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เอกสารนีป้ระกอบดว้ยงานวจิยัทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ขอ้มูลทีจ่ดลขิสทิธิแ์ละเป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Gallup, Inc. ดงัน้ัน
กฎหมายและบทลงโทษระหวา่งประเทศและในประเทศทีร่บัประกนัการคุม้ครองสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้  
และความลบัทางการคา้ จะปกป้องความคดิ แนวคดิ และค�าแนะน�าทีเ่กีย่วขอ้งภายในเอกสารนี ้

ทัง้เอกสารและ/หรอืขอ้มูลทีม่อียูใ่นเอกสารฉบบันี ้สามารถดาวนโ์หลดและ/หรอืคดัลอกได ้หากส�าเนาทัง้หมดยงัคงมคี�า
ประกาศของลขิสทิธิ ์เคร ือ่งหมายการคา้ และประกาศเกีย่วกบักรรมสทิธิอ์ืน่ๆ อยูใ่นขอ้มูลและ/หรอืเอกสารน้ันๆ หา้มมใิหท้�าการ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลภายในเอกสารนีโ้ดยมไิดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Gallup, Inc. 

การอา้งองิใดๆ ถงึเอกสารนี ้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ในเว็บเพจใดๆ จะตอ้งมกีารระบลุงิคก์ลบัไปยงัเอกสารดัง้เดมิทัง้หมด 
การสง่ขอ้มูลนี ้ไม่ใหต้คีวามวา่ เป็นการใหส้ทิธิใ์ดๆ ภายใตส้ทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์หรอืเคร ือ่งหมายการคา้ทีเ่ป็นเจา้ของหรอืควบคมุ
โดย Gallup เวน้แตว่า่จะมกีารระบไุวโ้ดยชดัแจง้ในทีนี่ ้

หา้มมใิหท้�าการเปลีย่นแปลงขอ้มูลภายในเอกสารนีโ้ดยมไิดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Gallup, Inc. 
Gallup®, Q12® และ Gallup Panel™ เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Gallup, Inc. เคร ือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิอ์ืน่ๆ ทัง้หมด 
เป็นทรพัยส์นิของเจา้ของน้ันๆ
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1

บทสรุปส�าหรบัผูบ้รหิาร

ทา่มกลางแรงกดดนัอยา่งตอ่เน่ืองเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

ทีก่�าหนด โรงเรยีนตา่งๆ ในสหรฐัอเมรกิาไดใ้ชร้ปูแบบการ
เรยีนการสอนแบบดัง้เดมิทีม่กัจะขาดเร ือ่งการปรบัใชใ้หเ้ขา้
กบัแตล่ะคนทีนั่กเรยีนจ�าเป็นตอ้งมใีนการเรยีนรูแ้ละเตบิโต ใน
โลกและแรงงานทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ตลอดเวลา ทกุวนันี้

นักเรยีนตอ้งเช ีย่วชาญในทกัษะการแกปั้ญหาและการคดิเชงิ
วพิากษท์ีจ่�าเป็น เพือ่ทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในอนาคต แมว้า่
เศรษฐกจิจะหยดุชะงกัก็ตาม งานในอนาคต ซึง่สว่นใหญย่งัไม่
ไดนึ้กถงึมากอ่น ตอ้งการบคุคลทีส่ามารถพฒันาวธิกีารใหม่ๆ
ทีส่รา้งสรรคเ์พือ่แกไ้ขปัญหา กระบวนการสรา้งสรรคนี์ ้จะไม่
เป็นผลหากใชก้ารทอ่งจ�าโดยไม่ใชค้วามคดิหรอืการทอ่งซ�า้ๆ 
ซึง่เป็นวธิกีารสอนหลกัในปัจจบุนั แตจ่ะไดผ้ลดว้ยการสง่เสรมิ 
ผ่านความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

ในปี 2019 Gallup ไดท้�าการศกึษาตวัแทนระดบัประเทศ 
เพือ่ส�ารวจหาขอบเขตการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
ในการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนของชาวอเมรกินั ขอบเขตทีค่ร ู
ผูป้กครอง และนักเรยีนใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์
ในการเรยีนรู ้และเพือ่ส�ารวจวา่ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีน 

รูไ้ดร้บัการสนับสนุนจากการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเปลีย่นแปลง 

อยา่งไร รวมทัง้ผลลพัธท์ีไ่ด ้

จากการวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณนี ้Gallup พบการ 
สนับสนุนทีส่�าคญัในการน�าความคดิสรา้งสรรคเ์ขา้มาใช ้
ในการเรยีนรูแ้ละผลลพัธท์ีค่าดวา่จะชว่ยในการเตรยีม
ความพรอ้มนักเรยีนใหเ้ป็นพนักงานและเป็นพลเมอืงของ
โลกทีม่ปีระสทิธผิลและประสบความส�าเรจ็ คร ูผูป้กครอง 
และนักเรยีน ตา่งแสดงความเห็นดว้ยอยา่งกวา้งขวางเกีย่วกบั 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และยดึตามโครงงาน ดว้ยการสนับสนุน 
ของเทคโนโลยแีนวนวตักรรมใหม่ ทีช่ว่ยใหนั้กเรยีนเรยีนรูใ้นรปู 

แบบใหม่

ในหนา้ตอ่ไปนีจ้ะแสดงรายละเอยีดขอ้มูลส�าคญัทีไ่ดจ้ากงาน 

วจิยันี ้เกีย่วกบัสิง่ทีค่ร ูผูป้กครอง และนักเรยีนเชือ่วา่โรงเรยีน 

ในสหรฐัอเมรกิาตอ้งการเพือ่ใหนั้กเรยีนประสบความส�าเรจ็
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ขอ้มูลส�าคญัทีไ่ด ้

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูก้อ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีส่�าคญัเชงิบวกส�าหรบันักเรยีน ซึง่จะไดร้บัการปรบัปรงุ
เพิม่เตมิใหด้ขีึน้หากครใูชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพของเทคโนโลยอียา่งเต็มที่

ครทูีม่กัมอบหมายกจิกรรมทีส่รา้งสรรค ์และยดึตามโครงงาน มแีนวโนม้มากกวา่ครคูนอืน่ๆ ทีจ่ะบอกไดว้า่นักเรยีนของตนแสดง 

เป้าหมายการเรยีนรูแ้ละพฒันาทีห่ลากหลาย รวมถงึการสรา้งความมัน่ใจในตนเอง การใชจ้ดุแข็งทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์และการ 
พฒันาทกัษะการคดิเชงิวพิากษแ์ละการแกปั้ญหา กวา่ 75% ของครทูีน่�าความคดิสรา้งสรรคม์าใชใ้นการเรยีนรูก้ลา่ววา่  
นักเรยีนของตนมกัจะแสดงใหเ้ห็นถงึทกัษะการแกปั้ญหา ในขณะทีค่รทูีใ่ชเ้ทคนิคเหลา่นีไ้ม่บอ่ยนักจะคน้พบผลลพัธนี์ไ้ม่ถงึ 60%

มผีลงานจ�านวนมากมายของนักเรยีน ทีค่รมูกัจะใหค้ะแนนงานทีม่โีครงงาน และใชเ้ทคโนโลย ีวา่เป็นงานทีด่กีวา่ ตวัอยา่งเชน่  
ครมูากกวา่ 8 ใน 10 คนกลา่ววา่ โครงงานทีร่วมเทคโนโลยเีขา้ไวใ้นลกัษณะเพือ่การเปลีย่นแปลงน้ันดกีวา่การมอบหมายงาน

 

แบบเดมิ ในแง่ของการปรบัใหเ้ขา้กบัการเรยีนรูข้องนักเรยีนแตล่ะคน ท�าใหนั้กเรยีนรูส้กึเป็นเจา้ของการเรยีนรูข้องตนเอง และ 
ชว่ยใหนั้กเรยีนเชือ่มโยงกบัโลกความเป็นจรงิ

นักเรยีนมแีนวโนม้ทีจ่ะไดส้มัผสักบัความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้เมือ่ครใูชเ้ทคโนโลยใีนสถานศกึษาเพือ่ก�าหนดวธิกีาร 

เรยีนรูใ้หม่ เชน่ ผ่านกจิกรรมทีม่กีารชีน้�าตนเอง และมโีครงงาน ทีร่วมมลัตมิเีดยี ความเป็นจรงิเสรมิ และเคร ือ่งมอืดจิติอลอืน่ๆ 
ไวด้ว้ย ครทูีน่�าแล็ปท็อปและแท็บเล็ตมาใชใ้นลกัษณะเพือ่การเปลีย่นแปลง มแีนวโนม้ทีจ่ะมอบหมายโครงงานทีส่ง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคม์ากกวา่ถงึ 2.5 เทา่ 

ครแูละผูป้กครองเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูส้รา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ี
กวา่วธิกีารเรยีนรูแ้บบเดมิ

เมือ่ถามวา่ ผลการเรยีนรูใ้ดส�าคญัทีส่ดุ ครแูละผูป้กครองจะเลอืกทกัษะการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค ์เพือ่เตรยีม 

ตวัเด็กใหพ้รอ้มส�าหรบัอนาคต ครแูละผูป้กครองใหค้วามส�าคญักบัผลลพัธเ์กีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละรปูแบบอืน่ๆ ของ 
พฒันาการทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ เชน่ การคดิเชงิวพิากษ ์ตวัอยา่งเชน่ ประมาณครึง่หน่ึงของผูป้กครองกลา่ววา่เป็น 

เร ือ่ง “ส�าคญัมาก” ทีล่กูจะไดแ้นวคดิของตนเองเกีย่วกบัวธิแีกปั้ญหา (51%) และใหล้กูลองท�าสิง่ตา่งๆ ดว้ยวธิอีืน่ แมว้า่จะไม่ 
ไดผ้ลก็ตาม (49%) และ 64% ของครแูละผูป้กครองกลา่ววา่การคดิเชงิวพิากษเ์ป็นผลการเรยีนรูท้ีส่�าคญัทีส่ดุอยา่งหน่ึงของ

 

นักเรยีน

87% ของคร ูและ 77% ของผูป้กครองเห็นดว้ยวา่แนวทางการสอนทีร่วมเอาความคดิสรา้งสรรคไ์วใ้นกระบวนการเรยีนรู ้

ใหป้ระโยชนท์ีม่ากขึน้แกนั่กเรยีน

1

2
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ผูป้กครองและครสูว่นใหญไ่ม่เห็นคณุคา่ของการทดสอบเพือ่สรา้งมาตรฐาน ทีใ่ชเ้ป็นตวัชีว้ดัการเรยีนรู ้
ของนักเรยีน 

มผูีป้กครองเพยีง 13% ทีก่ลา่ววา่เป็นเร ือ่ง “ส�าคญัมาก” ทีบ่ตุรหลานจะตอ้งเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะท�าไดด้ใีนการทดสอบเพือ่สรา้ง
 

มาตรฐาน ยิง่ไปกวา่น้ัน มคีรเูพยีง 12% ทีค่ดิวา่การทดสอบเพือ่สรา้งมาตรฐานเป็นการวดัผลการเรยีนรูข้องนักเรยีนไดเ้ป็น 

อยา่งด ีมผูีป้กครองเพยีง 4% และครเูพยีง 1% ทีเ่ห็นวา่ ผลการเรยีนรูท้ีส่�าคญัทีส่ดุจะตอ้งม ี“การท�าคะแนนไดด้ใีนการทดสอบ 
เพือ่สรา้งมาตรฐาน” รวมอยูด่ว้ย

โดยครกูลา่ววา่แผนการสอนทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีนลกัษณะเพือ่การเปลีย่นแปลงจะดกีวา่ส�าหรบันักเรยีน ในการ 
เช ือ่มโยงการเรยีนรูก้บัโลกความเป็นจรงิ (81%) สอนทกัษะการคดิเชงิวพิากษ ์(76%) และรกัษาสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดน้านขึน้ (71%) 

นักเรยีนในหอ้งเรยีนสว่นใหญใ่นปัจจบุนัใชเ้วลาเพยีงเล็กนอ้ยในการท�ากจิกรรมทีส่ง่เสรมิความคดิ 

สรา้งสรรค ์

แมว้า่การทอ่งจ�าและการทอ่งซ�า้ๆ จะมคีวามส�าคญั แตก่ารศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส�าคญัมากเกนิไปกบักระบวนการ 

เหลา่นี ้นักเรยีนสว่นใหญต่อ้งการใชเ้วลามากขึน้ในกจิกรรมทีช่ว่ยใหพ้วกเขาเห็นวา่การเรยีนรูข้องพวกเขาเกีย่วขอ้งกบัปัญหา
 

ในชวีติจรงินอกหอ้งเรยีนอยา่งไร อยา่งไรก็ตามมนัีกเรยีนเพยีง 26% เทา่น้ันทีก่ลา่ววา่พวกเขามกัจะท�างานตามโครงงานทีส่ามารถ
 

น�าไปใชใ้นชวีติจรงิ หา้สบิสองเปอรเ์ซน็ตข์องครกูลา่ววา่นักเรยีนมกัท�างานตามโครงงานดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่แสดงใหเ้ห็น 

วา่แนวความคดิของครไูม่ตรงกบันักเรยีน

นอกจากนี ้การวจิยัยงัแสดงใหเ้ห็นวา่กจิกรรมของนักเรยีนมกัมุ่งเนน้ไปทีค่วามคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูน้อ้ยลง แมว้า่จะ 
มคีณุคา่และความเห็นพอ้งทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในหมู่ครแูละผูป้กครองก็ตาม

วฒันธรรมการสนับสนุนและการท�างานรว่มกนั การฝึกอบรม และความเป็นอสิระในการลองสิง่ใหม่ๆ เป็น 
ปัจจยัส�าคญัทีช่ว่ยใหค้รนู�าความคดิสรา้งสรรคม์าสูก่ารเรยีนรูม้ากขึน้ 

ครมูแีนวโนม้ทีจ่ะใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรคม์ากขึน้ หากพวกเขารูส้กึวา่ผูน้�าโรงเรยีนและผูป้กครองสนับสนุน 
ความพยายามของพวกเขา ผูท้ีก่ลา่ววา่ ผูน้�าในโรงเรยีนใหอ้สิระแกพ่วกเขาในการลองสิง่ใหม่ๆ และการฝึกฝนทีต่นตอ้งการ 

เพือ่ใหป้ระสบความส�าเรจ็น้ัน มแีนวโนม้มากขึน้ทีจ่ะเนน้ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้และใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบทีส่นับสนุน 

กระบวนการน้ันมากกวา่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการสนับสนุน

การท�างานรว่มกนัระหวา่งครดูว้ยกนัสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค:์ โดย 83% ของครกูลา่ววา่พวกเขาไดแ้นวคดิ 
ในการน�าแท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรม์าใชก้บัแผนการสอนจากครคูนอืน่ๆ ทีรู่จ้กัเป็นการสว่นตวั

ส�าหรบันักเรยีนแลว้ วธินีีจ้ะเป็นประโยชนแ์ละมทีศิทางทีช่ดัเจน 

อยา่งไม่เคยเป็นมากอ่น ผูป้กครองและครมูคีวามเชือ่เหมอืนกนัวา่  
เมือ่นักการศกึษายอมรบัความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูแ้ละใช ้
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่การเปลีย่นแปลง นักเรยีนจะไดป้ระโยชน์

แตน่่าเสยีดายทีโ่รงเรยีนจ�านวนมากใชแ้นวทางแบบเดมิหรอืใช ้

เทคโนโลยใีหม่ในรปูแบบดัง้เดมิ งานวจิยันีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็น 

ความจ�าเป็นในการปรบัจ�านวนนักเรยีนทีเ่รยีนรูใ้นแบบ 

ทีเ่ขา้กบัตนเอง เพือ่เป็นนักแกปั้ญหาทีส่รา้งสรรคใ์นอนาคต

3

4
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เกีย่วกบัการศกึษา
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เกีย่วกบัการศกึษา

การวดัความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิคณุภาพ
และเชงิปรมิาณในการเรยีนรู ้

Gallup ไดท้�าการวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณเพือ่ประเมนิ 

ขอบเขตทีค่วามคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูเ้กดิขึน้ในหอ้งเรยีน 

ทัว่ประเทศ การรบัรูแ้นวทางนี ้อปุสรรคในการน�าไปใช ้และ 
บทบาทของเทคโนโลยใีนกระบวนการนี้

ในเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน 2018 นักวจิยัของ Gallup  
ไดเ้ยีย่มชมโรงเรยีน 12 แหง่ทัว่สหรฐัอเมรกิาซึง่ไดร้บัการระบ ุ

วา่เป็นผูน้�าดา้นนวตักรรมและการเรยีนรูท้ีเ่นน้ความคดิ 

สรา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เน่ือง โรงเรยีนมคีวามหลากหลายใน 
แง่ของขนาด ระดบัเกรด ทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์และสถานะ 
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของนักเรยีน วตัถปุระสงคค์อื เพือ่ 

ตรวจสอบแนวทางปฏิบิตัทิีด่ทีีส่ดุในการสง่เสรมิความคดิ 

สรา้งสรรคใ์นหอ้งเรยีน K-12

ผลจากการวจิยัเชงิคณุภาพถกูน�ามาใชเ้พือ่แสดงพฒันาการ 

ของการส�ารวจเชงิปรมิาณทีล่งพืน้ทีใ่นเดอืนมนีาคมและ
เมษายนของปี 2019 โดยมกีลุม่ตวัอยา่งคร ูผูป้กครอง และ
นักเรยีนทีเ่ป็นตวัแทนของประเทศ เป้าหมายของนักวจิยั คอื
การหาจ�านวนสถานะของความคดิสรา้งสรรคใ์นโรงเรยีน ความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละเทคโนโลย ีและผล 
กระทบทีร่บัรูไ้ดต้อ่ผลลพัธข์องนักเรยีน ส�าหรบัรายละเอยีด 
วธิกีารทีค่รบถว้น โปรดดทูีภ่าคผนวก C

ค�าจ�ากดัความของความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

ส�าหรบัการวจิยันี ้ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัค�าจ�ากดัความดงัตอ่ไปนี ้

เพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัวตัถปุระสงคข์องการ 

ศกึษา: “ความคดิสรา้งสรรคค์อืความสามารถในการ 
จนิตนาการถงึวธิกีารใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา การเขา้หา 
ความทา้ทาย การเชือ่มตอ่หรอืการสรา้งผลติภณัฑ์ ์ความ 
คดิสรา้งสรรคไ์ม่ไดข้ึน้อยูก่บัสตูร แตอ่ยูท่ีก่ารคดิทีเ่กีย่วขอ้ง

 

กบัการคน้พบและการสอบถาม”

ค�าจ�ากดัความนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นในแนวทางการเรยีนรูท้ีเ่ปิด 

โอกาสใหนั้กเรยีนแสดงออกในรปูแบบทีพ่ฒันาทกัษะการคดิ 

เชงิวพิากษแ์ละการแกปั้ญหาตา่งๆ ครทูีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

ในการเรยีนรูจ้ะใชเ้ทคนิคทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง รวมถงึ 
งานมอบหมายทีย่ดึตามโครงงานทีต่อ้งการใหนั้กเรยีนคดิวธิแีก ้

ปัญหาของตนเอง ตลอดจนงานมอบหมายทีม่กีารชีน้�าตนเอง  
ซึง่ใหข้อ้มูลแกนั่กเรยีนเกีย่วกบัสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการเรยีนรู ้

เทคโนโลยสีามารถใชเ้พือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ละเปลีย่น 

ประสบการณก์ารเรยีนรูข้องนักเรยีนได ้รายงานนีอ้า้งถงึ  
“การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การเปลีย่นแปลง” วา่เป็นการใช ้
เทคโนโลยใีนกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบทีเ่ปิดโอกาสใหม่ๆ  
ส�าหรบัครใูนการถา่ยทอดขอ้มูล และเปิดโอกาสใหนั้กเรยีน 
แสดงออกถงึการเรยีนรูใ้นแบบทีพ่วกเขาจะไม่สามารถท�าได ้

หากปราศจากเทคโนโลยนีี ้สิง่นีต้รงกนัขา้มกบัการใช ้

เทคโนโลยเีชงิทดแทน ซึง่แทนทีเ่คร ือ่งมอืแบบเดมิ  
(กระดาษและดนิสอ) ดว้ยแท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่ 

ท�างานแบบเดยีวกนั เชน่ กรอกใบงาน ท�าแบบทดสอบปรนัย 
หรอืเขยีนเรยีงความ การใชเ้ทคโนโลยเีชงิทดแทนไม่ไดใ้ช ้
ประโยชนจ์ากศกัยภาพสงูสดุของเทคโนโลย ีเพือ่ชว่ยให ้

นักเรยีนเรยีนรูใ้นรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัตนมากทีส่ดุ  
เพือ่ดงึความเขา้ใจและศกัยภาพในการสรา้งสรรคข์อง 

พวกเขาออกมา
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ความคดิสรา้งสรรค ์(น.): 
ความสามารถในการจนิตนาการถงึวธิกีารใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา การ
เขา้หาความทา้ทาย การเชือ่มตอ่ หรอืการสรา้งผลติภณัฑ์ ์ความคดิ
สรา้งสรรคไ์ม่ไดข้ึน้อยูก่บัสตูร แตอ่ยูท่ีก่ารคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้

 

พบและการสอบถาม
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การเตรยีมความพรอ้มนักเรยีน 

วนันีเ้พือ่วนัขา้งหนา้
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การเตรยีมความพรอ้มนักเรยีนวนันีเ้พือ่วนัขา้งหนา้

1      World Economic Forum Centre for the New Economy and Society. (2018) The Future of Jobs Report 2018 
สบืคน้จาก http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

เมือ่พระราชบญัญตั ิNo Child Left Behind ของรฐับาลกลาง 
กลายเป็นกฎหมายในปี 2001 โรงเรยีนในสหรฐัอเมรกิาไดร้ะดม 
ความคดิเกีย่วกบัมาตรฐานและการทดสอบ เจตนาโดยรวมเป็นสิง่ 

ทีด่ ีคอืเพือ่ปิดชอ่งวา่งระหวา่งโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและ 
โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพต�า่ โดยก�าหนดเป้าหมายประสทิธภิาพ 
ทีร่ฐัก�าหนด เพือ่ใหแ้น่ใจวา่นักเรยีนทกุคนจะไดร้บัการศกึษาที ่

ตรงตามมาตรฐานคณุภาพขัน้ต�า่เป็นอยา่งนอ้ย สิง่ทีผู่ก้�าหนด 

นโยบายทีส่นับสนุนการก�าหนดมาตรฐานนีไ้ม่สามารถเขา้ใจได ้

อยา่งเต็มทีก็่คอื การเนน้ทีผ่ลการทดสอบและการประเมนิแบบ 

ปรนัย จะท�าใหนั้กการศกึษาตอ้งใหค้วามส�าคญักบัการทอ่งจ�าโดย 
ไม่ใชค้วามคดิหรอืการทอ่งซ�า้ๆ

อยา่งไรก็ ตามทกัษะทีนั่กเรยีนตอ้งการเพือ่ประสบความส�าเรจ็ 

ในศตวรรษที ่21  กลบัเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ในสภาพ 
แวดลอ้มสมยัใหม่ทีเ่ต็มไปดว้ยขอ้มูล ผูค้นจ�าเป็นตอ้งประเมนิ 
และสงัเคราะหข์อ้มูลทีป้่อนเขา้มาใหม้ากขึน้กวา่เดมิ และใช ้
ขอ้มูลเหลา่น้ันเพือ่หาขอ้สรปุทีส่มเหตสุมผล ใน  
“The Future of Jobs Report 2018” ของ  
World Economic Forum ไดจ้ดัอนัดบัความคดิสรา้งสรรค ์ 
การคดิเชงิวพิากษ ์และการแกปั้ญหาอยูใ่น 10 ทกัษะทีเ่ป็นที ่

ตอ้งการมากทีส่ดุในปัจจบุนัและในอนาคต1 การพฒันาทกัษะ 
เหลา่นี ้จ�าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีผ่สมผสานแนวทาง 

การเรยีนรูแ้บบดัง้เดมิและการเรยีนรูด้ว้ยนวตักรรมใหม่ ทีใ่ช ้

ประโยชนจ์ากเคร ือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุของเรา รวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ

ครแูละผูป้กครองเชือ่วา่กลยทุธท์างการศกึษาทีส่ง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละทกัษะการเรยีนรูส้�าคญัๆ น้ัน มคีวามส�าคญัมากทีส่ดุ

87% ของครูู และ 77%  
ของผูู้ �ปกครูอง เห็นวา่ “แนวทาง
การสอนทีส่รา้งแรงบนัดาลใจใน
ความคดิสรา้งสรรคใ์นกระบวนการ
เรยีนรู ้ท�าใหต้อ้งท�างานหนัก
ขึน้ แตใ่หผ้ลตอบแทนทีม่ากขึน้
ส�าหรบั [นักเรยีน/ลกูของฉัน]”

87%

77%

25%
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ครแูละผูป้กครองเชือ่วา่การคดิเชงิวพิากษ ์การแกปั้ญหา และความ 
อยากรูอ้ยากเห็นทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นผลการเรยีนรูท้ีส่�าคญัทีส่ดุอยา่งหน่ึง

 

2      Gallup (2018) Forging Pathways to Purposeful Work: The Role of Higher Education 
สบืคน้จาก https://www.gallup.com/education/248222/gallup-bates-purposeful-work-2019.aspx

เมือ่ครแูละผูป้กครองไดร้บัการน�าเสนอผลการเรยีนรู ้

ทีห่ลากหลาย และขอใหเ้ลอืกสิง่ทีพ่วกเขาคดิวา่ส�าคญั
ทีส่ดุ 3 สิง่ ผลทีไ่ดค้อื การคดิเชงิวพิากษแ์ละความ
อยากรูอ้ยากเห็นทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นสิง่ทีเ่ลอืก
กนัมากทีส่ดุจากทัง้สองกลุม่ ในขณะทีค่รยูงัเลอืก
ทกัษะการแกปั้ญหาอกีดว้ย (รปูที ่1) แมจ้ะมคีวาม
ตอ้งการทกัษะเหลา่นี ้แตน่ายจา้งมกัพบวา่ ทกัษะ
เหลา่นีไ้ม่มใีนผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัใน
ปัจจบุนั การส�ารวจผูจ้ดัการการจา้งงานในปี 2018 
พบวา่ มคีวามแตกตา่งทีส่�าคญัในการใหค้ะแนนระหวา่ง 

ความส�าคญัเทยีบกบัความพรอ้ม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะ
การคดิเชงิวพิากษ ์ความสามารถในการวเิคราะห/์แก ้
ปัญหาทีซ่บัซอ้น และความสามารถในการสรา้งสรรค ์
สิง่ใหม่ๆ/มคีวามคดิสรา้งสรรคข์องผูส้�าเรจ็ 
การศกึษาปัจจบุนั2

แมแ้ตเ่ป้าหมายทีใ่ชง้านไดจ้รงิ เชน่ “การเตรยีมตวัเขา้ 
มหาวทิยาลยั” และ “การเตรยีมตวัเขา้ท�างาน” ก็ยงั 
ถอืวา่มคีวามส�าคญันอ้ยกวา่การพฒันาทกัษะทาง 
ความคดิทีจ่ะชว่ยใหนั้กเรยีนบรรลเุป้าหมายเหลา่น้ัน 

และเป้าหมายอืน่ๆ ตลอดชวีติของพวกเขา

มผูีป้กครองเพยีง 4% และครเูพยีง  
1% ทีเ่ห็นวา่ ผลการเรยีนรูท้ีส่�าคญั 

ทีส่ดุจะตอ้งม ี“การท�าคะแนนไดด้ใีนการ

ทดสอบเพือ่สรา้งมาตรฐาน” รวมอยูด่ว้ย

การเรยีนรูท้ี�จะคดิเชงิวพิากษ ์  64
 64

 36
 40

 19
 33

 43
 29

 14
 22

 42
 20

 17
 14

 14
 9

 9
 7

 17
 5

 10
 3

 11
 1

 1
 4

 51
 ไม่มขีอ้มูลการเรยีนรูท้กัษะการแกปั้ญหา

การพฒันาความอยากรูอ้ยากเห็นของ
นักเรยีนที�จะเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

การเรยีนรูท้ี�จะทํางานรว่มกบัผูอ้ื�น

การเรยีนรูว้นัิยในตนเอง

การมปีระสบการณก์ารเรยีนรูท้ี�มี
ความหมายเป็นการส่วนตวั

การสรา้งความมั�นใจในตนเอง

การเตรยีมตวัเขา้ทํางาน 

การเรยีนรูท้กัษะเทคโนโลยใีน
ศตวรรษที� 21

การมปีระสบการณก์ารเรยีนรูท้ี�

เช ื�อมโยงนักเรยีนเขา้กบัโลก
ภายนอกสหรฐัอเมรกิา

การเตรยีมตวัเขา้มหาวทิยาลยั

การเขา้รว่มกจิกรรมนอกหลกัสูตร

การไดเ้กรดดี

การทําคะแนนไดด้ใีนการทดสอบเพื�อ
สรา้งมาตรฐาน 

รููปที่ 1 :  เปอรูเ์ซน็ตข์องผูู้ �ปกครูองและครููทีจ่ดัล�ำดบัผู้ลลพัธท์ีส่�ำคญั
ทีสุ่ดสำมปรูะกำรู

 ผูป้กครอง   ครู
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ผูป้กครองชอบประสบการณก์าร
เรยีนรูท้ีต่อ้งการใหนั้กเรยีนประยกุต ์
ใชส้ิง่ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

ผูป้กครองสว่นใหญ ่(59%) เช ือ่วา่ เป็นเร ือ่ง “ส�าคญัมาก”  
ทีนั่กเรยีนจะตอ้งท�างานตามโครงงานทีส่ามารถน�ามาใช ้
ในชวีติจรงิได ้ประมาณครึง่หน่ึงยงัเช ือ่วา่ เป็นเร ือ่ง “ส�าคญั
มาก” ทีนั่กเรยีนจะตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการจดัการ
กบัปัญหา รวมถงึการมคีวามคดิของตนเองเกีย่วกบัวธิแีก ้
ปัญหาเหลา่น้ัน และลองใชว้ธิอีืน่ๆ ในการท�าเชน่น้ัน

รููปที่ 2 :  [ถำมผูู้ �ปกครูอง] จำกรูะดบักำรูให้�คะแนนต ั�งแต ่1 ถงึ 5 โดยที ่5 ห้มำยถงึส�ำคญัมำกและ 1 ห้มำยถงึไม่ส�ำคญัเลย กำรู
ทีบุ่ตรูของคณุมปีรูะสบกำรูณก์ำรูเรูยีนรูู �ตอ่ไปนี�ทีโ่รูงเรูยีน มคีวำมส�ำคญัตอ่คณุเพยีงใด 

เปอร์เ์ซ็น็ต์ข์องผู้้ �ที่่�พู้ดว่า่ "สำำาคัญัมาก"

ฝึกฝนสิ�งที�ไดเ้รยีนรูโ้ดยใช ้
แบบฝึกหดัและการท่องซํ �าๆ

ตดัสนิใจดว้ยตนเองวา่จะแสดงออกถงึ
สิ�งที�ไดเ้รยีนรูอ้ย่างไร 

ทํางานตามโครงงานที�ใชส้ิ�งที�

ตนเองไดเ้รยีนรูใ้นวชิาต่างๆ

ลองทําสิ�งต่างๆ ดว้ยวธิอีื�น 
แมว้่าจะไม่ไดผ้ลก็ตาม

มแีนวคดิของตนเองเกี�ยวกบัวธิแีกปั้ญหา

ทํางานตามโครงงานที�สามารถ
ใชง้านไดใ้นชวีติจรงิ

จดจาํขอ้เท็จจรงิและคําจาํกดัความ

เรยีนรูว้ธิทีี�จะทําไดด้ใีนการทดสอบ
เพื�อสรา้งมาตรฐาน

 59

 51

 49

 40

 34

 30

 18

 13
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การทอ่งซ�า้ๆ และการทอ่งจ�ายงัคง 
เป็นบรรทดัฐานส�าหรบันักเรยีน 
ในปัจจบุนั

แมผู้ป้กครองจะใหค้วามส�าคญักบัการมอบหมายงานที ่

สามารถน�าไปใชใ้นโลกแหง่ความเป็นจรงิ มเีพยีง 26%  
ของนักเรยีนบอกวา่พวกเขาใชเ้วลากบัการมอบหมาย 
งานลกัษณะนี ้ครมูแีนวโนม้ทีจ่ะบอกวา่นักเรยีนมกัจะ 

ท�างานตามโครงงานดงักลา่ว (52%) แสดงใหเ้ห็นความ 
ขดัแยง้กนัระหวา่งสิง่ทีค่รเูช ือ่วา่พวกเขาก�าลงัประสบ

 

ความส�าเรจ็ กบัความเขา้ใจของนักเรยีนเกีย่วกบังานที ่

อยูใ่นมอื ดเูหมอืนวา่ มคีวามจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีค่รจูะตอ้ง 

สือ่สารกบันักเรยีนใหช้ดัเจนยิง่ขึน้วา่ บทเรยีนของตน
เกีย่วขอ้งกบัโลกแหง่ความเป็นจรงิอยา่งไร

หา้สบิสองเปอรเ์ซน็ตข์องคร ู
ทัง้หมดกลา่ววา่นักเรยีนมกั
ท�างานตามโครงงานทีม่กีาร
ใชง้านไดจ้รงิ อยา่งไรก็ตาม มี
นักเรยีนเพยีง 26% ทีเ่ห็นดว้ย
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รููปที่ 3 :  ส่ง่เห้ล่ำนี�เกด่ขึ �นในโรูงเรูยีนบ่อยเพยีงใด บ่อยมำก บ่อย บำงครู ั�ง แทบจะไม่ ห้รูอืไม่เกด่ขึ �นเลย 

เปอร์เ์ซ็น็ต์ข์องนักเร์ย่นและคัร์ท้ี่่�บอกว่า่แต์ล่ะกจิกร์ร์มเกดิขึน้ "บอ่ยมาก" หร์อื "บอ่ย"

 นักเรยีน   ครู

นักเรยีนมแีนวโนม้มากกวา่ครทูีจ่ะบอกวา่พวกเขาใชเ้วลา 

มากในการจดจ�าขอ้เท็จจรงิหรอืค�าจ�ากดัความ - 58%  
เทยีบกบั 36% ตามล�าดบั อยา่งไรก็ตาม ทัง้นักเรยีนและ 

ครตูา่งพูดวา่ นักเรยีนมกัจะฝึกฝนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูโ้ดยใช ้

แบบฝึกหดัและการทอ่งซ�า้ๆ 

นักเรยีนและครมูกัจะพูดในท�านองเดยีวกนัวา่ นักเรยีนมกัจะ
มแีนวคดิของตนเองเกีย่วกบัวธิแีกปั้ญหา (44% เทยีบกบั
45% ตามล�าดบั) ลองท�าสิง่ตา่งๆ ดว้ยวธิทีีแ่ตกตา่ง (36% 
เทยีบกบั 40%) และท�างานตามโครงงานทีร่วมสิง่ทีพ่วกเขา
ไดเ้รยีนรูใ้นวชิาตา่งๆ (35% เทยีบกบั 41%)

นักเรยีนจดจาํขอ้เท็จจรงิและคําจาํกดัความ  58
 36

 44
 45

 43
 31

 36
 56

 36
 40

 35
 41

 26
 52

 23
 36

 16
 18

 11
 10

 57
 49นักเรยีนฝึกฝนสิ�งที�พวกเขาไดเ้รยีนรูโ้ดยใช ้

แบบฝึกหดัและการท่องซํ �าๆ

นักเรยีนมแีนวคดิของตนเอง
เกี�ยวกบัวธิแีกปั้ญหา

นักเรยีนเรยีนรูว้ธิทีําไดด้ใีนการทดสอบเพื�อสรา้ง
มาตรฐาน

นักเรยีนอภปิรายหวัขอ้ที�ไม่มี
คําตอบที�ถูกหรอืผดิ

นักเรยีนลองทําสิ�งต่างๆ ดว้ยวธิอีื�น 
แมว้่าจะไม่ไดผ้ลก็ตาม

นักเรยีนทําโครงงานหรอืงานที�รบัมอบหมายซึ�ง
ใชส้ิ�งที�เรยีนรูใ้นวชิาต่างๆ

นักเรยีนทําโครงงานหรอืงานที�รบัมอบหมายที�

สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิ

นักเรยีนตดัสนิใจเองว่าจะแสดง
สิ�งที�พวกเขาเรยีนรูอ้ย่างไร

นักเรยีนเผยแพรห่รอืแชรโ์ครงงานกบับุคคล
ภายนอกช ั�นเรยีนหรอืโรงเรยีน

นักเรยีนเลอืกสิ�งที�พวกเขาเรยีนในช ั�นเรยีน
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การเลอืกสิ�งที�ฉันเรยีนในช ั�นเรยีน

38

26

43

50

51

61

50

59

59

50

65

37

61

73

52

44

43

29

25

24

23

15

12

59

1

1

5

6

5

10

24

17

18

35

22

3

การทําโครงงานหรอืงานที�รบัมอบหมายที�

สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิ

การเรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกบั
หวัขอ้ที�ฉันสนใจมากที�สุด

การเผยแพรห่รอืการแบง่ปันโครงงานกบับคุคล
ภายนอกช ั�นเรยีนหรอืโรงเรยีนของฉัน

การแสดงสิ�งที�ฉันไดเ้รยีนรูใ้น
รูปแบบที�สรา้งสรรค ์

การลองวธิกีารใหม่ๆ ในการทําสิ�งต่างๆ

การทํางานในโครงงานเพื�อ
แสดงออกถงึสิ�งที�ฉันไดเ้รยีนรู ้

การเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการ
ทดสอบและการตอบคําถาม

การฝึกฝนสิ�งที�ฉันไดเ้รยีนรูโ้ดยใช ้
แบบฝึกหดัและการท่องซํ �าๆ

การทํางานรว่มกบันักเรยีน
คนอื�นๆ ในโครงงาน

การจดจาํขอ้เท็จจรงิหรอืคําจาํกดัความ

การทํางานบนใบงานออนไลน์
หรอืแบบกระดาษ

นักเรยีนตอ้งการใชเ้วลามากขึน้ 

ในกจิกรรมทีม่กีารชีน้�าตนเอง  
และกจิกรรมทีเ่ช ือ่มโยงการเรยีนรู ้

กบัโลกแหง่ความจรงิ

นักเรยีนสว่นใหญบ่อกวา่ ตอ้งการใชเ้วลามากขึน้ในกจิกรรมทีใ่ห ้

ขอ้มูลเกีย่วกบัเสน้ทางการศกึษา เชน่ เลอืกสิง่ทีเ่รยีนในช ัน้เรยีน  
และเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้ทีพ่วกเขาสนใจมากทีส่ดุ

กจิกรรมอืน่ๆ อกีสองกจิกรรมทีนั่กเรยีนสว่นใหญต่อ้งการใช ้

เวลามากขึน้ เพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาเห็นวา่สิง่ทีเ่รยีนเกีย่วขอ้งกบั
 

ปัญหาในชวีติจรงินอกหอ้งเรยีนอยา่งไร คอื 1) การท�างานตาม 
โครงงานทีส่ามารถน�าไปใชใ้นโลกแหง่ความเป็นจรงิ และ  
2) การเผยแพรห่รอืแชรโ์ครงงานกบับคุคลภายนอกช ัน้เรยีน 

หรอืโรงเรยีน

รููปที่ 4 :  [ถำมนกัเรูยีน] ส�ำห้รูบักจ่กรูรูมของโรูงเรูยีนแตล่ะอย่ำงตอ่ไปนี�โปรูดรูะบุวำ่คณุรูู �สกึวำ่คณุใช้�เวลำมำกเกน่ไป  

เวลำเห้มำะสม ห้รูอืใช้�เวลำกบักจ่กรูรูมนั�นน�อยเกน่ไป

 % มากเกนิไป         % เหมาะสม         % นอ้ยเกนิไป
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การสมัภาษณเ์ชงิลกึกบันักเรยีนและครขูอง Gallup แสดงใหเ้ห็น 
วา่กจิกรรมดงักลา่วชว่ยใหนั้กเรยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูไ้ด ้
อยา่งไร นักเรยีนเกรด 7 คนหน่ึงอธบิายวา่ งานวดิโีอทีก่�ากบัตนเอง 

ในหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรข์องเธอ กระตุน้ใหม้กีารคน้หาหวัขอ้ที ่

นักเรยีนสนใจมากทีส่ดุเพิม่เตมิ “[ครขูองเรา] ใหเ้ราเลอืกหวัขอ้ 
ทีจ่ะท�าวดิโีอแลว้คน้ควา้เกีย่วกบัหวัขอ้นีใ้หม้ากทีส่ดุเท่าทีเ่รา

 

ตอ้งการในการท�าวดิโีอนี ้- ท�าใหเ้ราไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมากมายเกีย่วกบั 

หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง” หลงัจากท�างานเสรจ็แลว้ นักเรยีนจะดวูดิโีอ 
ทัง้หมดเพือ่เรยีนรูจ้ากงานของแตล่ะคน

ดว้ยชมุชนออนไลน ์ไซตแ์บง่ปันเนือ้หา และแอปจ�านวนนับไม่ถว้น  
ทีช่ว่ยใหพ้วกเขาน�าผลงานของพวกเขาไปสูร่ปูแบบทีเ่ผยแพรไ่ด ้ 
นักเรยีนจงึมโีอกาสแบง่ปันการเรยีนรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคข์อง
พวกเขากบัโลกภายนอกหอ้งเรยีน ดงัทีค่รคูนหน่ึงกลา่วไวว้า่ “การ
ทีนั่กเรยีนตอ้งการใหผู้ค้นเห็นผลงานของพวกเขาน้ันเป็นสิง่ทีด่ี
มากของ[นักเรยีน] พวกเขาไดเ้ปลีย่นความคดิไปเป็น ‘ฉันตอ้งการ
ใหง้านของฉันมจีดุมุ่งหมายและถกูน�าไปใช’้ ซึง่ตรงขา้มกบั ’ฉัน
ตอ้งการท�าคะแนนสอบ 93 แทนทีจ่ะเป็น 91’”

การ์ที่่�นักเร์ย่นต์ �องการ์ให �ผู้้ �คัน 

เห็นผู้ลงานของพูว่กเขาน้ัน 

เป็นสำิ�งที่่�ดม่ากของ[นักเร์ย่น] 
พูว่กเขาได �เปล่�ยนคัว่ามคัดิ 

ไปเป็น ‘ฉันต์ �องการ์ให �งาน 
ของฉันมจ่ดุมุ่งหมายและถก้ 
นำาไปใช �’ ซ็ึ�งต์ร์งข �ามกบั  
‘ฉันต์ �องการ์ที่ำาคัะแนนสำอบ  
93 แที่นที่่�จะเป็น 91’ 

— คัร์้

“

“
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5
อปุสรรคในการขยายความ

คดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

ดว้ยเทคโนโลยี

4

บทบาทของเทคโนโลยใีนความ 

คดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้
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บทบาทของเทคโนโลยใีนความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ขึน้ ท�าใหเ้กดิความ 
รบัผดิชอบเพิม่เตมิในโรงเรยีนในการชว่ยใหนั้กเรยีนพฒันา
ทกัษะทีจ่�าเป็นเพือ่ใหป้ระสบความส�าเรจ็ น่ันหมายความวา่  
ไม่ใชแ่คท่�าความคุน้เคยกบัเทคโนโลยดีจิติอล แตย่งัตอ้ง 
มอบประสบการณก์ารก�ากบัตนเองทีส่รา้งความสามารถ 

ในการสรา้งสรรคข์องนักเรยีน เพือ่น�าไปใชใ้นสถานการณ ์

ใหม่ๆ Gallup พบวา่เทคโนโลยกีารศกึษาชว่ยใหค้รสูามารถ 
บรรลเุป้าหมายทัง้สองได ้หากนักเรยีนสามารถเขา้ถงึ 
เทคโนโลยนีีไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง ในการเยีย่มชมโรงเรยีนทัว่ 

ประเทศทีใ่ชแ้บบจ�าลองเทคโนโลย ี"หน่ึงเคร ือ่งตอ่หน่ึงคน"
นักวจิยัไดเ้ห็นนักเรยีนใชแ้ท็บเล็ตและแล็ปท็อปเพือ่ 

ประสบการณก์ารมสีว่นรว่มทีห่ลากหลาย ตัง้แตก่าร 

ออกแบบกรวยจรวดไปจนถงึการส�ารวจวดัพุทธเสมอืน 
จรงิแบบอนิเทอรแ์อคทฟี

เทคโนโลยเีป็นทีแ่พรห่ลาย แตส่ว่น
ใหญใ่ชใ้นการท�างานแบบดัง้เดมิที่

สามารถท�าไดด้ว้ยเคร ือ่งมอือืน่ๆ

โรงเรยีนในสหรฐัอเมรกิามคีวามกา้วหนา้อยา่งมากในการ
ท�าใหเ้ด็กๆ สามารถเขา้ถงึเทคโนโลยไีด ้(ดภูาคผนวก A) 
ในชว่ง 20 ปีทีผ่่านมา เขตการศกึษาหลายแหง่ไดน้�าแบบ
จ�าลองคอมพวิเตอรส์�าหรบันักเรยีนแบบ "หน่ึงเคร ือ่งตอ่หน่ึง
คน" มาใชโ้ดยนักเรยีนแตล่ะคนสามารถเขา้ถงึคอมพวิเตอร ์
แล็ปท็อปหรอืแท็บเล็ตเพือ่ใชร้ะหวา่งปีการศกึษาได ้ปัจจบุนั
มนัีกเรยีนประมาณ 8 ใน 10 คนกลา่ววา่ พวกเขาใช ้
แท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่เรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนทกุวนั (51%) 
หรอืสองสามวนัตอ่สปัดาห ์(30%)

นักเรยีนประมาณ 8 ใน 10 คนกลา่ววา่ พวก
เขาใชแ้ท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่เรยีนรูท้ี่

โรงเรยีนทกุวนั หรอืสองสามวนัตอ่สปัดาห ์
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แมว้า่การเขา้ถงึเทคโนโลยจีะแพรห่ลาย แตอ่รรถประโยชนข์อง 
มนัก็มจี�ากดั เมือ่นักการศกึษาไม่ไดใ้ชม้นัอยา่งเต็มประสทิธภิาพ  
ครแูละนักเรยีนมกัจะพูดวา่พวกเขามกัจะใชแ้ท็บเล็ตหรอื 
คอมพวิเตอรส์�าหรบักจิกรรมทีม่โีอกาสนอ้ยในการใชค้วามคดิ 

สรา้งสรรค ์เชน่ การเขยีนเอกสาร การตดิตามงานทีม่อบหมาย  
และการตอบค�าถามหรอืท�าแบบทดสอบทัว่ไป

งานดงักลา่วไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพของ 
เทคโนโลยใีนการมสีว่นรว่มกบันักเรยีนไดเ้ต็มที ่และสง่เสรมิ 
การคดิเชงิลกึโดยการเปลีย่นลกัษณะของกจิกรรมการเรยีน 

รูข้องพวกเขา การใชแ้ล็ปท็อปและแท็บเล็ตในรปูแบบทีป่รบั 

เปลีย่นหรอืก�าหนดกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ เชน่ การท�างาน
ตามโครงงานมลัตมิเีดยี หรอืสมัผสักบัสิง่ตา่งๆ นอกหอ้งเรยีน
ทีพ่วกเขาไม่สามารถสมัผสัได ้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่บอ่ย

เทคโนโลยใีนโรงเรยีนไม่ไดถ้กูใชอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

41% ของครูู และ 68% ของ
นกัเรูยีน กลา่ววา่นักเรยีนมกัใช ้
เทคโนโลยใีนการเขยีนเอกสาร

มเีพยีง 13% ของครูู และ 25% 
ของนกัเรูยีน รายงานวา่ ใช ้
เทคโนโลยเีพือ่ดหูรอืศกึษาสิง่ตา่งๆ ซึง่
ไม่สามารถท�าไดห้ากไม่มเีทคโนโลยนีี้

41%

68%

25%

13%

25%

25%
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รููปที่ 5 :  ครููขอให้�คณุท�ำแตล่ะอยำ่งตอ่ไปนี�โดยใช้�แท็บเล็ตห้รูอืคอมพว่เตอรูใ์นโรูงเรูยีน บ่อยเพยีงใด

เปอร์เ์ซ็น็ต์ข์องนักเร์ย่นและคัร์ท้ี่่�บอกว่า่แต์ล่ะกจิกร์ร์มเกดิขึน้ "บอ่ยมาก" หร์อื "บอ่ย"

 นักเรยีน   ครู

  

ครทูีใ่ชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการ 

เรยีนรูแ้ละใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ 

เปลีย่นแปลงมกัจะเห็นผลลพัธข์อง 

นักเรยีนในเชงิบวก

ครมูากกวา่สามในสี ่(77%) ยอมรบัวา่นักเรยีนไดเ้รยีนรูม้าก
ทีส่ดุเมือ่พวกเขาสามารถแสดงออกในสิง่ทีพ่วกเขารูไ้ดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์Gallup ไดส้รา้งการวดัผลสรปุ 2 แบบ คอื แบบ
วดัการใหส้�าคญัของครใูนเร ือ่งความคดิสรา้งสรรคใ์นการ
เรยีนรู ้และอกีแบบหน่ึงทีว่ดัขอบเขตทีพ่วกเขาใชเ้ทคโนโลยี
ในเชงิเปลีย่นแปลง เพือ่หาขอ้มูลเชงิปรมิาณวา่แนวทางการ
สอนสง่ผลตอ่สิง่ทีนั่กเรยีนเรยีนรูอ้ยา่งไร (ภาคผนวก B แสดง
ค�าถามในแบบส�ารวจทีร่วมกนัเพือ่สรา้งการวดัผลแตล่ะคร ัง้)

เขยีนเอกสาร 

ทําการวจิยั 

ตดิตามงานที�ฉันไดร้บัมอบหมาย 

สรา้งงานนําเสนอ 

ทําแบบทดสอบและตอบคําถาม 

วเิคราะหข์อ้มูล 

เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 

ฝึกฝนสิ�งที�ฉันไดเ้รยีนรูโ้ดยใชก้ารท่อง
ซํ �าๆ และแบบฝึกหดั

สรา้งโครงงานที�ใชส้ิ�งที�ฉันไดเ้รยีนรู ้
ในวชิาหรอืช ั�นเรยีนอื�นๆ

อ่านหนังสอืเรยีน

สรา้งงาน เชน่ โครงงานมลัตมิเีดยี ศลิปะ วดิโีอ หรอื
ออกแบบแผนโครงงานโดยใชแ้ท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์

เห็นหรอืสมัผสับางสิ�งบางอย่างนอกหอ้งเรยีนอย่างที�
ฉันไม่สามารถเห็นหรอืสมัผสัมากอ่น

 68
 41

 64
 46

 54
 41

 53
 32

 48
 36

 43
 27

 41
 35

 39
 32

 36
 10

 31
 22

 31
 21

 25
 13



ครููมำกกวำ่สำมในสี ่ยอมรบัวา่
นักเรยีนไดเ้รยีนรูม้ากทีส่ดุเมือ่ 

พวกเขาสามารถแสดงออกในสิง่ที ่

พวกเขารูไ้ดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

ครทูีนั่กเรยีนมปีระสบการณค์วามคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้ 
มแีนวโนม้ทีจ่ะรายงานผลลพัธเ์ชงิบวกส�าหรบัทกัษะการเรยีน 

รูห้า้ในหกทกัษะ แปดสบิหา้เปอรเ์ซน็ตข์องครทูีใ่หค้ะแนน 

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยเีชงิ 
เปลีย่นแปลงสงู กลา่ววา่นักเรยีนของพวกเขามกัจะแสดง 
ทกัษะ การแกปั้ญหา เทยีบกบั 50% ของครทูกุคนทีไ่ม่ได ้

คะแนนความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูส้งู โดยรวมแลว้  
มคีรนูอ้ยกวา่คร ึง่หน่ึงกลา่ววา่นักเรยีนของพวกเขามกั 

จะแสดงใหเ้ห็นถงึการคดิเชงิวพิากษ ์ซึง่เป็นผลลพัธท์ี ่

ทัง้ครแูละผูป้กครองถอืวา่ส�าคญัทีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม  
ตวัเลขดงักลา่วเพิม่ขึน้ถงึ 65% ในกลุม่ครทูีใ่หค้ะแนน 

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูส้งู แตใ่ชเ้ทคโนโลยใีน 
แบบเชงิทดแทน และ 74% ในกลุม่ผูท้ีเ่นน้ความคดิ 

สรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลย ี
เชงิเปลีย่นแปลง

85% ของครูู ทีใ่หค้ะแนนทัง้ 

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้
และการใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลงสงู  

กลา่ววา่นักเรยีนของพวกเขามกัจะ 
แสดงทกัษะการแกปั้ญหา

ผลลพัธจ์ะคลา้ยกนักบัผลลพัธข์องนักเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การสรา้งความเชือ่มั่น ตวัอยา่งเชน่ ในขณะที ่38% ของครใูน 
กลุม่ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคต์�า่ บอกวา่นักเรยีนมกัใชจ้ดุแข็งที ่

เป็นเอกลกัษณ ์ตวัเลขนีเ้พิม่ขึน้เป็น 65% ในกลุม่ผูท้ีเ่นน้ 

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้แตใ่ชเ้ทคโนโลยเีชงิทดแทน  
และ 82% ในกลุม่ทีเ่นน้เกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรคใ์น 

การเรยีนรูแ้ละใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบเชงิเปลีย่นแปลง  
มคีวามเห็นตา่งกนัมากในเร ือ่งการใหค้วามส�าคญัมาก 

ขึน้ในการเรยีนรูท้ีเ่นน้ความคดิสรา้งสรรคใ์นกจิกรรม 

ทีต่อ้งมกีารชีน้�าตนเอง ซึง่ชว่ยใหนั้กเรยีนสามารถ 

ส�ารวจความสนใจและท�าโครงงานในรปูแบบทีเ่ป็น 

ธรรมชาตทิีส่ดุส�าหรบัพวกเขา

85%
ของครู

77%
ของครู

85%
ของครู

77%
ของครู
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รููปที่ 6 :  เปอรูเ์ซน็ตข์องครููทีบ่อกวำ่นกัเรูยีนของพวกเขำแสดงทกัษะกำรูเรูยีนรูู �แตล่ะอยำ่ง "บ่อยมำก" ห้รูอื "บ่อยครู ั�ง"

ผู้ลลพัูธแ์บง่ต์ามร์ะดบัการ์มุ่งเน�นคัว่ามคัดิสำร์ �างสำร์ร์คัใ์นการ์เร์ย่นร์้ �ของคัร์ ้และการ์ใช �เที่คัโนโลยเ่ชงิที่ดแที่นเที่ย่บกบัเชงิเปล่�ยนแปลง

 ใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรคน์อ้ยลง โดยไม่ค�านึงถงึการใชเ้ทคโนโลยี
 ใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยเีชงิทดแทนมากขึน้
 ใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลงมากขึน้

ในรปูที ่6 และรปูที ่7 ความแตกตา่งของ 8 เปอรเ์ซน็ตห์รอืนอ้ยกวา่น้ันไม่มนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p <.05
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มสี่วนรว่มในการแกปั้ญหา

แสดงใหเ้ห็นถงึการคดิเชงิวพิากษ ์

รกัษาสิ�งที�พวกเขาไดเ้รยีนรู ้

เช ื�อมโยงวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั

มกีารเรยีนรูอ้ย่างลกึซึ �งในเนื�อหาเฉพาะเร ื�อง

การทําคะแนนไดด้ใีนการทดสอบเพื�อ
สรา้งมาตรฐาน

กำรูอำ่นข�อมูล: กราฟแรกระบวุา่ 50% ของครทูัง้หมดทีใ่หค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูน้อ้ยกวา่กลา่ววา่  
นักเรยีนมกัมสีว่นรว่มในการแกปั้ญหา ตวัเลขนีเ้พิม่ขึน้ถงึ 75% ในกลุม่ครทูีม่กัมอบหมายกจิกรรมสรา้งสรรค ์แตใ่ชเ้ทคโนโลยใีน
แบบเชงิทดแทนเป็นสว่นใหญ ่และ 85% ในกลุม่ผูท้ีม่อบหมายกจิกรรมสรา้งสรรคแ์ละใชเ้ทคโนโลยใีนแบบเชงิเปลีย่นแปลงมากขึน้
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รููปที่ 7 :  เปอรูเ์ซน็ตข์องครููทีบ่อกวำ่นกัเรูยีนของพวกเขำแสดงให้�เห้น็สญัญำณของกำรูสรู �ำงควำมมัน่ใจ "บ่อยมำก" ห้รูอื  
"บ่อยครู ั�ง"

ผู้ลลพัูธแ์บง่ต์ามร์ะดบัการ์มุ่งเน�นคัว่ามคัดิสำร์ �างสำร์ร์คัใ์นการ์เร์ย่นร์้ �ของคัร์ ้และการ์ใช �เที่คัโนโลยเ่ชงิที่ดแที่นเที่ย่บกบัเชงิเปล่�ยนแปลง

 ใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรคน์อ้ยลง โดยไม่ค�านึงถงึการใชเ้ทคโนโลยี
 ใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยเีชงิทดแทนมากขึน้
 ใหค้วามส�าคญักบัความคดิสรา้งสรรค ์การใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลงมากขึน้

ในรปูที ่6 และรปูที ่7 ความแตกตา่งของ 8 เปอรเ์ซน็ตห์รอืนอ้ยกวา่น้ันไม่มนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p <.05
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ใชจ้ดุแข็งที�เป็นเอกลกัษณข์องตน

แสดงสิ�งที�พวกเขาเรยีนรู ้
ในรูปแบบที�สรา้งสรรค ์

เป็นนักเรยีนที�มั�นใจในตนเอง

รบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง

แสดงความตื�นเตน้
เกี�ยวกบัการเรยีนรู ้

ความเต็มใจที�จะเสี�ยง

รูส้กึมั�นใจในความสามารถของตนในการ
จดัการกบัเนื�อหาที�ยาก

ความอยากรูอ้ยากเห็นอยา่งมากที�จะเรยีนรูเ้พิ�มเตมิ
เกี�ยวกบัเร ื�องที�อยู่นอกเหนือแผนการสอน
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ครทูีร่กัษาบรรยากาศของความคดิสรา้งสรรคส์งู มกัจะพูดวา่นักเรยีน 

มกัแสดงสญัญาณของพฒันาการทางความคดิและการสรา้งความมั่นใจ 
ในกรณีสว่นใหญ ่ผลลพัธเ์หลา่น้ันมแีนวโนม้มากขึน้เมือ่ครใูชเ้ทคโนโลยี

ในแบบเชงิเปลีย่นแปลงทีส่นับสนุนความคดิสรา้งสรรค ์
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โดยทัว่ไปผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยกีารศกึษา  
ในต์วั่มนัเอง ไม่ไดเ้ป็นตวัขบัเคลือ่นหลกัของผลลพัธข์อง 

นักเรยีนทีด่ขีึน้ แตผ่ลกระทบสว่นใหญม่าจากการชว่ยคร ู
ปรบัรปูแบบการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้มากขึน้ ซึง่จะสรา้ง 

ความสามารถในการสรา้งสรรคข์องนักเรยีน ครทูีนั่กเรยีน 

ใชแ้ล็ปท็อปและแท็บเล็ตในรปูแบบเชงิเปลีย่นแปลงมแีนวโนม้ 

ทีจ่ะฝึกฝนความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูม้ากกวา่ 2.5 เทา่
น่ันท�าใหก้ารแยกผลของความคดิสรา้งสรรคแ์ละการใช ้

เทคโนโลยเีป็นเร ือ่งยาก เน่ืองจากความคดิสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บั 

การสนับสนุนจากการใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลง มกัจะชว่ย
ใหนั้กเรยีนบรรลผุลการเรยีนรูเ้ชงิบวก

ครเูช ือ่วา่งานทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยเีชงิ
เปลีย่นแปลงจะมปีระสทิธภิาพมากกวา่

Gallup พบวา่ครชูอบแผนการสอนทีส่ง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคผ่์านการใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลงมากกวา่
แผนการสอนทีใ่ชว้ธิกีารแบบเดมิๆ มากกวา่ Gallup น�าเสนอ
แผนการสอนสองแผนใหก้บัคร ูทัง้สองแผนกลา่วถงึหวัขอ้
เดยีวกนั โดยแผนชดุหน่ึงรวมงานมอบหมายแบบดัง้เดมิ เชน่  
รายงานหรอืงานน�าเสนอ ในขณะทีแ่ผนอกีชดุหน่ึงรวมงานที่

มอบหมายใหท้�าไดโ้ดยใชแ้ล็ปท็อปหรอืแท็บเล็ตของนักเรยีน
เท่าน้ัน เชน่ วดิโีอ บล็อก หรอืหนังสอืแบบอนิเตอรแ์อคทฟี

ครมูแีนวโนม้ทีจ่ะบอกวา่ งานทีเ่นน้เทคโนโลยเีป็นศนูยก์ลางจะ 

ดกีวา่ส�าหรบัผลลพัธเ์กอืบทัง้หมด (รปูที ่8) - มากกวา่  
8 ใน 10 กลา่ววา่จะดกีวา่ถา้ปรบัการเรยีนรูข้องนักเรยีนให ้
เป็นเฉพาะคน ใหค้วามเป็นเจา้ของแกพ่วกเขา และชว่ยให ้
พวกเขาเชือ่มตอ่กบัโลกแหง่ความเป็นจรงิ สิง่เดยีวทีค่รชูอบ 

อยา่งยิง่ในแผนการสอนแบบดัง้เดมิคอื การเตรยีมนักเรยีน 
ส�าหรบัการทดสอบเพือ่สรา้งมาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม คร ู
หลายคนยงัรูส้กึวา่งานทีผ่สมผสานการใชเ้ทคโนโลยเีชงิ 

เปลีย่นแปลงจะใชเ้วลามากเกนิไปในการท�าใหเ้สรจ็ 

สมบรูณ ์หรอืยากเกนิไปส�าหรบันักเรยีน

ความคดิสรา้งสรรคท์ีส่นับสนุน 

โดยการใชเ้ทคโนโลยเีชงิ
เปลีย่นแปลงมกัจะชว่ย
ใหนั้กเรยีนบรรลผุลการ
เรยีนรูใ้นเชงิบวก
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รููปที่ 8 :  [ถำมครูู] โปรูดนึกถงึแผู้นกำรูสอนทั�งสองขณะทีค่ณุตอบค�ำถำมตอ่ไปนี� แผู้นใดเป็นแผู้นที ่    ? 

 % แผนการสอนแบบเดมิ   % แผนการสอนทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลง

เป็นสิ�งที�น่าตื�นเตน้ที�สุดสําหรบันักเรยีน

ใหนั้กเรยีนรูส้กึเป็นเจา้ของการ
เรยีนรูข้องตนเองไดด้กีว่า

ปรบัเปลี�ยนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะกบั
นักเรยีนแต่ละคนไดด้กีว่า

เช ื�อมโยงการเรยีนรูข้องนักเรยีน
กบัชวีติจรงิไดด้กีว่า

สอนทกัษะการแกปั้ญหาใหก้บั
นักเรยีนไดด้ทีี�สุด

เป็นวธิทีี�ดทีี�สุดสําหรบันักเรยีนในการ
แสดงออกถงึสิ�งที�พวกเขาไดเ้รยีนรู ้

ใชเ้วลามากเกนิไปในการทําใหเ้สรจ็สมบูรณ์

สอนทกัษะการคดิเชงิวพิากษใ์หแ้กนั่กเรยีนไดด้ทีี�สุด

ยากเกนิกว่าที�นักเรยีนจะทําสําเรจ็

ทา้ทายนักเรยีนทุกคนไดอ้ย่างเหมาะสมไดด้กีว่า

ชว่ยนักเรยีนเชื�อมโยงวชิาต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนัไดด้ทีี�สุด

ชว่ยใหนั้กเรยีนรูส้กึกงัวลนอ้ยลงเกี�ยวกบั
ความลม้เหลวและเนน้มากขึ �นถงึวธิทีี�พวก

เขาจะประสบความสําเรจ็

ชว่ยใหนั้กเรยีนรกัษาสิ�งที�เรยีนรูไ้วไ้ดน้านขึ �น

เป็นแนวทาง
/ประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี�ดกีว่า

ชว่ยใหนั้กเรยีนเชี�ยวชาญเนื�อหาไดด้ทีี�สุด

ชว่ยใหนั้กเรยีนเรยีนรูใ้น
ระยะเวลาอนัสั�น

เตรยีมนักเรยีนใหพ้รอ้มที�สุดสําหรบัการ
ทดสอบเพื�อสรา้งมาตรฐาน
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นักเรยีนยงัตระหนักถงึขอ้ดขีองการใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบที ่

ท�าใหพ้วกเขารูส้กึเป็นเจา้ของและมสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนรู ้ 
นักเรยีนมแีนวโนม้ทีจ่ะพูดวา่ แท็บเล็ตและแล็ปท็อปดกีวา่ มากกวา่
ทีจ่ะพูดวา่ เคร ือ่งมอืแบบดัง้เดมิดกีวา่ ส�าหรบัการใชง้านเพือ่
วตัถปุระสงคส์ว่นใหญ ่รวมถงึ 

	Ǵ เปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดล้องหรอืสมัผสัสิง่ใหม่ๆ (แท็บเล็ตและ 
แล็ปท็อป 69% เทยีบกบัเคร ือ่งมอืแบบดัง้เดมิ 4%) 

 Ǵ ท�าใหค้นอืน่เห็นและไดย้นิงานของพวกเขาไดง้่าย (แท็บเล็ต 
และแล็ปท็อป 63% เทยีบกบัเคร ือ่งมอืแบบดัง้เดมิ 10%)

 Ǵ ชว่ยใหพ้วกเขาเรยีนรูเ้พิม่เตมิในระยะเวลาอนัสัน้ (แท็บเล็ต 
และแล็ปท็อป 58% เทยีบกบัเคร ือ่งมอืแบบดัง้เดมิ 15%)

 Ǵ ท�าใหพ้วกเขารูส้กึเหมอืนมอี�านาจในการจดัการการเรยีนรู ้ 
(แท็บเล็ตและแล็ปท็อป 52% เทยีบกบัเคร ือ่งมอืแบบ 

ดัง้เดมิ 14%)

ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นเทคโนโลยขีองโรงเรยีนคนหน่ึงสรปุในการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึวา่ เทคโนโลยใีชเ้พือ่ดงึดดูนักเรยีนไดอ้ยา่งไร:  
“จากประสบการณข์องเรา [เทคโนโลย]ี ใหนั้กเรยีนมโีอกาส 
แสดงความคดิเห็น [ทีโ่รงเรยีนของเรา] พวกเขามอี�านาจที ่

จะโนม้นา้วในทกุระดบั” 

ครชูอบงานมอบหมายทีร่วบรวมความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

และใชเ้ทคโนโลยใีนแบบเชงิเปลีย่นแปลง ครบูอกวา่งานเหลา่นีม้ ี

แนวโนม้ทีจ่ะท�าใหนั้กเรยีนเป็นเจา้ของการเรยีนรูแ้ละท�าใหก้าร 

เรยีนรูเ้ป็นสว่นตวัมากขึน้

จากปร์ะสำบการ์ณ์ข์องเร์า  
[เที่คัโนโลย]่ ให �นักเร์ย่น 
มโ่อกาสำแสำดงคัว่ามคัดิ 
เห็น [ที่่�โร์งเร์ย่นของเร์า] 
 พูว่กเขามอ่ำานาจที่่�จะ
โน�มน�าว่ในที่กุร์ะดบั

— ผู้้ �เช ่�ยว่ชาญด �าน 
บร้์ณ์าการ์เที่คัโนโลย่

“

“

การ์ให � [นักเร์ย่น] แสำดง
คัว่ามคัดิสำร์ �างสำร์ร์คั ์คัณุ์จะ 
เห็นร์ะดบัการ์เร์ย่นร์้ �ใหม่เกดิ 
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อยา่งนอ้ยสามในสีข่องครทูัง้หมดกลา่ววา่ บท 
เรยีนทีใ่ชเ้ทคโนโลยมีแีนวโนม้ทีจ่ะชว่ยนักเรยีน 

พฒันาทกัษะการคดิเชงิวพิากษแ์ละการแก ้
ปัญหา และชว่ยใหพ้วกเขาเชือ่มโยงการเรยีน 

รูก้บัโลกแหง่ความจรงิ

อย่างน้อย

3/4
ของครู
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ปัจจยัในการเตมิเต็มความคดิ 
สรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้
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ปัจจยัในการเตมิเต็มความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

ในการสนับสนุนความพยายามของโรงเรยีนในสหรฐัอเมรกิา 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีนใหด้ยีิง่ขึน้ ผูม้สีว่น 
ไดส้ว่นเสยีดา้นการศกึษาจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจเงือ่นไขทีนั่กเรยีน 

มแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัในการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีน 

รูม้ากทีส่ดุ รวมถงึอปุสรรคทีส่�าคญัทีส่ดุทีค่รตูอ้งเผชญิใน
 

การชว่ยเหลอืพวกเขา

การใชเ้ทคโนโลยกีารศกึษาของครู
เกีย่วขอ้งอยา่งยิง่กบัการสนับสนุน
จากผูน้�าโรงเรยีนและผูป้กครอง

ในการลองท�าสิง่ใหม่ๆ ทัง้ครแูละนักเรยีนตอ้งอาศยัวฒันธรรม 

แหง่ความไวว้างใจ ความปลอดภยั และความสมัพนัธท์ีแ่น่นแฟ้น 

โดยตอ้งเขา้ใจวา่ ความลม้เหลวเป็นสว่นหน่ึงของชว่งเวลาของ 

การเรยีนรู ้Gallup ไดส้รา้งการวดัผลสรปุโดยใชค้�าถาม 11 ขอ้ 
เพือ่วดัการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการสนับสนุนนวตักรรมและการใช ้

เทคโนโลยจีากผูน้�าโรงเรยีนและผูป้กครอง (ระบไุวใ้นภาคผนวก B)  
ครทูีท่�าคะแนนอยูใ่นกลุม่หน่ึงสว่นสามบนในการวดั  
"สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีเ่อือ้อ�านวย" มแีนวโนม้ทีจ่ะพูดวา่  
นักเรยีนมกัจะมปีระสบการณก์ารเรยีนรูท้ีช่ว่ยพฒันาความคดิ 

สรา้งสรรค ์มากกวา่ครทูีไ่ม่อยูใ่นกลุม่นี้

ครมูแีนวโนม้ทีจ่ะใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

และใชเ้ทคโนโลยใีนแบบเชงิเปลีย่นแปลง หากพวกเขา 
บอกวา่โรงเรยีนของพวกเขามผูีเ้ช ีย่วชาญทีจ่ะชว่ยใน 

การรวมเทคโนโลยเีขา้กบัหลกัสตูร



รููปที่ 9 :  [ถำมครูู] นกัเรูยีนของคณุมปีรูะสบกำรูณก์ำรูเรูยีนรูู �ตอ่ไปนี�ในห้�องเรูยีนบ่อยเพยีงใด

เปอร์เ์ซ็น็ต์ท์ี่่�พู้ดว่า่“บอ่ยมาก” หร์อื “บอ่ย”

 ลา่ง 2/3 เร ือ่ง สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีเ่อือ้อ�านวย    บน 1/3 เร ือ่ง สภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนทีเ่อือ้อ�านวย 

การท�างานรว่มกนัเป็นรากฐานของ 
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนการสอน

วฒันธรรมของโรงเรยีนสามารถสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้
โดยการท�างานรว่มกนัอยา่งจรงิจงั และการใหม้สีภาพแวดลอ้ม 
ทีส่นับสนุนการแบง่ปันความรูแ้ละความคดิระหวา่งครแูละ 

นักเรยีนน่าเสยีดายทีม่คีรเูพยีง 18% เทา่น้ันทีเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่
 

วา่พวกเขาใชป้ระโยชนจ์ากความคดิสรา้งสรรคข์องเพือ่นๆ  
ในขณะที ่38% เห็นดว้ยบา้ง

ทํางานตามโครงงานหรอืงานที�ไดร้บั
มอบหมายที�สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิ
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อภปิรายหวัขอ้ที�ไม่มคีําตอบที�ถูกหรอืผดิ

มแีนวคดิของตนเองเกี�ยวกบัวธิแีกปั้ญหา 

ลองทําสิ�งต่างๆ ดว้ยวธิอีื�น แมว้่าจะไม่ไดผ้ลก็ตาม 

ฝึกฝนสิ�งที�พวกเขาไดเ้รยีนรูโ้ดยใช ้
แบบฝึกหดัและการท่องซํ �าๆ

ทํางานในโครงงานหรอืงานที�ไดร้บัมอบหมายที�ใช ้
สิ�งที�เรยีนรูใ้นช ั�นเรยีนหรอืวชิาต่างๆ 

สรา้งโครงงานเพื�อแสดงออกถงึสิ�งที�พวกเขาไดเ้รยีนรู ้

จดจาํขอ้เท็จจรงิและคําจาํกดัความ 

เรยีนรูว้ธิทีี�จะทําไดด้ใีนการทดสอบเพื�อสรา้งมาตรฐาน

เผยแพรห่รอืแชรโ์ครงงานกบับุคคลภายนอก
ช ั�นเรยีนหรอืโรงเรยีน

เลอืกสิ�งที�พวกเขาเรยีนในช ั�นเรยีน

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้30 ลขิสทิธิ ์© 2019 Gallup, Inc. สงวนลขิสทิ
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ในบรรดาขอ้ดตีา่งๆ การท�างานรว่มกนัระหวา่งครจูะสง่เสรมิ 
การใชเ้ทคโนโลยใีนช ัน้เรยีน เมือ่ถามวา่พวกเขาไดแ้นวคดิใน
การผสมผสานแท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัแผนการสอน
ของพวกเขาจากไหน 83% ของครกูลา่ววา่ไดค้�าแนะน�าจาก
ครคูนอืน่ๆ ทีพ่วกเขารูจ้กัเป็นการสว่นตวั น่ันเป็นเปอรเ์ซน็ตท์ี่

สงูกวา่เปอรเ์ซน็ตท์ีค่รเูลอืกการคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต (71%) 
การประชมุเชงิปฏิบิตักิาร/การประชมุ (57%) หรอืแหลง่อืน่ๆ

การท�างานรว่มกนัระหวา่งนักเรยีนเป็นสิง่ส�าคญัในการชว่ย 

พฒันาความสามารถในการสรา้งสรรค ์ในการแลกเปลีย่น 

ความคดิเห็นกบัเพือ่นรว่มช ัน้และรบัขอ้เสนอแนะ นักเรยีนจะ 
ไดฝึ้กการคดิทีแ่ตกตา่ง น่ันคอื การพจิารณาวธิตีา่งๆ ในการ 
แกไ้ขปัญหา นอกจากนีนั้กเรยีนยงัพูดถงึซอฟตแ์วร ์เชน่  
Apple’s Keynote และ Google Docs วา่เป็นเคร ือ่งมอืที ่

พวกเขาใชเ้ป็นประจ�าเพือ่แชรง์านและท�างานรว่มกนัในโครงงาน

ครทูีบ่อกวา่ ผูน้�าโรงเรยีนใหอ้สิระแก ่
พวกเขา มแีนวโนม้ทีจ่ะใชค้วามคดิ 

สรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูแ้ละบรูณาการ 
เทคโนโลยใีนระดบัสงู

ครแูละผูบ้รหิารมกัสงัเกตวา่ เมือ่ครรููส้กึอสิระทีจ่ะสรา้งสรรค ์ 
นักเรยีนจะเห็นแบบจ�าลองกระบวนการสรา้งสรรค ์ 
และมแีนวโนม้ทีจ่ะรบัความทา้ทายทีต่อ้งใชค้วามคดิ 

สรา้งสรรคข์องตนเอง

การใชเ้ทคโนโลยใีนช ัน้เรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ชว่ยใหเ้กดิการท�างานรว่มกนัระหวา่งนักเรยีน  
ทัง้ครแูละนักเรยีนเนน้ถงึความสามารถใน 

การท�างานรว่มกนัของนักเรยีน ซึง่มคีวามส�าคญั
อยา่งยิง่ตอ่ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้
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แมจ้ะมกีารใหค้วามส�าคญักบัหลกัสตูรเพือ่สรา้งมาตรฐานระดบั 

ประเทศทีเ่ร ิม่ตน้ในชว่งตน้ทศวรรษ 2000 แตค่รสูว่นใหญย่งัเห็น 
วา่การเลอืกหลกัสตูรยงัคงอยูใ่นมอืของพวกเขา โดยรวมแลว้ 
มเีพยีง 28% เทา่น้ันทีย่อมรบัวา่หลกัสตูรของพวกเขาส�าหรบั 

ภาคการศกึษาถกูก�าหนดไวแ้ลว้และพวกเขาสามารถเปลีย่นแปลง 

ไดน้อ้ย ในขณะที ่50% ไม่เห็นดว้ย ยิง่ไปกวา่น้ันครสูองในสาม 

กลา่ววา่ “ใหค้รมูอีสิระในการลองสิง่ใหม่ ๆ ดว้ยแผนการสอน 
ของพวกเขา” พอสมควร เมือ่พูดถงึผูน้�าในโรงเรยีนของพวก 

เขา น่ันเป็นขา่วด ีเน่ืองจากครทูีย่อมรบัวา่ผูน้�าโรงเรยีนให ้

อสิระแกพ่วกเขา มแีนวโนม้ทีจ่ะมุ่งเนน้ไปทีค่วามคดิสรา้งสรรค ์

ในการเรยีนรูม้ากกวา่สองเทา่เทยีบกบัผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย

ครใูนการศกึษามกัมองวา่ความเป็นอสิระของนักเรยีนมคีวาม 
ส�าคญัตอ่การสรา้งความสามารถในการสรา้งสรรค ์การท�าให ้
การศกึษามนัีกเรยีนเป็นศนูยก์ลางมากขึน้ หมายถงึการให ้
นักเรยีนมอีสิระมากขึน้ในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัหวัขอ้ทีพ่วกเขา

 

สนใจ และเลอืกวธิแีสดงสิง่ทีพ่วกเขาไดเ้รยีนรูม้า แตส่ิง่เหลา่นี ้

อาจเป็นเป้าหมายทีท่า้ทายส�าหรบัครภูายใตร้ปูแบบการศกึษา 

แบบเดมิ: ครแูละนักเรยีนประมาณ 4 ใน 10 คนกลา่ววา่  
นักเรยีนมกัจะรบัผดิชอบตอ่การเรยีนรูข้องตนเอง และมเีพยีง 
ประมาณ 1 ใน 10 เทา่น้ันทีบ่อกวา่นักเรยีนมกัเลอืกสิง่ทีเ่รยีน

 

ในช ัน้เรยีน

Gallup พบวา่ความเป็นไปไดท้ีค่รจูะใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์น 

การเรยีนรูห้รอืใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบทีส่นับสนุนความคดิ 

สรา้งสรรคน้ั์นไม่ไดแ้ตกตา่งกนัมากนักตามสถานการณเ์ฉพาะ 

ของคร ูเชน่ ระดบัเกรด วชิาทีส่อน หรอืการด�ารงต�าแหน่งใน 
หอ้งเรยีน ในท�านองเดยีวกนั หากวดัตามลกัษณะของโรงเรยีน  
จะมคีวามแตกตา่งกนัเพยีงเล็กนอ้ย ระหวา่ง ชมุชนในเมอืงกบั 
ชมุชนในชนบท โรงเรยีนรฐักบัโรงเรยีนเอกชน หรอืขนาดของ
โรงเรยีน ขอ้ยกเวน้ประการเดยีว คอื ครทูีส่อนนักเรยีนทีม่รีายได ้

นอ้ยมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะไดค้ะแนนสงูในการวดัดา้นความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการเรยีน แมจ้ะไม่เป็นเชน่น้ันในการวดัการใช ้
เทคโนโลยก็ีตาม 

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูแ้ละการ 
ใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลงสามารถพบ 

ไดใ้นสถาบนัทัง้ของรฐัและเอกชน รวมถงึ 
ในหมู่ครผููส้อนทกุชว่งอายขุองการด�ารง 
ต�าแหน่ง 
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อปุสรรคในการขยายความ 
คดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้

ดว้ยเทคโนโลยี
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อปุสรรคในการขยายความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้
ดว้ยเทคโนโลยี

การเขา้ถงึเป็นอปุสรรคในการใช ้
เทคโนโลยกีารศกึษาทีถ่กูอา้งถงึมาก 

ทีส่ดุ

เมือ่ครถูกูถามโดยตรงเกีย่วกบัอปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ในการใช ้
 

แท็บเล็ตและคอมพวิเตอรเ์พือ่ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีน
รูม้ากขึน้ ค�าตอบทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ คอื นักเรยีนหลายคนไม่มี
แท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอรน์อกโรงเรยีน (รปูที ่10) โดยรวมแลว้
44% ของครแูสดงความเห็นดว้ยกบัขอ้ความนีอ้ยา่งนอ้ยทีส่ดุ  
ตามดว้ย 37% ทีย่อมรบัวา่พวกเขามแีท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอร ์
ไม่เพยีงพอในหอ้งเรยีน มคีรไูม่เกนิหน่ึงในสีเ่ห็นดว้ยกบัขอ้ความ  
"อปุสรรค" อืน่ๆ ทีร่ะบไุว ้

รููปที่ 10:  [ถำมครูู] โปรูดรูะบุรูะดบักำรูเห้น็ด�วยกบัข�อควำมตอ่ไปนี�

 % 5 เห็นดว้ยอย่างยิง่   % 4   % 3   % 2   % 1 ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่

0.0 12.5 25.0 37.5 50.0 62.5 75.0 87.5 100.0

นักเรยีนหลายคนไม่มแีท็บเล็ต
/คอมพวิเตอรน์อกโรงเรยีน ดงันั�นฉันจงึไม่

สามารถใหก้ารบา้นที�ตอ้งใชเ้คร ื�องได ้

27 10 9 11

29

25 23
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2521

23

27

29

43

27121315

32

35

34

3523

35

2620

9 10

136

126

6 12

2296

1213

ไม่มแีท็บเล็ต
/คอมพวิเตอรเ์พยีงพอในหอ้งเรยีนของฉัน

นักเรยีนตอ้งเผชญิกบัเทคโนโลยี
มากมายนอกโรงเรยีน จงึควรจาํกดัการ

ใชง้านเทคโนโลยใีนโรงเรยีน

ฉันไม่มเีวลาในการนําแท็บเล็ต
/คอมพวิเตอรม์ารวมเขา้กบัแผนการสอนของฉัน

แท็บเล็ต
/คอมพวิเตอรใ์นหอ้งเรยีนของฉันทํางานไม่ถูกตอ้ง

ฉันไม่ไดร้บัการฝึกอบรมที�จําเป็นในการนําแท็บเล็ต
/คอมพวิเตอรม์ารวมเขา้กบัแผนการสอนของฉัน

ฉันหวงัว่าจะสามารถนําแท็บเล็ตหรอืคอมพวิเตอร ์
มารวมเขา้กบัแผนการสอนของฉันไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์แต่ฉันไม่รูว้่าจะเร ิ�มจากตรงไหน

แท็บเล็ต
/คอมพวิเตอรใ์นหอ้งเรยีนเป็นสิ�งที�ทําให ้

ไขวเ้ขวจากการเรยีนรูจ้รงิ
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ความเป็นไปไดข้องครทูีจ่ะเห็นดว้ยกบัขอ้ความเหลา่นีซ้ ึง่เกีย่วกบั
 

การเขา้ถงึเทคโนโลย ีจะแตกตา่งกนัไปตามรายไดค้รวัเรอืนของ
นักเรยีน ในบรรดาครทูีโ่รงเรยีนใหบ้รกิารนักเรยีนทีม่รีายไดน้อ้ย
เป็นหลกั 66% กลา่ววา่นักเรยีนหลายคนขาดการเขา้ถงึแท็บเล็ต
หรอืคอมพวิเตอรน์อกโรงเรยีน เทยีบกบั 23% ของนักเรยีนใน 
โรงเรยีนทีม่นัีกเรยีนทีม่รีายไดป้านกลาง และเพยีง 11% ของ 
นักเรยีนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนทีม่รีายไดส้งู ครทูีม่นัีกเรยีนทีม่รีายได ้

นอ้ยเป็นสว่นมาก มโีอกาสเป็นสองเทา่ของครทูีม่นัีกเรยีนทีม่ ี
รายไดส้งู ทีก่ลา่ววา่พวกเขาไม่มแีท็บเล็ต/คอมพวิเตอรเ์พยีงพอ 
ในหอ้งเรยีนของตน - 42% เทยีบกบั 20%

การประเมนิแบบเดมิขดัขวางความคดิ 
สรา้งสรรคแ์ละท�าใหเ้ทคโนโลยอียูใ่น
สถานะ "ส�ารอง" ในหอ้งเรยีนจ�านวนมาก

Gallup พบวา่การประเมนิแบบเดมิทีม่ลีกัษณะท�าเป็นมาตรฐาน  
เป็นอปุสรรคส�าคญัตอ่ความคดิสรา้งสรรค ์และเป็นเหตผุลหน่ึง 

ทีก่ารใชเ้ทคโนโลยตีดิอยูใ่นขัน้ตอน "การส�ารอง" ในหอ้งเรยีน 
จ�านวนมาก ดงัทีค่รคูนหน่ึงในการศกึษาอธบิายวา่ “ฉันเห็น 
ผลกระทบอยา่งเห็นไดช้ดัตอ่การมสีว่นรว่มของนักเรยีน [แต]่ ฉันไม่รู ้
วา่การประเมนิของเราสามารถวดัความคดิสรา้งสรรคไ์ดห้รอืไม่”

การประเมนิผลงานดว้ยคะแนนสะสมและยดึตามโครงงาน กลายเป็น
วธิทีีใ่ชก้นัทัว่ไปมากขึน้ส�าหรบัคร ูในการแสดงภาพรวมของการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาการของนักเรยีน ซึง่รวมถงึดา้นทีเ่ป็นเชงิปรมิาณ
ทีน่อ้ยลง เชน่ ความคดิสรา้งสรรค ์ผูป้กครองยงัชอบวธิกีารวดั
ความกา้วหนา้ของนักเรยีนในแบบรอบดา้นมากขึน้ 63% ชอบ
ใหค้รใูชก้ารประเมนิดว้ยคะแนนสะสมมากกวา่คะแนนสอบเพือ่วดั
ความเขา้ใจของนักเรยีน ในขณะที ่11% ชอบการทดสอบแบบเดมิ

68% ของครูู กลา่ววา่ การมอบหมายงานตามโครงงานเป็นการวดัผลการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
ไดด้ ีซึง่มากกวา่ครเูพยีง 12% ทีพู่ดเชน่เดยีวกนักบัการทดสอบเพือ่สรา้งมาตรฐาน

ฉันเห็นผู้ลกร์ะที่บอยา่งเห็น 
ได �ชดัต์อ่การ์มส่ำว่่นร์ว่่มของ 
นักเร์ย่น [แต์]่ ฉันไม่ร์้ �ว่า่การ์ 
ปร์ะเมนิของเร์าสำามาร์ถว่ดั 
คัว่ามคัดิสำร์ �างสำร์ร์คัไ์ด �หร์อืไม่

— คัร์้

“
“

12%
การทดสอบเพื�อสร า้งมาตรฐาน

68%
การมอบหมายงานแบบมีโครงงาน
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อยา่งไรก็ตาม การประเมนิดว้ยคะแนนสะสมอาจใชเ้วลามากกวา่ 
การทดสอบ และตอ้งใชว้จิารณญาณในสว่นของครมูากกวา่  
ความทา้ทายดงักลา่วอาจชว่ยอธบิายไดว้า่ เหตใุดผูบ้รหิาร 
โรงเรยีนจงึยอมรบัระบบนีช้า้ ครเูพยีง 20% กลา่ววา่ผูน้�า 
ในโรงเรยีนของพวกเขาใหค้วามส�าคญักบัการประเมนิดว้ย 
คะแนนสะสมมากกวา่ประเมนิดว้ยคะแนนสอบ

ครปูระมาณหน่ึงในสามยอมรบัวา่พวกเขาไม่มเีวลาเพยีงพอ
หรอืมกีารฝึกอบรมเพยีงพอ (หรอืทัง้สองอยา่ง) ทีจ่ะน�าแท็บเล็ต
หรอืคอมพวิเตอรม์ารวมเขา้กบัแผนการสอนของพวกเขา 
แมใ้นโรงเรยีนทีม่เีทคโนโลยมีากมายทีนั่กวจิยัไปเยีย่มชม  
ครบูางคนก็รูส้กึวา่พวกเขาไม่ไดร้บัการฝึกอบรมเพยีงพอ 
เกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรยีนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
ขณะทีค่รอูืน่ๆ ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ การออกแบบแผนการสอนทีเ่นน้ 

ความคดิสรา้งสรรคต์อ้งใชเ้วลาในการวางแผนมากกวา่การน�า 
แผนเดมิทีม่อียูก่ลบัมาใชซ้�า้

3	 สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส	สสสสสสสสสสสสสสสสส	2017 สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส, p. 28

ขอ้กงัวลทัง้สองสนับสนุนขอ้ความยนืยนัใน “แผนเทคโนโลยกีาร
ศกึษาแหง่ชาต”ิ ของกระทรวงศกึษาธกิารสหรฐัฯ ทีว่า่ ในการท�าให ้
ครเูปลีย่นแปลงวธิกีารท�างานโดยพืน้ฐานไปเป็นการใชเ้คร ือ่งมอื
และแนวทางการสอนใหม่ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ พวกเขาตอ้งการ  
“การสนับสนุนทีต่อ่เน่ืองทนัเวลา ซึง่รวมถงึการพฒันาวชิาชพี 
พีเ่ลีย้ง และการท�างานรว่มกนัอยา่งไม่เป็นทางการ”3

ฉันต์ �องร์้ �สำกึมั�นใจมากขึน้ใน 

บางแง่มุมของคัว่ามคัดิ 
สำร์ �างสำร์ร์คั ์ในป่ที่่�ผู่้านมา  
เร์ามว่่นัแหง่นว่ตั์กร์ร์ม 
สำำาหร์บัคัร์ ้[นำาโดยผู้้ � 
เช ่�ยว่ชาญด �านนว่ตั์กร์ร์ม]  
กจิกร์ร์มน่ไ้ม่ใชก่าร์ฝึกอบร์ม  
แต์เ่ร์ามโ่อกาสำที่่�จะที่ำาคัว่าม 

ร์้ �จกักบัเคัร์ ื�องมอืและเร์ย่น 

ร์้ �ว่ธิใ่ช �งาน

— คัร์้

“

“
ฉันร์้ �ดว่่า่จะต์ �องพูจิาร์ณ์า
อะไร์ในการ์ที่ดสำอบ AP  
ฉันสำอนต์ามที่่�คัณ์ะ 

กร์ร์มการ์ว่ทิี่ยาลยับอก 
แม �ว่า่ฉันจะร์้ �ว่ธิอ่ื�นใน 

การ์สำอนก็ต์าม ถ �าคัร์ไ้ม่
สำามาร์ถแสำดงออกได �  
คัณุ์จะสำอนนักเร์ย่นให �
แสำดงออกได �อยา่งไร์

— คัร์้

“

“

30% ของครยูอมรบัวา่การ
ไม่มเีวลาและไม่มกีารฝึก
อบรมเป็นอปุสรรคส�าคญัตอ่
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการ
เรยีนรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยี
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ผลกระทบ

การศกึษานี ้ไดแ้สดงภาพทีช่ดัเจนของขอ้ดขีองความคดิ
สรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูท้ีค่รผููป้กครองและนักเรยีนเห็น  
ทัง้สามกลุม่เห็นพอ้งกนัวา่ การทีโ่รงเรยีนในสหรฐัอเมรกิาก�าลงั 

กา้วออกไปจากระบบทีก่�าหนดใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัอยา่ง
เขม้งวด มาเป็นการใชแ้นวทางการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางและเป็นสว่นตวัมากขึน้น้ัน เป็นการเดนิไปในทศิทาง
ทีถ่กูตอ้ง 

การวจิยัยงัช ีใ้หเ้ห็นถงึอปุสรรคทีย่งัคงอยู่เกีย่วกบัการ
 

เปลีย่นแปลงดงักลา่ว แมว้า่ครแูละผูป้กครองจะเห็นพอ้งกนัเร ือ่ง 

ประโยชนข์องความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้แตบ่างคน 
ก็กงัวลวา่การเรยีนรูต้ามโครงงานอาจยากกวา่ส�าหรบันักเรยีน 
และใชเ้วลานานกวา่ส�าหรบัคร ูการพึง่พาการทดสอบและการ 

ตอบค�าถามอยา่งทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั อาจท�าใหก้ารเปลีย่นแปลง 

ไปสูก่ารเรยีนรูต้ามโครงงาน ทีเ่ป็นสว่นตวัมากขึน้น้ัน ชา้ลง  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากผูป้กครองและผูน้�าโรงเรยีนมขีอ้สงสยั 

เกีย่วกบัทางเลอืกอืน่หากไม่ใชก้ารประเมนิแบบเดมิ

อยา่งไรก็ตามความกงัวลดงักลา่วอาจจางหายไป เน่ืองจาก 

โรงเรยีนจ�านวนมากเห็นผลลพัธท์ีด่ขีึน้ของการสอนทีใ่ช ้
 

เทคโนโลยชีว่ยเพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ความกา้วหนา้ 
ทางเทคโนโลยไีดน้�าไปสูร่ปูแบบใหม่ของการประเมนิแบบในตวั 
และแบบ เรยีลไทม ์ซึง่เชน่เดยีวกบัการประเมนิดว้ยคะแนนสะสม  
สามารถใหข้อ้มูลทีร่อบดา้นและถีก่วา่การทดสอบแบบเดมิ  
ผูป้กครองและนักการศกึษาตา่งชอบทางเลอืกอืน่มากกวา่ 

การทดสอบทีม่คีวามเสีย่งสงู โดยชีใ้หเ้ห็นถงึศกัยภาพในการ 

กดดนัจากชาวบา้นทีม่ตีอ่ผูก้�าหนดนโยบายในการขจดั 

อปุสรรคเชงิระบบไปสูแ่นวทางการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น 

ศนูยก์ลางและเป็นสว่นตวั

ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื การศกึษาคร ัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึความจ�าเป็น 

ทีผู่น้�าดา้นการศกึษาตอ้งสือ่สารวสิยัทศันท์ีส่�าคญันีว้า่  
โรงเรยีนของพวกเขาตอ้งปรบัตวัอยา่งไรเพือ่เตรยีมความ 

พรอ้มนักเรยีนใหด้ขีึน้เพือ่รบัมอืกบัความทา้ทายในอนาคต  
และบทบาทของเทคโนโลยใีนการบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว  
ทีส่�าคญั วสิยัทศันน้ั์นควรเร ิม่ตน้ดว้ยการตระหนักรว่มกนัวา่ 

แนวทางการสอนแบบดัง้เดมิจะตอ้งเปลีย่นไปอยา่งไร  
เพือ่สนับสนุนการพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะ 

การเรยีนรูท้ีส่�าคญัอืน่ๆ ความเขา้ใจดงักลา่วจะท�าใหค้ร ู
มั่นใจไดว้า่พวกเขาไดร้บัการสนับสนุนจากผูน้�าใหล้องท�า 

สิง่ใหม่ๆ และมอบชดุวตัถปุระสงคท์ีค่รอบคลมุทีเ่ป็นแนวทาง 

ในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่เปลีย่นประสบการณก์ารเรยีนรูข้อง
นักเรยีน

การด�าเนินการตามวสิยัทศันด์งักลา่วไม่ใชเ่ร ือ่งง่ายเสมอไป  
เมือ่ตอ้งเผชญิกบัอทิธพิลทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะรกัษาสภาพทีเ่ป็น

 

อยู ่แตท่วา่ จากผลของการศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  
การเปลีย่นแปลงทีป่รบัปรงุผลลพัธท์ีส่�าคญัของนักเรยีนได ้

 

เกดิขึน้แลว้ในโรงเรยีนหลายแหง่ของประเทศ ซึง่น�าไปสู ่

อนาคตทีโ่รงเรยีนทกุแหง่จะสามารถชว่ยใหนั้กเรยีนบรรล ุ

ศกัยภาพในการสรา้งสรรคไ์ดด้ขีึน้

การศกึษาคร ัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึ 

ความจ�าเป็นทีผู่น้�าดา้น 

การศกึษาตอ้งสือ่สารวสิยัทศัน ์

ทีส่�าคญันีว้า่ โรงเรยีนของ 
พวกเขาตอ้งปรบัตวัอยา่งไร 
เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
นักเรยีนใหด้ขีึน้เพือ่รบัมอื
กบัความทา้ทายในอนาคต
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ภาคผนวก A: การเขา้ถงึเทคโนโลยใีนโรงเรยีนของ
สหรฐัอเมรกิา

การวจิยัเชงิคณุภาพของ Gallup พบวา่ครแูละนักเรยีนผสมผสาน 
เทคโนโลยเีขา้กบับทเรยีนในหลายๆ ดา้น ตัง้แตก่ารออกแบบ 

กรวยจรวดไปจนถงึการส�ารวจวดัพุทธเสมอืนจรงิแบบ 
อนิเตอรแ์อคทฟี อยา่งไรก็ตาม โรงเรยีนเหลา่นีไ้ดร้บัเลอืกใหเ้ป็น 

ตวัอยา่งของโรงเรยีนทีม่คีวามเชีย่วชาญในการเรยีนการสอนทีเ่นน้
 

ความคดิสรา้งสรรคซ์ ึง่สนับสนุนโดยการใชเ้ทคโนโลย ีการวดัวา่ 
กจิกรรมเหลา่นีเ้กดิขึน้บอ่ยเพยีงใดในโรงเรยีนทกุแหง่ใน 

สหรฐัอเมรกิาเป็นเป้าหมายหลกัของการศกึษานี ้และสามารถท�า 
ส�าเรจ็ในการส�ารวจเชงิปรมิาณของ คร ูผูป้กครอง และนักเรยีน

ปัจจบุนัมนัีกเรยีน 8 ใน 10 คนกลา่ววา่ พวกเขาใชแ้ท็บเล็ตหรอื 
คอมพวิเตอรเ์พือ่เรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนทกุวนั (51%) หรอืสองสาม 
วนัตอ่สปัดาห ์(30%) หลายเขตจดัใหโ้รงเรยีนสามารถเขา้ถงึผู ้
เช ีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหค้รผูสมผสานเทคโนโลยนีี

 ้

เขา้กบัหลกัสตูร เกอืบคร ึง่ (47%) ของครกูลา่ววา่โรงเรยีนของ 
พวกเขามผูีเ้ช ีย่วชาญดงักลา่ว โดยผลการเรยีนมกัจะสม�่าเสมอ 

ในทกุระดบัเกรด

แบบส�ารวจของครยูงัมคี�าถามเกีย่วกบัวธิทีีนั่กเรยีนเขา้ถงึ 

เทคโนโลย ีและประเภทของอปุกรณท์ีใ่ชเ้ป็นหลกั

ครสูว่นใหญบ่อกวา่นักเรยีนใชแ้ล็ปท็อปเป็นหลกั (59%) หรอื 
แท็บเล็ต (22%) มเีพยีง 9% เทา่น้ันทีบ่อกวา่นักเรยีนใช ้

คอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อป และ 8% บอกวา่นักเรยีนไม่สามารถ 
เขา้ถงึคอมพวิเตอรท์กุประเภทเพือ่การเรยีนรู ้

ครปูระมาณครึง่หน่ึง (49%) กลา่ววา่นักเรยีนมแีท็บเล็ตหรอื
คอมพวิเตอรเ์ป็นของตนเองทีจ่ะใชง้านเต็มเวลาในชว่งปีการ
ศกึษา ทัง้ทีโ่รงเรยีนจดัหาให ้(34%) หรอืน�ามาจากบา้นเพือ่ 

ใชใ้นโรงเรยีน (15%) ในบรรดาครรูะดบัมธัยม ตวัเลขเหลา่นีส้งู
ขึน้มาก โดยประมาณ 8 ใน 10 กลา่ววา่ นักเรยีนมอีปุกรณส์ว่น
ตวัส�าหรบัการใชง้าน เต็มเวลา ครใูนระดบัประถมศกึษา ระดบั  
(เกรด K-5 ) มกัจะพูดวา่นักเรยีนใชอ้ปุกรณท์ีม่อียูใ่นหอ้งเรยีน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรงเรยีนในพืน้ทีท่ีร่ �า่รวยกวา่สามารถบรรลุ
สถานะ "หน่ึงเคร ือ่งตอ่หน่ึงคน" ไดอ้ยา่งง่ายดาย เน่ืองจาก
นักเรยีนมแีนวโนม้ทีจ่ะน�าอปุกรณม์าเองจากทีบ่า้น ใน
บรรดาครทูีบ่อกวา่โรงเรยีนของพวกเขาใหบ้รกิารนักเรยีน
ทีม่ ีรายไดส้งู เป็นสว่นใหญ ่หน่ึงในสาม (33%) กลา่ววา่
นักเรยีนน�าอปุกรณม์าจากบา้นเพือ่ใชใ้นโรงเรยีนเทยีบกบั 
11% ในบรรดาครทูีโ่รงเรยีนใหบ้รกิารนักเรยีนทีม่รีายไดน้อ้ย

[ถำมครูู]:ข�อควำมใดตอ่ไปนี�อธบ่ำยถงึวธ่ทีีน่กัเรูยีนเข�ำถงึอปุกรูณ ์เช้น่ คอมพว่เตอรู ์แล็ปท็อป ห้รูอืแท็บเล็ต  
ทีโ่รูงเรูยีนของคณุ

โปร์ดเลอืกที่กุข �อที่่�ใช ่

ครููท ั�งห้มด เกรูด K-5 เกรูด 6-8 เกรูด 10-12

นักเรยีนไปทีห่อ้งสมุดหรอืหอ้งอืน่เพือ่ใชแ้ท็บเล็ต/
คอมพวิเตอร ์

34% 37% 26% 35%

นักเรยีนแบง่ปันแท็บเล็ต/คอมพวิเตอรท์ีม่อียูใ่น 

แตล่ะหอ้งเรยีน 
43% 51% 38% 33%

นักเรยีนแบง่ปันแท็บเล็ต/คอมพวิเตอรท์ีถ่กูเข็นมา 

จากหอ้งเรยีนอืน่
32% 30% 28% 33%

นักเรยีนไดร้บัแท็บเล็ต/คอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นของตนเอง

เพือ่ใชร้ะหวา่งปีการศกึษา
34% 28% 41% 43%

นักเรยีนน�าแท็บเล็ต/คอมพวิเตอรส์ว่นตวัมาจาก 

บา้นเพือ่ใชใ้นโรงเรยีน
15% 3% 14% 36%
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ภาคผนวก B: การวดัผลเพือ่สรปุ

การศกึษานี ้ใชต้วับง่ช ีส้รปุสามตวั ส�าหรบัการมุ่งเนน้ความคดิ 
สรา้งสรรคข์องครใูนการเรยีนรู ้และการใชเ้ทคโนโลยเีชงิ
เปลีย่นแปลง และขอบเขตทีพ่วกเขารบัรูส้ภาพแวดลอ้มของ
โรงเรยีนทีส่นับสนุน ค�าถามในแบบส�ารวจทีร่วมอยูใ่นชดุการ
วดัผลแบบผสมเหลา่นีแ้สดงไวท้ีน่ี่ Gallup ทดสอบค�าถามในการ
วดัผลแบบผสมแตล่ะชดุเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มคีวามน่าเชือ่ถอืทาง
สถติใินระดบัสงู 

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้
นักเรยีนของคณุมปีระสบการณก์ารเรยีนรูต้อ่ไปนีใ้นหอ้งเรยีน
บอ่ยเพยีงใด

A.	 พวกเขาเลอืกสิง่ทีเ่รยีนในช ัน้เรยีน

B.	 พวกเขาลองท�าสิง่ตา่งๆ แมว้า่อาจจะไม่ไดผ้ลก็ตาม 
C.	 มแีนวคดิของตนเองเกีย่วกบัวธิแีกปั้ญหา 
D.	 อภปิรายหวัขอ้ทีไ่ม่มคี�าตอบทีถ่กูหรอืผดิ 
E.	 พวกเขาสรา้งโครงงานเพือ่แสดงออกถงึสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้
F.	 ท�างานตามโครงงานหรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายซึง่ใชส้ิง่ที่

เรยีนรูใ้นช ัน้เรยีนหรอืวชิาตา่งๆ 
G.	 ท�างานตามโครงงานหรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายทีส่ามารถ

ใชง้านไดจ้รงิ

H.	 เผยแพรห่รอืแชรโ์ครงงานกบับคุคลภายนอกช ัน้เรยีนหรอื
โรงเรยีน

การใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลง
คณุขอใหนั้กเรยีนท�าสิง่ตอ่ไปนีโ้ดยใชแ้ท็บเล็ตหรอื 

คอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีน บอ่ยเพยีงใด

A.	 วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชแ้ท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์

B.	 ท�าการวจิยัโดยใชแ้ท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์

C.	 สรา้งงานน�าเสนอโดยใชแ้ท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์

D.	 สรา้งงาน เชน่ โครงงานมลัตมิเีดยี ศลิปะ วดิโีอ 
หรอืออกแบบแผนโครงงาน โดยใชแ้ท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์

E.	 สรา้งโครงงานทีซ่บัซอ้น มศีาสตรห์ลายแขนง โดยใช ้
แท็บเล็ต/คอมพวิเตอร ์

วฒันธรรมโรงเรยีนทีใ่หก้ารสนับสนุน 
โปรดประเมนิวา่ขอ้ความเหลา่นีอ้ธบิายถงึ 
[ผูน้�า/ผูป้กครอง] ทีโ่รงเรยีนของคณุไดด้เีพยีงใด

A.	 ผูน้�าทีโ่รงเรยีนของฉันตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง

B.	 ผูน้�าทีโ่รงเรยีนของฉันเนน้คะแนนสอบเป็นหลกั

C.	 ผูน้�าในโรงเรยีนของฉันใหค้วามส�าคญักบัการใชก้าร 
ประเมนิดว้ยคะแนนสะสมแทนทีจ่ะใชค้ะแนนสอบ 

เพือ่วดัความเขา้ใจของนักเรยีน

D.	 ผูน้�าในโรงเรยีนของฉันใหค้รมูอีสิระในการลองสิง่ใหม่ๆ  
ในแผนการสอนของพวกเขา

E.	 ผูน้�าในโรงเรยีนของฉันอา้แขนรบันักเรยีนทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
ในหอ้งเรยีน

F.	 ผูน้�าในโรงเรยีนของฉันใหก้ารฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเพือ่ใหฉั้น
ประสบความส�าเรจ็

G.	 ผูป้กครองทีโ่รงเรยีนของฉันตอ่ตา้นการเปลีย่นแปลง 
H.	 ผูป้กครองในโรงเรยีนของฉันชอบทีจ่ะใชก้าร 

ประเมนิ ดว้ยคะแนนสะสม แทนทีจ่ะใชค้ะแนน 

สอบเพือ่วดัความเขา้ใจของนักเรยีน

I.	 ผูป้กครองทีโ่รงเรยีนของฉันสนับสนุนวธิกีารสอนใหม่ๆ

J.	 ผูป้กครองในโรงเรยีนของฉันอา้แขนรบันักเรยีน 
ทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนหอ้งเรยีน

K.	 ผูป้กครองทีโ่รงเรยีนของฉันมสีว่นรว่มอยา่งมากกบั 

สิง่ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน

ครทูีม่คีะแนนรวมอยูใ่นสามอนัดบัแรกของครทูกุคนในแตล่ะ 

การวดั ไดร้บัการกลา่วขานวา่อยูใ่นกลุม่ "สงู" ในเร ือ่งความ 

คดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้การใชเ้ทคโนโลยเีชงิเปลีย่นแปลง  
หรอืวฒันธรรมโรงเรยีนทีใ่หก้ารสนับสนุน
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ภาคผนวก C: วธิกีาร

ระยะการวจิยัเชงิคณุภาพ

ในฤดใูบไมร้ว่งปี 2018 Gallup ไดไ้ปเยีย่มโรงเรยีน 12 แหง่ทัว่
ประเทศเพือ่ระบลุกัษณะของความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้และ
ตรวจสอบวา่เทคโนโลยสีามารถสง่ผลกระทบตอ่การเรยีนรูนี้ไ้ด ้
อยา่งไร รวมถงึอปุสรรคทีม่อียูส่�าหรบัการน�าไปใชใ้นหอ้งเรยีน ใน
ระหวา่งการเยีย่มชมแตล่ะคร ัง้ นักวจิยัไดส้งัเกตการสอนในวชิา
ตา่งๆ และถามค�าถามอยา่งไม่เป็นทางการเกีย่วกบัการมสีว่นรว่ม
ในกจิกรรมเฉพาะของนักเรยีน เพือ่เสรมิขอ้สงัเกตเหลา่นี ้Gallup 
ยงัไดส้มัภาษณค์ร ูผูป้กครอง และผูบ้รหิาร เกีย่วกบัมุมมองของ
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูแ้ละวธิกีารน�าเทคโนโลยมีาใชใ้น
หอ้งเรยีน 

Gallup เลอืกโรงเรยีนทีม่คีวามหลากหลายในดา้นขนาด 
การควบคมุ ทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตร ์สถานะทางเศรษฐกจิและ
สงัคม และตวัแทนระดบัเกรดช ัน้เรยีน โรงเรยีน 11 แหง่ใช ้
แบบจ�าลองเทคโนโลย ี"หน่ึงเคร ือ่งตอ่หน่ึงคน" ดว้ยอปุกรณ ์
Apple (MacBook หรอื iPad) และโรงเรยีนแหง่หน่ึงใชแ้บบ
จ�าลองเทคโนโลย ี"หน่ึงเคร ือ่งตอ่หน่ึงคน" โดยใชอ้ปุกรณ ์
Google Chromebook

ระยะการวจิยัเชงิปรมิาณ
ในเดอืนมนีาคมและเมษายน 2019 Gallup ไดท้�าการส�ารวจ  
ทางเว็บ ของคร ูผูป้กครอง และนักเรยีน เพือ่หาปรมิาณความ 

คดิสรา้งสรรคใ์นโรงเรยีน ความสมัพนัธร์ะหวา่งความคดิ 
สรา้งสรรคแ์ละเทคโนโลย ีและผลกระทบตอ่ผลลพัธข์อง 
นักเรยีน การส�ารวจทัง้สามชดุด�าเนินการผ่าน  
Gallup Panel ™ Gallup Panel เป็นกลุม่ทีอ่งิตามความ 

น่าจะเป็นของผูใ้หญใ่นสหรฐัอเมรกิาประมาณ 100,000  
คน ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผูเ้ขา้รว่มทางเว็บ ผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดจะ 

ไดร้บัการคดัเลอืกผ่านการสุม่ตวัอยา่งแบบ การโทรแบบ 
สุม่ตวัเลข (RDD) หรอืแบบตามทีอ่ยู ่(ABS) เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

กลุม่นีเ้ป็นตวัแทนของประชากรผูใ้หญใ่นสหรฐัฯ ทัง้หมด

ส�าหรบัการส�ารวจผูป้กครองและนักเรยีน Gallup ไดสุ้ม่เลอืก
ผูป้กครองที ่Gallup คาดวา่จะมบีตุรในเกรด K-12 Gallup 
สมัภาษณผู์ป้กครองของเด็ก 2,673 คนทีม่ลีกูอยา่งนอ้ยหน่ึง
คนในเกรด K-12 และนักเรยีน 853 คนในเกรด 6-12 Gallup 
ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจนจากพ่อแม่และ
ผูป้กครองตามกฎหมายกอ่นสมัภาษณเ์ด็ก ในครวัเรอืนทีม่เีด็ก
ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมากกวา่หน่ึงคน โปรแกรมจะสุม่เลอืก
เด็กทีผู่ป้กครองควรนึกถงึเมือ่กรอกแบบส�ารวจ 



ความคดิสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรู ้42 ลขิสทิธิ ์© 2019 Gallup, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์

ส�าหรบัการส�ารวจของคร ูGallup ไดส้มัภาษณค์รทูีท่�างานเต็ม 

เวลา 1,036 คน โดยสุม่เลอืกครทูีส่อนเกรด K-12 ในปัจจบุนั  
ในบางกรณี (เชน่รปูที ่3 และ 5) ผลลพัธจ์ากกลุม่ตวัอยา่ง 
นักเรยีนเกรด 6-12 และจากกลุม่ตวัอยา่งครเูกรด K-12  
จะถกูน�ามาเปรยีบเทยีบกนัโดยตรง เพือ่ประสทิธภิาพในการ 

เปรยีบเทยีบ นักวจิยัไดต้รวจสอบวา่สิง่ทีค่น้พบจากครเูกรด 6-12  
น้ัน ไม่ไดแ้ตกตา่งจากทีไ่ดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งครทูัง้หมด

ผลลพัธจ์ากการส�ารวจแตล่ะชดุจากทัง้สามชดุไดร้บัการถว่ง 

น�า้หนักเพือ่ค�านึงถงึความน่าจะเป็นของการเลอืก Gallup  
ยงัถว่งน�า้หนักขอ้มูลเพือ่ค�านึงถงึผูท้ีไ่ม่ตอบแบบส�ารวจ Gallup  
ยงัถว่งน�า้หนักกลุม่ตวัอยา่งนักเรยีนตามเป้าหมายจาก  
National Center for Education Statistics (NCES)  
โดยพจิารณาจากระดบัเกรด เช ือ้ชาต/ิชาตพินัธุข์องนักเรยีน  
และประเภทโรงเรยีน (รฐักบัเอกชน) Gallup ถว่งน�า้หนักกลุม่ 

ตวัอยา่งผูป้กครองโดยใชเ้ป้าหมายทีจ่ดัท�าโดย Census  
Current Population Survey โดยพจิารณาจากอาย ุเพศ  
ระดบัการศกึษา สถานะโทรศพัท ์ภมูภิาคส�ามะโนประชากร  
และเชือ้ชาต/ิชาตพินัธุ ์Gallup ถว่งน�า้หนักกลุม่ตวัอยา่งครตูาม 

เป้าหมายทีจ่ดัท�าโดยกระทรวงศกึษาธกิารของสหรฐัอเมรกิาโดย 

พจิารณาจาก เพศ อาย ุเช ือ้ชาต/ิชาตพินัธุ ์ปีประสบการณ ์ระดบั 
โรงเรยีน และประเภทโรงเรยีน (รฐักบัเอกชน) 

คา่เกณฑ์ค์วามผดิพลาดทีร่ายงานทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

ในการศกึษานีร้วมถงึ ผลกระทบจากการออกแบบค�านวณ 
ส�าหรบัการถว่งน�า้หนัก

	• ส�าหรบัผลลพัธท์ีพ่จิารณาจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดของ 

นักเรยีน คา่เกณฑ์ค์วามผดิพลาดในการสุม่ตวัอยา่งคอื  
±6.1 เปอรเ์ซน็ต ์ทีร่ะดบัความเชือ่มั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์

	• ส�าหรบัผลลพัธท์ีพ่จิารณาจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดของ 

ผูป้กครอง คา่เกณฑ์ค์วามผดิพลาดในการสุม่ตวัอยา่งคอื  
±2.5 เปอรเ์ซน็ต ์ทีร่ะดบัความเชือ่มั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์

	• ส�าหรบัผลลพัธท์ีพ่จิารณาจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดของ 

คร ูคา่เกณฑ์ค์วามผดิพลาดในการสุม่ตวัอยา่งคอื  
±5.0 เปอรเ์ซน็ต ์ทีร่ะดบัความเชือ่มั่น 95 เปอรเ์ซน็ต ์

นอกเหนือจากขอ้ผดิพลาดในการสุม่ตวัอยา่งแลว้ การใช ้
ถอ้ยค�าค�าถาม และความยากเชงิปฏิบิตัใินการท�าแบบส�ารวจ  
ยงัสามารถท�าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด หรอือคต ิในผลการส�ารวจ 
ความคดิเห็นได ้

รายงานนีไ้ดร้บัการพฒันาโดย Gallup จากเงนิทนุทีจ่ดัหาโดย  
Apple Inc. ผลการส�ารวจและขอ้สรปุเป็นของ Gallup 




