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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการเรียนบนสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิด
ใหม่ (SCAMPER) ท่ีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ให้มีคุณภาพพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนผ่านสื่อสังคมด้วย
เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อสังคมด้วยเทคนิค
การสร้างความคิดใหม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อสังคมด้วยเทคนิคการ
สร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบประเมินคุณภาพสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้าง
ความคดิใหม่ แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบประเมนิผลงานของผูเ้รยีน 
โดยการให้คะแนนแบบรูบริค และแบบสอบถามความพึงพอใจสำาหรับนักเรียน พบว่า 1) สื่อสังคม
ด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.27/82.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2) คะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังจากการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการ 
สร้างความคดิใหม่ สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัสำาคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) นกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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ABSTRACT
 This research aims to: 1) develop the social media utilization with SCAMPER 
technique to create thinking development for Prathomsuksa 6 students that based 
on the quality and 80/80 efficiency of instructional media design and development 
criteria, 2) study creativity of students who study through social media utilization with 
SCAMPER technique to create thinking development, and 3) study the satisfaction 
on the social media utilization with SCAMPER technique. The participants were 37 
Prathomsuksa 6 students at Chumchon Wat Silakantharam School that study in 2013 
academic year by cluster random sampling. The research tools were social media 
utilization with SCAMPER technique, quality evaluation form, creativity test  
evaluated scoring rubrics and the questionnaire. Data were analyzed by mean,  
standard deviation and dependent t-test. Research finding: 1) the social media  
utilization with SCAMPER technique to create thinking development for Prathomsuksa 
6 students showed quality at very good level and showed efficiency at 80.27/82.42 
criteria, 2) the student’s creativity scores that study through social media utilization  
with SCAMPER technique to create thinking development were higher than the  
pre-test scores at .01 level of significant, and 3) the student’s satisfaction on social 
media utilization with SCAMPER technique showed at highest level.
Keywords: social media, SCAMPER technique, creative thinking. 

บทน�า 
 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ทำาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเป็นเรื่องง่าย และ
ในขณะเดียวกันการคัดลอกข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน จึงทำาให้เกิดการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญามากขึ้นในสังคมปัจจุบัน จากการสำารวจในต่างประเทศ (Jones, Online, 2011) พบว่า
ร้อยละ 80 ของสถาบันการศึกษาได้ยอมรับว่านักเรียนเคยลอกงานของผู้อื่น ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า
นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์จึงต้องคัดลอกงานของผู้อื่น แต่ในความจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งสำาคัญที่คนเราต้องมี จะเห็นได้จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์, 2551) ใน 
การพฒันาเยาวชนของชาตเิข้าสูโ่ลกยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีมกีารมุง่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามคดิสร้างสรรค์  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ออนไลน์, 2542) ที่ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ตามมาตราที่ 4 ว่าการสร้างสรรค์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ด้วยเหตุที่ความคิดสร้างสรรค์มีความจำาเป็นมากในการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คนที่มี
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ทักษะนี้สูงจะส่งผลดีในการดำารงชีวิต ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และยังสามารถ
ทำาประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ท่ีผ่านมา มีรายงานผลการประเมินระดับประเทศ (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) พบว่ามาตรฐานที่ 4 ที่ผู้เรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์นั้นมีผลการ
ประเมินตำ่าท่ีสุด หรือมีปัญหามากท่ีสุด ซ่ึงคุณสมบัติที่สำาคัญที่สุดของการคิดสร้างสรรค์คือการคิด
นอกกรอบ ซึ่งการคิดสร้างสรรค์นั้นจะถูกปิดกั้นด้วยการเรียนรู้เชิงวิชาการและความมีระเบียบวินัยที่
มากเกินไป การเรียนแบบท่องจำาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของคนได้ และจาก
ที่ทอแรนซ์ (Torrance, 1962 อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2535) ได้สรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในแต่ละช่วงวัยไว้นั้น พบว่าเด็กในช่วงอายุ 10-12 ปี จะมีจุดอ่อนในช่วง
วัยนี้คือขาดความมั่นใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้มีการเลียนแบบเพื่อนเพื่อไม่ให้ดู
แปลกแยกจากกลุ่ม จึงทำาให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในช่วงวัยนี้ลดลง นอกจากนี้ก็ยังเป็นผลจาก
การที่เด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กต้องทำาตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกำาหนด จึงมีส่วนในการบั่นทอนความ
คิดสร้างสรรค์ของเด็กอีกด้วย 
 ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องมีการ
ศกึษาวจิยัเพือ่กระตุน้ให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิสร้างสรรค์ของตัวเอง ไม่ยดึติดอยูก่บัแบบแผนเก่า ๆ  
ไม่ติดอยู่ในกรอบและไม่เรียนรู้แบบท่องจำา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลในการปิดกั้นจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ดังนั้นการเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้จึงเป็นการเรียน 
ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีกำาลังมีบทบาท
มากในสังคมไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวให้กับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ (อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, ออนไลน์, 2553) มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน 
การสอน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางมากกว่าเรียนรู้เพียงในตำาราเรียน และเพื่อ 
เป็นการกระตุน้ความคดิของนกัเรยีนให้เกิดความคดิสร้างสรรค์จึงได้มกีารนำาเทคนคิการสร้างความคดิ 
ใหม่ หรือ SCAMPER เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งเทคนิค SCAMPER จะช่วยในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน (Folashade, Online, 2012) ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดเพิ่มเติม 
หรือตัดออก หรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ และประยุกต์นำาสิ่งต่าง ๆ ไปใช้สร้างสรรค์ในสถานการณ ์
ใหม่ ๆ ตลอดจนสามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  พัฒนาการเรียนบนสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ ที่พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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 2. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ 
 3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่

สมมติฐานของการวิจัย
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)  เมื่อเรียนด้วยการ 
ใช้สือ่สงัคมด้วยเทคนคิการสร้างความคดิใหม่ จะมคีะแนนความคดิสร้างสรรค์สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .01

ขอบเขตของการวิจัย
 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาผลของการใช้สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เป็นเนื้อหา
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ เรื่องการ
ออกแบบภาพประกอบ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชน 
วัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
จำานวน 77 คน ประกอบด้วย ห้องเรียนที่ 1 จำานวน 38 คน และห้องเรียนที่ 2 จำานวน 37 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัด
อ่างทอง ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster  
random sampling) มา 1 ห้องเรียน จำานวน 37 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
 1. สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
 3.  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 4. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการประเมินผลงานของผู้เรียน โดยการให้คะแนน
แบบรูบริค (scoring rubrics) ตามแนวคิดของ Guilford
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อสื่อสังคมด้วย
เทคนิคการสร้างความคิดใหม่
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 วิธีด�าเนินการทดลอง
 1. ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิธีการเรียนด้วยส่ือสังคมด้วย
เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ 
 2. หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทำาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน แล้วนำามา
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยการให้คะแนนแบบรูบริคตามแนวคิดของ Guilford
 3. ในครั้งต่อมาให้กลุ่มตัวอย่างเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยให้ทำากิจกรรมตามขั้นของ SCAMPER 
ใช้ระยะเวลา 30 นาที/ 1 กิจกรรม และเมื่อเรียนจนจบกระบวนการกลุ่มตัวอย่างจะได้ชิ้นงานที่เกิด
จากการสร้างสรรค์ของตนเองออกมา 
 4. หลังจากที่เรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ ครบแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความคิดสร้างสรรค ์
ด้วยการออกแบบภาพประกอบเรื่องใหม่ โดยทำาตามขั้นตอนของ SCAMPER แล้วนำาชิ้นงานมา 
ประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยการให้คะแนนแบบรูบริคตามแนวคิดของ Guilford
 5. ให้กลุ่มตัวอย่างทำาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อสังคมด้วยเทคนิค
การสร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ
 6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ และตรวจคะแนนประเมินความคิด
สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการให้คะแนนแบบรูบริคตามแนวคิดของ Guilford แล้วนำาไป
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (RAI) หาค่าประสิทธิภาพของการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการ
สร้างความคิดใหม่ ใช้เกณฑ์ 80/80  ร้อยละ และ Dependent t-test

ผลการวิจัย
 1. การเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ 
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับดี และด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งผลการหาประสิทธิภาพของการเรียนผ่าน
สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เท่ากับ 80.27/82.42 
 2. คะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน
ผ่านส่ือสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่  
เรื่องการออกแบบภาพประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผล
 1.  จากการหาคุณภาพของสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เร่ืองการออกแบบ
ภาพประกอบ คณุภาพด้านเทคนคิอยูใ่นระดับดีมาก ส่วนผลการหาประสิทธภิาพเท่ากบั 80.27/82.42 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กำาหนดไว้ สามารถนำาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญ และมีการแก้ไขปรับปรุงตามคำาแนะนำา จึงทำาให้สื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความ
คิดใหม่ที่สร้างข้ึนมีคุณภาพ มีการนำาไปทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้  
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการออกแบบของผู้วิจัยที่เป็นระบบตามแนวคิดของเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 
(ออนไลน์, 2556) ในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอน โดยการสร้างเป็นกลุ่มเรียน
แล้วนำาเสนอเนื้อหา บทความ กิจกรรม รวมไปถึงใช้ในการนำาเสนอผลงาน ทำาให้เกิดความน่าสนใจใน
การเรียน 
 2. จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ามีคะแนนทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่มีการนำาเสนอ
เนื้อหาและขั้นตอนการเรียนที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
หลังเรียน สอดคล้องกับอุทิศ บำารุงชีพ (ออนไลน์, 2551) ณัฐพล บัวอุไร (ออนไลน์, 2554) และณรงค์
ศักดิ์ แสงป้อม (ออนไลน์, 2555) ซึ่งได้ผลการวิจัยในแนวเดียวกันว่า การเรียนผ่านสื่อสังคมมีความ
สะดวกกับนักเรียน และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน เป็นผลให้นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานได้อยู่ในระดับดีมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Brizeida & Colmenares (Online, 1988); Folashade (Online, 2012) 
และ Yagci (Online, 2012) ซึ่งได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิค SCAMPER ไว้ในแนวเดียวกันว่า 
เป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายและสนุก สามารถใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้
 3. จากการสำารวจความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่นี้
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และยังเป็นช่องทางที่ผู้คนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทำาให้
นักเรียนสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนได้อย่างเป็นอิสระมากข้ึนจากการเรียน
ในห้องเรียน ทั้งนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจในการเผยแพร่ผลงานของตัวเอง 
สอดคล้องกับเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (ออนไลน์, 2556) ที่กล่าวว่าการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียน 
การสอนทำาให้เกิดความน่าสนใจในการเรียน ครูและนักเรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การพูดคุย แสดงความคิดเห็น การสอบถาม การให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษา โดยไม่ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำาให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้องกับผลการ
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วจิยัของ Davis III (Online, 2012) ทีว่่า สือ่สังคมช่วยให้นกัเรียนได้เข้าถึง แบ่งปัน และเผยแพร่ข้อมลู
ได้อย่างง่ายดาย

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. การเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ทำาให้นักเรียนสามารถเรียนได้
ทุกที่ทุกเวลา ซ่ึงสามารถติดต่อสื่อสารกับทั้งครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องรอ
พบในห้องเรียน จึงควรใช้การเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่นี้เสริมกับการเรียน
หลักในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยสามารถเรียนได้ทุกที่
ทุกเวลาตามความต้องการของนักเรียน
 2. การเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เป็นการเรียนผ่านช่องทางที ่
เปิดกว้าง มีการใช้งานในหลายลักษณะ ทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสาร เพื่อความบันเทิง เพื่อธุรกิจ  
เพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถหันไปสนใจในเรื่องอื่นได้ง่าย ดังนั้น การเรียนผ่านสื่อสังคมจึงควรมีวิธี
การเรียน ดังนี้
  2.1 ควรเรียนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เช่น ในการวิจัยนี้ใช้เทคนิคการสร้างความ
คิดใหม่ (SCAMPER) มาเป็นหลัก และฝึกให้นักเรียนคิดตามขั้นตอนของ SCAMPER คือ Substitute, 
Combine, Adapt, Magnify, Put to other uses, Eliminate และ Rearrange
  2.2 ควรมอบหมายงานที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แก่นักเรียนในทุกขั้นตอนของ 
SCAMPER เพื่อทำาให้นักเรียนมีเป้าหมายที่จะต้องทำาให้สำาเร็จ และจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มากกว่าการหาความบันเทิงในสื่อสังคม
  2.3 ควรจัดกลุ่มการเรียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อสะดวกในการมอบหมายงานและส่งงาน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดการสับสนในแต่ละขั้น 
 3. การเรยีนผ่านสือ่สงัคมด้วยเทคนคิการสร้างความคดิใหม่ นกัเรยีนจะได้รบัฟังความคดิเหน็ 
จากครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น รวมไปถึงบุคคลภายนอก เพื่อที่จะนำาความคิดเห็นนั้นมาปรับปรุงและ 
พฒันาความคดิสร้างสรรค์ของตนเอง จงึควรกระตุ้นให้นกัเรียนได้แสดงความคดิเหน็ในงานของเพ่ือน ๆ  
เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 4. การเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักเรียน
สามารถเผยแพร่ผลงานของตัวเองได้ และบุคคลภายนอกสามารถเห็นได้ หากใครมีผลงานดีก็จะได้
กำาลังใจจากการกดถูกใจให้แก่ผลงานของนักเรียนหรือได้รับคำาชม จึงทำาให้นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง เพื่อจะได้สร้างผลงานที่ดีขึ้นแล้วนำาไปเผย
แพร่ผ่านสื่อสังคม จึงควรมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันโหวตผลงานที่ดี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรวิจัยการใช้เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ผ่านสื่อสังคมประเภทอื่น ๆ หรือด้วย
เทคโนโลยีการศึกษารูปแบบอื่น
 2. ควรวิจัยการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิค แนวคิด หรือวิธีการเรียนรู้อื่น ๆ ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 
 3. ควรวิจัยการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ (SCAMPER) ในการ
พฒันาความคดิรปูแบบอืน่ เช่น การคดิวเิคราะห์ การคดิไตร่ตรอง การคดิใคร่ครวญ การคดิตัดสินใจ  
การคดิแก้ปัญหา เป็นต้น เพือ่สร้างแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการเรยีนการสอนให้หลากหลาย 
และมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
 4.  ควรวิจัยการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่ในรายวิชาอื่น ๆ ใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้าง
ความคิดใหม่
 5. ควรวิจัยโดยการนำาการเรียนผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการสร้างความคิดใหม่เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการฝึกอบรม และในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอนของสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมในเรื่อง
ของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่จะทำาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป 
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