและเวลาทีส่บืคน้มาได ้

3. สามารถจดัระเบยีบขอ้มลูโดยใชร้ปูแบบทีส่ะดวกต่อการคน้คนืในภายหลงั 

4. สามารถจดักลุ่มขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั 

5. สามารถเกบ็ขอ้มลูไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยัจากการถูกท าลาย 

6. สามารถเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัชนิดของขอ้มลู 

7. สามารถเกบ็ขอ้มลูในสือ่บนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสม 

8. สามารถเลอืกใชว้ธิใีนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีเ่หมาะสม 

 

การประเมิน 

(Evaluate)  

 

1. สามารถประเมนิเพื่อคดัเลอืกขอ้มลูไดต้รงกบัความตอ้งการสารสนเทศ 

2. สามารถประเมนิเพื่อการเลอืกขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัหวัขอ้หรอืประเดน็ทีไ่ด้ 

    ก าหนดไว ้

3. สามารถประเมนิขอ้มลูในเบือ้งตน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 

    การศกึษา 

 



  
 

55 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดพฤตกิรรม 

การประเมิน 

(Evaluate)  

(ตอ่) 

4. สามารถประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูก่อนน าไปใช ้

5. สามารถประเมนิความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลูก่อนน าไปใช ้

6. สามารถประเมนิความทนัสมยัของขอ้มลูก่อนน าไปใช ้

7. สามารถประเมนิความถูกตอ้งของขอ้มลูก่อนน าไปใช ้

8. สามารถประเมนิว่าขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ 

    ของขอ้มลู 

9. สามารถประเมนิว่าขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืได้ 

10. สามารถประเมนิวา่ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากวธิกีารสบืคน้ทีถู่กตอ้งเหมาะสม 

11. นกัเรยีนสามารถบอกไดว้่าขอ้มลูใดมลีขิสทิธิ ์

การบรูณาการ 

(Integrate)  

 

1. สามารถแยกขอ้มลูตามหวัขอ้หรอืประเดน็ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2. รูแ้ละเลอืกใชข้อ้มลูทีต่รงกบัความตอ้งการ 

3. รูแ้ละไม่เลอืกใชข้อ้มลูทีไ่มต่รงกบัความตอ้งการ 

4. สามารถจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการน าไป 

    ใชง้าน 

5. รูว้่าขอ้มลูใดมคีวามสมัพนัธก์นัและไม่สมัพนัธก์นั 

6. มวีธิกีารในการพจิารณาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่ ีความแตกต่างกนั 

7. สามารถน าขอ้มลูทีส่มัพนัธก์นัมาสรุปเป็นสารสนเทศใหม่ได ้

8. สามารถพจิารณาความเหมอืนของขอ้มลูเรื่องเดยีวกนัทีม่าจากแหล่งขอ้มลู    

    ทีแ่ตกต่างกนั 

9. สามารถพจิารณาความแตกต่างของขอ้มลูเรื่องเดยีวกนัทีม่าจาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดพฤตกิรรม 

การบรูณาการ 

(Integrate)  

(ต่อ) 

    แหล่งขอ้มลูทีต่่างกนั 

10. สามารถหาเหตุผลทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างของขอ้มลูเรื่องเดยีวกนัทีม่า 

      จากแหล่งขอ้มลูทีต่่างกนั 

11. สามารถน าขอ้มลูทีห่ลากหลายมาสรา้งเป็นสารสนเทศใหม่ 

12. สามารถน าสารสนเทศทีไ่ดม้าสรุปเป็นความคดิรวบยอด 

13. สามารถน าประเดน็ทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัมาเรยีบเรยีงเป็นเรื่องเดยีวกนั 

การสรา้งสรรค ์
(Create) 

1. สามารถปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูหรอืสารสนเทศเมื่อเหน็ว่าขอ้มลูหรอืสารสนเทศนัน้ยงั

ไม่สมบรูณ์ 

2. สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อสนบัสนุนและน ามาแกไ้ขขอ้มลูทีเ่หน็ว่าไม่ถูกตอ้ง 

3. สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อสนบัสนุนการปรบัปรุงขอ้มลูทีเ่หน็ว่าไม่ทนัสมยั 

4. สามารถน าขอ้มลูทีส่บืคน้ไดม้าประยุกตใ์ชเ้พื่อสรา้งสารสนเทศหรอืเป็นผลงานใหม ่

5. เลอืกใชฮ้ารด์แวรไ์ดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการสรา้งผลงาน 

6. เลอืกใชซ้อฟตแ์วรไ์ดเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการสรา้งผลงาน 

7. สามารถสรา้งผลงานโดยค านงึถงึความเขา้ใจของตนเองและของผูอ้ื่นเสมอ 

8. สามารถสรา้งผลงานในรปูแบบทีต่รงกบัความตอ้งการและการน าไปใช ้
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 
มาตรฐาน ตัวชีว้ัดพฤตกิรรม 

การสือ่สาร 
(Communicate) 

1. สามารถแลกเปลีย่นสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการเรยีนหรอืการท างานกบัผูอ้ื่น 

    อย่างเหมาะสม 

2. สามารถน าเสนอสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสมกบัผูร้บัในแต่ละกลุ่ม 

3. สามารถน าเสนอสารสนเทศผ่านเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศที ่

    เหมาะสม 

4. สามารถแสดงความคดิเหน็ต่อผลงานของบุคคลอื่นผ่านสือ่ต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

5. สามารถตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นผ่านเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

    อย่างถูกตอ้ง 

6. ใชภ้าษาตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นผ่านเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

    อย่างชดัเจนและ เหมาะสม 

7. ทบทวนวธิกีารตดิต่อสือ่สารเมื่อพบว่าการสือ่สารนัน้ไม่ประสบผลส าเรจ็ 

8. ค านึงถงึความรูส้กึของบุคคลอื่นเมื่อสือ่สารผ่านเครื่องมอืทางดา้น  

    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. เขา้ใจถงึความคดิเหน็ของบุคคลอื่นทีแ่ตกต่างจากความคดิเหน็ของ 

    ตนเอง 

10. รูแ้ละปฏบิตัติามขอ้ตกลงการตดิต่อสือ่สารผ่านเครื่องมอื ICT 

11. สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ ( International Society for Technology in 

Education, ISTE) (International Society for Technology in Education Students, 2007) มี
จุดประสงค์ของการก่อตัง้คือการน าพาและให้บริการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการใช้
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เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดตวัชีว้ดัตามมาตรฐานการด าเนินงานของนกัเรียน ซึ่ง
ข้อมูลแต่ละมาตรฐานนีก้ าหนดกรอบการเตรียมพร้อมนักเรียน เพ่ือให้เป็นผู้ เรียนท่ีใช้เทคโนโลยี
ทางการศกึษาในการพฒันาคณุภาพชีวิตได้ โดยตวัชีว้ดัความส าเร็จของนกัเรียนระบคุวามสามารถ
การใช้เทคโนโลยีของผู้ เรียนตามระดบัชัน้ตัง้แต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
เสนอแนะว่าในกิจกรรมการเรียนการสอนควรจะพบคุณลักษณะดังกล่าวท่ีผู้ เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในแตล่ะระดบัชัน้ของตนเองได้ ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษาตวัชีว้ดั ท่ีผู้ เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศกึษาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มีดงันี ้

1. อธิบายและแสดงแนวคิดหรือกระบวนการในการใช้แม่แบบหรือแผนท่ี
ความคดิ 

2. สร้างภาพเคล่ือนไหวหรือวีดีทัศน์สารคดีเก่ียวกับเหตุการณ์ในโรงเรียนหรือ
ชมุชน 

3. รวบรวมข้อมลูตรวจสอบรูปแบบและใช้ข้อมลูในการตดัสินใจโดยใช้เคร่ืองมือ
ดจิิทลั 

4. เข้าร่วมโครงการการเรียนแบบร่วมมือกนักบัชมุชนโดยการเรียนรู้ออนไลน์ 
5. ประเมินสารสนเทศโดยใช้ทรัพยากรดิจิทัลเพ่ือก าหนดความน่าเช่ือถือของ

บรรณาธิการรวมทัง้ก าหนดความทนัสมยัและความถกูต้องของเนือ้หาสาระ 
6. ใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผลเพ่ือก าหนดปัญหาท่ีมาจาก

เนือ้หาสาระตา่ง ๆ  
7. เลือกและใช้อปุกรณ์และทรัพยากรดจิิทลัเพ่ือท าให้งานส าเร็จและแก้ไขปัญหา 
8. ใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบหลกัสตูรจากมมุมองท่ีหลากหลายทาง

วฒันธรรมร่วมกบัผู้ เรียนคนอ่ืน ๆ  
9. รวบรวมไฟล์ประเภทตา่ง ๆ เพ่ือสร้างและน าเสนอเอกสารหรืองานน าเสนอ 
10. พัฒนาและใช้ยุทธศาสตร์ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจ าวนั 
จากกรอบตวัชีว้ดัของสมาคมเทคโนโลยีการศกึษานานาชาติ (International Society 

for Technology in Education, ISTE) ดงักล่าว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาได้จดัท าหลกัสูตรท่ี
ก าหนด การรู้เทา่ทนัไอซีที โดยตัง้เป็นกรอบสมรรถนะ (Competency) ซึง่ก็เป็นตวัชีว้ดัพฤตกิรรมท่ี
สามารถประเมินผู้ เรียนได้ (California Emerging Technology Fund (CETF), 2008, p. 3)  ดัง
ตารางท่ี 6 
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ตาราง 6 สมรรถนะ หรือตวัชีว้ดัพฤตกิรรมท่ีสามารถประเมินผู้ เรียนได้ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา 
 

มาตรฐาน ค านิยาม ตัวชีวั้ดพฤตกิรรม 

การเข้าถึง 

(Access) 

การรู้เก่ียวกบัวิธีการเก็บรวบรวม 

และ/หรือ การค้นคืนสารสนเทศ 

(Retrieve) 

การคน้หา สบืคน้ และการเรยีกใช้
สารสนเทศในสภาพแวดลอ้มดจิทิลั 

 

การจดัการ 
(Manage) 

การประยกุตใ์ชร้ปูแบบการจดั
ระเบยีบหรอืแบบแผนการจดั
หมวดหมู่ 

ปฏบิตักิารจดัระเบยีบพืน้ฐานของ
ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึได้ เพื่อการสบืคน้ 
และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

การบูรณาการ 
(Integrate) 

 

การตคีวามขอ้มลู และการแสดง
ขอ้มลูสารสนเทศโดย การสรปุ, 

การเปรยีบเทยีบ และอธบิาย
ความแตกต่างของขอ้มลูทีม่ ี
ความขดัแยง้กนัได ้

การตคีวาม และการแสดงขอ้มลู
สารสนเทศโดยใชเ้ครือ่งมอื
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการวเิคราะห ์การสรปุ
เปรยีบเทยีบความแตกต่าง ของ
ขอ้มลูสารสนเทศจากหลากหลาย
แหล่ง 

การประเมนิ 
(Evaluate) 

ตดัสนิใจเกีย่วกบัคุณภาพ 
ความเกีย่วขอ้ง ความมี
ประโยชน์ หรอืความมี
ประสทิธภิาพ ของขอ้มลู
สารสนเทศ 

ตดัสนิใจไดว้่าสารสนเทศใดมคีวาม
ทนัสมยั ความเหมาะสม และความ
เพยีงพอของสารสนเทศ และแหล่ง
สารสนเทศ เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ดา้นรวมทัง้การก าหนด
ลขิสทิธิ,์อคต,ิ และล าดบัเหตุการณ์ 

(Timeline) ของทรพัยากร 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

มาตรฐาน ค านิยาม ตัวชีวั้ดพฤตกิรรม 

การสรา้งสรรค ์
(Create) 

การสรา้งสารสนเทศดว้ยการ
ปรบัแต่ง,การประยกุต,์การ

ออกแบบ,การประดษิฐ ์หรอืการ

เขยีนสารสนเทศทีเ่ป็นผลงานทีม่ ี
ลขิสทิธิไ์ด ้

การปรบัการประยกุต์ การออกแบบ 
หรอืการคดิประดษิฐส์ารสนเทศ ดว้ย
สภาพแวดลอ้มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร หรอืไอซที ี(ICT) เพื่อ

อธบิายเหตุการณ์,การแสดงความคดิ

ความรูส้กึ หรอืการสนบัสนุนเหตุผล 
หรอืการใชว้ธิกีารโตแ้ยง้บนพืน้ฐาน
ของเหตุผลในการสนับสนุน แสดง
มมุมองหรอืทศันะได ้

การสื่อสาร 
(Communicate) 

สื่อสารขอ้มลูสารสนเทศทีม่ ี
อทิธพิลไปสู่ผูช้มสารสนเทศนัน้ซึง่
มคีวามแตกต่างหลากหลายผ่าน
การใชส้ื่อทีเ่หมาะสม 

การสื่อสารการปรบั และน าเสนอ
สารสนเทศทีถู่กตอ้งเหมาะสมใน
บรบิท (ผูช้ม,สื่อ) ในสภาพแวดลอ้ม

บรบิทดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร หรอืไอซที ี(ICT) และมี

การสื่อสารส าหรบัผูช้มอยา่งเท่าเทยีม
กนั 

 

ส่วนในประเทศไทยนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จดัท า
มาตรฐานหลักสูตรของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนระดบัชัน้มัธยม  
ศกึษาโดยมีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามระดบัชัน้ ซึ่งผู้วิจยัสนใจศกึษาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัราย
ปีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เฉพาะตวัชีว้ดัพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีตรงตามนิยามใน
กรอบขององค์ประกอบทัง้ 7 ด้านของการรู้เทา่ทนัไอซีที ดงันี ้

1. บอกความหมายบทบาทความส าคญัและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. อธิบายเก่ียวกบัข้อมลูและประมวลผลข้อมลูให้เป็นสารสนเทศใหม่ 
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3. อธิบายลกัษณะส าคญัและองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ใช้เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูและติดตอ่ส่ือสาร

ได้ 
5. ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตอ่ส่ือสารได้ 
6. มีจริยธรรมและคณุธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัรายปีของนักเรียน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และตวัชีว้ัด
พฤติกรรมของนกัเรียนดงักล่าวนัน้ตรงกบัตวัชีว้ดัในงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน 
ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Proficiency) คือด้านสมรรถนะไอซีทีเป็นหลกั โดย
ไมแ่บง่องค์ประกอบเป็น 7 ด้าน แตย่งัมีองค์ประกอบบางด้านอยูใ่นนิยามของการรู้เท่าทนัไอซีที ซึง่
ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัของศกลวรรณ พาเรือง (2554, น. 257) ในการพฒันาสมรรถนะไอซีทีของ
นิสิตนกัศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยศึกษาและวดัสมรรถนะการรับรู้ตนเองด้านไอซีทีของ
นิสิตนกัศกึษา โดยใช้เคร่ืองมือวดัสมรรถนะไอซีที ในรูปแบบแบบสอบถามโดยการประเมินตนเอง 
เม่ือผู้วิจยัศกึษาตวัชีว้ดัพฤติกรรมในงานวิจยัของ ศกลวรรณ พาเรือง (2554, น. 257) แล้วพบว่า
ประเดน็สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ด้านท่ี 1-8 ในบางสมรรถนะสอดคล้อง
กับองค์ประกอบการรู้เท่าทนัไอซีทีในการระบุ การเข้าถึง จดัการ บูรณาการ ประเมิน สร้างสรรค์
สารสนเทศ และการส่ือสาร ในบางสมรรถนะ ในท่ีนีจ้ะเรียงตามองค์ประกอบ 7 ด้านดงักล่าว และ
เลือกประเดน็สมรรถนะท่ีสอดคล้องตามลกัษณะดงักลา่ว เพ่ือให้เข้าใจและจดักลุม่ได้ง่ายขึน้ ดงันี ้
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ตาราง 7 ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมตามสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ 
ศกลวรรณ พาเรือง (2554) 
 

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชีวั้ดพฤตกิรรมตามสมรรถนะฯ 

1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT 

Knowledge) 

 

1.1 ยกตวัอยา่งและเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน ด้านงานพิมพ์ 

งานค านวณ และน าเสนอ เช่น Word, Excel, Power Point 

1.2 สามารถแนะน าความรู้การใช้เครือขา่ยเบือ้งต้นได้ เช่น การ

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

1.3 สรุปความรู้พืน้ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตอ่

วิชาชีพครู เชน่ ด้านการคดัเลือกสารสนเทศ เก็บข้อมลู สรุป 

1.4 ยกตวัอยา่งซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชนั บนแท็บเล็ต และสมาร์ท

โฟนได้ 

2. เข้าถึง (Access) 2.1 เลือกใช้ค าค้น (Keyword) เพ่ือสืบค้นสารสนเทศจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้แบบ online และ offline 

 2.2 เลือกใช้ Search Engine และ Web Browser เพ่ือการสืบค้น

ข้อมลู เพ่ือปฏิบตังิานได้ 

 2.3 พิจารณาแหลง่ข้อมลู ในการสืบค้นสารสนเทศ จากส่ืออิเล็กรอ

นิกส์ท่ีมีความนา่เช่ือถือได้ 

 2.4 เข้าถึงสารสนเทศทางการศกึษา โดยการ ใช้วิดีโอคลิปทาง

การศกึษา เชน่ จาก Youtube และใช้โปรแกรมเปิดไฟล์วิดีโอได้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชีวั้ดพฤตกิรรมตามสมรรถนะฯ 

3. จดัการ (Manage) 

 

3.1 ปฏิบตังิานโดยใช้โปรแกรมสเปรทชีท เชน่ Excel เพ่ือจดัการ

ข้อมลูเชิงปริมาณ เพื่อการวิจยัในชัน้เรียน การตดัเกรด การหา

คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 

3.2 สืบค้นเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

3.3 ยกตวัอยา่ง หรือจดักลุม่ โปรแกรมอรรถประโยชน์ เชน่ 

โปรแกรมจดัการไฟล์ (File Manager), การสแกนดสิก์ (Disk 

scanner), การจดัพิน้ท่ีเก็บข้อมลู (Disk Defragmentater) 

4. ใช้ไอซีที (Use) 

 

4.1 ปฏิบตังิานประจ าด้านเอกสารงานค านวณตดัเกรดวิจยัในชัน้

เรียนและงานน าเสนอโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปงานส านกังานได้

เชน่ Word, Excel Power Point 

4.2 จดัท าส่ือน าเสนอในรูปแบบไฟล์น าเสนอ PowerPoint ไฟล์

วีดีโอในยทูปูและสะบดัตอ่และแตง่รูปภาพเพ่ือท าส่ือได้ 

4.3 ใช้โปรแกรม Spreadsheet ปฏิบตังิานได้เชน่ Excel ก าหนด

สตูรค านวณเพ่ือตดัเกรดรวมคะแนนคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐานท ากราฟแสดงผลข้อมลูเป็นต้น 

4.4 ปฏิบตังิานโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ Email ได้ 

4.5 มีทกัษะการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชีวั้ดพฤตกิรรมตามสมรรถนะฯ 

5. ประเมิน (Evaluate) 

 

5.1 ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การใช้ส่ือด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีวยัแตกตา่งกนั 

เชน่ ผู้ใหญ่และเด็ก และตามพืน้ฐานของผู้ เรียน 

5.2 จดัระดบัส่ือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ

น าไปใช้ให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีวยัตา่งกนั และตามพืน้ฐานของ

ผู้ เรียนได้ 

5.3 คดัเลือกสารสนเทศตามระดบัความน่าเช่ือถือได้ ในส่ือ

อินเทอร์เน็ต 

5.4 ประเมิน และตรวจสอบความนา่เช่ือถือจากเอกสารใน

อินเทอร์เน็ตได้ 

5.5 ประเมินเปรียบเทียบ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ ระบบไอที เพ่ือ

เลือกใช้อยา่งคุ้มคา่ 

6. สร้างสรรค์หรือผลิตส่ือ 

(Create) 

 

6.1 จดัท าส่ือวีดีทศัน์เชน่ไฟล์วีดีโอตดัตอ่ไฟล์วีดีโอเชน่ส่ือโฆษณา

ท าส่ือมลัตมีิเดีย หรือส่ือประสมการตกแตง่ภาพออกแบบกราฟฟิก

ได้ 

6.2 ออกแบบส่ือให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถ

แตกตา่งกนัได้ 

6.3 ตะหนกัถึงความส าคญัในการใช้ส่ือให้เหมาะสมกบั ผู้ เรียนท่ีมี

ระดบัความสามารถแตกตา่งกนั 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชีวั้ดพฤตกิรรมตามสมรรถนะฯ 

6. สร้างสรรค์หรือผลิตส่ือ 

(Create) (ตอ่) 

6.4 ผลิตส่ือให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีมีระดบัความสามารถแตกตา่ง

กนัได้ 

6.5 ท าส่ือออนไลน์เพ่ือประกอบการเรียนการสอนได้เชน่กนัใน

เว็บไซต์เว็บเพจท่ีนา่สนใจเป็นกรณีศกึษาในรายวิชาเป็นต้น 

6.6 จดัท าส่ือการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมผู้ เรียนให้มีแนวคดิเชิง

บวก 

7. การส่ือสาร 

(Communication) 

 

7.1 ท าส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาชีพได้ 

7.2 ใช้ เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดเพ่ือการศกึษาแลกเปล่ียนความรู้

ระหวา่งครูวิชาชีพครูทัง้ในและตา่งประเทศ 

7.3 จดัท าส่ือประเภทเว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดเพ่ือการศกึษา

แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งครูวิชาชีพครูทัง้ในและตา่งประเทศ 

7.4 เห็นความส าคญัตอ่การใช้เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดเพ่ือ

การศกึษาแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งครูวิชาชีพครูทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

 

8. จรรยาบรรณในการใช้

ส่ือสารสนเทศ (Ethical) 

8.1 ประพฤติตนท่ีดีในเร่ืองการไมล่ะเมิดผลงานผู้ อ่ืนและให้

ความส าคญัตอ่การอ้างอิงตามหลกัวิชาการ 

8.2 อธิบายหลกัการพืน้ฐานของพ.ร.บ. วา่ด้วยการกระท าผิดทาง

คอมพิวเตอร์ 2550 เพ่ือถ่ายทอดผู้ อ่ืนได้ 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชีวั้ดพฤตกิรรมตามสมรรถนะฯ 

8. จรรยาบรรณในการ

ใช้ส่ือสารสนเทศ 

(Ethical) (ตอ่) 

8.3 ประพฤติตนและสนบัสนนุผู้ เรียนให้ตระหนกัเร่ืองมารยาทใน

การรับสง่อีเมลและตระหนกัตอ่การแสดงความคิดเห็นในส่ือ

สาธารณะ 

 
การรู้เท่าทนัไอซีที เป็นการรวมไว้ทัง้ความเช่ียวชาญทางด้านความรู้ความเข้าใจและ

ด้านเทคนิคประกอบกัน ซึ่งจะท าให้บุคคลเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด(ศลิษา เล่ียมสุวรรณ, 2555, น. 78) 
เม่ือนักเรียนมีการใช้ไอซีที ในการเรียนรู้ของนักเรียนจะสามารถส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที ของ
นักเรียนได้ จะเห็นได้ว่า หากการเสนอและระบุทักษะทางเทคนิค (Technical Proficiency) อัน
หมายรวมถึงสมรรถนะไอซีที ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถพืน้ฐานในส่วนของความเช่ียวชาญด้าน
เทคนิค ของการรู้เทา่ทนัไอซีที อยูใ่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบการศึกษา
ไว้ด้วย ซึ่งการใช้ไอซีทีเป็นการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีได้ โดยสามารถส่งเสริมในส่วนของ
องค์ประกอบย่อยทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งนั่นเอง เห็นได้จากผลการวิจัยของ วันดี โค้ไพบูลย์
(2555) ท่ีพบวา่การใช้ไอซีทีของนกัเรียนชว่ยสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีด้วย 

งานวิจัยของวันดี โค้ไพบูลย์(2555, น. 196-197) จัดอยู่ในกลุ่มงานวิจัยท่ีมุ่งเน้น
ความรู้ความสามารถพืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Proficiency) คือด้าน
สมรรถนะไอซีทีเป็นหลัก  และแบ่งองค์ประกอบเป็น 6 ด้าน จากการศึกษาบางด้านตรงกับ
องค์ประกอบบางด้านอยู่ในนิยามของการรู้เท่าทนัไอซีที ได้แก่ สืบค้น จดัการ ประเมิน สร้างสรรค์ 
บรูณาการ ส่ือสาร ซึง่งานวิจยันีศ้กึษาสมรรถนะไอซีทีของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 4,985 
คน 194 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามให้นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเป็นการประเมินตามการรับรู้
ของนกัเรียน 

ทกัษะการรู้เท่าทนัไอซีที เฉพาะความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในงานวิจยัของวนัดี โค้ไพบลูย์(2555) มีดงันี ้
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1. รู้หลกัการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปิด-ปิดเคร่ือง 
การส ารองข้อมลูเป็นต้น 

2. รู้จกัคณุประโยชน์ของโปรแกรมส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point ในการ
ใช้งานตา่ง ๆ เชน่งานพิมพ์งานค านวณ และงานน าเสนอเป็นต้น 

3. รู้วิธีใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์และโปรแกรมมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมสแกนไวรัสโปรแกรมบีบอดัไฟล์โปรแกรมดหูนงัฟังเพลงโปรแกรมพจนานุกรมโปรแกรม
แปลงไฟล์วีดีโอโปรแกรมสร้างงานแอนิเมชัน่เป็นต้น 

4. รู้วิธีการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายหรือระบบไร้สายผ่านระบบ
เครือขา่ย Lan WiFi หรือการเช่ือมตอ่ผา่นซิมการ์ดโทรศพัท์ 

5. รู้วิธีการสมคัรเป็นสมาชิกเว็บไซต์ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ เช่น
อีเมล เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชนัสนทนาเชน่ Facebook, LINE, Skype เป็นต้น 

6. ทราบแนวปฏิบตักิฎระเบียบและข้อตกลงในการใช้เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
7. สามารถระบแุละเข้าสูเ่ว็บไซต์แหลง่สารสนเทศท่ีต้องการได้ 
8. สามารถใช้ค าค้น หรือ keyword เพ่ือค้นหาสารสนเทศท่ีต้องการ ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ได้ 
9. สามารถรวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการจากเว็บไซต์หรือแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ

ได้ 
10.สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ไอซีทีพืน้ฐาน เช่น เคร่ืองพิมพ์ กล้องดิจิทลั ล าโพง 

กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานได้ 
11.สามารถลงโปรแกรมท่ีต้องการใช้งานได้ด้วยตนเองเช่นโปรแกรมสแกนไวรัส

โปรแกรมท่ีเป็น search engine หรือเว็บเบราว์เซอร์  โปรแกรมบีบอดัไฟล์โปรแกรมมลัติมีเดียเป็น
ต้น 

12. สามารถจดัการไฟล์ และโฟลเดอร์ ในหน่วยความจ าส ารอง ทัง้ฮาร์ดดิส และ 
Flash Drive ได้เชน่สแกนไวรัสสร้างเปล่ียนช่ือ ย้าย ลบ เป็นต้น 

13. สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายผ่านระบบ
เครือขา่ย Lan, WiFi หรือการเช่ือมตอ่ผา่นซิมการ์ดโทรศพัท์เป็นต้นได้ด้วยตนเอง  

14. ระบผุลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการใช้ไอซีที ทัง้ในด้านบวกและด้านลบได้ 
15. สามารถเลือกใช้สารสนเทศท่ีมีความถกูต้องเป็นปัจจบุนัและน่าเช่ือถือมาใช้

งานเชน่ท ารายงานหรือน าเสนอข้อมลูหน้าชัน้เรียน 
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16.สามารถเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับการบ้าน หรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย เช่นใช้โปรแกรม Excel ท ากราฟ, ใช้โปรแกรม PowerPoint สรุปประเด็นส าคญัของ
รายงาน และน าเสนอหน้าชัน้เรียนเป็นต้น 

17. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและพฒันาผลงานให้มีความโดดเด่นและ
แปลกใหมไ่ด้ 

18. สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้างผลงานมัลติมีเดียท่ีมีทัง้ตัวอักษร 
รูปภาพภาพเคล่ือนไหวและเสียง 

19. สามารถใช้โปรแกรมด้านงานพิมพ์เชน่ Word สร้างเอกสารและรายงานได้ 
20. สามารถใช้โปรแกรมด้านงานค านวณ  เช่น Excel สร้างสูตรค านวณ และ

น าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางและกราฟได้ 
21. สามารถใช้โปรแกรมด้านงานน าเสนอ เช่น PowerPoint สร้างผลงานใน

รูปแบบส่ือน าเสนอและใช้โปรแกรมในการน าเสนอผลงานได้ 
22. สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลูกบัผู้ อ่ืนผา่นทางอีเมลได้ 
23. สามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ อ่ืน ผ่านสงัคมออนไลน์

เชน่ Facebook LINE  Skype เป็นต้น 
24. สามารถเผยแพร่ความรู้หรือผลงานของตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชน่

การโพสต์การแบง่ปัน การแชร์ การเช่ือมโยงหรือสร้างลิงค์ข้อมลูบนเว็บไซต์เป็นต้น 
25. ตระหนกัวา่คอมพิวเตอร์และเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นตอ่การเรียน

การพฒันาตนเองและการใช้ในชีวิตประจ าวนั สนใจและพฒันาความรู้ความสามารถด้านไอซีที อยู่
เสมอ 

26.น าข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น ภาพ และข้อความมาใช้ในรายงาน โดยมีการ
อ้างอิงแหลง่ท่ีมา 

27 ใช้อุปกรณ์ไอซีที และข้อมูลหรือผลงานของคนอ่ืนต่อเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
เทา่นัน้ 

28. ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง  ๆ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพเพลง และ
ภาพยนตร์เป็นต้น จากเว็บไซต์ อยา่งถกูลิขสิทธ์ิ 

และงานวิจยัของช่อบญุ จิรานภุาพ (2554, pp. 267-268) ก็จดัอยู่ในกลุ่มงานวิจัยท่ี
มุ่งเน้นความรู้ความสามารถพืน้ฐาน ในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Proficiency) 
คือด้านสมรรถนะไอซีทีเป็นหลกัเชน่เดียวกนั ศกึษาพฒันาตวับง่ชีร้วมความส าเร็จการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างการรู้ไอซีทีของนกัเรียนมธัยมศกึษา 
โดยมุ่งเน้นในการวัดสมรรถนะไอซีทีของนักเรียนเป็นหลัก เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม กับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2,275 คน จาก 55 โรงเรียนใน 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศ 
พบว่า ตัวบ่งชีท่ี้มีค่าบวกและองค์ประกอบย่อยท่ีมีค่าน า้หนักมากท่ีสุดคือ ความสามารถของ
นกัเรียนในการสร้างสรรค์ชิน้งานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ทกัษะการรู้เท่าทนัไอซีที เฉพาะความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านเทคนิคของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในงานวิจยัของชอ่บญุ จิรานภุาพ (2554) มีดงันี ้

1. สามารถเข้าสู่ระบบ log on , log off และสามารถเปิดและปิดโปรแกรมด้วย
ตนเอง 

2. เข้าใจและใช้งานตามการท างานของปุ่ มซ้ายและขวาของเมาส์ 
3. สามารถตัง้ช่ืออปุกรณ์รับเข้าและอปุกรณ์แสดงผลได้ 
4. สามารถเปิดโปรแกรมได้มากกว่า 1 โปรแกรมในเวลาเดียวกันและสามารถ

สลบัการใช้งานโปรแกรมได้ 
5. สามารถค้นหาแฟ้มข้อมลูในคอมพิวเตอร์ได้ 
6. สามารถสร้างทางลดั  Shortcut บนหน้าจอหรือ Desktop ได้ 
7. สามารถลบไฟล์ท่ีไมต้่องการและสามารถเรียกคืนรายการท่ีถกูสง่ไปยงัถงัขยะ 
8. ทราบวิธีการคดัลอกเอกสารจากฮาร์ดดสิไปยงัท่ีส ารองข้อมลู 
9. รู้จกัโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสตรวจสอบไฟล์ข้อมลูเพื่อปอ้งกนัไวรัส 
10. สามารถตดิตัง้หรืออพัเดทโปรแกรมได้ 
11. สามารถเพิ่ม Hardware ใหม ่ๆ เชน่เคร่ืองสแกนเนอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด จอภาพ

เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 
12. สามารถด าเนินการบ ารุงรักษาระบบขัน้พืน้ฐานโดยใช้เคร่ืองมือระบบเช่นการ

สแกนดสิก์ล้างข้อมลูบนดสิก์ Disk defragmenter 
13. สามารถแทรกและลบหรือปรับเปล่ียนระยะขอบแท็บส่วนหัวส่วนท้ายเลข

หน้าและระยะหา่งบรรทดั 
14. สามารถแก้ไขคดัลอกตดัและวางบล็อกข้อความ 
15. สามารถใช้เมาส์ไปลากกลุ่มข้อความ, เปล่ียนแบบตัวอักษร ขนาดสี และ

รูปแบบ 
16. สามารถใช้การตรวจสอบการสะกด 
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17. สามารถแทรกกราฟิกและไฟล์อ่ืน ๆ Spreadsheet เอกสารอ่ืน ๆ ลงใน
เอกสารได้ 

18. สามารถเขียนสง่ตอบกลบัและสง่ตอ่ข้อความอีเมล์ได้ 
19. ใช้สมดุรายช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัเก็บท่ีอยูอี่เมลของบคุคลและกลุม่ 
20. สามารถสง่ attached file ในการสง่อีเมล์ได้ 
21. ทราบวิธีการบนัทึกเว็บไซต์ท่ีขอบ Bookmark เพ่ือให้สามารถกลบัไปเข้าถึง

ได้ในภายหลงัโดยไมต้่องปอ้นท่ีอยูท่ัง้หมด 
22. ทราบวิธีการดู หรือ Download ขยายเอกสาร และโปรแกรมท่ีเปิดจาก

เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
23. ทราบข้อมลูท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์มีลิขสิทธ์ิ 
24. สามารถแทรกและลบแถวและคอลมัน์ในโปรแกรม Excel 
25. สามารถเขียนหรือสร้างสตูรค านวณใน Excel 
26. สร้างแผนภมูิกราฟแทง่กราฟวงกลมตารางและกราฟเส้นในโปรแกรม Excel 
27. สร้างงานน าเสนอโดยใช้ตวัช่วยสร้างแม่แบบหรือการออกแบบ layout ว่าง

เปลา่ 
28. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบมาตรฐานและการออกแบบแมแ่บบ 
29. สามารถเปล่ียนแบบอักษรข้อความเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือ

ตวัเลขในภาพนิ่งเนือ้หา 
30. สามารถเพิ่มวตัถเุชน่ภาพตดัปะรูปภาพวีดีโอคลิปเสียงในงานน าเสนอได้ 
31. สามารถสร้างตารางและแผนภมูิในงานน าเสนอ 

ดงันัน้ เม่ือเปรียบเทียบเพ่ือหาขอบเขตของตวัชีว้ัดพฤติกรรมการรู้เท่าทันไอซีที ใน
งานวิจยันี ้จงึเปรียบเทียบตามตารางท่ี 8 ดงันี ้

 
 
 



  
 

71 

 

ตา
รา
ง 8
 ต
าร
าง
เป
รีย
บเ
ทีย
บต
วับ
ง่ชี
พ้ฤ

ตกิ
รร
มก
าร
รู้เท

า่ท
นัไ
อซี
ทีจ
าก
งา
นว
ิจยั
ตา่
ง ๆ

  
 



  
 

72 

 



  
 

73 

 



  
 

74 

 

ผู้วิจยัสงัเคราะห์องค์ประกอบย่อย และใช้ขอบเขตตวัชีว้ดัพฤติกรรมการรู้เท่าทนัไอซี
ทีในองค์ประกอบย่อยเพียง 4 ด้าน ได้แก่ บรูณาการ ประเมิน  สร้างสรรค์ และส่ือสารสารสนเทศ 
ตามปัญหาท่ีพบของกลุ่มท่ีศกึษาดงัท่ีได้กล่าวไปในหวัข้อ องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีที ซึง่มี
รายละเอียด ดงันี ้

 
ตาราง 9 ผลการศกึษาตวัชีว้ดัการรู้เทา่ทนัไอซีที ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

ด้านการระบสุารสนเทศ 

(Define) หมายถงึ ระบุ

ขอบเขตของข้อมลู และใช้

เคร่ืองมือไอซีทีน ามาระบุ

ขอบเขตของสารสนเทศที่

ตรงตามความต้องการ  

 

ระบสุารสนเทศที่ตรงตาม

ความต้องการ 

(Educational Testing 

Service, 2003; พชัรพล 

ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ 

หยกพิทกัษ์โชค, 2560) 

- ระบหุวัข้อ เนือ้หา ขอบเขตของเนือ้หา 
และรูปแบบสารสนเทศที่ตรงตามความ
ต้องการ 
(Educational Testing Service, 2003; 
พชัรพล ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ หยก
พิทกัษ์โชค, 2560) 
 
 

ด้านการเข้าถึง (Access) 

หมายถึง การรู้วิธีการเข้าถงึ

ข้อมลู และเลอืกวิธีในการ

สบืค้นสารสนเทศในสงัคม

ดิจิทลั และ ค้นคืน

สารสนเทศจากแหลง่ข้อมลู

ดิจิทลัตา่ง ๆ ได้  

ค้นคืนสารสนเทศ 

(Retrieve) (Educational 

Testing Service, 2003; 

พชัรพล ธรรมแสง, 2559; 

พชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค, 

2560; ศกลวรรณ พาเรือง, 

2554) 

- สามารถสร้างและรวบรวมค าค้น 
(Keywords)  ส าหรับสบืค้นเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ (พชัรพล ธรรม
แสง, 2559; วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555; 
ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

- สามารถระบแุหลง่ข้อมลูช่ือเว็บไซต์หรือ
ฐานข้อมลูส าหรับสบืค้นสารสนเทศที่
ต้องการได้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552; 
วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) 

- สามารถติดตัง้โปรแกรมชว่ยในการดาวน์
โหลด เพื่อเข้าถงึไฟล์ตา่ง ๆ ได้ (ช่อบญุ จิ
รานภุาพ, 2554; วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

ด้านการจดัการ (Manage) 

หมายถึง การจดัการโดยการ

ใช้เคร่ืองมือไอซีที เพื่อ

ประยกุต์ใช้ สามารถจดัเก็บ

ไฟล์ตา่ง ๆ ให้งา่ยตอ่การค้น

คืน เพื่อการใช้ในอนาคต 

 

จดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ 

(California Emerging 

Technology Fund 

(CETF), 2008; 

Educational Testing 

Service, 2003; ช่อบญุ จิ

รานภุาพ, 2554; พชัรพล 

ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ 

หยกพิทกัษ์โชค, 2560; วนั

ดี โค้ไพบลูย์, 2555; 

ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

 

- จดัหมวดหมู ่ไฟล์ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ 
(California Emerging Technology Fund 
(CETF), 2008; Educational Testing 
Service, 2003; พชัรพล ธรรมแสง, 2559; 
พชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค, 2560) 

- จดักลุม่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ หรืออีเมล์ 
ไฟล์ข้อมลูที่แนบจากอีเมล์ในรูปแบบตา่ง 
ๆ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552; วนัดี โค้
ไพบลูย์, 2555; ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

- ลบไฟล์ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ ทีไ่ม่
ต้องการได้ และบนัทกึไฟล์เอกสารจาก
ฐานข้อมลูไปยงัโฟลเดอร์หรือไดร์ฟตา่ง ๆ 
ทีต้่องการได้(ช่อบญุ จิรานภุาพ, 2554; 
ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

ดา้นการบรูณาการ 
(Integrate) หมายถงึการ

แปลความ รวบรวมแลว้
สรุปความ เปรยีบเทยีบ 
โดยใชเ้ครื่องมอืดจิทิลัใน
การ สรุป เปรยีบเทยีบ
สารสนเทศจากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ  

วิเคราะห์สารสนเทศ 

เช่ือมโยงจากหลาย

แหลง่ข้อมลู แล้วสรุปข้อมลู

ในรูปแบบตา่ง ๆ โดยใช้

เคร่ืองมือดิจิทลั (California 

Emerging Technology 

Fund (CETF), 2008; 

Educational Testing 

Service, 2003; พชัรพล 

ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ 

หยกพิทกัษ์โชค, 2560) 

- การเปรียบเทียบสารสนเทศจากจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ ตา่ง ๆ โดย
สงัเคราะห์สารสนเทศที่มีรูปแบบที่
หลากหลายโดยใช้เกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบ จ าแนกความแตกตา่ง แล้ว
น ามาสรุปข้อมลูส าคญัในรูปแบบอื่น ๆ 
โดยใช้เคร่ืองมือดจิิทลั (California 
Emerging Technology Fund (CETF), 
2008; Educational Testing Service, 
2003; กระทรวงศกึษาธิการ, 2552; พชัร
พล ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ หยก
พิทกัษ์โชค, 2560) 
และใช้โปรแกรมพืน้ฐานในการสรุปข้อมลู
ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น ภาพวาด, กราฟ 
เป็นต้น(วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

ดา้นการประเมนิ(Evaluate) 

หมายถงึ การประเมนิระดบั
ของสารสนเทศทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ ตดัสนิ
ระดบัสารสนเทศดจิทิลัทีม่ี
ความจ าเป็น ตดัสนิเกีย่วกบั
คุณภาพ ความน่าเชื่อถอื
ของสารสนเทศและแหล่ง
ฐานขอ้มลูต่าง ๆ ประเมนิ
ปัญหาและแกปั้ญหาที่
เกีย่วขอ้งกบัสารสนเทศได ้

 

คดัเลอืกสารสนเทศ บอก

ระดบัท่ีตรงตามความ

ต้องการ หรือตรงกบัปัญหา

ที่ศกึษา มีความนา่เช่ือถือ

ได้ น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(California Emerging 

Technology Fund 

(CETF), 2008; 

Educational Testing 

Service, 2003; พชัรพล 

ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ 

หยกพิทกัษ์โชค, 2560; 

ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

- เลอืกสารสนเทศที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการ มีความเก่ียวข้องตรงกบัข้อมลูที่
ต้องการ (California Emerging 
Technology Fund (CETF), 2008; 
Educational Testing Service, 2003; พชัร
พล ธรรมแสง, 2559; วนัดี โค้ไพบลูย์, 
2555) 

- บอกประโยชน์ และสามารถตดัสนิ
ประสทิธิภาพของข้อมลู เช่น บอกประโยชน์
เว็บไซต์วา่ให้ข้อมลูสารสนเทศอะไรบ้างที่
เป็นประโยชน์ (พชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค, 
2560) โดยการเลอืกฐานข้อมลูทีใ่ห้
ความหมายของสิง่ที่ต้องการค้นหาได้ดี
ที่สดุ นา่เช่ือถือ และสามารถเลอืกจดัเก็บ
สารสนเทศที่ดีมคีณุภาพได้ (พชัรพล ธรรม
แสง, 2559; วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555; 
ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

ดา้นการสรา้งสรรค ์
(Create) หมายถงึ การปรบั

ใช ้หรอืมกีารประยุกต ์
ออกแบบ ดดัแปลงหรอื
สรา้งสรรคส์ารสนเทศใหม่
โดยใชเ้ครื่องมอืดจิทิลั  

สร้างผลงานท่ีเป็น

สารสนเทศใหมไ่ด้  

(California Emerging 

Technology Fund 

(CETF), 2008; 

Educational Testing 

Service, 2003; พชัรพล 

ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ 

หยกพิทกัษ์โชค, 2560; วนั

ดี โค้ไพบลูย์, 2555) 

- ออกแบบ แก้ไขสารสนเทศ และสร้าง
รูปแบบเอกสาร (California Emerging 
Technology Fund (CETF), 2008; 
Educational Testing Service, 2003; 
พชัรพล ธรรมแสง, 2559; พชัรินทร์ หยก
พิทกัษ์โชค, 2560; วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) 
เช่น น าข้อมลูจากไฟล์ Word ไปสร้างเป็น
สารสนเทศใหมรู่ปแบบตา่ง ๆ เชน่ แผน่
พบั, สร้างกราฟแผนภมูิ, สร้างสือ่วิดีทศัน์ 
(ช่อบญุ จิรานภุาพ, 2554; วนัดี โค้
ไพบลูย์, 2555; ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม 

ดา้นการสือ่สาร 
(Communicate) หมายถงึ 

การสือ่ความสารสนเทศใน
บรบิทสภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
รปูแบบต่าง ๆ โดยไมข่ดัต่อ
จรยิธรรมหรอืผดิลขิสทิธิ ์
เป็นการเผยแพร่ขอ้มลู
สารสนเทศและความรูไ้ปยงั
ผูอ้ื่นหรอืกลุ่มผูค้น 

  

ใช้สือ่ และเทคโนโลยีในการ

สือ่สารสารสนเทศที่สร้างขึน้ 

(California Emerging 

Technology Fund (CETF), 

2008; Educational 

Testing Service, 2003; ช่อ

บญุ จิรานภุาพ, 2554; พชัร

พล ธรรมแสง, 2559; พชัริ

นทร์ หยกพิทกัษ์โชค, 2560; 

วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555; 

ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) 

- ใช้ภาษาในการสือ่สาร มีการจดัรูปแบบ
เอกสารที่ท าให้ผู้ที่เราต้องการเผยแพร่
สารสนเทศรู้สกึสนใจหรือรู้สกึวา่สิง่ที่
น าเสนอมานัน้มีประโยชน์ (พชัรินทร์ หยก
พิทกัษ์โชค, 2560)ตวัอยา่งเช่น การสือ่สาร
จากการตัง้ช่ือเร่ืองหวัข้อที่จะน าเสนอให้
นา่สนใจ โดยเลอืกเผยแพร่สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ไมข่ดัตอ่ศีลธรรมและ
กฎหมาย (California Emerging 
Technology Fund (CETF), 2008; 
Educational Testing Service, 2003; 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2552; พชัรินทร์ 
หยกพิทกัษ์โชค, 2560; ศกลวรรณ พาเรือง
, 2554) เลอืกรูปแบบช่องทางในการ
ติดตอ่สือ่สารได้อยา่งเหมาะสม เช่นสง่
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ สง่ผา่นสือ่โซเชียล
มีเดีย เป็นต้น (วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) 
น าเสนอสารสนเทศทีต้่องการโดยใช้
โปรแกรมตา่ง ๆ ได้ (ช่อบญุ จิรานภุาพ, 
2554; วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) 
 

 

โดยองค์ประกอบด้านการระบุ, เข้าถึง, และการจดัการสารสนเทศ ผู้วิจยัไม่ได้น ามา
ระบตุวัชีว้ดัในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากกลุม่ท่ีศกึษามีผล
การรู้เท่าทนัไอซีทีในองค์ประกอบด้านนีร้ะดบัมาก จึงน าตวัชีว้ดัพฤติกรรมในด้านการบรูณาการ, 
การประเมิน, การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร มาพฒันาและส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 ของกลุม่ท่ีต้องการศกึษา 
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3. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนนุการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Teaching 
Science Through Inquiry) นัน้ ได้มีการพดูถึงกระบวนการนีต้ัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษท่ี 20  วา่เป็น
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีดี เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือค้นคว้าหาค าตอบและน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ (Settlage & Southerland, 2012, p. 191; ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น. 133) 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงและสร้างองค์ความรู้ วิธีการได้มาซึ่งความรู้ สามารถตดัสินใจได้บน
พืน้ฐานของข้อมูลท่ีสมเหตสุมผล เข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และน าประโยชน์ท่ีเกิดขึน้
จากการตดัสินใจไปสูก่ารพฒันาสงัคมได้ ซึง่แนวคดิการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา
ความรู้มาจากแนวคิดของนักการศึกษา เพียเจต์ (Jean Piaget) ซึ่งทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ เป็นทฤษฎีพืน้ฐานมาสู่ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) หรือ
ทฤษฎีสรรคนิยม แตล่ะทฤษฎีผู้วิจยักลา่วโดยสรุป ดงันี ้

ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์ 
ทฤษฎีนีเ้ก่ียวกบัพฒันาการเชาวน์ปัญญาซึง่สรุางค์ โค้วตระกลู (2559, p. 47) ได้

เสนอวา่เป็นทฤษฎีท่ีมีประโยชน์ส าหรับครู เพราะเพียเจต์ได้ศกึษาเก่ียวกบัขัน้ตอนหรือกระบวนการ
ของพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพียเจต์อธิบายว่าระหว่าง
ระยะเวลาตัง้แต่วยัทารกจนถึงวยัรุ่น คนเราจะค่อย ๆ สามารถปรับตวัเข้ากับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
โดยเพียเจต์ได้แบง่พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาออกเป็นขัน้ใหญ่  ๆ 4 ขัน้โดยให้ความหมายในแต่
ละขัน้ (Stage)(สรุางค์ โค้วตระกลู, 2559, น. 49) วา่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 1) ขัน้ระดบัเชาว์ปัญญา 
หมายถึง ระยะเวลาท่ีก่อตัง้ริเร่ิมและรวบรวมความรู้คิด (Mental Operation) หรือเร่ิมพฒันาเชาวน์
ปัญญา  2)การบรรลุถึงขัน้เชาวน์ปัญญาขัน้หนึ่ง จะเป็นรากฐานส าหรับพัฒนาการทางเชาวน์
ปัญญาขัน้ตอ่ไป หรือจะกล่าวได้อีกนยัหนึ่งว่าการพฒันาทางเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งต่อเน่ืองกนั   3)
ระดบัขัน้ของพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งท่ีเป็นไปตามคาดไมส่บัสน คือขัน้แรกต้องมาก่อน
ขัน้ตอ่ไปเป็นล าดบั และ  4)ขัน้พฒันาการของเชาวน์ปัญญาแตจ่ะเป็นรากฐานของขัน้ตอ่ไป  

เพียเจต์เช่ือว่าคนเราทุกคนตัง้แต่เกิดมามีความพร้อมท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและโดยธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้พร้อมท่ีจะมีการริเร่ิมกระท า ซึ่งในพฒันาการทาง
เชาวน์ปัญญาของบุคคลต้องมีการปรับตวัซึ่งประกอบด้วยกระบวนการท่ีส าคญัคือการซึมซาบหรื
อดูดซึม (Assimilation) คือการรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสไปสู่โครงสร้างทางปัญญา  หรือ
กระบวนการคิด และการปรับโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) เม่ือในกระบวนการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเกิดการขดัแย้ง หรือคาดคะเนไม่ถกูต้องเกิดการประหลาดใจ นัน่คือเกิดสภาวะ
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ไม่สมดลุขึน้ ท าให้เกิดการปรับโครงสร้างทางปัญญา ซึ่งเป็นเร่ืองเฉพาะของบุคคลท่ีจะจดักระท า
เอง โดยครูผู้ สอนสามารถช่วยนักเรียนได้ โดยการจัดสภาพการณ์ท่ีเกิดสภาวะไม่สมดุลนัน้ให้
นกัเรียนเกิดการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัประสบการณ์ใหมไ่ด้ (อทิตย์ิ ชตูระกลูวงศ์ และ อลิศรา 
ชูชาติ (2557, น. 31) เพียเจต์อธิบายว่า มีองค์ประกอบท่ีส าคัญในการเป็นส่วนเสริมสร้าง
พัฒนาการเชาวน์ปัญญาทัง้หมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่  ไ ด้แก่  วุฒิภาวะ (Maturation) 
ประสบการณ์ (Experience) การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social Transmission) และ
กระบวนการพฒันาสมดลุหรือการควบคมุพฤติกรรมของตนเอง (Self Regulation) (สรุางค์ โค้วต
ระกลู, 2559, น. 49-50) พฒันาการทางสติปัญญาจะเกิดขึน้เม่ือเด็กได้รับประสบการณ์หรือข้อมลู
ใหม่ โดยการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แล้วเกิดการซึมซาบเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา หาก
ประสบการณ์หรือข้อมูลใหม่เข้ากันได้กับความรู้เดิมจะก่อให้เกิดสภาวะสมดลุ แต่ถ้าไม่สามารถ
เข้ากันได้ก็จะเกิดสภาวะไม่สมดลุ เด็กก็จะปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาเพ่ือให้เข้าสู่สภาวะ
สมดลุอีกครัง้ ซึง่กระบวนการดงักลา่วท าให้เดก็มีพฒันาการสงูขึน้ 

สรุปได้ว่าทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เน้นท่ีการพฒันาทางการ
คิดเชิงเหตผุล ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการอย่างต่อเน่ืองข้ามขัน้ตอนไม่ได้ มีบริบทของสิ่งแวดล้อม
เป็นอิทธิพลส่งผลตอ่ประสบการณ์ของผู้ เรียน และผู้ เรียนจะเกิดพฒันาการตอ่เน่ืองไปจากการลง
มือปฏิบตัิ ซึ่งจะน าประสบการณ์ใหม่เข้าไปเก่ียวเน่ืองและสมัพนัธ์กบัความรู้โครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ 
หากไม่สอดคล้องหรือขดัแย้งจะเกิดการปรับโครงสร้างทางปัญญาและกลบัสู่ภาวะสมดลุ ท าให้
ผู้ เรียนดดูซมึเข้าสูค่วามเข้าใจในข้อความรู้ท่ีปรับสมดลุนีไ้ด้ 

ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ หรือทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 
ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและสามารถสรุปทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (บุญเลีย้ง ทุม

ทอง, 2559, น. 104-108; สมุาลี ชยัเจริญ, 2557, น. 131-328) ได้ดงันี ้ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หรือทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) เป็นทฤษฎีการ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเองโดยให้นักเรียนประเชิญกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท าให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญาโดยนกัเรียนจะต้องพยายามคิดหรือ
กระท าอย่างไตร่ตรองจนสามารถน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาท่ีสามารถคล่ีคลาย
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได้ซึ่งความรู้ใหม่ท่ีสร้างขึน้สามารถเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมท าให้
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเป็นความรู้ท่ีสร้างด้วยตนเอง ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดของทฤษฎีคอน
สตรัคตวิิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivist Theory) พบวา่ทฤษฎีนีมี้รากฐานมาจากทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (สมุาลี ชยัเจริญ, 2557, น. 137-138) โดยทฤษฎีนีมี้ความ
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เช่ือว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกท่ีมีอยู่จริงนัน้ ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ไม่มีอยู่ในตวัของมันเอง แต่จะ
ขึน้กับการให้ความหมายของแต่ละบุคคล ดงันัน้ทฤษฎีนีจ้ึงให้ความส าคญักับกระบวนการและ
วิ ธีการของแต่ละบุคคลในการแปลความหมาย และสร้างความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม และถือว่ากระบวนการภายในเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัท่ีแตล่ะบุคคล
ใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในโลกนี ้ซึ่งจะขึน้อยู่กับการรับรู้ประสบการณ์ 
ความเช่ือ อาจกล่าวได้ว่าผู้ เรียนไม่เพียงแต่รับข้อมลูความรู้เท่านัน้ แตจ่ะต้องจดักระท ากับข้อมูล
ความรู้ หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ รวมทัง้สร้างความหมาย หรือสร้างความรู้ขึน้มาด้วยตนเอง ดงันัน้
หลักส าคญัในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีนีคื้อ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีลงมือ
ปฏิบัติ มีประสบการณ์เดิมและการค้นหาวิ ธีการแก้ปัญหาเป็นสิ่ง ท่ีจ าเป็นต่อการดูดซึม 
(Assimilation) และการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) วิธีการน าเสนอสารสนเทศ
เป็นสิ่งส าคญั เม่ือสารสนเทศถูกน าเข้ามาในฐานะท่ีเป็นสิ่งท่ีช่วยแก้ปัญหา อาจท าหน้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริง และหลกัส าคญัในการจัดการเรียนรู้อีกประการหนึ่งคือการ
เรียนรู้ควรเป็นองค์รวม เน้นสภาพจริงและสิ่งท่ีเป็นจริง การเปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ตามทฤษฎี
นีท่ี้เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เน่ืองจากคณุคา่ของการน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาใช้ในการเรียนการ
สอนท่ีเกิดขึน้หลายประการ ได้แก่ สามารถเพิ่มแรงจูงใจท่ีมาจากภายในของตวัผู้ เรียน สามารถ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียนได้ เกิด
ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้ สามารถสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง และน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้ในบริบทอ่ืน ๆ ได้ ทฤษฎีนีเ้ป็นกระบวนทัศน์ในการ
พฒันากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา การสร้างความรู้ และประเมินผลอนัเกิดจาก
การสร้างความรู้ขึน้  

โดยทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้
1.  ความรู้และความเช่ือท่ีเกิดขึน้ในตัวนักเรียน มีแนวคิดท่ีว่านักเรียนมี

ความรู้หรือความคิดเห็นทางทฤษฎีเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะเรียนมาก่อน และได้น าประสบการณ์และ
ความเข้าใจมาเรียนในห้องเรียนด้วย เ ม่ือพบข้อมูลสารสนเทศใหม่ ก็ จะเกิดการดูดซับ 
(Assimilation) และปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) สิ่ง ท่ีได้เรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัความเข้าใจใหมท่ี่ได้รับจากกระบวนการท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 

2.  นักเรียนเป็นผู้ ให้ความหมายกับประสบการณ์ใหม่ นักเรียนเป็นผู้ แปล
ความหมาย หรือตีความข้อความท่ีได้รับให้เป็นความเข้าใจ บางครัง้ประสบการณ์และความเช่ือ
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เดิมของนกัเรียนท่ีมีอยู่อาจขดัแย้งกบัสิ่งท่ีต้องเรียนรู้จากห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นอปุสรรคหากความ
เข้าใจเป็นสิ่งท่ีปรับเปล่ียนได้ยาก 

3.  กิจกรรมการ เ รียน รู้ตามทฤษฎี นี เ้ ปิด โอกาสใ ห้นัก เ รียน เ ข้ าถึ ง
ประสบการณ์ความรู้และความเช่ือของตน การสอนเพ่ือจะให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎี
คอนสตรัคตวิิสต์ จะต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้สิ่งท่ีรู้มาแล้วเพ่ือแปลความหมายกบัข้อมลูใหม่
และสร้างความรู้ใหม่ หน้าท่ีของครูคือค้นหาประสบการณ์และความเข้าใจของนกัเรียนท่ีมีมาก่อน
และใช้สิ่งท่ีนกัเรียนรู้เป็นจดุเร่ิมต้นของการสอน 

4.  การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคมซึ่งเกิดขึน้โดยการสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกัน ของนักเรียนนักเรียนจะเข้าใจอย่างลึกซึง้ขึน้เม่ือนักเรียนสามารถแลกเปล่ียนความคิด
ร่วมกบัผู้ อ่ืนและเป็นการขยายทศันะของตนให้กว้างขวางขึน้ 

สอดคล้องกบัทิศนา แขมมณีและคนอ่ืน ๆ (2542) กลา่ววา่การเรียนการสอนตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ต้องมีองค์ประกอบส าคญั 3 ส่วนด้วยกันคือ  1) จุดมุ่งหมายหรือความ
ต้องการของผู้ เรียน  2) ความรู้เดิม หรือสิ่งท่ีมีอยู่เดิมของผู้ เรียน และ  3) สาระหรือสิ่งใหม่ท่ีจะ
เรียนรู้ดงันัน้จึงสามารถอธิบายได้ว่าโครงสร้างทางสติปัญญาของผู้ เรียนประกอบไปด้วยโครงสร้าง
ความรู้ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนและขยายออกไปได้โดยอาศยัองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ 
ได้แก่ ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และกระบวนการทางสติปัญญาหรือทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการท าความเข้าใจความรู้ท่ีรับมาและใช้ในการเช่ือมโยงและปรับความรู้เดิมและความรู้ใหมเ่ข้า
ด้วยกันจากแนวคิดดังกล่าวการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีก็ต่อ เม่ือผู้ เ รียนมีโอกาสได้รับข้อมูล
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้ามาและมีโอกาสได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตนในการคิดการ
กรองข้อมูลท าความเข้าใจข้อมูลเช่ือมโยงข้อมูลความรู้ใหม่กับความรู้เดิมและสร้างความหมาย
ข้อมูลความรู้ด้วยตนเองกระบวนการสร้างสรรค์ความรู้นีจ้ะช่วยให้ผู้ เรี ยนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายต่อตนเองอนัจะส่งผลถึงความเข้าใจและการคงความรู้นัน้ดงันัน้การท าให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์จึงเป็นแนวคิดท่ีสามารถน ามาใช้
เสริมในการเรียนการสอนในลักษณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมทางโครงสร้าง
ปัญญา คือ ได้คิดได้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการส าคญัดงันี ้ 1) ให้ผู้ เรียนได้รับหรือ
แสวงหาข้อมูลหรือประสบการณ์ด้วยตนเอง  2) ให้ผู้ เ รียนได้ศึกษาคิดวิเคราะห์และสร้าง
ความหมายข้อมูลประสบการณ์ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง  ๆ 3) ให้ผู้ เรียนได้จัด
ระเบียบความรู้ข้อมูลหรือจะโครงสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งกระบวนการดงักล่าวหากเป็นไปด้วย
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การริเร่ิมของผู้ เรียนเองคือเป็นผู้ ริเร่ิมการแสวงหาศกึษาวิเคราะห์สร้างความหมายและจดัระเบียบ
ความรู้ด้วยตนเองการสร้างสรรค์ความรู้นัน้ก็จะยิ่งมีความหมายตอ่ผู้ เรียนมากขึน้ 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (บุญ
เลีย้ง ทมุทอง, 2559, น. 107) มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.  การเรียนเร่ืองจากภาพรวมไปรายละเอียดย่อย ๆ โดยเน้นท่ีความคิดรวบ
ยอด ซึง่ตา่งจากการสอนแบบเดมิท่ีสอนเร่ิมจากรายละเอียดย่อย ๆ ไปยงัภาพรวมโดยเน้นท่ีทกัษะ
พืน้ฐาน 

2.  ยึดแนวทางท่ีจะให้นกัเรียนแสวงหาค าตอบจากค าถาม ซึ่งต่างจากการ
สอนแบบเดมิท่ียดึหลกัสตูรอย่างเคร่งครัด 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นท่ีแหล่งข้อมูลและสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว
นกัเรียน ซึง่ตา่งจากการสอนแบบเดมิท่ีเน้นจากต าราและแบบฝึกหดั 

4.  นักเรียนเปรียบเสมือนนักคิดและเป็นผู้ คิดค้นสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทฤษฎีด้วยตวัของนกัเรียนเอง ซึง่ไมเ่หมือนการสอนแบบเดมิท่ีครูมีหน้าท่ีปอ้นความรู้ 

5.  ครูท าหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นสง่เสริมและจดัสภาพแวดล้อมแก่นกัเรียน 
6.  ครูท าหน้าท่ีค้นหาสภาพความคิดของนักเรียนเพ่ือจะได้เข้าใจความคิด

รวบยอดของนกัเรียนเพ่ือน าไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งแตกต่างจากการ
สอนแบบเดมิท่ีครูท าหน้าท่ีค้นหาค าตอบท่ีถกูต้องเพ่ือวดัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

7.  การวดัการประเมินผลการเรียนของนกัเรียนไม่สามารถแยกออกจากการ
สอนได้ครูใช้วิธีการสงัเกตการท างานของนกัเรียน การจดันิทรรศการของนักเรียนและการเลือก
ชิน้งานท่ีดีท่ีสุดของนักเรียนด้วยตัวนักเรียนเอง ซึ่งแตกต่างจากการสอนแบบเดิมท่ีวัดแล ะ
ประเมินผลการเรียนของนกัเรียนแยกออกมาจากการสอนโดยสิน้เชิงโดยใช้แบบทดสอบเทา่นัน้ 

8. นกัเรียนส่วนใหญ่ท างานเป็นกลุ่ม แตกตา่งจากกิจกรรมการเรียนแบบเดมิ
ท่ีเน้นท างานเดี่ยว 

การออกแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ 
มีพืน้ฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีให้นิยามเก่ียวกับการเรียนรู้ไว้ว่าเป็นการ

สร้างความรู้ (Knowledge Construction) ซึ่งมาจากพืน้ฐานท่ีว่าการเรียนรู้จะเกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนได้
สร้างสิ่งท่ีแทนความรู้ในความจ าในระยะท างาน (Working Memory) อย่างต่ืนตวัแนวคิดดงักล่าว
ข้างต้นเร่ิมต้นขึน้ตัง้แตปี่ 1980s และ 1990s เป็นต้นมา โดยท าการศกึษาการเรียนรู้ของมนุษย์ใน
สภาพจริงวิธีการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดการสร้างความรู้นีบ้ทบาทของผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ีลงมือกระท า
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อยา่งตื่นตวัในขณะท่ีครูผู้สอนเป็นผู้แนะแนวทางพทุธิปัญญาซึง่จะจดัแนวและเป็นโมเดลในภารกิจ
การเรียนตามสภาพจริงบทบาทของนกัเทคโนโลยีการศกึษาหรือครูจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์อย่างมีความหมายกับเนือ้หาบทเรียนรวมทัง้การท าให้เกิดกระบวนการเลือก
ข้อมูลจดัหมวดหมู่ข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลซึ่งคณุลกัษณะของการเรียนการสอนตามแนว
คอนสตรัคตวิิสต์มีดงันี ้

1)  น าเสนอและส่งเสริมให้ผู้ เรียนให้มมุมอง และตวัแทนความคิดรวบยอด
ของเนือ้หาท่ีหลากหลาย 

2)  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนได้มาจากผู้ เรียน  หรือเจรจา
ร่วมกบัผู้สอน 

3)  ผู้ สอนให้บริการในบทบาทของผู้ แนะน าผู้ ก ากับ  และผู้ อ านวยความ
สะดวกในการเรียน 

4)  กิจกรรมโอกาสเคร่ืองมือและสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ จัดมาเพ่ือส่งเสริมการ
ก ากบัวิธีการเรียนรู้โดยอาศยัความคิดของตนเองเช่นการวิเคราะห์ตนเองการควบคมุการเรียนด้วย
ตนเอง (Self Regulation) การสะท้อนความคิดของตนเอง (Self Reflection) และการตระหนักรู้
ด้วยตนเอง (Self Awareness) 

5)  ผู้ เรียนต้องมีบทบาทส าคัญในการใช้ส่ือ  และควบคุมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

6)  สถานะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทักษะเนือ้หา และภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
สภาพจริงและสอดคล้องกบับริบทจริงท่ีมีความซบัซ้อน 

7)  ข้อมลูแหลง่เรียนรู้จะถกูใช้เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพจริง 
8)  การสร้างความรู้เป็นสิ่งท่ีมุง่เน้นในการเรียนรู้ไมใ่ชก่ารคดัลอกความรู้ 
9)  การสร้างความรู้จะเกิดขึน้ในบริบทของแต่ละบุคคล  ท่ีผ่านการต่อรอง

ทางสงัคมการร่วมมือการเรียนรู้และการมีประสบการณ์ร่วมกนั 
10) การสร้างความรู้เดิมของผู้ เรียนความเช่ือ และเจตคติจะเป็นสิ่งส าคญัท่ี

น ามาพิจารณาในกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ 
11) เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาทักษะการคิดขัน้สูง  และความ

เข้าใจท่ีลกึซึง้ 
12) ความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดโอกาสในการหยัง่รู้ ท่ีน าไปสู่การสร้าง

ความรู้ของ ผู้ เรียน 
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13) การส ารวจเป็นวิธีการท่ีนิยมเพ่ือท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนค้นหาความรู้ ด้วย
ตนเองและจดัการเก่ียวกบัตนเองเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 

14) ผู้ เรียนจะได้รับการจดัหาโอกาสส าหรับการฝึกหดัทางปัญญา ซึง่จะอยูใ่น
ภารกิจการเรียนรู้ตามสภาพจริงทกัษะและการได้มาซึง่ความรู้ 

15) ความซบัซ้อนของความรู้จะถกูสะท้อนออกมาโดยมุ่งเน้นความเช่ือมโยง 
กบัการคดิรวบยอดท่ีหลากหลายและการเรียนรู้ท่ีต้องเช่ือมโยงหลายศาสตร์ 

16) การร่วมมือกันแก้ปัญหาและการเรียนแบบร่วมมือเป็นท่ีนิยมเพ่ือท่ีจะ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนมมุมองท่ีหลากหลาย 

17) ฐานการช่วยเหลือถูกจับไปเอือ้อ านวย เพ่ือช่วยผู้ เรียนให้สามารถข้าม
ข้อจ ากดัทางการเรียนรู้ 

18) การประเมินเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามพืน้ฐานทางทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ 

ดงักล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่างานท่ีส าคญัของครูคือช่วยนกัเรียนแตล่ะคนให้เกิดการเรียนรู้โดยมีครู
ท าหน้าท่ีจดัสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองกบั
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ซึ่งเห็นได้ว่าการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์-
กลางเป็นการจดัสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีเน้นการพฒันากระบวนการคิดอยา่งอิสระสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเองตลอดจนเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเองโดยใช้วิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ
น าไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทยคือสามารถคิดแบบองค์รวมเรียนรู้ร่วมกันและ
ท างานเป็นทีมเพ่ือประโยชน์ของสงัคมไทยโดยมีเปา้หมายให้คนไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะเรียกได้ว่าการจดัสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ 
(Constructivist Learning Environment) เป็นรูปแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีประสาน
ร่วมกันระหว่างส่ือกับวิธีการด้วยการน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพืน้ฐานในการออกแบบ
ร่วมกับส่ือซึ่งมีคุณลักษณะของส่ือและระบบสญัลกัษณ์ของส่ือท่ีสนบัสนุนการสร้างความรู้ของ
ผู้ เรียนโดยมีองค์ประกอบและหลกัการส าคญัท่ีใช้ในการออกแบบ ดงันี  ้ 1) สถานการณ์ปัญหา  2) 
แหล่งการเรียนรู้  3) ฐานการช่วยเหลือ  4) การร่วมมือกนัแก้ปัญหาและ 5) การอ านวยการของครู
ส าหรับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จะมุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างอิสระและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองของผู้ เรียนเชน่สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
บนเครือขา่ยท่ีพฒันาตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์มลัตมีิเดียท่ีพฒันาตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ชุดการ
สร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคตวิิสต์ (สมุาลี ชยัเจริญ, 2557)  
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จากเอกสารดงักล่าว สามารถสรุปคณุลกัษณะของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ได้ว่า 
ผู้ เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่จะขึน้อยู่กับความรู้
เดิมและความเข้าใจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ในกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีการปฏิสมัพนัธ์ต่อสังคมซึ่งมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้ ในกระบวนการเรียน ทฤษฎีนีต้้องมีการจดัสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมท่ี
คล้ายคลงึกบัชีวิตจริง ซึง่สามารถสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายได้ ซึง่การจดัการ
เรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้อนัมีรากฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ (Constructivism) 

3.2 ความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
ในช่วงทศวรรษ 1960 มีการเสนอปรัชญาเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีเร่ิมมี

การเปล่ียนแปลงไปโดยเสนอแนวคิดว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นเพียงองค์ความรู้แต่เป็นการศึกษา
กระบวนการหาค าตอบทางวิทยาศาสตร์ของนกัวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ท่ีไม่อยู่นิ่ง (Dynamic Process of Science) ซึ่งเป็นกระบวนการของการคิดและ
การปฏิบตัิเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่และเข้าใจโลก ธรรมชาติ และเกิดแนวคิดเก่ียวกับการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เกิดขึน้เม่ือนกัวิทยาศาสตร์และนกัปรัชญาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ Schwab (1962) ได้เสนอแนวคิดว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเป็น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Teaching as Inquiry) โดยนกัเรียนเป็นผู้ ใช้กระบวนการคิดหา
เหตุผล และใช้ลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science) (Settlage & 
Southerland, 2012, p. 192; ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น. 135) ซึ่งตอ่มา Suchman (1962) ได้
เร่ิมพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยซุคแมนใช้ช่ือโมเดลว่า โมเดลการฝึกสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Training Model) ซึง่มีความเช่ืออยูบ่นพืน้ฐานการพฒันาของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นลักษณะการสืบสวนสอบสวน ( Investigating) และมีการ
อธิบายปรากฏการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมมีการ
ย่อส่วนลงให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการเรียนในห้องเรียน โดยท้ายท่ีสุดนักเรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ใหมไ่ด้ด้วยตนเอง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น. 136) 

จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้จาก
เอกสารตา่ง ๆ (Settlage & Southerland, 2012, p. 191; กรมวิชาการ กลุ่มวิจยัพัฒนาการเรียนรู้, 
2535, น. 7; ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น. 134-136) ; อทิติย์ ชูตระกูลวงศ์ และ อลิศรา ชูชาติ, 
2557, น. 33) สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ หากสรุปความหมายเฉพาะเพียงค าว่า สืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry) อธิบายได้ว่า การสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ด้วยตนเองจาก
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การลงมือปฏิบตัิ เพ่ือให้นกัเรียนค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือค้นพบความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง โดยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการของการ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ซึง่มีกิจกรรมตัง้แตก่ารตัง้ปัญหาและก าหนดปัญหา การสงัเกตการวดั การ
จ าแนกสิ่งต่าง ๆ การท านายหรือการตัง้สมมติฐาน การค้นคว้าท่ีมีความหมาย การสร้างและ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมลูและการทดสอบตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สรุปได้วา่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนท่ีเน้นการ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าความรู้โดยใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตผุลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องด้วยตนเอง
โดยครูตัง้ค าถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เองและสามารถน า
การแก้ปัญหานัน้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ครู
จะต้องจัดสร้างสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกสังเกต
เปรียบเทียบจนเห็นปัญหาและเกิดความสงสยัใคร่รู้โดยครูกระตุ้นให้นกัเรียนหาสาเหตขุองปัญหา
ด้วยการใช้ค าถามจากนัน้ให้มีการตัง้สมมตฐิานเชิงท านายและพิสจูน์ตอ่มาให้นกัเรียนชว่ยกนัสรุป
ซึ่งครูเป็นผู้ส่งเสริมให้นกัเรียนน าหลกัการและกฎเกณฑ์ท่ีค้นพบไปใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิด
การคิดอย่างสร้างสรรค์และน าไปใช้ในสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ตามบริบทต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง 

ประสาท เนืองเฉลิม(2558, น. 134-136) ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีใช้วิธีการเข้าถึง
ความรู้ความจริงของนักวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ศึกษาโลกรอบตัว  และน าเสนอข้อค้นพบและ
เผยแพร่ด้วยการอธิบายอย่างเป็นเหตเุป็นผลประกอบกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีนา่เช่ือถือ โดยการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะอยูบ่นความเช่ือท่ีวา่ความรู้ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะบคุคลล้วนผา่นกระบวนการคดิ จดั
กระท าข้อมูล และการบูรณาการความรู้ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท่ีน าไปสู่การแบ่งปัน
ความรู้ โดยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้จาก
ห้องปฏิบตัิการ หรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาอภิปราย
ร่วมกัน การเรียนการสอนในลกัษณะนีจ้ึงเป็นการพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ มีการสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ โดยการบรูณาการระหวา่งการคิดและลงมือกระท า และใช้กระบวนการกระตุ้นความคิด
ขัน้สูงโดยใช้ค าถาม โดยเลเดอร์แมน (Lederman, 1998) และสมาคมเพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association for the Advancement of 
Science (AAAS), 1991) ได้เสนอเพิ่มเติมว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหา
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ความรู้นัน้ เป็นแนวทางหนึง่ในการสง่เสริมความเข้าใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ผู้สอนต้อง
ปรับเปล่ียนความเช่ือและค่านิยมเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรับกระบวนการเรียนการ
สอน และท าความเข้าใจบทบาทผู้ เรียนและผู้สอนระหวา่งการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
กับธรรมชาติของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา ซึ่งผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าการรับความรู้ และการสอนท่ีดีต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนลงมือกระท ามากกว่าผู้สอนบอกเลา่ทฤษฎี การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะหาความรู้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นพฒันาการแก้ปัญหาอย่างนกัวิทยาศาสตร์ ผู้สอนมี
บทบาทในการตัง้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตผุลจนค้นพบ
ความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมาเป็นหลักการหรือ
วิธีการแก้ปัญหาท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น. 137) 

3.3 คณุลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะหาความรู้ 5 ประการ (5 Essential Features of 
Inquiry) 

สภาวิจัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  (National Research Council, 1996) 
(Settlage & Southerland, 2012, p. 195) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (National Science Education)  ซึ่งก าหนดลกัษณะท่ีจ าเป็นของห้องเรียนท่ีมี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไว้ 5 ประการ (Essential Features of 
Classroom Inquiry) ดงันี ้

1. ผู้ เ รียนตัง้ค าถามทางวิทยาศาสตร์ (Learner engages in scientifically 
oriented questions) เม่ือเกิดการสงัเกตเกิดปัญหาหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ขึน้ผู้ เรียนก็จะสามารถตัง้
ค าถามตา่ง ๆ ได้ โดยผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะและฝึกกระบวนการสร้างค าถาม หาก
ผู้ เรียนมีข้อจ ากัดของความรู้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ีจะมาช่วยในการตอบค าถามท่ีสงสัย ดงันัน้
ผู้สอนควรมีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยและคอยแนะน าให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิดหรือปรับข้อค าถามให้
เป็นค าถามท่ีสามารถส ารวจตรวจสอบ (Testable Questions) หรือสามารถตัง้สมมติฐานท่ี
ตรวจสอบได้ผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ผู้ เรียนให้ความส าคญักับหลกัฐานเชิงประจกัษ์ของค าถามท่ีตัง้ขึน้ (Learner 
gives priority to evidence in responding to questions) จากค าถามท่ีตัง้ขึน้ผู้ เรียนจะท าการ
ปฏิบตัิเพ่ือหาค าตอบด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การส ารวจตรวจสอบ หรือจากการทดลอง ผู้ เรียน
จ าเป็นต้องเก็บข้อมลูด้วยความถูกต้องและแม่นย าโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึง่การ
ให้ได้มาของข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นย าผู้ เรียนควรได้รับการฝึกฝนทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ประเมินถึงข้อดีและข้อจ ากัดของเคร่ืองมือเพ่ือเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้วยความช านาญดงันัน้ครูจึงควรให้ความส าคญักบัการฝึกทกัษะการปฏิบตัิการเบือ้งต้นก่อนการ
ใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3. ผู้ เรียนสร้างค าอธิบายจากข้อมูล และหลักฐานท่ีมี (Learner formulates 
explanations from evidence) เก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความละเอียดแล้วข้อมูลท่ีได้มาควรถูกจดั
กระท าถกูน ามาวิเคราะห์และใช้เป็นหลกัฐานในการสร้างค าอธิบายดงันัน้ผู้ เรียนจึงจ าเป็นต้องใช้
เหตผุลในการคิดวิเคราะห์และมีวิธีการท่ีเหมาะสมมีความซ่ือสตัย์และสอดคล้องกับค าถามหรือ
ปัญหาท่ีได้ตัง้ไว้ 

4. ผู้ เรียนเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีได้ สู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Learner 
connects explanations scientific knowledge) เ ม่ือผู้ เ รียนไ ด้หลักฐานและสามารถสร้าง
ค าอธิบายโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ออกมาเป็นค าอธิบายของตนเองผู้ เรียนควรได้ท าการ
สืบค้นเพ่ือศกึษาเพิ่มเติมว่าจากองค์ความรู้ท่ีผู้ เรียนได้นัน้มีความสอดคล้องหรือแตกตา่งจากองค์
ความรู้เชน่หลกัการ กฎ แนวคดิหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูแ่ล้วในปัจจบุนัอย่างไรบ้าง 

5. ผู้ เ รียนส่ือสารข้อมูลและประเมินองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล (Learner 
communicates and justifies explanations to others) ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการลง
มือปฏิบตัแิละสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองความรู้ใหม่ท่ีได้ชว่ยให้ผู้ เรียนได้รู้สึกเห็นคณุคา่ของการ
ท างานดงัเช่นนกัวิทยาศาสตร์ซึ่งการท างานของนกัวิทยาศาสตร์จะไม่สิน้สุดลงท่ีกาญหาผลการ
ทดลองแต่นกัวิทยาศาสตร์จะน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้มาส่ือสารต่อประชาคมโลกดงันัน้การส่ือสาร
วิทยาศาสตร์จงึเป็นคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึกการให้และรับข้อเสนอแนะจากผู้ อ่ืนเป็น
การเติมเต็มความรู้ในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึน้อีกด้วยทัง้ยงัเป็นการฝึกให้ผู้ เรียนมีการรับฟัง
ความคดิเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ อ่ืนได้ 

สามารถเปรียบเทียบระดบัการสืบเสาะหาความรู้ ตามคณุลกัษณะส าคญัของการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ประการ (5 Essential Features of Inquiry) ของสถาบนัมาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ National Science Education standards (National Research Council, 1996) 
ได้ดงัตารางท่ี 10 ดงัตอ่ไปนี ้(Settlage & Southerland, 2012, p. 195) 
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ตาราง 10 ระดบัการสืบเสาะหาความรู้ ตามคณุลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ประการ (5 Essential Features of Inquiry)  
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

คณุลกัษณะส ำคญั
ของ 

กำรสืบเสำะหำ
ควำมรู ้

5 ประกำร 

ระดบักำรสืบเสำะหำควำมรู ้

มำก←-----ระดบัท่ีนักเรียนเป็นผูสื้บเสำะหำควำมรู้------->น้อย 

น้อย←-----ระดบัท่ีครเูป็นผูน้ ำทำงในกำรสืบเสำะหำควำมรู ้------>มำก 

 

ระดบั 4  

(Level 4) 

 

ระดบั 3  

(Level 3) 

 

ระดบั 2  

(Level 2) 

 

ระดบั 1  

(Level 1) 

 

5. ผูเ้รยีนสือ่สารขอ้มลู
และประเมนิองคค์วามรู้
อย่างมเีหตุผล 
(Learner 
communicates and 
justifies explanations 
to others)  

นกัเรยีนสรา้ง
ตรรกะและ
หลกัการอย่างมี
ความ
สมเหตุสมผล
ไปสูก่ารสือ่สาร
ค าอธบิายได ้

นกัเรยีนไดร้บั
การกระตุน้จาก
คร ู(Coach) ให้
เกดิพฒันาการใน
ดา้นการสือ่สาร
ค าอธบิายได ้

นกัเรยีนไดร้บั
ค าแนะน า
บางสว่นทีน่ าไปสู่
การสือ่สาร
ค าอธบิายให้
ชดัเจนยิง่ขึน้ได ้

นกัเรยีนไดร้บั
ขัน้ตอนและระบบ
คดิเป็นขัน้จากครู
เพื่อใหส้ามารถ
สือ่สารค าอธบิายได ้

 

3.4 ประเภทของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
โดยทั่วไปการจัดประเภทของการสืบเสาะหาความรู้สามารถพิจารณาได้จาก 1) 

ระดบัของบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สอน 2) ระดบัของบทบาทและความท้าทายของกิจกรรม
ท่ีจัดให้แก่ผู้ เ รียน ซึ่ง Schwab (1962) แบ่งประเภทได้สอดคล้องกับ Sund and Trowbridge 
(1973) โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้(Settlage & Southerland, 2012, pp. 193-194)  

1. การสืบเสาะแบบมีการก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry) คือการสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีผู้สอนจะลดระดบับทบาทของการมีส่วนร่วมลงและผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนเพิ่มขึน้
โดยมีการก าหนดปัญหาหรือค าถามทางวิทยาศาสตร์ให้แต่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนออกแบบวิธีการ
และด าเนินการส ารวจตรวจสอบหรือทดลองด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นท่ีปรึกษาและช่วยเหลือ
เท่าท่ีจ าเป็น กิจกรรมท่ีใช้เป็นกิจกรรมแบบก าหนดโครงสร้าง (Structured Activities) โดยครูจะ
บอกวิธีการให้แก่นักเรียนยงัไม่รู้ค าตอบล่วงหน้าจนกว่าจะได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
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แล้วถึงจะรู้ค าตอบ ในขัน้สรุปผลนักเรียนจะน าข้อมูลและข้อสรุปมาเสนอหน้าชัน้และมีการ
อภิปราย  

2. การสืบเสาะแบบไมมี่การก าหนดแนวทาง (Less Guided Inquiry) เป็นวิธีการ
จดัการเรียนการสอนโดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดปัญหาตัง้ค าถามกบัผู้ เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
น าเสนอแนวทางวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองอาจเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือรายบุคคลโดยเร่ิมตัง้แต่การ
ตัง้สมมตฐิานการวางแผนการทดลองปฏิบตัิการทดลองและสรุปผลการทดลองผู้สอนท าหน้าท่ีเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกในประเภทนีค้รูมีบทบาทลดลงจากประเภทท่ี 1 และนกัเรียนมีบทบาทมาก
ขึน้ซึง่ซบัซ้อนกวา่ประเภทท่ี 1 

3. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดอิสระ (Open Inquiry) การสืบเสาะหาความรู้ท่ี
ผู้ เรียนสร้างค าถามด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์
เทา่นัน้ซึง่วิธีการนีเ้หมาะส าหรับผู้ เรียนในระดบัสงูเชน่นกัศกึษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นต้น 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัเลือกใช้การสืบเสาะแบบมีการก าหนดแนวทาง (Guided inquiry) 
เน่ืองจากแม้ว่าผู้ สอนจะลดระดบับทบาทของการมีส่วนร่วมลงและผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียน
เพิ่มขึน้ แต่ครูจะบอกวิธีการให้แก่นกัเรียน และกิจกรรมท่ีใช้เป็นกิจกรรมแบบก าหนดโครงสร้าง 
(Structured activities) เ น่ืองจากต้องสอดแทรกทักษะในด้านความรู้พืน้ฐานทางเทคนิค 
(Technical Proficiency) ลงไปให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิ ซึ่งกลุ่มท่ีศกึษาเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 1 ยังอาจไม่สามารถออกแบบวิธีการ หรือเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเองในทุกขัน้ตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.5 ขัน้ตอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เม่ือผู้วิจยัเลือกใช้การสืบเสาะแบบมีการก าหนดแนวทาง (Guided inquiry) ได้ศกึษา

เพิ่มเติมถึงขัน้ตอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ท่ีเป็นการสืบเสาะแบบมีการ
ก าหนดแนวทางเป็นวิธีให้นกัเรียนท างานหรือปฏิบตัิกิจกรรมท่ีครูและนกัเรียนมีบทบาทเท่าเทียม
กัน ครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา วางแผนงาน เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมอุปกรณ์ โดยนกัเรียนมีหน้าท่ี
ปฏิบตัิการและท ากิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยมีล าดบัขัน้ตอนการสอน (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558, น. 145-146; สพุตัรา จนัทรโฆษิต, 2552, น. 31) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนเป็นผู้น าอภิปรายโดยตัง้ปัญหาเป็นอนัดบัแรก เป็น
ขัน้เตรียมการท่ีผู้ สอนจะกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน หรือพัฒนาประเด็นท่ีผู้ เรียนต้องการสืบ
เสาะหาความรู้ โดยเร่ิมจากการถามค าถามผู้ เรียนหรือเป็นประเด็นปัญหาท่ีผู้สอนน าเสนอในชัน้
เรียน 
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2. ขัน้อภิปรายก่อนท ากิจกรรมหรือปฏิบตัิงาน อาจเป็นการตัง้สมมติฐาน ผู้สอน
อธิบายให้ค าแนะน าเก่ียวกบัอปุกรณ์ตา่ง ๆ วิธีการใช้งาน หรือข้อควรระมดัระวงั 

3. ขัน้ส ารวจค้นหาหรือเก็บรวบรวมข้อมลู ครูให้นกัเรียนส ารวจข้อมลูท่ีสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานและด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้  

4. ขัน้ปฏิบตัิงาน ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือกระท าปฏิบตัิงานด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตัิ
ร่วมกบัเพ่ือน ในขัน้นีผู้้ เรียนจะพฒันาการคดิแก้ปัญหา และท ากิจกรรมพร้อมทัง้บนัทกึผล หรือสรุป
ข้อมูลสารสนเทศท่ีตนเองได้บูรณาการและแปลผลจากข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวม มาสรุปข้อมูล
สารสนเทศผ่านการสะท้อนคิด ครูให้นกัเรียนเช่ือมโยงความรู้และจดักระท าข้อมูลสารสนเทศใน
รูปแบบตา่ง ๆ  

5. การอภิปรายหลงัการปฏิบตัิงาน เป็นขัน้ตอนการน าเสนอข้อมูลและสรุปผล
การปฏิบตัิในสิ่งท่ีเรียนรู้ในทุกขัน้ตอนของการสืบเสาะหาความรู้ หรือน าเสนอสารสนเทศใหม่ท่ี
ตนเองดดัแปลงหรือสร้างขึน้ได้ในขัน้ตอนนีผู้้สอนมีการอภิปรายโดยใช้ค าถามเพ่ือน าผู้ เรียนไปสู่
ข้อสรุปเพ่ือให้ได้แนวคดิหรือหลกัเกณฑ์ส าคญัของบทเรียน 

3.6 บทบาทของครูและนกัเรียน  
จากเอกสารต่าง ๆ สามารถสรุปบทบาทครูและนักเรียน (Ovens, Wells, & Wallis, 

2012, pp. 14-16; สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท., 2546) ได้ดงัตาราง
ท่ี 11 แสดงบทบาทครูและนกัเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E (กรม
วิชาการ กลุม่วิจยัพฒันาการเรียนรู้, 2535; ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 

 
ตาราง 11 บทบาทครูและนกัเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E 
 

ขัน้ตอนกำร
จดักำรเรียนรู ้

บทบำทคร ู บทบำทนักเรียน 

1. ขัน้สรา้งความ
สนใจหรอื ขัน้
น าเขา้สูบ่ทเรยีน 

- สร้างความสนใจ ความอยากรู้อยาก
เห็น 

- ตัง้ค าถามกระตุ้นให้ร่วมกนัคดิ 
- ดงึเอาค าตอบที่ยงัไมค่ลมุเครือมาคิด 

- ตัง้ค าถามตามประเดน็
สถานการณ์ทีส่นใจ หรอื
จากขอ้มลูต่าง ๆ ทีอ่ยาก
เรยีนรู ้

- อภปิรายในประเดน็นัน้ ๆ  
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนกำร

จดักำรเรียนรู ้

บทบำทคร ู บทบำทนักเรียน 

1. ขัน้สรา้ง
ความสนใจ 

(ต่อ) 

- และอภิปรายร่วมกนั 
- อธบิายความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความรูใ้หม่ทีน่กัเรยีนจะเรยีนเป็นการ
เตมิเตม็ประสบการณ์เดมิ 

- อย่างสนใจ 
- อภปิรายร่วมกนั ระหว่างครู

กบันกัเรยีน และอภปิราย
ร่วมกนักเัพื่อนในกลุ่ม 

2. ขัน้ส ารวจ
และคน้หา 

- สง่เสรมิใหน้กัเรยีนท างานร่วมกนัในการ
ส ารวจค าตอบ 

- ซกัถามนกัเรยีนเพื่อน าไปสูก่ารส ารวจ
คน้หา 

- สงัเกตและรบัฟังการโตต้อบกนัของ
นกัเรยีน 

- ใหเ้วลานกัเรยีนในการคดิขอ้สงสยั
ตลอดจนรบัฟังปัญหาต่าง ๆ 

- ท าหน้าทีใ่หค้ าปรกึษากบันกัเรยีน 
- ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาตร ์
- สง่เสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์กบั

นกัเรียน 

- คดิอย่างอสิระ แต่อยูใ่น
ขอบเขตของแผนงานทีว่าง
ไวเ้พื่อส ารวจตรวจสอบ 

- พยายามหาทางเลอืกในการ
แกปั้ญหา และอภปิรายวธิี
แกปั้ญหากบัเพื่อนในกลุ่ม 

- ใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตรใ์นการส ารวจ
ตรวจสอบ 

- มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

3. ขัน้อธบิาย
และลง
ขอ้สรุป 

- สง่เสรมิใหน้กัเรยีนอธบิายความคดิรวบ
ยอด หรอืค าจ ากดัความดว้ยค าพดูของ
นกัเรยีนเอง 

- ใหน้กัเรยีนแสดงหลกัฐานเชงิประจกัษ์
และอธบิายทางวทิยาศาสตร ์

- ใหน้กัเรยีนอธบิายค าจ ากดัความ และ
บ่งชีป้ระเดน็ทีส่ าคญัจากปรากฏการณ์
ได ้

- ใหน้กัเรยีนใชป้ระสบการณ์เดมิของตน
เป็นพืน้ฐานในการอธบิายความคดิรวบ
ยอด 

- อธบิายการแกปั้ญหา หรอื
ค าตอบทีเ่ป็นไปได ้

- รบัฟังค าอธบิายของเพื่อนใน
กลุ่ม คดิวเิคราะหแ์ละวจิารณ์
อย่างสรา้งสรรค ์

- อา้งองิกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัมิา 
- ใหข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการบนัทกึ

สงัเกตประกอบค าอธบิาย 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนกำร
จดักำรเรียนรู ้

บทบำทคร ู บทบำทนักเรียน 

4. ขัน้ขยาย
ความรู ้

- คาดหวงัใหน้กัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา
ไปปรบัประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่าง
สรา้งสรรค ์

- สง่เสรมิใหน้กัเรยีนน าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ป
ขยายความรู ้และทกัษะในสถานการณ์
ใหม่ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานการณ์ทีไ่ดเ้รยีน
มาแลว้ 

- เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดอ้ธบิายความรู้
ความเขา้ใจอย่างหลากหลายใหน้กัเรยีน
อา้งองิขอ้มลูทีม่อียูพ่รอ้มทัง้แสดง
หลกัฐาน และถามค าถามเกีย่วกบัสิง่ที่
นกัเรยีนไดเ้รยีนรู ้

- น าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมา
ไปปรบัประยุกตใ์ชก้บั
สถานการณ์ใหมท่ีค่ลา้ย
กบัสถานการณ์เดมิ 

- ใชข้อ้มลูเดมิในการถาม
ตามความมุ่งหมาย ใน
การแกปั้ญหา ตดัสนิใจ 
และออกแบบการ
ปฏบิตังิาน 

- บนัทกึการสงัเกตและ
อธบิาย 

- ตรวจสอบความเขา้ใจ
ของตนเองดว้ยการ
อภปิรายในกลุ่มเพื่อน 

5. ขัน้
ประเมนิผล 

 

 

- สงัเกตนกัเรยีนในการน าความคดิรวบ
ยอดและทกัษะใหม่ไปปรบัใช ้

- ประเมนิความรูแ้ละทกัษะของนกัเรยีน 
- หาหลกัฐานทีแ่สดงว่านกัเรยีนไดเ้ปลีย่น

ความคดิหรอืพฤตกิรรม 
- ใหน้กัเรยีนประเมนิตนเองเกีย่วกบัการ

เรยีนรูแ้ละประเมนิทกัษะกระบวนการ
ท างานกลุ่ม 

- ถามค าถามปลายเปิดประเดน็ต่าง ๆ หรอื
จากสถานการณ์ทีก่ าหนดได ้

- ตอบค าถามโดยอาศยั
หลกัฐานเชงิประจกัษ ์

- อธบิายขอ้สรุปทีย่อมรบั
ได ้

- เสนอแนะขอ้ค าถามหรอื
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
สง่เสรมิใหม้ี
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์ไปใชใ้น
การส ารวจตรวจสอบ
ต่อไป 

 
สรุปได้ว่าบทบาทของนกัเรียนในการสืบเสาะหาความรู้ นกัเรียนเป็นผู้ ค้นพบค าตอบ

และสรุปได้ด้วยตนเองซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการค้นหาความรู้อย่างมากโดยความรู้ท่ีได้มา
จากครูมีเพียงส่วนน้อยและเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านัน้นักเรียนจะเป็นผู้ทดลองสงัเกตบนัทึก
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ข้อมูลและในท่ีสุดก็เป็นผู้ สรุปความรู้นักเรียนได้พบความรู้โดยผ่านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ดงันัน้จะเห็นได้ชดัว่านกัเรียนคือผู้ ค้นหาค าตอบนัน่เอง ส่วนบทบาทของครูตามแนว
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นัน้ ครูจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือหรือผู้ ให้ค าแนะน าเท่านัน้แต่
ไมใ่ชผู่้ ให้ค าตอบโดยสิน้เชิงเม่ือนกัเรียนมีข้อติดขดัในขัน้ตอนใดครูจะหาวิธีตอบค าถามนกัเรียนใน
แนวท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการคิดโดยตนเองและพยายามแนะน านกัเรียนไปสูข้่อสรุปท่ีถกูต้อง 

3.7 ข้อดีและข้อจ ากดัของการสอนแบบสืบเสาะ 
ครูผู้ สอนสามารถน าข้อดีและข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะ น าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งผู้ วิจยัศึกษารายละเอียดจาก พรทิพย์ ศิริภัทราชยั (2550, น. 67-68) 
และ พรทิพย์ สขุสวสัดิ ์(2555, น. 10) สรุปได้ดงันี ้

ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะ 
1. นกัเรียนได้พฒันาการคิด เช่น การคิดอย่างมีเหตผุล เป็นนกัริเร่ิมสร้างสรรค์ 

และนกัจดัระเบียบ 
2. นกัเรียนเกิดการพฒันาจากการเรียนรู้วิธีจดักระบวนการคิดวิธีแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง และได้รับการฝึกฝนผ่านวิธีการแก้ปัญหา ฝึกฝนความรับผิดชอบ ยอมรับความส าคญั 
มีความเพียรพยายาม และค้นพบความส าเร็จในตนเอง 

3. นกัเรียนเกิดแรงจงูใจภายในจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทกุขัน้ตอน 

4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึน้กว่าเดิม ท าให้มี
ความรู้คงทน และถ่ายโอนความรู้ได้ 

5. นกัเรียนมีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
ข้อจ ากัดของการสอนแบบสืบเสาะ 

1. สถานการณ์ท่ีครูสร้างอาจไม่ชวนให้นักเรียนเกิดความสงสัย หรืออยากตัง้
ค าถามท่ีต้องการหาค าตอบร่วมกนั นกัเรียนท่ีต้องการแรงกระตุ้นมาก ๆ อาจไมป่ระสบความส าเร็จ
จากการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้

2. หากควบคุมพฤติกรรมในห้องเรียนมากเกินไปอาจไม่ท าให้เกิดการสืบเสาะ
ด้วยตนเอง 

3. นักเรียนอาจขาดแรงจูงใจ หรือยังมีประสบการณ์น้อย และมีข้อจ ากัดของ
เนือ้หาวิชา และระดบัของปัญญาท่ียงัไมส่ามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีนี ้โดยเฉพาะถ้านกัเรียนไมเ่ข้าใจ
บทเรียนของตนเอง หรือไมอ่าจศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองท่ีกว้างพอ 
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4. นกัเรียนไม่รู้จกัหลกัการท างานกลุ่มท่ีถูกต้อง อาจท าให้นกัเรียนบางคนเล่ียง
งานซึง่ท าให้ไมเ่กิดการเรียนรู้ 

 
3.8 วฏัจกัรการเรียนรู้ 5E 

จากการศกึษาเอกสารต่างๆ สามารถสรุปสรุปวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E (ประสาท เนือง
เฉลิม, 2558, น. 147; สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท., 2546, น. 219-
220; สมบตั ิการจนารักพงค์, 2549, น. 4-5) ได้วา่เป็นขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้จากการฝึกคิด สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ได้มาซึง่ค าตอบหรือผลลพัธ์จากข้อเท็จจริง 
หรือการแก้ปัญหา ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้สร้างความสนใจ 2) ขัน้ส ารวจและค้นหา 
3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 4) ขัน้ขยายความรู้ 5) ขัน้ประเมินผล ซึ่งแตล่ะขัน้ตอน มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้สร้างความสนใจหรือขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่
บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจซึ่งอาจเกิดขึน้เองจากความสงสยั หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวั
นกัเรียนเอง หรืออาจเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม่ เร่ืองท่ีนา่สนใจอาจมาจากเหตกุารณ์ท่ีก าลงั
เกิดขึน้อยู่ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตวักระตุ้น
ให้นกัเรียนสร้างค าถามก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ทัง้นีกิ้จกรรมการเรียนการสอนควรจะอยู่บน
พืน้ฐานของประสบการณ์เดมิท่ีผู้ เรียนได้เรียนมาแล้ว 

 2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เม่ือท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถาม
ท่ีสนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ต้องมีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ 
ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบตัิเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูหรือข้อสารสนเทศ 
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรม
ภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง (simulation) การศกึษาหาข้อมลู
จากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขัน้
ตอ่ไป ผลท่ีได้การส ารวจจะน ามาสร้างค าอธิบายตามความหมายและความเข้าใจของตนเอง 

 3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เม่ือได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการ
ส ารวจตรวจสอบแล้ว ตอ่มาจึงน าข้อมลูหรือข้อสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล
และน าเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา 
สามารถก าหนดมโนทศัน์ตามความเข้าใจของตนเอง ผู้สอนเสนอแนะแนวทางแก่ผู้ เรียนจนสร้าง
ค าอธิบายตามความเข้าใจหรือกรอบแนวคดิของตนเองได้ 
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 4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างขึน้ไปเช่ือมโยงกับ
ความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตกุารณ์อ่ืนๆท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึน้ ผู้ เรียนประยกุต์ใช้สิ่งท่ีได้เรียนรู้โดย
การขยายความคิดจากตัวอย่างหรือจัดประสบการณ์เชิงส ารวจเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าหา
รายละเอียดในสิ่งท่ีต้องการศึกษาและส ารวจตรวจสอบได้มากขึน้ตลอดจนมีการใช้ทกัษะต่างๆ
และมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ตา่งๆว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบ้างอยา่งไรและมากน้อยเพียงใดจากทา่นนีจ้ะน าไปสูก่ารน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ อนันีอ้าจเรียกได้ว่าเป็นขัน้ตอนของการทดสอบความรู้ความเข้าใจตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การประเมินผลควรตอ่เน่ืองซึง่ไมใ่ชก่ารสิน้สดุของบทเรียน 

ซึ่งวฏัจกัรการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนสามารถใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ได้ ท่ีต้องอาศยัทักษะต่าง ๆ ในกระบวนการเพ่ือช่วยในการค้นพบความรู้ หาค าตอบได้ หรือได้
ประสบการณ์ ซึ่งผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลตอ่การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
พฒันาทางการคิดอีกด้วย โดยครูเป็นผู้กระตุ้นและอ านวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียน ให้
นกัเรียนได้เกิดเรียนรู้ด้วยตนเองภายในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมได้ 

 
4. หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที 

จากการศกึษาหลกัการส าคญั 6 ประการ ในงานวิจยัของ อทุมุพร ช่ืนวิญญา )2554(  ท่ี
พัฒนาขึน้จากการผนวกหลกัการรู้สารสนเทศกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
สามารถส่งเสริมองค์ประกอบย่อยในด้านการระบุสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การจดัการ
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การน าไปใช้อย่างบูรณาการ โดยสร้างสรรค์สารสนเทศใหม่
และส่ือสารได้ แม้ว่าไม่ครบทุกองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีทีแต่สามารถน ามาใช้ได้กับบาง
องค์ประกอบในการรู้เทา่ทนัไอซีที ซึง่มีหลกัการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.   การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าท าให้ผู้ เรียนสนใจ และดงึความรู้เดิมมาพฒันาค าถามเพ่ือ
ระบปัุญหาหรือประเดน็ท่ีต้องการศกึษา 

2.   การแสวงหาสารสนเทศอยา่งมีระบบด้วยการระบคุ าส าคญั แหลง่สารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการตัง้สมมตฐิาน รวบรวม วิเคราะห์ประเมิน เปรียบเทียบ ให้เหตผุลท่ีนา่เช่ือถือ 
และสรุปสารสนเทศอยา่งมีเหตผุลบนหลกัฐานจากแหลง่ท่ีนา่เช่ือถือ 
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3.  การขยายความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการพัฒนาความเข้าใจเนือ้หา 
และกระบวนการเรียนรู้ 

4.  การสะท้อนความรู้ ซึง่เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจอยา่งลุม่ลกึ 
5.   การประเมินผลงาน และกระบวนการท่ีได้ปฏิบัติไป ช่วยให้นักเรียนบรรลุ

วตัถปุระสงค์ 
6.  ครูมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา 

สรุปได้วา่หลกัการดงักลา่ว สามารถน ามาสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีได้ในสว่นของ ความรู้
ความสามารถพืน้ฐานในองค์ประกอบด้านความเช่ียวชาญทางไอซีที (ICT Proficiency) ได้แก่ การ
ระบ ุการเข้าถึง การจดัการ การประเมิน สร้างสรรค์ และส่ือสารได้ซึง่อยูใ่นขัน้การสะท้อนความรู้ มี
บางสว่นแนะแนวทางการจดัการเรียนการสอนซึง่มีการบรูณาการสารสนเทศด้วย แตเ่ป็นขัน้ตอนท่ี
ไมค่รบตามนิยามการบรูณาการสารสนเทศของการรู้เทา่ทนัไอซีที 

อยา่งไรก็ตาม การสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีตามหลกัการข้างต้น ยงัมีองค์ประกอบอีกส่วน
ท่ีขาดไปคือในส่วนของความรู้ความสามารถพืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Proficiency) ดงันัน้จึงน าแนวทางส่งเสริมท่ีได้ศึกษาไว้น ามาใช้ คือ การเข้าถึงไอซีที
ของนกัเรียน การใช้ไอซีทีและฝึกปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง ใช้ไอซีทีในการค้นคว้าความรู้ใหม ่ๆ และการ
ก ากบัตนเองในการเรียนของนกัเรียน (วนัดี โค้ไพบลูย์, 2555) การฝึกปฏิบตั ิในกระบวนการเรียนรู้ 
(ศกลวรรณ พาเรือง, 2554) การใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนมีการสร้างสรรค์
ชิน้งานด้วยการใช้ไอซีที และจะต้องให้นกัเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสร้าง
สารสนเทศใหม่ขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาของนกัเรียน (ช่อบญุ จิรานภุาพ, 2554, 
น. 210-214) และแนวคิดของ Dockstader (1999, pp. 73-75) ท่ีระบกุารส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซี
ที หากก าหนดภาระงานซึง่ต้องการสง่เสริมทกัษะใดให้ระบทุกัษะนัน้ลงในชิน้งานหรือภาระงาน ซึง่
ผู้ วิจัยน าแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที ในส่วนของ ความรู้ความสามารถพืน้ฐานใน
องค์ประกอบ ด้านความเ ช่ียวชาญทางไอซีที  ( ICT Proficiency) และในส่วนของความรู้
ความสามารถพืน้ฐานในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค (Technical Proficiency) สอดแทรกลง
ในขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5E ได้แก่ขัน้ตอน 5 ขัน้ โดยมี
รายละเอียดของกรอบแนวคิดของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ที่พัฒนาขึน้เพื่อส่งเสริม
การรู้เท่าทันไอซีที 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจหรือขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) 



  
 

99 

.11   น าเสนอสิ่งเร้าด้วยสถานการณ์ เหตกุารณ์ปัจจุบนั หรือจากการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ท่ี เ ก่ียวข้องกับนักเ รียน น าเ ข้าสู่บทเ รียนด้วยส่ือต่าง ๆ เช่น ภาพ วิ ดีโอ 
ภาพเคล่ือนไหวแบบ animation ท่ีนา่สนใจ 

1.2  กระตุ้ นให้นักเรียนตัง้ค าถามเพ่ือเกิดความอยากรู้อยากเห็น และ
อภิปราย สรุปประเด็นท่ีจะศึกษา และปัญหาท่ีต้องการศึกษาหาค าตอบ สร้างข้อค าถามร่วมกัน 
และอภิปราย โดยครูจะตัง้ค าถามท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนได้แสดงความรู้เดิมออกมา ครูใช้เคร่ืองมือ
ไอซีทีในกิจกรรมด้วย เช่น การให้นกัเรียนดภูาพ วิดีโอ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับเนือ้หาท่ีจะเรียนรู้ ในขัน้
ตอ่ไป 

1.3 ระบุสารสนเทศท่ีเหมาะสม และเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีต้องการ เกิด
ประโยชน์และอ านวยความสะดวกให้นกัเรียนหาค าตอบได้ เพ่ือใช้ในขัน้ตอนส ารวจค้นหาตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
2.1 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการ ตามประเด็นปัญหาท่ีต้องการ

ศกึษาหาค าตอบ จากแหลง่สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ หรือจากบคุคล  
2.2 นกัเรียนช่วยกนัออกแบบ วางแผนก าหนดแนวทาง การส ารวจตรวจสอบ 

เพ่ือลงมือปฏิบตัิการในการเก็บรวบรวมข้อมลู ครูแนะน านกัเรียนในการใช้ค าค้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้นกัเรียนเข้าถึงสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพขึน้ 

2.3 อ ภิปรายก่อนการลง มือปฏิบัติ งานตาม ท่ีวางแผนไ ว้  นัก เ รียน
ตัง้สมมติฐาน ครูแนะน าและสาธิตการใช้เคร่ืองมือไอซีทีท่ีเก่ียวข้อง หรืออธิบายการใช้โปรแกรม
ซอฟท์แวร์ในคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอ การใช้อินเทอร์เน็ต ให้แก่นกัเรียนเพ่ือให้นกัเรียนเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศท่ีต้องการและได้ข้อมลูท่ีเกิดประโยชน์กบันกัเรียนมากท่ีสดุ 

2.4 นักเรียนปฏิบตัิงาน หรือตรวจสอบข้อสมมติฐาน ท าการบนัทึกผลของ
การตรวจสอบ โดยใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ได้ น าสารสนเทศท่ีค้นคืนได้มาจดักระท า จดัเก็บในรูปแบบ
ตา่ง ๆ เชน่ สร้างโฟลเดอร์จดัเก็บ ใช้แฟ้มจดัเก็บออนไลน์ เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
3.1 น าสารสนเทศท่ีค้นคืนได้มาจดักระท า เพ่ือวิเคราะห์ เปรียบเทียบกนั และ

ประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล มีการระบุแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ อภิปรายร่วมกันกับ
เพ่ือนในกลุ่มถึงแหล่งอ้างอิงท่ีหลากหลายนัน้ จากท่ีอยู่ของเว็บไซต์ ผู้ เขียน แหล่งส านักพิมพ์ 
นกัเรียนฝึกการแยกแยะสารสนเทศท่ีเป็นข้อเท็จจริง มุมมอง หรือข้อคิดเห็น วิเคราะห์ด้วยตาราง 
หรือใช้แผนผงัความคดิ 
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3.2 สรุปสารสนเทศท่ีได้จากการอภิปรายโดยมีหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ มีครูคอย
ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา  

3.3 นกัเรียนสร้างค าอธิบายจากการลงมือปฏิบตัิและส ารวจตรวจสอบด้วย
ตนเอง ครูตรวจสอบค าอธิบายของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 

3.4 ครูช่วยเหลือนักเรียน ในขัน้ตอนการออกแบบการน าเสนอผลท่ีได้จาก
การทดลองในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการน าเสนอข้อมูล เช่น สไลด์
น าเสนอด้วย Power point ตารางแสดงผล แผนภมูิ กราฟ เป็นต้น 

3.5 หลงัจากอภิปรายข้อมูลท่ีสงัเคราะห์แล้วในกลุ่ม นกัเรียนร่วมกันสรุปผล
การส ารวจตรวจสอบท่ีได้ เป็นข้อมูลความรู้ของตนเอง ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล นกัเรียนรวบรวมสารสนเทศท่ีสรุปได้น ามาบูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ากับ
สารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่ เป็นการน าประสบการณ์และความรู้ใหม่ท่ีได้เช่ือมโยงกับประสบการณ์
ความรู้เดมิ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ร่วมกนัสืบเสาะได้ 

3.6  สร้างสรรค์ชิน้งาน จากความรู้ท่ีได้น ามาประยกุต์และน ามาใช้สร้างสรรค์
ชิน้งาน 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) 
4.1  น าผลงานท่ีสร้างมาน าเสนอ อาจน าเสนอด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือ

สิ่งพิมพ์ หน้าชัน้เรียน จดัรูปแบบเป็นบอร์ด หรือรูปแบบส่ืออ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพเคล่ือนไหว 
วิดีโอ โปรแกรมน าเสนอ แสดงละคร เป็นต้น อธิบายสะท้อนแนวคิดหรือความรู้ท่ีได้จาก
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีลงมือปฏิบตัไิปทัง้หมด นกัเรียนน าสารสนเทศท่ีสร้างสรรค์ได้ หรือ
เป็นชิน้งาน ไปเผยแพร่ในเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นการน าสารสนเทศไปใช้ในสถานการณ์จริง ท่ี
เกิดประโยชน์ทางหนึง่  

4.2 ครูยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั และท่ีเก่ียวข้องกนั จากส่ือการ
เรียนรู้จริงในชีวิตประจ าวัน อาจเป็นภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ให้นกัเรียนร่วมกันอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ภายในขอบเขตของสถานการณ์ท่ีศึกษา เพือถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนัได้ 

4.3  ครูเสนอแนะวิธีการน าความรู้ท่ีสร้างขึน้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือ
เช่ือมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐหรือสถานศึกษาท่ีจัดเก็บ
ฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ไว้ เป็นหน่วยงานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจอยู่
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ภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ให้นักเรียนได้ดูส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลออนไลน์ 
รูปแบบตา่ง ๆ เพิ่มเตมิ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation) 
5.1 ประเมินกระบวนการเรียนรู้แตล่ะขัน้ตอน 
5.2 ประเมินการเรียนรู้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีศึกษามา

อยา่งไร 
5.3 นกัเรียนประเมินตนเองว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร ใช้เทคโนโลยีใดในการ
ส่ือสารข้อมลูบ้าง 

ขอบเขตของสาระการเรียนรู้ และตัวชีว้ัดท่ีน ามาพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาท่ี 1 นี ้อยู่ในสาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบตัิภยั กระบวนการเปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศและ
ภมูิอากาศโลก รวมทัง้ผลตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
ตาราง 12 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง บรรยากาศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 

ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ

แบง่ชัน้บรรยากาศ และ

เปรียบเทียบประโยชน์ของ

บรรยากาศแตล่ะชัน้ 

โลกมีบรรยากาศหอ่หุ้ม นกัวิทยาศาสตร์ใช้สมบตัิและองค์ประกอบของ

บรรยากาศในการแบง่บรรยากาศของโลกออกเป็นชัน้ ซึง่แบง่ได้หลาย

รูปแบบตามเกณฑ์ที่แตกตา่งกนั โดยทัว่ไปนกัวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์การ

เปลีย่นแปลงอณุหภมูิตามความสงู แบง่บรรยากาศได้เป็น 5 ชัน้ ได้แก่ ชัน้

โทรโพสเฟียร์ ชัน้สตราโตสเฟียร์ ชัน้มีโซสเฟียร์ ชัน้เทอร์โมสเฟียร์ และชัน้

เอกโซสเฟียร์ บรรยากาศแตล่ะชัน้มีประโยชน์ตอ่สิง่มีชีวิตแตกตา่งกนัโดย

ชัน้โทรโพสเฟียร์มีปรากฏการณ์ลมฟา้อากาศที่ส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของ

สิง่มีชีวิตชัน้สตราโตสเฟียร์ช่วยดดูกลนืรังสอีลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

ไมใ่ห้มายงัโลกมากเกินไปชัน้มีโซสเฟียร์ช่วยชะลอวตัถนุอกโลกที่ผา่นเข้า

มาให้เกิดการเผาไหม้กลายเป็นวตัถขุนาดเลก็ลดโอกาสที่จะท าความ  
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการ

แบง่ชัน้บรรยากาศ (ตอ่) 

เสยีหายแก่สิง่มชีีวติบนโลกชัน้เทอร์โมสเฟียร์สามารถสะท้อนคลืน่วิทยแุละ

ชัน้ เอกโซสเฟียร์เหมาะส าหรับการโคจรของดาวเทียมรอบโลกในระดบัต ่า 

2. อธิบายปัจจยัที่มีผลตอ่การ

เปลีย่นแปลงองค์ประกอบของลม

ฟา้อากาศจากข้อมลูที่รวบรวมได้ 

ลมฟา้อากาศเป็นสภาวะของอากาศในเวลาหนึง่ของพืน้ท่ีหนึง่ที่มกีาร

เปลีย่นแปลงตลอดเวลาขึน้อยูก่บัองค์ประกอบลมฟา้อากาศ ได้แก่อณุหภมูิ

อากาศ ความกดอากาศ ลม ความชืน้ เมฆ และหยาดน า้ฟา้หยาดน า้ฟา้ที่พบ

บอ่ยในประเทศไทยได้แก่ ผลของลมฟา้อากาศเปลีย่นแปลงตลอดเวลาขึน้อยู่

กบัปัจจยัตา่ง ๆ เช่น ปริมาณรังสจีากดวงอาทิตย์และลกัษณะพืน้ผิวโลก

สง่ผลตอ่อณุหภมูิอากาศ และปริมาณไอน า้สง่ผลตอ่ความชืน้ ความกด

อากาศสง่ผลตอ่ลม ความชืน้และลมสง่ผลตอ่เมฆ 

3. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด

พาย ุฝนฟา้คะนองและพายหุมนุ

เขตร้อน และผลที่มีตอ่สิง่มชีีวติ

และสิง่แวดล้อม รวมทัง้น าเสนอ

แนวทางการปฏิบตัตินให้

เหมาะสมและปลอดภยั 

พายฝุนฟา้คะนองเกิดจากการท่ีอากาศที่มีอณุหภมูิและความชืน้สงูเคลือ่นท่ี

ขึน้สูร่ะดบัความสงูที่มีอณุหภมูิต า่ลง จนกระทัง่ไอน า้ในอากาศเกิดการ

ควบแนน่เกิดตอ่เนื่องเป็นเมด็ขนาดใหญ่พายฝุนฟา้คะนองท าให้เกิดฝนตก

หนกัลมกรรโชกแรงฟา้แลบฟา้ผา่ พายหุมนุเขตร้อนเกิดเหนือมหาสมทุรหรือ

ทะเลท่ีมีน า้มีอณุหภมูิสงูตัง้แต ่26 ถึง 27 oC ขึน้ไปท าให้อากาศทีม่ีอณุหภมูิ

และความชืน้สงูบริเวณนัน้เคลือ่นท่ีสงูขึน้อยา่งรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง

อากาศจากบริเวณอื่นเคลือ่นเข้ามาแทนที่และพดัเวยีนเข้าหาศนูย์กลางของ

พาย ุเคลือ่นเกือบเป็นวงกลมและมีอตัราเร็วสงูที่สดุพายหุมนุเขตร้อนท าให้

เกิดคลืน่พาย ุฝนตกหนกัซึง่อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวติและทรัพย์สนิจึง

ควรปฏิบตัิตนให้ปลอดภยัโดยตดิตามขา่วสารการพยากรณ์อากาศและไม่

เข้าไปอยูใ่นพืน้ท่ีที่เสีย่งภยั 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

4. อธิบายการพยากรณ์

อากาศและพยากรณ์อากาศ

อยา่งง่ายจากข้อมลูที่รวบรวม

ได้ 

การพยากรณ์อากาศเป็นการคาดการณ์ลมฟา้อากาศที่จะเกิดขึน้ในอนาคต

โดยมีการตรวจวดัองค์ประกอบโลกฟา้อากาศการสือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลู

องค์ประกอบลมฟา้อากาศระหวา่งพืน้ท่ีการวเิคราะห์ข้อมลูและสร้างค า

พยากรณ์อากาศ 

5. ตระหนกัถึงคณุคา่ของการ

พยากรณ์อากาศโดยน าเสนอ

แนวทางการปฏิบตัตินและ

การใช้ประโยชน์จากค า

พยากรณ์อากาศ 

การพยากรณ์อากาศสามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านตา่ง ๆ เช่นการใช้

ชีวิตประจ าวนัการคมนาคมการเกษตรการปอ้งกนัและเฝา้ระวงัภยัพิบตัิทาง

ธรรมชาต ิ

6. อธิบายสถานการณ์และ

ผลกระทบการเปลีย่นแปลง

ภมูิอากาศโลกจากข้อมลูที่

รวบรวมได้ 

 

ภมูิอากาศโลกเกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่องโดยปัจจยัทางธรรมชาติและ

ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรมของ

มนษุย์ในการปลดปลอ่ยแก๊สเรือนกระจกสูบ่รรยากาศแก๊สเรือนกระจกที่ถกู

ปลดปลอ่ยมากที่สดุได้แก่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่หมนุเวียนอยูใ่นวฏัจกัร

คาร์บอน 

7. ตระหนกัถึงผลกระทบของ

การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ

โลกโดยน าเสนอแนวทางการ

ปฏิบตัิตนภายใต้การ

เปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลก 

การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลกกอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่มชีีวติและ

สิง่แวดล้อมเช่นการหลอมเหลวของน า้แขง็ขัว้โลกการเพิม่ขึน้ของระดบัทะเล 

การเปลีย่นแปลงวฏัจกัรน า้ การเกิดโรคอบุตัิใหมแ่ละอบุตัซิ า้ และการเกิดภยั

พิบตัิทางธรรมชาติที่รุนแรงขึน้ มนษุย์จงึควรเรียนรู้แนวทางการปฏิบตัิตน

ภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว ทัง้แนวทางการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมและแนว

ทางการลดกิจกรรมที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลก 
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5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
5.1 ความหมายและองค์ประกอบของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

ในปัจจุบนั นกัวิชาการและสถาบนัต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถอนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับ
จากกระบวนการเรียนการสอนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีผ่านมาซึ่งท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีแสดงออกใน 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสยั ด้านทกัษะพิสัย และด้านจิตพิสยั (วรัญญา 
จ าปามลู, 2555, น. 26; ศริิชยั กาญจนวาสี, 2556, น. 125) และท าให้เกิดประสบการณ์การเรียนท่ี
เกิดขึน้จากการฝึกอบรม โดยการวดัผลสมัฤทธ์ิในโรงเรียน เป็นการตรวจสอบความรู้ ทกัษะ และ
สมรรถภาพสมองด้านตา่ง ๆ ท่ีนกัเรียนได้รับจากการอบรมสัง่สอนของครู ภายหลงัการสิน้สดุการ
เรียนการสอนในกระบวนวิชานัน้ ๆ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอบ (จงกล บญุรอด, 2554, น. 22; บญุ
น า อินทนนท์, 2551, น. 63) ซึ่งเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของบุคคลว่าเรียนและมี
ความรู้เทา่ใดสามารถวดัได้โดยการใช้แบบทดสอบตา่ง ๆ เชน่ ใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ หรือข้อสอบ
วดัภาคปฏิบตัิ โดยข้อสอบท่ีใช้วดัผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการในปัจจบุนัมุ่งท่ีจะวดัว่านกัเรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในด้านตา่ง ๆ ได้มากน้อยและมีประสิทธิภาพเพียงใด แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิท า
หน้าท่ีวดัว่าเด็กรู้มาแล้วเท่าใดจากกระบวนการในอดีต เน่ืองจากการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เป็นการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในด้านตา่ง ๆ ของสมรรถภาพสมอง ซึง่เป็นผลมาจากการได้รับ
การฝึกฝนอบรมภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด ดงันัน้การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีถูกต้องจึงเป็น
การวดัท่ีจดุหมายปลายทางท่ีต้องการในการสอนวิชาตา่ง ๆ ซึง่มุง่ให้บคุคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปสู่การสร้างข้อสอบเพ่ือวดัผล จึงจะท าให้บคุคลเกิดความส าเร็จเพ่ือจะได้สามารถวดัผลได้อยา่ง
ถกูทาง ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนแตล่ะหน่วยจ าเป็นจะต้องทราบจดุมุ่งหมายในการเรียนการ
สอน สภาพพืน้ฐานของผู้ เรียน กระบวนการเรียนการสอนซึ่งมีหน่วยย่อยต่าง ๆ ท่ีเป็นพืน้ฐาน
ตอ่เน่ืองกนั และการประเมินผลรวมยอด เป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิท้ายสดุเพ่ือประเมินเบ็ดเสร็จในการ
เรียนการสอนหนว่ยใหญ่ทัง้หมดถือเป็นการประเมินทัง้กระบวนวิชานัน้เอง 

บลูม (BLOOM, 1965, p. 201; จงกล บุญรอด, 2554, น. 24; วรัญญา จ าปามูล, 
2555, น. 43; สรุางค์ โค้วตระกลู, 2559, น. 293) ได้กลา่วถึงล าดบัขัน้ของการเขียนจดุมุง่หมายเชิง
พฤตกิรรมหรือวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านความรู้ความคิดไว้ 6 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกหรือท่องจ าความรู้ตา่ง ๆ  ท่ีได้เรียนมาแล้ว
โดยตรง ซึ่งในขัน้นีร้วมถึงการระลึกถึงข้อมลู ข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ์ ทฤษฎีจากต ารา 
ดงันัน้ขัน้ความรู้ความจ าจงึจะได้วา่เป็นขัน้ต ่าสดุ 
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2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจบัใจความส าคญัของเนือ้หาท่ีได้เรียน
หรืออาจแปลความจากตวัเลข การสรุป การยอ่ความตา่ง ๆ หรือการแปลจากแบบหนึง่ไปสู่อีกแบบ
หนึ่งโดยรักษาความหมายได้อย่างถูกต้อง มีการตีความหมายการอธิบายหรือเรียบเรียงเนือ้หา
หนงัสือใหมใ่ห้เข้าใจง่าย การขยายความซึง่ขยายความข้อมลูท่ีมีอยูใ่ห้ไกลไปกวา่เดมิได้ 

3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนมาแล้ว
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่ดงันัน้ในขัน้นีจ้งึรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทศัน์ หลกัส าคญั 
วิธีการน าไปใช้การเรียนรู้ในขัน้นีถื้อว่านกัเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเนือ้หาเป็นอย่างดีก่อน จึง
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้  

4. การวิเคราะห์ หมายถึงความสามารถท่ีจะแยกแยะเนื อ้หาวิชาลงไปเป็น
องค์ประกอบย่อย เพ่ือท่ีจะได้มองเห็นหรือเข้าใจความเก่ียวโยงต่าง ๆ รวมถึงการแยกแยะหา
ส่วนประกอบย่อยหาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนย่อยเหล่านัน้ตลอดจนหลกัส าคญัตา่ง ๆ  ท่ีเข้ามา
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

5. การสงัเคราะห์ หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าสว่นย่อยมาประกอบกนัเป็นสิ่ง
ใหมก่ารสงัเคราะห์จงึเก่ียวกบัการวางแผนการออกแบบการทดลองการตัง้สมมตฐิานการแก้ปัญหา
ท่ียากการเรียนรู้ในระดบันีเ้น้นพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์แนวคิดหรือแบบแผนใหม่เกิดขึน้ดงันัน้การ
สงัเคราะห์เป็นขัน้ท่ีสงูกวา่การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์เป็นการรวมส่วนประกอบตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 
จดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมในการสงัเคราะห์ได้แก่การกระท าท่ีเป็นส่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมาย การ
กระท าท่ีเก่ียวกับแผนงาน  หรือข้อเสนอตามวิธีการต่าง ๆ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นการท่ีส่วนประกอบเหล่านัน้รวมกนัได้โดยอาศัยความสมัพนัธ์ และในขัน้
การประเมินคา่ เป็นการตดัสินคณุคา่ในสิ่งท่ีก าหนดความมุง่หมายไว้ได้โดยการใช้เกณฑ์ท่ีแน่นอน 
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวอาจตัดสินโดยอาศัยเหตุการณ์ภายในเป็นเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ภายนอกมา
พิจารณาก็ได้  

6. การประเมินคา่ หมายถึง ความสามารถท่ีจะตดัสินใจเก่ียวกบัคณุคา่ตา่ง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นค าพดู นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจยั การตดัสินใจดงักล่าวจะต้องวางแผนอยูบ่น
เกณฑ์ท่ีแน่นอนซึ่งเกณฑ์ดงักล่าวอาจจะเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนคิดขึน้มาเองหรือน ามาจากท่ีอ่ืนก็ได้การ
เรียนรู้ในขัน้นีถื้อวา่เป็นการเรียนรู้ขัน้สงูสดุของพฤตกิรรมด้านความรู้ความคิดของ บลมู (BLOOM, 
1965) ซึง่การวางหลกัสตูรและการสอนควรจะประกอบด้วยวตัถปุระสงค์พทุธพิสยัดงักล่าวด้วย (สุ
รางค์ โค้วตระกลู, 2559, น. 294) 
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โดยวิชชุดา อ้วนศรีเมือง, ชุติมา วฒันะคีรี, และ ราชนัย์ บุญธิมา(2555, น. 40) ได้
อธิบายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ของบคุคลท่ีเป็นกระบวนการคิดและการกระท าอย่างเป็นระบบอนัเกิดจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสามารถวดัได้จากแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือศึกษาความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์จาก
นกัวิชาการและสถาบนัตา่ง ๆ เพิ่มเติมพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ อันเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึง่นกัเรียนแสดงออกมา
แบง่เป็น 3 ด้านได้แก่ด้านพทุธิพิสยัด้านทกัษะพิสยัและด้านจิตพิสยั (จงกล บญุรอด, 2554, หน้า 
22; พิมพนัธ์ เตชะ-คปุต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ, 2551, หน้า 12-16)     ซึ่งสอดคล้องกบัความหมาย
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ท่ีเกิดจากการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ได้มีนกัวิชาการและสถาบนัตา่ง ๆ ระบไุว้ในด้านพทุธิพิสยั ดงันี ้

ด้านพทุธิพิสยั ในด้านนีมี้การก าหนดจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นจดุประสงค์ท่ีระบุ
การกระท าของนักเรียนท่ีสามารถสังเกตได้และวัดได้ โดยการจ าแนกจุดประสงค์ของการ เรียน
วิทยาศาสตร์ ถ้ายดึตามแนวคดิของบลมู (BLOOM, 1965) จะแบง่จดุประสงค์ออกเป็น ทกัษะด้าน
พุทธิพิสัยทัง้หมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ ในการประเมินค่า โดยสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท .

)2546(  ได้เสนอองค์ประกอบด้านพุทธิพิสัยทัง้หมด 6 ด้านสอดคล้องกันกับแนวคิดของบลูม 
(BLOOM, 1965) ส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของคลอพเฟอร์ (Klopfer, 
1971; วรัญญา จ าปามลู, 2555, น. 32) แบง่พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยัเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมด้านความรู้ พฤติกรรมด้านความเข้าใจ พฤติกรรมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หรือกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมด้านน าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้สุวฒัก์ นิยมค้า (2531, น. 384-385) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจุดประสงค์ของการ
เรียนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ได้แก่ด้านความรู้ความคิด , ด้านทกัษะการปฏิบตัิ, 
ด้านความสนใจและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มเติมในด้านการมีแนวโน้มทางวิทยาศาสตร์ 
คือธรรมชาติและวงจ ากัดของวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ เสนอว่าเป็น
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้ดี โดยการระบุ
หมายเชิงพฤติกรรมดงักล่าวควรปรากฏอยู่ในแผนการสอนรายวนั หรือแผนการสอนรายหน่วย ใน
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แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ครูควรตัง้จดุประสงค์ให้ครบทัง้ 4 ด้านบางครัง้ในบางหวัข้ออาจ
ไม่เหมาะท่ีจะสร้างพฤติกรรมบางด้านให้เกิดขึน้กบัตวันกัเรียนอย่างไรก็ตามเม่ือรวมการสอนครบ
ทกุครัง้ในหน่วยการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วจะต้องมีจดุประสงค์ครบทกุด้านตามท่ีก าหนด
ไว้ของครูผู้สอน โดยกระจายกนัไปมากน้อยตามความเหมาะสม 

5.2 แนวทางการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
จงกล บญุรอด (2554, น. 26) ได้เสนอหลกัการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ไว้วา่การ

วดัผลสมัฤทธ์ิต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยระบุพฤติกรรมการวัดท่ี
ชัดเจนมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปประเมินระดับความสามารถของนักเรียนได้ โดย
ตระหนกัว่าเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้และสามารถน าผลข้อมูลประเมินไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของครู โดยการสร้างแบบสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ควรค านงึถึงข้อส าคญั 3 ข้อดงันี ้1) เนือ้หาหรือทกัษะท่ีต้องการวดั โดย
ก าหนดอยู่ในรูปของพฤติกรรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง 2) พฤติกรรมท่ีต้องการวัด ต้องเป็น
พฤติกรรมเฉพาะท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 3) ผลสัมฤทธ์ิหรือ
ความรู้ตา่ง ๆ ท่ีต้องการวดั โดยนกัเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เนือ้หาสาระได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

แนวทางการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเหมาะสมและส่วนใหญ่ใช้กันมาก คือการ
สอบ โดยใช้แบบทดสอบ ภพ เลาหไพบูลย์(2542, น. 295-304) ได้อธิบายว่าการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นการวดัพฤตกิรรมการเรียนด้านพทุธิพิสยัเพียงด้านเดียวโดยใช้แบบสอบท่ีครูสร้าง
ขึน้เองซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ รูปแบบของแบบสอบท่ีนิยมใช้มี 6 แบบดงันี ้ (ภพ เลาหไพบูลย์, 
2542; วรัญญา จ าปามลู, 2555, น. 45) 

1. ข้อสอบแบบอัตนัย เป็นข้อสอบแบบความเรียงท่ีมีเฉพาะค าถามและให้
นกัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรีหรือเขียนบรรยายตามความรู้และความคดิเห็นของนกัเรียน 

2. ข้อสอบแบบถูกผิด มี 2 ตัวเลือกโดยแต่ละตัวเลือกเป็นแบบคงท่ีและมี
ความหมายตรงข้ามกนัเชน่ ถกู-ผิด ใช-่ไมใ่ช ่จริง-ไมจ่ริง เป็นต้น 

3.  ข้อสอบแบบเติมค า ประกอบด้วยข้อความท่ียงัไมส่มบรูณ์และให้นกัเรียนเตมิ
ค าหรือประโยคลงในชอ่งวา่งท่ีเว้นไว้เพ่ือให้มีใจความสมบรูณ์และถกูต้อง 

4.  ข้อสอบแบบตอบสัน้เป็นข้อสอบแบบเตมิค าแตเ่ขียนเป็นประโยคค าตอบท่ีสัน้
และกะทดัรัดได้ใจความสมบรูณ์ไมใ่ช้การบรรยายแบบความเรียง 
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5. ข้อสอบแบบจับคู่ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบโดยมีค าหรือข้อความแยก
ออกเป็น 2 ชดุเพ่ือให้นกัเรียนจบัคู่ข้อความชุดหนึ่งไปยงัอีกชุดหนึ่งซึ่งมีความสมัพนัธ์กันตามท่ีครู
ออกแบบข้อสอบได้ก าหนดข้อมลูไว้ 

6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ โดยทั่วไปประกอบด้วยค าถามและตัวเลือก ซึ่งมี
ตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ค าถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใช้ตวัเลือกท่ี
ใกล้เคียงกัน คล้ายกับว่าทุกตวัเลือกเป็นค าตอบท่ีถูกทัง้หมดแต่ความจริงมีน า้หนักถูกต้องมาก
น้อยตา่งกนั 

ชวนพิศ คณะพัฒน์ )2559( ได้อธิบายแนวทางการวัดความรู้ในเนือ้หารายวิชา
พืน้ฐานวิทยาศาสตร์เร่ือง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ไว้
วา่สามารถประเมินได้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพ่ือวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบด้าน
พทุธิพิสยัตามแนวคดิของบลมู โดยระบไุว้ 4 ด้านได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการ
วิเคราะห์ ซึง่สามารถวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศใน
รูปแบบของแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือกโดยวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และระบุ
ระดบัพฤติกรรมท่ีต้องการวดั และอธิบายเพิ่มเติมในขัน้ตอนด าเนินการสร้างแบบทดสอบเพ่ือให้
สอดคล้องกับคณุลกัษณะท่ีก าหนดไว้ซึ่งอธิบายว่าการสร้างค าถามจะต้องมีความชดัเจนส่วนตวั
เลือกจะเป็นประเดน็เร่ืองเดียวมีความยาวใกล้เคียงกนัและกระจายค าตอบของข้อสอบทัง้ฉบบัให้มี
สดัส่วนของแตล่ะตวัเลือกใกล้เคียงกนั พิจารณาคณุภาพของแบบทดสอบให้ครอบคลมุทัง้ปัญหา
และค าถาม ตวัเลือกและเหตผุลในการสร้างตวัเลือกรวมทัง้พิจารณาค าตอบท่ีถกูต้อง 

จากเอกสารข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าการจ าแนกพฤติกรรมในการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทัง้ 4 ด้าน คือ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ ในการ
สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ในสาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจ
องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบตัิภัย กระบวนการเปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
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6. ความพงึพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
6.1 ความพงึพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

กู๊ด (Good, 1973, p. 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกพอใจ 
ซึง่เป็นผลมาจากความสนใจและทศันคตท่ีิดีของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ 

ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ประสาท เนืองเฉลิม(2558, น. 298) ได้อธิบายว่า ความพงึ
พอใจของผู้ เรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นัน้ เป็นพฤตกิรรมของผู้ เรียนท่ีแสดงออกถึงความพอใจใน
ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ท่ีอาจจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการ
แสดงท่าทีท่ีบง่บอกถึงความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปรารถนาท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ในท่ีนีค้วามพึงพอใจยงัรวมถึงความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็น
พฤติกรรมของผู้ เรียนท่ีแสดงออกในลกัษณะของการอาสาเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยความสมคัร
ใจ โดยไม่ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านัน้จะเป็นงานในชัน้เรียนท่ีต้องปฏิบตัิหรือไม่ รวมทัง้การท่ีนกัเรียนให้
ความใส่ใจในเหตุการณ์ของความก้าวหน้าทางทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง หรืออิทธิพลของ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อสงัคม ตลอดจนการให้ความสนใจท่ีจะเลือกประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ 

โดยความพึงพอใจเกิดขึน้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบักระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบกับ
ระดบัความรู้สึกของนกัเรียน จากการศึกษาเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน คือความรู้สึกท่ีนกัเรียนมี อนัเป็นผลจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ซึ่ง
อยู่ในลกัษณะของ ความสนใจ ความรู้สึกพอใจหรือนิยมชมชอบ หรือสนบัสนุน และเป็นทศันคติ
ของนกัเรียนท่ีมีตอ่หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อนัเน่ืองมาจากสิ่งเร้าและแรงจงูใจต่อกิจกรรมท่ี
ท า ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติดังกล่าวมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีสามารถ
ประเมินได้จากแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียน 

6.2 การประเมินผลความพงึพอใจในการเรียน 
การวดัความพึงพอใจในการเรียนรู้ก็ท าได้หลายวิธี โดยล้วน สายยศ และ องัคณา 

สายยศ(2541, น. 3-4) ได้เสนอวิธีวดัความพงึพอใจไว้ ดงันี ้
การสงัเกต เป็นการวดัโดยคอยสงัเกตพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แล้วน าข้อมลูไปอนมุานวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่สิ่งนัน้ ๆ อยา่งไร 
การรายงานตนเอง เป็นการวัดโดยการให้นักเรียนเล่าความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งนัน้

ออกมา โดยสามารถก าหนดคะแนนของความพงึพอใจ 
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สมัภาษณ์ เป็นการซกัถามนกัเรียน เป็นวิธีท่ีต้องอาศยัเทคนิคและความช านาญ 
ของผู้สมัภาษณ์ท่ีจะจงูใจให้ นกัเรียนตอบค าถามตามข้อเท็จจริง 

การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีท่ีนิยมใช้เน่ืองจากแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีคอ่นข้างสะดวก ผู้ตอบไมรู้่สกึกดดนัมากในการตอบค าถามแตล่ะประเดน็ อาจ
เขียนตอบเป็นข้อความหรือท าเคร่ืองหมายตามเง่ือนไขท่ีก าหนด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Form) เป็นแบบสอบถามท่ีข้อค าถามมี
ลกัษณะเปิดกว้างให้ผู้ตอบมีอิสระในการตอบในขอบเขตของค าถาม โดยไม่มีการแนะแนวทางใน
การตอบ และแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Form) มีลักษณะค าถามจ ากัดให้ตอบ 
ผู้ ตอบเลือกตอบจากค าตอบท่ีก าหนดให้ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น. 306)  

การวัดความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จากเคร่ืองมือหลาย
ชนิด ซึ่งขึน้อยู่กับบริบทความเหมาะสมตลอดจนจุดประสงค์ของการวัดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
นา่เช่ือถือ โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้วดัความพงึพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี
ได้เรียนหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมี 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึง
พอใจปานกลาง พงึพอใจน้อย และ พงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

พงึพอใจมากท่ีสดุ  ให้คะแนน 5 คะแนน 
พงึพอใจมาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
พงึพอใจน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน 

ค่าเฉล่ียท่ีผู้ เช่ียวชาญประเมินแต่ละข้อแล้วเทียบเกณฑ์การประเมิน โดยใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนของ Likert ดงันี ้

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
ต ่ากวา่ -1.50 หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

  



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองบรรยากาศ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เพ่ือ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วย
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้

1. การก าหนดขอบเขตในการวิจยั 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดขอบเขตในการวิจัย 

กลุม่ท่ีศกึษา 
กลุ่มท่ีศกึษา คือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ราชภฏัแหง่หนึง่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 
2 ห้อง รวมทัง้สิน้ 55 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาด้านการรู้เท่า
ทนัไอซีทีและต้องการพฒันาด้านการรู้เทา่ทนัไอซีที 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดย

ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนรู้เอง เป็นจ านวนทัง้สิน้ 15 คาบ แบง่เป็นการชีแ้จงกิจกรรมการ
เรียนรู้ 1 คาบ การทดสอบก่อนเรียน จ านวน 2 คาบ ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 10 
คาบ และท าการทดสอบหลงัเรียน จ านวน 2 คาบ รวม 15 คาบ 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ บรรยากาศ อยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ . 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้แก่ หนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดย

ใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที แบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที แบบวดั
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ และแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียน โดย
มีรายละเอียดในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ดงันี ้

หนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือ
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที  

หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที ในการวิจยันีใ้ช้รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ สอดแทรกตวัชีว้ดัการ
รู้เทา่ทนัไอซีทีของ 4 องค์ประกอบหลงั ซึง่มีกระบวนการในการสร้างดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาหลกัสูตรและตวัชีว้ดั เร่ือง บรรยากาศ ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 1 รหสัวิชา ว 21101 
สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และเป็นไปตามมาตรฐาน ว 3.2  “เข้าใจองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบตัิภัย 
กระบวนการเปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศและภมูิอากาศโลก รวมทัง้ผลตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม” 
เป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้องมีดงันี ้
ว 3.2 ม. 1/1 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการแบ่งชัน้บรรยากาศ และ

เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแตล่ะชัน้ 
ว 3.2 ม. 1/2 อธิบายปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้า

อากาศ จากข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 
ว 3.2 ม. 1/3 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง และพายหุมุน

เขตร้อน และผลท่ีมีตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้น าเสนอแนวทางการปฏิบตัิตนให้เหมาะสม
และปลอดภยั 

ว 3.2 ม. 1/4 อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอยา่งง่ายจาก
ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 

ว 3.2 ม. 1/5 ตระหนกัถึงคณุค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยน าเสนอแนว
ทางการปฏิบตัติน และการใช้ประโยชน์จากค าพยากรณ์อากาศ 

ว 3.2 ม. 1/6 อธิบายสถานการณ์ และผลกระทบการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ
โลกจากข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 

ว 3.2 ม. 1/7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก
น าเสนอแนวทางการปฏิบตัตินภายใต้การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศโลก 



  
 

113 

3. สร้างหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากเนือ้หาเร่ืองบรรยากาศสามารถ
แบง่ได้เป็น 6 หนว่ยยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

หนว่ยยอ่ยท่ี 1 การแบง่ชัน้บรรยากาศ  
หน่วยย่อยท่ี 2 องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 1 : อุณหภูมิ ความชืน้ และ

ความ-กดอากาศ 
หนว่ยยอ่ยท่ี 3 องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 2 : ลม เมฆ และหยาดน า้ฟ้า 
หนว่ยยอ่ยท่ี 4 การพยากรณ์อากาศอยา่งง่าย และการปฏิบตัติน 
หนว่ยยอ่ยท่ี 5 กระบวนการเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง พายหุมนุเขตร้อน 
หน่วยย่อยท่ี 6 การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศโลก ผลกระทบ และการเกิดภาวะ

โลกร้อน มลพิษทางอากาศ  
ดงันัน้หนว่ยการเรียนรู้นีจ้งึประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน ใช้

เวลาทัง้สิน้ 15 คาบ ดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 แผนการจดัการเรียนรู้ และเวลาท่ีใช้ (คาบ) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหา เวลา (คาบ) 

- ปฐมนิเทศและ ทดสอบก่อนเรียน 2 

1 การแบง่ชัน้บรรยากาศ  2 

2 อณุหภมูิ ความชืน้และความกดอากาศ  3 

3 ลม เมฆ และหยาดน า้ฟ้า 1 

4 กระบวนการเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง พายหุมนุเขตร้อน 1 

5 การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศโลก ภาวะโลกร้อนและ 
มลพิษทางอากาศ  

1 

6 การพยากรณ์อากาศอย่างง่าย และการปฏิบตัติน 3 

- ทดสอบหลงัเรียน 2 

 รวม 15 
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ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและตวัชีว้ดัพฤติกรรมการรู้เท่าทนัไอซีที ของแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงั 
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4. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ซึง่ประกอบด้วย 
1) มาตรฐานการเรียนรู้ 
2) ผลการเรียนรู้ 
3) จดุประสงค์การเรียนรู้ 
4) สาระส าคญั/ ความคดิรวบยอด 
5) เนือ้หาสาระ 
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
7) ใบงานหรือชิน้งาน 
8) วสัดอุปุกรณ์ / ส่ือและแหลง่เรียนรู้ 
9) การวดัประเมินผล 

5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
และได้ข้อเสนอแนะ ให้ปรับโครงสร้างของแผน และกิจกรรมท่ีจดัในการเรียนรู้ให้เหมาะสมมากขึน้ 

6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

7.  น าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 3 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเนือ้หา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 1 ท่าน และ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษา 2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความ
สอดคล้องของผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กับกิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้ตอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (Item objective 
congruency : IOC) ของหน่วยการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนือ้หาและแผนการจัด
กิจกรรมโดยพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป โดยผลการประเมินมีคา่ IOC 
เทา่กบั 0.67-1.00 

8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการพิจารณาแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ โดยข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ มีดงันี ้

8.1 การก าหนดเว็บไซต์ท่ีเป็นแหลง่เรียนรู้ของนกัเรียนสามารถท าได้ เพ่ือเป็น
การประเมินสารสนเทศท่ีเป็นแหลง่ท่ีนา่เช่ือถือมาแล้ว แตใ่ห้ไปอยูใ่นขัน้อธิบายและลงข้อสรุป เพ่ือ
อธิบายย า้ให้นกัเรียนเข้าใจการประเมิน ให้ละเอียดยิ่งขึน้ ไม่ใช่ก าหนดแหล่งสืบค้นหรือเว็บไซต์
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ตัง้แตข่ัน้น าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้ประเมินสารสนเทศ ด้วยตนเองก่อน ไมเ่ป็นการแนะน า
นกัเรียนมากจนเกินไป  

8.2 การประเมินเว็บไซต์หลาย ๆ แหล่ง ยงัไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ท่ีใช้การ
สืบเสาะหาความรู้ ดังนัน้ ควรหาแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานการณ์จ าลองโดยใช้ไอซีที มาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัเรียน เป็นการสืบค้น และเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
ได้ค าตอบท่ีนักเรียนสงสัย ได้มากกว่า การสืบค้นข้อมูลเพียงอย่างเดียว จึ งปรับกิจกรรมให้มี
จดุประสงค์เน้นการประเมินแหลง่สืบค้น โดยเน้นไอซีทีโดยให้นกัเรียนสืบค้นข้อมลูพยากรณ์อากาศ
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แบ่งกลุ่มกลุ่มละทวีปแตกต่างกัน แล้วลองเปรียบเทียบว่าต่างกัน
อย่างไรบ้าง การจดักิจกรรมดงักล่าวเพ่ือให้เห็นจดุร่วมก่อนว่ามีปัจจยัอะไรเก่ียวข้องกันบ้าง เม่ือ
เข้าใจแตล่ะองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ แล้วคอ่ยจดักิจกรรมการทดลองย่อยไปทีละเร่ือง ก็จะ
สามารถจดักิจกรรมให้อยูร่วมกนัในแผนเดียวได้ 

การจดักิจกรรมท่ีประเมินการสืบค้นควรมีค าถามท่ีน่าสนใจ และให้นกัเรียน
ลองค้นหาข้อมลูสนบัสนนุ หรือขดัแย้งมาพิจารณาร่วมกนั โดยให้ประเมิน่ว่าแหล่งข้อมลูของกลุ่ม
ใดท่ีนา่เช่ือถือมากกวา่กนั 

8.3 การถามค าถามน าเข้าสู่บทเรียนท่ีว่า สถานการณ์โลกปัจจุบนั อณุหภูมิ
โลกสงูขึน้ นกัเรียนทราบการเปล่ียนแปลงนีห้รือไม ่และมีผลกระทบตอ่สิ่งมีชีวิตอยา่งไร ให้เพิ่มเติม
ภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง หรือวิดีทศัน์ ท่ีสตัว์ขัว้โลกไมมี่ท่ีอยู ่หรือจมน า้จากธารน า้แข็ง
ละลาย หรือสตัว์ย้ายถ่ินฐาน เป็นต้น และให้นกัเรียนอธิบายสาเหตท่ีุท าให้เกิดสถานการณ์ดงักล่าว
ขึน้ จะสร้างค าถามได้นา่สนใจ และจงูใจให้ต้องการค้นหาค าตอบได้มากขึน้ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับภาวะโลกร้อนท่ีท าให้นักเรียนมีความท้าทายมากขึน้ 
เน่ืองจากนกัเรียนทราบอยู่แล้วว่าโลกร้อนคืออะไร ปรับเป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนสืบค้นหลกัฐานท่ี
บง่บอกว่าโลกร้อนขึน้ เช่น ให้นกัเรียนหาข้อมลูอณุหภมูิย้อนหลงัไป 5 – 10 ปี แล้วน ามาเสนอเป็น
กราฟ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือยืนยันผลข้อมูล เป็นการใช้ไอซีทีในการเป็นเคร่ืองมือช่วยค้นหา
หลกัฐาน และช่วยหาความสมัพนัธ์ระหว่างหลกัฐานเพ่ือสร้างข้อสรุป ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะได้ชดัเจนมากขึน้ 

8.4 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ และการส่ือสาร โดยใช้ไอซีที ของสาระ
การเรียนรู้เร่ือง ลมมรสมุ พายหุมนุเขตร้อน และพายฝุนฟ้าคะนอง  ให้นกัเรียนสรุปเป็นข้อมลูแบบ
ภาพกราฟิก หรือใช้แอปพลิเคชนัท่ีช่วยในการเขียน mapping เพ่ือให้กิจกรรมท่ีใช้ไอซีทีน่าสนใจ
มากขึน้ 
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9. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 ห้องเรียนซึ่งมีบริบทคล้ายคลึงกนั 
เพ่ือหาข้อบกพร่องน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ก่อนน าไปใช้จริง 

10. น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 55 คน  2 ห้องเรียน 

แบบวดัการรู้เทา่ทนัไอซีที 
แบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที ท่ีประเมินตามองค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

การระบ ุด้านการเข้าถึง ด้านการจดัการ ด้านการบรูณาการ ด้านการประเมิน ด้านการสร้างสรรค์ 
และด้านการส่ือสาร โดยดดัแปลงจากพชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค(2560, น. 74-90) เน่ืองจากครบ
ตามองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีทีตามท่ีได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีได้กล่าวไปแล้ว โดย
ใช้รูปแบบเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก, ปรนัยจับคู่, อัตนัยตอบสัน้ เพ่ือน าไปประเมินนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันไอซีที โดยดดัแปลง
จากแบบวดัของพชัรินทร์ หยกพิทกัษ์โชค(2560, น. 74) เป็นแนวทางการสร้างแบบวดัการรู้เทา่ทนั
ไอซีที  

2. สงัเคราะห์องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีที จากต ารา เอกสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัการรู้เทา่ทนัไอซีที ท าให้ได้องค์ประกอบ ดงันี ้

2.1 ด้านการระบสุารสนเทศ (Define) หมายถึง ระบขุอบเขตของข้อมลู และ
ใช้เคร่ืองมือไอซีทีน ามาระบขุอบเขตของสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการ เชน่ ระบหุวัข้อ เนือ้หา 
ขอบเขตของเนือ้หา และรูปแบบสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการ 

2.2 ด้านการเข้าถึง (Access) หมายถึง การรู้วิธีการเข้าถึงข้อมลู และเลือกวิธี
ในการสืบค้นสารสนเทศในสงัคมดิจิทลั และ ค้นคืนสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลดิจิทลัต่าง ๆ ได้ 
โดยมีความสามารถค้นคืนสารสนเทศ (Retrieve), สามารถสร้างและรวบรวมค าค้น (Keywords) 
ส าหรับสืบค้นเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้ สามารถระบแุหลง่ข้อมลูช่ือเว็บไซต์หรือฐานข้อมลู
ส าหรับสืบค้นสารสนเทศท่ีต้องการได้ สามารถติดตัง้โปรแกรมช่วยในการดาวน์โหลด เพ่ือเข้าถึง
ไฟล์ต่าง ๆ ได้ โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และใช้เคร่ืองมือในการส่ือสาร เช่น email, 
Line, Facebook messenger หรือแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ  

2.3 ด้านการจดัการ (Manage) หมายถึง การจดัการโดยการใช้เคร่ืองมือไอซี
ที เพ่ือประยกุต์ใช้ สามารถจดัเก็บไฟล์ตา่ง ๆ ให้ง่ายตอ่การค้นคืน เพ่ือการใช้ในอนาคต โดยจดัเก็บ
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ข้อมูลสารสนเทศ, จดัหมวดหมู่ ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ หรือจดักลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรืออีเมล์ หรือไฟล์ข้อมลูท่ีแนบจากอีเมล์ในรูปแบบตา่ง ๆ สามารถลบไฟล์ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ 
ท่ีไมต้่องการได้ และบนัทกึไฟล์เอกสารจากฐานข้อมลูไปยงัโฟลเดอร์หรือไดร์ฟตา่ง ๆ ท่ีต้องการได้ 

2.4 ด้านการบูรณาการ (Integrate) หมายถึง การแปลความ รวบรวมแล้ว
สรุปความ เปรียบเทียบ โดยใช้เคร่ืองมือดจิิทลัในการ สรุป เปรียบเทียบสารสนเทศจากแหลง่ข้อมลู
ตา่ง ๆ โดยการวิเคราะห์สารสนเทศ เช่ือมโยงจากหลายแหล่งข้อมลู แล้วสรุปข้อมลูในรูปแบบตา่ง 
ๆ โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลั เช่น การเปรียบเทียบสารสนเทศจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ 
ตา่ง ๆ โดยสงัเคราะห์สารสนเทศท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายโดยใช้เกณฑ์ในการเปรียบเทียบ จ าแนก
ความแตกตา่ง แล้วน ามาสรุปข้อมลูส าคญัในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลั  และสามารถใช้
โปรแกรม หรือแอปพลิเคชนัต่าง ๆ เช่น การพิมพ์เนือ้หาด้วย Word, การสร้างตารางหรือค านวณ
ด้วย Excel เป็นต้น สรุปข้อมลูเป็นกราฟ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ เชน่ วาดภาพ เป็นต้น  

2.5 ด้านการประเมิน(Evaluate) หมายถึง การประเมินระดบัของสารสนเทศ
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ตัดสินระดับสารสนเทศดิจิทัลท่ีมีความจ าเป็น ตัดสินเก่ียวกับ
คณุภาพ ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศและแหล่งฐานข้อมลูตา่ง ๆ ประเมินปัญหาและแก้ปัญหา
ท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศได้ 

- คดัเลือกสารสนเทศ บอกระดบัท่ีตรงตามความต้องการ หรือตรงกบัปัญหา
ท่ีศกึษา มีความนา่เช่ือถือได้ น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

- เลือกสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการ มีความเก่ียวข้องตรงกับ
ข้อมลูท่ีต้องการ 

- บอกประโยชน์ และสามารถตัดสินประสิทธิภาพของข้อมูล เช่น บอก
ประโยชน์เว็บไซต์ว่าให้ข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้างท่ีเป็นประโยชน์ โดยการเลือกฐานข้อมูลท่ีให้
ความหมายของสิ่งท่ีต้องการค้นหาได้ดีท่ีสดุ น่าเช่ือถือ และสามารถเลือกจดัเก็บสารสนเทศท่ีดีมี
คณุภาพได้ 

- ระบปุระเมินปัญหา และแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศได้  
- สามารถรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ีต้องการจากเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมลูท่ี

เช่ือถือได้ 
2.6 ด้านการสร้างสรรค์ (Create) หมายถึง การปรับใช้ หรือมีการประยุกต์ 

ออกแบบ ดัดแปลงหรือสร้างสรรค์สารสนเทศใหม่โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทัล สร้างผลงานท่ีเป็น
สารสนเทศใหมไ่ด้ 
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- ออกแบบ แก้ไขสารสนเทศ และสร้างรูปแบบเอกสาร เช่นน าข้อมูลจาก
ไฟล์ Word ไปสร้างเป็นสารสนเทศใหม่รูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพบั, สร้างกราฟแผนภูมิ, สร้างส่ือ
วิดีทศัน์น าเสนอสารสนเทศท่ีต้องการโดยใช้โปรแกรมตา่ง ๆ ได้  

- การประมวลสารสนเทศแล้วสร้างสรรค์สารสนเทศใหม่  โดยจัดท าส่ือ
วิดีทศัน์  

2.7 ด้านการส่ือสาร (Communicate) หมายถึง การส่ือความสารสนเทศใน
บริบทสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ขดัต่อจริยธรรมหรือผิด
ลิขสิทธ์ิ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ไปยังผู้ อ่ืนหรือกลุ่มผู้ คน โดยใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีในการส่ือสารสารสนเทศท่ีสร้างขึน้  

- ใช้ภาษาในการส่ือสาร มีการจัดรูปแบบเอกสารท่ีท าให้ผู้ ท่ีเราต้องการ
เผยแพร่สารสนเทศรู้สึกสนใจหรือรู้สึกว่าสิ่งท่ีน าเสนอมานัน้มีประโยชน์ ตวัอย่างเช่น การส่ือสาร
จากการตัง้ช่ือเร่ืองหวัข้อท่ีจะน าเสนอให้น่าสนใจ โดยเลือกเผยแพร่สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ไม่
ขดัต่อศีลธรรมและกฎหมาย เลือกรูปแบบช่องทางในการติดต่อส่ือสารได้อย่างเหมาะสม เช่นส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สง่ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น  

- น าเสนอโดยใช้ไอซีทีอย่างเหมาะสม ใช้ภาพในส่ือ ข้อความ และดาวน์-
โหลดโปรแกรมท่ีใช้อยา่งถกูต้องตามลิขสิทธ์ิ 

3. ก าหนดโครงสร้าง และสร้างผังข้อสอบ (Test blueprint) เพ่ือสรุปจ านวนข้อ
ค าถาม และการตรวจให้คะแนนของแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที ผู้ วิจยัใช้เกณฑ์ของพชัรินทร์ หยก
พิทกัษ์โชค (2560, น. 74-90) โดยปรับให้เหมาะสมกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

โดยสรุปโครงสร้าง ของแบบวัดการรู้เท่าทันไอซีที  ส าหรับนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ดงัตารางท่ี 15 
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ตาราง 15 โครงสร้าง ของแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที  ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม ข้อค าถาม 

ด้านการระบสุารสนเทศ 

(Define) หมายถงึ ระบุ

ขอบเขตของข้อมลู และใช้

เคร่ืองมือไอซีทีน ามาระบุ

ขอบเขตของสารสนเทศที่

ตรงตามความต้องการ  

ระบสุารสนเทศ

ที่ตรงตามความ

ต้องการ 

- ระบหุวัข้อ เนือ้หา ขอบเขตของเนือ้หา 
และรูปแบบสารสนเทศที่ตรงตามความ
ต้องการ 

ปรนยัหลาย
ตวัเลอืก 
(4 ข้อ) 
อตันยัตอบ

สัน้ 
(1 ข้อ) 

ด้านการเข้าถึง (Access) 

หมายถึง การรู้วิธีการเข้าถงึ

ข้อมลู และเลอืกวิธีในการ

สบืค้นสารสนเทศในสงัคม

ดิจิทลั และ ค้นคืน

สารสนเทศจากแหลง่ข้อมลู

ดิจิทลัตา่ง ๆ ได้ 

ค้นคืน

สารสนเทศ 

(Retrieve) 

- สามารถสร้างและรวบรวมค าค้น 
(Keywords) ส าหรับสบืค้นเพื่อเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการได้ สามารถระบุ
แหลง่ข้อมลูช่ือเว็บไซต์หรือฐานข้อมลู
ส าหรับสบืค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ 

- สามารถติดตัง้โปรแกรมชว่ยในการดาวน์
โหลด เพื่อเข้าถงึไฟล์ตา่ง ๆ ได้ 

ปรนยัหลาย

ตวัเลอืก 

(3 ข้อ) 

ปรนยั จบัคู่

ตวัเลอืก 

(1 ข้อ) 

อตันยัตอบสัน้ 
(1 ข้อ) 

ด้านการจดัการ (Manage) 

หมายถึง การจดัการโดย

การใช้เคร่ืองมือไอซีที เพื่อ

ประยกุต์ใช้ สามารถจดัเก็บ

ไฟล์ตา่ง ๆ ให้งา่ยตอ่การ

ค้นคืน เพื่อการใช้ใน

อนาคต 

 

จดัเก็บข้อมลู

สารสนเทศ 

- จดัหมวดหมู ่ไฟล์ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ 
- จดักลุม่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์หรืออีเมล์ 

หรือไฟล์ข้อมลูที่แนบจากอีเมล์ในรูปแบบ
ตา่ง ๆ  

- ลบไฟล์ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ ทีไ่ม่
ต้องการได้ และบนัทกึไฟล์เอกสารจาก
ฐานข้อมลูไปยงัโฟลเดอร์หรือไดร์ฟตา่ง ๆ 
ที่ต้องการได้ 

ปรนยัหลาย
ตวัเลอืก 
(3 ข้อ) 

อตันยัตอบสัน้ 
(2 ข้อ) 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม ข้อ
ค าถาม 

ดา้นการบรูณาการ 
(Integrate) หมายถงึการ

แปลความ รวบรวมแลว้
สรุปความ เปรยีบเทยีบ 
โดยใชเ้ครื่องมอืดจิทิลัใน
การ สรุป เปรยีบเทยีบ
สารสนเทศจาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  

วิเคราะห์สารสนเทศ 

เช่ือมโยงจากหลาย

แหลง่ข้อมลู แล้วสรุป

ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ 

โดยใช้เคร่ืองมือดจิิทลั 

- การเปรียบเทียบสารสนเทศจาก
จดหมายอิเลก็ทรอนกิส์หรือเว็บไซต์ 
ตา่ง ๆ โดยสงัเคราะห์สารสนเทศที่มี
รูปแบบท่ีหลากหลายโดยใช้เกณฑ์
ในการเปรียบเทยีบ จ าแนกความ
แตกตา่ง แล้วน ามาสรุปข้อมลู
ส าคญัในรูปแบบอื่น ๆ โดยใช้
เคร่ืองมือดิจิทลั 
 

ปรนยั
หลาย
ตวัเลอืก 
(4 ข้อ) 
อตันยั
ตอบสัน้ 
(1 ข้อ) 

ดา้นการประเมนิ(Evaluate) 

หมายถงึ การประเมนิระดบั
ของสารสนเทศทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ ตดัสนิ
ระดบัสารสนเทศดจิทิลัทีม่ี
ความจ าเป็น ตดัสนิเกีย่วกบั
คุณภาพ ความน่าเชื่อถอืของ
สารสนเทศและแหล่ง
ฐานขอ้มลูต่าง ๆ ประเมนิ
ปัญหาและแกปั้ญหาที่
เกีย่วขอ้งกบัสารสนเทศได ้

 

คดัเลอืกสารสนเทศ 

บอกระดบัท่ีตรงตาม

ความต้องการ หรือ

ตรงกบัปัญหาที่

ศกึษา มีความ

นา่เช่ือถือได้ น าไปใช้

ประโยชน์ได้ 

- เลอืกสารสนเทศที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการ มีความเก่ียวข้องตรงกบั
ข้อมลูที่ต้องการ 

- บอกประโยชน์ และสามารถตดัสนิ
ประสทิธิภาพของข้อมลู เช่น บอก
ประโยชน์เว็บไซต์วา่ให้ข้อมลู
สารสนเทศอะไรบ้างทีเ่ป็นประโยชน์ 
โดยการเลอืกฐานข้อมลูที่ให้
ความหมายของสิง่ที่ต้องการค้นหาได้
ดีที่สดุ นา่เช่ือถือ และสามารถเลอืก
จดัเก็บสารสนเทศที่ดมีีคณุภาพได้ 

- ระบปุระเมินปัญหา และแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องกบัสารสนเทศได้ 

ปรนยั
หลาย
ตวัเลอืก 
(3 ข้อ) 
อตันยั
ตอบสัน้ 
(2 ข้อ) 

ดา้นการสรา้งสรรค ์(Create) 

หมายถงึ การปรบัใช ้หรอืมี
การประยุกต ์ออกแบบ 
ดดัแปลงหรอืสรา้งสรรค์
สารสนเทศใหมโ่ดยใช้
เครื่องมอืดจิทิลั  

สร้างผลงานท่ีเป็น

สารสนเทศใหมไ่ด้ 

- ออกแบบ แก้ไข และสร้างรูปแบบ
เอกสาร เช่นน าข้อมลูจากไฟล์ Word 
ไปสร้างเป็นสารสนเทศใหมรู่ปแบบ
ตา่ง ๆ เช่น แผน่พบั, สร้างกราฟ
แผนภมูิ, สร้างสือ่วิดีทศัน์น าเสนอ
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมตา่ง ๆ ได้ 

ภาระ
งาน 

(1 ข้อ) 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ตัวชีว้ัด ค านิยาม ข้อค าถาม 

ดา้นการสือ่สาร 
(Communicate) หมายถงึ 

การสือ่ความสารสนเทศใน
บรบิทสภาพแวดลอ้มทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
รปูแบบต่าง ๆ โดยไมข่ดัต่อ
จรยิธรรมหรอืผดิลขิสทิธิ ์เป็น
การเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศ
และความรูไ้ปยงัผูอ้ื่นหรอืกลุ่ม
ผูค้น 

  

ใช้สือ่ และ

เทคโนโลยีใน

การสือ่สาร

สารสนเทศที่

สร้างขึน้ 

- ใช้ภาษาในการสือ่สาร มีการ
จดัรูปแบบเอกสารท่ีท าให้ผู้ที่เรา
ต้องการเผยแพร่สารสนเทศรู้สกึ
สนใจหรือรู้สกึวา่สิง่ที่น าเสนอมา
นัน้มีประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น การ
สือ่สารจากการตัง้ช่ือเร่ืองหวัข้อ
ที่จะน าเสนอให้นา่สนใจ โดย
เลอืกเผยแพร่สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ไมข่ดัตอ่ศีลธรรมและ
กฎหมาย เลอืกรูปแบบช่องทาง
ในการติดตอ่สือ่สารได้อยา่ง
เหมาะสม เช่นสง่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ สง่ผา่นสือ่
โซเชียลมเีดยี เป็นต้น 

ปรนยัหลาย
ตวัเลอืก 
(6 ข้อ) 

 

รวมจ านวนข้อ 32 

 
จากโครงสร้างดงักลา่ว ผู้วิจยัสามารถสรุปจ านวนข้อค าถาม และคะแนนของแบบวดั

การรู้เทา่ทนัไอซีที ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ได้ดงัตารางท่ี 16 
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ตาราง 16 สรุปจ านวนข้อค าถาม และคะแนนของแบบวดัการรู้เทา่ทนัไอซีที ส าหรับนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

 

องค์ประกอบ จ านวนข้อค าถาม (ข้อ)  คะแนน 

ปรนัย
หลาย
ตวัเลือก 

จบัคู่ อตันัยตอบ
ส้ัน 

ภาระ
งาน 

รวม
ข้อที่
ออก 

รวมข้อที่
ใช้ 

 

1. การระบ ุ(Define) 4 - 1 - 5 4 4 
2. การเข้าถงึ 

(Access) 
3 1 1 - 5 4 4 

3. การจดัการ 
(Manage) 

3 - 2 - 5 4 4 

4. การบรูณาการ 
(Integrate) 

3 - 2 - 5 2 2 

5. การประเมิน 
(Evaluate) 

4 - 1 - 5 3 3 

6. การสร้างสรรค์ 
(Create) 

- - - 1 1 1 3 

7. การสือ่สาร 
(Communicate) 

6 - - - 6 5 5 

รวมจ ำนวนขอ้  32 23 25 

 
4. น าแบบวัดการรู้เท่าทันไอซีทีให้ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบเพ่ือแก้ไข แล้วส่ง

ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ในสาขาเก่ียวกับการสอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 ท่าน และในสาขา
เก่ียวกบัวิทยาศาสตรศกึษา 1 ทา่น ตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม ค าอธิบายของตวัเลือก ความ
สอดคล้องกบัพฤติกรรมตวัชีว้ดัของทกัษะนี ้ความถกูต้องด้านเนือ้หาและภาษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
โดยคดัเลือกข้อท่ีมีดชันีความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ขึน้ไป พบว่าข้อท่ีได้ผลการ
ประเมินท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.67 ถึง 1.00 มีจ านวน 23 ข้อ จากแบบวดัท่ีออกแบบ
มา 32 ข้อ 
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ในองค์ประกอบท่ี 6 การสร้างสรรค์ จากข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ให้ปรับเป็น
ค าถาม ดงันี ้“นักเรียนสืบค้นเร่ือง ภาวะโลกร้อน จากส่ือท่ีเป็นแผ่นพับ และหนังสือต่าง ๆ ถ้า
นกัเรียนต้องการปรับและออกแบบสารสนเทศใหม ่ของนกัเรียนเอง โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี 
ในการน าเสนอ จงบอกขัน้ตอนในการสร้างสารสนเทศของนกัเรียน ไปจนถึงการน าเสนอ” เน่ืองจาก
ข้อค าถามเดิม เป็นเพียงการแปลงสารสนเทศใหม่เป็นรูปแบบ QR code เท่านัน้ ไม่ได้อธิบายว่า 
ออกแบบหรือปรับจากสารสนเทศเดมิ 

5. น าแบบวัดการรู้เท่าทันไอซีทีท่ีแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน ดงัตารางท่ี 17 

 
ตาราง 17 เกณฑ์คะแนนแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีทีส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
 

คะแนน ร้อยละ ผลการประเมินการรู้เท่าทันไอซีที 

 20  80 ดีเย่ียม 

17.50 – 19.99 70 – 79 ดี 

15.00 – 17.49 60 – 69 ปานกลาง 

12.50 – 14.99 50 – 59 ผา่น 

0 – 12.49 < 50 ไมผ่า่น 

 

เม่ือตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ พบว่า การสร้างแบบวดัการรู้เท่าทันไอซีทีส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ซึ่งลกัษณะของข้อค าถามเป็นแบบผสม ปรนยั 4 ตวัเลือก และ
อตันยัตอบสัน้ จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือได้ ดงันี ้

1) ค่าสถิติท่ีตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ จากผลค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 
0.23 – 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.31 – 0.90 ค่าความยากง่ายมีระดบัท่ีกระจาย
ตัง้แต่ ยาก ปานกลาง และง่าย ในลกัษณะนีข้้อสอบโดยทัว่ไปถ้ามีค่าอ านาจจ าแนกเข้าใกล้ +1 
แสดงวา่ข้อสอบนัน้มีคา่จ าแนกคนเก่งและคนออ่นได้ถกูต้องสงูมาก 
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2) คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั เน่ืองจากเป็นข้อค าถามท่ีมีการตรวจให้คะแนนท่ีไม่ได้
มีแค ่1 ถ้าตอบถกู กบั 0 ถ้าตอบผิด จึงต้องใช้การหาคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค คา่ท่ีวดั
ได้มีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ท่ี 0.77 ถือวา่มีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก เพราะควรมีคา่
ความเช่ือมัน่ท่ี 0.70 ขึน้ไป (บญุชม ศรีสะอาด, 2557)  

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองบรรยากาศ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองบรรยากาศมีขัน้ตอนการ

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลการเขียนข้อสอบและการสร้าง

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ศึกษาสาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ศึกษามาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจ

องค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของระบบโลก กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบตัิภัย กระบวนการเปล่ียนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และสาระการเรียนรู้เร่ืองบรรยากาศจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุง 2560 และเนือ้หาการเรียนรู้จากหนงัสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื น้ ฐ าน  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ ส อบ วิ ช า วิ ท ย า ศ า สต ร์ โ ด ย วั ด พฤติ ก ร ร ม  
ด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของบลูมทัง้ 4 ระดบัได้แก่ จ า (Remembering) 
เข้าใจ (Understanding) ประยกุต์ใช้ (Applying) และวิเคราะห์ (Analyzing)  

3. สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาวิชา
วิทยาศาสตร์เร่ืองบรรยากาศชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
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ตาราง 18 การวิเคราะห์ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา ระดับพฤตกิรรมที่วัด 

ข้อ
สอ

บท
ี่ออ

ก 

ข้อ
สอ

บท
ี่ใช้

 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้
าใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

1. สร้างแบบจ าลองชัน้
บรรยากาศแสดงการแบง่
ชัน้บรรยากาศ ตาม
เกณฑ์ท่ีตนเองสรุปได้ 

การแบง่ชัน้

บรรยากาศ 

- 2 - 2 4 

 

2 

2. เปรียบเทียบประโยชน์
ของชัน้บรรยากาศแตล่ะ
ชัน้ 

- 2 - 1 3 2 

3. อธิบายปัจจยั: อณุหภมูิ 
ความชืน้ ความกด
อากาศ ท่ีท าให้ลมฟ้า
อากาศเปล่ียนแปลง 

อณุหภมูิ ความชืน้ 

และความกด 

- 2 2 - 4 2 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา ระดับพฤตกิรรมที่วัด 

ข้อ
สอ

บท
ี่ออ

ก 

ข้อ
สอ

บท
ี่ใช้

 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้
าใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

4. เปรียบเทียบข้อแตกตา่ง
ขององค์ประกอบของลม
ฟ้าอากาศ: ลม เมฆ และ
หยาดน า้ฟ้า 

ลม เมฆ และ

หยาดน า้ฟ้า 

- 2 - 2 4 3 

5. อธิบายวิธีการพยากรณ์
อากาศอยา่งง่าย การ
ปฏิบตัิตน และพยากรณ์
อากาศอยา่งง่ายได้ 

การพยากรณ์

อากาศอยา่ง

ง่าย และการ

ปฏิบตัิตน 

- 2 2 - 4 2 

6. เปรียบเทียบกระบวนการ
เกิดพายฝุนฟ้าคะนอง 
พายหุมนุเขตร้อน 
 

กระบวนการ

เกิดพายฝุน

ฟ้าคะนอง 

พายหุมนุเขต

ร้อน 

 2 1 1 4 2 

7. อธิบายผลกระทบจากพายุ
ฝนฟ้าคะนอง พายหุมนุ
เขตร้อน และการปฏิบตัติน
ให้ปลอดภยั 

กระบวนการ

เกิดพายฝุน

ฟ้าคะนอง 

พายหุมนุเขต

ร้อน 

- 2 2 - 4 2 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา ระดับพฤตกิรรมที่วัด 

ข้อ
สอ

บท
ี่ออ

ก 

ข้อ
สอ

บท
ี่ใช้

 

คว
าม

จ า
 

คว
าม

เข้
าใ
จ 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช้ 

กา
รว
ิเค
รา
ะห์

 

8. อธิบายการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศโลก 

การ

เปล่ียนแปลง

ภมูิอากาศโลก 

ผลกระทบ และ

การเกิดภาวะ

โลกร้อน มลพิษ

ทางอากาศ 

- 2 - - 2 

 

1 

9. ยกตวัอย่างผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศโลก 

 

- - 2 - 2 1 

10. อธิบายภาวะโลกร้อน และ
มลพิษทางอากาศ 

- 2 2 - 4 3 

รวม      35 20 

 
4.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบปรนยัชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือกตามตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ จ านวน 35 ข้อ 
5.  น าแบบทดสอบให้ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบเพ่ือแก้ไข แล้วส่งให้ผู้ เช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านวิทยาศาสตรศึกษา และด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 
ตรวจสอบลกัษณะการใช้ค าถาม ค าอธิบายตวัเลือก ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชีท่ี้ต้องการ
วัดความถูกต้องด้านเนือ้หาและภาษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยคัดเลือกข้อสอบท่ีมีดัชนีความ
สอดคล้อง IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป  โดยค่าท่ีไ ด้เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 มี  โดย
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ท่ีประเมินให้คะแนนข้อท่ีไมเ่ห็นด้วย คือ ยงัไม่สามารถวดัได้ตรงตาม
ด้านพทุธิพิสยัท่ีก าหนดไว้ได้ ผู้วิจยัจึงท าการตดัข้อสอบนัน้ออก จึงมีจ านวนข้อสอบท่ีใช้ได้ 20 ข้อ 
จากท่ีออกแบบไว้ 35 ข้อ 
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6.  น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง แตมี่ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง คือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 30 
คน 

7.  น าค าตอบของนกัเรียนมาค านวณหาคา่ความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบท่ีใช้ได้ต้องมีคา่ความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.25 
– 0.75 เม่ือวิเคราะห์ผลแล้วแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.33 - 0.70 
ดงันัน้เป็นคา่ท่ีใช้ได้ 

8.  น าค าตอบของนกัเรียนมาค านวณหาคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยข้อสอบท่ีใช้ได้ต้องมีคา่อ านาจจ าแนกมีคา่ตัง้แต ่0.21-
0.91 (Gronlund & Linn, 1990) เม่ือวิเคราะห์ผลแล้วแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ มีค่าอ านาจ
จ าแนก ระหว่าง 0.53-0.80 ดงันัน้เป็นค่าท่ีใช้ได้ จากล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 
185) คา่อ านาจจ าแนกท่ีใช้ได้มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.20 และถ้าข้อสอบนัน้มีคา่อ านาจจ าแนก
เข้าใกล้ +1 แสดงว่าสามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนได้ถูกต้องสูงมาก จากการตรวจสอบ
คณุภาพพบวา่เป็นคา่ท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้ได้ 

9. น าค าตอบของนกัเรียนมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยค านวณจากสูตร KR-20 ของ Kuder- Richardson 
(Mehrens & Lehmann, 1978) 

หาค่าความเช่ือมัน่โดยค านวณจากสูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.729 ซึ่งเป็นเกณฑ์การ
พิจารณาระดบัความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ คือควรมีคา่ความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป โดยล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ (2543, น.315) ได้อธิบายว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ ได้แก่ ลกัษณะของค าถาม ข้อค าถามมีความชัดเจน ความคงท่ีของการให้คะแนน 
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมากพอ 

แบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  
แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 

บรรยากาศ มีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ ในเร่ืองความหมาย 

วิธีการวดั รายการประเมินความพึงพอใจ และการแปลผลระดบัความพึงพอใจ ซึ่งพบว่าแบบวดั
ความพงึพอใจมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ ดงันีใ้นงานวิจยันี ้แบบวดัความพงึพอใจ
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบัของลิเคร์ิท (Likert scale) 
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2. ก าหนดนิยามของค าว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึก ความนิยมชมชอบ ความสนใจของนกัเรียน อนัเป็นผลจากการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์จากหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ  

3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง บรรยากาศ โดยครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ เนือ้หา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล และประโยชน์ท่ีนกัเรียนได้รับ  จ านวน 20 ข้อ โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

พงึพอใจมากท่ีสดุ ให้คะแนน 5 คะแนน 
พงึพอใจมาก ให้คะแนน 4 คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
พงึพอใจน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
พงึพอใจน้อยท่ีสดุ ให้คะแนน 1 คะแนน 

การแปลความหมายระดบัความพงึพอใจ ดงันี ้
4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
ต ่ากวา่ 1.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

4. น าแบบวดัความพงึพอใจเสนอตอ่ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
ตามความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วส่งให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 3 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญใน
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 1 
ท่าน และ ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษา 2 ท่าน ซึ่งได้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของ
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้รายการประเมินความพงึพอใจท่ีตรงกบัแผนฯในหน่วยการ
เรียนรู้ น ามาแก้ไขการใช้ค าในรายการประเมินในบางข้อ เพ่ือให้ได้แบบประเมินท่ีสมบรูณ์ ผลการ
วิเคราะห์คณุภาพแบบวดัความพึงพอใจ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ให้คะแนน IOC อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขในรายการพิจารณาระดบัความพึงพอใจในบางรายการ 
ผู้วิจยัน ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
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5. น าแบบวดัความพงึพอใจไปใช้กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเบือ้งต้น (Pre-experiment Research) ใช้แบบ

แผนการวิจยัแบบศกึษากลุ่มทดลองกลุม่เดียวเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(One group pretest-posttest design) ดงันี ้

 
ตาราง 19 แบบแผนการวิจยัแบบศกึษากลุม่ทดลองกลุม่เดียว เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน (One group pretest-posttest design) 
 

Group Pre-Test treatment Posttest 

E O1 X O2 

  
เม่ือ  E แทน กลุม่ตวัอยา่ง 
  O1 แทน การทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนก่อนการทดลอง 
  X แทน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เ ร่ืองบรรยากาศเพ่ือ

พฒันาการรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียน 
  O2 แทน การทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนหลงักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ชีแ้จงให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจในแนวทางการจดัการเรียนรู้ด้วย
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริม
การรู้เทา่ทนัไอซีที 

2. สร้างข้อตกลงเบือ้งต้นในการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนมีความเข้าใจท่ีตรงกันและ
สามารถปฏิบตัตินได้อยา่งถกูต้องในขณะท่ีจดัการเรียนรู้เวลาจ านวน 1 คาบ 

3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีทีจ านวน 
23 ข้อ ทัง้หมด 7 ด้าน ใช้เวลา 1 คาบ 
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4. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ จ านวน 20 ข้อ เวลา 1 คาบ 

5. ด าเนินการวิจัย โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ใช้
เวลาในการจดัการเรียนรู้ 15 คาบ ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการสอนเองกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง 

6. เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จสิน้ตามก าหนดผู้วิจยัด าเนินการทดสอบหลงัเรียน 
(Post-test) กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เคร่ืองมือแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที แบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ และแบบวดัความพงึพอใจ ใช้เวลา 2 คาบ 

7. น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ 
 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจยัครัง้นีมี้การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลงัจากได้คะแนนจากการจดัสอบนกัเรียนทัง้ pre-test และ posttest ของแบบวดั
การรู้เท่าทนัไอซีที, แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองบรรยากาศ น ามาตรวจให้
คะแนน และหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 ใช้การทดสอบที (t-test) โดยทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียสอง
คา่ท่ีได้จากกลุม่ตวัอยา่ง 1 กลุม่ ท่ีไมเ่ป็นอิสระจากกนั (t-test for dependent sample) 

2. ทดสอบสมมตฐิานข้อ 3 สถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ความพงึพอใจหลงัการเรียนด้วย
หนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะเพื่อสง่เสริมการรู้เท่าทนั
ไอซีที  วิเคราะห์โดยวิธีการหาคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงักลา่วในสถิตพืิน้ฐาน 

สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัยนี ้แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถิติพืน้ฐาน, สถิติท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ และสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
1.  สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) (ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 32) 
สตูร  

 

 X =  

 

เม่ือ    X  แทน คา่เฉล่ีย 

x 

n 
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   x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 
   n  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 

1.2 สถิตสิ าหรับการหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนน 
(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2553, น. 49) 

 
สตูร  S =      
 

เม่ือ  S  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

   (X)2   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

   n แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา หาค่าดชันีความสอดคล้อง ( Item 
objective congruency, IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างการรู้เท่าทันไอซีที (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2557) 

สตูร   IOC R 
     N 
 
เม่ือ    IOC  แทน  ดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ 
   R  แทน คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
   N  แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
 

2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองบรรยากาศ โดยใช้เทคนิค 27% โดยใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2557) 

สตูร   p = n

pp LH

2

+

 
 

สตูร   r = n

pp LH −

 

      N X2 - (X)2 

 
  n(n-1) 



  
 

140 

 
 

 เม่ือ  Hp  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 

   Lp  แทน จ านวนนกัเรียนตอบถกูในกลุม่ต ่า 
   n แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 

2.3 หาคา่ความยากง่าย (PE) และคา่อ านาจจ าแนก (D) ของแบบวดัการรู้เทา่ทนั
ไอซีที โดยใช้เทคนิค 27% โดยใช้สูตรส าหรับข้อสอบท่ีมีลักษณะแบบอัตนัย (บุญชม ศรีสะอาด, 
2557) 

สตูร   PE = 
𝑆𝑈+𝑆𝐿−(2𝑁𝑋𝑚𝑖𝑛)

2𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)
 

 

สตูร   D = 
𝑆𝑈− 𝑆𝐿

𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)
 

 
  เม่ือ SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่สงู 
   SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุม่ต ่า 
   N แทน จ านวนนกัเรียนของกลุม่สงูหรือกลุม่ต ่า 
   Xmax แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้สงูสดุ 
   Xmin แทน คะแนนท่ีนกัเรียนท าได้ต ่าสดุ 

2.4 การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
บรรยากาศ คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีของคเูดอร์ - ริชาร์ดสนั (Kuder – Richardson : 
KR) KR–20 เป็นสตูรในการหาคา่ความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะส าหรับแบบทดสอบท่ีมีคา่ความยากง่ายใน
ลกัษณะกระจาย (บญุชม ศรีสะอาด, 2557) 

 
สตูร 

   rt= 











 −
− 2tS

pq1
1n

n
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เม่ือ rt แทน  สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 n  แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
 p  แทน  สดัสว่นของผู้ เรียนท่ีท าข้อสอบข้อนัน้ถกูกบัผู้ เรียนทัง้หมด 
 q  แทน  สดัสว่นของผู้ เรียนท่ีท าข้อสอบข้อนัน้ผิดกบัผู้ เรียนทัง้หมด 

 
2
tS

  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทัง้ฉบบั 
 N  แทน  จ านวนผู้ เรียน 

2.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดการรู้เท่าทันไอซีทีทัง้ฉบับ โดยใช้  ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บญุชม ศรีสะอาด, 2557) 

 
สตูร 
 
 

 
เม่ือ     แทน สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   K แทน จ านวนข้อของเคร่ืองมือวดั 

    2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตล่ะข้อ 

   
2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
3.  สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

การทดสอบที (t-test) โดยการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียสองคา่ท่ีได้
จากกลุม่ตวัอยา่ง 1 กลุม่ ท่ีไมเ่ป็นอิสระจากกนั (t-test for dependent sample) ถ้ากลุม่ตวัอย่างมี
ขนาดเล็ก (n < 100) (ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กในการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือทาง
การศกึษา) โดยมีสตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2557)  

สตูร 
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  t =    1

)( 22

−

− 



n

DDn

D

 โดยมี  df = n -1 
 
 
 เม่ือ t แทน คา่สถิตใิช้ในการเปรียบเทียบคา่วิกฤตในการแจกแจง 
แบบ t เพ่ือทราบความมีนยัส าคญั 
  D แทน คา่ผลตา่งระหวา่งคูค่ะแนน หลงัและก่อนการทดลอง 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจยันีมุ้่งพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ และศึกษาผลของ
หนว่ยการเรียนรู้ในด้านการรู้เทา่ทนัไอซีที ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความพงึพอใจ
ตอ่การเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ ผลของการวิจยัน าเสนอตามหวัข้อดงันี ้  

1. การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ  
2. การรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  
4. ความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 

1. ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันไอซีที ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 นัน้ ท าให้ผู้วิจยัพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ เร่ืองบรรยากาศ ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) สอดแทรกการฝึกปฏิบัติทาง
เทคนิคตามตวัชีว้ดั (องค์ประกอบ) ของกรอบการรู้เท่าทนัไอซีที 4 ด้าน ได้แก่ การบรูณาการ การ
ประเมิน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร ส่วนองค์ประกอบอีก 3 ด้าน ได้แก่ การระบุ การเข้าถึง 
และการจัดการ นักเรียนมีอยู่แล้วเป็นขัน้พืน้ฐาน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้การสืบค้นข้อมูล 
นกัเรียนต้องผ่านกระบวนการพืน้ฐานดงักล่าวไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) มีรายละเอียดแตล่ะขัน้ ดงันี ้

ขั ้นที่  1 การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเสนอสิ่งเร้าด้วย
สถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบนั หรือจากการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน หรือ
น าเข้าสูบ่ทเรียนด้วยส่ือตา่ง ๆ โดยครูใช้เคร่ืองมือทางไอซีทีเป็นส่ือในการกระตุ้นนกัเรียน เชน่ ภาพ 
วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว (animation) ท่ีนา่สนใจ เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ตัง้
ค าถาม อภิปราย และสรุปประเดน็ท่ีจะศกึษาหรือปัญหาท่ีต้องการศกึษาหาค าตอบ ตัง้สมมตฐิาน/
คาดคะเนค าตอบของปัญหาตามสถานการณ์ท่ีต้องการส ารวจ/ค้นหา หรือเพ่ือสร้างค าถามร่วมกนั
และอภิปราย 
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ขัน้ที่  2 การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ท่ีนักเรียนช่วยกันออกแบบ
วางแผนก าหนดแนวทาง การส ารวจตรวจสอบ เพ่ือลงมือปฏิบตัิการในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย
ระบุสารสนเทศท่ีต้องการและมีความเหมาะสม อ านวยความสะดวกให้นักเรียนหาค าตอบได้ 
ด าเนินการลงมือปฏิบตัิในการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ีต้องการ ตามประเด็นปัญหาท่ีต้องการ
ศกึษาหาค าตอบ จากแหล่งสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ หรือจากบคุคล โดยครูคอย
อ านวยความสะดวกหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เช่น การใช้ค าค้น แนะน าและสาธิตการใช้
เคร่ืองมือไอซีทีท่ีเก่ียวข้อง หรืออธิบายการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ในคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอ การใช้
อินเทอร์เน็ต) นกัเรียนท าการบนัทึกผลของการตรวจสอบข้อสมมติฐาน โดยใช้เคร่ืองมือทางไอซีที 
น าสารสนเทศท่ีค้นคืนได้มาจดักระท า จดัเก็บในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น สร้างโฟลเดอร์จดัเก็บ ใช้แฟ้ม
จดัเก็บออนไลน์ เป็นต้น 

ขัน้ที่  3 การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการน าสารสนเทศท่ีจัด
กระท าแล้วมา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกัน ท าการประเมินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล (โดยมี
การระบแุหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ อภิปรายร่วมกนักบัเพ่ือนในกลุ่มถึงแหล่งอ้างอิงท่ีหลากหลายนัน้ 
จากท่ีอยูข่องเว็บไซต์ ผู้ เขียน แหลง่ส านกัพิมพ์ นกัเรียนฝึกการแยกแยะสารสนเทศท่ีเป็นข้อเท็จจริง 
มมุมอง หรือข้อคิดเห็น วิเคราะห์ด้วยตาราง หรือใช้แผนผงัความคิด) สรุปสารสนเทศท่ีได้จากการ
อภิปรายโดยมีหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ มีครูคอยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา  

นักเรียนสร้างค าอธิบายจากการลงมือปฏิบัติและส ารวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
ออกแบบการน าเสนอผลท่ีได้จากการสืบค้น/ทดลองในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวั
ช่วยในการน าเสนอข้อมลู นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ เป็นข้อมลูความรู้ของ
ตนเอง ร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้องและความสมบูรณ์ของข้อมลู นกัเรียนรวบรวมสารสนเทศท่ี
สรุปได้น ามาบรูณาการสารสนเทศใหม่เข้ากบัสารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่ เป็นการน าประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ท่ีได้เช่ือมโยงกับประสบการณ์ความรู้เดิม เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีร่วมกัน
สืบเสาะได้ 

ในขัน้ท่ี 3 การอธิบายและลงข้อสรุปนี ้สามารถแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนั
ไอซีที ในองค์ประกอบด้าน การประเมิน และการบรูณาการ ได้ 

ขัน้ท่ี 4 การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการสร้างสรรค์ชิน้งาน จากความรู้ท่ีได้
น ามาประยุกต์และน ามาใช้สร้างสรรค์ชิน้งานท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ น าผลงานท่ี
สร้างมาน าเสนอ อาจน าเสนอด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือสิ่งพิมพ์ หน้าชัน้เรียน จดัรูปแบบเป็น
บอร์ด หรือรูปแบบส่ืออ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ โปรแกรมน าเสนอ แสดงละคร 
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เป็นต้น อธิบายสะท้อนแนวคิดหรือความรู้ท่ีได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีลงมือปฏิบตัิไป
ทัง้หมด  

ครูเสนอแนะวิธีการน าความรู้ท่ีสร้างขึน้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือเช่ือมโยงกบัข้อมลู
เพิ่มเติม เช่น สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐหรือสถานศึกษาท่ีจดัเก็บฐานข้อมูลออนไลน์
ขนาดใหญ่ไว้ เป็นหน่วยงานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจอยู่ภายในประเทศไทยหรือ
ตา่งประเทศ ให้นกัเรียนได้ดส่ืูอการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในฐานข้อมลูออนไลน์ รูปแบบตา่ง ๆ เพิ่มเติม เป็น
การยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกนัหรือท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ส่ือทางไอซีที ให้นกัเรียนอธิบาย
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสืบค้นหาค าตอบ และการสร้างสรรค์ชิน้งานเพ่ืออธิบายหรือ
น าเสนอโดยใช้ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแนวค าตอบตามประเดน็ท่ีก าหนดให้น าสารสนเทศ
ท่ีนักเรียนสร้างสรรค์ได้ หรือเป็นชิน้งาน ไปเผยแพร่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการน า
สารสนเทศไปใช้ในสถานการณ์จริง ท่ีเกิดประโยชน์ทางหนึง่  

ครูยกตวัอย่างสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน และท่ีเก่ียวข้องกัน จากส่ือการเรียนรู้จริง
ในชีวิตประจ าวนั อาจเป็นภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระ ภายในขอบเขตของสถานการณ์ท่ีศกึษา เพือถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

ในขัน้ท่ี 4 การขยายความรู้ สามารถสอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที 
ในองค์ประกอบด้าน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร ได้ 

ขัน้ท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนือ้หา
ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางเทคนิคในการใช้เคร่ืองมือทางไอซีที นกัเรียนประเมินตนเองว่ามี
ทกัษะทางเทคนิคในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ในกระบวนการ
เรียนรู้เป็นอยา่งไร ใช้เทคโนโลยีใดในการส่ือสารข้อมลูบ้าง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึน้โดยผู้ วิจัยซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
เนือ้หา แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน (ได้แก่ การแบง่ชัน้บรรยากาศ องค์ประกอบของลม
ฟ้าอากาศ : อุณหภูมิ ความชืน้ และความกดอากาศ , ลม เมฆ และหยาดน า้ฟ้า การพยากรณ์
อากาศอย่างง่าย และการปฏิบตัิตน กระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก ผลกระทบ และการเกิดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศ) และการ
ประเมินผลหนว่ยการเรียนรู้ 

ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที 
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ผลการประเมินคณุภาพของหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที โดยมีค่าดชันีความสอดคล้องของ
แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 20 

 
ตาราง 20 คา่ดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ 
 

 

รำยกำรประเมิน IOC แปลผล 

1. แผนการจดัการเรยีนรูม้อีงคป์ระกอบทีส่ าคญัครบถว้น 
และสมัพนัธก์นั 

1.00 สอดคลอ้ง 

2. สาระส าคญัและสาระการเรยีนรูถู้กตอ้งและ สอดคลอ้ง
กบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1.00 สอดคลอ้ง 

3. การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรยีนรู ้

1.00 สอดคลอ้ง 

4. การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ามารถส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนั
ไอซทีตีามองคป์ระกอบทีก่ าหนด  

0.67 สอดคลอ้ง 

5. การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบั  
วฏัจกัรการเรยี`นรู ้5 ขัน้ 

0.67 สอดคลอ้ง 

6. สื่อและแหล่งการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม 1.00 สอดคลอ้ง 

7. การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรยีนรูแ้ละกจิกรรม 

1.00 สอดคลอ้ง 

8. กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เวลาทีใ่ชม้คีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาและกจิกรรม 1.00 สอดคลอ้ง 

10. ภาษาทีใ่ชม้คีวามเหมาะสม 1.00 สอดคลอ้ง 
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ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้จากตารางท่ี 20 พบว่าหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที จาก
การประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีคา่ดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แสดง
วา่หนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง บรรยากาศ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้สามารถน าไปใช้ได้  

 
2. ผลการรู้เท่าทันไอซีที ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังเรียนด้วย
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียน ก่อนและหลงัเรียน มีดงันี ้
 

ตาราง 21 ผลการรู้เทา่ทนัไอซีที ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน 
 

องค์ประกอ
บ 

คะแนน 
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน t p-
value Max Min X  SD Max Min X  SD 

กำรระบุ  4 4 0 1.62 1.01 4 0 1.91 0.97 -7.140* .000 

กำรเขำ้ถึง  4 4 0 2.20 0.78 4 1 2.56 0.76 

กำรจดักำร  4 4 0 2.04 0.96 4 1 2.78 0.83 

กำรบูรณำ-
กำร  

2 2 0 0.89 0.76 2 0 1.53 0.57 

กำรประเมิน  3 3 0 0.60 0.78 3 0 0.85 0.87 

กำร
สร้ำงสรรค ์ 

3 2 0 0.65 0.55 2 0 1.18 0.75 

กำรส่ือสำร  5 5 0 1.25 1.13 5 0 2.38 1.08 

รวมทั้งฉบบั 25 17 1 9.26 3.13 19 8 13.20 2.33 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

 

จากตารางท่ี 21 พบว่า การรู้เท่าทันไอซีทีของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
ภาพรวม หลงัเรียนด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ท่ีสร้างขึน้นัน้ ( X = 13.20, SD = 2.33) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 9.26, SD = 3.13) จากคะแนน
เต็ม 25 คะแนน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -7.140, p = .000) ซึ่งตอบสมมติฐาน
การวิจยัข้อท่ี 1 ท่ีตัง้ไว้  
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ทัง้นีก้ารท่ีผู้วิจยัวดัการรู้เท่าทนัไอซีทีทัง้ 7 องค์ประกอบเน่ืองจากใน 3 องค์ประกอบแรก
ท่ีนกัเรียนควรมีเป็นพืน้ฐาน และได้ทราบว่านกัเรียนมีอยู่แล้วดงัท่ีกล่าวไปแล้วในบทท่ี 1 ผู้วิจยัจึง
ใช้แบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีทีท่ีสร้างขึน้ วดัการรู้เท่าทนัไอซีที ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
1 ทกุองค์ประกอบ และเน้นส่งเสริมเฉพาะ 4 องค์ประกอบหลงัท่ีนกัเรียนยงัขาด โดยเปรียบเทียบ
ผลการรู้เทา่ทนัไอซีที รายองค์ประกอบดงัตารางท่ี 22  

 
ตาราง 22 ผลเปรียบเทียบรายองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัไอซีที ของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียน  
 

องค์ประกอบ t p-value 

กำรบูรณำกำร (Integrate) -6.062* .000 

กำรประเมิน (Evaluate) -1.492 .141 

กำรสร้ำงสรรค ์(Create) -4.346* .000 

กำรส่ือสำร (Communicate) -5.190* .000 

รวมทั้งฉบบั -7.140* .000 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

 

เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และในองค์ประกอบด้าน การบรูณาการ การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร คา่เฉล่ียหลงัเรียนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ยังมีด้านการประเมิน ท่ีมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนสงูขึน้แตไ่ม่มีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 เห็นได้จากคา่เฉล่ียของคะแนนท่ีก่อนเรียนมีคา่เฉล่ีย 
เท่ากบั 0.60 และหลงัเรียนเท่ากบั 0.85 ซึ่งสงูขึน้ต ่าท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ ซึ่ง
จะน าผลท่ีได้ไปอภิปรายสาเหตตุอ่ไปในบทท่ี 5 แตผ่ลของการรู้เทา่ทนัไอซีที ของนกัเรียนยงัเป็นไป
ตามสมมตฐิานท่ีผู้วิจยัได้ตัง้ไว้ ข้อท่ี 1  
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3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและ
หลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ที่สร้างขึน้ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ ดงัตารางท่ี 23 

 
ตาราง 23 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนและ
หลงัเรียนด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ท่ีสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที 
 

ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ 

คะแนน
เตม็ 

Max Min X  SD t p-value 

ก่อนเรียน 20 18 6 11.91 3.26 -12.834* .000 

หลงัเรียน 20 20 14 17.09 1.62 

*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา่ จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียน มีคา่เฉล่ียหลงัเรียน ( X = 11.91, SD = 3.26) สงูกว่าก่อนเรียน ( X = 17.09, SD = 
1.62) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 (t = -12.834, p = .000) 
 

4. ความพงึพอใจของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ 

หลงัจากท่ีนกัเรียนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะท่ีสร้างขึน้แล้ว ผู้ วิจัยประเมินระดบัความพึงพอใจของ
นกัเรียนโดยใช้แบบวดัความพงึพอใจ ได้ผลประเมินระดบัความพงึพอใจ ดงัตารางท่ี 24 
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ตาราง 24 ความพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัเรยีนดว้ยหน่วยการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง บรรยากาศ โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะทีส่รา้งขึน้ 

 

รายการประเมิน X S.D. ระดับ 
ด้านเนือ้หา 

1. เนือ้หาไมย่ากเกินไป 
2. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม 
3. เนือ้หามีความหลากหลาย 
4. เนือ้หานา่สนใจ 
5. เนือ้หามีความเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนัของ

นกัเรียน 
6. เนือ้หามีความทนัสมยัในยคุดจิิทลั 

 
3.82 
3.67 
4.16 
4.20 
3.75 

 
4.22 

 
0.16 
0.14 
0.19 
0.19 
0.13 

 
0.21 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

ด้านกิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมสง่เสริมการใช้ไอซีที 
2. กิจกรรมส่งเสริมการค้นหาหลกัฐานเพ่ือสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง 
3. กิจกรรมเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ และมีการลง

มือปฏิบตั ิ
4. กิจกรรมส่งเสริมเปรียบเทียบข้อมูล แล้วสรุป

ความคิดรวบยอดเป็นสารสนเทศของนกัเรียน
เองได้ 

5. กิจกรรมส่งเสริมการประเมินข้อมูลแหล่งตา่ง 
ๆ ท่ีมีความถกูต้อง ทนัสมยั และนา่เช่ือถือได้ 

6. กิจกรรมการเรียนมีความทนัสมยั ใช้อุปกรณ์
ไอซีทีในการเรียนรู้ 

7. กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอความคิดเห็นต่อ
บคุคลอ่ืน 

8. กิจกรรมส่งเสริมการท างานร่วมกับเพ่ือนและ
ครูผู้สอน 

 
4.18 
4.24 

 
4.20 

 
4.18 

 
 

4.35 
 

4.55 
 

4.18 
 

4.13 

 
0.20 
0.20 

 
0.20 

 
0.19 

 
 

0.22 
 

0.28 
 

0.20 
 

0.18 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสดุ 
 

มาก 
 

มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X S.D. ระดับ 
ด้านครูผู้สอน 
 

1. ครูผู้ สอนมีบทบาทท่ีส่ ง เส ริมการใ ช้งาน
อปุกรณ์ไอซีทีในการเรียนรู้ 

2. ครูผู้ สอนบอกประโยชน์สิ่งท่ีเรียนน าไปใช้ใน
วิชาอ่ืนได้ 

3. ครูผู้ สอนใช้ ส่ือประกอบ เช่น ภาพ วิ ดีโอ 
เว็บไซต์ เป็นต้น ในกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียน
สนใจ และตัง้ ข้อค าถามเพ่ือน าไปส ารวจ
ตรวจสอบได้ 

4. ครูผู้ สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ไอซีที 
เชน่ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

5. ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้สอดคล้องกับเนือ้หา
และกิจกรรม 

6. ครูผู้ สอน อธิบายขัน้ตอนการใช้งานอุปกรณ์
ไอซีที เชน่ ขัน้ตอนการสร้าง QR Code เป็นต้น 
ในกิจกรรมการเรียน 

 
 

4.35 
 

4.02 
 

4.31 
 
 
 

4.51 
 
 

4.36 
 
 

4.31 

 
 

0.22 
 

0.19 
 

0.22 
 
 
 

0.27 
 
 

0.24 
 
 

0.22 

 
 

มาก 
 

มาก  
 

มาก 
 
 
 

มากท่ีสดุ 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 4.18 0.20 มาก 

 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ หลงัเรียนด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 
4.18, SD = 0.20) โดยสิ่งท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมการเรียนมีความ
ทนัสมยั ใช้อุปกรณ์ไอซีทีในการเรียนรู้ ( X  = 4.55, SD = 0.28) และ ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้
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ผ่านอุปกรณ์ไอซีที เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ( X  = 
4.51, SD = 0.27) สว่นด้านอ่ืนๆ นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ศกึษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ ท่ี พฒันาขึน้ในด้านการรู้เท่าทนัไอซีทีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ และความพงึพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยมีสมมติฐานของการ
วิจยั ดงันี ้

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสง่เสริมการรู้เท่าทนัไอซีที มีการรู้เทา่ทนัไอซีทีหลงั
เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
บรรยากาศ ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที 
อยูใ่นระดบัมาก 

ในการด าเนินการวิจัยผู้ วิจัยได้เร่ิมจากการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง 
บรรยากาศ โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้สอดแทรกการฝึกปฏิบตัิตามกรอบตวัชีว้ดัด้านการรู้เท่า
ทนัไอซีทีในองค์ประกอบด้านการบูรณาการ การประเมิน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร จากนัน้
น าหน่วยการเรียนรู้ท่ีได้ไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัแหง่หนึง่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศกึษาในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวมทัง้สิน้ 55 คน โดยใช้แบบแผนการวิจยัหนึง่กลุม่ทดสอบก่อน
และหลงั ด้วยเคร่ืองมือวิจยัได้แก่ แบบวดัการรู้เทาทนัไอซีที (คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เทา่กบั 0.77 ) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั จาก
สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน เท่ากับ 0.73 ) และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองบรรยากาศ จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มา ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย 
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ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t กรณีกลุ่มตวัอย่างสัมพันธ์กัน (t-test for 
dependent sample) ผลการวิจยัพบวา่  

1) การรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และ  

3) นกัเรียนมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจตอ่การเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ ฯ อยู่ในระดบั
มาก 

ผลการวิจัยท่ีได้สามารถสรุปผลการด าเนินงานวิจัย โดยผู้ วิจัยแบ่งหัวข้อในการสรุป 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองบรรยากาศ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการพฒันาหนว่ยการเรียนรู้ ท าให้ได้หนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง บรรยากาศ 

โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้สอดแทรกการฝึกปฏิบตัิตามกรอบตวัชีว้ดัด้านการรู้เท่าทนัไอซีทีใน
องค์ประกอบด้านการบรูณาการ การประเมิน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร สว่นองค์ประกอบอีก 
3 ด้าน ได้แก่ การระบ ุการเข้าถึง และการจดัการ นกัเรียนมีอยู่แล้วเป็นขัน้พืน้ฐาน ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใช้การสืบค้นข้อมูล นกัเรียนต้องผ่านกระบวนการพืน้ฐานดงักล่าวไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ซึง่แตล่ะขัน้ของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) สามารถสอดแทรก
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที อยู่สองขัน้ ได้แก่ ขัน้ ท่ี 3 การอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation)  การอธิบายและลงข้อสรุปนี ้สามารถแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที ใน
องค์ประกอบด้าน การประเมิน และการบูรณาการ ได้ และ ในขัน้ท่ี 4 การขยายความรู้ สามารถ
สอดแทรกกิจกรรมท่ีสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีที ในองค์ประกอบด้าน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร 
ได้ 
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1.2 ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
1 

เม่ือน าหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ไปใช้กบักลุม่ท่ีศกึษา 
ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูสามารถ สรุปได้ดงันี ้

1.2.1 การรู้เทา่ทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
การรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในภาพรวม หลงัเรียน

ด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสร้างขึน้
นัน้ ( X = 13.20, SD = 2.33) สูงกว่าก่อนเรียน ( X = 9.26, SD = 3.13) จากคะแนนเต็ม  25 
คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = -7.140, p = .000) และเม่ือพิจารณาราย
องค์ประกอบพบว่า ทกุองค์ประกอบมีคา่เฉล่ียสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

1.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่าเฉล่ียหลังเรียน ( X = 
11.91, SD = 3.26) สงูกว่าก่อนเรียน ( X = 17.09, SD = 1.62) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (t = -12.834, p = .000) 

1.2.3 ความพงึพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัเรียนด้วยหน่วย
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ พบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจหลงัเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ มีภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X = 4.18, SD = 0.20) 

 
2. อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองบรรยากาศ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

2.1 การรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในภาพรวมและในราย
องค์ประกอบทัง้ 7 ด้าน พบวา่ หลงัเรียนด้วยหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือสง่เสริมการรู้เทา่ทนัไอซีทีนัน้ สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หรือทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งเป็นทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ด้วยการกระท าของตนเองโดยให้นกัเรียนประเชิญกบัสถานการณ์
ท่ีเป็นปัญหาท าให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญาโดยนกัเรียนจะต้องพยายามคิดหรือกระท าอย่าง
ไตร่ตรองจนสามารถน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ท่ี
เป็นปัญหาได้ซึ่งความรู้ใหม่ท่ีสร้างขึน้สามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
มีความหมายเป็นความรู้ท่ีสร้างด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที ของ 
พชัรพล ธรรมแสง (2559, น. 159) ท่ีพฒันาหลกัสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทนั
ไอซีที อธิบายการส่งเสริมด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
สามารถส่งเสริมได้ เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ขึน้จาก
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน าสิ่งท่ีได้รู้จากการศกึษาไปลงมือปฏิบตั ิแล้วสร้างชิน้งานขึน้มา 
ท าให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ของความรู้ท่ีมี และเห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจในความรู้นัน้ได้ดียิ่งขึน้ 
ในการลงมือปฏิบตัินัน้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน น าความหลากหลายทางความคิด และทกัษะ
ต่าง ๆ ท่ีตนเองรู้มาแลกเปล่ียน มีการไต่ถามกันในการท างาน ไม่เพียงแต่แลกเปล่ียนกันระหว่าง
นกัเรียนด้วยกันเอง แต่เป็นการแลกเปล่ียนบางทักษะระหว่างครูและนักเรียนด้วย จากตวัอย่าง
สถานการณ์ระหว่างจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วย simulation มีทกัษะการแนบไฟล์รูปภาพ เกิดการ
แลกเปล่ียนวิธีการได้หลายวิธี เช่น ไม่จ าเป็นต้องกด attach ไฟล์ภาพ สามารถคดัลอก และกด 
paste ท่ีเนือ้หาของ email ได้เลย หรือหลงัจากกด print screen shot ไมจ่ าเป็นต้องกดบนัทึกภาพ
ก่อน สามารถกด paste ท่ีเนือ้หาของ email ได้เช่นกัน ดงันัน้เป็นเทคนิคท่ีหลากหลายในการใช้
อปุกรณ์ไอซีที ในกระบวนการเรียนรู้ ซึง่สามารถน ามาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดได้ในระหว่าง
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

แม้ว่าในรายองค์ประกอบทัง้  7 ด้าน พบว่า  หลังเ รียนด้วยหน่วยการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสร้างขึน้นัน้ สงูกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตเ่ม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียรายด้าน ยงัมีคา่เฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์
ของคะแนนในรายด้าน ได้แก่ การระบ ุการประเมิน การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร แตต่ ่ากว่าไม่
เกิน 0.5 คะแนน ส่วนด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต ่ากว่าเกณฑ์ของคะแนน ต ่าท่ีสดุ คือ ด้านการประเมิน อาจ
เน่ืองมาจากการสอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที ในองค์ประกอบด้านนี ้ ไม่ได้
สอดแทรกครบทกุแผนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากการสอดแทรกองค์ประกอบท่ีต้องการส่งเสริมใน
ทกุแผนการจดัการเรียนรู้ท าให้กิจกรรมท่ีจดั กบัเวลาเรียนไม่สมัพนัธ์กนั ต้องมีเวลามากพอในการ
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ท ากิจกรรมจึงจะสามารถสอดแทรกองค์ประกอบท่ีต้องการส่งเสริมในทกุแผนการจดัการเรียนรู้ได้ 
นกัเรียนจึงยงัขาดด้านการประเมิน อาจขาดการพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ 
หรือการพิจารณาความนา่เช่ือถือของข้อมลู  

2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ ของนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ด าเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
การบูรณาการภายในเนือ้หาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สอดแทรกความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร และก าหนดตวัชีว้ัด ซึ่งระบุพฤติกรรมท่ีนักเรียนจะแสดง
ทกัษะในด้านความเช่ียวชาญทางเทคนิค ซึ่งน าไปสู่การส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีของนกัเรียนได้ 
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ Dockstader (1999) และ พชัรพล ธรรมแสง (2559) ท่ีเสนอแนะให้
การรู้เทา่ทนัไอซีทีสามารถแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ในทกุกลุม่สาระวิชา เน่ืองจากการรู้เท่า
ทนัไอซีที เป็นทกัษะท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้กบัทุกรายวิชาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (พชัรพล 
ธรรมแสง, 2559, น. 161) และสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ . 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 25) ได้ระบุว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
นกัเรียนเป็นส าคญั อาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เชน่ การบรูณาการความรู้ ท่ีชว่ยให้การ
ถ่ายโยงความรู้และทกัษะระหว่างวิชาตา่ง ๆ ท าให้นกัเรียนพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึน้
ได้ 

2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนด้วยหน่วยการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ อยู่ในระดบั 
มาก โดยรายการท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียน ในรายการ
ประเมิน คือ กิจกรรมการเรียนมีความทันสมัย ใช้อุปกรณ์ไอซีทีในการเรียนรู้ อาจเน่ืองมาจาก
นกัเรียนพอใจในการใช้อุปกรณ์ไอซีทีในการเรียน ซึ่งนกัเรียนเป็นรุ่นใหม่ ท่ีเติบโตมาในสมยัของ
สังคมในยุคดิจิทัล จึงมีความพอใจในการใช้ไอซีทีในการเรียนรู้ และ พึงพอใจมากท่ีสุด ในด้าน
ครูผู้ สอน ในรายการประเมิน คือ ครูผู้ สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ไอซีที เช่น เคร่ือง
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น อาจเน่ืองมาจากหากครูใช้อปุกรณ์ไอซีที 
ก็จะสง่ผลให้นกัเรียนเรียนรู้จากครูผู้สอน และชว่ยให้กิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินไปได้สะดวก และท า
ให้กิจกรรมในการเรียนน่าสนใจ ในส่วนความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ด้านเนือ้หา ใน
รายการประเมินคือ ความยากง่ายของเนือ้หา อาจเน่ืองมาจากเป็นเนือ้หาท่ีนกัเรียนไม่ได้ก าหนด
ขึน้เอง ตามความสนใจ แต่ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารช่วยในการ



  158 

สืบค้น ความยากง่ายของเนือ้หาอาจมีความแตกต่างกันตามแหล่งสารสนเทศท่ีต่างกัน หรืออาจ
พบแหล่งสารสนเทศท่ีเนือ้หาเกินจากหลักสูตร หรือมีระดับความลึกของเนือ้หากว่านักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จะท าความเข้าใจได้ยาก หรือข้อมลูท่ีสืบค้นได้ไมต่รงตามต้องการ 

แม้ว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนด้วย
หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีสร้างขึน้ อยู่
ในระดบัมาก แต่หากเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายข้อ ในบางรายการประเมินยังมีค่าเฉล่ียต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียทัง้ฉบบั ในรายการประเมิน ในข้อต่อไปนี ้เนือ้หาไม่ยากเกินไป, เนือ้หามีความยากง่าย
เหมาะสม, เนือ้หามีความหลากหลาย, เนือ้หามีความเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันของนักเรียน, 
กิจกรรมสง่เสริมการท างานร่วมกบัเพ่ือนและครูผู้สอน, ครูผู้สอนบอกประโยชน์สิ่งท่ีเรียนน าไปใช้ใน
วิชาอ่ืนได้ แตร่ะดบัความพอใจยงัอยู่ในระดบั มาก ซึ่งสอดคล้องกับการใช้หลกัสูตรท่ีส่ง เสริมการ
รู้เท่าทนัไอซีทีของพชัรพล ธรรมแสง (2559) ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าระดบัความพงึพอใจ
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการน าไปใช้ของหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะท่ีพฒันาขึน้ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้และในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
3.1.1 ส าหรับครูผู้ สอนหรือผู้ สนใจน าหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เ ร่ือง 

บรรยากาศ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีท่ีพฒันาขึน้ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือใช้เป็น
แนวทางในการเรียนการสอนนัน้ ครูผู้สอนควรปรับเน้นองค์ประกอบด้านการประเมิน ให้มากขึน้ 
เพ่ือเป็นการพฒันาให้สามารถส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีกับนักเรียนได้ยิ่งขึน้ เน่ืองจากค่าเฉล่ีย
คะแนนในรายด้านการประเมินยงัต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัรายด้านอ่ืน ๆ ขององค์ประกอบการรู้เท่า
ทนัไอซีที 

3.1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีท่ีพฒันาขึน้ส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เป็นการเลือกเนือ้หาท่ีมีข้อมลูท่ีเป็นเหตกุารณ์ในปัจจบุนั ท่ีมีหลกัฐาน
หรือข่าวสาร สามารถสืบค้นข้อมูลและเกิดกระบวนการส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีทีได้ โดยใช้ไอซีที
เป็นตัวช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมท่ีใช้ไม่เพียงแต่สืบค้นโดยใช้ไอซีทีเท่านัน้ แต่ควรเป็น
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เคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้ และนักเรียนท ามาสร้างสารสนเทศท่ีปรับเป็นของนักเรียนเองได้ 
ครูผู้สอนท่ีสนใจน าไปปรับใช้กับเนือ้หาอ่ืน ๆ ได้ตามความยากง่าย ความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
ความพร้อมของอปุกรณ์ไอซีที หรือแหล่งเรียนรู้ตา่ง ๆ และระยะเวลาของโครงการสอนท่ีครูผู้สอน
น าไปปรับใช้ และตามศกัยภาพของนกัเรียน ในแตล่ะระดบัชัน้ท่ีแตกตา่งกนัได้ตามความเหมาะสม 
โดยควรปรับเคร่ืองมือแบบวดัการรู้เท่าทนัไอซีที การวดัในด้านสร้างสรรค์ ควรสร้างข้อค าถามใหม่
ท่ีสอดคล้องกับภาระงานท่ีครูผู้ สอนก าหนดให้นักเ รียนท า เ พ่ือให้เป็นแบบวัดท่ีตรงกับ
ความสามารถของนกัเรียน 

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
3.2.1 จากผลการวิจยัท่ีพบว่าหลกัสูตร หรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ

รู้เท่าทนัไอซีที ท่ีบรูณาการกบัสาขาวิชาอ่ืนท่ีนอกเหนือจากรายวิชาคอมพิวเตอร์ยงัมีอยู่น้อย และ
ยงัเป็นภาพรวมหลกัสตูรไมไ่ด้มุง่พฒันาการรู้เทา่ทนัไอซีทีไปกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาแกน
หลักในกลุ่มสาระต่าง ๆ (Marusic & Viskovic, 2012, p. 18) จึงควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีทีส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาท่ีหลากหลาย 
หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ ในเนือ้หาหวัข้ออ่ืน ๆ หรือในระดบัชัน้ต่อ ๆ ไป เพ่ือให้นกัเรียนมีการรู้เท่าทนั
ไอซีที ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นการเตรียมความพร้อมของ
บคุคลในสงัคมยคุดจิิทลั 

3.2.2 เคร่ืองมือวิจัย แบบวัดการรู้เท่าทันไอซีที ในบางข้อท่ีเป็นปรนัย อาจท าให้
นกัเรียนคาดเดาค าตอบเวลาท าข้อสอบ จงึอาจเพิ่มจ านวนข้อท่ีเป็นอตันยัตอบสัน้ ให้ได้ครอบคลมุ
ทุกองค์ประกอบของการรู้เท่าทันไอซีที หรืออาจใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ร่วมในการวัดตัวแปรนีเ้พ่ือ
สะท้อนการรู้เทา่ทนัไอซีทีให้ชดัเจนขึน้ อาจจดัท าแบบวดัทกัษะทางเทคนิค ร่วมด้วย เป็นต้น 

3.2.3 จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ พบว่านักเรียนได้ลงมือสืบ
เสาะหาความรู้ และมีกระบวนการหาค าตอบด้วยตนเอง จากการปฏิบตัิจริง และเกิดทกัษะเฉพาะ
ทางเทคนิคจากการใช้ไอซีที มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ บอกวิธีการขัน้ตอนการใช้กันในกลุ่ม และ
น ามาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียน ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า นอกเหนือจากการเน้นท่ีทักษะทาง
เทคนิคในการใช้ไอซีทีแล้ว ควรมีการศึกษาความเช่ียวชาญด้านการรู้คิด หรือเชาว์ปัญญา 
(Cognitive proficiency) เน่ืองจากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัไอซีที อาจศกึษาการรู้
วิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน ควบคู่ไปด้วย เพ่ือจะได้มีแนวทางในการพัฒนานักเรียนได้อย่าง
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในงานวิจัย 
1. ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการบริหารการศกึษา คือ 

รศ. ดร. สมเกียรต ิกอบวัแก้ว 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

2. ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านหลกัสตูรและการสอน คือ 
อาจารย์ ดร. พชัรพล ธรรมแสง 
ครูช านาญการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สงักัดสานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 31 จงัหวดันครราชสีมา 

3. ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศกึษา คือ ผศ.ดร. เอกรัตน์ ทานาค 
ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

4. ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศกึษา คือ ผศ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดษิฐ์ 
ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตรศกึษา คือ ผศ. มนมนสั สดุสิน้ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

6. ผู้ เช่ียวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ คือ อาจารย์ ดร. ภาวิณี รัตนคอน 
อาจารย์สายวิชาการ ต าแหนง่ช านาญการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั 
สวนสนุนัทา 

7. ผู้ เช่ียวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ คือ อาจารย์อจัฉรา ขนุาพรม 
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเสม็ด สามคัคีราษฎร์วิทยาคาร จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบวัดการรู้เท่าทันไอซีที 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยหน่วย

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันไอซีที 
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ตาราง 1 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบ
วดัการรู้เทา่ทนัไอซีที 
 

ข้อที่ ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 

IOC แปลผล ค่าความ 

ยากง่าย (p) 

ค่าอ านาจ 

จ าแนก (r) 

1 2 3 
1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.37 0.32 
2 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.52 0.72 
3 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.40 
4 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.49 0.50 
5 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.37 0.32 
6 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.51 0.33 
7 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.43 0.33 
8 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.45 0.40 
9 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.43 0.38 
10 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.40 0.60 
11 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.48 0.47 
12 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.38 0.90 
13 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.47 0.87 
14 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.40 0.59 
15 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.40 0.43 
16 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.43 0.72 
17 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.37 0.33 
18 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.23 0.33 
19 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.78 0.40 
20 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.52 0.38 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ข้อที่ ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 

IOC แปลผล ค่าความ 

ยากง่าย (p) 

ค่าอ านาจ 

จ าแนก (r) 

1 2 3 
21 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.60 
22 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.49 0.47 
23 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.37 0.90 
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ตาราง 2 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ข้อที่ ผลการ
ประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ 

IOC แปลผล ค่าความ 

ยากง่าย (p) 

ค่าอ านาจ 

จ าแนก (r) 

1 2 3 
1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.53 0.33 
2 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.57 
3 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.60 0.70 
4 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.67 0.57 
5 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.73 0.33 
6 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.80 0.50 
7 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.60 0.37 
8 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.37 
9 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.67 0.60 
10 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.53 0.70 
11 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.57 
12 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.33 
13 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.40 
14 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.67 0.47 
15 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.73 0.70 
16 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.57 
17 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.60 0.33 
18 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.60 0.50 
19 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 0.67 0.37 
20 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 0.53 0.37 
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ตาราง 3 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัความพงึพอใจตอ่การเรียนด้วยหนว่ยการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศ 
 

ข้อค าถาม ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 

IOC แปลผล 

1 2 3 
ด้านเนือ้หา 

1. เนือ้หาไมย่ากเกินไป 
2. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสม 
3. เนือ้หามีความหลากหลาย 
4. เนือ้หานา่สนใจ 
5. เ นื ้อ ห า มี ค ว า ม เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น

ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน 
6. เนือ้หามีความทนัสมยัในยคุดจิิทลั 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
1 
0 
1 
1 
1 
 
1 

 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

ด้านกิจกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมสง่เสริมการใช้ไอซีที 
2. กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ค้ น ห า

หลักฐานเ พ่ือสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

3. กิจกรรมเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ 
และมีการลงมือปฏิบตั ิ

4. กิจกรรมส่ง เส ริม เป รียบเ ทียบ
ข้อมูล แล้วสรุปความคิดรวบยอด
เป็นสารสนเทศของนกัเรียนเองได้ 

5. กิจกรรมสง่เสริมการประเมินข้อมลู
แหล่งต่าง  ๆ  ท่ี มีความถูกต้อง 
ทนัสมยั และนา่เช่ือถือได้ 

 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 

 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 

 
0 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 

 
0.67 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 

 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 
 

สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
 
 

สอดคล้อง 
 

 



  178 

ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 

IOC แปลผล 

1 2 3 
6. กิจกรรมการเรียนมีความทันสมัย ใช้

อปุกรณ์ไอซีทีในการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมส่งเสริมการน าเสนอความ

คดิเห็นตอ่บคุคลอ่ืน 
8. กิจกรรมส่งเสริมการท างานร่วมกับ

เพ่ือนและครูผู้สอน 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

ด้านครูผู้สอน 
1. ครูผู้สอนมีบทบาทท่ีส่งเสริมการใช้งาน

อปุกรณ์ไอซีทีในการเรียนรู้ 
2. ครูผู้ สอนบอกประ โยช น์สิ่ ง ท่ี เ รี ยน

น าไปใช้ในวิชาอ่ืนได้ 
3. ครูผู้สอนใช้ส่ือประกอบ เช่น ภาพ วิดีโอ 

เว็บไซต์ เป็นต้น ในกิจกรรมท่ีท าให้
นักเรียนสนใจ และตัง้ข้อค าถามเพ่ือ
น าไปส ารวจตรวจสอบได้ 

4. ครูผู้ สอนใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์
ไ อ ซี ที  เ ช่ น  เ ค ร่ื อ ง โ ป ร เ จ ค เ ต อ ร์  
คอมพิวเตอร์ เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เป็น
ต้น 

5. ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนือ้หาและกิจกรรม 
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1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
 
 
 

1.00 
 
 
 

1.00 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
สอดคล้อง 

 
 
 
 

สอดคล้อง 
 
 
 

สอดคล้อง 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 

IOC แปลผล 

1 2 3 
6. ครูผู้ สอน อธิบายขัน้ตอนการใช้

งานอปุกรณ์ไอซีที เชน่ ขัน้ตอนการ
ส ร้ า ง  QR Code เ ป็ น ต้ น  ใ น
กิจกรรมการเรียน 

1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  181 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  

เร่ือง การแบง่ชัน้บรรยากาศ หนว่ยการเรียนรู้: บรรยากาศ  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1     รายวิชา วิทยาศาสตร์ 2 รหสั ว31102 

เวลา 2 คาบ (100 นาที )     อาจารย์ผู้สอน อ.ชลธิชา เก็นซ์ 

 
ตัวชีวั้ด (Local / National Standards) 
ว 3.2 ม. 1/1 สรา้งแบบจ าลองทีอ่ธบิายการแบ่งชัน้บรรยากาศ และเปรยีบเทยีบประโยชน์ของ

บรรยากาศแต่ละชัน้ 

ตัวชีวั้ดการรู้เท่าทันไอซีที  

การบรูณาการ : 1. เปรียบเทียบ/สรุปสารสนเทศท่ีสืบค้นมาได้ 

   2. สงัเคราะห์สารสนเทศเป็นความคดิรวบยอดใหมไ่ด้ 

สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
 บรรยากาศ คือ อากาศท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของสิ่งมีชีวิต โลกของเรามีบรรยากาศห่อหุ้มเพ่ือ

ช่วยให้โลกมีอุณหภูมิเหมาะสมในการด ารงชีวิต ป้องกันรังสีและอนุภาคต่าง ๆ ท่ีแผ่มาจากดวง
อาทิตย์ และสิ่งแปลกปลอมท่ีมาจากนอกโลก ซึง่ชัน้บรรยากาศของโลก แบง่ตามการเปล่ียนแปลง
อณุหภูมิตามความสงู ประกอบด้วย 5 ชัน้ ได้แก่ โทรโพสเฟียร์, สตราโตสเฟียร์, มีโซสเฟียร์, เทอร์
โมสเฟียร์ และ เอกโซสเฟียร์ แตล่ะชัน้มีประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ 

การบูรณาการสารสนเทศเป็นขัน้ตอนท่ีใช้การวิเคราะห์สารสนเทศท่ีสืบค้นมาได้ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา การพิจารณาความเหมือน และข้อแตกตา่งของข้อมลูท่ีมา
จากแหลง่ตา่ง ๆ  จากนัน้ท าการสงัเคราะห์สารสนเทศขึน้มาเป็นความรู้ หรือความคดิรวบยอดใหม่ 
ท าให้ได้สารสนเทศใหมท่ี่พร้อมน ามาใช้งานได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

1. สร้างแบบจ าลองชัน้บรรยากาศชนิดภาพวาด แสดงการแบง่ชัน้บรรยากาศ ตามเกณฑ์ท่ี
ตนเองสรุปได้ 

2. เปรียบเทียบประโยชน์ของชัน้บรรยากาศแตล่ะชัน้ 
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3. สรุปสารสนเทศท่ีสืบค้นจากแหลง่ตา่ง ๆ เป็นความคดิรวบยอดใหม่โดยใช้เคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีได้ 

4. ตระหนกัถึงประโยชน์ของบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก 
 
 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 

 บรรยากาศ คือ อากาศท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของสิ่งมีชีวิต  และหุ้มห่อโลกของเรา สภาพของ
บรรยากาศรวมทัง่การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กบับรรยากาศของโลกล้วนส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชนิด บรรยากาศ มีความส าคญั คือ มีแก๊สท่ีจ าเป็นส าหรับการ
หายใจของสิ่งมีชีวิต ช่วยให้โลกมีอณุหภูมิพอเหมาะส าหรับสิ่งมีชีวิตท่ีจะอาศยัอยู่ได้   ช่วยปอ้งกนั
รังสีและอนภุาคต่าง ๆ ท่ีแผ่มาจากดวงอาทิตย์ ช่วยปกปอ้งสิ่งมีชีวิตจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมาจาก
นอกโลก 
ชัน้บรรยากาศของโลกแบ่งตามสมบตัทิางอุตุนิยมวทิยาได ้5 ชัน้ ดงันี้ 

1. โทรโพสเฟียร์ ชว่งระดบัความสงูประมาณ 0-10 กิโลเมตร อณุหภมูิของอากาศจะค่อย 
ๆ ลดลงตามระดบัความสงู เป็นชัน้บรรยากาศท่ีมีผลกระทบกบัมนษุย์ และสิ่งมีชีวิต ท่ีต้องใช้แก๊ส
ตา่ง ๆ ในกระบวนการหายใจ และเกิดฝนฟ้าอากาศ เป็นประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิต 

2. สตราโตสเฟียร์ ช่วงระดบัความสงูประมาณ 10-12 กิโลเมตร อณุหภูมิคอ่นข้างคงท่ี มี
ก๊าซโอโซนคอยดดูซบัแสงอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้ 

3. มีโซสเฟียร์ อยูส่งูจากพืน้โลกประมาณ 50-80 กิโลเมตร อณุหภมูิของบรรยากาศในชัน้

นีล้ดลงตามระดบัความสงูตอนบนสดุท่ีอณุหภมูิต ่าถึง -120 C ประโยชน์คือ อกุกาบาตจะเผาไหม้
ในชัน้นี ้

4. เทอร์โมสเฟียร์ อยู่สูงจากพืน้โลกในระดับความสูง 80-500 กิโลเมตร อุณหภูมิของ
บรรยากาศจะสูงขึน้อย่างรวดเร็วในช่วง 80-100 กิโลเมตร ต่อจากนัน้อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลง 

โดยทัว่ไปอุณหภูมิจะอยู่ในช่วง 277-1,727 C อากาศในชัน้นีอ้ยู่ในรูปของไอออน ซึ่งมีสมบตัิน า
ไฟฟ้าได้ดี จงึสามารถสะท้อนคล่ืนวิทยคุวามถ่ีต ่าได้ 

5. เอกโซสเฟียร์ เป็นชัน้บรรยากาศท่ีอยู่นอกสุดของโลก ระดับความสูงจริง  ๆ ของ
บรรยากาศชัน้นีไ้มมี่แนน่อน  อณุหภมูิของอากาศในชัน้นีจ้ะเพิ่มขึน้ตามระดบัความสงู โดยปกติจะ

มีความสงูกว่า 2,200 C ความหนาแน่นของอะตอมตา่ง ๆ ในชัน้บรรยากาศนีน้้อยลง จนกระทัง่
การชนกนัของอนภุาคเกิดขึน้ได้ยาก ในชัน้นีมี้แก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมมาก 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) แบบ 5E 
คาบที่ 1  

ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจ/ ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) 20 นาที 
1.1 ครูพดูถึงหวัข้อท่ีนกัเรียนจะได้เรียน คือ บรรยากาศ 
1.2 ครูเปิดวิดีทศัน์ท่ีเก่ียวกบัอากาศ และบรรยากาศของโลกจากเว็บไซต์ Youtube 

ชอ่ง National Geographic  
(ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8)  
ซึ่งในวิดีโอนี ้มีนกักระโดดร่มชชีูพจากเคร่ืองบิน แตต่ิดกระดานโต้คล่ืนเอาไว้ท่ี
เท้าของเขา (ความยาวของวิดีโอประมาณ 4 นาที) 

 
1.3 นักเรียนตอบค าถาม ท่ีครูตัง้ค าถามกระตุ้ นให้นักเรียนได้แสดงความรู้เดิม

ออกมา ดงันี ้
- นักกระโดดร่มในวิดีโอนี ้ท าไมถึงทรงตวัอยู่ได้ (แนวค าตอบ: เน่ืองจากมี

อากาศท่ีต้าน/ปะทะกบักระดานโต้คล่ืน) 
- จากวิดีโอนกัเรียนคิดว่า ท าไมนกักระโดดร่มจึงยงัพูดอธิบายได้ขณะท่ีโต้

กระดานโต้คล่ืนไปด้วยโดยไม่ต้องใส่หน้ากากออกซิเจน (แนวค าตอบท่ี
นกัเรียนอาจตอบ: เพราะเขากระโดดจากเคร่ืองบนิท่ีบนิในระดบัความสงูไม่
มากนกั, มีลมมาปะทะนกักระโดดร่ม ท าให้เขายงัมีอากาศหายใจได้) 

1.4 ครูและนกัเรียนอภิปรายร่วมกนั เพ่ือหาค าอธิบายในประเดน็ตอ่ไปนี ้
- ทราบได้อย่างไรว่ามีอากาศอยู่รอบตวัเรา (แนวค าตอบ: ทราบจากลม, ใช้

วิธีพดัหรือมือพดัโบกลมจะกระทบใบหน้าให้รู้สึก เป็นต้น) 
- องค์ประกอบทั่วไปของอากาศมีอะไรบ้าง (แนวค าตอบ: แก๊สออกซิเจน 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจน น า้ ฝุ่ นละออง แก๊สพิษ) 

https://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8
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- บรรยากาศ คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง (แนวค าตอบ: บรรยากาศ คือ 
อากาศท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย อากาศแห้ง คือแก๊สต่าง 
ๆ เป็นองค์ประกอบ และอากาศชืน้ ซึง่มีไอน า้เป็นส่วนประกอบ อยูซ่ึง่ไอน า้
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด ฝน พาย ุฟ้าคะนอง และประกอบไปด้วย ฝุ่ น
ละออง) 

- ครูถามนกัเรียนวา่ “บรรยากาศจะแตกตา่งกบัอากาศ อย่างไร (แนว
ค าตอบ: บรรยากาศ หมายถึง อากาศท่ีปกคลมุบริเวณเนือ้ท่ีซึง่กว้างใหญ่ 
ส าหรับ อากาศ หมายถึง อากาศท่ีปกคลมุบริเวณเนือ้ท่ีซึ่งมีขนาดเล็ก และ
บางกวา่) 

- นกัเรียนทราบหรือไมว่า่ บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกของเราแบง่ออกเป็นก่ีชัน้ 
ประกอบด้วยชัน้อะไรบ้าง (แนวค าตอบท่ีนกัเรียนอาจตอบ: มี 5 ชัน้ ได้แก่ 
โทรโพสเฟียร์, สตราโตสเฟียร์, มีโซสเฟียร์, เทอร์โมสเฟียร์ และ เอกโซส
เฟียร์) 

2.1 ครูน าเสนอวิดีโอ เก่ียวกบัการมองบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกจากนกับินอวกาศ
นอกโลก และถามค าถามให้นกัเรียนเกิดความสงสยั ต้องการค้นหาค าตอบ 

 
(ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8)  

นกัเรียนตอบค าถามตอ่ไปนี ้
- ท าไมต้องมีบรรยากาศห่อหุ้ มโลกอยู่ (แนวค าตอบ : ให้มนุษย์หายใจได้, 

ปกปอ้งโลก, มีความส าคญักบัสิ่งมีชีวิต) 
- อากาศมีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรบ้าง 

(แนวค าตอบ: ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้, ช่วยให้โลกมีอุณหภูมิพอเหมาะ, ช่วย

https://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8
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ปอ้งกนัรังสีท่ีแผม่าจากดวงอาทิตย์, ชว่ยปกปอ้งสิ่งแปลกปลอมท่ีมาจากนอก
โลก) 

- ท าไมบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก สว่นท่ีเป็นแก๊สบางเบาไมห่ลดุลอยออกจากโลก
ไป (แนวค าตอบ: เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลกท าให้บรรยากาศจงึห่อหุ้มโลก
อยู ่ไมห่ลดุลอยออกไปนอกโลกจนหมด) 

- ถ้านกัเรียนน าหุ่นยนต์บนัทึกผลใส่บอลลนู และทดลองลอยบอลลนู แตล่อย
สงูเกินไป จนถึงชัน้บรรยากาศท่ีสงูเกินกวา่ชัน้ท่ีเป็นความสงูพอเหมาะส าหรับ
การบินของเคร่ืองบิน นักเรียนจะเห็นภาพผลการทดลองจากหุ่นยนต์ของ
นกัเรียนว่าเกิดอะไรขึน้ (แนวค าตอบ: บอลลนูจะระเบิด จากความดนัอากาศ 
หรือ เกิดการเผาไหม้เม่ือถึงชัน้บรรยากาศท่ีมีอณุหภมูิสงูเกินไป) 

2.2 นักเรียนช่วยกันคิดแสดงความคิดเห็นว่า เราจะใช้ข้อมูลใดมาประกอบการ
ตดัสินใจ ในการแบ่งชัน้บรรยากาศได้บ้าง (แนวค าตอบ: อุณหภูมิ ความสูง องค์ประกอบแก๊สใน
อากาศ)  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) 30 นาที 
3.1  นกัเรียนส ารวจตรวจสอบ ข้อมูลท่ีจะน ามาแบ่งชัน้บรรยากาศได้ ได้แก่ 

อุณหภูมิ และระดับความสูง โดยศึกษาจากเว็บไซต์ท่ีมีระบบการจ าลอง หรือ simulation ท่ี
สามารถเปิดจากโปรแกรม flash player คือ เว็บไซต์ :  
 http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/ES14/ES14.ht
ml 

   

นกัเรียนบนัทกึผลอณุหภมูิ กบัความสงูระดบัตา่ง ๆ 

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/ES14/ES14.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/ES14/ES14.html
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3.2 นกัเรียนสรุปผลจากข้อมูลท่ีได้ ว่าสามารถแบ่งชัน้บรรยากาศได้ก่ีชัน้ (แนว
ค าตอบ: 5 ชัน้) 

3.3  นักเรียนปฏิบัติการสืบค้น ท าการบันทึกผลของการตรวจสอบชัน้
บรรยากาศท่ีแบง่ได้แตกตา่งกนัในแตล่ะเว็บไซต์ 

 https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=42 เว็บไซต์กรมอตุนุิยมวิทยา 
 https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/atmosphere-

layers2.html เว็บไซต์ของนาซา 
 

คำบท่ี 2 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  20 นาที 
4.1  นกัเรียนสรุปความรู้โดยตอบค าถาม ดงันี ้
- สิ่งท่ีห่อหุ้ มโลก และสิ่งท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเราเรียกว่าอะไร (แนวค าตอบ : 

บรรยากาศ) 
- บรรยากาศมีความส าคญัและมีคณุค่าต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุก

ชนิดบนพืน้โลกอย่างไร (แนวค าตอบ: ช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้, ช่วยให้โลกมี
อณุหภูมิพอเหมาะ, ช่วยปอ้งกนัรังสีท่ีแผ่มาจากดวงอาทิตย์, ช่วยปกปอ้ง
สิ่งแปลกปลอมท่ีมาจากนอกโลก) 

- เกณฑ์ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใช้ในการแบง่บรรยากาศของโลก แบง่จากอะไรได้
บ้าง (แนวค าตอบ: การเปล่ียนแปลงอณุหภูมิตามความสงู และความเป็น
เนือ้เดียวกนัขององค์ประกอบของอากาศ) 

- นกัอตุนุิยมวิทยาแบง่บรรยากาศท่ีหอ่หุ้มโลกของเราออกเป็นก่ีชัน้ 
ประกอบด้วยชัน้อะไรบ้าง (แนวค าตอบท่ีนกัเรียนอาจตอบ: มี 5 ชัน้ ได้แก่
โทรโพสเฟียร์, สตราโตสเฟียร์, มีโซสเฟียร์, เทอร์โมสเฟียร์ และ  
เอกโซสเฟียร์) 

- บรรยากาศแตล่ะชัน้มีประโยชน์ตอ่สิ่งมีชีวิตแตกตา่งกนัอยา่งไร 
(แนวค าตอบ: 1. โทรโพสเฟียร์ เป็นชัน้บรรยากาศท่ีมีผลกระทบกบัมนุษย์ 
และสิ่งมีชีวิต ท่ีต้องใช้แก๊สต่าง ๆ ในกระบวนการหายใจ และเกิดฝนฟ้า
อากาศ เป็นประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิต 

2. สตราโตสเฟียร์ มีแก๊สโอโซนคอยดดูซบัแสงอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้ 

https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=42
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3. มีโซสเฟียร์ ประโยชน์คือ อกุกาบาตจะเผาไหม้ในชัน้นี ้
4. เทอร์โมสเฟียร์ อากาศในชัน้นีอ้ยู่ในรูปของไอออน ซึ่งมีสมบตัิน าไฟฟ้าได้ดี จึง

สามารถสะท้อนคล่ืนวิทยคุวามถ่ีต ่าได้ 
5. เอกโซสเฟียร์ มีความหนาแน่นของอะตอมต่าง ๆ ในชัน้บรรยากาศนีน้้อยลง 

จนกระทัง่การชนกนัของอนภุาคเกิดขึน้ได้ยาก ในชัน้นีมี้แก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมมาก) 
4.2  หลงัจากอภิปรายข้อมลูท่ีสงัเคราะห์แล้วในกลุ่ม นกัเรียนร่วมกนัสรุปผล

การส ารวจตรวจสอบท่ีได้ เป็นข้อมูลความรู้ของตนเอง ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล นกัเรียนรวบรวมสารสนเทศท่ีสรุปได้น ามาบูรณาการสารสนเทศใหม่เข้ากับ 
สารสนเทศเดิมท่ีมีอยู่ เป็นการน าประสบการณ์และความรู้ใหม่ท่ีได้เช่ือมโยงกับประสบการณ์
ความรู้เดมิ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ร่วมกนัสืบเสาะได้  

นกัเรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน กลุม่ละ 3 นาที เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวิธีการวิเคราะห์สารสนเทศว่า เป็นกระบวนการ
ในการแยกแยะสารสนเทศท่ีสืบค้นมาได้ โดยวิธีการดึงเนือ้หาของ
สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการศึกษาจากทุก
แหลง่ข้อมลูแล้วบนัทกึไว้ แล้วใช้วิธีการเปรียบเทียบสารสนเทศตอ่ไป 

- ครูสรุปการเปรียบเทียบสารสนเทศ โดยพิจารณาส่วนใดแตกต่างกนับ้าง 
อาจเลือกสารสนเทศท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ และตรงตามความต้องการ
มากกว่า แต่ควรมีเหตุผลมารองรับ ส่วนการพิจารณาข้อเหมือนของ
สารสนเทศ ผู้ ใช้สารสนเทศควรสรุปแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลาย เพ่ือน ามาใช้
งานได้ตอ่ไป 

4.3  นกัเรียนสร้างแบบจ าลองชัน้บรรยากาศโดยการวาดภาพ เพ่ือเป็นสรุป
เก่ียวกบัการแบง่ชัน้บรรยากาศ ลงในกระดาษ A4 

 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration)   10 นาที 

5.1  จากประโยชน์ของชัน้บรรยากาศ ครูอธิบายเสริมเพ่ือขยายความรู้ 
เก่ียวกับประโยชน์ของชัน้บรรยากาศท่ีนักเรียนได้ส ารวจตรวจสอบไปแล้ว ใช้ค าถามกระตุ้ น
ความคดิวา่  

- ชัน้บรรยากาศท่ีใช้ประโยชน์ในการสะท้อนคล่ืนวิทยไุด้คือชัน้บรรยากาศใด 
(แนวค าตอบ: ท่ีระดบัความสูงประมาณ 80 - 400 กิโลเมตร โมเลกุลของ
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แก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชัน้บนสุด ดดูกลืนรังสีแกมมา
และรังสีเอ็กซ์ จนท าให้อะตอมของแก๊สมีอุณหภูมิสูงมากจนแตกตวัและ
สญูเสียอิเล็กตรอน กลายเป็นประจ ุ(Ion) บางครัง้เราเรียกบรรยากาศชัน้นี ้
ว่า "ไอโอโนสเฟียร์" (Ionosphere) มีสมบตัิในการสะท้อนคล่ืนวิทยุ ท าให้
เกิดประโยชน์ในการส่ือสารโทรคมนาคมระยะไกล) 

- ถ้าโลกนีไ้ม่มีบรรยากาศจะเกิดอะไรขึน้ (แนวค าตอบ: อกุกาบาตจะชนโลก
มากขึน้ สิ่งมีชีวิตไมมี่แก๊สตา่ง ๆ ในการด ารงชีวิต) 

- ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายว่า ดาวเคราะห์อ่ืนมีชัน้บรรยากาศ หรือไม่ 
อย่างไร (แนวค าตอบ : ดาวเคราะห์แตล่ะดวงมีชัน้บรรยากาศแตกต่างกัน 
บางดวงแก๊สท่ีหอ่หุ้มเบาบางมาก และอาจเป็นพิษกบัสิ่งมีชีวิต) 

- นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน คือ บรรยากาศในดาว
เคราะห์อ่ืนในระบบสุริยะ (แนวค าตอบ: ดาวศุกร์ และดาวอังคาร มีแก๊ส
สว่นใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น) 

 
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล (Evaluation)   20 นาที 

6.1  ประเมินชิน้งาน (ภาพวาดการแบง่ชัน้บรรยากาศ) 
ให้นกัเรียนเขียนเหตผุล อธิบายชิน้งานของนกัเรียนว่าเกณฑ์ท่ีนักเรียนแบ่งชัน้

บรรยากาศและเกณฑ์ท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใช้นัน้ เหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร (นกัเรียนแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน เปรียบเทียบเกณฑ์ของตนเอง กับเกณฑ์ท่ีนักวิทยาศาสตร์ใช้แบ่งชัน้
บรรยากาศ) 

ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน, ใบงาน วาดภาพชัน้
บรรยากาศ 

- https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66583/-blo-
sciear-sci- 

- https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/atmosphere-
layers2.html 

- https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=42 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66583/-blo-sciear-sci-
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66583/-blo-sciear-sci-
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/atmosphere-layers2.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/atmosphere-layers2.html
https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=42
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- http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/
ES14/ES14.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8 
  

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/ES14/ES14.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/ES14/ES14.html
https://www.youtube.com/watch?v=1YAOT92wuD8
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
 
วิธีวัดและประเมิน 

รายการประเมิน วิธีการ/เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. สร้างแบบจ าลองชัน้

บรรยากาศชนิดภาพวาด 
แสดงการแบง่ชัน้
บรรยากาศ ตามเกณฑ์ท่ี
ตนเองสรุปได้ 

ตรวจชิน้งานภาพวาด
แบบจ าลองการแบง่ชัน้
บรรยากาศ 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80  

2. เปรียบเทียบประโยชน์
ของชัน้บรรยากาศแตล่ะ
ชัน้ 

ตรวจสมดุบนัทึก การ
เปรียบเทียบสารสนเทศ
แหลง่ตา่ง ๆ ตรวจการจด
บนัทกึในสมดุ ใช้เกณฑ์การ
ประเมินการบรูณาการ
สารสนเทศ 

ได้ 6 คะแนนขึน้ไป 
(คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. สรุปข้อมลูสารสนเทศ
เก่ียวกบัการแบง่ชัน้
บรรยากาศ เป็นความคิด
รวบยอดใหมไ่ด้ 

ตรวจสมดุบนัทึก การ
เปรียบเทียบสารสนเทศ
แหลง่ตา่ง ๆ ตรวจการจด
บนัทกึในสมดุ ใช้เกณฑ์การ
ประเมินการบรูณาการ
สารสนเทศ 

ได้ 6 คะแนนขึน้ไป 
(คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 

4. ตระหนกัถึงประโยชน์
ของบรรยากาศท่ี
หอ่หุ้มโลก 
 

ตรวจสมดุบนัทึก การ
บอกประโยชน์ของ
บรรยากาศในแตล่ะชัน้
ของโลก 
 

ได้ 6 คะแนนขึน้ไป 
(คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 
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เกณฑก์ำรประเมินในด้ำนกำรบรูณำกำรสำรสนเทศ 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

วเิครำะห์
สำรสนเทศ 

วธีิกำรมีควำม
เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, 
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
และผลท่ีได ้ถูกตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเด็น 

วธีิกำรค่อนขำ้ง
เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, 
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
แต่ผลท่ีไดย้งัมี
ขอ้บกพร่องอยูบ่ำ้ง 

วธีิกำรไม่เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, ไม่
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
และผลท่ีได ้
ไม่ถูกตอ้งชดัเจน 

กำรเปรียบเทียบ
สำรสนเทศ 

วธีิกำรมีควำม
เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, 
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
และผลท่ีได ้ถูกตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเด็น 

วธีิกำรค่อนขำ้ง
เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, 
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
แต่ผลท่ีไดย้งัมี
ขอ้บกพร่องอยูบ่ำ้ง 

วธีิกำรไม่เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, ไม่
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
และผลท่ีได ้
ไม่ถูกตอ้งชดัเจน 

สรุปควำมคิดรวบ
ยอดจำกกำร
สังเครำะห์
สำรสนเทศท่ีมำ
จำกหลำยแหล่ง 
เป็นสำรสนเทศ
ใหม่ของตนเอง 

วธีิกำรมีควำม
เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, 
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
และผลท่ีได ้ถูกตอ้ง
ชดัเจน ตรงประเด็น 

วธีิกำรค่อนขำ้ง
เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, 
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
แต่ผลท่ีไดย้งัมี
ขอ้บกพร่องอยูบ่ำ้ง 

วธีิกำรไม่เหมำะสมกบั
สำรสนเทศท่ีมี, ไม่
สำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง 
และผลท่ีได ้
ไม่ถูกตอ้งชดัเจน 

ทีม่า: พชัรพล ธรรมแสง, 2559 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9 ดี 

6-8 พอใช้ 
4-5 ปรับปรุง 
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บันทกึหลังการสอน 1 
วิชา วิทยาศาสตร์ 2   รหสัวิชา  ว31102    ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
เร่ือง การแบง่ชัน้บรรยากาศ    ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561 
 

 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอปุสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
         ลงช่ือ……………………… 

ครูผู้สอน 
อาจารย์ชลธิชา เก็นซ์ 

วนัท่ี…………../……………./……… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

- ตัวอย่างแบบวัดการรู้เท่าทันไอซีที 

- ตัวอย่างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ตัวอย่างแบบวัดความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ ฯ 
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ค ำช้ีแจง แบบวดัการรูเ้ท่าทนัไอซที ี( ICT Literacy) ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
ฉบบัน้ี ม ี2 ตอน ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้สอบ 
ตอนท่ี 2 แบบวดัฯ สว่นท่ีเป็นปรนยั และอตันยัตอบสัน้ จ านวน 31 ข้อ 

 

ตอนท่ี 1 

ชื่อ ด.ช./ ด.ญ.............................................  ระดบัชัน้ม. 1/………..  

ชื่อโรงเรยีน...................................................................     สงักดั......................... 

 

ตอนท่ี 2 ท าเครือ่งหมาย X ทบัขอ้ทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 

 

1. เม่ือนกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัพลำสติก ใน
เวบ็ไซตข์องสมำคมพฒันำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม พบวำ่ 
มีหวัขอ้ยอ่ยแบ่งเป็นตอน ๆ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ประวติัควำมเป็นมำของพลำสติก 

 ตอนท่ี 2 กวำ่จะมำเป็นพลำสติก 
 ตอนท่ี 3 ประเภทของพลำสติก 

 ตอนท่ี 4 กำรใชพ้ลำสติกในประเทศไทย 
 ตอนท่ี 5 ขยะพลำสติกลน้โลก 

 ตอนท่ี 6 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภำพของมนุษยจ์ำกวธีิกำรก ำจดัขยะพลำสติกดว้ย
วธีิต่ำง ๆ 
 ตอนท่ี 7 ใชพ้ลำสติกอยำ่งไร ไม่ท ำลำย
ส่ิงแวดลอ้ม 
จำกขอ้มูลดงักล่ำวควรตั้งช่ือหวัขอ้บทควำมน้ีวำ่
อยำ่งไร? 
 

1) เปิดโลกรอบรู้เร่ืองพลาสตกิ 
2) เปิดโลกรอบรู้เร่ืองพลาสตกิจากต้นก าเนิดสูก่าร

จดัการ 
3) พลาสตกิใช้ง่าย แตมี่พิษ 
4) เส้นทางพลาสตกิสู่การน ามาใช้ 
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2. หำกนกัเรียนตอ้งกำรท ำรำยงำน เพื่อหำค ำตอบของ
ปัญหำท่ีวำ่ “ลดกำรใชพ้ลำสติกเป็นวธีิแกปั้ญหำขยะ
พลำสติกท่ีดีกวำ่กำรหำวธีิกำรก ำจดัขยะพลำสติก
หรือไม”่ นกัเรียนจะสืบคน้สำรสนเทศจำกแหล่งต่ำง 
ๆ โดยก ำหนดขอบเขตของเน้ือหำในรำยงำนน้ี ควร
ระบุหวัขอ้อะไรบำ้ง? 
 
 

1) ประวตัิความเป็นมาของพลาสตกิ,  
ข้อมลูสถิตกิารใช้พลาสตกิ,  
ปลายทางของขยะพลาสตกิ,  
วิธีการก าจดัขยะพลาสตกิในปัจจบุนั และ ผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมของขยะพลาสตกิ 

2) ข้อมลูสถิตกิารใช้พลาสตกิ,  
ปลายทางของขยะพลาสตกิ,  
วิธีการก าจดัขยะพลาสตกิในปัจจบุนั, 
การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสตกิ และ ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติก 

3) ข้อมลูสถิตกิารใช้พลาสติกของไทยและของโลก,  
ปลายทางของขยะพลาสตกิ,  
วิธีการก าจดัขยะพลาสตกิในปัจจบุนั, 
การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสตกิ และ ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติก 

4) ประวตัิความเป็นมาของพลาสตกิของไทยและของโลก, 
ข้อมลูสถิตกิารใช้พลาสตกิ,  
ปลายทางของขยะพลาสตกิ,  
การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสตกิ, 
 วิธีการก าจดัขยะพลาสติกในปัจจบุนั และ ผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมของขยะพลาสตกิ 
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3. ถำ้นกัเรียนตอ้งกำรท ำใบปลิว เพื่อรณรงคล์ดกำร
ใชข้ยะพลำสติก นกัเรียนจะระบุหวัขอ้ในใบปลิว
อะไรบำ้ง ใชโ้ปรแกรมอะไรในกำรท ำใบปลิวบำ้ง? 
 
 
 

(อตันยั) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

4. จำกบทควำม “เร่ิมตน้ท่ีปี ค.ศ. 1863 เม่ือบริษทั
ผลิตลูกบิลเลียดในประเทศสหรัฐอเมริกำไดป้ระกำศ
ใหร้ำงวลั 10,000 เหรียญแก่ผูท่ี้สำมำรถหำวสัดุ
ทดแทนงำชำ้งเพื่อใชใ้นกำรท ำลูกบิลเลียด ซ่ึงใน
ขณะนั้นเป็นกีฬำท่ีไดรั้บควำมนิยมสูง จึงเป็นเหตุให้
ชำ้งป่ำในแถบแอฟริกำจ ำนวนมำกถูกล่ำเพื่อเอำงำจน
เกือบสูญพนัธ์ุ นำยจอห์น เวสลีย ์ไฮเอตต ์(John 

Wesley Hyatt) ช่ำงไมช้ำวอเมริกำก็เป็นบุคคลหน่ึงท่ี
สนใจและพยำยำมคน้หำวสัดุท่ีสำมำรถน ำมำใชแ้ทน
งำชำ้ง หลงัจำกท ำกำรทดลองอยูห่ลำยปี พบวำ่ขณะ
ท ำกำรผสมข้ีเล่ือยกบักำว เขำใชย้ำสมำนแผลซ่ึงท ำ
จำกไนโตรเซลลูโลสละลำยอยูใ่นอีเธอร์และ 
แอลกอฮอล ์เม่ือผสมกนัเป็น ยำแหง้เป็นแผน่เหนียว 
ๆ หำกเติมกำรบูรลงไปในของผสมอีเทอร์จะไดว้สัดุ
ซ่ึงต่อมำเรียกวำ่เซลลูลอยด ์(celluloid) ซ่ึงน ำมำเป็น
วสัดุท่ีมีสมบติัเหมำะสมในกำรน ำมำท ำเป็นลูก
บิลเลียด และผลิตภณัฑต่์ำง ๆ ไดอี้กมำก เน่ืองจำกมี
รำคำถูก จึงถือวำ่เซลลูลอยดเ์ป็นพลำสติกก่ึง
สังเครำะห์ชนิดแรกของโลกท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงของเซลลูโลสซ่ึงเป็นวสัดุจำกธรรมชำติ 
นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของอุสำหกรรมพลำสติก” นกัเรียน
จะตั้งช่ือบทควำมส่วนน้ีวำ่อะไร? 

1) การผลิตลกูบลิเลียด 
2) ประวตัขิองเซลลโูลส 
3) ประโยชน์จากเซลลโูลส 
4) ประวตัขิองพลาสติก 
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5. ในรำยงำนวชิำวทิยำศำสตร์ เม่ือนกัเรียนใช ้
“Search engine” (*เสิร์ชเอนจิน (search 
engine) หรือ โปรแกรมคน้หำและคือ โปรแกรมท่ี
ช่วยในกำรสืบคน้หำขอ้มูล โดยเฉพำะขอ้มูลบน
อินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งขอ้ควำม รูปภำพ 
ภำพเคล่ือนไหว เพลง ซอฟตแ์วร์ แผนท่ี ขอ้มูลบุคคล 
กลุ่มข่ำว และอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกต่ำงกนัไปแลว้แต่
โปรแกรมหรือผูใ้หบ้ริกำรแต่ละรำย เสิร์ชเอนจินส่วน
ใหญ่จะคน้หำขอ้มูลจำกค ำส ำคญั (Keywords) ท่ีผูใ้ช้
ป้อนเขำ้ไป จำกนั้นก็จะแสดงรำยกำรผลลพัธ์ท่ีมนัคิด
วำ่ผูใ้ชน่้ำจะตอ้งกำรข้ึนมำ) ของ Google ในกำร
สืบคน้ขอ้มูลเร่ือง “ฝนกรดและผลกระทบจำกฝน
กรด” เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  ำ นกัเรียนจะใส่
เคร่ืองหมำยลงในค ำคน้เพื่อช่วยในกำรคน้หำตำมขอ้
ใด? 
 

1) ฝนกรด - ผลกระทบ 
2) ฝนกรด และ ผลกระทบ 
3) สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ฝนกรด และ ผลกระทบ 
4) สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ฝนกรด+ผลกระทบ 

6. นกัเรียนตอ้งกำรสืบคน้ไฟลเ์อกสำร ท่ีเป็น ไฟล์
นำมสกุล . pdf หวัขอ้ “ฝนกรด” เพื่อน ำมำอำ้งอิง
สำรสนเทศวทิยำศำสตร์ นกัเรียนจะเลือกใชค้  ำคน้
อะไร จึงจะท ำให้เขำ้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  ำ และ
น่ำเช่ือถือ? 
 
 
 
 
 

(อตันยั) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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7. จำกภำพต่อไปน้ี ขอ้ใดเป็นปุ่มสัญลกัษณ์ ท่ีใขแ้นบไฟล ์(Attach) ไปกบัจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (email) 

 
 
 
ตวัเลือก 

 
1) ภาพหมายเลข 1) 
2) ภาพหมายเลข 2) 
3) ภาพหมายเลข 3) 
4) ภาพหมายเลข 4) 
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8. ให้นกัเรียนจบัคู่นำมสกุลไฟล ์และ icon ของ
โปรแกรมท่ีใชเ้ปิดไฟลน์ั้น 

A.  

B.  

C.  
 

D.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จบัคู่ 
__________ 1) .swf / .flv 
 
__________ 2) .docx  
 
__________ 3) .xls 
 
__________ 4) .pptx 
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9. จำกภำพหำกนกัเรียนตอ้งกำรดูควำมจุของ Google drive เพื่อกำรจดัเก็บไฟลข์อ้มูลวำ่บนัทึกเพิ่มไดห้รือไม่ 
นกัเรียนควรสังเกตท่ีสัญลกัษณ์ตำมหมำยเลขใด? 

 
 
ตวัเลือก 
 
 
 
 
 
 
 

1) ภาพหมายเลข 1 
2) ภาพหมายเลข 2 
3) ภาพหมายเลข 3 
4) ภาพหมายเลข 4 

10. นกัเรียนจะจดักำรโฟลเดอร์ หรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ แสดงผลอยำ่งไร ใหมี้กำรแสดง
ไอคอนขนำดเล็ก และมีรำยละเอียดของไฟล ์คือ 
ขนำด ประเภท วนัและเวลำท่ีแกไ้ขล่ำสุด อยำ่ง
ครบถว้น 
 
 
 

1) Thumbnails แสดงไอคอนเป็นภาพขนาดใหญ่ 
2) Tiles ช่ือไอคอน และขนาดของไฟล์ 
3) Icons เป็นการแสดงไอคอนขนาดเล็ก 
4) Details แสดงไอคอนขนาดเล็ก คล้ายกบัList 
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11. จำกภำพ ถำ้นกัเรียนสร้ำงโฟลเดอร์จ ำแนก รูปภำพแสดงเมฆชนิดต่ำง ๆ นกัเรียนจะแบ่งเป็นก่ีโฟลเดอร์ และช่ือ
โฟลเดอร์วำ่อะไรบำ้ง? 

 
 
(อตันยั) ___โฟลเดอร์ท่ี 1 ช่ือ_____________________โฟลเดอร์ท่ี 2 ช่ือ____________________และ... 
 
12. จำกภำพเป็นกำรจดัเก็บสำรสนเทศในรูปแบบใด 
และใชอุ้ปกรณ์ใดในกำรบนัทึกขอ้มูล 

 
 
 
 

(อตันยั) 
วธีิกำร_______________________________ 
ช่ืออุปกรณ์____________________________ 
_______________________________________ 
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13. ตำรำงแสดงชนิดของแก๊ส และปริมำณร้อยละ 
ชนิดของแกส๊ ร้อยละ 

แก๊สไนโตรเจน 78 

แก๊สออกซเิจน 21 

ไอน ้า 0-4 

โอโซน (O3) ประมาณ 1 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
(SO2) 

ไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) 

แอมโมเนีย (NH3) 

คารบ์อนมอนอกไซ
ด ์(CO) 

ฝุ่ นละออง 

นกัเรียนจะเลือกน ำขอ้มูลมำสร้ำงเป็นแผนภูมิชนิดใด 
เพื่อใหเ้ขำ้ใจขอ้มูลเปรียบเทียบชดัเจนมำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แผนภมูิคอลมัน์ 

 
2) แผนภมูิเส้น 

 
3) แผนภมูิวงกลม 

 
4) แผนภมูิพืน้ท่ีแบบวางซ้อนกนั 
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14. ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบ ตำรำงแสดงธำตุอำหำร N-P-K จำกปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยจำกน ้ำหมกัชีวภำพ ทั้งสองตำรำง 
ดงัน้ี 

 
ถำ้นกัเรียนเลือกปุ๋ยตำมธำตุอำหำรท่ีพืชตอ้งกำร ควรเลือกใชปุ๋้ยอินทรีย ์และปุ๋ยหมกัจำกวสัดุใด ใหธ้ำตุอำหำร
ใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี (ใหน้กัเรียนตอบ 1 คู่) 
(อตันยั) 
ไนโตรเจน ใกลเ้คียงกนั_________________________________________________________________________ 
ฟอสฟอรัส ใกลเ้คียงกนั_______________________________________________________________________ 
โพแทสเซียม ใกลเ้คียงกนั_______________________________________________________________________ 
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15. ถำ้นกัเรียนตอ้งกำรสำรสนเทศ เก่ียวกบั “ภำวะโลกร้อน” ในลกัษณะของบทควำม 
จงเรียงล ำดบัควำมน่ำเช่ือถือและตรงตำมควำมตอ้งกำรของนกัเรียน จำกมำกท่ีสุดไปหำนอ้ยท่ีสุด 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  
 
(อตันยั) 
_________________________________________________________ 

 
16. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของกำรพยำกรณ์อำกำศ
อยำ่งง่ำย จำกแอปพลิเคชนัพยำกรณ์อำกำศต่ำง ๆ 
หรือจำกเวบไซต ์https://www.tmd.go.th/ ของกรม
อุตุนิยมวทิยำ 
 
 

1) เป็นประโยชน์ตอ่การย้ายถ่ินฐาน 
2) เป็นประโยชน์ตอ่การเกษตร การปศสุตัว์ การประมง 

และการขนสง่ 
3) เป็นประโยชน์ตอ่การท่องเท่ียว การก่อสร้าง และ

อตุสาหกรรม 
4) เป็นประโยชน์ตอ่การปอ้งกนัภยั 
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17. หำกนกัเรียนตอ้งกำรสืบคน้ขอ้มูลสำรสนเทศจำก
เวบไซตส์ถำนท่ีรำชกำร นกัเรียนจะประเมินนำมสกุล
ของเวบไซตต์ำมขอ้ใดเป็นสถำนท่ีรำชกำร ท่ีจด
โดเมนน่ำเช่ือถือได ้ 
 

1) .com (Commercial) 
2) .org (Organizationl) 
3) .ac.th (Academic Thailand) 
4) .info (Information) 

18. จำกภำระงำนรูปแบบส่ือวดีิทศัน์ท่ีนกัเรียน
ตอ้งกำรน ำเสนอ ในรูปของ QR code นกัเรียนมี
ขั้นตอนกำรน ำเสนอจำกส่ือวิดีทศัน์ จนกระทัง่สร้ำง 
QR code อยำ่งไร 

อธิบำยขั้นตอน 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

19. หำกนกัเรียนตอ้งกำรเลือกรูปแบบกำรน ำเสนอท่ี
น่ำสนใจโดยส่ือและเทคโนโลยตีรงตำมลกัษณะ ดงัน้ี 

- เสนอข้อมลูได้ในรูปแบบของ ตวัหนงัสือ 
เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 

- ผู้ รับสามารถเลือกรับข้อมลูจากจดุใดก็ได้
โดยไมต้่องเรียงล าดบัเนือ้หา 

- น าไปใช้กบัการเสนองานในรูปแบบอ่ืนได้ 
เชน่ ภาพยนตร์ เกม เว็บไซต์ 

นกัเรียนจะเลือกรูปแบบการน าเสนอส่ือแบบใด 

1) มลัตมีิเดีย (Multimedia) 
2) เว็บไซต์ (Website) 
3) เอกสารสิ่งพิมพ์ 
4) ส่ือ วิดีทศัน์ 

20. เม่ือนกัเรียนตอ้งกำรน ำเสนอสำรสนเทศรูปแบบ
หนำ้เวบไซต ์และมีบทควำม ดงัน้ี นกัเรียนจะตั้งช่ือ
เร่ืองใหน่้ำสนใจมำกท่ีสุดไดว้ำ่อะไร  
บทควำม “ฟิลม์ท ำมำจำกพลำสติก โพลีเอสเตอร์ 
เซลลูลอยด ์หรือเซลลูโลสอะซิเตด เคลือบดว้ย
สำรเคมีท่ีมีส่วนผสมของเกลือเงิน ซ่ึงมีคุณสมบติัไว
แสง ซ่ึงจะมีขนำดท่ีแตกต่ำงกนัตำมค่ำควำมไวแสง 
และเม่ือสำรเคมีน้ีถูกกบัแสง ก็จะท ำใหเ้กิดภำพบน
ฟิลม์นัน่เอง แต่ยงัไม่เสร็จ กำรจะเห็นภำพได ้จะตอ้ง
ผำ่นกระบวนกำร ลำ้งฟิลม์ ก่อน จึงจะเห็นภำพได”้ 
 

1) เร่ืองนา่รู้เก่ียวกบัฟิล์มถ่ายภาพ 
2) เจาะลกึฟิล์มถ่ายภาพ 
3) ย้อนรอยเก่ียวกบัฟิล์มถ่ายภาพ 
4) ฟิล์มถ่ายภาพกบัสารเคมีนา่รู้ 
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21. นกัเรียนชอบเพลงสำกลเพลงใหม่ท่ีฟังจำกวทิย ุ
จึงอดัเสียงดว้ยแอปพลิเคชนัในมือถือ และส่งไฟล์
แชร์ไปใหเ้พื่อนโดยแนบไฟลส่์งทำง email กำร
กระท ำดงักล่ำว ผดิกฎหมำยเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิหรือไม่ 
อยำ่งไร 
 
 

1) ไมผ่ิด เน่ืองจากไมไ่ด้ดดัแปลงเพลงนัน้ 
2) ไมผ่ิด เน่ืองจากเป็นการท าซ า้แตเ่ผยแพร่เพียงแคเ่พ่ือน

คนเดียว ไมใ่ชท่ี่สาธารณะ 
3) ผิดเน่ืองจากดดัแปลงเพลงไปเป็นผลงานตนเอง 
4) ผิด เน่ืองจาก การท าซ า้ ด้วยการอดัเสียง และเผยแพร่

ด้วยการสง่ทาง email 
 

22. หำกนกัเรียนจะน ำเสนอส่ือวดีิทศัน์ผลงำนของ
นกัเรียนสู่สำธำรณะ ควรเลือกช่องทำงใดจึงจะ
สำมำรถเขำ้ชมไดน้ำน ไม่สูญหำย และผูค้นเขำ้ถึงได ้
 
 

1) อพัโหลดบน Youtube 
2) แชร์ Drive ไปหาเพ่ือน ๆ ท่ีมี email address อยูแ่ล้ว 
3) แนบไฟล์สง่ เป็น email 
4) โพสต์ลงใน Facebook หรือ Line 

23. นกัเรียนน ำภำพเพื่อนมำสร้ำงใหม่เชิงลอ้เลียน 
แลว้เผยแพร่ลง Facebook เป็นควำมผดิกฎหมำยและ
จริยธรรมทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตำมขอ้ใด 

1) การสง่ email ใสร้่ายปา้ยสีคนอ่ืน ข่าวลือท่ี
ก่อให้เกิดความวุน่วาย การส่งภาพลามกอนาจาร
ทัง้หลาย รวมถึงการได้รับแล้วสง่ตอ่ด้วย มีโทษ
เสมอกนัคือ จ าคกุไมเ่กิน 5 ปี ปรับไมเ่กิน 100,000 
บาท ดงันัน้จงึไมค่วรสง่ตอ่ email ท่ีไมเ่หมาะสม 

2) การตดัตอ่ภาพของคนอ่ืน เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
ท าให้เจ้าของภาพเสียหาย อบัอาย ต้องโทษจ าคกุ
ไมเ่กิน 3 ปี ปรับไมเ่กิน 600,000 บาท  

3) การโพสต์ข้อความตามกระทู้ตา่ง ๆ ท่ีมีเนือ้หาไม่
เหมาะสม เป็นเท็จ กระทบความมัน่คง หรือลามก 
อนาจาร มีความผิดตามมาตรา 14 ปรับไมเ่กิน 
100,000 บาท จ าคกุไมเ่กิน 5 ปี 

4) การสง่ email ก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้าหรือ
ขายบริการ ประเภทป๊อปอพั หรือพวกสง่ email 
ขยะท่ีไมต้่องการมีโทษปรับอยา่งเดียวไมเ่กิน 
100,000 บาท โทษฐานก่อความร าคาญ 
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ตวัอย่ำงแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร ์เร่ือง บรรยำกำศ 

1. ในบรรยำกำศชั้นเทอร์โมสเฟียร์ สำมำรถ
น ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรส่ือสำรไดเ้พรำะเหตุ
ใด (เขำ้ใจ) 
 

ก. มีอนภุาคไฟฟ้า ซึง่เป็นประจท่ีุสามารถ
สะท้อนคล่ืนวิทยไุด้ 

ข. มีเมฆหมอกหนาซึง่สะท้อนคล่ืนวิทยไุด้ 
ค. มีไอน า้น้อยท าให้สะท้อนคล่ืนวิทยไุด้ 
ง. มีรังสีอลัตราไวโอเลตท าให้สะท้อน

คล่ืนวิทยไุด้ 
 

2. ใหน้กัเรียนพิจำรณำขอ้ควำมต่อไปน้ีวำ่อยู่
ในเกณฑก์ำรกระจำยฝนเกณฑใ์ด 
“มีฝนตกนอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 ของพื้นท่ี” 
(วเิครำะห์) 

ก. มีฝนเป็นบางพืน้ท่ี 
ข. ฝนกระจายเป็นแหง่ ๆ  
ค. มีฝนเกือบทัว่ไป 
ง. ฝนตกทัว่ไปทกุพืน้ท่ี 

 
3. จงพิจำรณำเคร่ืองมือทำงอุตุนิยมวทิยำ
ต่อไปน้ี โดยก ำหนดสัญลกัษณ์ 
เคร่ืองมือ A. คือ แอนนิรอยด์บำรอมิเตอร์ 

เคร่ืองมือ B คือ อลัติมิเตอร์ 
ขอ้ใดกล่ำวถึงขอ้เปรียบเทียบเคร่ืองมือทั้งสอง
ชนิดน้ีอยำ่งถูกตอ้ง 
(วเิครำะห์) 

I. กลไกของเคร่ืองมือ A ใช้ปรอท แต ่B ไมมี่
ปรอท 

II. A และ B ไมไ่ด้ใช้ปรอทเหมือนกนั 
III. A และ B ตา่งกนัท่ีสเกลหน้าปัด แตใ่ช้การ

บีบของแรงดนัอากาศมายงักระป๋องโลหะ
ท าให้เข็มท่ีหน้าปัดแสดงผลท่ีเหมือนกนั 

IV. A คือเคร่ืองมือวดัความดนั B คือเคร่ืองมือ
วดัความสงูของนกัโดดร่มชชีูพ 

ก. ถกูทกุข้อ 
ข. ข้อ I และ iV ถกู 
ค. ข้อ II ถกูต้อง 
ง. ข้อ II และ III ถกูต้อง 
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4. ถำ้พำยชุนิดหน่ึงมีควำมเร็วลม 63 กม./ชม. 
จะถูกจดัเป็นพำยใุด (ควำมจ ำ) 

ก. พายโุซนร้อน 
ข. เฮอร์ริเคน 
ค. ไต้ฝุ่ น 
ง. ทอร์นาโด 

5. ถำ้นกัเรียนซกัผำ้และน ำไปตำกในวนัใด
ต่อไปน้ี จึงท ำใหผ้ำ้แหง้ไดเ้ร็ว (น ำไปใช)้ 

ก. ในวนัท่ีฟ้าครึม้ฝน 
ข. ท้องฟ้ามีเมฆมาก เหนียวตวั 
ค. ในวนัท่ีมีความชืน้สมัพทัธ์ต ่า 
ง. ในวนัท่ีมีความชืน้สมัพทัธ์สงู 

 
 

 

______________________________________________________________________ 
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แบบวดัควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกำรรู้เท่ำทนัไอซีที 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความพงึพอใจ โดย  5 คอืมาก
ทีสุ่ด 

 

ข้อค าถาม ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหำไม่ยำกเกินไป 
2. เน้ือหำมีควำมยำกง่ำยเหมำะสม 
3. เน้ือหำมีควำมหลำกหลำย 
4. เน้ือหำน่ำสนใจ 
5. เน้ือหำมีควำมเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ ำวนัของนกัเรียน 
6. เน้ือหำมีควำมทนัสมยัในยคุดิจิทลั 

     

ด้านกจิกรรมการเรียน 
1. กิจกรรมสง่เสริมการใช้ไอซีที 
2. กิจกรรมสง่เสริมการค้นหาหลกัฐานเพ่ือสร้างความรู้

ด้วยตนเอง 
3. กิจกรรมเสริมสร้างปฏิสมัพนัธ์ และมีการลงมือปฏิบตัิ 
4. กิจกรรมสง่เสริมเปรียบเทียบข้อมลู แล้วสรุปความคิด

รวบยอดเป็นสารสนเทศของนกัเรียนเองได้ 
5. กิจกรรมสง่เสริมการประเมินข้อมลูแหลง่ตา่ง ๆ ท่ีมี

ความถกูต้อง ทนัสมยั และน่าเช่ือถือได้ 
6. กิจกรรมการเรียนมีความทนัสมยั ใช้อปุกรณ์ไอซีทีใน

การเรียนรู้ 
7. กิจกรรมสง่เสริมการน าเสนอความคดิเห็นตอ่บคุคล

อ่ืน 
8. กิจกรรมสง่เสริมการท างานร่วมกบัเพ่ือนและครูผู้สอน 
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ข้อค าถาม ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านครูผู้สอน 
1. ครูผูส้อนมีบทบำทท่ีส่งเสริมกำรใชง้ำน

อุปกรณ์ไอซีทีในกำรเรียนรู้ 
2. ครูผูส้อนบอกประโยชน์ส่ิงท่ีเรียนน ำไปใช้

ในวชิำอ่ืนได ้
3. ครูผูส้อนใชส่ื้อประกอบ เช่น ภำพ วดีิโอ 

เวบ็ไซต ์เป็นตน้ ในกิจกรรมท่ีท ำใหน้กัเรียน
สนใจ และตั้งขอ้ค ำถำมเพื่อน ำไปส ำรวจ
ตรวจสอบได ้

4. ครูผูส้อนใชส่ื้อกำรเรียนรู้ผำ่นอุปกรณ์ไอซีที 
เช่น เคร่ืองโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

5. ครูผูส้อนใชส่ื้อกำรเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหำและกิจกรรม 

6. ครูผูส้อน อธิบำยขั้นตอนกำรใชง้ำนอุปกรณ์
ไอซีที เช่น ขั้นตอนกำรสร้ำง QR Code เป็น
ตน้ ในกิจกรรมกำรเรียน 
 

     

 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  

 

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

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางชลธิชา  เก็นซ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 พฤษภาคม  2530 
สถานที่เกิด ยโสธร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2561      เอกวิทยาศาสตรศกึษา (กศ.ม.)   

    จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
    กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2552      เอกวิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.)   
    จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
    กรุงเทพมหานคร      
พ.ศ. 2547      ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6  
    จาก โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ เตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้า  
    กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2545      ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3  
    จาก โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา๒  
    กรุงเทพมหานคร 
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