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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน และ
2) ศึกษาผลการใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัลของนักศึกษา
เรียนรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษา
หลั ก สู ต รบรรณารั ก ษศาสตร แ ละสารสนเทศศาสตร ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าการจั ด การความรู แ ละ
ภูมิปญญาทองถิ่น ตอนเรียน A1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 35 คน ประกอบดวยนักศึกษา
ปกติจํานวน 26 คน และนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษโดยมีความบกพรองทางการไดยินจํานวน 9 คน
เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน และแบบวัด
ความสามารถการรูดิจิทัล การวิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผล
การศึกษาพบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจดิจิทัลในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.43 นักศึกษาที่มี
ความตองการพิเศษมีระดับคะแนนเทากับ 11 - 15 คะแนน โดยคาคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย 6 คน
จาก 9 คน คิดเปนรอยละ 66.66 สวนนักศึกษาปกติมีระดับคะแนนเทากับ 9 - 17 คะแนน โดยคาคะแนน
มากกวาคาเฉลี่ย 13 คน จาก 26 คน คิดเปนรอยละ 50 การรูดิจิทลั ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
โดยดานการรูสารสนเทศดิจิทัลมีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด สวนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการรู
เทาทันสื่อดิจิทัลมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบสืบเสาะ; การเรียนรูแบบสรางสรรค; การรูดิจิทัล; การเรียนรวม
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Abstract
The objectives of this research were 1) to create the inquiry and creativity-based learning
plan, and 2) to using of inquiry and creativity-based learning to eﬀectiveness digital literacy
of mainstreaming students, Library and Information Science Program. The sample used
for the experimental group consisted of 35 undergraduate students in the Knowledge and
Local Wisdom Management course in the 2018 academic year, section A1 of Library and
Information Science Program. There were regular 26 students and 9 special need students.
The research instruments were the inquiry and creativity-based learning instructional plan
and the digital literacy capability measurement. The data obtained were analyzed using
mean and standard deviation. The results of the study were as follows: the digital cognition
of the sample was 13.43. The scores of special need students were 11 - 15 with a score above
average with 6 persons from 9 persons, there was 66.66 percentage. The scores of regular
students were 9 - 17 with a score above average with 13 persons from 26 persons, there
was 50.00 percentage. The overview of digital literacy practice was the highest level.
The digital information literacy was the highest level, digital technology using, and digital
media literacy were high level.
Keywords: Inquiry Based Learning; Creativity Based Learning; Digital Literacy; Mainstreaming
Approach

บทนํา
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อทุกคน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Suﬃciency Economy) และหลักการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) และไดกําหนดวิสัยทัศนคือ “คนไทยทุกคน
ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2560) จึงกลาวไดวาแผนการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับการศึกษาที่เทาเทียมกันอยางมีคุณภาพ
มีความสุข มีทักษะที่จําเปนที่จะดํารงอยูไดในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมยุทธศาสตรที่ 3 ในการสรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
การรูดิจิทัล เปนหนึ่งในทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนทักษะแหงการอยูรอด (Survival
Skill) ในยุคดิจิทัล (ธิดา และทัศนีย, 2559; Eshet-Alkalai, Y., 2004; Parameswari, M. and
Priya, S., 2016) เมื่อประเทศเขาสูสังคมดิจิทัล เนื้อหาความรู สื่อ แหลงเรียนรูอยู ในรูปแบบดิจิทัล
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รวมถึงความปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลบนโลกไซเบอร ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ การรูดิจิทัลจึงมีความจําเปนที่ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อความอยูรอดในยุคดิจิทัล ใหผูเรียน
สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางดิจิทัลที่มีความซับซอนไดทั้งการติดตอสื่อสาร การทํางานรวมกัน
บนสือ่ สังคมออนไลน การเผยแพรขอ มูลขาวสารในรูปแบบสารสนเทศดิจทิ ลั การแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกัน
ในรูปแบบสื่อที่หลากหลายและปลอดภัย แตสภาพปจจุบันผูเรียนยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะ
ดานการรูดิจิทัลดังจะเห็นไดจากขาวตามหนาหนังสือพิมพ สื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชงาน
อินเทอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่มีการใชอินเทอรเน็ตในทางที่ถูกตองและ
ไมถูกตอง ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทําผิด พ.ร.บ. วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน
พฤติกรรมการใชงานรหัสผานของผูอื่น การเขาถึงและดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น การเผยแพร
ขอมูลอันเปนเท็จ เปนตน (สุระสิทธิ์ และคณะ, 2560) ดังนั้นหากผูเรียนมีความสามารถดานการรูดิจิทัล
จะชวยเสริมสรางใหผเู รียนมีพฒ
ั นาการคิดวิเคราะห ประเมินคา สรางสรรค และประยุกตใชดว ยทรัพยากร
การเรียนรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ที่ตองการใหประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรูความเขาใจ
มีทกั ษะการใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใหเกิดประโยชนและสรางสรรค ภายใตการเปลีย่ นแปลงอยางกาวกระโดด
ของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย ตามแนวการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม
และทั่วถึง รวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560; กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561)
การเรียนรวม (Mainstreaming Approach) เปนการจัดการศึกษาใหแกผเู รียนทีม่ คี วามตองการ
พิเศษไดเรียนรวมในชัน้ เรียนปกติแบบเต็มเวลา เกิดจากปรัชญาการศึกษาทีก่ ลาวไววา การศึกษาเพือ่ ทุกคน
(อรวรรณ, 2552) ซึ่งถือวาการศึกษาแบบนี้เปนการจัดการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการกีดกั้น
ทางการศึกษา เนื่องจากสภาพความพิการหรือความไมเทาเทียมกันทางสังคม เพราะผูเรียนแตละคนจะมี
ความแตกตางทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ดังนั้นความตองการของผูเรียนทุกคน
ยอมมีความแตกตางกันแมอยูในชัน้ เรียนเดียวกัน สถานศึกษาและครูผสู อนจึงตองปรับเปลีย่ นเพือ่ ใหผเู รียน
ทุกคนเรียนรวมกัน และไดรบั การพัฒนาเต็มศักยภาพของแตละบุคคล (อรวรรณ, 2552; Netwong, T.,
2018A) กลาวไดวา การพัฒนาผูเ รียนแบบเรียนรวมทีเ่ หมาะสมแกผเู รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษและผูเ รียนปกติ
จึงตองมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลาย มีการบูรณาการศาสตรทช่ี ว ยใหผเู รียนไดเตรียมความพรอมรับการเปลีย่ นแปลง
ตามวิถโี ลกยุคดิจทิ ลั จากการดําเนินกิจกรรมรวมกัน สงเสริมการเรียนรูร ว มกันจากการปฏิบตั นิ อกชัน้ เรียน
โดยคํานึงถึงเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน แสวงหาความรูดวยตนเอง เรียนรูการทํางานเปนทีม
มีการปรับตัว มีภาวะผูนํา กระตุนและจูงใจใหผูเรียนไดฝกคิด โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันทางการ
ศึกษาที่ตองเคารพ พิทักษและเติมเต็มสิทธิทางการศึกษาแกผูเรียนทุกคน การเรียนรวมจึงเปนการศึกษา
สําหรับทุกคน ทําใหเกิดโอกาสที่เทาเทียมทางการศึกษา ลดการกีดกัน ลดการแบงแยกทางการศึกษา
ทําใหเกิดการเห็นคุณคา เขาใจซึ่งกันและกัน และสรางวัฒนธรรมใหมในเรื่องความหลากหลาย และ
การอยูรวมกันอยางมีความสุข (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558)
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สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558) ระบุวา การพัฒนา
นวัตกรรม วิธีการ การเขาถึงเทคโนโลยี การเขาถึงการบริการอยางเทาเทียม จะชวยใหผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษสามารถมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนรู มีสว นรวมในสังคมและชุมชนไดอยางบริบรู ณ
ในปจจุบนั มีบริการตาง ๆ เว็บไซตมากมาย เทคโนโลยีทห่ี ลากหลายทีส่ ามารถเขาถึงไดมากขึน้ แตจะมีเว็บไซต
วิธีการใด เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความตองการของคนปกติ
และคนพิการหรือที่เรียกวา บุคคลที่มีความตองการพิเศษ ไดใชงานรวมกัน ดําเนินกิจกรรมรับบริการได
ไปพรอมกัน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จะตองสอนถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําใหแนใจไดวา เทคโนโลยีตา ง ๆ นัน้
ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษสามารถเขาถึงการใชได เชน เว็บไซตตา ง ๆ ไฟลดจิ ทิ ลั โปรแกรมประยุกตตา ง ๆ
และอืน่ ๆ (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558) การจัดการเรียนการสอนจะตองคนหาหนทาง วิธกี าร
ที่ออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) และสามารถใชไดกับทุกคนอยางเปนมิตร (Friendly
่ ใหผเู รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษสามารถพึง่ พาตนเองไดเปนหลักสําคัญ สามารถเรียนรูร ว มกัน
Design) เพือ
กับผูเรียนปกติไดอยางเคียงบาเคียงไหล
การเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานเพื่อการจัดการเรียนรวม เปนการบูรณาการ
การจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะเปนฐาน และการเรียนรูแ บบสรางสรรคเปนฐาน เนือ่ งจากจุดเดนของการเรียนรู
แบบสืบเสาะเนนวิธีการที่จะคนหาความรู ความจริงนั้น ๆ จะเปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวา
วิธีการเรียนที่เหมาะสมควรเปนเชนไร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งจะมีเพื่อน
ผูเรียนปกติใหความชวยเหลือเมื่อมีการทํางานเปนทีมในการสืบเสาะหาความรู ผูเรียนจะไดเรียนโดยใช
ความคิดพิจารณาจะชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค จากนั้นจําเปนตองมีการจัดการเรียนรู
แบบสรางสรรคเปนฐาน เพื่อตอยอดความคิดสรางสรรคใหเกิดการสรางผลผลิตจากการเรียนรูรวมกัน
ผานการทําโครงงานกลุม ทีส่ ง ผลตอวิธกี ารและคุณภาพ รวมถึงคุณคาของผลงาน เปนการสรางงานใหเปน
รูปธรรม (Product-Oriented, Productive) เมื่อคิดสรางสรรคและมีจินตนาการแลวจะทําใหเห็นงาน
เปนรูปธรรมขึ้น ตามแนวคิดการศึกษาเชิงผลิตภาพและสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดการศึกษา 4.0
(ไพฑูรย และคณะ, 2559) ทีต่ อ งสรางนวัตกรรม สรางความรูจ ากความสนใจรายบุคคลและจากการรวมตัว
ของคนทีม่ แี รงผลักดันเปนทีมโดยอาศัยนวัตกรรมเปนจุดเนน และอาศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปนเครือ่ งมือสือ่ สาร
การทํางานเปนทีม เครือขายการเรียนรูรวมกัน สรางสรรคการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยี สงผลตอ
ความสามารถดานการรูด จิ ทิ ลั ได นวัตกรรมจากการเรียนรูท เ่ี กิดขึน้ จะชวยใหผเู รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ไดรับประโยชนจากการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการเฉพาะบุคคล จุดประกายการเรียนรู
ตามวิธีการของตน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558; สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ, 2561)
กล า วได ว า การจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว มเป น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนสํ า หรั บ ทุ ก คน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูไ ดทดั เทียมกับผูเ รียนปกติโดยทัว่ ไป การเรียนรูแ บบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานเพือ่ การเรียนรวม
จะเป น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ความสามารถด า นการรู ดิ จิ ทั ล ที่ ส อดคล อ งกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ 21 และเปนทักษะการอยูร อดในยุคดิจทิ ลั ใหผเู รียนทุกคนไดเรียนรูก ารสืบเสาะหาความรูร ว มกัน
ปฏิบัติจริงจากการดําเนินโครงงานรวมกัน มีพัฒนาการรอบดาน สรางความรูไดดวยตนเอง สงผลตอ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูเรียนทุกคน และพัฒนาคนอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัล
ของนักศึกษาเรียนรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2. เพื่อศึกษาผลการใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัล
ของนักศึกษาเรียนรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

การใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและ
5.3สรเครื
่องมือเปทีน่ใฐาน
ชในการวิจัย
างสรรค

ตัวแปรตาม

การรูดิจิทัล
1) การรูสารสนเทศดิจิทัล
2) การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
3) การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้ ใชประชากรเปนกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ชัน้ ปท่ี 3 ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาการจัดการความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ตอนเรียน A1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 35 คน ประกอบดวย นักศึกษาปกติจํานวน 26 คน และนักศึกษา
ที่มีความตองการพิเศษโดยมีความบกพรองทางการไดยินจํานวน 9 คน
2. เครื่องมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้
1) แผนการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานประกอบดวย กิจกรรม 8 ขัน้ ตอน
โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอน 13 สัปดาห ดังนี้ (วิริยะ และกมลรัตน, 2559; Ontario School
Library Association, 2010; International Federation of Library Associations and Institutions, 2015)
1.1) ขั้นการสํารวจ (Exploring) เพื่อสํารวจสิ่งที่ตนสนใจ สภาพแวดลอม ทรัพยากร
ทีม่ เี พือ่ เตรียมความพรอมการสืบเสาะหาความรู และสรางสรรคผลงานเพือ่ การนําไปใชประโยชนแกชมุ ชน
1.2) ขั้นสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) กระตุนความอยากรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน
1.3) ขัน้ คนควาสรางความรูแ ละหาทางแกปญ
 หาดวยตนเอง (Individual Problem Solving)
1.4) ขั้นการสืบสอบในเชิงลึก (Investigating) คนหา รวบรวม แยกแยะ นํามาสราง
ความรูใหม
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การใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัลของนักศึกษาเรียนรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

1.5) ขัน้ การปฏิบตั กิ ารดวยการวิเคราะห ประเมิน เลือก จัดการ และสังเคราะหขอ คนพบ
(Processing) เพื่อนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนา
1.6) ขั้นสรางสรรคผลงานแบงกลุมทําโครงงาน (Team Project) โดยเนื้อหาวิชา
การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ไดดําเนินโครงการพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัล ประกอบดวย
วิดีโอแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น อินโฟกราฟกผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น อีบุกภูมิปญญาชุมชน และ
ไมโครเลิรนนิงแหลงเรียนรูภูมิปญญาชุมชน
1.7) ขั้นเสนอขอสรุป นําเสนอผลงานดวยสื่อตาง ๆ (Creative Presentation) และ
นําเสนอชุมชน
1.8) ขั้นการวัดผลดานตาง ๆ และการสะทอนกลับที่เหมาะสมกับการเรียนรวม
กระบวนการดังกลาวมีเทคโนโลยีดิจิทัล เว็บไซตประจํารายวิชาเพื่อเปนสื่อเสริมและฐานความชวยเหลือ
แกผูเรียนเรียนรวม และแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลนเพื่อการติดตอสื่อสาร
2) แบบวัดความสามารถการรูดิจิทัล องคประกอบ 3 ดานคือ (1) การรูสารสนเทศดิจิทัล
(2) การรูเทาทันสื่อดิจิทัล และ (3) การใชเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน 2 สวนดังนี้ (Trilling, B. and
Fadel, C., 2009)
2.1) แบบวัดความรูความเขาใจดิจิทัลเปนแบบทดสอบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ ที่ครอบคลุมเนื้อหาการรูสารสนเทศดิจิทัล การรูเทาทันสื่อดิจิทัล และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
2.2) แบบสอบถามการปฏิบัติดานการรูดิจิทัลประกอบดวย ขอคําถาม 3 ดาน คือ
การรูสารสนเทศดิจิทัล จํานวน 16 ขอ การรูเทาทันสื่อดิจิทัล จํานวน 12 ขอ และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
จํานวน 12 ขอ รวมขอคําถามทั้งสิ้น 40 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบอัตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
คือ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน มีวิธีการสรางดังนี้
1.1) ศึกษาขอมูลใหครอบคลุมประเด็นการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรค
เปนฐานการเรียนรู ตามแนวคิดของ วิรยิ ะ ชัยพาณิชย และกมลรัตน ฉิมพาลี (วิรยิ ะ และกมลรัตน, 2559)
Ontario School Library Association (Ontario School Library Association, 2010) International
Federation of Library Associations and Institutions (International Federation of Library
Associations and Institutions, 2015) และหลักการจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและกิจกรรมแบบเรียนรวม
(Netwong, T., 2018B; สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558; สถิตยโชค, 2559)
1.2) กําหนดกรอบเนื้อหา เพื่อกําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะและสรางสรรคและลักษณะ
การเรียนรวมประกอบดวย 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสํารวจ 2) ขั้นสรางแรงบันดาลใจ 3) ขั้นคนควา
สรางความรู และหาทางแกปญ
 หาดวยตนเอง 4) ขัน้ การสืบสอบในเชิงลึก 5) ขัน้ การปฏิบตั กิ าร การแกปญ
 หา
การพัฒนา 6) ขั้นสรางสรรคผลงาน 7) ขั้นเสนอขอสรุป นําเสนอผลงาน และ 8) ขั้นการวัดผลดานตาง ๆ
และการสะทอนกลับ
1.3) นําเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและกระบวนการดําเนินกิจกรรม จํานวน 5 คน
ตรวจสอบและพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคการวิจัย
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1.4) นําแผนการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานการเรียนรูท พ่ี ฒ
ั นาขึน้
ไปใชดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง
2) แบบวัดความสามารถการรูดิจิทัล มีวิธีการสรางดังนี้
2.1) ศึกษาขอมูลใหครอบคลุมประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการรูด จิ ทิ ลั
การพัฒนาการรูด จิ ทิ ลั
ของผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ Eshet-Alkalai, Y. (Eshet-Alkalai, Y., 2004) Martin, A.
and Grudziecki, J. (Martin, A. and Grudziecki, J., 2006) Trilling, B. and Fadel, C. (Trilling, B.
and Fadel, C., 2009) JISC (JISC, 2010)
2.2) สรางแบบวัดความสามารถการรูดิจิทัลประกอบดวย แบบวัดความรูความเขาใจ
ดิจิทัล และแบบสอบถามการปฏิบัติดานการรูดิจิทัล
2.3) นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) พิจารณาความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงค หรือ IOC (Index of Item
Objective Congruence) โดยคา IOC เฉลีย่ รายขอมีคา เฉลีย่ เทากับ 0.80 - 1.00 แลวทําการปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง เหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.4) นําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมทดลองที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การบูรณาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน โดยแบบวัดความรูค วามเขาใจ
ดิจิทัลหาวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบวัด (KR-20)
โดยคาความยากงายของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ 0.502 คาอํานาจจําแนกทั้งฉบับเทากับ 0.307 และ
คาความเชื่อมั่นของแบบวัดไดคา KR-20 เทากับ 0.617 สวนแบบสอบถามการปฏิบัติดานการรูดิจิทัล
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.943
2.5) นําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การกํ า กั บ การเรี ย นรู แ บบสื บ เสาะและสร า งสรรค เ ป น ฐานแก นั ก ศึ ก ษา
โดยผูว จิ ยั ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เปนระยะเวลา
13 สัปดาห ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน
2) เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นผูเรียนทําแบบวัดความสามารถการรูดิจิทัล
4. การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดความรูความเขาใจดิจิทัล
2) วิเคราะหการปฏิบัติดานการรูสารสนเทศดวยแบบสอบถามโดยวิเคราะหคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับดังนี้ (บุญชม, 2556)
5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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สารสนเทศศาสตร

สําหรับเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายความวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายความวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายความวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายความวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน
ผูว จิ ยั จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ บบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน สําหรับการเรียนรวม
ของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ รายวิชาการจัดการ
ความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย 8 ขั้นตอน มีรายละเอียดคือ (1) ขั้นการสํารวจเพื่อสํารวจ
สิง่ ทีต่ นสนใจ สภาพแวดลอม ทรัพยากรทีม่ เี พือ่ เตรียมความพรอมการสืบเสาะหาความรู และสรางสรรค
ผลงานเพือ่ การนําไปใชประโยชนแกชมุ ชน (2) ขัน้ สรางแรงบันดาลใจกระตุน ความอยากรูด า นภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ของชุมชน (3) ขั้นคนควาสรางความรู และหาทางแกปญหาดวยตนเอง (4) ขั้นการสืบสอบในเชิงลึก
คนหา รวบรวม แยกแยะ นํามาสรางความรูใ หม (5) ขัน้ การปฏิบตั กิ ารดวยการวิเคราะห ประเมิน เลือก จัดการ
และสังเคราะหขอคนพบ เพื่อนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนา (6) ขั้นสรางสรรคผลงาน พัฒนา
คลังภูมปิ ญ
 ญาดิจทิ ลั ประกอบดวย วิดโี อแหลงเรียนรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ อินโฟกราฟกผลิตภัณฑภมู ปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น อีบุกภูมิปญญาชุมชน และไมโครเลิรนนิ่งแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น (7) ขั้นเสนอขอสรุป
นําเสนอผลงานดวยสื่อตาง ๆ และนําเสนอชุมชน (8) ขั้นการวัดผลดานตาง ๆ และการสะทอนกลับ
การกําหนดการเรียนดังกลาวไดนําเสนอดังรูปที่ 1
2. การรูดิจิทัล
2.1 ความรูความเขาใจดิจิทัล
ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและ
สรางสรรคที่สงผลตอการรูดิจิทัลของนักศึกษาเรียนรวม โดยดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
เปนเวลา 13 สัปดาห แลวทําการวัดความรูความเขาใจดิจิทัล มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ขัน้ การสํารวจ (สัปดาหที่ 1-2)
- ผูสอนระบุรูปแบบการจัดการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนสูชุมชนเพื่อพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัล
- จัดกลุมผูเรียนเพื่อดําเนินกิจกรรม สรางความไววางใจภายในกลุมและระหวางกลุม ในการสนับสนุนการเรียนรวมระหวางผูเรียนทั่วไป
และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และสรางเจตคติในทางบวกกับการเรียนรวม
- ผูเรียนระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกภายในกลุม กําหนดขอบังคับ กติกา มารยาทของสมาชิกการเรียนรวม เครือ่ งมือติดตอสื่อสารใน
การดําเนินกิจกรรม ภายใตโครงการ “ชุมชนแหงการสืบเสาะเพือ่ การพัฒนาคลังภูมปิ ญญาดิจิทัล: รวมเรียนรู รวมแบงปน การจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
ขัน้ สรางแรงบันดาลใจ (สัปดาหที่ 3 - 4)
- ผูเรียนดําเนินกิจกรรมกระตุนความอยากรูภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
- ผูเรียนรวมอภิปรายเลือกชุมชน พื้นที่ชุมชนในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัลกับการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ขัน้ คนควาสรางความรู และหาทางแกปญ
 หาดวยตนเอง (สัปดาหที่ 4 - 5)
ผูเรียนแตละกลุมลงพื้นจริงเพื่อสํารวจชุมชน คนควาเพิ่มความรูเพือ่ สรางความรู วิเคราะหภูมิปญญาของชุมชนที่ตนสนใจ เกี่ยวกับแหลง
เรียนรูชุมชน ผลิตภัณฑของชุมชน สถานที่ทองเที่ยวของชุมชน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัล
ขัน้ การสืบสอบในเชิงลึก (สัปดาหที่ 6)
ผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ สัมภาษณผูนําชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน องคความรู ภูมิปญญาของชุมชน สถานที่ทองเที่ยวชุมชน ลงมือ
ปฏิบัติรวมกับชุมชนเพื่อเปนแนวทางนําความรูไปใช และพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัลเผยแพรความรูของชุมชน
ขัน้ การปฏิบตั กิ าร การแกปญ
 หา การพัฒนา (สัปดาหที่ 7 - 8)
- ผูเรียนทําการแลกเปลี่ยนขอคนพบรวมกัน และสะทอนความรู สิ่งที่ไดรับจากชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น
- ผูเรียนนําเสนอแนวทางการพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัล การตีความ การนําเสนอ การใชฮารดแวรและซอฟตแวรเพือ่ พัฒนาคลัง
ภูมิปญญาดิจิทัลใหเหมาะสมกับความตองการของชุมชน
ขัน้ สรางสรรคผลงาน (สัปดาหที่ 9 - 10)
ผูเรียนดําเนินการพัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัลประกอบดวย อินโฟกราฟกภูมิปญญาทองถิ่น วิดีโอแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
อีบุกภูมิปญญาชุมชน และไมโครเลิรนนิ่งแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ขัน้ เสนอขอสรุป นําเสนอผลงาน (สัปดาหที่ 11 - 12)
ผูสอนและผูเรียนเสนอขอสรุป ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อการนําเสนอและสงมอบผลงาน จัดใหมีการแสดงผลงานที่ไดสรางสรรคระหวางผูเรียนกับ
ชุมชน
ขัน้ การวัดผลดานตาง ๆ และการสะทอนกลับ (สัปดาหที่ 13)
- ผูสอนจัดใหมีการวิพากษผลงานเพื่อแสดงความความเห็นสะทอนผลการเรียนรูตาง ๆ
- ผูเ รียนวัดความสามารถการรูสารสนเทศจากผลการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน

รูปที่ 1 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน
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สารสนเทศศาสตร

ตารางที่ 1 ความรูความเขาใจดิจิทัลของกลุมตัวอยาง
นักศึกษาคนที่
1
2
3*
4
5
6
7
8
9*
10
11*
12*
13*
14*
15
16*
17
18
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม

คะแนน (30)
14
16
11
9
16
13
17
16
14
11
14
15
13
13
9
15
16
12
13.43

นักศึกษาคนที่
19*
20
21*
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คะแนน (30)
14
11
15
12
17
17
10
16
13
12
10
14
14
9
17
11
14

* นักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ

จากตารางที่ 1 ความรูความเขาใจดิจิทัลของกลุมตัวอยาง ภาพรวมกลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยความรูความเขาใจดิจิทัลเทากับ 13.43 ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษมีระดับคะแนนเทากับ
11 - 15 คะแนน โดยคาคะแนนมากกวาคาเฉลีย่ 6 คน จาก 9 คน คิดเปนรอยละ 66.66 สวนผูเ รียนปกติ
มีระดับคะแนนเทากับ 9 - 17 คะแนน โดยคาคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย 13 คน จาก 26 คน คิดเปนรอยละ 50
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การปฏิบัติดานการรูดิจิทัล

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติดานการรูดิจิทัล
การรูดิจิทัล

รายการประเมิน
การรูสารสนเทศดิจิทัล
การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาพรวม

4.28
3.82
4.20
4.22

0.46
0.52
0.56
0.50

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา การรูดิจิทัลมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( = 4.22, = 0.50)
เมื่อแยกเปนรายดานเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมากไปนอยคือ การรูสารสนเทศดิจิทัล ( = 4.28,
= 0.46) การใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ( = 4.20, = 0.56) และการรูเ ทาทันสือ่ ดิจทิ ลั ( = 3.82, = 0.52)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน ประกอบดวย 8 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นการสํารวจเพื่อสํารวจสิ่งที่ผูเรียนสนใจ สภาพแวดลอม ทรัพยากรที่มีเพื่อเตรียมความพรอม
การสืบเสาะหาความรู และสรางสรรคผลงานเพือ่ การนําไปใชประโยชนแกชมุ ชน 2) ขัน้ สรางแรงบันดาลใจ
กระตุนความอยากรูดานภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 3) ขั้นคนควาสรางความรู และหาทางแกปญหา
ดวยตนเอง 4) ขั้นการสืบสอบในเชิงลึก คนหา รวบรวม แยกแยะ นํามาสรางความรูใหม จึงกลาวไดวา
กระบวนการดังกลาวผูเรียนจะตองเปนนักวางแผน สามารถแสวงหาแหลงสารสนเทศที่ตนสนใจเลือก
และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบูรณาการสารสนเทศจากแหลงเรียนรูท ห่ี ลากหลาย อภิปรายแลกเปลีย่ น
เรียนรูร ว มกันเพือ่ นําไปสูก ารสรางสรรคผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สุดทายจะสามารถประเมินคุณคา ผลสะทอนกลับ
จากการเรียนรูและขอคนพบ (International Federation of Library Associations and Institutions,
2015) จึงจะนําไปสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดประสิทธิผลนําไปสูข น้ั ที่ 5) ขัน้ การปฏิบตั กิ ารดวยการวิเคราะห ประเมิน
เลือก จัดการ และสังเคราะหขอคนพบ เพื่อนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนา 6) ขั้นสรางสรรคผลงาน
พัฒนาคลังภูมิปญญาดิจิทัล ประกอบดวย วิดีโอแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น อินโฟกราฟกผลิตภัณฑ
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ อีบกุ ภูมปิ ญ
 ญาชุมชน และไมโครเลิรน นิง่ แหลงเรียนรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ 7) ขัน้ เสนอขอสรุป
นําเสนอผลงานดวยสือ่ ตาง ๆ และนําเสนอชุมชน 8) ขัน้ การวัดผลดานตาง ๆ และการสะทอนกลับ โดยวัดผล
ดานตาง ๆ ที่มีความหลากหลายและมีการออกแบบไวลวงหนา (Information Assessment and
Multidimensional Assessment Tools) เชน วัดผลความรู วัดทักษะการนําขอมูลมาใชอยางมีเหตุผล
วัดทักษะการนําเสนอผลงาน วัดทักษะการทํางานเปนทีม โดยอาจจะมีการวัดผลหลายครั้ง เพื่อชวยให
ผูเรียนพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ที่ตนเองยังขาดไป และผูสอนก็จะสรุปผลการเรียนที่ไมไดมีแคเกรด
แตมีรายงานผลดานอื่น ๆ ดวย (วิริยะ และกมลรัตน, 2559)
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ความรูความเขาใจดิจิทัลภาพรวมกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความรูความเขาใจดิจิทัลเทากับ 13.43
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษมีระดับคะแนนมากกวาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 66.66 สวนผูเรียนปกติ
มีระดับคะแนนมากกวาคาเฉลีย่ 13 คน จาก 26 คน คิดเปนรอยละ 50 จึงกลาวไดวา ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ
สามารถเรียนรวมกับผูเ รียนปกติ หากมีการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการและคํานึงถึง
ความแตกตางของผูเรียนใหสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันได สอดคลองกับแนวคิดที่วาการเรียนรวม
เปนการจัดการศึกษาสําหรับทุกคน โดยไมมกี ารแบงแยกระหวางผูเ รียนปกติกบั ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน การเคารพทุกคน การยอมรับความแตกตาง ความหลากหลาย การเรียนรวมทําให
ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการศึกษา การสัมผัสประสบการณตา ง ๆ รวมกัน การยอมรับผูท ม่ี คี วามบกพรอง
ทั้งดานรางกาย จิตใจ หรือผูที่มีความแตกตางเขามาอยูรวมในสังคม ลดการแบงแยกทางการศึกษา
ทําใหเกิดการเห็นคุณคาและสรางวัฒนธรรมใหมในเรือ่ งความหลากหลาย จะเปนปจจัยหลักในการทีจ่ ะอยู
รวมกันอยางมีความสุข ความเขาใจ และเห็นคุณคาซึง่ กันและกัน (สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2558;
Netwong, T., 2018B)
การรูดิจิทัลมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายดานเรียงลําดับระดับการปฏิบัติจากมาก
ไปนอยคือ การรูส ารสนเทศดิจทิ ลั การใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการรูเ ทาทันสือ่ ดิจทิ ลั ซึง่ Eshet-Alkalai, Y.
(Eshet-Alkalai, Y., 2004) และ Parameswari, M. and Priya, S. (Parameswari, M. and Priya, S.,
2016) ไดระบุวา การรูดิจิทัลเปนทักษะแหงการอยูรอดในยุคดิจิทัล การรูสารสนเทศเพื่อการคนหา
สารสนเทศไดตามตองการ การประเมินสารสนเทศที่ตองการใชไดถูกตอง และรูเทาทันสื่อที่นําเสนอ
รวมถึงการประยุกต ใชเทคโนโลยีดิจิทัล องคประกอบทั้งสามดานไมวาจะเปนการรูสารสนเทศดิจิทัล
การใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการรูเ ทาทันสือ่ ดิจทิ ลั ตางก็มคี วามสําคัญทีจ่ ะผลักดันใหผเู รียนในศตวรรษที่ 21
มีความสามารถที่จะความเขาใจ (Comprehend) ประเมิน (Evaluate) การจัดการ (Mange) ประยุกตใช
(Apply) สรางสรรค (Create) และสื่อสาร (Communicate) จากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย และ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 การจัดการเรียนการสอนอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสารและ
กระบวนการกลุม ภูมิปญญาชุมชน ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินกิจกรรมในชุมชน ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในกลุมในการดําเนินกิจกรรมรวมกับคนในชุมชน ดังนั้น จึงตองเตรียมความพรอมของผูเรียน
ดานความสามารถการใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การสืบคนขอมูลในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ สรางชุมชนแหงการสืบเสาะ
มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกทํางานในชุมชนที่ผูเรียนสนใจ และชุมชน
มีความตองการใหความรูแกผูเรียน มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
1.2 การใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัลของ
นักศึกษาเรียนรวม สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับเนื้อหาอื่น ๆ ในการวางแผน กําหนดกิจกรรม
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสงผลถึงความตระหนักหรือทักษะตาง ๆ อาทิ ทักษะ
การทํางานเปนทีม การสรางเครือขายสังคมออนไลน ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค
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ในศตวรรษที่ 21 และการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ขึน้ อยูก บั กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่จัดใหแกผูเรียน
1.3 คะแนนความรูความเขาใจดิจิทัลในภาพรวมยังไดคะแนนนอยจึงเปนหนาที่ของ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนไมวาจะเปนผูสอน ผูชวยเหลือ ลามภาษามือ สถาบันการศึกษา และผูปกครอง
ในการสงเสริมทักษะทีจ่ าํ เปนในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักความเทาเทียมและทัว่ ถึง (Inclusive Education)
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education)
1.4 การปฏิบตั ดิ า นการรูด จิ ทิ ลั ประเด็นการรูเ ทาทันสือ่ ดิจทิ ลั มีคา เฉลีย่ นอยทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ
การรูสารสนเทศดิจิทัลและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ควรสงเสริมผูเรียนใหสามารถวิเคราะหสื่อเพื่อนํามา
ใชงานไดอยางเขาใจ ประเมินคาสื่อ และประยุกตใชงานภายใตกรอบจริยธรรมและการใชงานโดยธรรม
นอกจากนี้ในการพัฒนาสื่อ ผูเรียนตองมีความรูความเขาใจในการเลือกใชเครื่องมือเพื่อสรางสรรคสื่อ
อยางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษตองอาศัยผูช ว ยเหลือในการใหความชวยเหลือ
นักศึกษาทีม่ คี วามตองการพิเศษ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของ DSS (Disability Support System) ของสถานศึกษา
ที่ใหบริการแกนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ ดังนั้นสถานศึกษาที่นําแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาวไปใชควรมีความพรอมดาน DSS และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐาน
ที่สงผลตอการรูดิจิทัลของนักศึกษาเรียนรวมเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลดังนั้นจึงควรศึกษาหองเรียน
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรวม
2.2 ควรมีการศึกษาทักษะทีจ่ าํ เปนทีเ่ อือ้ ตอการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมทีส่ ง ผล
ตอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.3 ควรมีการศึกษา และสอดแทรกกิจกรรมทีส่ ง ผลแกผเู รียนในดานตาง ๆ เชน ความเปน
วิชาการดิจิทัล ทักษะการอานภาพ ทักษะการเรียนรู การจัดการภาพลักษณทางดิจิทัล และเอกลักษณ
ทางออนไลน
2.4 ควรมีการพัฒนารูปแบบสื่อสรางสรรคสําหรับการเรียนรวมเพื่อสงเสริมการรูเทาทัน
สื่อโดยยึดหลักการวิธีการที่ออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) สามารถใชไดกับทุกคนอยาง
เปนมิตร (Friendly Design) และปรับเหมาะกับผูเรียน (Adaptive) ที่แตกตางและหลากหลาย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัลของนักศึกษา
เรียนรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

96

การใชการเรียนรูแบบสืบเสาะและสรางสรรคเปนฐานที่สงผลตอการรูดิจิทัลของนักศึกษาเรียนรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

References
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2561). แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
เทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล. เขาถึงเมื่อ (16 พฤษภาคม 2561). เขาถึงไดจาก (http://mdes.go.th/
assets/portals/1/ﬁles/591208_รางแผนปฎิบัติการยุทธศาสตรที่%203.pdf)
ธิดา แซชั้น และทัศนีย หมดสอน. (2559). การรูดิจิทัล: นิยาม องคประกอบ และสถานการณในปจจุบัน. วารสาร
สารสนเทศศาสตร. ปที่ 34. ฉบับที่ 4. หนา 116-145
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 9. กรุงเทพ: สุวีริยาสาสน
ไพฑูรย สินลารัตน สินธะวา คามดิษฐ เฉลิมชัย มนูเสวต วาสนา วิสฤตาภา และนักรบ หมี้แสน. (2559).
การศึกษา 4.0 เปนยิ่งกวาการศึกษา. วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิริยะ ชัยพาณิชย และกมลรัตน ฉิมพาลี. (2559). หองเรียนแหงอนาคต เปลี่ยนครู ใหเปนโคช. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น
สถิตยโชค โพธิ์สอาด. (2559). Grand challenges in digital university. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. ปที่ 10,
ฉบับที่ 2, หนา 171-188
สุระสิทธิ์ ทรงมา ภูริพจน แกวยอง วัชรากรณ เนตรหาญ และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2560). พฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตที่เสี่ยงตอการกระทําความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.
ปที่ 2. ฉบับพิเศษ. หนา 1-10
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ. (2561). พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551. เขาถึงเมื่อ (13 มกราคม 2561). เขาถึงไดจาก (http://dep.go.th)
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2558). รายงานผลการประชุมวิชาการนานาชาติดานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1.
สํานักบริการงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อรวรรณ นิ่มตลุง. (2552). การศึกษาแบบเรียนรวม: หนทางนําไปสูการศึกษาเพื่อปวงชน. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร. ปที่ 1, ฉบับที่ 2, หนา 39-53
Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital
Era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. Vol. 13, No. 1, pp. 93-106
International Federation of Library Associations and Institutions. (2015). IFLA School Library
Guidelines. Access (15 January 2017). Available (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)
JISC. (2010). Quick guide-Developing students’ digital literacy. Access (19 May 2018). Available
(https://digitalcapability.jiscinvolve.org/wp/ﬁles/2014/09/JISC_ REPORT_ Digital_ Literacies_
280714_PRINT.pdf)
Martin, A. and Grudziecki, J. (2006). DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development.
Innovations in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences. Vol. 5,
Issue 4, pp. 249-267. DOI: 10.11120/ital.2006.05040249
ISSN 2672-9342 (Online)

RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Vol. 6, No. 1, January - June 2019

97

Netwong, T. (2018A). Promotion Reading Project Based Learning to Enhance Reading Habit and
Learning Culture for Inclusion. International Journal of Social Science and Humanity.
Vol. 8, Number 1, pp. 14-19. DOI: 10.18178/ijssh.2018.V8.926
Netwong, T. (2018B). Instructional Creation Media Project Based for Mainstreaming of Undergraduate
Students to Enhance 21st Century Learning. International Journal of e-Education, e-Business,
e-Management and e-Learning. Vol. 8, No. 4, pp. 227-233. DOI: 10.17706/ijeeee.2018.8.4.
227-233
Ontario School Library Association. (2010). Together for Learning: School Libraries and the
Emergence of the Learning Commons. Ontario School Library Association, Ontario’s
Ministry of Education
Parameswari, M. and Priya, S. (2016). Survival Skills in Digital Era. An International Journal of
Interdisciplinary Studies. Vol. Special Issue, No. 1, pp. 1-5
Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: learning for life in our times. San Francisco:
Jossey-Bass

https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

