ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

มา ต รฐ า นเกี่ ย ว กับ ลิ ข สิ ท ธิ ์
้
่ นกรรมสิทธิ ์ ข ้อมูลทีจดลิ
่
์
่
เอกสารนี ประกอบด
้วยงานวิจยั ทีเป็
ขสิทธิและเป็
นเครืองหมายการค
้าของ Gallup, Inc. ดังนั้น
่
กฎหมายและบทลงโทษระหว่างประเทศและในประเทศทีร่ ับประกันการคุ ้มครองสิทธิบต
ั ร ลิขสิทธิ ์ เครืองหมายการค
้า
่
่
้
และความลับทางการค ้า จะปกป้ องความคิด แนวคิด และค�ำแนะน� ำทีเกียวข ้องภายในเอกสารนี
้
่ อยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ สามารถดาวน์โหลดและ/หรือคัดลอกได ้ หากส�ำเนาทังหมดยั
้
ทังเอกสารและ/หรื
อข ้อมูลทีมี
งคงมีคำ�
่
่ บกรรมสิทธิอื์ นๆ
่ อยูใ่ นข ้อมูลและ/หรือเอกสารนั้นๆ ห ้ามมิให ้ท�ำการ
ประกาศของลิขสิทธิ ์ เครืองหมายการค
้า และประกาศเกียวกั
่
้
เปลียนแปลงข
้อมูลภายในเอกสารนี โดยมิ
ได ้ร ับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก Gallup, Inc.

้
้ มทังหมด
้
การอ ้างอิงใดๆ ถึงเอกสารนี ้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
อบางส่วน ในเว็บเพจใดๆ จะต ้องมีการระบุลงิ ค ์กลับไปยังเอกสารดังเดิ
์ ภายใต ้สิทธิบต
่
่ นเจ ้าของหรือควบคุม
การส่งข ้อมูลนี ้ ไม่ให ้ตีความว่า เป็ นการให ้สิทธิใดๆ
ั ร ลิขสิทธิ ์ หรือเครืองหมายการค
้าทีเป็
่ ้
โดย Gallup เว ้นแต่วา่ จะมีการระบุไว ้โดยช ัดแจ ้งในทีนี

่
้
ห ้ามมิให ้ท�ำการเปลียนแปลงข
้อมูลภายในเอกสารนี โดยมิ
ได ้ร ับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก Gallup, Inc.
®
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™
่
่
่ ทังหมด
้
Gallup , Q และ Gallup Panel เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Gallup, Inc. เครืองหมายการค
้าและลิขสิทธิอื์ นๆ
เป็ นทร ัพย ์สินของเจ ้าของนั้นๆ

สารบัญ
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บทสรุปส�ำหร ับผูบ้ ริหาร

5

2

่
เกียวกั
บการศึกษา
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การเตรียมความพร ้อม
้ อวั
่ นข ้างหน้า
นักเรียนวันนี เพื

ปัจจัยในการเติมเต็มความ
คิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

อุปสรรคในการขยายความคิด
สร ้างสรรค ์ในการเรียน
รู ้ด ้วยเทคโนโลยี

ภาคผนวก
A: การเข ้าถึงเทคโนโลยีในโรงเรียนของสหร ัฐอเมริกา
่ ป
B: การวัดผลเพือสรุ

4

C: วิธก
ี าร

บทบาทของเทคโนโลยีใน
ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้
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1
บทสรุปส�ำหร บั ผู ้บริหาร

่ ้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ท่ามกลางแรงกดดันอย่างต่อเนื่ องเพือให
่ ำหนด โรงเรียนต่างๆ ในสหร ัฐอเมริกาได ้ใช ้รูปแบบการ
ทีก�
้ มทีมั
่ กจะขาดเรืองการปร
่
เรียนการสอนแบบดังเดิ
ับใช ้ให ้เข ้า
่ กเรียนจ�ำเป็ นต ้องมีในการเรียนรู ้และเติบโต ใน
กับแต่ละคนทีนั
่ ความซ ับซ ้อนมากขึนตลอดเวลา
้
โลกและแรงงานทีมี
ทุกวันนี ้
่
นักเรียนต ้องเชียวชาญในทั
กษะการแก ้ปัญหาและการคิดเชิง
่
่
่
วิพากษ ์ทีจ�ำเป็ น เพือทีจะประสบความส�ำเร็จในอนาคต แม้ว่า
่ วนใหญ่ยงั ไม่
เศรษฐกิจจะหยุดชะงักก็ตาม งานในอนาคต ซึงส่
่
ได ้นึ กถึงมาก่อน ต ้องการบุคคลทีสามารถพัฒนาวิธก
ี ารใหม่ๆ
่ ้างสรรค ์เพือแก
่
ทีสร
้ไขปัญหา กระบวนการสร ้างสรรค ์นี ้ จะไม่
้
เป็ นผลหากใช ้การท่องจ�ำโดยไม่ใช ้ความคิดหรือการท่องซ�ำๆ
่ นวิธก
ซึงเป็
ี ารสอนหลักในปัจจุบน
ั แต่จะได ้ผลด ้วยการส่งเสริม
ผ่านความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

จากการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนี ้ Gallup พบการ
่ ำคัญในการน� ำความคิดสร ้างสรรค ์เข ้ามาใช ้
สนับสนุ นทีส�
่
ในการเรียนรู ้และผลลัพธ ์ทีคาดว่
าจะช่วยในการเตรียม
ความพร ้อมนักเรียนให ้เป็ นพนักงานและเป็ นพลเมืองของ
่ ประสิทธิผลและประสบความส�ำเร็จ ครู ผูป้ กครอง
โลกทีมี
่
และนักเรียน ต่างแสดงความเห็นด ้วยอย่างกว ้างขวางเกียวกั
บ
การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง และยึดตามโครงงาน ด ้วยการสนับสนุ น
่ วยให ้นักเรียนเรียนรู ้ในรูป
ของเทคโนโลยีแนวนวัตกรรมใหม่ ทีช่
แบบใหม่
้
่ ้จากงาน
ในหน้าต่อไปนี จะแสดงรายละเอี
ยดข ้อมูลส�ำคัญทีได
้
่
่
่
่
วิจยั นี เกียวกับสิงทีครู ผูป้ กครอง และนักเรียนเชือว่าโรงเรียน
่ ้นักเรียนประสบความส�ำเร็จ
ในสหร ัฐอเมริกาต ้องการเพือให

ในปี 2019 Gallup ได ้ท�ำการศึกษาตัวแทนระดับประเทศ
่ ำรวจหาขอบเขตการส่งเสริมความคิดสร ้างสรรค ์
เพือส�
่
ในการเรียนรู ้ในห ้องเรียนของชาวอเมริกน
ั ขอบเขตทีครู
ผูป้ กครอง และนักเรียนให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์
่ ำรวจว่าความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียน
ในการเรียนรู ้ และเพือส�
่
่
รู ้ได ้ร ับการสนับสนุ นจากการใช ้เทคโนโลยีเพือการเปลี
ยนแปลง
้
่ ้
อย่างไร รวมทังผลลั
พธ ์ทีได
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่ ้
ข ้อมูลส�ำคัญทีได
1

่ ำคัญเชิงบวกส�ำหร ับนักเรียน ซึงจะได
่
ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้ก่อให ้เกิดผลลัพธ ์ทีส�
้ร ับการปร ับปรุง
่
้
่
เพิมเติมให ้ดีขนหากครูใช
ึ
้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างเต็มที

่ ้างสรรค ์ และยึดตามโครงงาน มีแนวโน้มมากกว่าครูคนอืนๆ
่ ทีจะบอกได
่
ครูทมั
ี่ กมอบหมายกิจกรรมทีสร
้ว่านักเรียนของตนแสดง
่
่
่ นเอกลักษณ์ และการ
เป้ าหมายการเรียนรู ้และพัฒนาทีหลากหลาย รวมถึงการสร ้างความมันใจในตนเอง การใช ้จุดแข็งทีเป็
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ ์และการแก ้ปัญหา กว่า 75% ของครูทน�ี่ ำความคิดสร ้างสรรค ์มาใช ้ในการเรียนรู ้กล่าวว่า
่ ทใช
้ บอ
้ ถงึ 60%
นักเรียนของตนมักจะแสดงให ้เห็นถึงทักษะการแก ้ปัญหา ในขณะทีครู
ี่ ้เทคนิ คเหล่านี ไม่
่ ยนักจะค ้นพบผลลัพธ ์นี ไม่
่ มก
่ โครงงาน และใช ้เทคโนโลยี ว่าเป็ นงานทีดี
่ กว่า ตัวอย่างเช่น
มีผลงานจ�ำนวนมากมายของนักเรียน ทีครู
ั จะให ้คะแนนงานทีมี
่
่
่
้นดีกว่าการมอบหมายงาน
ครูมากกว่า 8 ใน 10 คนกล่าวว่า โครงงานทีรวมเทคโนโลยี
เข ้าไว ้ในลักษณะเพือการเปลี
ยนแปลงนั
แบบเดิม ในแง่ของการปร ับให ้เข ้ากับการเรียนรู ้ของนักเรียนแต่ละคน ท�ำให ้นักเรียนรู ้สึกเป็ นเจ ้าของการเรียนรู ้ของตนเอง และ
่
ช่วยให ้นักเรียนเชือมโยงกั
บโลกความเป็ นจริง
่
่
่ ำหนดวิธก
นักเรียนมีแนวโน้มทีจะได
้สัมผัสกับความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้ เมือครูใช
้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพือก�
ี าร
่
้
่
่
่
เรียนรู ้ใหม่ เช่น ผ่านกิจกรรมทีมีการชีน� ำตนเอง และมีโครงงาน ทีรวมมัลติมเี ดีย ความเป็ นจริงเสริม และเครืองมือดิจต
ิ อลอืนๆ
่
่
่
่ งเสริมความคิด
ไว ้ด ้วย ครูทน�
ี่ ำแล็ปท็อปและแท็บเล็ตมาใช ้ในลักษณะเพือการเปลี
ยนแปลง
มีแนวโน้มทีจะมอบหมายโครงงานที
ส่
สร ้างสรรค ์มากกว่าถึง 2.5 เท่า

2

่
ครูและผูป้ กครองเห็นพ้องต ้องกันว่า ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้สร ้างแรงบันดาลใจให ้เกิดผลลัพธ ์ทีดี
กว่าวิธก
ี ารเรียนรู ้แบบเดิม

่
่ ด ครูและผูป้ กครองจะเลือกทักษะการเรียนรู ้ทีเกี
่ ยวข
่
่
เมือถามว่
า ผลการเรียนรู ้ใดส�ำคัญทีสุ
้องกับความคิดสร ้างสรรค ์ เพือเตรี
ยม
่
่ ของ
ตัวเด็กให ้พร ้อมส�ำหร ับอนาคต ครูและผูป้ กครองให ้ความส�ำคัญกับผลลัพธ ์เกียวกั
บความคิดสร ้างสรรค ์และรูปแบบอืนๆ
่ ยวกั
่
่ ่ งของผูป้ กครองกล่าวว่าเป็ น
พัฒนาการทีเกี
บความรู ้ความเข ้าใจ เช่น การคิดเชิงวิพากษ ์ ตัวอย่างเช่น ประมาณครึงหนึ
่ “ส�ำคัญมาก” ทีลู
่ กจะได ้แนวคิดของตนเองเกียวกั
่
่ างๆ ด ้วยวิธอี น
เรือง
บวิธแี ก ้ปัญหา (51%) และให ้ลูกลองท�ำสิงต่
ื่ แม้วา่ จะไม่
่
่
ได ้ผลก็ตาม (49%) และ 64% ของครูและผูป้ กครองกล่าวว่าการคิดเชิงวิพากษ ์เป็ นผลการเรียนรู ้ทีส�ำคัญทีสุดอย่างหนึ่ งของ
นักเรียน
่
87% ของครู และ 77% ของผูป้ กครองเห็นด ้วยว่าแนวทางการสอนทีรวมเอาความคิ
ดสร ้างสรรค ์ไว ้ในกระบวนการเรียนรู ้
่
้
ให ้ประโยชน์ทมากขึ
ี
นแก่นักเรียน
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3

่
่ ้เป็ นตัวชีวั้ ดการเรียนรู ้
ผูป้ กครองและครูสว่ นใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของการทดสอบเพือสร
้างมาตรฐาน ทีใช
ของนักเรียน

่ าวว่าเป็ นเรือง
่ “ส�ำคัญมาก” ทีบุ
่ ตรหลานจะต ้องเรียนรู ้วิธท
่
มีผูป้ กครองเพียง 13% ทีกล่
ี จะท�
ี่ ำได ้ดีในการทดสอบเพือสร
้าง
่
้
่
่
มาตรฐาน ยิงไปกว่านัน มีครูเพียง 12% ทีคิดว่าการทดสอบเพือสร ้างมาตรฐานเป็ นการวัดผลการเรียนรู ้ของนักเรียนได ้เป็ น
่ นว่า ผลการเรียนรู ้ทีส�
่ ำคัญทีสุ
่ ดจะต ้องมี “การท�ำคะแนนได ้ดีในการทดสอบ
อย่างดี มีผูป้ กครองเพียง 4% และครูเพียง 1% ทีเห็
่
เพือสร ้างมาตรฐาน” รวมอยูด
่ ้วย
่ ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในลักษณะเพือการเปลี
่
่
โดยครูกล่าวว่าแผนการสอนทีใช
ยนแปลงจะดี
กว่าส�ำหร ับนักเรียน ในการ
่
่ เรี
่ ยนรู ้ได ้นานขึน้ (71%)
เชือมโยงการเรี
ยนรู ้กับโลกความเป็ นจริง (81%) สอนทักษะการคิดเชิงวิพากษ ์ (76%) และร ักษาสิงที

4

่ งเสริมความคิด
นักเรียนในห ้องเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบน
ั ใช ้เวลาเพียงเล็กน้อยในการท�ำกิจกรรมทีส่
สร ้างสรรค ์

้ จะมีความส�ำคัญ แต่การศึกษานี แสดงให
้
แม้ว่าการท่องจ�ำและการท่องซ�ำๆ
้เห็นถึงการให ้ความส�ำคัญมากเกินไปกับกระบวนการ
้
้
่
่
เหล่านี นักเรียนส่วนใหญ่ต ้องการใช ้เวลามากขึนในกิจกรรมทีช่วยให ้พวกเขาเห็นว่าการเรียนรู ้ของพวกเขาเกียวข
้องกับปัญหา
่ าวว่าพวกเขามักจะท�ำงานตามโครงงานทีสามารถ
่
ในชีวต
ิ จริงนอกห ้องเรียนอย่างไร อย่างไรก็ตามมีนักเรียนเพียง 26% เท่านั้นทีกล่
่
่
น� ำไปใช ้ในชีวต
ิ จริง ห ้าสิบสองเปอร ์เซ็นต ์ของครูกล่าวว่านักเรียนมักท�ำงานตามโครงงานดังกล่าวอย่างต่อเนื อง ซึงแสดงให ้เห็น
ว่าแนวความคิดของครูไม่ตรงกับนักเรียน
่
นอกจากนี ้ การวิจยั ยังแสดงให ้เห็นว่ากิจกรรมของนักเรียนมักมุ่งเน้นไปทีความคิ
ดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้น้อยลง แม้วา่ จะ
่
มีคณ
ุ ค่าและความเห็นพ้องทีได ้ร ับการยอมร ับอย่างกว ้างขวางในหมู่ครูและผูป้ กครองก็ตาม
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่
วัฒนธรรมการสนับสนุ นและการท�ำงานร่วมกัน การฝึ กอบรม และความเป็ นอิสระในการลองสิงใหม่
ๆ เป็ น
่
้
ปัจจัยส�ำคัญทีช่วยให ้ครูน�ำความคิดสร ้างสรรค ์มาสูก
่ ารเรียนรู ้มากขึน

่
ครูมแี นวโน้มทีจะให
้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์มากขึน้ หากพวกเขารู ้สึกว่าผู ้น� ำโรงเรียนและผู ้ปกครองสนับสนุ น
่ าวว่า ผู ้น� ำในโรงเรียนให ้อิสระแก่พวกเขาในการลองสิงใหม่
่
่
ความพยายามของพวกเขา ผู ้ทีกล่
ๆ และการฝึ กฝนทีตนต
้องการ
่
้
้
่
่ บสนุ น
เพือให ้ประสบความส�ำเร็จนัน มีแนวโน้มมากขึนทีจะเน้นความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้ และใช ้เทคโนโลยีในรูปแบบทีสนั
่ ได ้ร ับการสนับสนุ น
กระบวนการนั้นมากกว่าผู ้ทีไม่
การท�ำงานร่วมกันระหว่างครูด ้วยกันส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีอย่างสร ้างสรรค ์: โดย 83% ของครูกล่าวว่าพวกเขาได ้แนวคิด
่ ทีรู่ ้จักเป็ นการส่วนตัว
ในการน� ำแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร ์มาใช ้กับแผนการสอนจากครูคนอืนๆ
สำำ�หรั ับนัักเรีียนแล้ ้ว วิิธีนี้้�
ี จะเป็็ นประโยชน์์และมีีทิศ
ิ ทางที่่�ชั ัดเจน
อย่่างไม่่เคยเป็็ นมาก่่อน ผู้้�ปกครองและครููมีค
ี วามเชื่่�อเหมืือนกัันว่่า
เมื่่�อนัักการศึึกษายอมรั ับความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�และใช้ ้
เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง นัักเรีียนจะได้ ้ประโยชน์์
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แต่่น่่าเสีียดายที่่�โรงเรีียนจำำ�นวนมากใช้ ้แนวทางแบบเดิิมหรืือใช้ ้
เทคโนโลยีีใหม่่ในรููปแบบดั้้�งเดิิม งานวิิจัยั นี้้�ได้ ้แสดงให้ ้เห็็น
ความจำำ�เป็็ นในการปรั ับจำำ�นวนนัักเรีียนที่่�เรีียนรู้้�ในแบบ
ที่่�เข้ ้ากัับตนเอง เพื่่�อเป็็ นนัักแก้ ้ปััญหาที่่�สร้ ้างสรรค์ ์ในอนาคต
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่
เกียวกั
บการศึกษา
การวััดความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์เชิิงคุุณภาพ
และเชิิงปริิมาณในการเรีียนรู้้�

คำำ�จำำ�กััดความของความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�

Gallup ได้ ้ทำำ�การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณเพื่่�อประเมิิน
ขอบเขตที่่�ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�เกิิดขึ้้�นในห้ ้องเรีียน
ทั่่�วประเทศ การรั ับรู้้�แนวทางนี้้� อุุปสรรคในการนำำ�ไปใช้ ้ และ
บทบาทของเทคโนโลยีีในกระบวนการนี้้�

สำำ�หรั ับการวิิจัยั นี้้� ผู้้�เข้ ้าร่่วมจะได้ ้รั ับคำำ�จำำ�กััดความดัังต่่อไปนี้้�
เพื่่�อสร้ ้างความเข้ ้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์ ์ของการ
ศึึกษา: “ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์คืือความสามารถในการ
จิินตนาการถึึงวิิธีก
ี ารใหม่่ๆ ในการแก้ ้ปััญหา การเข้ ้าหา
ความท้ ้าทาย การเชื่่�อมต่่อหรืือการสร้ ้างผลิิตภััณฑ์ ์ ความ
คิิดสร้ ้างสรรค์ ์ไม่่ได้ ้ขึ้้�นอยู่่�กัับสููตร แต่่อยู่่�ที่่�การคิิดที่่�เกี่่�ยวข้ ้อง
กัับการค้ ้นพบและการสอบถาม”

ในเดืือนกัันยายน-พฤศจิิกายน 2018 นัักวิิจัยั ของ Gallup
ได้ ้เยี่่�ยมชมโรงเรีียน 12 แห่่งทั่่�วสหรั ัฐอเมริิกาซึ่่�งได้ ้รั ับการระบุุ
ว่่าเป็็ นผู้้�นำำ�ด้ ้านนวััตกรรมและการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์อย่่างต่่อเนื่่�อง โรงเรีียนมีีความหลากหลายใน
แง่่ของขนาด ระดัับเกรด ที่่�ตั้้�งทางภููมิศ
ิ าสตร์ ์ และสถานะ
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมของนัักเรีียน วััตถุุประสงค์ ์คืือ เพื่่�อ
ตรวจสอบแนวทางปฏิิบัติ
ั ที่่�ดี
ิ ที่่�สุ
ี ด
ุ ในการส่่งเสริิมความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ในห้ ้องเรีียน K-12
ผลจากการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพถููกนำำ�มาใช้ ้เพื่่�อแสดงพััฒนาการ
ของการสำำ�รวจเชิิงปริิมาณที่่�ลงพื้้�นที่่�ในเดืือนมีีนาคมและ
เมษายนของปีี 2019 โดยมีีกลุ่่�มตััวอย่่างครูู ผู้้�ปกครอง และ
นัักเรีียนที่่�เป็็ นตััวแทนของประเทศ เป้้ าหมายของนัักวิิจัยั คืือ
การหาจำำ�นวนสถานะของความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในโรงเรีียน ความ
สััมพัันธ์ ์ระหว่่างความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์และเทคโนโลยีี และผล
กระทบที่่�รั ับรู้้�ได้ ้ต่่อผลลััพธ์ ์ของนัักเรีียน สำำ�หรั ับรายละเอีียด
วิิธีก
ี ารที่่�ครบถ้ ้วน โปรดดููที่่�ภาคผนวก C
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คำำ�จำำ�กััดความนี้้�สะท้ ้อนให้ ้เห็็นในแนวทางการเรีียนรู้้�ที่่�เปิิ ด
โอกาสให้ ้นัักเรีียนแสดงออกในรููปแบบที่่�พััฒนาทัักษะการคิิด
เชิิงวิิพากษ์ ์และการแก้ ้ปััญหาต่่างๆ ครููที่่�ใช้ ้ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์
ในการเรีียนรู้้�จะใช้ ้เทคนิิ คที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็ นศููนย์ ์กลาง รวมถึึง
งานมอบหมายที่่�ยึึดตามโครงงานที่่�ต้ ้องการให้ ้นัักเรีียนคิิดวิิธีแี ก้ ้
ปััญหาของตนเอง ตลอดจนงานมอบหมายที่่�มีีการชี้้�นำำ�ตนเอง
ซึ่่�งให้ ้ข้ ้อมููลแก่่นัักเรีียนเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�พวกเขาต้ ้องการเรีียนรู้้�
เทคโนโลยีีสามารถใช้ ้เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์และเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนได้ ้ รายงานนี้้�อ้ ้างถึึง
“การใช้ ้เทคโนโลยีีเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง” ว่่าเป็็ นการใช้ ้
เทคโนโลยีีในกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�เปิิ ดโอกาสใหม่่ๆ
สำำ�หรั ับครููในการถ่่ายทอดข้ ้อมููล และเปิิ ดโอกาสให้ ้นัักเรีียน
แสดงออกถึึงการเรีียนรู้้�ในแบบที่่�พวกเขาจะไม่่สามารถทำำ�ได้ ้
หากปราศจากเทคโนโลยีีนี้้� สิ่่�งนี้้�ตรงกัันข้ ้ามกัับการใช้ ้
เทคโนโลยีีเชิิงทดแทน ซึ่่�งแทนที่่�เครื่่�องมืือแบบเดิิม
(กระดาษและดิินสอ) ด้ ้วยแท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์ ์เพื่่�อ
ทำำ�งานแบบเดีียวกััน เช่่น กรอกใบงาน ทำำ�แบบทดสอบปรนััย
หรืือเขีียนเรีียงความ การใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิงทดแทนไม่่ได้ ้ใช้ ้
ประโยชน์์จากศัักยภาพสููงสุุดของเทคโนโลยีี เพื่่�อช่่วยให้ ้
นัักเรีียนเรีียนรู้้�ในรููปแบบที่่�เหมาะสมกัับตนมากที่่�สุุด
เพื่่�อดึึงความเข้ ้าใจและศัักยภาพในการสร้ ้างสรรค์ ์ของ
พวกเขาออกมา
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ความคิดสร ้างสรรค ์ (น.):

ความสามารถในการจินตนาการถึงวิธก
ี ารใหม่ๆ ในการแก ้ปัญหา การ
่
เข ้าหาความท ้าทาย การเชือมต่
อ หรือการสร ้างผลิตภัณฑ ์ ความคิด
้
่ ยวข
่
สร ้างสรรค ์ไม่ได ้ขึนอยู
ก
่ บั สูตร แต่อยูท
่ การคิ
ี่
ดทีเกี
้องกับการค ้น
พบและการสอบถาม
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การเตรีียมความพร้ ้อมนัักเรีียนวัันนี้้�เพื่่�อวัันข้ ้างหน้้า
เมื่่�อพระราชบััญญััติิ No Child Left Behind ของรั ัฐบาลกลาง
กลายเป็็ นกฎหมายในปีี 2001 โรงเรีียนในสหรั ัฐอเมริิกาได้ ้ระดม
ความคิิดเกี่่�ยวกัับมาตรฐานและการทดสอบ เจตนาโดยรวมเป็็ นสิ่่�ง
ที่่�ดีี คืือเพื่่�อปิิ ดช่่องว่่างระหว่่างโรงเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงและ
โรงเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ�� โดยกำำ�หนดเป้้ าหมายประสิิทธิิภาพ
ที่่�รั ัฐกำำ�หนด เพื่่�อให้ ้แน่่ ใจว่่านัักเรีียนทุุกคนจะได้ ้รั ับการศึึกษาที่่�
ตรงตามมาตรฐานคุุณภาพขั้้�นต่ำำ��เป็็ นอย่่างน้้อย สิ่่�งที่่�ผู้้�กำำ�หนด
นโยบายที่่�สนัับสนุุ นการกำำ�หนดมาตรฐานนี้้�ไม่่สามารถเข้ ้าใจได้ ้
อย่่างเต็็มที่่�ก็็คือื การเน้้นที่่�ผลการทดสอบและการประเมิินแบบ
ปรนััย จะทำำ�ให้ ้นัักการศึึกษาต้ ้องให้ ้ความสำำ�คััญกัับการท่่องจำำ�โดย
ไม่่ใช้ ้ความคิิดหรืือการท่่องซ้ำำ��ๆ

อย่่างไรก็็ ตามทัักษะที่่�นัักเรีียนต้ ้องการเพื่่�อประสบความสำำ�เร็็จ
ในศตวรรษที่่� 21 กลัับเป็็ นไปในทิิศทางตรงกัันข้ ้าม ในสภาพ
แวดล้ ้อมสมััยใหม่่ที่่�เต็็มไปด้ ้วยข้ ้อมููล ผู้้�คนจำำ�เป็็ นต้ ้องประเมิิน
และสัังเคราะห์ ์ข้ ้อมููลที่่�ป้้อนเข้ ้ามาให้ ้มากขึ้้�นกว่่าเดิิม และใช้ ้
ข้ ้อมููลเหล่่านั้้�นเพื่่�อหาข้ ้อสรุุปที่่�สมเหตุุสมผล ใน
“The Future of Jobs Report 2018” ของ
World Economic Forum ได้ ้จััดอัันดัับความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์
การคิิดเชิิงวิิพากษ์ ์ และการแก้ ้ปััญหาอยู่่�ใน 10 ทัักษะที่่�เป็็ นที่่�
ต้ ้องการมากที่่�สุุดในปััจจุุบัน
ั และในอนาคต1 การพััฒนาทัักษะ
เหล่่านี้้� จำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�ผสมผสานแนวทาง
การเรีียนรู้้�แบบดั้้�งเดิิมและการเรีียนรู้้�ด้ ้วยนวััตกรรมใหม่่ ที่่�ใช้ ้
ประโยชน์์จากเครื่่�องมืือที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ของเรา รวมถึึงเทคโนโลยีีใหม่่ๆ

ครููและผู้้�ปกครองเชื่่�อว่่ากลยุุทธ์ ์ทางการศึึกษาที่่�ส่่งเสริิมความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์และทัักษะการเรีียนรู้้�สำำ�คััญๆ นั้้�น มีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุด

87%

77%
25%

87% ของครูู และ 77%
ของผู้้ ป
� กครอง เห็็นว่่า “แนวทาง
การสอนที่่�สร้ ้างแรงบัันดาลใจใน
ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในกระบวนการ
เรีียนรู้้� ทำำ�ให้ ้ต้ ้องทำำ�งานหนััก
ขึ้้�น แต่่ให้ ้ผลตอบแทนที่่�มากขึ้้�น
สำำ�หรั ับ [นัักเรีียน/ลููกของฉััน]”

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

9

ครููและผู้้�ปกครองเชื่่�อว่่าการคิิดเชิิงวิิพากษ์ ์ การแก้ ้ปััญหา และความ
อยากรู้้�อยากเห็็นที่่�จะเรีียนรู้้�ด้ ้วยตนเอง เป็็ นผลการเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดอย่่างหนึ่่�ง

่ ำคัญ
รู ป ที่ 1: เปอร ์เซ็นต ์ของผู ป
้ กครองและครู ทจั
ี่ ดล�ำดับผลลัพธ ์ทีส�
่
ทีสุดสามประการ
ผูป้ กครอง  

ครู

64
64

� ดเชิงวิพากษ ์
การเรียนรู ้ทีจะคิ

การเรียนรู ้ทักษะการแก ้ปัญหา

ไม่มข
ี ้อมูล

51
36
40

การพัฒนาความอยากรู ้อยากเห็นของ
�
นักเรียนทีจะเรี
ยนรู ้นอกหอ้ งเรียน

19

� างานร่วมกับผูอ้ น
การเรียนรู ้ทีจะทํ
ื�

การเรียนรู ้วินัยในตนเอง

29
14

�
การมีประสบการณ์การเรียนรู ้ทีมี
ความหมายเป็ นการส่วนตัว
การสร ้างความมั�นใจในตนเอง

9

การมีประสบการณ์การเรียนรู ้ที�
�
เชือมโยงนั
กเรียนเข ้ากับโลก

การเตรียมตัวเข ้ามหาวิทยาลัย

2

10

14

9
7

ภายนอกสหรฐั อเมริกา

�
การทําคะแนนได ้ดีในการทดสอบเพือ
สร ้างมาตรฐาน

42

แม้้แต่่เป้้ าหมายที่่�ใช้ ้งานได้ ้จริิง เช่่น “การเตรีียมตััวเข้ ้า
มหาวิิทยาลััย” และ “การเตรีียมตััวเข้ ้าทำำ�งาน” ก็็ยังั
ถืือว่่ามีีความสำำ�คััญน้้อยกว่่าการพััฒนาทัักษะทาง
ความคิิดที่่�จะช่่วยให้ ้นัักเรีียนบรรลุุเป้้ าหมายเหล่่านั้้�น
และเป้้ าหมายอื่่�นๆ ตลอดชีีวิต
ิ ของพวกเขา

17
14

การเรียนรู ้ทักษะเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที� 21

การได ้เกรดดี

43

22

20

การเตรียมตัวเข ้าทํางาน

การเข ้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

33

เมื่่�อครููและผู้้�ปกครองได้ ้รั ับการนำำ�เสนอผลการเรีียนรู้้�
ที่่�หลากหลาย และขอให้ ้เลืือกสิ่่�งที่่�พวกเขาคิิดว่่าสำำ�คััญ
ที่่�สุุด 3 สิ่่�ง ผลที่่�ได้ ้คืือ การคิิดเชิิงวิิพากษ์ ์และความ
อยากรู้้�อยากเห็็นที่่�จะเรีียนรู้้�ด้ ้วยตนเอง เป็็ นสิ่่�งที่่�เลืือก
กัันมากที่่�สุุดจากทั้้�งสองกลุ่่�ม ในขณะที่่�ครููยังั เลืือก
ทัักษะการแก้ ้ปััญหาอีีกด้ ้วย (รููปที่่� 1) แม้้จะมีีความ
ต้ ้องการทัักษะเหล่่านี้้� แต่่นายจ้ ้างมัักพบว่่า ทัักษะ
เหล่่านี้้�ไม่่มีใี นผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััยใน
ปััจจุุบัน
ั การสำำ�รวจผู้้�จััดการการจ้ ้างงานในปีี 2018
พบว่่า มีีความแตกต่่างที่่�สำำ�คััญในการให้ ้คะแนนระหว่่าง
ความสำำ�คััญเทีียบกัับความพร้ ้อม ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับทัักษะ
การคิิดเชิิงวิิพากษ์ ์ ความสามารถในการวิิเคราะห์ ์/แก้ ้
ปััญหาที่่�ซั ับซ้ ้อน และความสามารถในการสร้ ้างสรรค์ ์
สิ่่�งใหม่่ๆ/มีีความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ของผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาปััจจุุบัน
ั 2

17

5
3
1

มีผูป้ กครองเพียง 4% และครูเพียง
่ นว่า ผลการเรียนรู ้ทีส�
่ ำคัญ
1% ทีเห็
่ ดจะต ้องมี “การท�ำคะแนนได ้ดีในการ
ทีสุ
่
ทดสอบเพือสร
้างมาตรฐาน” รวมอยูด
่ ้วย

10
11

4
1

Gallup (2018) Forging Pathways to Purposeful Work: The Role of Higher Education
สืืบค้ ้นจาก https://www.gallup.com/education/248222/gallup-bates-purposeful-work-2019.aspx
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ผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่ (59%) เชื่่�อว่่า เป็็ นเรื่่�อง “สำำ�คััญมาก”
ที่่�นัักเรีียนจะต้ ้องทำำ�งานตามโครงงานที่่�สามารถนำำ�มาใช้ ้
ในชีีวิต
ิ จริิงได้ ้ ประมาณครึ่่�งหนึ่่�งยัังเชื่่�อว่่า เป็็ นเรื่่�อง “สำำ�คััญ
มาก” ที่่�นัักเรีียนจะต้ ้องมีีความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการจััดการ
กัับปััญหา รวมถึึงการมีีความคิิดของตนเองเกี่่�ยวกัับวิิธีแี ก้ ้
ปััญหาเหล่่านั้้�น และลองใช้ ้วิิธีอื่่�
ี นๆ ในการทำำ�เช่่นนั้้�น

ผู้้�ปกครองชอบประสบการณ์์การ
เรีียนรู้้�ที่่�ต้ ้องการให้ ้นัักเรีียนประยุุกต์ ์
ใช้ ้สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�อย่่างสร้ ้างสรรค์ ์

�
รูู ป ที่่� 2: [ถามผู้้ ป
� กครอง] จากระดัับการให้้คะแนนตั้้งแต่่
1 ถึึง 5 โดยที่่� 5 หมายถึึงสำำ�คััญมากและ 1 หมายถึึงไม่่สำำ�คัญ
ั เลย การ
�
ที่่�บุุตรของคุุณมีีประสบการณ์์การเรีียนรู้้ �ต่่อไปนี้้ ที่่�โรงเรีี
ยน มีีความสำำ�คััญต่่อคุุณเพีียงใด
เปอร์ ์เซ็็นต์ ์ของผู้้ที่� พูู
่� ดว่่า "สำำ�คััญมาก"

�
ทํางานตามโครงงานทีสามารถ
ใช ้งานได ้ในชีวต
ิ จริง

59

51

�
มีแนวคิดของตนเองเกียวกั
บวิธแี ก ้ปัญหา

� างๆ ด ้วยวิธอี น
ลองทําสิงต่
ื�
แม้ว่าจะไม่ได ้ผลก็ตาม

49

� ้สิงที
� �
ทํางานตามโครงงานทีใช
ตนเองได ้เรียนรู ้ในวิชาต่างๆ

40

ตัดสินใจด ้วยตนเองว่าจะแสดงออกถึง
� ได
� ้เรียนรู ้อย่างไร
สิงที

34

� ได
� ้เรียนรู ้โดยใช ้
ฝึ กฝนสิงที
�
แบบฝึ กหัดและการท่องซําๆ

30

18

จดจําข ้อเท็จจริงและคําจํากัดความ

เรียนรู ้วิธท
ี จะทํ
ี� าได ้ดีในการทดสอบ
�
เพือสร
้างมาตรฐาน

13
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11

การท่่องซ้ำำ��ๆ และการท่่องจำำ�ยัังคง
เป็็ นบรรทััดฐานสำำ�หรั ับนัักเรีียน
ในปััจจุุบัน
ั
แม้ ้ผู้้�ปกครองจะให้ ้ความสำำ�คััญกัับการมอบหมายงานที่่�
สามารถนำำ�ไปใช้ ้ในโลกแห่่งความเป็็ นจริิง มีีเพีียง 26%
ของนัักเรีียนบอกว่่าพวกเขาใช้ ้เวลากัับการมอบหมาย
งานลัักษณะนี้้� ครููมีแี นวโน้้มที่่�จะบอกว่่านัักเรีียนมัักจะ
ทำำ�งานตามโครงงานดัังกล่่าว (52%) แสดงให้ ้เห็็นความ
ขััดแย้ ้งกัันระหว่่างสิ่่�งที่่�ครููเชื่่�อว่่าพวกเขากำำ�ลัังประสบ
ความสำำ�เร็็จ กัับความเข้ ้าใจของนัักเรีียนเกี่่�ยวกัับงานที่่�
อยู่่�ในมืือ ดููเหมืือนว่่า มีีความจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ครููจะต้ ้อง
สื่่�อสารกัับนัักเรีียนให้ ้ชั ัดเจนยิ่่�งขึ้้�นว่่า บทเรีียนของตน
เกี่่�ยวข้ ้องกัับโลกแห่่งความเป็็ นจริิงอย่่างไร

12

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

ห ้าสิบสองเปอร ์เซ็นต ์ของครู
้
ทังหมดกล่
าวว่านักเรียนมัก
่ การ
ท�ำงานตามโครงงานทีมี
ใช ้งานได ้จริง อย่างไรก็ตาม มี
่ นด ้วย
นักเรียนเพียง 26% ทีเห็
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�
�
�
�
รูู ป ที่่� 3: สิ่่งเหล่่
านี้้ เกิิดขึ้้
ยนบ่่อยเพีียงใด บ่่อยมาก บ่่อย บางครั้้ง� แทบจะไม่่ หรืือไม่่เกิิดขึ้้นเลย
นในโรงเรีี
เปอร ์เซ็นต ์ของนักเรียนและครูที่บอกว่าแต่ละกิจกรรมเกิดขึน้ "บ่อยมาก" หรือ "บ่อย"
นักเรียน  

ครู

นักเรียนจดจําข ้อเท็จจริงและคําจํากัดความ

58

36
49

� พวกเขาได
�
นักเรียนฝึ กฝนสิงที
้เรียนรู ้โดยใช ้
�
แบบฝึ กหัดและการท่องซําๆ

57

44
45

นักเรียนมีแนวคิดของตนเอง
�
เกียวกั
บวิธแี ก ้ปัญหา
�
นักเรียนเรียนรู ้วิธท
ี ําได ้ดีในการทดสอบเพือสร
้าง
มาตรฐาน

43

31

� มี
นักเรียนอภิปรายหัวข ้อทีไม่
�
คําตอบทีถูกหรือผิด

36

� างๆ ด ้วยวิธอี น
นักเรียนลองทําสิงต่
ื�
แม้ว่าจะไม่ได ้ผลก็ตาม

36
35

นักเรียนทําโครงงานหรืองานทีร� บั มอบหมายซึง�
� เรี
� ยนรู ้ในวิชาต่างๆ
ใช ้สิงที

26

นักเรียนทําโครงงานหรืองานทีร� บั มอบหมายที�
สามารถนํ าไปใช ้ในชีวต
ิ จริง

23

นักเรียนตัดสินใจเองว่าจะแสดง
� พวกเขาเรี
�
สิงที
ยนรู ้อย่างไร

56
40
41
52

36

16
18

นักเรียนเผยแพร่หรือแชร ์โครงงานกับบุคคล
ภายนอกชนเรี
ั� ยนหรือโรงเรียน

11
10

� พวกเขาเรี
�
�ั ย น
นักเรียนเลือกสิงที
ยนในชนเรี

นัักเรีียนมีีแนวโน้้มมากกว่่าครููที่่�จะบอกว่่าพวกเขาใช้ ้เวลา
มากในการจดจำำ�ข้ ้อเท็็จจริิงหรืือคำำ�จำำ�กััดความ - 58%
เทีียบกัับ 36% ตามลำำ�ดัับ อย่่างไรก็็ตาม ทั้้�งนัักเรีียนและ
ครููต่า่ งพููดว่่า นัักเรีียนมัักจะฝึึ กฝนสิ่่�งที่่�ได้ ้เรีียนรู้้�โดยใช้ ้
แบบฝึึ กหััดและการท่่องซ้ำำ��ๆ

นัักเรีียนและครููมัก
ั จะพููดในทำำ�นองเดีียวกัันว่่า นัักเรีียนมัักจะ
มีีแนวคิิดของตนเองเกี่่�ยวกัับวิิธีแี ก้ ้ปััญหา (44% เทีียบกัับ
45% ตามลำำ�ดัับ) ลองทำำ�สิ่่�งต่่างๆ ด้ ้วยวิิธีที่่�
ี แตกต่่าง (36%
เทีียบกัับ 40%) และทำำ�งานตามโครงงานที่่�รวมสิ่่�งที่่�พวกเขา
ได้ ้เรีียนรู้้�ในวิิชาต่่างๆ (35% เทีียบกัับ 41%)
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นัักเรีียนส่่วนใหญ่่บอกว่่า ต้ ้องการใช้ ้เวลามากขึ้้�นในกิิจกรรมที่่�ให้ ้
ข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับเส้ ้นทางการศึึกษา เช่่น เลืือกสิ่่�งที่่�เรีียนในชั้้�นเรีียน
และเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหััวข้ ้อที่่�พวกเขาสนใจมากที่่�สุุด

นัักเรีียนต้ ้องการใช้ ้เวลามากขึ้้�น
ในกิิจกรรมที่่�มีีการชี้้�นำำ�ตนเอง
และกิิจกรรมที่่�เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�
กัับโลกแห่่งความจริิง

กิิจกรรมอื่่�นๆ อีีกสองกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนส่่วนใหญ่่ต้ ้องการใช้ ้
เวลามากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยให้ ้พวกเขาเห็็นว่่าสิ่่�งที่่�เรีียนเกี่่�ยวข้ ้องกัับ
ปััญหาในชีีวิต
ิ จริิงนอกห้ ้องเรีียนอย่่างไร คืือ 1) การทำำ�งานตาม
โครงงานที่่�สามารถนำำ�ไปใช้ ้ในโลกแห่่งความเป็็ นจริิง และ
2) การเผยแพร่่หรืือแชร์ ์โครงงานกัับบุุคคลภายนอกชั้้�นเรีียน
หรืือโรงเรีียน

�
รูู ป ที่่� 4: [ถามนัักเรีียน] สำำ�หรั ับกิิจกรรมของโรงเรีียนแต่่ละอย่่างต่่อไปนี้้ โปรดระบุุ
ว่าคุ
่ ณ
ุ รู้้ �สึึกว่่าคุณ
ุ ใช้้เวลามากเกิินไป
�
เวลาเหมาะสม หรืือใช้้เวลากัับกิิจกรรมนั้้นน้้อยเกิินไป
% มากเกิินไป        

� ฉั
� นเรียนในชนเรี
�ั ย น
การเลือกสิงที
การทําโครงงานหรืองานทีร� บั มอบหมายที�
สามารถนํ าไปใช ้ในชีวต
ิ จริง
� มเกียวกั
�
การเรียนรู ้เพิมเติ
บ
�
� ด
หัวข ้อทีฉันสนใจมากทีสุ
การเผยแพร่หรือการแบ่งปันโครงงานกับบุคคล
ภายนอกชนเรี
ั� ยนหรือโรงเรียนของฉัน
� ฉั
� นได ้เรียนรู ้ใน
การแสดงสิงที
� ้างสรรค ์
รูปแบบทีสร
� างๆ
การลองวิธก
ี ารใหม่ๆ ในการทําสิงต่
�
การทํางานในโครงงานเพือ
�
�
แสดงออกถึงสิงทีฉันได ้เรียนรู ้

1

26

1

การทํางานร่วมกับนักเรียน
� ในโครงงาน
คนอืนๆ

14
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73

3

61

37

5

59

43

52

6

50

44

5

51

43

10

61
24

29
50

25

17

59

24

18

59

23

35

การจดจําข ้อเท็จจริงหรือคําจํากัดความ
การทํางานบนใบงานออนไลน์
หรือแบบกระดาษ

% น้้อยเกิินไป

38

การเตรียมความพร ้อมสําหรบั การ
ทดสอบและการตอบคําถาม
� ฉั
� นได ้เรียนรู ้โดยใช ้
การฝึ กฝนสิงที
�
แบบฝึ กหัดและการท่องซําๆ

% เหมาะสม        

22
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50
65

15
12

“

ด้ ้วยชุุมชนออนไลน์์ ไซต์ ์แบ่่งปัันเนื้้�อหา และแอปจำำ�นวนนัับไม่่ถ้ ้วน
ที่่�ช่่วยให้ ้พวกเขานำำ�ผลงานของพวกเขาไปสู่่�รููปแบบที่่�เผยแพร่่ได้ ้
นัักเรีียนจึึงมีีโอกาสแบ่่งปัันการเรีียนรู้้�และความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ของ
พวกเขากัับโลกภายนอกห้ ้องเรีียน ดัังที่่�ครููคนหนึ่่�งกล่่าวไว้ ้ว่่า “การ
ที่่�นัักเรีียนต้ ้องการให้ ้ผู้้�คนเห็็นผลงานของพวกเขานั้้�นเป็็ นสิ่่�งที่่�ดีี
มากของ[นัักเรีียน] พวกเขาได้ ้เปลี่่�ยนความคิิดไปเป็็ น ‘ฉัันต้ ้องการ
ให้ ้งานของฉัันมีีจุด
ุ มุ่่�งหมายและถููกนำำ�ไปใช้ ้’ ซึ่่�งตรงข้ ้ามกัับ ’ฉััน
ต้ ้องการทำำ�คะแนนสอบ 93 แทนที่่�จะเป็็ น 91’”
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การที่นักเรียนต้องการให ้ผู้คน
เห็นผลงานของพวกเขานั้น
่ มากของ[นักเรียน]
เป็ นสิงที่ดี
พวกเขาได ้เปลี่ยนความคิด
ไปเป็ น ‘ฉันต้องการให ้งาน
ของฉันมีจด
ุ มุง่ หมายและถก
ู
่
น�ำไปใช ้’ ซึงตรงข
้ามกับ
‘ฉันต้องการท�ำคะแนนสอบ
93 แทนที่จะเป็ น 91’
— ครู

“

การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับนัักเรีียนและครููของ Gallup แสดงให้ ้เห็็น
ว่่ากิิจกรรมดัังกล่่าวช่่วยให้ ้นัักเรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนรู้้�ได้ ้
อย่่างไร นัักเรีียนเกรด 7 คนหนึ่่�งอธิิบายว่่า งานวิิดีโี อที่่�กำำ�กัับตนเอง
ในห้ ้องเรีียนวิิทยาศาสตร์ ์ของเธอ กระตุ้้�นให้ ้มีีการค้ ้นหาหััวข้ ้อที่่�
นัักเรีียนสนใจมากที่่�สุุดเพิ่่�มเติิม “[ครููของเรา] ให้ ้เราเลืือกหััวข้ ้อ
ที่่�จะทำำ�วิิดีโี อแล้ ้วค้ ้นคว้ ้าเกี่่�ยวกัับหััวข้ ้อนี้้�ให้ ้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�เรา
ต้ ้องการในการทำำ�วิิดีโี อนี้้� - ทำำ�ให้ ้เราได้ ้เรีียนรู้้�อย่่างมากมายเกี่่�ยวกัับ
หััวข้ ้อใดหััวข้ ้อหนึ่่�ง” หลัังจากทำำ�งานเสร็็จแล้ ้ว นัักเรีียนจะดููวิดี
ิ โี อ
ทั้้�งหมดเพื่่�อเรีียนรู้้�จากงานของแต่่ละคน

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้
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5
4
อุปสรรคในการขยายความ
บทบาทของเทคโนโลยีี
ในความ
คิดสร ้างสรรคในการเรี
์
ยนรู ้
ดสร้างสรรค์
้
ใ์ นการเรีียนรู้้�
ดคิิ้วยเทคโนโลยี
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บทบาทของเทคโนโลยีีในความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็วขึ้้�น ทำำ�ให้ ้เกิิดความ
รั ับผิิดชอบเพิ่่�มเติิมในโรงเรีียนในการช่่วยให้ ้นัักเรีียนพััฒนา
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อให้ ้ประสบความสำำ�เร็็จ นั่่�นหมายความว่่า
ไม่่ใช่่แค่่ทำำ�ความคุ้้�นเคยกัับเทคโนโลยีีดิจิิ ต
ิ อล แต่่ยังั ต้ ้อง
มอบประสบการณ์์การกำำ�กัับตนเองที่่�สร้ ้างความสามารถ
ในการสร้ ้างสรรค์ ์ของนัักเรีียน เพื่่�อนำำ�ไปใช้ ้ในสถานการณ์์
ใหม่่ๆ Gallup พบว่่าเทคโนโลยีีการศึึกษาช่่วยให้ ้ครููสามารถ
บรรลุุเป้้ าหมายทั้้�งสองได้ ้ หากนัักเรีียนสามารถเข้ ้าถึึง
เทคโนโลยีีนี้้�ได้ ้อย่่างกว้ ้างขวาง ในการเยี่่�ยมชมโรงเรีียนทั่่�ว
ประเทศที่่�ใช้ ้แบบจำำ�ลองเทคโนโลยีี "หนึ่่�งเครื่่�องต่่อหนึ่่�งคน"
นัักวิิจัยั ได้ ้เห็็นนัักเรีียนใช้ ้แท็็บเล็็ตและแล็็ปท็็อปเพื่่�อ
ประสบการณ์์การมีีส่ว่ นร่่วมที่่�หลากหลาย ตั้้�งแต่่การ
ออกแบบกรวยจรวดไปจนถึึงการสำำ�รวจวััดพุุทธเสมืือน
จริิงแบบอิินเทอร์ ์แอคทีีฟ

เทคโนโลยีีเป็็ นที่่�แพร่่หลาย แต่่ส่ว่ น
ใหญ่่ใช้ ้ในการทำำ�งานแบบดั้้�งเดิิมที่่�
สามารถทำำ�ได้ ้ด้ ้วยเครื่่�องมืืออื่่�นๆ
โรงเรีียนในสหรั ัฐอเมริิกามีีความก้ ้าวหน้้าอย่่างมากในการ
ทำำ�ให้ ้เด็็กๆ สามารถเข้ ้าถึึงเทคโนโลยีีได้ ้ (ดููภาคผนวก A)
ในช่่วง 20 ปีี ที่่�ผ่่านมา เขตการศึึกษาหลายแห่่งได้ ้นำำ�แบบ
จำำ�ลองคอมพิิวเตอร์ ์สำำ�หรั ับนัักเรีียนแบบ "หนึ่่�งเครื่่�องต่่อหนึ่่�ง
คน" มาใช้ ้โดยนัักเรีียนแต่่ละคนสามารถเข้ ้าถึึงคอมพิิวเตอร์ ์
แล็็ปท็็อปหรืือแท็็บเล็็ตเพื่่�อใช้ ้ระหว่่างปีี การศึึกษาได้ ้ ปััจจุุบัน
ั
มีีนัักเรีียนประมาณ 8 ใน 10 คนกล่่าวว่่า พวกเขาใช้ ้
แท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์ ์เพื่่�อเรีียนรู้้�ที่่�โรงเรีียนทุุกวััน (51%)
หรืือสองสามวัันต่่อสััปดาห์ ์ (30%)

นักเรียนประมาณ 8 ใน 10 คนกล่าวว่า พวก
่ ยนรู ้ที่
เขาใช ้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร ์เพือเรี
โรงเรียนทุกวัน หรือสองสามวันต่อสัปดาห ์
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แม้ ้ว่่าการเข้ ้าถึึงเทคโนโลยีีจะแพร่่หลาย แต่่อรรถประโยชน์์ของ
มัันก็็มีจำำ�กั
ี
ด
ั เมื่่�อนัักการศึึกษาไม่่ได้ ้ใช้ ้มัันอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
ครููและนัักเรีียนมัักจะพููดว่่าพวกเขามัักจะใช้ ้แท็็บเล็็ตหรืือ
คอมพิิวเตอร์ ์สำำ�หรั ับกิิจกรรมที่่�มีีโอกาสน้้อยในการใช้ ้ความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ เช่่น การเขีียนเอกสาร การติิดตามงานที่่�มอบหมาย
และการตอบคำำ�ถามหรืือทำำ�แบบทดสอบทั่่�วไป

งานดัังกล่่าวไม่่สามารถใช้ ้ประโยชน์์จากศัักยภาพของ
เทคโนโลยีีในการมีีส่ว่ นร่่วมกัับนัักเรีียนได้ ้เต็็มที่่� และส่่งเสริิม
การคิิดเชิิงลึึกโดยการเปลี่่�ยนลัักษณะของกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�ของพวกเขา การใช้ ้แล็็ปท็็อปและแท็็บเล็็ตในรููปแบบที่่�ปรั ับ
เปลี่่�ยนหรืือกำำ�หนดกระบวนการเรีียนรู้้�ใหม่่ เช่่น การทำำ�งาน
ตามโครงงานมััลติิมีเี ดีีย หรืือสััมผััสกัับสิ่่�งต่่างๆ นอกห้ ้องเรีียน
ที่่�พวกเขาไม่่สามารถสััมผััสได้ ้ เป็็ นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่บ่อ
่ ย

เทคโนโลยีีในโรงเรีียนไม่่ได้ ้ถููกใช้ ้อย่่างเต็็มศัักยภาพ
41%

68%
25%

41% ของครูู และ 68% ของ
นัักเรีียน กล่่าวว่่านัักเรีียนมัักใช้ ้
เทคโนโลยีีในการเขีียนเอกสาร

13%

25%
25%
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มีีเพีียง 13% ของครูู และ 25%
ของนัักเรีียน รายงานว่่า ใช้ ้
เทคโนโลยีีเพื่่�อดููหรืือศึึกษาสิ่่�งต่่างๆ ซึ่่�ง
ไม่่สามารถทำำ�ได้ ้หากไม่่มีเี ทคโนโลยีีนี้้�
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้
รู ป ที่ 5: ครู ขอให้คุณท�ำแต่ละอย่างต่อไปนี โดยใช้แท็
บเล็ตหรือคอมพิวเตอร ์ในโรงเรียน บ่อยเพียงใด
เปอร ์เซ็นต ์ของนักเรียนและครูที่บอกว่าแต่ละกิจกรรมเกิดขึน้ "บ่อยมาก" หรือ "บ่อย"
นักเรียน  

ครู

เขียนเอกสาร

ทําการวิจยั

53

32

ทําแบบทดสอบและตอบคําถาม

48

36

วิเคราะห ์ข ้อมูล

43

27

เรียนรู ้ด ้วยตัวเอง

41

35

� ฉั
� นได ้เรียนรู ้โดยใช ้การท่อง
ฝึ กฝนสิงที
� และแบบฝึ กหัด
ซําๆ

32

22

สร ้างงาน เช่น โครงงานมัลติมเี ดีย ศิลปะ วิดโี อ หรือ
ออกแบบแผนโครงงานโดยใช ้แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร ์

31
31

21
13

39
36

10

อ่านหนังสือเรียน

ครููที่่�ใช้ ้ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการ
เรีียนรู้้�และใช้ ้เทคโนโลยีีเพื่่�อการ
เปลี่่�ยนแปลงมัักจะเห็็นผลลััพธ์ ์ของ
นัักเรีียนในเชิิงบวก

54

41

สร ้างงานนํ าเสนอ

�
เห็นหรือสัมผัสบางสิงบางอย่
างนอกหอ้ งเรียนอย่างที�
ฉันไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสมาก่อน

64

46

� นได ้รบั มอบหมาย
ติดตามงานทีฉั

� ้สิงที
� ฉั
� นได ้เรียนรู ้
สร ้างโครงงานทีใช
�
ในวิชาหรือชนเรี
ั� ยนอืนๆ

68

41

25

ครููมากกว่่าสามในสี่่� (77%) ยอมรั ับว่่านัักเรีียนได้ ้เรีียนรู้้�มาก
ที่่�สุุดเมื่่�อพวกเขาสามารถแสดงออกในสิ่่�งที่่�พวกเขารู้้�ได้ ้อย่่าง
สร้ ้างสรรค์ ์ Gallup ได้ ้สร้ ้างการวััดผลสรุุป 2 แบบ คืือ แบบ
วััดการให้ ้สำำ�คััญของครููในเรื่่�องความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการ
เรีียนรู้้� และอีีกแบบหนึ่่�งที่่�วััดขอบเขตที่่�พวกเขาใช้ ้เทคโนโลยีี
ในเชิิงเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อหาข้ ้อมููลเชิิงปริิมาณว่่าแนวทางการ
สอนส่่งผลต่่อสิ่่�งที่่�นัักเรีียนเรีียนรู้้�อย่่างไร (ภาคผนวก B แสดง
คำำ�ถามในแบบสำำ�รวจที่่�รวมกัันเพื่่�อสร้ ้างการวััดผลแต่่ละครั้้�ง)
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85%

77%

ของครู

ของครู

ครูู มากกว่่าสามในสี่่� ยอมรั ับว่่า
นัักเรีียนได้ ้เรีียนรู้้�มากที่่�สุุดเมื่่�อ
่ ่
พวกเขาสามารถแสดงออกในสิงที
พวกเขารู ้ได ้อย่างสร ้างสรรค ์

85% ของครูู ที่่�ให้ ้คะแนนทั้้�ง
ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�
่
และการใช ้เทคโนโลยีเชิงเปลียนแปลงสู
ง
กล่าวว่านักเรียนของพวกเขามักจะ
แสดงทักษะการแก ้ปัญหา

77%
ของครู

ครูทนั
ี่ กเรียนมีประสบการณ์ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้
่
มีแนวโน้มทีจะรายงานผลลั
พธ ์เชิงบวกส�ำหร ับทักษะการเรียน
รู ้ห ้าในหกทักษะ แปดสิบห ้าเปอร ์เซ็นต ์ของครูทให
ี่ ้คะแนน
ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้และการใช ้เทคโนโลยีเชิง
่
เปลียนแปลงสู
ง กล่าวว่านักเรียนของพวกเขามักจะแสดง
่ ได ้
ทักษะ การแก ้ปัญหา เทียบกับ 50% ของครูทก
ุ คนทีไม่
คะแนนความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้สูง โดยรวมแล ้ว
่ ่ งกล่าวว่านักเรียนของพวกเขามัก
มีครูนอ้ ยกว่าครึงหนึ
่ นผลลัพธ ์ที่
จะแสดงให ้เห็นถึงการคิดเชิงวิพากษ ์ ซึงเป็
้
่
ทังครูและผูป้ กครองถือว่าส�ำคัญทีสุด อย่างไรก็ตาม
่ นถึ
้ ง 65% ในกลุม
ตัวเลขดังกล่าวเพิมขึ
่ ครูทให
ี่ ้คะแนน

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้สูง แต่ใช ้เทคโนโลยีใน
แบบเชิงทดแทน และ 74% ในกลุม
่ ผูท้ เน้
ี่ นความคิด
สร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้และการใช ้เทคโนโลยี
่
เชิงเปลียนแปลง

20

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

่ ยวข
่
ผลลัพธ ์จะคล ้ายกันกับผลลัพธ ์ของนักเรียนทีเกี
้องกับ
่
่
่
การสร ้างความเชือมัน ตัวอย่างเช่น ในขณะที 38% ของครูใน
่ ความคิดสร ้างสรรค ์ต�ำ่ บอกว่านักเรียนมักใช ้จุดแข็งที่
กลุม
่ ทีมี
้ มขึ
่ นเป็
้ น 65% ในกลุม
เป็ นเอกลักษณ์ ตัวเลขนี เพิ
่ ผูท้ เน้
ี่ น
ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้ แต่ใช ้เทคโนโลยีเชิงทดแทน
่ นเกียวกั
่
และ 82% ในกลุม
่ ทีเน้
บความคิดสร ้างสรรค ์ใน
่
การเรียนรู ้และใช ้เทคโนโลยีในรูปแบบเชิงเปลียนแปลง
่
มีความเห็นต่างกันมากในเรืองการให ้ความส�ำคัญมาก
้
่ นความคิดสร ้างสรรค ์ในกิจกรรม
ขึนในการเรี
ยนรู ้ทีเน้
่
้
่ วยให ้นักเรียนสามารถ
ทีต ้องมีการชีน� ำตนเอง ซึงช่
่ น
ส�ำรวจความสนใจและท�ำโครงงานในรูปแบบทีเป็
่
ธรรมชาติทสุ
ี ดส�ำหร ับพวกเขา
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รู ป ที่ 6: เปอร ์เซ็นต ์ของครู ทบอกว่
ี่
านักเรียนของพวกเขาแสดงทักษะการเรียนรู ้แต่ละอย่าง "บ่อยมาก" หรือ "บ่อยครง"
ั้
ผลลัพธ ์แบ่งตามระดับการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค ์ในการเรียนรู้ของครู และการใช ้เทคโนโลยีเชิงทดแทนเทียบกับเชิงเปลี่ยนแปลง
ให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์น้อยลง โดยไม่คำ� นึ งถึงการใช ้เทคโนโลยี
ให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์ การใช ้เทคโนโลยีเชิงทดแทนมากขึน้
่
ให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์ การใช ้เทคโนโลยีเชิงเปลียนแปลงมากขึ
น้

มีส่วนร่วมในการแก ้ปัญหา

แสดงใหเ้ ห็นถึงการคิดเชิงวิพากษ ์

� พวกเขาได
�
รกั ษาสิงที
้เรียนรู ้

�
เชือมโยงวิ
ชาต่างๆ เข ้าด ้วยกัน

�
�
�
มีการเรียนรู ้อย่างลึกซึงในเนื
อหาเฉพาะเรื
อง

�
การทําคะแนนได ้ดีในการทดสอบเพือ
สร ้างมาตรฐาน

50

75

85

0%

100%

38

65

74

0%

100%

49

64

74

0%

100%

35

70 71

0%

100%

27

49

0%

59
100%

32

41 46

0%

100%

ในรูปที่ 6 และรูปที่ 7 ความแตกต่างของ 8 เปอร ์เซ็นต ์หรือน้อยกว่านั้นไม่มน
ี ัยส�ำคัญทางสถิตท
ิ ระดั
ี่ บ p <.05

่ ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้น้อยกว่ากล่าวว่า
การอ่านข้อมู ล: กราฟแรกระบุวา่ 50% ของครูทงหมดที
ั้
ให
้
่
้
นักเรียนมักมีสว่ นร่วมในการแก ้ปัญหา ตัวเลขนี เพิมขึนถึง 75% ในกลุม
่ ครูทมั
ี่ กมอบหมายกิจกรรมสร ้างสรรค ์ แต่ใช ้เทคโนโลยีใน
่
แบบเชิงทดแทนเป็ นส่วนใหญ่ และ 85% ในกลุม
่ ผูท้ มอบหมายกิ
ี่
จกรรมสร ้างสรรค ์และใช ้เทคโนโลยีในแบบเชิงเปลียนแปลงมากขึ
น้
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รูู ป ที่่� 7: เปอร์ ์เซ็็นต์ ์ของครูู ที่่�บอกว่่านัก
ั เรีียนของพวกเขาแสดงให้้เห็็นสััญญาณของการสร้้างความมั่่�นใจ "บ่่อยมาก" หรืือ
�
"บ่่อยครั้้ง"
ผลลัพธ ์แบ่งตามระดับการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค ์ในการเรียนรู้ของครู และการใช ้เทคโนโลยีเชิงทดแทนเทียบกับเชิงเปลี่ยนแปลง
ให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์น้อยลง โดยไม่คำ� นึ งถึงการใช ้เทคโนโลยี
ให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์ การใช ้เทคโนโลยีเชิงทดแทนมากขึน้
่
ให ้ความส�ำคัญกับความคิดสร ้างสรรค ์ การใช ้เทคโนโลยีเชิงเปลียนแปลงมากขึ
น้

� นเอกลักษณ์ของตน
ใช ้จุดแข็งทีเป็

� พวกเขาเรี
�
แสดงสิงที
ยนรู ้
� ้างสรรค ์
ในรูปแบบทีสร

� �นใจในตนเอง
เป็ นนักเรียนทีมั

รบั ผิดชอบต่อการเรียนรู ้ของตนเอง

�
แสดงความตืนเต
้น
�
เกียวกั
บการเรียนรู ้

�
�
ความเต็มใจทีจะเสี
ยง

รู ้สึกมั�นใจในความสามารถของตนในการ
�
�
จัดการกับเนื อหาที
ยาก

�
� ม
ความอยากรู ้อยากเห็นอย่างมากทีจะเรี
ยนรู ้เพิมเติ
�
�
�
เกียวกับเรืองทีอยู่นอกเหนื อแผนการสอน

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

82

0%

100%

27

58

73

0%

100%

45

72 74

0%

100%

33

52

68

0%

100%

42

65 69

0%

100%

29

52

63

0%

100%

35

62 68

0%

100%

34
0%

61 66
100%

ในรููปที่่� 6 และรููปที่่� 7 ความแตกต่่างของ 8 เปอร์ ์เซ็็นต์ ์หรืือน้้อยกว่่านั้้�นไม่่มีนั
ี ัยสำำ�คััญทางสถิิติที่่�
ิ ระดัับ p <.05

22

65

39
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ครูทรี่ ักษาบรรยากาศของความคิดสร ้างสรรค ์สูง มักจะพูดว่านักเรียน
มักแสดงสัญญาณของพัฒนาการทางความคิดและการสร ้างความมั่นใจ
้ อครูใช
่
้เทคโนโลยี
ในกรณี สว่ นใหญ่ ผลลัพธ ์เหล่านั้นมีแนวโน้มมากขึนเมื
่ บสนุ นความคิดสร ้างสรรค ์
่
สนั
ในแบบเชิงเปลียนแปลงที
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โดยทั่่�วไปผลการศึึกษาแสดงให้ ้เห็็นว่่าเทคโนโลยีีการศึึกษา
ในตััวมัน
ั เอง ไม่่ได้ ้เป็็ นตััวขัับเคลื่่�อนหลัักของผลลััพธ์ ์ของ
นัักเรีียนที่่�ดีีขึ้้�น แต่่ผลกระทบส่่วนใหญ่่มาจากการช่่วยครูู
ปรั ับรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�กระตืือรืือร้ ้นมากขึ้้�น ซึ่่�งจะสร้ ้าง
ความสามารถในการสร้ ้างสรรค์ ์ของนัักเรีียน ครููที่่�นัักเรีียน
ใช้ ้แล็็ปท็็อปและแท็็บเล็็ตในรููปแบบเชิิงเปลี่่�ยนแปลงมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะฝึึ กฝนความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�มากกว่่า 2.5 เท่่า
นั่่�นทำำ�ให้ ้การแยกผลของความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์และการใช้ ้
เทคโนโลยีีเป็็ นเรื่่�องยาก เนื่่�องจากความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ที่่�ได้ ้รั ับ
การสนัับสนุุ นจากการใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิงเปลี่่�ยนแปลง มัักจะช่่วย
ให้ ้นัักเรีียนบรรลุุผลการเรีียนรู้้�เชิิงบวก

่ บสนุ น
ความคิดสร ้างสรรค ์ทีสนั
โดยการใช ้เทคโนโลยีเชิง
่
เปลียนแปลงมั
กจะช่วย
ให ้นักเรียนบรรลุผลการ
เรียนรู ้ในเชิงบวก

ครููเชื่่�อว่่างานที่่�ต้ ้องใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิง
เปลี่่�ยนแปลงจะมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า
Gallup พบว่่าครููชอบแผนการสอนที่่�ส่่งเสริิมความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ผ่่านการใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิงเปลี่่�ยนแปลงมากกว่่า
แผนการสอนที่่�ใช้ ้วิิธีก
ี ารแบบเดิิมๆ มากกว่่า Gallup นำำ�เสนอ
แผนการสอนสองแผนให้ ้กัับครูู ทั้้�งสองแผนกล่่าวถึึงหััวข้ ้อ
เดีียวกััน โดยแผนชุุดหนึ่่�งรวมงานมอบหมายแบบดั้้�งเดิิม เช่่น
รายงานหรืืองานนำำ�เสนอ ในขณะที่่�แผนอีีกชุุดหนึ่่�งรวมงานที่่�
มอบหมายให้ ้ทำำ�ได้ ้โดยใช้ ้แล็็ปท็็อปหรืือแท็็บเล็็ตของนัักเรีียน
เท่่านั้้�น เช่่น วิิดีโี อ บล็็อก หรืือหนัังสืือแบบอิินเตอร์ ์แอคทีีฟ

24
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ครููมีแี นวโน้้มที่่�จะบอกว่่า งานที่่�เน้้นเทคโนโลยีีเป็็ นศููนย์ ์กลางจะ
ดีีกว่่าสำำ�หรั ับผลลััพธ์ ์เกืือบทั้้�งหมด (รููปที่่� 8) - มากกว่่า
8 ใน 10 กล่่าวว่่าจะดีีกว่่าถ้ ้าปรั ับการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนให้ ้
เป็็ นเฉพาะคน ให้ ้ความเป็็ นเจ้ ้าของแก่่พวกเขา และช่่วยให้ ้
พวกเขาเชื่่�อมต่่อกัับโลกแห่่งความเป็็ นจริิง สิ่่�งเดีียวที่่�ครููชอบ
อย่่างยิ่่�งในแผนการสอนแบบดั้้�งเดิิมคืือ การเตรีียมนัักเรีียน
สำำ�หรั ับการทดสอบเพื่่�อสร้ ้างมาตรฐาน อย่่างไรก็็ตาม ครูู
หลายคนยัังรู้้�สึึกว่่างานที่่�ผสมผสานการใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิง
เปลี่่�ยนแปลงจะใช้ ้เวลามากเกิินไปในการทำำ�ให้ ้เสร็็จ
สมบููรณ์์ หรืือยากเกิินไปสำำ�หรั ับนัักเรีียน
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�
รูู ป ที่่� 8: [ถามครูู ] โปรดนึึ กถึึงแผนการสอนทั้้งสองขณะที่่�คุุ
ณตอบคำำ�ถามต่่อไปนี้้ � แผนใดเป็็ นแผนที่่�     ?
% แผนการสอนแบบเดิิม  

% แผนการสอนที่่�มีีการใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิงเปลี่่�ยนแปลง

� น่
� าตืนเต
�
� ดสําหรบั นักเรียน
เป็ นสิงที
้นทีสุ
ใหน้ ักเรียนรู ้สึกเป็ นเจ ้าของการ
เรียนรู ้ของตนเองได ้ดีกว่า
�
ปรบั เปลียนการเรี
ยนรู ้ใหเ้ หมาะกับ
นักเรียนแต่ละคนได ้ดีกว่า

5

95
17

83

17

83

�
เชือมโยงการเรี
ยนรู ้ของนักเรียน
กับชีวต
ิ จริงได ้ดีกว่า

19

สอนทักษะการแก ้ปัญหาใหก้ บ
ั
นักเรียนได ้ดีทสุ
ี� ด

19

81
81

21

เป็ นวิธท
ี ดี
ี� ทสุ
ี� ดสําหรบั นักเรียนในการ
� พวกเขาได
�
แสดงออกถึงสิงที
้เรียนรู ้

79

23

ใช ้เวลามากเกินไปในการทําใหเ้ สร็จสมบูรณ์

77

24

สอนทักษะการคิดเชิงวิพากษใ์ หแ้ ก่นักเรียนได ้ดีทสุ
ี� ด

76

26

� กเรียนจะทําสําเร็จ
ยากเกินกว่าทีนั

ทา้ ทายนักเรียนทุกคนได ้อย่างเหมาะสมได ้ดีกว่า

27

�
ช่วยนักเรียนเชือมโยงวิ
ชาต่างๆ
เข ้าด ้วยกันได ้ดีทสุ
ี� ด

27

�
ช่วยใหน้ ักเรียนรู ้สึกกังวลน้อยลงเกียวกั
บ
�
ความล ้มเหลวและเน้นมากขึนถึงวิธท
ี พวก
ี�
เขาจะประสบความสําเร็จ

73
73

28

72

29

� เรี
� ยนรู ้ไว ้ได ้นานขึน�
ช่วยใหน้ ักเรียนรกั ษาสิงที

71

29

เป็ นแนวทาง
� กว่า
/ประสบการณ์การเรียนรู ้ทีดี

71
42

�
�
ช่วยใหน้ ักเรียนเชียวชาญเนื
อหาได
้ดีทสุ
ี� ด
ช่วยใหน้ ักเรียนเรียนรู ้ใน
�
ระยะเวลาอันสัน
� ดสําหรบั การ
เตรียมนักเรียนใหพ
้ ร ้อมทีสุ
�
ทดสอบเพือสร ้างมาตรฐาน

74

45
13
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Ǵ เปิิ ดโอกาสให้ ้พวกเขาได้ ้ลองหรืือสััมผััสสิ่่�งใหม่่ๆ (แท็็บเล็็ตและ
่ อแบบดังเดิ
้ ม 4%)
แล็ปท็อป 69% เทียบกับเครืองมื
Ǵ ทำำ�ให้ ้คนอื่่�นเห็็นและได้ ้ยิินงานของพวกเขาได้ ้ง่่าย (แท็็บเล็็ต
่ อแบบดังเดิ
้ ม 10%)
และแล็ปท็อป 63% เทียบกับเครืองมื
Ǵ ช่่วยให้ ้พวกเขาเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมในระยะเวลาอัันสั้้�น (แท็็บเล็็ต
่ อแบบดังเดิ
้ ม 15%)
และแล็ปท็อป 58% เทียบกับเครืองมื

— ผู้เชี่ยวชาญด ้าน
บูรณาการเทคโนโลยี

Ǵ ทำำ�ให้ ้พวกเขารู้้�สึึกเหมืือนมีีอำำ�นาจในการจััดการการเรีียนรู้้�
่ อแบบ
(แท็บเล็ตและแล็ปท็อป 52% เทียบกับเครืองมื
้ ม 14%)
ดังเดิ
่
ผูเ้ ชียวชาญด
้านเทคโนโลยีของโรงเรียนคนหนึ่ งสรุปในการ
่ งดูดนักเรียนได ้อย่างไร:
สัมภาษณ์เชิงลึกว่า เทคโนโลยีใช ้เพือดึ
“จากประสบการณ์ของเรา [เทคโนโลยี] ให ้นักเรียนมีโอกาส
่
แสดงความคิดเห็น [ทีโรงเรี
ยนของเรา] พวกเขามีอำ� นาจที่
จะโน้มน้าวในทุกระดับ”

่
ครูชอบงานมอบหมายทีรวบรวมความคิ
ดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้
่
้
และใช ้เทคโนโลยีในแบบเชิงเปลียนแปลง
ครูบอกว่างานเหล่านี มี
่ ำให ้นักเรียนเป็ นเจ ้าของการเรียนรู ้และท�ำให ้การ
แนวโน้มทีจะท�
เรียนรู ้เป็ นส่วนตัวมากขึน้

จากประสบการณ์์ของเรา
[เทคโนโลยีี] ให้้นัักเรีียน
มีีโอกาสแสดงความคิิด
�
เห็็น [ที่่โรงเรีี
ยนของเรา]
�
พวกเขามีีอำำ�นาจที่่จะ
โน้้มน้้าวในทุุกระดัับ

“

การให ้ [นักเรียน] แสดง
ความคิดสร้างสรรค ์ คุณจะ
เห็นระดับการเรียนรู้ใหม่เกิด
่
ขึน้ พวกเขาทุม
่ เทในสิงที่
เรียนรู้มากขึน้
— ผู้เชี่ยวชาญด ้านบูรณาการ
เทคโนโลยี

26
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“

“

“

นัักเรีียนยัังตระหนัักถึึงข้ ้อดีีของการใช้ ้เทคโนโลยีีในรููปแบบที่่�
ท�ำให ้พวกเขารู ้สึกเป็ นเจ ้าของและมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู ้
่ ดว่า แท็บเล็ตและแล็ปท็อปดีกว่า มากกว่า
นักเรียนมีแนวโน้มทีจะพู
่
่
้ มดีกว่า ส�ำหร ับการใช ้งานเพือ
่
ทีจะพูดว่า เครืองมือแบบดังเดิ
วัตถุประสงค ์ส่วนใหญ่ รวมถึง

อ ย่ า ง น้ อ ย

3/4
ข อง ค รู

อย่่างน้้อยสามในสี่่�ของครููทั้้�งหมดกล่่าวว่่า บท
เรีียนที่่�ใช้ ้เทคโนโลยีีมีแี นวโน้้มที่่�จะช่่วยนัักเรีียน
พััฒนาทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์ ์และการแก้ ้
ปััญหา และช่่วยให้ ้พวกเขาเชื่่�อมโยงการเรีียน
รู้้�กัับโลกแห่่งความจริิง
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5
ปััจจััยในการเติิมเต็็มความคิิด
สร้างสรรค์
้
ใ์ นการเรีียนรู้้�

28
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ปััจจััยในการเติิมเต็็มความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�
ในการสนัับสนุุ นความพยายามของโรงเรีียนในสหรั ัฐอเมริิกา
เพื่่�อตอบสนองความต้ ้องการของนัักเรีียนให้ ้ดีียิ่่�งขึ้้�น ผู้้�มีีส่ว่ น
ได้ ้ส่่วนเสีียด้ ้านการศึึกษาจำำ�เป็็ นต้ ้องเข้ ้าใจเงื่่�อนไขที่่�นัักเรีียน
มีีแนวโน้้มที่่�จะได้ ้รั ับในการใช้ ้ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียน
รู้้�มากที่่�สุุด รวมถึึงอุุปสรรคที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดที่่�ครููต้ ้องเผชิิญใน
การช่่วยเหลืือพวกเขา

การใช้ ้เทคโนโลยีีการศึึกษาของครูู
เกี่่�ยวข้ ้องอย่่างยิ่่�งกัับการสนัับสนุุ น
จากผู้้�นำำ�โรงเรีียนและผู้้�ปกครอง

ในการลองทำำ�สิ่่�งใหม่่ๆ ทั้้�งครููและนัักเรีียนต้ ้องอาศััยวััฒนธรรม
แห่่งความไว้ ้วางใจ ความปลอดภััย และความสััมพัันธ์ ์ที่่�แน่่ นแฟ้้ น
โดยต้ ้องเข้ ้าใจว่่า ความล้ ้มเหลวเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของช่่วงเวลาของ
การเรีียนรู้้� Gallup ได้ ้สร้ ้างการวััดผลสรุุปโดยใช้ ้คำำ�ถาม 11 ข้ ้อ
เพื่่�อวััดการรั ับรู้้�ของครููเกี่่�ยวกัับการสนัับสนุุ นนวััตกรรมและการใช้ ้
เทคโนโลยีีจากผู้้�นำำ�โรงเรีียนและผู้้�ปกครอง (ระบุุไว้ ้ในภาคผนวก B)
ครููที่่�ทำำ�คะแนนอยู่่�ในกลุ่่�มหนึ่่�งส่่วนสามบนในการวััด
"สภาพแวดล้ ้อมในโรงเรีียนที่่�เอื้้�ออำำ�นวย" มีีแนวโน้้มที่่�จะพููดว่่า
นัักเรีียนมัักจะมีีประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่�ช่่วยพััฒนาความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ มากกว่่าครููที่่�ไม่่อยู่่�ในกลุ่่�มนี้้�

ครููมีแี นวโน้้มที่่�จะใช้ ้ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�
และใช้ ้เทคโนโลยีีในแบบเชิิงเปลี่่�ยนแปลง หากพวกเขา
บอกว่่าโรงเรีียนของพวกเขามีีผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�จะช่่วยใน
การรวมเทคโนโลยีีเข้ ้ากัับหลัักสููตร
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29

้
รู ป ที่ 9: [ถามครู ] นักเรียนของคุณมีประสบการณ์การเรียนรู ้ต่อไปนี ในห้องเรี
ยนบ่อยเพียงใด
เปอร ์เซ็นต ์ที่พูดว่า“บ่อยมาก” หรือ “บ่อย”

่ สภาพแวดล ้อมในโรงเรียนทีเอื
่ ออ�
้ ำนวย    บน 1/3 เรือง
่ สภาพแวดล ้อมในโรงเรียนทีเอื
่ ออ�
้ ำนวย
ล่าง 2/3 เรือง

47

� ้รบั
ทํางานตามโครงงานหรืองานทีได
�
มอบหมายทีสามารถนํ
าไปใช ้ในชีวต
ิ จริง

53

� มค
� กหรือผิด
อภิปรายหัวข ้อทีไม่
ี ําตอบทีถู

38

�
มีแนวคิดของตนเองเกียวกั
บวิธแี ก ้ปัญหา

53

� พวกเขาได
�
ฝึ กฝนสิงที
้เรียนรู ้โดยใช ้
�
แบบฝึ กหัดและการท่องซําๆ

52
34

� ้รบั มอบหมายทีใช
� ้
ทํางานในโครงงานหรืองานทีได
� เรี
� ยนรู ้ในชนเรี
�ั ยนหรือวิชาต่างๆ
สิงที

32

�
� พวกเขาได
�
สร ้างโครงงานเพือแสดงออกถึ
งสิงที
้เรียนรู ้

จดจําข ้อเท็จจริงและคําจํากัดความ

33

�
เรียนรู ้วิธท
ี จะทํ
ี� าได ้ดีในการทดสอบเพือสร
้างมาตรฐาน

25
14

เผยแพร่หรือแชร ์โครงงานกับบุคคลภายนอก
ชนเรี
ั� ยนหรือโรงเรียน

การทำำ�งานร่่วมกัันเป็็ นรากฐานของ
ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนการสอน

30

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

8

60

57

32

� างๆ ด ้วยวิธอี น
ลองทําสิงต่
ื� แม้ว่าจะไม่ได ้ผลก็ตาม

� พวกเขาเรี
�
�ั ย น
เลือกสิงที
ยนในชนเรี

61

61

51
43

38

35

24

13

วััฒนธรรมของโรงเรีียนสามารถส่่งเสริิมความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ได้ ้
โดยการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างจริิงจััง และการให้ ้มีีสภาพแวดล้ ้อม
ที่่�สนัับสนุุ นการแบ่่งปัันความรู้้�และความคิิดระหว่่างครููและ
นัักเรีียนน่่ าเสีียดายที่่�มีีครููเพีียง 18% เท่่านั้้�นที่่�เห็็นด้ ้วยอย่่างยิ่่�ง
ว่่าพวกเขาใช้ ้ประโยชน์์จากความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ของเพื่่�อนๆ
ในขณะที่่� 38% เห็็นด้ ้วยบ้ ้าง

ลิิขสิิทธิ์์� © 2019 Gallup, Inc. สงวนลิิขสิิท

การใช ้เทคโนโลยีในชนเรี
ั้ ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให ้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน
้ และนักเรียนเน้นถึงความสามารถใน
ทังครู
่ ความส�ำคัญ
การท�ำงานร่วมกันของนักเรียน ซึงมี
่ อความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้
อย่างยิงต่

ในบรรดาข ้อดีตา่ งๆ การท�ำงานร่วมกันระหว่างครูจะส่งเสริม
่
การใช ้เทคโนโลยีในชนเรี
ั้ ยน เมือถามว่
าพวกเขาได ้แนวคิดใน
การผสมผสานแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร ์เข ้ากับแผนการสอน
ของพวกเขาจากไหน 83% ของครูกล่าวว่าได ้ค�ำแนะน� ำจาก
่ ทีพวกเขารู
่
ครูคนอืนๆ
้จักเป็ นการส่วนตัว นั่นเป็ นเปอร ์เซ็นต ์ที่
่ เลือกการค ้นหาทางอินเทอร ์เน็ ต (71%)
สูงกว่าเปอร ์เซ็นต ์ทีครู
่
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร/การประชุม (57%) หรือแหล่งอืนๆ

่ ำคัญในการช่วย
การท�ำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนเป็ นสิงส�
่
พัฒนาความสามารถในการสร ้างสรรค ์ ในการแลกเปลียน
่
้ั
ความคิดเห็นกับเพือนร่
วมชนและร
ับข ้อเสนอแนะ นักเรียนจะ
่
่
ไดฝ
้ ึ กการคิดทีแตกต่าง นันคือ การพิจารณาวิธต
ี า่ งๆ ในการ
้
แก ้ไขปัญหา นอกจากนี นักเรียนยังพูดถึงซอฟต ์แวร ์ เช่น
่ อที่
Apple’s Keynote และ Google Docs ว่าเป็ นเครืองมื
่
พวกเขาใช ้เป็ นประจ�ำเพือแชร
์งานและท�ำงานร่วมกันในโครงงาน

ครูทบอกว่
ี่
า ผูน้ � ำโรงเรียนให ้อิสระแก่
่
พวกเขา มีแนวโน้มทีจะใช
้ความคิด
สร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้และบูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับสูง
่
่
ครูและผูบ้ ริหารมักสังเกตว่า เมือครู
รู ้สึกอิสระทีจะสร
้างสรรค ์
นักเรียนจะเห็นแบบจ�ำลองกระบวนการสร ้างสรรค ์
่ ับความท ้าทายทีต
่ ้องใช ้ความคิด
และมีแนวโน้มทีจะร
สร ้างสรรค ์ของตนเอง
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่
แม้จะมีการให ้ความส�ำคัญกับหลักสูตรเพือสร
้างมาตรฐานระดับ
่
่
ประเทศทีเริมต ้นในช่วงต ้นทศวรรษ 2000 แต่ครูสว่ นใหญ่ยงั เห็น
ว่าการเลือกหลักสูตรยังคงอยูใ่ นมือของพวกเขา โดยรวมแล ้ว
่
มีเพียง 28% เท่านั้นทียอมร
บั ว่าหลักสูตรของพวกเขาส�ำหรบั
่
ภาคการศึกษาถูกก�ำหนดไว ้แล ้วและพวกเขาสามารถเปลียนแปลง
่
่
้
ได ้น้อย ในขณะที 50% ไม่เห็นด ้วย ยิงไปกว่านันครูสองในสาม
่
กล่าวว่า “ให ้ครูมอี สิ ระในการลองสิงใหม่
ๆ ด ้วยแผนการสอน
่
ของพวกเขา” พอสมควร เมือพูดถึงผูน้ � ำในโรงเรียนของพวก
เขา นั่นเป็ นข่าวดี เนื่ องจากครูทยอมร
ี่
บั ว่าผูน้ � ำโรงเรียนให ้
่
่
อิสระแก่พวกเขา มีแนวโน้มทีจะมุ่งเน้นไปทีความคิ
ดสร ้างสรรค ์
ในการเรียนรู ้มากกว่าสองเท่าเทียบกับผูท้ ไม่
ี่ เห็นด ้วย

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้และการ
่
ใช ้เทคโนโลยีเชิงเปลียนแปลงสามารถพบ
้
ได ้ในสถาบันทังของร
ัฐและเอกชน รวมถึง
ในหมูค
่ รูผู ้สอนทุกช่วงอายุของการด�ำรง
ต�ำแหน่ ง

32

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

ครูในการศึกษามักมองว่าความเป็ นอิสระของนักเรียนมีความ
ส�ำคัญต่อการสร ้างความสามารถในการสร ้างสรรค ์ การท�ำให ้
การศึกษามีนักเรียนเป็ นศูนย ์กลางมากขึน้ หมายถึงการให ้
้
่
่
นักเรียนมีอส
ิ ระมากขึนในการเรี
ยนรู ้เกียวกั
บหัวข ้อทีพวกเขา
่ พวกเขาได
่
สนใจ และเลือกวิธแี สดงสิงที
้เรียนรู ้มา แต่สงเหล่
ิ่
านี ้
่
อาจเป็ นเป้ าหมายทีท ้าทายส�ำหร ับครูภายใต ้รูปแบบการศึกษา
แบบเดิม: ครูและนักเรียนประมาณ 4 ใน 10 คนกล่าวว่า
นักเรียนมักจะร ับผิดชอบต่อการเรียนรู ้ของตนเอง และมีเพียง
่
่ เรี
่ ยน
ประมาณ 1 ใน 10 เท่านั้นทีบอกว่
านักเรียนมักเลือกสิงที
้
ในชนเรี
ั ยน
่ จะใช ้ความคิดสร ้างสรรค ์ใน
Gallup พบว่าความเป็ นไปได ้ทีครู
่ บสนุ นความคิด
การเรียนรู ้หรือใช ้เทคโนโลยีในรูปแบบทีสนั
สร ้างสรรค ์นั้นไม่ได ้แตกต่างกันมากนักตามสถานการณ์เฉพาะ
่
ของครู เช่น ระดับเกรด วิชาทีสอน
หรือการด�ำรงต�ำแหน่ งใน
ห ้องเรียน ในท�ำนองเดียวกัน หากวัดตามลักษณะของโรงเรียน
จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ระหว่าง ชุมชนในเมืองกับ
ชุมชนในชนบท โรงเรียนร ัฐกับโรงเรียนเอกชน หรือขนาดของ
่ รายได ้
โรงเรียน ข ้อยกเว ้นประการเดียว คือ ครูทสอนนั
ี่
กเรียนทีมี
่
น้อยมีโอกาสน้อยทีจะได
้คะแนนสูงในการวัดด ้านความคิด
สร ้างสรรค ์ในการเรียน แม้จะไม่เป็ นเช่นนั้นในการวัดการใช ้
เทคโนโลยีกต
็ าม
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6
อุุปสรรคในการขยายความ
คิิดสร้างสรรค์
้
ใ์ นการเรีียนรู้้�
ด้ ้วยเทคโนโลยีี
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อุปสรรคในการขยายความคิดสร ้างสรรคในการเรี
์
ยนรู ้
ด ้วยเทคโนโลยี
เมื่่�อครููถูก
ู ถามโดยตรงเกี่่�ยวกัับอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในการใช้ ้
แท็็บเล็็ตและคอมพิิวเตอร์ ์เพื่่�อความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียน
รู้้�มากขึ้้�น คำำ�ตอบที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด คืือ นัักเรีียนหลายคนไม่่มีี
แท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์ ์นอกโรงเรีียน (รููปที่่� 10) โดยรวมแล้ ้ว
44% ของครููแสดงความเห็็นด้ ้วยกัับข้ ้อความนี้้�อย่่างน้้อยที่่�สุุด
ตามด้ ้วย 37% ที่่�ยอมรั ับว่่าพวกเขามีีแท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์ ์
ไม่่เพีียงพอในห้ ้องเรีียน มีีครููไม่่เกิินหนึ่่�งในสี่่�เห็็นด้ ้วยกัับข้ ้อความ
"อุุปสรรค" อื่่�นๆ ที่่�ระบุุไว้ ้

การเข้ ้าถึึงเป็็ นอุุปสรรคในการใช้ ้
เทคโนโลยีีการศึึกษาที่่�ถููกอ้ ้างถึึงมาก
ที่่�สุุด

รูู ป ที่่� 10: [ถามครูู ] โปรดระบุุระดัับการเห็็นด้้วยกัับข้้อความต่่อไปนี้้ �
% 5 เห็็ นด้ ้วยอย่่างยิ่่�ง  

29

นักเรียนหลายคนไม่มแี ท็บเล็ต
/คอมพิวเตอร ์นอกโรงเรียน ดังนั�นฉันจึงไม่
� ้องใช ้เครืองได
�
สามารถใหก้ ารบา้ นทีต
้

นักเรียนต ้องเผชิญกับเทคโนโลยี
มากมายนอกโรงเรียน จึงควรจํากัดการ
ใช ้งานเทคโนโลยีในโรงเรียน
ฉันไม่มเี วลาในการนํ าแท็บเล็ต
/คอมพิวเตอร ์มารวมเข ้ากับแผนการสอนของฉัน
แท็บเล็ต
/คอมพิวเตอร ์ในหอ้ งเรียนของฉันทํางานไม่ถูกต ้อง
ฉันไม่ได ้ร ับการฝึ กอบรมทีจํ� าเป็ นในการนํ าแท็บเล็ต
/คอมพิวเตอร ์มารวมเข ้ากับแผนการสอนของฉัน
ฉันหวังว่าจะสามารถนํ าแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร ์
มารวมเข ้ากับแผนการสอนของฉันได ้อย่าง
�
สร ้างสรรค ์ แต่ฉันไม่รู ้ว่าจะเริมจากตรงไหน
แท็บเล็ต
� ทํ
� าให ้
/คอมพิวเตอร ์ในหอ้ งเรียนเป็ นสิงที
ไขว ้เขวจากการเรียนรู ้จริง

34

15

27

ไม่มแี ท็บเล็ต
/คอมพิวเตอร ์เพียงพอในหอ้ งเรียนของฉัน

13
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ความเป็็ นไปได้ ้ของครููที่่�จะเห็็นด้ ้วยกัับข้ ้อความเหล่่านี้้�ซึ่่�งเกี่่�ยวกัับ
การเข้ ้าถึึงเทคโนโลยีี จะแตกต่่างกัันไปตามรายได้ ้ครั ัวเรืือนของ
นัักเรีียน ในบรรดาครููที่่�โรงเรีียนให้ ้บริิการนัักเรีียนที่่�มีีรายได้ ้น้้อย
เป็็ นหลััก 66% กล่่าวว่่านัักเรีียนหลายคนขาดการเข้ ้าถึึงแท็็บเล็็ต
หรืือคอมพิิวเตอร์ ์นอกโรงเรีียน เทีียบกัับ 23% ของนัักเรีียนใน
โรงเรีียนที่่�มีีนัักเรีียนที่่�มีีรายได้ ้ปานกลาง และเพีียง 11% ของ
นัักเรีียนที่่�อยู่่�ในโรงเรีียนที่่�มีีรายได้ ้สููง ครููที่่�มีนั
ี ักเรีียนที่่�มีีรายได้ ้
น้้อยเป็็ นส่่วนมาก มีีโอกาสเป็็ นสองเท่่าของครููที่่�มีนั
ี ักเรีียนที่่�มีี
รายได้ ้สููง ที่่�กล่่าวว่่าพวกเขาไม่่มีแี ท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์ ์เพีียงพอ
ในห้ ้องเรีียนของตน - 42% เทีียบกัับ 20%

Gallup พบว่่าการประเมิินแบบเดิิมที่่�มีีลักั ษณะทำำ�เป็็ นมาตรฐาน
เป็็ นอุุปสรรคสำำ�คััญต่่อความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ และเป็็ นเหตุุผลหนึ่่�ง
ที่่�การใช้ ้เทคโนโลยีีติด
ิ อยู่่�ในขั้้�นตอน "การสำำ�รอง" ในห้ ้องเรีียน
จำำ�นวนมาก ดัังที่่�ครููคนหนึ่่�งในการศึึกษาอธิิบายว่่า “ฉัันเห็็น
ผลกระทบอย่่างเห็็นได้ ้ชััดต่่อการมีีส่ว่ นร่่วมของนัักเรีียน [แต่่] ฉัันไม่่รู้้�
ว่่าการประเมิินของเราสามารถวััดความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ได้ ้หรืือไม่่”
การประเมิินผลงานด้ ้วยคะแนนสะสมและยึึดตามโครงงาน กลายเป็็ น
วิิธีที่่�
ี ใช้ ้กัันทั่่�วไปมากขึ้้�นสำำ�หรั ับครูู ในการแสดงภาพรวมของการ
เรีียนรู้้�และพััฒนาการของนัักเรีียน ซึ่่�งรวมถึึงด้ ้านที่่�เป็็ นเชิิงปริิมาณ
ที่่�น้้อยลง เช่่น ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ ผู้้�ปกครองยัังชอบวิิธีก
ี ารวััด
ความก้ ้าวหน้้าของนัักเรีียนในแบบรอบด้ ้านมากขึ้้�น 63% ชอบ
ให้ ้ครููใช้ ้การประเมิินด้ ้วยคะแนนสะสมมากกว่่าคะแนนสอบเพื่่�อวััด
ความเข้ ้าใจของนัักเรีียน ในขณะที่่� 11% ชอบการทดสอบแบบเดิิม

ฉันเห็นผลกระทบอย่างเห็น
ได ้ช ัดต่อการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน [แต่] ฉันไม่รู้วา่ การ
ประเมินของเราสามารถวัด
ความคิดสร้างสรรค ์ได ้หรือไม่

“

“

การประเมิินแบบเดิิมขััดขวางความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์และทำำ�ให้ ้เทคโนโลยีีอยู่่�ใน
สถานะ "สำำ�รอง" ในห้ ้องเรีียนจำำ�นวนมาก

— ครู

68% ของครูู กล่่าวว่่า การมอบหมายงานตามโครงงานเป็็ นการวััดผลการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน
ได้ ้ดีี ซึ่่�งมากกว่่าครููเพีียง 12% ที่่�พููดเช่่นเดีียวกัันกัับการทดสอบเพื่่�อสร้ ้างมาตรฐาน

68%

12%

การทดสอบเพื� อสร า้ งมาตรฐาน

การมอบหมายงานแบบมี โ ครงงาน
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อย่่างไรก็็ตาม การประเมิินด้ ้วยคะแนนสะสมอาจใช้ ้เวลามากกว่่า
การทดสอบ และต้ ้องใช้ ้วิิจารณญาณในส่่วนของครููมากกว่่า
ความท้ ้าทายดัังกล่่าวอาจช่่วยอธิิบายได้ ้ว่่า เหตุุใดผู้้�บริิหาร
โรงเรีียนจึึงยอมรั ับระบบนี้้�ช้ ้า ครููเพีียง 20% กล่่าวว่่าผู้้�นำำ�
ในโรงเรีียนของพวกเขาให้ ้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินด้ ้วย
คะแนนสะสมมากกว่่าประเมิินด้ ้วยคะแนนสอบ

— ครู

“

ครููประมาณหนึ่่�งในสามยอมรั ับว่่าพวกเขาไม่่มีเี วลาเพีียงพอ
หรืือมีีการฝึึ กอบรมเพีียงพอ (หรืือทั้้�งสองอย่่าง) ที่่�จะนำำ�แท็็บเล็็ต
หรืือคอมพิิวเตอร์ ์มารวมเข้ ้ากัับแผนการสอนของพวกเขา
แม้ใ้ นโรงเรีียนที่่�มีีเทคโนโลยีีมากมายที่่�นัักวิิจัยั ไปเยี่่�ยมชม
ครููบางคนก็็รู้้�สึก
ึ ว่่าพวกเขาไม่่ได้ ้รั ับการฝึึ กอบรมเพีียงพอ
เกี่่�ยวกัับการใช้ ้เทคโนโลยีีในห้ ้องเรีียนให้ ้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ขณะที่่�ครููอื่่�นๆ ตั้้�งข้ ้อสัังเกตว่่า การออกแบบแผนการสอนที่่�เน้้น
ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ต้ ้องใช้ ้เวลาในการวางแผนมากกว่่าการนำำ�
แผนเดิิมที่่�มีีอยู่่�กลัับมาใช้ ้ซ้ำำ��

้
ฉันต้องรู้สึกมั่นใจมากขึนใน
บางแง่มุมของความคิด
สร้างสรรค ์ ในปีที่ผ่านมา
เรามีวันแห่งนวัตกรรม
ส�ำหร ับครู [น�ำโดยผู้
เชี่ยวชาญด ้านนวัตกรรม]
้ ใช่การฝึ กอบรม
กิจกรรมนี ไม่
แต่เรามีโอกาสที่จะท�ำความ
่ อและเรียน
รู้จก
ั กับเครืองมื
รู้วิธใี ช ้งาน
— ครู

“

ฉันรู้ดีว่าจะต้องพิจารณา
อะไรในการทดสอบ AP
ฉันสอนตามที่คณะ
กรรมการวิทยาลัยบอก
แม ้ว่าฉันจะรู้วิธอี นใน
ื่
การสอนก็ตาม ถ ้าครูไม่
สามารถแสดงออกได ้
คุณจะสอนนักเรียนให ้
แสดงออกได ้อย่างไร

“

“

30% ของครูยอมร ับว่าการ
ไม่มเี วลาและไม่มก
ี ารฝึ ก
อบรมเป็ นอุปสรรคส�ำคัญต่อ
ความคิดสร ้างสรรค ์ในการ
เรียนรู ้และการใช ้เทคโนโลยี

ข้ ้อกัังวลทั้้�งสองสนัับสนุุ นข้ ้อความยืืนยัันใน “แผนเทคโนโลยีีการ
ศึึกษาแห่่งชาติิ” ของกระทรวงศึึกษาธิิการสหรั ัฐฯ ที่่�ว่่า ในการทำำ�ให้ ้
ครููเปลี่่�ยนแปลงวิิธีก
ี ารทำำ�งานโดยพื้้�นฐานไปเป็็ นการใช้ ้เครื่่�องมืือ
และแนวทางการสอนใหม่่ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พวกเขาต้ ้องการ
่ อเนื่องทันเวลา ซึงรวมถึ
่
“การสนับสนุ นทีต่
งการพัฒนาวิชาชีพ
่
้
พีเลียง และการท�ำงานร่วมกันอย่างไม่เป็ นทางการ”3

3

36

สำ�นักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2017 แผนเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ, p. 28

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

ลิขสิทธิ ์ © 2019 Gallup, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์

ผลกระทบ
การศึึกษานี้้� ได้ ้แสดงภาพที่่�ชั ัดเจนของข้ ้อดีีของความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�ที่่�ครููผู้้�ปกครองและนัักเรีียนเห็็น
ทั้้�งสามกลุ่่�มเห็็นพ้้องกัันว่่า การที่่�โรงเรีียนในสหรั ัฐอเมริิกากำำ�ลััง
ก้ ้าวออกไปจากระบบที่่�กำำ�หนดให้ ้เป็็ นมาตรฐานเดีียวกัันอย่่าง
เข้ ้มงวด มาเป็็ นการใช้ ้แนวทางการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็ น
ศููนย์ ์กลางและเป็็ นส่่วนตััวมากขึ้้�นนั้้�น เป็็ นการเดิินไปในทิิศทาง
ที่่�ถููกต้ ้อง
การวิิจัยั ยัังชี้้�ให้ ้เห็็นถึึงอุุปสรรคที่่�ยัังคงอยู่่�เกี่่�ยวกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว แม้้ว่า่ ครููและผู้้�ปกครองจะเห็็นพ้้องกัันเรื่่�อง
ประโยชน์์ของความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้� แต่่บางคน
ก็็กังั วลว่่าการเรีียนรู้้�ตามโครงงานอาจยากกว่่าสำำ�หรั ับนัักเรีียน
และใช้ ้เวลานานกว่่าสำำ�หรั ับครูู การพึ่่�งพาการทดสอบและการ
ตอบคำำ�ถามอย่่างที่่�เป็็ นอยู่่�ในปััจจุุบัน
ั อาจทำำ�ให้ ้การเปลี่่�ยนแปลง
ไปสู่่�การเรีียนรู้้�ตามโครงงาน ที่่�เป็็ นส่่วนตััวมากขึ้้�นนั้้�น ช้ ้าลง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากผู้้�ปกครองและผู้้�นำำ�โรงเรีียนมีีข้ ้อสงสััย
เกี่่�ยวกัับทางเลืือกอื่่�นหากไม่่ใช้ ้การประเมิินแบบเดิิม
อย่่างไรก็็ตามความกัังวลดัังกล่่าวอาจจางหายไป เนื่่�องจาก
โรงเรีียนจำำ�นวนมากเห็็นผลลััพธ์ ์ที่่�ดีีขึ้้�นของการสอนที่่�ใช้ ้
เทคโนโลยีีช่ว่ ยเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ ความก้ ้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีีได้ ้นำำ�ไปสู่่�รููปแบบใหม่่ของการประเมิินแบบในตััว
และแบบ เรีียลไทม์ ์ ซึ่่�งเช่่นเดีียวกัับการประเมิินด้ ้วยคะแนนสะสม
สามารถให้ ้ข้ ้อมููลที่่�รอบด้ ้านและถี่่�กว่่าการทดสอบแบบเดิิม
ผู้้�ปกครองและนัักการศึึกษาต่่างชอบทางเลืือกอื่่�นมากกว่่า
การทดสอบที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง โดยชี้้�ให้ ้เห็็นถึึงศัักยภาพในการ
กดดัันจากชาวบ้ ้านที่่�มีีต่อ
่ ผู้้�กำำ�หนดนโยบายในการขจััด
อุุปสรรคเชิิงระบบไปสู่่�แนวทางการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็ น
ศููนย์ ์กลางและเป็็ นส่่วนตััว

้ั แสดงให
้
การศึกษาครงนี
้เห็นถึง
่ น้ � ำด ้าน
ความจ�ำเป็ นทีผู
่
การศึกษาต ้องสือสารวิ
สยั ทัศน์
่ ำคัญนี ว่้ า โรงเรียนของ
ทีส�
พวกเขาต ้องปร ับตัวอย่างไร
่
เพือเตรี
ยมความพร ้อม
่ ับมือ
นักเรียนให ้ดีขนเพื
ึ ้ อร
กับความท ้าทายในอนาคต

ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ การศึึกษาครั้้�งนี้้�แสดงให้ ้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็ น
ที่่�ผู้้�นำำ�ด้ ้านการศึึกษาต้ ้องสื่่�อสารวิิสัยั ทััศน์์ที่่�สำำ�คัญ
ั นี้้�ว่่า
โรงเรีียนของพวกเขาต้ ้องปรั ับตััวอย่่างไรเพื่่�อเตรีียมความ
พร้ ้อมนัักเรีียนให้ ้ดีีขึ้้�นเพื่่�อรั ับมืือกัับความท้ ้าทายในอนาคต
และบทบาทของเทคโนโลยีีในการบรรลุุเป้้ าหมายดัังกล่่าว
ที่่�สำำ�คััญ วิิสัยั ทััศน์์นั้้�นควรเริ่่�มต้ ้นด้ ้วยการตระหนัักร่่วมกัันว่่า
แนวทางการสอนแบบดั้้�งเดิิมจะต้ ้องเปลี่่�ยนไปอย่่างไร
เพื่่�อสนัับสนุุ นการพััฒนาความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์และทัักษะ
การเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ความเข้ ้าใจดัังกล่่าวจะทำำ�ให้ ้ครูู
มั่่�นใจได้ ้ว่่าพวกเขาได้ ้รั ับการสนัับสนุุ นจากผู้้�นำำ�ให้ ้ลองทำำ�
สิ่่�งใหม่่ๆ และมอบชุุดวััตถุุประสงค์ ์ที่่�ครอบคลุุมที่่�เป็็ นแนวทาง
ในการใช้ ้เทคโนโลยีีเพื่่�อเปลี่่�ยนประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ของ
นัักเรีียน
การดำำ�เนิิ นการตามวิิสัยั ทััศน์์ดังั กล่่าวไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเสมอไป
เมื่่�อต้ ้องเผชิิญกัับอิิทธิิพลที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะรั ักษาสภาพที่่�เป็็ น
อยู่่� แต่่ทว่่า จากผลของการศึึกษาที่่�แสดงให้ ้เห็็นอย่่างชั ัดเจน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ปรั ับปรุุงผลลััพธ์ ์ที่่�สำำ�คััญของนัักเรีียนได้ ้
เกิิดขึ้้�นแล้ ้วในโรงเรีียนหลายแห่่งของประเทศ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�
อนาคตที่่�โรงเรีียนทุุกแห่่งจะสามารถช่่วยให้ ้นัักเรีียนบรรลุุ
ศัักยภาพในการสร้ ้างสรรค์ ์ได้ ้ดีีขึ้้�น

ลิขสิทธิ ์ © 2019 Gallup, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

37

7
ภาคผนวก

38

ความคิดสร ้างสรรค ์ในการเรียนรู ้

Apple_CreativeLearn_th-TH_021021_lg_pm_DIGITAL

ลิขสิทธิ ์ © 2019 Gallup, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์

ภาคผนวก A: การเข ้าถึงเทคโนโลยีในโรงเรียนของ
สหรฐั อเมริกา
การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพของ Gallup พบว่่าครููและนัักเรีียนผสมผสาน
เทคโนโลยีีเข้ ้ากัับบทเรีียนในหลายๆ ด้ ้าน ตั้้�งแต่่การออกแบบ
กรวยจรวดไปจนถึึงการสำำ�รวจวััดพุุทธเสมืือนจริิงแบบ
อิินเตอร์ ์แอคทีีฟ อย่่างไรก็็ตาม โรงเรีียนเหล่่านี้้�ได้ ้รัับเลืือกให้ ้เป็็ น
ตััวอย่่างของโรงเรีียนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการเรีียนการสอนที่่�เน้้น
ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ซึ่่�งสนัับสนุุ นโดยการใช้ ้เทคโนโลยีี การวััดว่่า
กิิจกรรมเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นบ่่อยเพีียงใดในโรงเรีียนทุุกแห่่งใน
สหรััฐอเมริิกาเป็็ นเป้้ าหมายหลัักของการศึึกษานี้้� และสามารถทำำ�
สำำ�เร็็จในการสำำ�รวจเชิิงปริิมาณของ ครูู ผู้้�ปกครอง และนัักเรีียน
ปััจจุุบัน
ั มีีนัักเรีียน 8 ใน 10 คนกล่่าวว่่า พวกเขาใช้ ้แท็็บเล็็ตหรืือ
คอมพิิวเตอร์ ์เพื่่�อเรีียนรู้้�ที่่�โรงเรีียนทุุกวััน (51%) หรืือสองสาม
วัันต่่อสััปดาห์ ์ (30%) หลายเขตจััดให้ ้โรงเรีียนสามารถเข้ ้าถึึงผู้้�
เชี่่�ยวชาญด้ ้านเทคโนโลยีีที่่�ช่ว่ ยให้ ้ครููผสมผสานเทคโนโลยีีนี้้�
เข้ ้ากัับหลัักสููตร เกืือบครึ่่�ง (47%) ของครููกล่่าวว่่าโรงเรีียนของ
พวกเขามีีผู้้�เชี่่�ยวชาญดัังกล่่าว โดยผลการเรีียนมัักจะสม่ำำ��เสมอ
ในทุุกระดัับเกรด
แบบสำำ�รวจของครููยังั มีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับวิิธีที่่�นั
ี ักเรีียนเข้ ้าถึึง
เทคโนโลยีี และประเภทของอุุปกรณ์์ที่่�ใช้ ้เป็็ นหลััก

ครููส่ว่ นใหญ่่บอกว่่านัักเรีียนใช้ ้แล็็ปท็็อปเป็็ นหลััก (59%) หรืือ
แท็็บเล็็ต (22%) มีีเพีียง 9% เท่่านั้้�นที่่�บอกว่่านัักเรีียนใช้ ้
คอมพิิวเตอร์ ์เดสก์ ์ท็็อป และ 8% บอกว่่านัักเรีียนไม่่สามารถ
เข้ ้าถึึงคอมพิิวเตอร์ ์ทุุกประเภทเพื่่�อการเรีียนรู้้�
ครููประมาณครึ่่�งหนึ่่�ง (49%) กล่่าวว่่านัักเรีียนมีีแท็็บเล็็ตหรืือ
คอมพิิวเตอร์ ์เป็็ นของตนเองที่่�จะใช้ ้งานเต็็มเวลาในช่่วงปีี การ
ศึึกษา ทั้้�งที่่�โรงเรีียนจััดหาให้ ้ (34%) หรืือนำำ�มาจากบ้ ้านเพื่่�อ
ใช้ ้ในโรงเรีียน (15%) ในบรรดาครููระดัับมััธยม ตััวเลขเหล่่านี้้�สููง
ขึ้้�นมาก โดยประมาณ 8 ใน 10 กล่่าวว่่า นัักเรีียนมีีอุป
ุ กรณ์์ส่ว่ น
ตััวสำำ�หรั ับการใช้ ้งาน เต็็มเวลา ครููในระดัับประถมศึึกษา ระดัับ
(เกรด K-5 ) มัักจะพููดว่่านัักเรีียนใช้ ้อุุปกรณ์์ที่่�มีอ
ี ยู่่�ในห้ ้องเรีียน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง โรงเรีียนในพื้้�นที่่�ที่่�ร่ำ���รวยกว่่าสามารถบรรลุุ
สถานะ "หนึ่่�งเครื่่�องต่่อหนึ่่�งคน" ได้ ้อย่่างง่่ายดาย เนื่่�องจาก
นัักเรีียนมีีแนวโน้้มที่่�จะนำำ�อุุปกรณ์์มาเองจากที่่�บ้ ้าน ใน
บรรดาครููที่่�บอกว่่าโรงเรีียนของพวกเขาให้ ้บริิการนัักเรีียน
ที่่�มีี รายได้ ้สููง เป็็ นส่่วนใหญ่่ หนึ่่�งในสาม (33%) กล่่าวว่่า
นัักเรีียนนำำ�อุุปกรณ์์มาจากบ้ ้านเพื่่�อใช้ ้ในโรงเรีียนเทีียบกัับ
11% ในบรรดาครููที่่�โรงเรีียนให้ ้บริิการนัักเรีียนที่่�มีีรายได้ ้น้้อย

�
[ถามครูู ]:ข้้อความใดต่่อไปนี้้ อธิิบายถึึ
งวิิธีีที่่�นัก
ั เรีียนเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ เช่่น คอมพิิวเตอร์ ์ แล็็ปท็็อป หรืือแท็็บเล็็ต
ที่่�โรงเรีียนของคุุณ
�
โปรดเลืือกทุุกข้้อที่่ใช่่
ครู ทงหมด
ั้
่ ้องสมุดหรือห ้องอืนเพื
่ อใช
่ ้แท็บเล็ต/
นักเรียนไปทีห
คอมพิวเตอร ์

เกรด K-5

เกรด 6-8

เกรด 10-12

34%

37%

26%

35%

่ อยูใ่ น
นักเรียนแบ่งปันแท็บเล็ต/คอมพิวเตอร ์ทีมี
แต่ละห ้องเรียน

43%

51%

38%

33%

่ กเข็นมา
นักเรียนแบ่งปันแท็บเล็ต/คอมพิวเตอร ์ทีถู
่
จากห ้องเรียนอืน

32%

30%

28%

33%

่ นของตนเอง
นักเรียนได ้ร ับแท็บเล็ต/คอมพิวเตอร ์ทีเป็
่ ้ระหว่างปี การศึกษา
เพือใช

34%

28%

41%

43%

นักเรียนน� ำแท็บเล็ต/คอมพิวเตอร ์ส่วนตัวมาจาก
่ ้ในโรงเรียน
บ ้านเพือใช

15%

3%

14%

36%
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ภาคผนวก B: การวััดผลเพื่่�อสรุุป
การศึึกษานี้้� ใช้ ้ตััวบ่่งชี้้�สรุุปสามตััว สำำ�หรั ับการมุ่่�งเน้้นความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์ของครููในการเรีียนรู้้� และการใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิง
เปลี่่�ยนแปลง และขอบเขตที่่�พวกเขารั ับรู้้�สภาพแวดล้ ้อมของ
โรงเรีียนที่่�สนัับสนุุ น คำำ�ถามในแบบสำำ�รวจที่่�รวมอยู่่�ในชุุดการ
วััดผลแบบผสมเหล่่านี้้�แสดงไว้ ้ที่่�นี่่� Gallup ทดสอบคำำ�ถามในการ
วััดผลแบบผสมแต่่ละชุุดเพื่่�อให้ ้แน่่ ใจว่่ามีีความน่่ าเชื่่�อถืือทาง
สถิิติใิ นระดัับสููง

วััฒนธรรมโรงเรีียนที่่�ให้ ้การสนัับสนุุ น
โปรดประเมิินว่่าข้ ้อความเหล่่านี้้�อธิิบายถึึง
[ผู้้�นำำ�/ผู้้�ปกครอง] ที่่�โรงเรีียนของคุุณได้ ้ดีีเพีียงใด

A. ผู้้�นำำ�ที่่�โรงเรีียนของฉัันต่่อต้ ้านการเปลี่่�ยนแปลง

B. ผู้้�นำำ�ที่่�โรงเรีียนของฉัันเน้้นคะแนนสอบเป็็ นหลััก

C. ผู้้�นำำ�ในโรงเรีียนของฉัันให้ ้ความสำำ�คััญกัับการใช้ ้การ

ประเมิินด้ ้วยคะแนนสะสมแทนที่่�จะใช้ ้คะแนนสอบ
เพื่่�อวััดความเข้ ้าใจของนัักเรีียน

ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�
นัักเรีียนของคุุณมีีประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ต่่อไปนี้้�ในห้ ้องเรีียน
บ่่อยเพีียงใด

D. ผู้้�นำำ�ในโรงเรีียนของฉัันให้ ้ครููมีอิ
ี ส
ิ ระในการลองสิ่่�งใหม่่ๆ

ในแผนการสอนของพวกเขา

E. ผู้้�นำำ�ในโรงเรีียนของฉัันอ้ ้าแขนรั ับนัักเรีียนที่่�ใช้ ้เทคโนโลยีี

A. พวกเขาเลืือกสิ่่�งที่่�เรีียนในชั้้�นเรีียน

ในห้ ้องเรีียน

B. พวกเขาลองทำำ�สิ่่�งต่่างๆ แม้้ว่่าอาจจะไม่่ได้ ้ผลก็็ตาม

F. ผู้้�นำำ�ในโรงเรีียนของฉัันให้ ้การฝึึ กอบรมที่่�จำำ�เป็็ นเพื่่�อให้ ้ฉััน

C. มีีแนวคิิดของตนเองเกี่่�ยวกัับวิิธีแ
ี ก้ ้ปััญหา

ประสบความสำำ�เร็็จ

D. อภิิปรายหััวข้ ้อที่่�ไม่่มีคำำ�
ี ตอบที่่�ถููกหรืือผิิด

E. พวกเขาสร้ ้างโครงงานเพื่่�อแสดงออกถึึงสิ่่�งที่่�ได้ ้เรีียนรู้้�

F. ทำำ�งานตามโครงงานหรืืองานที่่�ได้ ้รั ับมอบหมายซึ่่�งใช้ ้สิ่่�งที่่�

เรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนหรืือวิิชาต่่างๆ

G. ทำำ�งานตามโครงงานหรืืองานที่่�ได้ ้รั ับมอบหมายที่่�สามารถ

ใช้ ้งานได้ ้จริิง

H. เผยแพร่่หรืือแชร์ ์โครงงานกัับบุุคคลภายนอกชั้้�นเรีียนหรืือ

โรงเรีียน

G. ผู้้�ปกครองที่่�โรงเรีียนของฉัันต่่อต้ ้านการเปลี่่�ยนแปลง
H. ผู้้�ปกครองในโรงเรีียนของฉัันชอบที่่�จะใช้ ้การ

ประเมิิน ด้ ้วยคะแนนสะสม แทนที่่�จะใช้ ้คะแนน
สอบเพื่่�อวััดความเข้ ้าใจของนัักเรีียน

I. ผู้้�ปกครองที่่�โรงเรีียนของฉัันสนัับสนุุ นวิิธีก
ี ารสอนใหม่่ๆ

J. ผู้้�ปกครองในโรงเรีียนของฉัันอ้ ้าแขนรั ับนัักเรีียน

ที่่�ใช้ ้เทคโนโลยีีในห้ ้องเรีียน

K. ผู้้�ปกครองที่่�โรงเรีียนของฉัันมีีส่ว
่ นร่่วมอย่่างมากกัับ

สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในห้ ้องเรีียน

การใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิงเปลี่่�ยนแปลง

ครููที่่�มีค
ี ะแนนรวมอยู่่�ในสามอัันดัับแรกของครููทุก
ุ คนในแต่่ละ
การวััด ได้ ้รั ับการกล่่าวขานว่่าอยู่่�ในกลุ่่�ม "สููง" ในเรื่่�องความ
คิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้� การใช้ ้เทคโนโลยีีเชิิงเปลี่่�ยนแปลง
หรืือวััฒนธรรมโรงเรีียนที่่�ให้ ้การสนัับสนุุ น

คุุณขอให้ ้นัักเรีียนทำำ�สิ่่�งต่่อไปนี้้�โดยใช้ ้แท็็บเล็็ตหรืือ
คอมพิิวเตอร์ ์ในโรงเรีียน บ่่อยเพีียงใด
A. วิิเคราะห์ ์ข้ ้อมููลโดยใช้ ้แท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์ ์
B. ทำำ�การวิิจัย
ั โดยใช้ ้แท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์ ์

C. สร้ ้างงานนำำ�เสนอโดยใช้ ้แท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์ ์
D. สร้ ้างงาน เช่่น โครงงานมััลติิมีเี ดีีย ศิิลปะ วิิดีโี อ

หรืือออกแบบแผนโครงงาน โดยใช้ ้แท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์ ์

E. สร้ ้างโครงงานที่่�ซั ับซ้ ้อน มีีศาสตร์ ์หลายแขนง โดยใช้ ้

แท็็บเล็็ต/คอมพิิวเตอร์ ์
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ภาคผนวก C: วิธก
ี าร
ระยะการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ

ระยะการวิิจัยั เชิิงปริิมาณ

ในฤดููใบไม้้ร่่วงปีี 2018 Gallup ได้ ้ไปเยี่่�ยมโรงเรีียน 12 แห่่งทั่่�ว
ประเทศเพื่่�อระบุุลักั ษณะของความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�และ
ตรวจสอบว่่าเทคโนโลยีีสามารถส่่งผลกระทบต่่อการเรีียนรู้้�นี้้�ได้ ้
อย่่างไร รวมถึึงอุุปสรรคที่่�มีีอยู่่�สำำ�หรั ับการนำำ�ไปใช้ ้ในห้ ้องเรีียน ใน
ระหว่่างการเยี่่�ยมชมแต่่ละครั้้�ง นัักวิิจัยั ได้ ้สัังเกตการสอนในวิิชา
ต่่างๆ และถามคำำ�ถามอย่่างไม่่เป็็ นทางการเกี่่�ยวกัับการมีีส่ว่ นร่่วม
ในกิิจกรรมเฉพาะของนัักเรีียน เพื่่�อเสริิมข้ ้อสัังเกตเหล่่านี้้� Gallup
ยัังได้ ้สััมภาษณ์์ครูู ผู้้�ปกครอง และผู้้�บริิหาร เกี่่�ยวกัับมุุมมองของ
ความคิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในการเรีียนรู้้�และวิิธีก
ี ารนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้ ้ใน
ห้ ้องเรีียน

ในเดืือนมีีนาคมและเมษายน 2019 Gallup ได้ ้ทำำ�การสำำ�รวจ
ทางเว็็บ ของครูู ผู้้�ปกครอง และนัักเรีียน เพื่่�อหาปริิมาณความ
คิิดสร้ ้างสรรค์ ์ในโรงเรีียน ความสััมพัันธ์ ์ระหว่่างความคิิด
สร้ ้างสรรค์ ์และเทคโนโลยีี และผลกระทบต่่อผลลััพธ์ ์ของ
นัักเรีียน การสำำ�รวจทั้้�งสามชุุดดำำ�เนิิ นการผ่่าน
Gallup Panel ™ Gallup Panel เป็็ นกลุ่่�มที่่�อิิงตามความ
น่่ าจะเป็็ นของผู้้�ใหญ่่ในสหรั ัฐอเมริิกาประมาณ 100,000
คน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็ นผู้้�เข้ ้าร่่วมทางเว็็บ ผู้้�เข้ ้าร่่วมทั้้�งหมดจะ
ได้ ้รั ับการคััดเลืือกผ่่านการสุ่่�มตััวอย่่างแบบ การโทรแบบ
สุ่่�มตััวเลข (RDD) หรืือแบบตามที่่�อยู่่� (ABS) เพื่่�อให้ ้แน่่ ใจว่่า
กลุ่่�มนี้้�เป็็ นตััวแทนของประชากรผู้้�ใหญ่่ในสหรั ัฐฯ ทั้้�งหมด

Gallup เลืือกโรงเรีียนที่่�มีีความหลากหลายในด้ ้านขนาด
การควบคุุม ที่่�ตั้้�งทางภููมิศ
ิ าสตร์ ์ สถานะทางเศรษฐกิิจและ
สัังคม และตััวแทนระดัับเกรดชั้้�นเรีียน โรงเรีียน 11 แห่่งใช้ ้
แบบจำำ�ลองเทคโนโลยีี "หนึ่่�งเครื่่�องต่่อหนึ่่�งคน" ด้ ้วยอุุปกรณ์์
Apple (MacBook หรืือ iPad) และโรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งใช้ ้แบบ
จำำ�ลองเทคโนโลยีี "หนึ่่�งเครื่่�องต่่อหนึ่่�งคน" โดยใช้ ้อุุปกรณ์์
Google Chromebook

สำำ�หรั ับการสำำ�รวจผู้้�ปกครองและนัักเรีียน Gallup ได้ ้สุ่่�มเลืือก
ผู้้�ปกครองที่่� Gallup คาดว่่าจะมีีบุต
ุ รในเกรด K-12 Gallup
สััมภาษณ์์ผู้้�ปกครองของเด็็ก 2,673 คนที่่�มีีลูก
ู อย่่างน้้อยหนึ่่�ง
คนในเกรด K-12 และนัักเรีียน 853 คนในเกรด 6-12 Gallup
ได้ ้รั ับอนุุ ญาตเป็็ นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรอย่่างชั ัดเจนจากพ่่อแม่่และ
ผู้้�ปกครองตามกฎหมายก่่อนสััมภาษณ์์เด็็ก ในครั ัวเรืือนที่่�มีีเด็็ก
ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมมากกว่่าหนึ่่�งคน โปรแกรมจะสุ่่�มเลืือก
เด็็กที่่�ผู้้�ปกครองควรนึึ กถึึงเมื่่�อกรอกแบบสำำ�รวจ
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ส�ำหร ับการส�ำรวจของครู Gallup ได ้สัมภาษณ์ครูทท�
ี่ ำงานเต็ม
่
เวลา 1,036 คน โดยสุม
่ เลือกครูทสอนเกรด
ี
K-12 ในปัจจุบน
ั
ในบางกรณี (เช่นรูปที่ 3 และ 5) ผลลัพธ ์จากกลุม
่ ตัวอย่าง
นักเรียนเกรด 6-12 และจากกลุม
่ ตัวอย่างครูเกรด K-12
่
จะถูกน� ำมาเปรียบเทียบกันโดยตรง เพือประสิ
ทธิภาพในการ
่
่
เปรียบเทียบ นักวิจยั ได ้ตรวจสอบว่าสิงทีค ้นพบจากครูเกรด 6-12
่ ้จากกลุม
้ั
นั้น ไม่ได ้แตกต่างจากทีได
่ ตัวอย่างครูทงหมด
้
ผลลัพธ ์จากการส�ำรวจแต่ละชุดจากทังสามชุ
ดได ้ร ับการถ่วง
้
่ ำนึ งถึงความน่ าจะเป็ นของการเลือก Gallup
น� ำหนั
กเพือค�
้
่ ำนึ งถึงผู ้ทีไม่
่ ตอบแบบส�ำรวจ Gallup
ยังถ่วงน� ำหนั
กข ้อมูลเพือค�
้
ยังถ่วงน� ำหนั
กกลุม
่ ตัวอย่างนักเรียนตามเป้ าหมายจาก
National Center for Education Statistics (NCES)
้
โดยพิจารณาจากระดับเกรด เชือชาติ
/ชาติพน
ั ธุ ์ของนักเรียน
้
และประเภทโรงเรียน (ร ัฐกับเอกชน) Gallup ถ่วงน� ำหนั
กกลุม
่
่ ดท�ำโดย Census
ตัวอย่างผู ้ปกครองโดยใช ้เป้ าหมายทีจั
Current Population Survey โดยพิจารณาจากอายุ เพศ
ระดับการศึกษา สถานะโทรศัพท ์ ภูมภ
ิ าคส�ำมะโนประชากร
้
้
และเชือชาติ/ชาติพน
ั ธุ ์ Gallup ถ่วงน� ำหนั
กกลุม
่ ตัวอย่างครูตาม
่ ดท�ำโดยกระทรวงศึกษาธิการของสหร ัฐอเมริกาโดย
เป้ าหมายทีจั
้
พิจารณาจาก เพศ อายุ เชือชาติ
/ชาติพน
ั ธุ ์ ปี ประสบการณ์ ระดับ
โรงเรียน และประเภทโรงเรียน (ร ัฐกับเอกชน)
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่
้
ค่าเกณฑ ์ความผิดพลาดทีรายงานทั
งหมดของกลุ
ม
่ ตัวอย่าง
้
ในการศึกษานี รวมถึง ผลกระทบจากการออกแบบค�ำนวณ
้
ส�ำหร ับการถ่วงน� ำหนั
ก
• สำำ�หรั ับผลลััพธ์ ์ที่่�พิิจารณาจากกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดของ
นักเรียน ค่าเกณฑ ์ความผิดพลาดในการสุม
่ ตัวอย่างคือ
่
่
่
±6.1 เปอร ์เซ็นต ์ ทีระดับความเชือมัน 95 เปอร ์เซ็นต ์

• สำำ�หรั ับผลลััพธ์ ์ที่่�พิิจารณาจากกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดของ
ผูป้ กครอง ค่าเกณฑ ์ความผิดพลาดในการสุม
่ ตัวอย่างคือ
่ บความเชือมั
่ ่น 95 เปอร ์เซ็นต ์
±2.5 เปอร ์เซ็นต ์ ทีระดั
• สำำ�หรั ับผลลััพธ์ ์ที่่�พิิจารณาจากกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดของ
ครู ค่าเกณฑ ์ความผิดพลาดในการสุม
่ ตัวอย่างคือ
่ บความเชือมั
่ ่น 95 เปอร ์เซ็นต ์
±5.0 เปอร ์เซ็นต ์ ทีระดั
นอกเหนื อจากข ้อผิดพลาดในการสุม
่ ตัวอย่างแล ้ว การใช ้
ถ ้อยค�ำค�ำถาม และความยากเชิงปฏิบต
ั ใิ นการท�ำแบบส�ำรวจ
ยังสามารถท�ำให ้เกิดข ้อผิดพลาด หรืออคติ ในผลการส�ำรวจ
ความคิดเห็นได ้
้ ้ร ับการพัฒนาโดย Gallup จากเงินทุนทีจั
่ ดหาโดย
รายงานนี ได
Apple Inc. ผลการส�ำรวจและข ้อสรุปเป็ นของ Gallup
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