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1.  บทนํา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยึดหลัก

สําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษา เพื่ อความเท่ า เที ยมและทั่ วถึ ง  ( Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม (All for Education) แผนการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
อย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีทักษะที่จําเป็นที่จะดํารงอยู่
ได้ในศตวรรษท่ี 21 สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการสร้างสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เรียนจึง
ต้องมีความสามารถด้านการรู้ดิจิทัลเพื่อสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

การรู้ดิจิทัลจัดได้ว่าเป็นทักษะแห่งการอยู่รอด 
(Survival Skill) ในยุคดิจิทัล [1], [2], [3] หากผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการรู้ ดิจิทัล จะทําให้ ผู้ เรียนมี
พัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ การประเมินค่า การ
สร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 12 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก 
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ แม้แต่ผู้เรียนแบบเรียนร่วม
ระหว่างผู้เรียนทั่วไปและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

การเรียนร่วมเป็นการศึกษาสําหรับทุกคนมีหลาย
ลักษณะคือ  การ เรี ยนร่ วมแบบ  Mainstreaming, 
Integration และ Inclusion ผู้เรียนที่มีความต้องการ

พิเศษต้องได้รับการบริการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นครู
พิเศษ ล่ามภาษามือ ส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกและ
บริการทางการศึกษาพิเศษต่อเนื่องกันไป ทําให้เกิด
โอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษา ลดการกีดกัน ลดการ
แบ่งแยกทางการศึกษา ทําให้เกิดการเห็นคุณค่า เข้าใจซ่ึง
กันและกัน และสร้างวัฒนธรรมใหม่ในเรื่องความ
หลากหลาย และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข [4]  
การจัดการเรียนการสอนจะต้องค้นหาหนทาง วิธีการที่
ออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) และสามารถ
ใช้ได้กับทุกคนอย่างเป็นมิตร (Friendly Design) เพื่อให้
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนทั่วไปได้อย่างเคียงบ่า
เคียงไหล่ ดังนั้นการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้รู้ดิจิทัลได้ต้อง
จัดให้ผู้เรียนดําเนินโครงงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างความเข้าใจ รู้เท่าทัน 
ประเมินค่า มีการจัดการและใช้สารสนเทศดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสม ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive 
Technology) ปลดล็อกการเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้การ
จัดการเรียนร่วมด้วยวิธีการที่ออกแบบวิธีการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ต้องสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ เช่น 
เว็บไซต์ต่าง ๆ ไฟล์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ [4] 
การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องหาเทคนิควิธีเพื่อ
มุ่งหวังให้ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และคิดค้นหา
ความรู้และคําตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner) 
สร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความ
สงสัย อยากเรียน อยากรู้ อยากหาคําตอบ (Community 
of Inquiry) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการคิดสร้างสรรค์
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(Creative Learning) ที่จะนําไปสู่การผลิตนวัตกรรม 
(Innovation) [5] 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนร่วมเพ่ือส่งเสริมการรู้
ดิจิทัลได้ทั้งผู้เรียนทั่วไปและผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการบูรการการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะ และการสอนแบบสร้างสรรค์ จุดเด่นของการ
สอนแบบสืบเสาะคือการเน้นวิธีการที่จะค้นหาความรู้ 
ความจริงนั้น ๆ เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ว่าวิธีการเรียนที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งจะมีเพื่อนที่เป็น
ผู้เรียนทั่วไปให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการทํางานเป็นทีมใน
การสืบเสาะหาความรู้ ผู้เรียนจะได้เรียนโดยใช้ความคิด
พิจารณาซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ จากนั้น
จึงสอนแบบสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความคิดให้เกิดการ
สร้างผลผลิตจากการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการทําโครงงาน
หรือกิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งผลต่อวิธีการและคุณภาพ รวมถึง
คุณค่าของผลงาน เป็นการสร้างงานให้เป็นรูปธรรม 
(Product-Oriented, Productive) เมื่อคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการแล้วจะทําให้เห็นงานเป็นรูปธรรมขึ้น 
กล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับ
ผู้เรียนทั่วไป ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
จึงต้องพัฒนาผู้เรียนด้านการรู้ดิจิทัลให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
และสร้างสรรค์ การสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
และสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการรู้ดิจิทัลที่
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็น
ทักษะการอยู่รอดในยุคดิจิทัล ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน ปฏิบัติจริงจากการดําเนิน
โครงงานร่วมกัน มีพัฒนาการรอบด้าน สร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกคน 
และพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 
 
 
 

2. การรู้ดิจิทัลสําหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
 2.1 ความหมายของการรู้ดิจิทัล 
 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) คือ ความตระหนักรู้
ความเข้าใจ (Understand) ประเมิน Evaluate) การ
จัดการ (Manage) และใช้ (Use) สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถประเมินและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมเพ่ือสร้างสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 
โดยสามารถส่ือสารไปยังเครือข่ายความรู้ มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน และสะท้อนกลับทางสังคมอย่างมีจริยธรรม [1] 
รวมถึง ประยุกต์ใช้ (Apply) สร้างสรรค์ (Create) และ
ส่ือสาร (Communicate) จากแหล่งสารสนเทศที่
หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
 สํานักงาน ก.พ. ระบุว่าการรู้ดิจิทัลเป็นทักษะในการ
นําเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์ 
และซอฟต์แวร์คือ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทปเลต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ [6], [7] 
 กล่าวได้ว่าการรู้ดิจิทัลครอบคลุมความสามารถ 4 
มิติคือ 
 1) การใช้ (Use) คือ ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม เนื้อหา
ตั้งแต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
ประมวลผลคํา (Word Processor) เว็บเบราเซอร์ 
(Web Browser) อีเมล (E-mail) และเครื่องมือส่ือสาร
อื่น ๆ สู่ การเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ฐานข้อมูล
ออนไลน์ การคํานวณคลาวด์ (Cloud Computing) 
ดิจิทัลคอมเมิร์ช (Digital Commerce) เป็นต้น 
 2) ความเข้าใจ (Understand) คือ ความ สามารถ
ในการเข้าใจบริบท และสามารถประเมินส่ือดิจิทัลได้ 
เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงที่พบเห็นบนส่ือ
ออนไลน์ จึงเป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นที่ต้องเข้าใจ
ก่อนการใช้งานส่ือออนไลน์ เพื่อให้ตระหนักว่าเทคโนโลยี
เครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างไร ทั้งยัง
สามารถพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อค้นหา 
ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3) การสร้าง (Create) คือ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์เนื้อหาและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านเครื่องมือส่ือดิจิทัลที่หลากหลาย โดยต้องเผยแพร่
ส่ือที่สร้างผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 
 4) การเข้าถึง (Access) คือ ความสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยในการเข้าถึง และมีจริยธรรมในการเข้าถึง
โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อ่ืน 
 2.2 องค์ประกอบของการรู้ดิจิทัล 
 การรู้ดิจิทัล มี 5 ทักษะที่สําคัญคือ [2], [3] 
  1) การอ่านภาพ เพื่อใช้ในการอ่าน การส่ือสาร
ด้วยภาพ และนําเสนอด้วยภาพ เน่ืองจากพัฒนาการด้าน
สภาพแวดล้อมดิจิทัลมาจากการนําเสนอด้วยข้อความสู่
การนําเสนอด้วยรูปภาพ ใช้ภาพแสดงความคิดเช่น การ
นําเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิก การนําเสนอแผนภูมิ 
แผนภาพ เป็นต้น 
  2) การสร้างความหมายใหม่ โดยการตีความใหม่
ด้วยการผสมผสานสารสนเทศจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อ
การสร้างสรรค์งานใหม่ จากการจดัระเบียบทางโครงสร้าง
เพื่อสร้างศาสตร์ความหมายใหม่ และอาศัยศิลปะเพ่ือ
นําเสนอภาพและเสียงที่ปรับแต่งใหม่ 
  3) การแตกแขนงความคิดที่หลากหลายหรือ
ไฮเปอร์มีเดีย เพื่อสามารถใช้การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบไฮเปอร์มีเดีย
ที่สามารถท่องเว็บในการศึกษาความรู้รูปแบบไม่เป็น
เส้นตรง แต่อาศัยเส้นทางที่ เชื่อมโยงหลายทิศทาง 
(Nonlinear) 
  4) การรู้สารสนเทศเพ่ือการค้นหาสารสนเทศได้
ตามต้องการ การประเมินสารสนเทศที่ต้องการใช้และ
ถูกต้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสนเทศ 
  5) ทักษะทางสังคมและอารมณ์ ในการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย แบ่งปันอารมณ์ในการส่ือสาร
ดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม รวมถึงความสามารถในการ
หลีกเล่ียงการถูกล่อล่วง การถูกโจมตีทางไซเบอร์ 
  แนวคิดของ Trilling & Fadel [8] กล่าวว่า 
องค์ประกอบสําคัญของการรู้ดจิิทัล มี 3 องค์ประกอบคือ 
1) การรู้สารสนเทศ 2) การรู้เท่าทันส่ือ และ 3) การรู้เท่า

ทันเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สวทช. ก็ได้ระบุว่าการรู้ดิจิทัล
ต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้ [9] 
  1) การใช้ (Use) เป็นความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย นับตั้งแต่ขั้น
พื้นฐานจนถึงการใช้งานขั้นซับซ้อนเช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมค้นหา รวมถึง
เทคโนโลยีอุบัติใหม่คือ คลาวด์คอมพิวติง เป็นต้น 
  2) การเข้าใจ (Understand) เป็นความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ส่ือดิจิทัล จนทํา
ให้เข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาน้ัน ๆ รวม 
ถึงการจัดการสารสนเทศและความรับผิดชอบต่อสิทธิ
ความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัล 
  3) การสร้างสรรค์ (Create) เป็นความสามารถ 
ในการผลิตหรือสร้างเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีที่ 
หลากหลายอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ความสามารถ 
ในการส่ือสารโดยใช้ความหลากหลายของส่ือดิจิทัลเป็น
เครื่องมือ โดยคํานึงถึงถึงจริยธรรมการปฏิบัติทางสังคม 
และการสะท้อนส่ิงที่ฝังอยู่ในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต 
ประจําวัน 
  จึงกล่าวได้ว่าการรู้ดิจิทัลเป็นทักษะแห่งการอยู่
รอดในยุคดิจิทัล เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีหลากหลาย
รูปแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การทํางาน และการติดต่อ 
ส่ือสาร ในชีวิตประจําวันดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์[10] 

 
จากรูปที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มีลักษณะเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างชุมชน ทํางานร่วมกัน 
ติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และเผยแพร่
สารสนเทศ ดังนั้นการรู้ดิจิทัลจึงมีความจําเป็นเพื่อการ
อยู่รอดในยุคดจิิทัล ที่ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทลัใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ 
การรู้สารสนเทศดิจิทัล การรู้เท่าทันส่ือดิจิทัล และการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล การจัดการเรียนการ
สอนจึงต้องมีวิธีการให้เกิดการรู้ดิจิทัล ส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียน ให้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันได้ทั้งผู้เรียนทั่วไป
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในยุคดิจิทัล ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพของสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีดิจิทัล
จําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรฐานสื่อ พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาผู้สอน
ให้สามารถสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อปรับเหมาะกับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อ
การเรียนร่วม 
 3.1 การเรียนร่วม 
 การจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นได้เอื้อการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมากย่ิงขึ้นสอดรับการ
แผนการศึกษาแห่งชาติที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาที่
เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีทักษะที่จําเป็น
ในการดํารงอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีทักษะการอยู่
รอดในยุคดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
เท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล [11] การจัดการเรียนร่วม
จึงตอบรับแผนการศึกษาแห่งชาติที่ ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ แบบเคียงบ่าเคียง
ไหล่กันไป จะส่งผลให้ผู้เรียนหลากหลายลักษณะเรียนรู้ที่
จะยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้เรียนจะเข้าใจถึงความเหมือน
และความไม่เหมือนในการอยู่ร่วมกัน ส่วนผู้เรียนทั่วไป 
ก็เรียนรู้ที่จะยอมรับความพิการด้านความสามารถของ
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เพื่อนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา การยอมรบัความพกิาร 
การไร้ความสามารถ จึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนทุกคน 

ในบทความน้ีขอนําเสนอบริบทเรียนร่วมแบบ 
“Mainstreaming Approach” ซึง่เป็นการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมในช้ัน
เรียนปกติอย่างน้อย 1 วิชา จนกระทั่งครบทุกวิชารับบริการ
ทางการศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาปกติอย่างเต็มเวลา 
ผู้เรียนจะได้รับบริการทางการศึกษา เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ 
ทุกประการ ผู้เรียนที่เข้าเรียนร่วมแบบนี้มีความพิการไม่
มากนัก มีระดับสติปัญญา และความพร้อมด้านการเรียน 
ตลอดจนวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมสมวัย การเรียน
ในระบบนี้มิได้หมายความว่าจะลดบริการพิเศษต่าง ๆ ลง
หากเพียงแต่มีการเปล่ียนวิธีการจัดการและการให้บริการ 
รวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อ
การเรียนร่วม โดยคํานึงถึงวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้ทํางานร่วมกัน ยอมรับซึ่งกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสําเร็จด้วยเทคนิค
วิธีการเรยีนรู้แบบสืบเสาะและสรา้งสรรค์เป็นฐานผ่านการ
ดําเนินโครงงานร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและผู้เรียนทั่วไป 

3.2 การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐาน 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็น

การบูรณาการการสอนด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และ
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ทั้งผู้เรียนทั่วไปและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ประกอบด้วย 
 1) การสํารวจ (Exploring) เพื่อสํารวจส่ิงที่ตน
สนใจ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่มี 
 2) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) กระตุ้น 
ความอยากรู้ 
 3) ค้นคว้าสร้างความรู้ และหาทางแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง (Individual Problem Solving) 
 4) การสืบสอบในเชิงลึก (Investigating) ค้นหา 
รวบรวม แยกแยะ นํามาสร้างความรู้ใหม่ 
 5) กระบวนการปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ 
ประเมิน เลือก จัดการ และสังเคราะห์ข้อค้นพบ 
(Processing) เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา 

 6) สร้างสรรค์ผลงานแบ่งกลุ่มทําโครงงาน  
(Team Project) 

 7) เสนอข้อสรุป นําเสนอผลงานด้วยส่ือต่าง ๆ 
(Creative Presentation) 

 8) การวัดผลด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการเรียน
ร่วม 

กระบวนการดังกล่าวควรมีเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็น
ส่ือเสริมและฐานความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเรียนร่วม [12], 
[13], [14] ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคน ไม่ว่า
จะเป็นผู้สอน ครูพิเศษ ล่ามภาษามือ ต้องมีการวางแผน 
การปฏิบัติงานและการประเมินอย่างละเอียด ควรพิจารณา
ถึงความพร้อมของผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้การจัดการ
เรียนร่วมนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งแก่ผู้เรียนทั่วไป และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ตามแนวคิดของผู้เขียน การพัฒนานวัตกรรม วิธีการ 
การเข้าถึงเทคโนโลยี การเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม 
จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนได้
อย่างบริบูรณ์ การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็น
ฐานเพื่อการเรียนร่วม จะเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการรู้ดิจิทัลที่สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะการอยู่รอดในยุค
ดิจิทัล ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกัน ปฏิบัติจริงจากการดําเนินโครงงานร่วมกันช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนทั่วไปและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ สร้างสรรค์ผลงานต่อยอดความคิด มี
พัฒนาการรอบด้าน ส่งผลต่อการสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนทุกคน และ
พัฒนาคนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
สวทช. [15] ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาคือ ผู้เรียนได้ใช้ส่ือ
การเรียนที่มีคุณภาพ ผู้สอนผลิตส่ือการเรียนได้ตรงกับ
แผนการสอน สถานศึกษามีการปรับกระบวนการเรียนการ
สอนด้วยไอซีที เนื่องจากการพัฒนา การรู้ดิจิทัลคือ 
กระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเฉพาะที่มีความ
จําเป็นสําหรับการรู้ดิจิทัลครอบคลุมการรับรู้ขั้นพื้นฐาน
และการฝึกอบรมสู่การประยุกต์ใช้งานที่ซับซ้อน และ
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม สังคม และการสะท้อนกลับ เพื่อ
ปรับเหมาะ (Adaptive) กับการทํางาน การเรียนรู้ การ 
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พักผ่อน และการใช้ชีวติประจําวนั [9] 
ในยุคดิจิทัลมีส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายเพื่อ

การสร้างเครือข่าย การเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน การอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคม และการ
ร่วมมือกันในการทํางาน จึงสามารถนําส่ือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับการเรียนร่วมที่
ส่งผลต่อการรู้ดิจิทัลของผู้เรียนทุกคน ด้วยกระบวนการ
การรู้ดิจิทัล 11 กระบวนการ คือ 1) การแจ้ง (Statement) 
2) การระบุ (Identification) 3) การเข้าถึง (Accession) 
4) การประเมิน (Evaluation) 5) การตีความ (Interpretation) 

6) การจัดระเบียบ (Organization) 7) การบูรณาการ 
(Integration) 8) การวิเคราะห์ (Analysis) 9) การสร้าง 
(Creation) 10) การส่ือสาร (Communication) และ 11) 
การสะท้อน (Reflection) [16] ในที่นี้จึงใคร่ขอเสนอ
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐาน
สําหรับการเรยีนร่วมในยุคดิจิทัล ดังตารางที่ 1 เพื่อแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ ภายใต้การนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้ และกระบวนการรู้
ดิจิทัล 

 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธก์ระบวนการเรยีนการสอน เทคโนโลยีดิจิทัลสนบัสนุนการเรยีนรู้ และกระบวนการรู้ดจิิทัล 

กระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่
สนับสนุนการเรียนรู้ 

กระบวนการรู้ดิจิทลั 

1) การสาํรวจ (Exploring) เพ่ือสํารวจสิง่ท่ีตน
สนใจ สภาพแวดล้อม ทรัพยากรท่ีมี 

1) เซิร์สเอ็นจิน 
2) บล็อก 
3) เว็บไซต์ 
4) ยูทูป 

1) การแจ้ง (Statement) 
2) การระบุ (Identification) 
3) การเข้าถึง (Accession) 

2) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) กระตุ้นความ
อยากรู้ 

1) บล็อก 
2) เว็บไซต์ 
3) ยูทูป 
4) เฟสบุ๊ค 

1) การประเมิน (Evaluation) 
2) การตีความ (Interpretation) 

3) ค้นควา้สร้างความรู้ และหาทางแก้ปัญหา 
    ด้วยตนเอง (Individual Problem Solving) 

1) วิกิพีเดีย 
2) เว็บไซต์ 
3) ยูทูป 
4) เฟสบุ๊ค 

1) การจัดระเบียบ (Organization) 
2) การบูรณาการ (Integration) 

4) การสืบสอบในเชิงลึก (Investigating) ค้นหา 
รวบรวม แยกแยะ นํามาสร้างความรู้ใหม่ 

1) บล็อก 
2) เว็บไซต์ 
3) ยูทูป 
4) กูเกิล 
5) ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

1) การจัดระเบียบ (Organization) 
2) การบูรณาการ (Integration) 
3) การวิเคราะห์ (Analysis) 

5) กระบวนการปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ 
ประเมิน เลือก จดัการ และสงัเคราะห์ 
ข้อค้นพบ (Processing) เพ่ือนําไปใช้ใน 

    การแก้ปญัหา หรือพัฒนา 

1) บล็อก 
2) เว็บไซต์ 
3) ยูทูป 
4) กูเกิล 
5) ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

1) การจัดระเบียบ (Organization) 
2) การบูรณาการ (Integration) 
3) การวิเคราะห์ (Analysis) 

6) สร้างสรรค์ผลงานแบง่กลุ่มทําโครงงาน 
    (Team Project) 

1) วิกิพีเดีย 
2) บล็อก 
3) ยูทูป 
4) เฟสบุ๊ค 
 

1) การบูรณาการ (Integration) 
2) การวิเคราะห์ (Analysis) 
3) การสร้าง (Creation) 
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ตารางท่ี 1 ความสัมพันธก์ระบวนการเรยีนการสอน เทคโนโลยีดิจิทัลสนบัสนุนการเรยีนรู้ และกระบวนการรู้ดจิิทัล (ตอ่) 
กระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่

สนับสนุนการเรียนรู้ 
กระบวนการรู้ดิจิทลั 

7) เสนอข้อสรุป นําเสนอผลงานด้วยสื่อต่าง ๆ 
(Creative Presentation) 

1) บล็อก 
2) ยูทูป 
3) เฟสบุ๊ค 

1) การสื่อสาร (Communication) 
2) การสะท้อน (Reflection) 

8) การวัดผลและการสะท้อน 1) กูเกิลฟอร์ม 
2) e-Portfolio 

การสะท้อน (Reflection) 

   

จากตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะและ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ต้องมีเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการรู้ดิจิทัล ตามทัศนะของ
ผู้เขียน นับว่ามีส่วนผลักดันให้เกิดทักษะการรู้ดิจิทัลได้ 
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญคือ การรู้สารสนเทศดิจิทัล การ
รู้เท่าทันส่ือ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สอนต้อง
จัดสภาพแวดล้อมดิจิทลัที่เหมาะสมกับการทํางานรว่มกนั
และการเรียนรู้ร่วมกัน 

การรู้ดิจิทัลเป็นทักษะสําคัญในยุคดิจิทัลเพื่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึง และการสื่อสาร เพื่อการ
จัดการ วิเคราะห์ ประเมินผลสารสนเทศ เพื่อนําไปสู่การ
สร้างความรู้ใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลต้องเป็นเทคโนโลยีที่
เปิดโอกาสในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เกิดความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม นําไปสู่ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล [17] ผู้สอนจึงมีบทบาทสําคัญที่จะ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สอนต้องสร้าง
เนื้อหาในสื่อเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนร่วม 
เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือให้ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนรู้
ร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน และแก้ปัญหาร่วมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้แบบสืบเสาะบนโลกออนไลน์
ที่เนื้อหาถูกนําเสนอแบบรวดเร็ว แต่มีคุณภาพต่ํา ขาด
การประเมินเน้ือหาก่อนเผยแพร่ [18] ผู้สอนจึงต้องสร้าง
แหล่งข้อมูลดิจิทัล สารสนเทศดิจิทัล หรือแม้แต่คลัง
ความรู้ดิจิทัลผ่านการเข้าถึงด้วยส่ือดิจิทัล และส่ือสังคม
ออนไลน์ เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนที่มีความแตกต่างและ
หลากหลาย ได้เข้าใจและทบทวนเน้ือหา เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านโลก
ออนไลน์ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด เข้าใจความ

แตกต่าง และผู้สอนเองมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการ
เรียนรู้แบบเรียนร่วมกับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
 
4.  บทสรุป 
 การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์เป็นฐานเพ่ือ
พัฒนาการรู้ดิจทัลสําหรับการเรียนร่วม นับเป็นการจัด
การศึกษาเพื่อคนทุกคนในยุคดิจิทัล สามารถสรุปแนวคิด
ดังกล่าวได้ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 2 สรุปกรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและ  
           สร้างสรรค์เป็นฐานสําหรับการเรียนรว่ม 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที ่12 

กลยทุธก์ารสอนในยุคดิจิทลั 
“การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์

เป็นฐานเพ่ือการเรยีนร่วม” 

การรู้ดิจทิัล 
การอา่นภาพ 

การสร้างความหมายใหม่ 
การแตกแขนงความคิดทีห่ลากหลาย 

การรู้สารสนเทศ 
ทักษะทางสงัคมและอารมณ ์
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 จากรูปที่ 2 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชนสําหรับทุกคน ตามหลัก 
สิทธิมนุษยชน ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
โอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ทัดเทียมกับผู้เรียนปกติโดยทั่วไปอย่าง
เคียงบ่าเคียงไหล่ การรู้ดิจิทัลเป็นพื้นฐานสําคัญที่เป็น
ทักษะแห่งการอยู่รอดในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 12 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมี
ความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และ
การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 จึงจําเป็นสําหรับ
ผู้เรียนทุกคนที่จะอยู่รอดในโลกยุคดิจิทัล การสอนด้วย
การเรียนรู้แบบสืบเสาะและสร้างสรรค์สําหรับการเรียน
ร่วมในยุคดิจิทัล จึงเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงจากการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ให้ผู้เรียนร่วมมีพัฒนาการรอบด้าน 
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้เรียนทุกคน และการขับเคล่ือนของประเทศต่อไป 
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