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แบบสรุปผู้บริหาร 
[Executive Summary] 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย 

1.1 ชื่อเรื่อง 
(ภาษาไทย) นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ
(ภาษา อั งกฤษ )  The 21st Century Learning Innovation with smart technology tools for 
students 

1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย 
1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ 
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 โทรศัพท์ :  022182644    โทรสาร : 022182644 
1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ 
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 โทรศัพท์ :  022182644    โทรสาร : 022182644 
1.2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม 
 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 โทรศัพท์ :  022182644   โทรสาร : 022182644 
1.2.4 นายพิทักษ์  โสตถยาคม 
 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โทรศัพท์ :  (02) 288-5878   โทรสาร : -  

1.3 งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย 
ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณท่ีได้รับ 597,860 

  ระยะเวลาท าวิจัยตั้งแต่ 21 กันยายน 2560 – 21 มีนาคม 2562 
2. สรุปโครงการวิจัย 

2.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
มาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้เรียนในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งในด้านของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบสอบและการเรียนรู้
เชิงลึก ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมด้วยแนวคิดเกมิฟิเคชันท าให้ผู้เรียนมีความสนุก และกระตือรือร้นในการ
เรียน และพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
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2.3 ระเบียบวิธีวิจัย  
1. สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาสภาพและความต้องการของผู้บริหารและครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   

 2. สังเคราะห์ระบบการเรียนรู้บนโมบายด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียน 

 3. ศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี

อัจฉริยะ 

2.4 ผลการวิจัย 
2.4.1 ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้งานนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน

โรงเรียนประถมศึกษาส าหรับผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมากทั้งคู่   และในโรงเรียนมัธยมศึกษาส าหรับ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด  ส าหรับครูอยู่ในระดับมาก และส าหรับครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีอยู่ในระดับมาก 

2.4.2 ผลการพัฒนาระบบการเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้นวัตกรรม 2 ด้าน  
ได้แก่ 1) ระบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้สอนและผู้เรียน 2) กระบวนการเรียนรู้เชิง
ลึกและกิจกรรมการเรียนแบบสืบสอบผ่านสมาร์ทเทคโนโลยีและแอพลิเคชัน 3) สมาร์ทเทคโนโลยีและแอพลิเค
ชัน 4) สภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัสและเกมิฟิเคชัน และ 5) การประเมินผลการเรียน  และขั้นตอน
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้เดิม และเร้าความสนใจ 2) แสวงหาความรู้
รวบรวมข้อมูลด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี 3) บูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิม 4) ขยายความรู้โดยการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน และ 5) การน าเสนอและประเมินผล ผลการประเมินรับรององค์ประกอบและ

ขั้นตอนดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.68, S.D. = 
0.05)  2) นวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ CU Deep Smart Tool Kit ซ่ึง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ Deep Smart Lens Set  และ แอปพลิเคชัน iJourney  และนวัตกรรมส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาประกอบด้วย แอปพลิเคชัน Smart GamI และชุดอุปกรณ์ Smart Sensors  

2.4.3 การศึกษาการใช้นวัตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า มีความแตกต่างของทักษะการคิดใน
ภาพรวมของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยโมบายแอพลิเคชันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยผู้เรียนมี
ทักษะการคิดในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน และมีคะแนนจากการประเมินในการทดลองครั้งที่ 1  ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน โดยคะแนนเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ และทั้งครูและนักเรียนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของนวัตกรรมในระดับมาก 

2.5 ข้อเสนอแนะ 
2.5.1 การน า CU Deep Smart Tool Kit ซึ่งประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชัน iJourney  2) ชุด

อุปกรณ์ Deep Smart Lens Set และ 3) คู่มือการใช้งานส าหรับผู้เรียนและผู้สอน ไปใช้ในการจัดการเรียน
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การสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกท้ังยังสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการเรียนในระบบ และการ

เรียนนอกระบบโรงเรียน โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของแอปพลิเคชัน iJourney และชุดอุปกรณ์ Deep Smart 

Lens Set นั้นพบว่ามีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันและชุดอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้ว โดยคุณลักษณะ

ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ Bloom Taxonomy 

ส าหรับผู้เรียนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของทักษะการคิดส าหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของ Bloom Taxonomy และคุณลักษณะของ CU Deep Smart Tool Kit 

2.5.2 ในการน าแอพลิเคชัน Smart GamI ไปใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดควรใช้งานร่วมกับชุด

อุปกรณ์ Smart Sensors  ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนในการท าการท ากิจกรรมการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์  และการเข้าถึงในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยากด้วยกล้อง Endoscope 

2.5.3 เมื่อน าแอพลิเคชัน Smart GamI และชุดอุปกรณ์ Smart Sensors ไปใช้งานควรด าเนินการ

ตามองค์ประกอบและขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกระตุ้นความสนใจ 2) การค้นคว้าหาความรู้ด้วยสมาร์ท

เทคโนโลยี 3) บันทึกและอธิบายผลการทดลอง 4) ขยายความรู้ 5) น าเสนอและประเมินผล  ซึ่งจะช่วยพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  ความคิด

สร้างสรรค์  การเรียนรู้ร่วมกัน และการสื่อสาร 

3. บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักเรียนด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยประกอบด้วย 2 โครงการย่อยได้แก่ โครงการย่อยที่ 1 นวัตกรรมบนฐานการเรียนรู้เชิง
ลึก: การพัฒนาต้นแบบโมบายแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับ
ผู้เรียนประถมศึกษา และโครงการย่อยที่ 2 ระบบการเรียนรู้แบบสืบสอบบนโมบายด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีและ
เกมิฟิเคชันเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ด าเนินการวิจัยโดย 
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์และสรุปผลการศึกษาสภาพและความต้องการของโครงการย่อยที่  1 และโครงการย่อย
ที่ 2  ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์ระบบการเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนด้วย
อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะจากโครงการย่อยที่ 1 และโครงการย่อยที่ 2  และขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการใช้งาน
นวัตกรรมจากโครงการย่อยที่ 1 และโครงการย่อยที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้งานนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนประถมศึกษาส าหรับผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมากทั้งคู่   และในโรงเรียนมัธยมศึกษาส าหรับ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด  ส าหรับครูอยู่ในระดับมาก และส าหรับครูผู้รับผิดชอบด้านไอซีทีอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการสังเคราะห์ระบบการเรียนรู้ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ผู้สอนและผู้เรียน 2) กระบวนการเรียนรู้เชิงลึกและกิจกรรมการเรียนแบบสืบสอบผ่านสมาร์ท
เทคโนโลยีและแอพลิเคชัน 3) สมาร์ทเทคโนโลยีและแอพลิเคชัน 4) สภาพแวดล้อมการเรียนแบบ      ยูบิค
วิตัสและเกมิฟิเคชัน และ 5) การประเมินผลการเรียน  โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียม
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ความพร้อม ทบทวนความรู้เดิม และเร้าความสนใจ 2) แสวงหาความรู้รวบรวมข้อมูลด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี 3) 
บูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิม 4) ขยายความรู้โดยการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน และ 5) การ
น าเสนอและประเมินผล ผลการประเมินรับรององค์ประกอบและขั้นตอนดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม

พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.68, S.D. = 0.05) 
3. การศึกษาการใช้นวัตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาพบว่า มีความแตกต่างของทักษะการคิดใน

ภาพรวมของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยโมบายแอพลิเคชันกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยผู้เรียนมี
ทักษะการคิดในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีคะแนนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน และมีคะแนนจากการประเมินในการทดลองครั้งที่ 1  ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกด้าน โดยคะแนนเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ และทั้งครูและนักเรียนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของนวัตกรรมในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โมบายแอปพลิเคชัน  เทคโนโลยีอัจฉริยะ    
 
The purpose of this research plan was to develop the 21st Century Learning Innovation with 
smart technology tools for students. The research plan included 2 projects namely: (1) 
Innovation Based Deep Learning: Prototype Development Mobile Application with Smart 
Technology Tools to Enhance Thinking Skills for Primary School Students, and (2) Mobile 
Gamification Inquiry Based Learning System Using Smart Technology Tools to Enhance 21st 
Century Learning Skills for Secondary School Students. Subsequently, the research 
methodology consisted of 4 steps: 1) synthesizing and summarizing of existing conditions and 
needs from research project 1 and project 2, 2) synthesizing the learning innovations for 21st 
century learners, which in this case were the afore mentioned learning system together with 
the use of smart technologies from research project 1 and project 2, and 3) summarizing the 
results when the learning system together with the smart technologies were implemented. 
Thereafter, the results found that:    

1. Regarding the conditions and needs of primary school administrators and of 
teachers to use the systems, both at the high levels. The result regarding conditions and needs 
of secondary school administrators to use the systems was at the highest level, while teachers 
and of ICT teachers were both at a high level. 

2. In addition, it can be concluded that the learning innovation for the 21st century 
consisted of 5 elements: (1 ) Teachers and students, (2) Deep learning approach and Inquiry-
based learning approach, (3 ) Smart technology and applications, and (4) Ubiquitous Learning 
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Environment and Gamification, and (5) Learning evaluation. In terms of learning management 
process comprises of 5 steps namely: (1 )  Preparation stage by reviewing learner’s previous 
knowledge, and gaining learners’ attention, (2) Process of acquiring knowledge and collecting 
information using smart technology, (3) Integration of pre-requisite knowledge and experience, 
(4 ) Expanding the use of knowledge by problem solving and project creation, and (5) 
Presentation and Evaluation. The analysis results of the experts on learning system and smart 

technology in an overall evaluation were certified as appropriate at the highest level ( �̅� = 
4.68, S.D. = 0.05). 

3. Analysis of the results of study showed that primary school students have higher 
scores of the 21st century learning skills than before learning with statistical significant 
difference in all aspects and the score results at the .05 level of significant. Analysis of the 
results of study showed that secondary school students from 3 schools have higher scores of 
the 21st century learning skills than before learning with statistical significant difference in all 
aspects and the score results from the 1st,  the 3rd and the 5th experiments were statistically 
significant in all aspects with scores increasing in sequence. Both teachers and students 
expressed their opinions about the appropriateness of learning activities by the learning 
system and smart technology at a high level. 
 
keywords : 21st Century Learning Innovation, Mobile application, Smart technology 


