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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาพััฒนาการความคิิดสร้้างสรรค์์ก่่อนและหลัังได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วย
กระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์
ของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 โรงเรีียนสงวนหญิิง กลุ่่�มตััวอย่่างใช้้ในการวิิจััย คืือ นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
ที่่�กำ�ลั
ำ ังศึึกษาในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 โรงเรีียนสงวนหญิิง จำำ�นวน 1 ห้้องเรีียน ซึ่่�งมีีนัักเรีียนจำำ�นวน 48 คน
ได้้มาจากการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม จากจำำ�นวน 13 ห้้องเรีียน โดยแต่่ละห้้องเรีียนจััดนัักเรีียนแบบคละความสามารถทางการเรีียน
เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ประกอบด้้วย 1) แผนการจััดการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance
ร่่ วมกั ั บ เทคนิิ ค ระดมสมอง ผ่่ า นการบููรณาการใช้้ ท วิิ ต เตอร์์ สำำ � หรัั บ นัั ก เรีียนชั้้� นมั ั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่ � 3 จำำ �นวน
5 แผนการจััดการเรีียนรู้้� 2) แบบวััดความคิิดสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อใช้้วััดความคิิดสร้้างสรรค์์ก่่อนและหลััง
การจััดการเรีียนรู้้� สถิิติิที่่�ใช้้ในวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้แก่่ ค่่าสููงสุุด ค่่าต่ำำ�สุ
� ุด ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และสถิิติิทดสอบ
ค่่าทีี (t-test) ผลการวิิจัยั พบว่่า นัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ตามแนวคิิดของ Torrance
ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 โดยค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนพััฒนาการความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนหลัังการจััดการเรีียนรู้้�มีี
การพััฒนาเพิ่่�มสููงขึ้้น� ซึ่ง�่ คุุณสมบััติแิ ฮชแท็็กของทวิิตเตอร์์เป็็นส่วนสำ
่ �คั
ำ ญที่่
ั ส� ามารถส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียน
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Abstract

This study was aimed to examine students’ creative thinking development before and after
receiving instructional management by using Torrance concept with brainstorming through the use of
Twitter for enhancing creativity of 9th student graders of Sa-nguan Ying School. Participants were 48
students selected by cluster random sampling from 13 classrooms. All students have different levels
of learning from excellent to weak. The research instruments were: 1) lesson plans to instructional
management by using Torrance concept with brainstorming through the use of Twitter for enhancing
creativity, 2) pre and posttests of creative thinking. All data was analyzed by using descriptive data
analysis and t-test. The findings of this study found that the students’ creative thinking was higher
after they participated in activities of lesson plans at p-value at 0.05. The findings of this study found
that the students’ creative thinking was higher after they participated in activities of lesson plans at
p-value at 0.05. The mean scores of student creative thinking were increasing significantly in which
the key highlighted on hashtag of Twitter which was a tool for enhance the creative thinking level of
students.
Keywords : Learning Management, Creative thinking, Twitter

บทนำำ� 							 สามารถใช้้ปััญญาเพื่่�อพััฒนาให้้เกิิดประโยชน์์ในทางที่่�ถููกที่่�
โลกในศตวรรษที่่� 21 เป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีความเจริิญ
ก้้าวหน้้าและมีกี ารเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว ความก้้าวหน้้า
ของวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจและ
อุุตสาหกรรมในอดีีต ถููกแทนที่่�ด้้วยเศรษฐกิิจและบริิการ
ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููลความรู้้� นวััตกรรม ผลกระทบทั้้�ง
ด้้านบวกและด้้านลบของการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว ทำำ�ให้้
มนุุษย์์ต้อ้ งอาศััยแนวคิิดและวิิธีีการใหม่่ ๆ ที่่�แตกต่่างไปจาก
เดิิมในการวางแผนและจััดการชีีวิิต เนื่่�องจากความรู้้� และ
วิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�เคยใช้้ได้้ผลมาแล้้วในอดีีต หรืือที่่�ใช้้อยู่่�
ในวัันนี้้จ� ะล้้าสมััยและใช้้ไม่่ได้้แล้้ว ยิ่่ง� มีคี วามต้้องการแนวคิิด
และวิิ ธีี การแก้้ ปั ั ญ หาแบบใหม่่ ๆ เพิ่่� มม ากขึ้้� น เท่่ า ใด
ความต้้องการความคิิดสร้้างสรรค์์ ก็็ยิ่่�งมีีความจำำ�เป็็นมาก
ขึ้้�นเท่่านั้้�น (ประสาร มาลากุุล ณ อยุุธยา, 2545; ตะวััน
เทวอัักษร, 2555) 						
ความคิิดสร้้างสรรค์์ เป็็นการคิิดหาแนวทางแก้้
ปััญหาด้้วยการเชื่่อ� มโยงผสมผสานประสบการณ์์เก่่าเข้้ากัับ
ประสบการณ์์ใหม่่ ทำำ�ให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่ส� ามารถแก้้ปััญหาด้้วย
วิิธีีการใหม่่ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (ประจัักษ์์ ปฏิิทััศน์์,
2562) คนที่่�มีคี วามคิิดสร้้างสรรค์์จะสามารถสร้้างสรรค์์ตน
เองและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้อยู่่�ในลัักษณะที่่�เหมาะสม และมีีชีีวิติ
ที่่� เ ป็็ นสุ ุ ข ได้้ นอกจากนั้้� น ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ส่ ่ ง เสริิ ม
สุุขภาวะจิิตดีี คนที่่�มีีสุุขภาพจิิตดีีย่่อมมีีสติิสััมปชััญญะ

ควรได้้อย่่างเต็็มที่่�ทั้้�งต่่อตนเองและต่่อสัังคมส่่วนรวม (อารีี
พัันธ์์มณีี, 2545) ด้้วยเหตุุนี้้�ความคิิดสร้้างสรรค์์จึึงเป็็น
คุุณสมบััติิที่่�มีีคุุณภาพและมีีความสำำ�คััญไม่่น้้อยไปกว่่า
ความสามารถด้้านอื่่�น เมื่่�อมีีปััญหาเกิิดขึ้้�นคนที่่�มีีความคิิด
สร้้างสรรค์์จะสามารถปรัับเปลี่่�ยนความคิิด คิิดค้้นวิิธีีแก้้
ปััญหาให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
สามารถปรัับตััวอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข และหาก
ความคิิดสร้้างสรรค์์ได้้รับั ส่่งเสริิมพัฒ
ั นาอย่่างเป็็นระบบแล้้ว
นำำ�ไปใช้้อย่่างถููกต้้อง ก็็จะส่่งผลให้้สังั คมและประเทศชาติิมีี
ความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว				
ประเทศไทยให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาความ
คิิดสร้้างสรรค์์ เห็็นได้้จากการกำำ�หนดให้้เป็็นหนึ่่�งในทัักษะ
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�ผู้้�เรีียนต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมและพััฒนา
ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ว่า่
เป็็นการพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิตโดยช่่วงวััยเรีียน/
วััยรุ่่�น พััฒนาทัักษะความสามารถการเรีียนรู้้�ที่่�สอดรัับกัับ
ทัักษะในศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะทัักษะด้้านการคิิด
วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ การแก้้ปัญ
ั หา และความคิิดสร้้างสรรค์์
(ราชกิิจจานุุเบกษา, 2561) สอดคล้้องกัับแผนการศึึกษา
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 – 2579 ที่่กำ� �ำ หนดเป้้าหมายด้้านผู้้เ� รีียน
มุ่่�งพััฒนาผู้้เ� รีียนทุุกคนให้้มีีคุุณลัักษณะและทัักษะการเรีียน

129

วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

รู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ประกอบด้้วย 3Rs ได้้แก่่ การอ่่านออก
การเขีียนได้้และการคิิดเลขเป็็น และ 8Cs ได้้แก่่ ทัักษะ
ด้้านการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณและทัักษะการแก้้ปััญหา
ทัักษะด้้านการสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม ทัักษะด้้านความ
เข้้าใจต่่างวััฒนธรรม ต่่างกระบวนทััศน์์ ทัักษะความร่่วมมืือ
การทำำ�งานเป็็นทีีม และภาวะผู้้�นำำ� ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
สารสนเทศ และการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ ทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการ ทัักษะอาชีีพ และทัักษะ
การเรีียนรู้้� และมีีความเมตตา กรุุณา มีีวิินััย คุุณธรรม
จริิยธรรม (สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา, 2560) 		
	จากผลการทดสอบความถนััดทางวิิชาการและ
วิิชาชีีพ (Professional and Academic Aptitude Test)
ของสำำ�นักั ทดสอบทางการศึึกษาแห่่งชาติิ ปีีการศึึกษา 2562
พบว่่า คะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนอยู่่�ในระดัับ
ต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน แสดงให้้เห็็นว่่านัักเรีียนไทยในปััจจุุบัันมีี
ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ อ ยู่่�ในระดัั บ ต่ำำ � � กว่่ า ที่่� ค วรจะเป็็ น
(สำำ�นัักทดสอบทางการศึึกษาแห่่งชาติิ, 2562) และจาก
ประสบการณ์์ ก ารสัั ง เกตการสอนในรายวิิช า STEAM
ของนัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 3 ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2562 โรงเรีียนสงวนหญิิง พบว่่า นัักเรีียนส่่วนใหญ่่ไม่่
สามารถออกแบบชิ้้�นงานสิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�สร้้างสรรค์์แปลก
ใหม่่หรืือเมื่่�อครููตั้้�งคำำ�ถาม เช่่น ให้้นัักเรีียนออกแบบพวง
กุุญแจที่่�สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้มากกว่่าเป็็นพวงกุุญแจ
เพีียงอย่่างเดีียว จะออกแบบอย่่างไร นัักเรีียนใช้้เวลา
ในการคิิดคำำ�ตอบนาน ส่่วนใหญ่่ได้้คำำ�ตอบที่่�ซ้ำำ��กัับเพื่่�อน
หรืือได้้คำำ�ตอบที่่�ไม่่แปลกใหม่่ แสดงให้้เห็็นว่่านัักเรีียน
ขาดทัักษะความคิิดคล่่อง ความคิิดริิเริ่่ม� และความคิิดยืืดหยุ่่�น
ซึ่่�งเป็็นลัักษณะสำำ�คััญของความคิิดสร้้างสรรค์์ จากสภาพ
ปััญหาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่าจำำ�เป็็นต้้องมีีการส่่งเสริิมแ
ละพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ โดยควรมีีการศึึกษาและพััฒ
นาแนวทางในการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างส
รรค์์เพื่่�อเป็็นทัักษะพื้้�นฐานในการเตรีียมผู้้�เรีียนไปสู่่�สัังคม
อนาคตอย่่างมีีคุุณภาพ
				
การพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความคิิดสร้้างสรรค์์จำำ�เป็็น
ต้้องมีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ มีีแนวทางการจััด
การเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ จััดบรรยากาศการเรีียน
รู้้�ให้้มีีอิิสระในการคิิด การปฏิิบััติิงาน และการเรีียนรู้้�ฝึึก
ปฏิิบััติิยุุทธศาสตร์์ที่่�ส่่งเสริิมการคิิดสร้้างสรรค์์ (สมพร
หลิิมเจริิญ, 2552) สอดคล้้องกัับ ประจัักษ์์ ปฏิิทัศน์
ั ์ (2562)
ที่่�กล่่าวว่่า ควรจััดบรรยากาศการเรีียนรู้้�ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีี
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อิิ ส ระ กล้้ า คิิ ด กล้้ า แสดงออก เปิิ ด โอกาสให้้ ผู้ ้ � เรีียน
ได้้ระดมสมองและอภิิปราย กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนทำำ�ความเข้้า
ใจปััญหาเพื่่�อหาแนวทางการแก้้ ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ
และฝึึกทัักษะการประเมิินค่่าข้้อมููล เพื่่�อคิิดสร้้างสรรค์์สิ่่�ง
ใหม่่จากโครงสร้้างเดิิม หรืือคิิดค้้นหาวิิธีีการที่่�แตกต่่าง
ไปจากเดิิม 						
	จากการศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ความคิิดสร้้างสรรค์์ผู้วิ�้ จัิ ยั พบว่่า กระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์
ตามแนวคิิดของ Torrance (1962 อ้้างใน ทิิศนา แขมมณีี
และคณะ, 2544) มีีลัักษณะที่่�ส่่งเสริิมผู้้�เรีียนให้้วิิเคราะห์์
ทำำ�ความเข้้าใจปััญหา รวมรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููล กระตุ้้�น
ผู้้ � เรีียนให้้ คิ ิ ด ค้้ น หาวิิ ธีี การแก้้ ปั ั ญ หาที่่� เ ป็็ น ไปได้้ อ ย่่ า ง
หลากหลาย แปลกใหม่่ และเลืือกวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�มีี
ความสมเหตุุสมผลเหมาะสมกัับปััญหาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ของ
ผู้้ � เรีียนอย่่ า งเป็็ นลำ ำ �ดั ั บ ขั้้� น ตอน นอกจากนั้้� นพ บว่่ า
เทคนิิคระดมสมอง มีีความสอดคล้้องกัับแนวทางการจััด
การเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถนำำ�ไปใช้้
ร่่วมกัับกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ของ Torrance ได้้อย่่าง
เหมาะสม เนื่่�องจากเป็็นเทคนิิคการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียน
เป็็นสำำ�คััญ ส่่งเสริิมผู้้�เรีียนทุุกคนให้้มีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�อย่่างทั่่�วถึึง เปิิดโอกาสและให้้อิิสระกัับผู้้�เรีียนได้้
คิิดและแสดงความเห็็นอย่่างเต็็มที่่� โดยไม่่มีกี ารตััดสิินถููกผิิด
ตลอดจนฝึึกผู้้เ� รีียนให้้อภิิปรายและฝึึกทัักษะการยอมรัับส่่ง
ผลให้้ผู้้�เรีียนรู้้�สึึกมีีความมั่่�นใจ เชื่่�อมั่่�นในตนเอง เกิิดแนว
ความคิิดที่่�กว้้างขวางและสามารถนำำ�แนวความคิิดเหล่่านั้้�น
ไปสู่่�การตััดสิินใจเพื่่�อแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์			
	สิ่่�งสำำ�คััญในการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์นอก
จากเทคนิิคและวิิธีีการสอนแล้้วจำำ�เป็็นต้้องอาศััยเครื่่�องมืือ
สื่่�อ อุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในการเร้้าความสนใจ กระตุ้้�นผู้้�เรีียนให้้
มีีความกระตืือรืือร้้น จะทำำ�ให้้การเรีียนการสอนมีีประสิิทธิิ
ภาพมากขึ้้�น นอกจากนั้้�นการฝึึกผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะการ
ค้้นคว้้าข้้อมููล เข้้าใจวิิธีีการและช่่องทางการค้้นคว้้าข้้อมููล
แบบต่่าง ๆ ตลอดจนเข้้าใจหลัักเกณฑ์์การเลืือกใช้้ข้้อมููลที่่�
มีีคุุณภาพเชื่่อ� ถืือได้้ เป็็นการสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงข้้อมููล
สารสนเทศ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาความคิิดสร้้าง
สรรค์์ของผู้้�เรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง (ประจัักษ์์ ปฏิิทััศน์์, 2562)
	ปััจจุบัุ นั บริิบททางสัังคมมีีการเปลี่่ย� นแปลงไปเป็็น
สัังคมความรู้้�ผู้้�เรีียนสามารถแสวงหาความรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง
จากช่่องทางที่่�หลากหลาย ทวิิตเตอร์์ เป็็นเครืือข่่ายสัังคม
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ออนไลน์์ช่่องทางหนึ่่�งที่่�เป็็นแหล่่งรวมข้้อมููลสารสนเทศ
ความรู้้� ข่่าวสาร โดยมีีความสามารถในการสื่่�อสารและราย
งานเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่างรวดเร็็ว สำำ�หรัับประเทศไทย
Arvinder Gujral กรรมการผู้้�จััดการทวิิตเตอร์์ ภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ได้้นำำ�เสนอข้้อมููลการใช้้ทวิิตเตอร์์
ของคนไทยว่่า เป็็นเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ที่่�มีีอััตราการ
เติิบโตสููงที่่�สุุดในอาเซีียน และมีีอััตราการเติิบโตที่่�มาแรงที่่�
สุุดของโลก โดยช่่วงอายุุของกลุ่่�มคนที่่�ใช้้งานทวิิตเตอร์์มาก
ที่่�สุุด ได้้แก่่ ช่่วงอายุุ 15-24 ปีี (พััฐรััศมิ์์� ว่่องไชยกุุล, 2562)
จากข้้อมููลดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่า ทวิิตเตอร์์ได้้รัับความ
นิิยมในกลุ่่�มของนัักเรีียนนัักศึึกษา เนื่่อ� งจากนำำ�เสนอเนื้้อ� หา
ที่่� วั ั ย รุ่่�นให้้ ค วามสนใจ เช่่ น เพลง ภาพยนตร์์ ศิิ ล ปิิ น
เทคโนโลยีี และกระแสต่่าง ๆ รอบตััวในสัังคม ซึ่่�งแฮชแท็็ก
เป็็นคุุณสมบััติิหนึ่่�งของทวิิตเตอร์์ ที่่�ใช้้เพื่่�อระบุุหมวด
หมู่่�ว่่าข้้อความที่่�ผู้้�ใช้้สื่่�อสาร หรืือค้้นหาอยู่่�ในหมวดหมู่่�ใด
ทำำ�ให้้สามารถสื่่�อสาร หรืือค้้นหาข้้อมููลในหััวข้้อที่่�สนใจได้้
ง่่ายขึ้้�น ผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์ใช้้แฮชแท็็กในการนำำ�เสนอข่่าวสาร
ความรู้้� ความคิิดเห็็น และประสบการณ์์ของตนเองที่่�เกี่่�ยว
ข้้องกัับแฮชแท็็กนั้้�น ๆ ส่่งผลให้้แฮชแท็็กเป็็นแหล่่งรวบ
รวมข้้อมููล สารสนเทศต่่าง ๆ มากมาย 			
	จากคุุณสมบััติิของทวิิตเตอร์์ดัังกล่่าวมีีลัักษณะที่่�
สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้�โดย
สามารถเร้้าความสนใจของผู้้�เรีียน ส่่งเสริิมผู้้�เรีียนให้้เกิิด
ทัักษะการสืืบค้้นข้้อมููลสารสนเทศ การวิิเคราะห์์รวบรวม
ข้้อมููลและการเลืือกใช้้ข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพเชื่่�อถืือได้้ โดย
ผู้้ � ส อนเลืือกแฮชแท็็ ก ที่่� มี ี ป ระโยชน์์ ได้้ รั ั บ ความนิิ ย ม
และเป็็นที่่�สนใจ มาจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เพื่่�อกระตุ้้�นผู้้�เรีีย
นให้้เกิิดความกระตืือรืือร้้น แล้้วให้้ผู้้�เรีียนค้้นหาความรู้้�
ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ จากแฮชแท็็กเพื่่�อเป็็นตััวอย่่างใน
การคิิดสร้้างสรรค์์ หรืือประยุุกต์์ให้้เกิิดการแก้้ปััญหา
ด้้วยการวิิธีีการที่่�แปลกใหม่่ นำำ�ไปสู่่�การคิิดสร้้างสรรค์์อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ดัังงานวิิจััยของ Tur and Marin (2015)
ที่่�พบว่่า การใช้้ทวิิตเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ส่ง่ ผลต่่อการเรีียนรู้้เ� ชิิงบวกของผู้้เ� รีียน ผู้้เ� รีียนรู้้�สึกึ
มีีความสุุข สนุุกสนาน และสนใจที่่�จะใช้้ทวิิตเตอร์์ในการ
เรีียนรู้้� เป็็นการเพิ่่�มโอกาสทางการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน
และสอดคล้้ อ งกัั บ งานวิิ จั ั ย ของ Luo, Shah and
Crompton (2018) ที่่�พบว่่า ทวิิตเตอร์์ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
มีีส่่วนร่วม
่ ในกิิจกรรมการเรีียน ส่่งเสริิมความเข้้าใจในเนื้้�อห
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าบทเรีียน ผู้้�เรีียนสามารถใช้้แฮชแท็็กเพื่่�อสืืบค้้นข้้อมููล
อ่่านเนื้้�อหาหรืือคำำ�ตอบของเพื่่�อน แล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์เพื่่�อ
ช่่วยเพิ่่�มความเข้้าใจ หรืือสามารถเลืือกข้้อมููลที่่�ดีีและมีี
ประโยชน์์ ไปประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนรู้้�ได้้			
	ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะนำำ�กระบวนการ
คิิดสร้้างสรรค์์ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิค
ระดมสมอง และคุุณสมบััติิแฮชแท็็กของ ทวิิตเตอร์์ มาใช้้
ในการจัั ด การเรีียนรู้้ � เ พื่่ � อ ส่่ ง เสริิ ม ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 3 โรงเรีียนสงวนหญิิง ในครั้้�งนี้้�

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย

เพื่่�อศึึกษาพััฒนาการความคิิดสร้้างสรรค์์ ก่่อน
และหลัังได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้าง
สรรค์์ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ ของนัักเรีียนชั้้�นมัธั ยมศึึกษา
ปีีที่่� 3 โรงเรีียนสงวนหญิิง

ขอบเขตของการวิิจัยั

ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
1. ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้� เป็็นนักั เรีียน
ชั้้� นมััธยมศึึกษาปีีที่่ � 3 ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในภาคเรีียนที่่� 2
ปีีการศึึกษา 2562 โรงเรีียนสงวนหญิิง จำำ�นวน 530 คน
2.กลุ่่�มตััวอย่่างใช้้ในการวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้� เป็็นนักั เรีียน
ชั้้� นมััธยมศึึกษาปีีที่่ � 3 ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในภาคเรีียนที่่� 2
ปีีการศึึกษา 2562 โรงเรีียนสงวนหญิิง จำำ�นวน 1 ห้้องเรีียน
ซึ่่�งมีีนัักเรีียนจำำ�นวน 48 คน ได้้มาจากการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม
จากจำำ�นวน 13 ห้้องเรีียน โดยแต่่ละห้้องเรีียนจััดนัักเรีียนแ
บบคละความสามารถทางการเรีียน

ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการวิิจัยั

การวิิจััยในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการทดลองใน
ภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน 7 คาบ คาบละ
50 นาทีี แบ่่งเป็็นทดลองสอน 5 คาบ ทำำ�แบบทดสอบก่่อนเรีียน
1 คาบ และทำำ�แบบทดสอบหลัังเรีียน 1 คาบ

สิ่่�งที่่�ศึึกษา

1. ตััวแปรต้้น ได้้แก่่ การจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระ
บวนการคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ตามแนวคิิ ด ของ Torrance
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วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์
สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3, ทวิิตเตอร์์
2. ตััวแปรตาม ได้้แก่่ ความคิิดสร้้างสรรค์์ ประกอบ
ด้้วยความคิิดคล่่อง ความคิิดริิเริ่่�ม และความคิิด ยืืดหยุ่่�น

ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ

1. เป็็นแนวทางในการวางแผนและพััฒนาแผน
การจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนว
คิิดของ Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณา
การใช้้ทวิิตเตอร์์
2. เป็็นแนวทางในการนำำ �ทวิิตเตอร์์ มาใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้�

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย				

1. แผนการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิด
สร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิค
ระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ สำำ�หรัับนัักเรีียน
ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 3 ซึ่ง�่ ผู้้วิ� จัิ ยั พััฒนา ขึ้้น� เพื่่อ� ใช้้ศึกึ ษาพััฒนา
การความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้สัังเคราะห์์ขั้้�นตอนการจััดการเรีียนรู้้� จากกระบวนการ
คิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับการใช้้
เทคนิิคระดมสมอง และนำำ�คุณ
ุ สมบััติิ แฮชแท็็กของทวิิตเตอร์์
มาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ซึ่ง�่ ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้
สำำ�รวจและศึึกษาแฮชแท็็กต่่าง ๆ ที่่�มีีความน่่าสนใจได้้รัับ
ความนิิยมทัันต่่อเหตุุการณ์์ เป็็นประโยชน์์และสามารถใช้้
เป็็นตััวอย่่างในการฝึึกคิิดสร้้างสรรค์์ เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นสาระ
สำำ�คัญ
ั ของแผนการจััดการเรีียนรู้้� จำำ�นวน 5 แผนการจััดการ
เรีียนรู้้� โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�				
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่� 1 #โลกร้้อน 			
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่� 2 #โคโรน่่าไวรััส 		
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่� 3 #จงตั้้ง� ชื่่อ� ภาษาไทยให้้
หนัังแบบคลอบคลุุมเนื้้�อเรื่่�องทั้้�งหมด				
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่� 4 #งดใช้้ถุุงพลาสติิก		
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่� 5 #แอพดีีบอกต่่อ		
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ทุุกแผนการจััดการเรีียนรู้้�
ประกอบด้้วยใบกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดปััญหาหรืือสถานการณ์์
ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้นัักเรีียนฝึึกคิิดสร้้างสรรค์์ และมีีขั้้�นตอนการ
จััดการเรีียนรู้้�ดัังนี้้�
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

		ขั้้�นที่่� 1 การค้้นพบและทำำ�ความเข้้าใจ
ปัั ญหา คืือ การวิิเคราะห์์รายละเอีียดของปัั ญหาจาก
ปััญหาหรืือสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนดให้้ แล้้วระบุุให้้ได้้ว่่าอะไร
คืือเงื่่ � อ นไขของปัั ญ หา และอะไรคืือปัั ญ หาที่่� แ ท้้ จริ ิ ง
เพื่่�อวางแผน ในการแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์ได้้ถููกต้้อง
ตรงประเด็็น						
		
ขั้้�นที่่� 2 การเก็็บรวบรวมและการวิิเคร
าะห์์ข้้อมููลด้้วยแฮชแท็็ก คืือ การใช้้คุุณสมบััติิแฮชแท็็ก
ของทวิิตเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือในการค้้นคว้้ารวบรวมข้้อมููล
ข้้อเท็็จจริิงต่่าง ๆ ที่่�มีีความถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับปััญหา เพื่่�อวิิเคราะห์์สาเหตุุของปััญหา และค้้นหาวิิธีี
การแก้้ปััญหาจากประสบการณ์์หรืือความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้
ทวิิตเตอร์์ เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างในการคิิดสร้้างสรรค์์ หรืือ
ประยุุกต์์ให้้เกิิดการแก้้ปััญหาด้้วยการวิิธีีการที่่�แปลกใหม่่
ขั้้�นที่่� 3 การระดมสมองเพื่่�อค้้นหาวิิธีี
การแก้้ปััญหา คืือ การให้้นัักเรีียนระดมความคิิด แสดง
ความคิิดเห็็น คิิดหาคำำ�ตอบอย่่างอิิสระ ทั้้�งแบบคิิด เป็็นกลุ่่�ม
หรืือรายบุุคคลโดยไม่่มีีการวิิจารณ์์ ระหว่่างการคิิด และ
เน้้นปริิมาณของการคิิดให้้ได้้มากที่่�สุุด เพื่่�อค้้นหาวิิธีีการแก้้
ปัั ญ หาที่่� เ ป็็ น ไปได้้ อ ย่่ า งหลากหลาย แปลกใหม่่ แ ละ
ต่่างจากเดิิม
ขั้้�นที่่� 4 การเลืือกวิิธีีการแก้้ปััญหา
การนำำ�วิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�ได้้จากการระดมสมอง มาตััดสิิน
ใจเพื่่�อเลืือกวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�มีีความสมเหตุุสมผลเหมาะ
สมกัับปััญหามากที่่�สุุด หรืือนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้จากการระดมสมอง
มาแก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้เป็็นวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�ดีีที่่�สุุด
2. แบบวััดความคิิดสร้้างสรรค์์ ซึ่่ง� ผู้้วิ� จัิ ยั พััฒนาขึ้้น�
เพื่่อ� ใช้้วัดั ความคิิดสร้้างสรรค์์ก่อ่ นและหลัังการจััดการเรีียน
รู้้� โดยอ้้างอิิงจากแบบทดสอบความคิิดสร้้างสรรค์์ของ
Torrance เนื่่อ� งจากมีีความสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของ
การวิิจััย และเหมาะสมกัับผู้้�เรีียนในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ซึ่่� งผู้้�วิิจััยได้้สัังเคราะห์์ลัักษณะของความคิิดสร้้างสรรค์์
เพื่่�อกำำ�หนดเป็็นกรอบของการวััดความคิิดสร้้างสรรค์์ตาม
แนวคิิดของ Torrance ประกอบด้้วย ความคิิดคล่่อง
ความคิิดริิเริ่่ม� และความคิิดยืืดหยุ่่�น เป็็นแบบวััดแบบอััตนััย
มีีลัักษณะให้้นัักเรีียนอ่่านเรื่่�องแล้้วตอบคำำ�ถามแต่่ละข้้อ
ภายในเวลาที่่�กำำ�หนด จำำ�นวน 2 ฉบัับ เพื่่�อใช้้วััดความคิิด
สร้้างสรรค์์ก่่อนและหลัังเรีียน แบบวััดความคิิดสร้้างสรรค์์
แต่่ละฉบัับ ประกอบด้้วย 2 เรื่่�อง แต่่ละเรื่่�องประกอบ
ด้้วยคำำ�ถาม 3 ข้้อ รวมข้้อสอบจำำ�นวน 6 ข้้อ รวมคะแนนเต็็ม
20 คะแนน
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การดำำ�เนิินการวิิจััยและการเก็็บรวบรวมข้้อมููล		 กลุ่่�มตััวอย่่าง แล้้วบัันทึึกคะแนนที่่�ได้้เป็็นคะแนนความคิิด
1. ก่่อนการดำำ�เนิินการจััดการเรีียนรู้้� มีีการปฐม
นิิเทศนัักเรีียนเพื่่�อสร้้างข้้อตกลงและทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยว
กัั บ การจัั ด การเรีียนรู้้ �ด้ ้ ว ยกระบวนการคิิ ด สร้้ า งสรรค์์
ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง
ผ่่านการ บููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยม
ศึึกษาปีีที่่� 3 ในครั้้ง� นี้้ว่� า่ เป็็นการศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ ของนิิสิติ
ปริิ ญญ าโท สาขาเทคโนโลยีีและสื่่ � อ สารการศึึ ก ษา
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ซึ่ง�่ ผู้้วิ� จัิ ยั เป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ได้้รัับอนุุญาตให้้
จััดการเรีียนรู้้�และเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียนสงวนหญิิ ง และมีีข้้ อ ตกลงในการเรีียนคืือให้้
นัักเรีียนนำำ�โทรศััพท์มืื์ อถืือ แท็็บเล็็ต หรืือคอมพิิวเตอร์์โน๊๊ตบุ๊๊�ค
มาใช้้ในการเรีียนทุุกครั้้�ง 		
2. ดำำ�เนิินการทดสอบก่่อนเรีียนโดยใช้้แบบวััด
ความคิิดสร้้างสรรค์์ก่่อนเรีียนที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นกัับนัักเรีียน

สร้้างสรรค์์ก่่อนเรีียน
3. ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยแผนการจััดการ
เรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ
Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการ
ใช้้ทวิิตเตอร์์ โดยผู้้�วิิจััยเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองกัับนัักเรีียนที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 5 คาบ
คาบละ 50 นาทีี โดยจััดการเรีียนรู้้�ตามแผนการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น จากนั้้�นบัันทึึกคะแนนความคิิด
สร้้างสรรค์์จากใบกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนได้้ทำำ�ในแต่่ละแผน
การจััดการเรีียนรู้้�เป็็นคะแนนพััฒนาการความคิิดสร้้าง
สรรค์์							
4. ดำำ�เนิินการทดสอบหลัังเรีียนโดยใช้้แบบวััด
ความคิิดสร้้างสรรค์์หลัังเรีียนที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นกัับนัักเรีียน
กลุ่่�มตััวอย่่าง แล้้วบัันทึึกคะแนนที่่�ได้้เป็็นคะแนนความคิิด
สร้้างสรรค์์หลัังเรีียน

ผลการวิิจัยั

ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ของนัั ก เรีียนกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� ไ ด้้ รั ั บ การจัั ด การเรีียนรู้้ �
ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์
จากแบบวััดความคิิดสร้้างสรรค์์ก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
ตารางที่่� 1 ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ โดยใช้้สถิิติิทดสอบค่่า t (t-test)

คัะแนำนำคัวั�มคัิดสำร้�งสำรรคั์
ก่อนี้เร้ยนี้
หลังเร้ยนี้

เต็ม
20
20

คัะแนำนำ
ต�ำ�สำุด สำูงสำุด
6
12

13
19

จัำ�นำวันำนำักเร่ย่นำ (n = 48)
x̅
8.69
15.23

S.D.
1.61
1.53

t
Sig.
51.85 .000*

*มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
พบว่่ า คะแนนความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ก่ ่ อ นเรีียนของนัั ก เรีียนกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� ไ ด้้ รั ั บ การจัั ด การเรีียนรู้้ �
ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์
มีีค่่าเฉลี่่�ย = 8.69, S.D. = 1.61 และคะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์หลัังเรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ย = 15.23, S.D.= 1.53 เมื่่�อ
ทดสอบความแตกต่่างด้้วยสถิิติิทดสอบค่่า t (t - test) ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์ระหว่่าง
ก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน แสดงให้้เห็็นว่า่ นัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ
Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน
อย่่างมีีนััย สำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
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ตารางที่่� 2 รายละเอีียดลัักษณะของความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์

ลักษณ์ะของ
คัวั�มคัิดสำร้�งสำรรคั์
ควิามีคิดคล่อง
ควิามีคิดริเริ�มี
ควิามีคิดย่ดหยุ่นี้
รวัม

ก�รทดลอง

คัะแนำนำ
เต็ม

จัำ�นำวันำนำักเร่ย่นำ (n = 48)

ก่อนี้เร้ยนี้
หลังเร้ยนี้
ก่อนี้เร้ยนี้
หลังเร้ยนี้
ก่อนี้เร้ยนี้
หลังเร้ยนี้

6
6
8
8
6
6

x̅
3.65
5.31
2.38
5.04
2.67
4.88

ก่อนำเร่ย่นำ
หลังเร่ย่นำ

20
20

8.69
15.23

S.D.
0.91
0.90
1.36
1.13
0.81
0.79

t
15.94

Sig.
.000*

12.38

.000*

18.57

.000*

1.61
1.53

51.85

.000*

*มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05
พบว่่าคะแนนความคิิดคล่่องก่่อนเรีียนของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิด
สร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 3.65,
s.d. เท่่ากัับ 0.91 และคะแนนความคิิดคล่่อง หลัังเรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 5.31, S.D. เท่่ากัับ 0.90 เมื่่�อทดสอบ
ความแตกต่่างด้้วยสถิิติิทดสอบค่่า t (t-test) ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนความคิิดคล่่องระหว่่างก่่อนเรีียนและหลัังเรีียน
แสดงให้้ เ ห็็นว่่ านัั ก เรีียนที่่� ไ ด้้ รั ั บ การจัั ดการเรีียนรู้้ �ด้้ วยกระบวนการคิิ ดสร้้ างสรรค์์ ตามแนวคิิ ดของ Torrance
ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีความคิิดคล่่องหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
คะแนนความคิิดริิเริ่่�มก่่อนเรีียนของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้าง
สรรค์์ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 2.38, s.d.
เท่่ากัับ 1.36 และคะแนนความคิิดริิเริ่่�มหลัังเรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 5.04, S.D. เท่่ากัับ 1.13 เมื่่�อทดสอบความแตกต่่าง
ด้้วยสถิิติิทดสอบค่่า t (t - test) ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนความคิิดริิเริ่่�มระหว่่างก่่อนเรีียน และหลัังเรีียน แสดงให้้เห็็น
ว่่านัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดการเรีียนรู้้� ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีความคิิดริิเริ่่�มหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
คะแนนความคิิดยืืดหยุ่่�นก่่อนเรีียนของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้าง
สรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 2.67, S.D.
เท่่ากัับ 0.81 และคะแนนความคิิดยืืดหยุ่่�นหลัังเรีียน มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.88, S.D. เท่่ากัับ 0.79 เมื่่�อทดสอบ
ความแตกต่่ า งด้้ วยสถิิ ติิ ท ดสอบค่่ า t (t-test) ผลการเปรีียบเทีียบคะแนนความคิิ ดยืืดหยุ่่�นระหว่่ างก่่ อนเรีียน
และหลัังเรีียน แสดงให้้เห็็นว่า่ นัักเรีียนที่่�ได้้รับั การจััดการเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance
ร่่ วมกั ั บ เทคนิิ ค ระดมสมอง ผ่่ า นการบููรณาการ ใช้้ ท วิิ ต เตอร์์ มี ี ค วามคิิ ด ยืืดหยุ่่�นหลัั ง เรีียนสููงกว่่ า ก่่ อ นเรีียน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
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จากการวิิเคราะห์์คะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์ก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััด
การเรีียนรู้้ �ด้้วยกระบวนการคิิ ดสร้้ างสรรค์์ ตามแนว คิิ ดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิ คระดมสมอง ผ่่ านการ
บููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ ตามลัักษณะของความคิิด สร้้างสรรค์์ สามารถสรุุปผลได้้ว่่า นัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้ว
ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์มีี
ความคิิดสร้้างสรรค์์หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััย สำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 ทุุกด้้าน
ตารางที่่� 3 ผลของพััฒนาการความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์

คัะแนำนำ
คัวั�มคัิดสำร้�งสำรรคั์

เต็ม

คัะแนำนำ
ต�ำ�สำุด

ใบกิจักรรมีท้� 1
ใบกิจักรรมีท้� 2
ใบกิจักรรมีท้� 3
ใบกิจักรรมีท้� 4
ใบกิจักรรมีท้� 5

10
10
10
10
10

2.00
2.00
3.00
5.00
6.00

จัำ�นำวันำนำักเร่ย่นำ (n = 48)
สำูงสำุด
x̅
S.D.
7.00
8.00
9.00
10.00
10.00

4.42
4.73
6.08
7.25
7.92

1.60
1.89
1.64
1.49
1.25

พบว่่ า คะแนนความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ จ ากใบกิิ จ กรรมที่่� 1 มีีค่่ า เฉลี่่� ย เท่่ า กัั บ 4.42, s.d เท่่ า กัั บ 1.60
คะแนนความคิิดสร้้าง สรรค์์จากใบกิิจกรรมที่่� 2 มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 4.73, s.d เท่่ากัับ 1.89 คะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์จาก
ใบกิิจกรรมที่่� 3 มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 6.08, s.d เท่่ากัับ 1.64 คะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์จากใบกิิจกรรมที่่� 4 มีีค่่าเฉลี่่ย� เท่่ากัับ
7.25, s.d เท่่ากัับ 1.49 และคะแนนการความคิิดสร้้างสรรค์์จากใบกิิจกรรมที่่� 5 มีีค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 7.92, s.d เท่่ากัับ 1.25
เมื่่�อพิิจารณาค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกระบวน
การคิิดสร้้างสรรค์์ตามแนวคิิดของ Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ทั้้�ง 5 ครั้้�ง พบ
ว่่าค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนความคิิดสร้้างสรรค์์มีกี ารพััฒนาเพิ่่�มสููงขึ้้�นตามระยะเวลาของการทดลอง แสดงให้้เห็็นว่่าคะแนน
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นผลมากจากการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์
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ข้้อวิิจารณ์์						

ความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััด
การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ
Torrance ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการ
ใช้้ทวิิตเตอร์์ หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 และค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนพััฒนาการ
ความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการจััดการเรีียนรู้้�
ด้้วยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ Torrance
ร่่วมกัับเทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์
มีีการพััฒนาเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นผลมาจากขั้้�นตอน
การจััดการเรีียนรู้้� เพื่่อ� ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ ผ่่านการ
บููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ ซึ่่�งแต่่ละขั้้�นตอนส่่งเสริิมความ
คิิดสร้้างสรรค์์ ดัังนี้้�					
	ขั้้�นที่่� 1 การค้้นพบและทำำ�ความเข้้าใจปััญหา ส่่ง
เสริิ ม ให้้ นั ั ก เรีียนวางแผนเพื่่ � อ แก้้ ปั ั ญ หาได้้ ถูู กต้้ อ งตรง
ประเด็็นสอดคล้้องกัับ มาโกโตะ (2551) กล่่าวว่่า ควร
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนค้้นหาข้้อเท็็จจริิงทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับประเด็็นปััญหา แล้้ววิิเคราะห์์เพื่่�อให้้รู้้�แก่่นแท้้ของ
ปััญหา 							
	ขั้้�นที่่� 2 การเก็็บรวบรวมและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ด้้วยแฮชแท็็ก ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเกิิดทัักษะการสืืบค้้น
ข้้อมููลสารสนเทศ การวิิเคราะห์์รวบรวมข้้อมููล และมีีความ
รู้้ค� วามเข้้าใจในการเลืือกใช้้ข้อ้ มููลที่่�มีีคุุณภาพเชื่่อ� ถืือได้้สอด
คล้้องกัับนัักจิิตวิิทยากลุ่่�มซิินเนคติิคส์์ (1961 อ้้างในประจัักษ์์
ปฏิิทััศน์์, 2562) ที่่�กล่่าวว่่า ควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะ
ในการค้้นหาข้้อมููล มีีความรู้้�ความเข้้าใจวิิธีีการและช่่อง
ทางในการค้้นคว้้าข้้อมููลแบบต่่าง ๆ 				
	ขั้้�นที่่� 3 การระดมสมองเพื่่อ� ค้้นหาวิิธีีการแก้้ปัญ
ั หา
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ นั ั ก เรีียนเกิิ ด ความมั่่� น ใจ เชื่่ � อ มั่่� น ในตนเอง
มีีความกล้้าที่่�จะแสดงความคิิดเห็็น เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียน
ได้้ค้้นหาวิิธีีแก้้ปััญหาให้้ได้้ปริิมาณมาก มีีความแปลกใหม่่
และหลากหลาย สอดคล้้องกัับ บุุญชม ศรีีสะอาด (2546)
และ สุุวิิทย์์ มููลคำำ� (2547) ที่่�กล่่าวว่่า ควรเปิิดโอกาสให้้
ผู้้เ� รีียนทุุกคนได้้แสดงความคิิดเห็็นให้้มากที่่�สุดุ โดยไม่่มีกี าร
วิิจารณ์์ ครููผู้้�สอนต้้องมีีใจกว้้าง ยอมรัับความแตกต่่าง
ในความหลากหลายของความคิิ ด รวมไปถึึ ง ให้้ ก าร
เสริิมแรงที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจ และความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
ให้้กัับผู้้�เรีียน เพื่่�อฝึึกให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีแนวความคิิดใหม่่ที่่�กว้้าง
ขวาง สามารถนำำ�แนวความคิิดเหล่่านั้้�นไปสู่่�การตััดสิินใจ
หรืือการแก้้ปััญหา
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ขั้้�นที่่� 4 การเลืือกวิิธีีการแก้้ปััญหา ส่่งเสริิมให้้นััก
เรีียนได้้ตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�มีีความสมเหตุุ
สมผลเหมาะสมกัับปััญหามากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับ บุุญชม
ศรีีสะอาด (2541 อ้้างใน สุุวิิทย์์ มููลคำำ�, 2547) ที่่�กล่่าวว่่า
หลัังจากระดมความคิิดแล้้ว ควรมีีการจััดหมวดหมู่่�อภิิปราย
ทบทวน ความคิิดเพื่่�อตััดสิินว่่ามีีวิิธีีใดบ้้างที่่�สามารถนำำ�ไป
ใช้้ในการแก้้ปััญหาได้้					
	จากข้้างต้้นที่่�ได้้กล่่าวมาจะเห็็นได้้ว่่าขั้้�นตอนการ
จัั ด การเรีียนรู้้ � เ พื่่ � อ ส่่ ง เสริิ ม ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์
ผ่่านการบููรณาการใช้้ทวิิตเตอร์์ ได้้ไปส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง เปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้คิิดและแสดง
ความเห็็นอย่่างอิิสระ ทำำ�ให้้นักั เรีียนมีีความเชื่่อ� มั่่น� ในตนเอง
สามารถนำำ�ความรู้้� ประสบการณ์์ที่่�มีีมาเชื่่�อมโยงกััน แล้้ว
เกิิดความคิิดที่่�หลากหลายแปลกใหม่่ ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริงิ ส่่งผลให้้นักั เรีียนมีคี วามคิิดสร้้าง
สรรค์์สููงขึ้้น� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ สิิริลัิ กั ษณ์์ ตาณพัันธุ์์�
(2558) ที่่ศึ� กึ ษาผลของการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�สังั คมศึึกษา
โดยใช้้กระบวนการแก้้ปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ที่่�มีีผลต่่อความ
สามารถในการคิิดสร้้างสรรค์์และการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ ของนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 พบว่่า
นัั ก เรีียนที่่� ไ ด้้ รั ั บ การจัั ด การเรีียนรู้้ �สั ั ง คมศึึ ก ษาโดยใช้้
กระบวนการแก้้ปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีความสามารถใน
การคิิดสร้้างสรรค์์หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ ที่่�ระดัับ .05 และกระบวนการแก้้ปััญหา
เชิิงสร้้างสรรค์์ทำำ�ให้้ความสามารถในการคิิดสร้้างสรรค์์มีี
แนวโน้้ม การเปลี่่�ยนแปลงที่่�พััฒนาเพิ่่�มสููงขึ้้�นในระยะเวลา
ต่่าง ๆ และสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ ศิิริญญ
ิ า ดวงคำำ�จัันทร์์
(2558) ที่่�ศึึกษาผลของการพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดทฤษฎีีคอนสตรััคติิวิิสต์์โดยใช้้
เทคนิิคระดมสมองเพื่่�อพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ เรื่่�อง
อสมการเชิิงเส้้นตัวั แปรเดีียว ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 พบว่่า
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ตามแนวคิิดทฤษฎีีคอนสตรััคติิวิิสต์์โดยใช้้เทคนิิคระดมสมองส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนมีี
ความคิิดสร้้างสรรค์์ดีีขึ้้�น 					
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�คุุณสมบััติิแฮชแท็็กของ
ทวิิตเตอร์์มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้� จากการ
สัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียนพบว่่า การใช้้ทวิิตเตอร์์ส่ง่ เสริิมให้้
นัักเรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�จากการค้้นคว้้าข้้อมููลด้้วยตนเอง
นัักเรีียนมีีความกระตืือรืือร้้น สนใจการเรีียน แฮชแท็็กที่่�
เป็็นสาระสำำ�คััญของแผนการจััดการเรีียนรู้้�สามารถเร้้า
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ความสนใจของนัักเรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี เนื่่�องจากเป็็นเรื่่�อง
ใกล้้ตััวนัักเรีียน มีีความทัันต่่อเหตุุการณ์์ ได้้รัับความนิิยม
และเป็็นที่่�สนใจของคนทั่่�วไป รวมไปถึึงสิ่่�งที่่�ได้้จากการ
สืืบค้้ น ในแฮชแท็็ ก ส่่ วน ใหญ่่ เ ป็็ น ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์
ของผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์ที่่�มีีความแปลกใหม่่ หลากหลาย ซึ่่�ง
นัักเรีียนอาจจะไม่่เคยพบเห็็นมาก่่อน ส่่งผลให้้นัักเรีียน
เกิิดแรงบัันดาลใจในการคิิดสร้้างสรรค์์ รู้้�สึึกมีีความสุุข
สนุุ ก สนานกัั บ กิิ จ กรรมการเรีียนรู้้ � แ ละประสบการณ์์
การใช้้ทวิิตเตอร์์ และลงมืือปฏิิบัติั ิกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�อย่่าง
ตั้้�งใจ ส่่งผลให้้สามารถนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้จากการสืืบค้้นมาเป็็น
ตััวอย่่างในการคิิดสร้้างสรรค์์ หรืือประยุุกต์์ให้้เกิิดการแก้้
ปััญหาด้้วยการวิิธีีการที่่�แปลกใหม่่ หลากหลาย ทำำ�ให้้
นัักเรีียนมีีพััฒนาการความคิิดสร้้างสรรค์์สููงขึ้้น� สอดคล้้องกัับ
ประจัักษ์์ ปฏิิทััศน์์ (2562) และ บุุญชม ศรีีสะอาด (2546)
ที่่�กล่่าวว่่าการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ควรกระตุ้้�นผู้้�
เรีียนให้้มีีความกระตืือรืือร้้นอยากรู้้�อยากเห็็นเน้้นการ
เรีียนรู้้แ� บบปฏิิบัติั จริ
ิ งิ ควรจััดประสบการณ์์ให้้ผู้เ�้ รีียนได้้พบ
ได้้เห็็น ได้้ยิิน ได้้สััมผััส ผลงานที่่�เป็็นความคิิดสร้้างสรรค์์ใน
ด้้านที่่�ผู้้�เรีียนถนััด สนใจ ซึ่่�งเป็็นการกระตุ้้�นและสร้้างแรง
บัันดาลใจ ให้้นัักเรีียนได้้แนวทางและความคิิดที่่�หลาก
หลาย 							
	จากข้้างต้้นที่่ไ� ด้้กล่่าวมาแสดงให้้เห็็นว่า่ คุุณสมบััติิ
แฮชแท็็กของทวิิตเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สามารถใช้้เพื่่�อ
ส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักเรีียน และทวิิตเตอร์์
สามารถนำำ �มาใช้้เป็็ นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้�ได้้
สอดคล้้องกัับ Twitter in collaboration with UNESCO
(n.d.) และ GROSSECK and HOLOTESCU (2008)
ที่่�กล่่าวว่่า ทวิิตเตอร์์สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการค้้นพบ
แหล่่งความรู้้�ใหม่่ แฮชแท็็กมีีประโยชน์์ในการเชื่่�อมต่่อและ
แบ่่ ง ปัั น ความรู้้ � ผู้้ � เรีียนสามารถเลืือกข้้ อ มููลที่่� ดีี และมี ี
ประโยชน์์จากแฮชแท็็กไปประยุุกต์์ ใช้้ ในการเรีียนรู้้�ได้้
และสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Tur and Marin (2015) ที่่�
ศึึกษาพฤติิกรรมการรัับรู้้ข� องครููและนัักเรีียนผ่่านทวิิตเตอร์์
ด้้วยกิิจกรรม การเรีียนรู้้�แบบอภิิปราย ผลการศึึกษาพบ
ว่่าทวิิตเตอร์์เป็็นเครื่่�องมืือการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งผลต่่อการ
เรีียนรู้้�เชิิงบวก ของผู้้�เรีียน ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมใน
บทเรีียน ผู้้เ� รีียนรู้้�สึกึ มีีความสุุข สนุุกสนานกัับประสบการณ์์
การใช้้ทวิิตเตอร์์ และสนใจใช้้ทวิิตเตอร์์เพื่่�อเปิิดโอกาสทาง
การเรีียนรู้้ใ� นอนาคต ดัังนั้้�นทวิิตเตอร์์จึงึ เป็็นเครื่่อ� งมืืออย่่าง
หนึ่่� ง ที่่� มี ี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพเหมาะสมที่่� จ ะนำำ � ไปใช้้ ใ นการ
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ข้้อเสนอแนะ

	ข้้อเสนอแนะในการทำำ�ผลวิิจัยั ไปใช้้
1. จากการสัังเกตการจััดการเรีียนรู้้�พบว่่า คุุณ
สมบััติิแฮชแท็็กของทวิิตเตอร์์มีีศัักยภาพที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์ เนื่่�องจากการให้้นัักเรีียนเรีียนรู้้�จากการค้้นคว้้า
ข้้อมููลด้้วยตนเองจากแฮชแท็็กเป็็นประจำำ� ทำำ�ให้้นัักเรีียน
นัักเรีียนได้้พบเจอกัับข้้อมููลสารสนเทศที่่�หลากหลาย ส่่งผล
ให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกทัักษะการสืืบค้้นข้้อมููล ทัักษะวิิเคราะห์์
รวบรวมข้้อมููล ทัักษะการแก้้ปัญ
ั หา และทัักษะการเลืือกใช้้
ข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพเชื่่�อถืือได้้ จนเกิิดเป็็นความเคยชิิน เป็็น
การส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเกิิดความคิิดคล่่อง นอกจากนั้้�นสิ่่�ง
ที่่�ได้้ จากการสืืบค้้นในแฮชแท็็กส่่วนใหญ่่เป็็นความคิิด
สร้้างสรรค์์ของผู้้�ใช้้ทวิิตเตอร์์ที่่�มีีความแปลกใหม่่ หลาก
หลาย ซึ่่�งนัักเรีียนอาจจะไม่่เคยพบเห็็นมาก่่อน เป็็นสาเหตุุ
ที่่�ทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดแรงบัันดาลใจในการคิิดสร้้างสรรค์์ ส่่ง
ผลให้้นัักเรีียนสามารถนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้จากการสืืบค้้นมาเป็็น
ตััวอย่่างในการคิิดสร้้างสรรค์์ หรืือประยุุกต์์ให้้เกิิดการแก้้
ปััญหาด้้วยการวิิธีีการที่่�แปลกใหม่่ เป็็นการส่่งเสริิมให้้
นัักเรีียนเกิิดความคิิดริิเริ่่ม� และการให้้นักั เรีียนได้้พบเจอกัับ
ความคิิ ด เห็็ น ความรู้้ � วิิ ธีี การแก้้ ปั ั ญ หาที่่� แ ตกต่่ า งกัั น
หลาย ๆ รููปแบบ ทำำ�ให้้นัักเรีียนเกิิดความคิิดนอกกรอบที่่�
ไม่่อยู่่�ในกฎเกณฑ์์ หรืือความคุ้้�นเคยเดิิมที่่�นักั เรีียนเคยคิิด
และสามารถปรัับเปลี่่�ยนความคิิดให้้เข้้ากัับสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างเหมาะสม เป็็นการส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนเกิิด
ความคิิดยืืดหยุ่่�น ซึ่่�งการส่่งเสริิมความคิิดที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
เป็็นลักั ษณะสำำ�คัญ
ั ของความคิิดสร้้างสรรค์์ ดัังนั้้นคุ
� ณ
ุ สมบััติิ
แฮชแท็็ ก ของทวิิ ต เตอร์์ จึ ึ ง เป็็ น เครื่่ � อ งมืือที่่� ส่ ่ ง เสริิ ม ให้้
นัักเรีียนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์สููงขึ้้�น
2. จากการสัังเกตการจััดการเรีียนรู้้�พบว่่าแฮช
แท็็กที่่�นัักเรีียนให้้ความสนใจจะสามารถเร้้าความสนใจ
ของนัักเรีียนได้้ดีี นัักเรีียนจะมีีความกระตืือรืือร้้น และตั้้�ง
ใจลงมืือปฏิิ บั ั ติิ กิ ิ จกรรมการเรีียนรู้้ � มากกว่่ าแฮชแท็็ ก
ที่่�นัักเรีียนไม่่สนใจ ดัังนั้้�นในการวางแผนการจััดการเรีียน
ผู้้�สอนควรเลืือกใช้้แฮชแท็็กที่่�เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน
	ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป		
1. ผู้้�วิิจััยควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการนำำ�ทวิิตเตอร์์ไปใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการส่่งเสริิมทัักษะในศตวรรษ
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

ที่่� 21 หรืือการคิิดขั้้�นสููง เช่่น ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
สารสนเทศ และการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ ทัักษะการแก้้ปััญหา
ทัักษะการคิิด อย่่างมีีวิิจารณญาณ เพื่่�อให้้มีีความสอด
คล้้องกัับแนวทางการพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ในปััจจุบัุ ัน		
2. ผู้้�วิิจััยควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการนำำ�ทวิิตเตอร์์ไปใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อศึึกษา
ตััวแปรอื่่นน
� อกจากการผลการจััดการเรีียนรู้้� และพััฒนาการ

เอกสารและสิ่่�งอ้้างอิิง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 กันยายน-ธันวาคม 2563

ของการเรีียนรู้้� เช่่น ความคงทนในการเรีียนรู้้� ทััศนคติิ		
3. ผู้้วิ� จัิ ยั ควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับผลของการจััด
การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยกระบวนการคิิดสร้้างสรรค์์ ตามแนวคิิดของ
Torrance ร่่วมกับั เทคนิิคระดมสมอง ผ่่านการบููรณาการใช้้
ทวิิตเตอร์์ เมื่่�อเปิิดโอกาสให้้นัักเรีียนได้้ร่่วมแสดงความคิิด
เห็็นในการเลืือกแฮชแท็็กที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้�
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