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ค าน า 
 

 รายงานการด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต ฉบับ
สมบูรณ์ (กรกฎาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564) ฉบับนี้ เป็นรายงานของการด าเนินงานสนับสนุน ส่งเสริม 
จัดกระบวนการ ให้ค าปรึกษาแนะน า การยกระดับคุณภาพครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมด าเนินการตามกรอบ
การด าเนินงานของโครงการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนน าร่องจาก 42 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมจ านวน 84 โรงเรียน โดยทางโครงการได้ถ่ายทอดกระบวนการ 
และมอบเครื่องมือจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
ครูแกนน า  
 โอกาสนี้ คณะนักวิจัย ขอขอบพระคุณ ทีม Coach ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าอัน
เป็นประโยชน์ส าคัญในการท างานของทีมนักวิจัยประจ าพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาค ยังให้ข้อมูลและร่วมลงพ้ืนที่ 
(Site Visit) ในการเก็บข้อมูล Mr. Paul Collard ที่มาจัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์
และครูในทุกเขตพ้ืนที่  และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ให้ ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ และสังเกตการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ทีมวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบคุณกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาที่สนับสนุนทุนเพ่ือด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จ
ลุล่วง ในโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชนเป็นอย่างยิ่ง   
 สุดท้ายนี้ คณะนักวิจัย หวังว่ารายงานฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ด าเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและหลักการ 

ตามที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค@เพื่อชBวยเหลือผูH

ขาดแคลนทุนทรัพย@ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

ตามมาตรา 5 (3) และมาตรา 5 (6) ของพระราชบัญญัติดังกลBาว ระบุวัตถุประสงค@ใหHกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา เสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหHมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตBางกัน ดำเนินการ

หรือจัดใหHมีการศึกษา วิจัย หรือคHนควHาแนวทางในการพัฒนาครูใหHมีจิตวิญญาณของความเปZนครู มี

คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรูH และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูHเรียนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา โดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสBงเสริมหรือสนับสนุนใหHมีการจัดต้ัง

สถาบันตHนแบบในการผลิตและพัฒนาครู โดยเสริมสรHางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหHมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกตBางกัน 

ซึ่งวัตถุประสงค@ดังกลBาวนั้นหมายความรวมถึงครูที่กำลังปฏิบัติหนHาที่สอน (ครูประจำการและครูผูHชBวย) 

และผูHท่ีจะเปZนครูในอนาคตดHวย 

และองค @การความร Bวมม ือเพ ื ่อพ ัฒนาเศรษฐก ิจ (OECD : Organization of Economic 

Cooperation Development) ไดHนำเสนอเอาไวHวBาปsจจุบันสภาวการณ@ของโลกกำลังเปลี่ยนไป แนวโนHม

การจHางงานวBาจะลดลงอยBางตBอเนื่อง ที่สำคัญคือ 60% ของงานในอนาคตจะเปZนสิ่งที่แปลกใหมBที่โรงเรียน

หรือผูHทำหลักสูตรไมBสามารถคาดการณ@ไดH ความรูHเนื้อหาที่สอนผูHเรียนในวันนี้ ในอนาคตอันสั้น อาจจะไมB

สามารถนำไปใชHไดHเนื่องจากความลHาสมัย ดังนั้นเด็กยุคใหมBจะตHองมีทักษะที่แข็งแกรBงมากกวBาความรูHที่ถูก

พร่ำสอน และจะดีขึ้นไปอีกถHาผูHสำเร็จการศึกษาสามารถสรHางสรรค@งานไดHเอง ทำใหHการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียนปsจจุบันไดHเสริมสรHางประสบการณ@ท่ีดีใหHนักเรียน  ดHวยการสรHางสภาพแวดลHอมท่ีกระตุHนใหH

เกิดความอยากจะคิด แรงจูงใจในการหาคำตอบ เปZนสำคัญ โดย ผูHบริหารและครูตHองเปลี่ยนมุมมอง รูHจัก

ทHาทายกฎตายตัว จึงจะสามารถสรHางวิสัยทัศน@ใหมBใหHแกBเยาวชนไดH โดยคุณสมบัติของครูที่เอื้อตBอการ

จัดการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยสรุป ครูตHองเปลี่ยนบทบาทใหมBเปZนผูH เปwดโลกทัศน@ สรHางความ

ทHาทาย ดHวยกิจกรรมใหHนักเรียนไดHลงมือทำจริงทุกคน ทุกคนในหHองเรียนเปZนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และ

ชBวยฝyกใหHนักเรียนมีการฝyกการควบคุมอารมณ@ และการสะทHอนอยBางตBอเนื่อง องคาพยพดHานการศึกษา

ของประเทศจะตHอง Focus ไปที่การ ความความคิดสรHางสรรค@ หรือพฤติกรรมที่สรHางสรรค@ และสนับสนุน

กันและกันในการจัดกระบวนทัศน@การเรียนรูHใหมBๆ ในช้ันเรียนของเด็กๆ  

ดังนั ้นจึงเห็นวBาการใชHการมีสBวนรBวมของทุกภาคสBวน ไมBวBาจะเปZนผู Hบริหาร คณะครูทุกคน 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯลฯ ซึ่งถHาโรงเรียนใชH AL (Active Learning) ครูทุกคนก็ใชH AL ในการจัดการ

เรียนรูHของเด็ก และ งานอื่นๆ ก็ใหHการสนับสนุน ทั้งการบริหารบุคคล งบประมาณ และทั่วไปไมBใชBแคBทุก
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ชBวงชั้น แตBครูทุกคนเทอมที่ 1 เริ่มที่ ครู ม.2 บางคนที่เรียกวBาครูแกนนำ ตHองใหHเขาเรียนรูHจากการลงมือ

ปฏิบัติจริงตามหลักการที่ถูกตHองอยBางครบวงจร เพื่อ การเรียนรูHและปรับกระบวนทัศน@ เปZนเรื่องสำคัญใน

เวลาเดียวกัน เทอม 1 ผูHบริหาร ครูวิชาการ จะตHองเรียนรูHคูBขนานและปรับระบบบริหารดHวย Q-Goal 

เพราะ Q-Goal คือระบบแผนงานของโรงเรียน ดังนั ้น WSA. จะเกิดดูไดHจาก Q-Goal ตHองมีระบบ

สารสนเทศ ที่มีความสำคัญอีกระบบหนึ่ง เพราะจะชBวยเก็บรวบรวม วิเคราะห@ และสังเคราะห@ขHอมูลเพ่ือ

นำไปใชHการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตHองมี PLCเปZนเครื่องมือสำคัญเพื่อใหHครูไดHไดHรวมตัวกันเพ่ือ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู H และจัดการความรู H (KM) ภายในกลุ Bมที ่มีประสิทธิภาพอยBางหนึ ่ง มี Network 

แลกเปล่ียนเรียนรูHระหวBางโรง เปZนพลังกลุBมท่ีทำใหHเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูHและชBวยกระตุHนการพัฒนา 

ซ่ึงเราเรียกเคร่ืองมือน้ีวBา Whole School Approach หรือ WSA. ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาโรงเรียน

ทั้งทั้งระบบ ไมBวBาจะเปZนระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนการสอน ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ระบบการพัฒนาบุคลากร การดูแลนักเรียนใหHท่ัวถึง ระบบสนับสนุนฯลฯ 

ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูH (Learning Process) 6 ข้ันตอนของคณะวิจัย ควรขยายผลไปใหH

ท่ัวถึงทุกชBวงช้ันของโรงเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนแตBละชBวงช้ัน 

นักวิชาการในประเทศไทยจากหลายหนBวยงานจึงรวมกลุBมกัน เดินหนHาทำวิจัยรBวมกับ OECD 

พัฒนาเครื่องมือประเมินและสBงเสริมทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ที่ทาง OECD 

เองเชื่อวBา เปZนแบบวัดที่สอดคลHองกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 เครื่องมือวัดดังกลBาวจะเหนี่ยวนำพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอนของครูทั่วโลกใหHเนHนทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ใหHกับผูHเรียน และในท่ีสุด

เครื่องมือวัดนี้จะกลายเปZนคานงัดที่พลิกแนวคิดในการจัดการศึกษาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกวHางไป

ทั่วโลก ซึ่งองค@การ OECD คาดหวังไวHวBาในป� 2021 เครื่องมือวัดดังกลBาวจะถูกนำมาใชHเปZนสBวนหนึ่งของ

ขHอสอบ PISA อีกดHวย โดยโครงการดังกลBาวมีประเทศภาคีท่ีรBวมทำวิจัยท้ังส้ิน 14 ประเทศ ท่ัวโลก  

ซ่ึงสามารถแบBงเปZนเคร่ืองมือตBางๆ ไดHดังน้ี  

1. แบบวัดความรูH (Pre-test /Post-test) 

2. เคร่ืองมือวัดและพัฒนาความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ (EPoC) 

3. แบบสอบถาม นักเรียน ครู โรงเรียน และผูHปกครอง เพ่ือสำรวจขHอมูลพ้ืนฐาน 

4. แบบประเมินตนเอง  

5. แบบประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตามสภาพจริงดHวย Rubrics 

โดยเครื่องมือดังกลBาวครูทุกคนในโครงการจะไดHใชH และตัวหลักที่เหนี่ยวนำการปรับการเรียนการ

สอน นั่นก็คือ “แบบประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตามสภาพจริงดHวย Rubrics”  ซ่ึง 

Rubric ใน Version ของ OECD วBา เปZนเครื ่องมือเชิงกระบวนการ ที ่นำเอา หัวใจสำคัญของ ระบบ

การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย@ 2 สิ่งมาผสมผสานกัน สำหรับป�การศึกษา 2563-2564 

คณะวิจัยมีแผนดำเนินการเก็บขHอมูลทั้งเชิงปริมาณคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อจัดทำฐานขHอมูลของ

ประเทศไทยอีกครั้ง เพียงแตBครั้งนี้จะเนHนไปที่ การคัดเลือกโรงเรียนตHนแบบเปZนแมBขBายในการใชHเครื่องมือ
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และสามารถขยายผลไปสูBโรงเรียนลูกขBายซึ่งอยูBภายในโซนพื้นที่ใกลHเคียง มาทดลองใชHเครื่องมืออยBาง

เขHมขHน เพ่ือครูเหลBาน้ันจะไดHพัฒนาเปZนครูตHนแบบและเปZนทีม Coach ตBอไปไดH 

เพื ่อใหHการดำเนินการวิจัยรBวมกับองค@การโออีซีดีในป�การศึกษา 2563-2564 ระหวBางเดือน

กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2564 มีประสิทธิภาพสูงสุด กสศ.ในฐานะหนBวยงานประสานงานประจำ

ประเทศไทยจึงจำเปZนตHองดำเนินการระดมทรัพยากรและคณะนักวิจัยที่มีความรูHและประสบการณ@ในการ

พัฒนาเครื ่องมือดังกลBาวในป�การศึกษา 2558-2559 เพื ่อทำงานรBวมกับหนBวยงานภาคีวิจัย ไดHแกB 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสBงเสริมการสอน

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ไดHรBวมลงนามในบันทึกขHอตกลงความรBวมมือ 

(MOU) เพื่อสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ของเด็กเยาวชน

และครูไทยในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ภายใตHวัตถุประสงค@และกรอบการดำเนินงานท่ี

กลBาวไปน้ี 
 

1.2 วัตถุประสงค9การดำเนินงานของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@

ในช้ันเรียน 

2. เพื่อพัฒนาครูมัธยม และศึกษานิเทศก@สังกัด 42 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหHเปZนวิทยากร

แกนนำดHานกระบวนการสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@ในช้ันเรียน 

3. เพื ่อพัฒนากระบวนการสรHางเครือขBายครูมัธยม และศึกษานิเทศก@สังกัด 42 เขตพื้นท่ีดHาน

กระบวนการสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในช้ันเรียน 

4. เพื่อพัฒนาตHนแบบแผนการจัดการเรียนรูHของครูที่เกิดจากการเรียนรูHจากเครื่องมือสBงเสริมและ

ประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในช้ันเรียน 
 

1.3 กลุCมเปDาหมาย 

1) เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 

2) สถานศึกษานำรBอง คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 84 โรง 

3) ครูในสถานศึกษานำรBองจำนวน 84 โรง โรงละอยBางนHอย 2 คน รวม 168 คน และศึกษานิเทศก@

จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต อยBางนHอยเขตละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 250 คน 

4) ผูHอำนวยการโรงเรียน จำนวน 100 คน 

5) รองผูHอำนวยการโรงเรียนฝ�ายวิชาการ หรือ หัวหนHาฝ�ายวิชาการ จำนวน 100 คน 
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1.4 ประโยชน9ท่ีคาดวCาจะไดJรับ  

1) นักเรียนในสถานศึกษานำรBองมีทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะคิดวิเคราะห@เพิ่มมากข้ึน     

ซึ่งทำใหHผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร@ และวิทยาศาสตร@เพิ่มรHอยละ 10 และทำใหHผูHเรียน

มีความพรHอมในการประเมิน PISA 2021 

2) สพฐ. มีคลังขHอมูลตัวอยBางแผนการสอน ขHอมูลการถอดบทเรียน รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนอ่ืน   

ท่ีจัดเก็บบนฐานขHอมูลออนไลน@ใหHแกBครูผูHสอน 

3) เกิดศูนย@ประสานงานดHานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ในชั้นเรียนประจำภูมิภาค 

6 ศูนย@ กระจายตามจังหวัดนำรBองเพื่อถBายทอดและขยายผลอยBางทั่วถึง ครอบคลุมครูและ

ศึกษานิเทศจำนวน 250 คน 

4) ไดHวิทยากรแกนนำเพื่อสรHางเครือขBายศึกษานิเทศก@สังกัด 42 เขตพื้นที่การศึกษาสำหรับการใชH

เครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียน

ใหHแกBครูผูHสอนในการเตรียมความพรHอมผูHเรียนในการประเมิน PISA 2021 ไดHตHนแบบแผนการ

จัดการเรียนรูHของครูที ่เกิดจากการเรียนรูHจากเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิด

สรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@  

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้เปZนการออกแบบวัดและประเมินทางการคิดที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ ใชHกรอบ

แนวคิดความสามารถดHานการคิดสรHางสรรค@ที ่สอดคลHองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยผูHวิจัยไดHสังเคราะห@กรอบแนวคิดดังกลBาวประกอบเปZนการออกแบบการวัดและ

ประเมินทางการคิดที ่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@เปZน  2 มิติ คือ 1) มิติดHานการคิด ไดHแกBความคิด

คลBองแคลBว ความคิดยืดหยุBน และ ความคิดริเริ่ม กระบวนการจัดการปsญหา และ 2) มิติดHานจิตใจและ

บุคลิกภาพไดHแกBความ อยากรูHอยากเห็น และ การเช่ือมโยงกับสังคม 

การศึกษามีสBวนสำคัญอยBางยิ่งตBอการพัฒนาของการพัฒนาประชากร พระบรมราชโอวาทตอน

หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจHาอยูBหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกBครูใหญBและนักเรียน ณ พระ

ตำหนักจิตรดารโหฐาน ความวBา “การศึกษาเปZนเครื่องมือพัฒนาความรูH ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 

คBานิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อเปZนพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยBางยิ่งประชากรที่มีคุณภาพ

จำเปZนตHองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ การมีความคิดสรHางสรรค@ (กรมวิชาการ 2534 : 1)  เพราะผลผลิต

ทางดHานความคิดสรHางสรรค@ตHองอาศัยทั้งความคิดฝsน ความคิดจิตนาการ บวกความอุตสาหะ พากเพียร มุ

มานะ ไมBยอมเลิกลHมความคิดงBายๆ จนกระท้ังคิดไดHสำเร็จ ความคิดสรHางสรรค@จึงนับวBาเปZนความสามารถท่ี

สำคัญอยBางหนึ่งของมนุษย@ซึ่งมีคุณภาพมากกวBา ความสามารถดHานอื่นๆ และเปZนปsจจัยที่สำคัญในการ
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สBงเสริมความเจริญกHาวหนHาของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหา พัฒนาและดึงเอา

ศักยภาพเชิงสรHางสรรค@ของคนในประเทศออกมาใชHใหHเกิดประโยชน@ไดHมากเทBาใดก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและ

เจริญกHาวหนHามากกวBานั้น (อารี รังสินันท@ 2532: 5) ซึ่งก็สอดคลHองกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดHประกาศใชH

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหHการจัดการการเรียนรูHในหลักสูตรดังกลBาว ไดHใหH

ความสำคัญกับการพัฒนาผูHเรียนทางดHานการคิดและการนำความรูHไปใชHในชีวิตอยBางมีคุณภาพ (แนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 : คำนำ) จะเห็นไดHวBาความคิดสรHางสรรค@เปZนองค@ประกอบสำคัญในกระบวนการสรHางคนที่มีคุณภาพ

ไปพัฒนาประเทศชาติ เพราะ ความคิดสรHางสรรค@ (Creative Thinking) เปZนกระบวนการทางสมองของ

มนุษย@ในการรับรูHเรียนรูH และเกิดเชาวน@ปsญญาไหวพริบ ทำใหHสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ@ของสิ่งท่ี

ประทับใจหรือจินตนาการที่พึงพอใจ ของตนและเกิดแรงบันดาลใจ ใหHมีความพยายามประยุกต@สรHางส่ิง

ใหมB โดยอาศัยกระบวนการความคิด ทฤษฎี และหลักการคิดพิจารณาดำเนินการสรHางใหHเกิดผลงานข้ึน

จากความคิดนั้น ที่ตHองอาศัยความชำนาญ ความรูH เชาวน@ปsญญา ไหวพริบ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ

ของมนุษย@รBวมกัน จึงจะเกิดความคิดสรHางสรรค@ไดH ความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนความสามารถของมนุษย@และ

เปZนปsจจัยจำเปZนในการสBงเสริมความเจริญกHาวหนHาของมนุษย@   

  ในปsจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายทBานไดHทำการศึกษาคHนควHาวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรHางสรรค@ พบวBา

มนุษย@ทุก คนมีความสามารถในการคิดสรHางสรรค@และสามารถพัฒนาสBงเสริมความสามารถดHานนี้ใหHสูงข้ึน

ไดH ดHวยการสอนและการฝyกที่ถูกวิธี ตลอดจนมีขHอเสนอแนะวBา ควรฝyกฝนความคิดสรHางสรรค@ใหHเด็กแตB

เยาว@วัย (อารี รังสินันท@ 2532: 5) ดังน้ันความคิดสรHางสรรค@ จึงเปZนคุณลักษณะที่ควรไดHรับการเสริมสรHาง

และพัฒนาใหH สูงขึ้น เพื่อใหHเด็กไดHเจริญเติบโตเปZนผูHที่มีความคิดสรHางสรรค@สูง และพรHอมที่จะสรHางสรรค@

ประโยชน@แกBประเทศชาติตBอไป กอร@ดอน (Gordon 1961: 6) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนสBวนหน่ึง

ของงานในชีวิตประจำวันและการใชHชีวิตสBวนตัวของเราทุกคนโดยถูกนำมาใชHในการเพิ่มศักยภาพในการ

แกHปsญหา ทำใหHเขHาใจผูHอื ่นมากขึ้นและยังสBงเสริมใหHความสัมพันธ@ในสังคมใหHดีขึ ้นดHวย และความคิด

สรHางสรรค@ก็เกิดขึ้นไดHในทุกสาขาวิชาไมBใชBเฉพาะวิชา ศิลปะหรือวิชาวิทยาศาสตร@เทBานั้น ดังที่ (วิชัย วงษ@

ใหญB 2543: 22)  ไดHกลBาววBาความคิดสรHางสรรค@สัมพันธ@กับการเรียนรูHและการจัดประสบการณ@ท่ีเหมาะสม  

ถHาผูHเรียนไดHรับการกระตุHนอยBางถูกวิธีและมีปริมาณท่ีเหมาะสม เปZนระบบและตBอเน่ือง ความคิดสรHางสรรค@

ก็จะเจริญเติบโตอยBางเต็มศักยภาพ สอดคลHองกับ (อารีพันธ@มณี 2547: 1- 2) วBา ความคิดสรHางสรรค@

พัฒนาไดHดHวย การสอน ฝyกฝนและการปฏิบัติที่ถูกวิธีถHาสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ ตั้งแตBเด็กวัยเยาว@ไดH

เทBาใด ก็ยิ ่งจะเปZนผลดีมากขึ้นเทBานั ้น เพราะเปZนชBวงที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดHานความคิด
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สรHางสรรค@ของเด็กกำลังพัฒนา หากเด็กวัยนี้ไดHรับประสบการณ@หรือกิจกรรมที่เหมาะสมตBอเนื่องกันไป 

เปZนลำดับ นับเปZนการเริ่มตHนที่ดีในการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@เทBากับเปZนการวางรากฐานที่มั่นคงในวัย

ตBอมา  แตBการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรูHทักษะแหBงศตวรรษท่ี 21 นั้นการออกแบบ

กระบวนเรียนรูHและการออกแบบวัดและประเมินผลนั้นยังขาดกระบวนการพัฒนา เครื่องมือวัดและ

ประเมินทักษะทางการคิดที ่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ ในรูปแบบของ Curriculum Embedded 

Assessment  

 ดังนั้นผูHวิจัย จึงมีแนวคิดที่จะนำเครื่องมือและกระบวนการที่พัฒนาแลHวนี้ ใชHเปZนแนวทางใหHครูไดH

จัดกิจกรรมตลอดจนออกแบบเครื่องมือสBงเสริมและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเปZนไป

ตามสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางที่สอดคลHองตามตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลHองกับการเรียนรูHในแตBละบุคคล 

เพ่ือสBงเสริมทักษะ สำหรับเด็กและเยาวชนไทย และมุBงเนHนการขยายผลจากโรงเรียนท่ีมีประสบการณ@ไปยัง

โรงเรียนที่ตHองการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนใหHเหมาะสมกับผูHเรียนในยุคปsจจุบันในรูปแบบ

การ Coaching จากโรงเรียนแมBขBายสูBโรงเรียนลูกขBายตBอไป 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข2อง 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขHองกับงานวิจัยนี้ ที่เกี่ยวขHองกับการพัฒนาเครื่องมือสBงเสริมและ

ประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนการใชHเครื่องมือ

สBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียน อีกทั้งยังสรHาง

เครือขBายครูและศึกษานิเทศก@เพื่อสนับสนุนการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@

และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั ้นเรียน และเตรียมความพรHอมเพื ่อการขยายผลในโรงเรียนอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากกลุBมตัวอยBางตBอไป ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบรวมถึงขHอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขHองโดย

แบBงเปZนหัวขHอดังน้ี 

1) ทฤษฎีท่ีสำคัญทางการศึกษา 

ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวขHองกับทางการศึกษาที่มีสBวนในการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะ

การคิดวิเคราะห@ มีดังน้ี 

1) ทฤษฎีการเรียนรูHของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

ทฤษฎีการเรียนรูHของบลูมไดHจำแนกจุดมุBงหมายการเรียนรูHออกเปZน 3 ดHาน คือ 

1.1)  ดHานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

พฤติกรรมดHานสมองเปZนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปsญญา ความรูH ความคิด ความเฉลียว

ฉลาด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวตBางๆ อยBางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปZนความสามารถทางสติปsญญา 

1.2)  ดHานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

พฤติกรรมที่บBงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดHอยBางคลBองแคลBวชำนิชำนาญ ซ่ึง

แสดงออกมาไดHโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปZนตัวช้ีระดับของทักษะ 

1.3)  ดHานเจตพิสัย (Affective Domain) 

คBานิยม ความรูHสึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรม

ดHานนี้อาจไมBเกิดขึ้นทันที ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลHอมที่เหมาะสมและ

สอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยูBตลอดเวลา จะทำใหHพฤติกรรมของผูHเรียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค@ไดH 
 

2) ทฤษฎีการเรียนรูHกับส่ือการสอน Learning pyramid 

ทฤษฎีการเรียนรูHกับสื่อการสอน Learning pyramid หรือปwรามิดแหBงการเรียนรูH คือ การ

แสดงใหHเห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรูปแบบตBางๆ ตามภาพ ดังน้ี 
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สBวนปลายยอดของปwรามิด เปZนการเรียนแบบน่ังฟsงบรรยายนั้นพบวBา ผลการเรียนรูHที่ไดHรับน้ัน

นHอยกวBา 10% (Lecture <10%) เปZนวิธีที่งBายที่สุดและก็ไดHผลที่นHอยที่สุดเชBนกัน การเรียนแบบนี้คนเรา

มักจะลืมเร็ว 

การเรียนโดยการอBานนั้นจะไดHผลอยูBประมาณ 10% (Reading 10%) การอBานชBวยใหHรูHและเขHาใจ

ในขณะที่อBานเทBานั้น แตBอยBางไรก็ตาม ถHาไมBทบทวน มันก็สามารถถูกลืมไปไดHในที่สุด และผูHเรียนไมB

สามารถจำไดHท้ังหมด 

การเรียนที่ไดHผลเพิ่มมากขึ้นมา คือ การเรียนแบบการฟsงและดูวิดีทัศน@ การฟsงเสียง ดูรูปภาพ 

หรือวิดีโอ (Audio and Visual 20%) มันทำใหHสมองเราไดHเห็นและคิดตาม และจดจำส่ิงท่ีเรียนไดHดีข้ึน 

การเร ียนแบบเห็นต ัวอย Bางจร ิงน ั ้นเป Zนการเร ียนที ่ม ีประส ิธ ิภาพเพ ิ ่มข ึ ้นมาถ ึง 30% 

(Demonstration 30%) เชBน การสาธิตใหHดูของอาจารย@ผู Hสอน หรือการท่ีผู HเรียนไปยืนดูแมBคHากำลัง

ทำอาหารอยูB 

การเรียนที่ไดHผลเพิ่มขึ้นมา คือการเรียนแบบพูดคุยและแบBงปsนความคิดเห็น มันไดHผลมากถึง 

50% (Discussion 50%) เลยทีเดียว เชBน การเรียนเปZนกลุBม 

ถHาจะใหHดีที่สุดคงหนีไมBพHนการปฏิบัติลงมือทำจริง การเรียนเชBนน้ีทำใหHผูHเรียนไดHลองทำจริง ไดHผล

มากถึง 75% (Practice doing 75%) ทำใหHผูHเรียนไดHเจอปsญหา และเขHาใจในสิ่งที่ทำมากขึ้น และก็ทำใหH

เรียนรูHไดHมากท่ีสุด 
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สุดทHาย คือ การสอนคนอื่น หลังจากท่ีผูHเรียนไดHเรียนมาจากวิธีตBางๆ ทั้งหมดแลHว ผูHเรียนสามารถ

ใชHความรูHที่มีไปสอนคนอื่นไดH นั่นหมายถึง ผูHเรียนไดHเรียนรูHสิ่งนั้นมากถึง 90% (Teach other 90%) และ

ผูHเรียนจะมีความเขHาใจในส่ิงน้ันจนไมBตHองใชHความจำ 
 

3) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปsญญา (Intellectual Development Theory) 

นักจิตวิทยาคนสำคัญ คือ เพียเจต@ (Piaget) และบรุเนอร@ (Bruner) กลBาวถึง การนำไปใชHในการ

จัดการศึกษา/การสอน เมื่อทำงานกับนักเรียน ผูHสอนควรคำนึงถึงพัฒนาการทางสติปsญญาของนักเรียน 

ดังตBอไปน้ี 

1.1) ถึงแมHนักเรียนที่มีอายุเทBากันแตBอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปsญญาที่แตกตBางกัน ดังนั้นจึง    

ไมBควรเปรียบเทียบเด็กควรใหHเด็กมีอิสระที่จะเรียนรูHและพัฒนาความสามารถไปตามระดับพัฒนาการของ

ตนเองนักเรียนแตBละคนจะไดHรับประสบการณ@ 2 แบบ คือ ประสบการณ@ทางกายภาพ (physical 

experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแตBละคนไดHปฏิสัมพันธ@กับวัตถุตBางๆ ในสภาพแวดลHอมโดยตรง และ

ประสบการณ@ทางตรรกศาสตร@ (Logicomathematical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนไดHพัฒนา

โครงสรHางทางสติปsญญาใหHเกิดความคิดรวบยอดท่ีเปZนนามธรรม  

1.2) หลักสูตรที่สรHางขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปsญญาของเพียเจต@ ควรมีลักษณะ

ดังตBอไปน้ี 

  3.2.1) เนHนพัฒนาการทางสติปsญญาของผูHเรียนโดยตHองเนHนใหHนักเรียนใชHศักยภาพของ

ตนเองใหHมากท่ีสุด 

  3.2.2) เสนอการเรียนการสอนท่ีใหHผูHเรียนพบกับความแปลกใหมB  

  3.2.3) เนHนการเรียนรูHท่ีตHองอาศัยกิจกรรมการคHนพบ  

  3.2.4) เนHนกิจกรรมการสำรวจและการเพ่ิมขยายความคิดในระหวBางการเรียนการสอน  

  3.2.5) ใชHกิจกรรมขัดแยHง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟsงความคิดเห็น

ของผูHอ่ืนนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง  

1.3) การสอนท่ีสBงเสริมพัฒนาการทางสติปsญญาของผูHเรียนควรดำเนินการดังตBอไปน้ี  

3.3.1) ถามคำถามมากกวBาการใหHคำตอบ  

  3.3.2) ครูผูHสอนควรจะพูดใหHนHอยลง และฟsงใหHมากข้ึน  
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  3.3.3) ควรใหHเสรีภาพแกBนักเรียนท่ีจะเลือกเรียนกิจกรรมตBางๆ  

  3.3.4) เมื่อนักเรียนใหHเหตุผลผิด ควรถามคำถามหรือจัดประสบการณ@ใหHนักเรียนใหมB 

เพ่ือนักเรียนจะไดHแกHไขขHอผิดพลาดดHวยตนเอง  

  3.3.5) ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปsญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปsญญาข้ัน

นามธรรม เพ่ือดูวBานักเรียนคิดอยBางไร  

      3.3.6) ยอมรับความจริงท่ีวBา นักเรียนแตBละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปsญญาท่ีแตกตBาง

กัน  

      3.3.7) ผูHสอนตHองเขHาใจวBานักเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในระดับความคิดข้ันตBอไป  

3.3.8) ตระหนักวBาการเรียนรูHที ่เกิดขึ้นเพราะการจดจำมากกวBาความเขHาใจ เปZนการ

เรียนรูHท่ีไมBแทHจริง (pseudo learning)  

1.4)  ในข้ันประเมินผล ควรดำเนินการสอนตBอไปน้ี  

3.4.1) มีการทดสอบแบบการใหHเหตุผลของนักเรียน  

  3.4.2) พยายามใหHนักเรียนแสดงเหตุผลในการตอนคำถามน้ันๆ  

  3.4.3) ตHองชBวยเหลือนักเรียนท่ีมีพัฒนาการทางสติปsญญาต่ำกวBาเพ่ือนรBวมช้ัน  

1.5)  ในการจัดการเรียนรูHใหHวัยรุBนควรจัดใหHรูHจัดคิด ตัดสินใจ แกHปsญหา เชBน การแกHปsญหาโดยใชH

หลักการวิทยาศาสตร@ การสอนแบบใชHความคิดรวบยอด 

2) ทฤษฎีการเรียนรูHท่ีเนHนผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง (Constructionism) 

 ทฤษฎีการเรียนรูHท่ีเนHนผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง มีหลักการสำคัญดังน้ี 

2.1)  หลักการที่ผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง หลักการเรียนรูHตามทฤษฎี Constructionism 

คือ การใหHผู HเรียนลงมือสรHางสิ ่งของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู HดHวยตนเอง ไดHปฏิสัมพันธ@กับ

สิ ่งแวดลHอมภายนอกที ่มีความหมาย ซึ ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหวBางความรู Hในตัวของผู Hเรียนเองกับ

ประสบการณ@และส่ิงแวดลHอมภายนอก สามารถเช่ือมโยงและสรHางเปZนองค@ความรูHใหมB 

2.2)  หลักการที่ยึดผูHเรียนเปZนศูนย@กลางของการเรียนรูH หลักการตามทฤษฎี Constructionism 

ครูตHองจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที ่เปwดโอกาสใหHผู HเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดHวย
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ตนเอง โดยมีทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรูHอยBางมีความสุข สามารถเชื่อมโยงความรูHระหวBางความรูH

ใหมBกับความรูHเกBาไดH สBวนครูทำหนHาท่ีเปZนผูHชBวยและคอยอำนวยความสะดวก 

2.3)  หลักการเรียนรูHจากประสบการณ@และสิ่งแวดลHอม หลักการนี้เนHนใหHเห็นความสำคัญของการ

เรียนรูHรBวมกัน ทำใหHผูHเรียนไดHเห็นวBา “คน” เปZนแหลBงความรูHอีกแหลBงหนึ่งที่สำคัญ เมื่อรBวมมือกัน การ

สอนตามทฤษฎี Constructionism เปZนการจัดประสบการณ@เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถHาผูHเรียนเห็น

วBาคนเปZนแหลBงความรูHสำคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรูHกันไดH เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัว

และทำงานรBวมกับผูHอ่ืนไดHอยBางมีประสิทธิภาพ 

2.4)  หลักการใชHเทคโนโลยีเปZนเครื่องมือ หลักการนี้เนHนการใชHเทคโนโลยีแสวงหาความรูHจาก

แหลBงความรูHตBางๆ ดHวยตนเอง เปZนผลใหHเกิดพฤติกรรมที่ฝsงแนBนเมื่อผูHเรียน เรียนรูHวBาจะเรียนรูHไดHอยBางไร 

(Learning how to Learn) 

หลักการของทฤษฎี Constructionism เปZนการเรียนรูHที่เนHนใหHผูHเรียนลงมือปฎิบัติหรือสรHางสิ่งท่ี

มีความหมายกับตนเอง ดังนั้น เครื่องมือที่ใชHตHองมีลักษณะเอื้อตBอการใหHผูHเรียนนำมาสรHางเปZนชิ้นงานไดH

สำเร็จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูHเรียน กลBาวโดยสรุปคือเครื่องมือทุกชนิดที่สามารถทำใหH

ผ ู H เ ร ียนสร Hางงานหร ือลงม ือปฎ ิบ ัต ิด H วยตนเองได H เปZนเคร ื ่ องม ือท ี ่ สอดคล Hองตามหล ักการ

ทฤษฎี Constructionism        

การจัดการเรียนรูHตามทฤษฎี Constructionism เปZนนวัตกรรมดHานการจัดการเรียนรูHที่พัฒนา

กระบวนการคิดของผูHเรียนและนำเสนอผBานผลงานที่จัดทำ ดังนั้น ครูผูHสอนตHองดำเนินการจัดการเรียนรูH 

ดังน้ี  

1) เช่ือมโยงส่ิงท่ีรูHแลHวกับส่ิงท่ีผูHเรียนกำลังเรียน 

2) การใหHโอกาสผูHเรียนเปZนผูHริเร่ิมทำโครงการท่ีตนเองสนใจ 

3) เปwดโอกาสใหHมีการนำเสนอความคิด ผลงาน ผลการวิเคราะห@กระบวนการเรียนรูHของตนเอง   

 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูHกับเพ่ือน 

4) ใหHเวลาทำงานอยBางตBอเน่ือง 
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ในการจัดการเรียนรูHตามทฤษฎี Constructionism ครูเปZนบุคคลสำคัญที่ตHองมีการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ความเช่ือ ดังน้ี 

1) ตHองไมBถือวBา ครูเปZนผูHรูHแตBผูHเดียว ผูHเรียนตHองเชื่อตามที่ครูบอก แตBครูตHองตระหนักวBาตนเองมี

ความรูHที่จะชBวยเหลือนักเรียนเทBาที่จะชBวยไดH ดังนั้นครูจึงไมBอับอายผูHเรียนที่จะพูดวBา “ครูก็ยังไมB

ทราบ พวกเรามาชBวยกันหาคำตอบดูซิ” 

2) ตHองพยายามใหHผูHเรียนเกิดการเรียนรูHดHวยตนเองมากที่สุด อดทนและปลBอยใหHนักเรียนประกอบ

กิจกรรมดHวยตนเอง อยBารีบบอกคำตอบ ควรชBวยเหลือแนะนำผูHเรียนที่เรียนชHาและเรียนเร็วใหH

สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองใหHมากท่ีสุด 

3) ไมBควรถือวBา “ผู Hเรียนที ่ดีตHองเงียบ”  แตBครูควรเปwดโอกาสใหHผู HเรียนไดHพูดคุยแลกเปลี ่ยน 

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4) ตHองไมBถือวBาการที่ผูHเรียนเดินไปเดินมาในการทำกิจกรรมการเรียนรูHเปZนการแสดงถึงความไมBมี

ระเบียบวินัย แตBตHองคิดวBาการเดินไปเดินมาเปZนกระบวนการหนึ่งที่ชBวยใหHการเรียนรูHเปZนไปอยBาง

ตBอเน่ืองและชBวยทำใหHผูHเรียนไมBเบ่ือหนBายตBอการเรียน 

5) ไมBควรยึดติดกับหลักสูตรมากเกินไป ไมBควรจะยัดเยียดเนื ้อหาที ่ไมBจำเปZนใหHกับผู Hเรียน    

ควรคิดวBาการใหHเนื้อหาที่จำเปZนแมHจะนHอยอยBางก็ยังดีกวBาสอนหลายๆ อยBาง แตBผูHเรียนเกิดการ

เรียนรูHนHอยมากหรือนำความรูHท่ีเรียนไปประยุกต@ใชHไมBไดH 

6) การจัดตารางสอนควรจัดใหHยืดหยุBน เหมาะสมกับเวลาที่เปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHลงมือปฎิบัติ 

กิจกรรมภายในเวลาท่ีเหมาะสมไมBมากหรือนHอยไป 

 

2. ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสรJางสรรค9 
 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ไดHศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรHางสรรค@ไดHมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องน้ี

แตกตBางออกไป ดังน้ี ทฤษฎีของ Freud มีทัศนะเก่ียวกับความคิดสรHางสรรค@วBา ความคิดสรHางสรรค@เร่ิมตHน

จากความขัดแยHง ซึ่งถูกขับดันออกมาโดยพลังจิตใตHสำนึกขณะที่มีความขัดแยHงเกิดขึ้น คนที่มีความคิด

สรHางสรรค@จะมีความคิดอิสระขึ้นมากมาย แตBคนที่ไมBมีความคิดสรHางสรรค@จะไมBมีสิ่งน้ี ทฤษฎีของ Tayler 

ไดHใหHขHอคิดของทฤษฎีอยBางนBาสนใจวBา ผลงานของความคิดสรHางสรรค@ของคนนั้นไมBจำเปZนตHองเปZนข้ัน

สูงสุดเสมอไป คือไมBจำเปZนตHองคิดคHนควHาประดิษฐ@สิ่งของใหมBๆ ที่ยังไมBมีผูHใดคิดมากBอนเลย หรือสรHาง

ทฤษฎีที่ตHองใชHความคิดดHานนามธรรมสูงยิ่ง แตBความคิดสรHางสรรค@ของคนนั้น อาจเปZนขั้นใดขั้นหนึ่งใน 6 

ข้ัน ตBอไปน้ี ข้ันท่ี 1 เปZนความคิดสรHางสรรค@ข้ันตHนท่ีสุด เปZนส่ิงสามัญธรรมดา คือ เปZนพฤติกรรม หรือ การ
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แสดงออกของตนอยBางอิสระ ซึ่งพฤติกรรมนั้นไมBจำเปZนตHองอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะ แตBอยBางใด คือ 

ใหHแตBเพียงกลHาแสดงออกอยBางอิสระเทBานั้น ขั้นที่ 2 เปZนผลงานซึ่งผลิตออกมา โดยผลงานนั้นจำเปZนตHอง

อาศัยทักษะบางประการ แตBไมBจำเปZนตHองเปZนสิ่งใหมB ขั้นที่ 3 ขั้นสรHางสรรค@ เปZนข้ันที่แสดงถึงความคิด

ใหมBของบุคคลไมBไดHลอกเลียนแบบมาจากใครแมHวBางานนั้นจะมีคนอื่นคิดแลHวก็ตาม ขั้นที่ 4 เปZนข้ัน

ความคิดสรHางสรรค@ ขั้นประดิษฐ@สิ่งใหมBๆ โดยไมBซ้ำแบบใครเปZนขั้นที่ผูHกระทำไดHแสดงใหHเห็นความสามารถ

ที่แตกตBางไปจากผูHอื่น ขั้นที่ 5 เปZนขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่สีใหHมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นที่ 6 

เปZนขั้นความคิดสรHางสรรค@สุดยอด สามารถคิดสิ่งที่เปZนนามธรรมสูงสุดไดH เชBน ชาร@ล ดาร@วิน คิดตั้งทฤษฎี

วิวัฒนาการข้ึน 
 

 ทฤษฎีของความคิดสรHางสรรค@ในรูปของการโยงสัมพันธ@ (Associative Theory) กลBาววBา 

ความคิดสรHางสรรค@ประกอบดHวยการสรHางแนวคิดใหมB โดยการรวมสิ่งที่สัมพันธ@กันเขHาดHวยกัน ซึ่งการ

รวมกันนี้จะตHองเปZนไปตามเงื่อนไขเฉพาะอยBาง หรือรวมกันแลHวตHองเกิดประโยชน@ทางใดทางหนึ่ง หรือเม่ือ

ระลึกสิ่งใดไดHก็เปZนแนวทางในการระลึกถึงสิ่งอื่นๆ ตBอๆ กันไป สัมพันธ@กันเปZนลูกโซB เชBน เมื่อนึกถึงโต©ะ ก็

ทำใหHนึกถึงเกHาอ้ีไปใชHวางของ เปZนตHน   

 ทฤษฎีโครงสรHางทางสมอง (The Structure of Intellect theory) ทฤษฎีน้ี สรHางโดย Guilford   

นักจิตว ิทยาชาวอเมริก ัน เข HาไดHอธ ิบายโครงสรHางทางสมอง ในรูปแบบจำลองสามมิต ิ (Three 

Dimensional Model) ดังน้ี มิติท่ี 1 วิธีการคิด (Operations) แบBงออกเปZน 5 ดHาน คือ การรูHจักและ

เขHาใจ (Cognition)  การจำ (Memory) การคิดอเนกนัย (Divergent Production) การคิดเอกนัย 

(Convergent Production) และการประเมินคBา (Evaluation) มิติท่ี 2 เน้ือหา (Contents) แบBงออกเปZน 

4 แบบ คือ ภาพ (Figural) สัญลักษณ@ (Symbolic) ภาษา (Semantic) และพฤติกรรม (Behavioral) มิติ

ที่ 3 ผลการคิด (Products)  แบBงออกเปZน 6 แบบ คือ หนBวย (Units) จำพวก (Classes) ความสัมพันธ@ 

(Relation) ระบบ (System)     การแปลงรูป (Transformation) และการประยุกต@ (Implications)   

ทฤษฎีความคิดสรHางสรรค@ ของ Torrance (1969 : 84-103) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@           

จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรูHสึกหรือการเห็นปsญหา การรวบรวมความคิดเพื่อกBอตั้งเปZน

สมมติฐาน การทดสอบ และการแปลงสมมติฐาน ตลอดจนการเผยแพรBถึงผลผลิตที่ไดHรับ ซึ่งทฤษฎีของ 

Torrance อาจขยายความไดHวBา ผูHที่มีความคิดริเริ่มเพื่อแสวงหาวิธีใหมBในการเผชิญหรือแกHปsญหา (อHางถึง

ใน ธีรชัย เนตรถนอมศักด์ิ, 2558)  
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ความหมายและความสำคัญของความคิดสรJางสรรค9 
 

ไดHมีผูHใหHความหมายของความคิดสรHางสรรค@ไวHหลายทBาน ดังน้ี 

กิลฟอร@ด (1967 : 138) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถทั่วไปในการทำงานของสมอง   

เปZนความคิดไดHหลายทาง ซึ่งประกอบดHวย ความยืดหยุBนในการคิด ความคลBองแคลBวในการคิด และการคิดท่ี

เปZนของตนเองโดยเฉพาะ 

ทอร@แรนซ@ (1963 : 47) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@ คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดแกHปsญหา 

ดHวยการคิดอยBางลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลำดับขั้นของการคิดอยBางปกติธรรมดา เปZนลักษณะเฉพาะภายในตัว

บุคคลท่ีจะสามารถคิดไดHหลายแงBมุมผสมผสานจนไดHผลใหมBซ่ึงถูกตHองสมบูรณ@กวBา 

แอนเดอร@สัน (1970 : 22) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนกระบวนการทางความคิดใหมB ความคิด

สรHางสรรค@เปZนกระบวนการคิดที่หลอมรวมความรูHจากประสบการณ@เพื่อเสนอแนวทางใหมBในการแกHปsญหา

หรือวิธีการใหมBในการทำงาน 

ยุบล บุญชื่น (2525 : 14) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนกระบวนการคิดที่กวHางขวHาง อาจอยูBใน

รูปแบบ  การผลิตสิ่งใหมBๆ ที่ไมBซ้ำกับผูHอื่น หรือความสามารถในการประดิษฐ@สิ่งตBางๆ ที่มีอยูBแลHวใหHเปZนสิ่งใหมB

ดHวยการใชHความคิดอยBางอิสระ 

พรพรรณ  อินทสงค@ (2532 : 31) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถของบุคคลในการคิด

ดัดแปลงสิ่งเดิมใหHดีและแปลกใหมB หรือผลิตสิ่งแปลกใหมBข้ึนและเมื่อมีปsญหาก็สามารถคิดแกHปsญหาไดHอยBาง

รวดเร็ว ดHวยวิธีแปลกใหมBขึ้นและเมื่อมีปsญหาก็สามารถคิดแกHปsญหาไดHอยBางรวดเร็วดHวยวิธีแปลกใหมB และเปZน

วิธีเฉพาะของตนเอง ความคิดสรHางสรรค@ประกอบดHวยความยืดหยุBน ความคิดริเร่ิม และความคลBองในการคิด 

สุนทรีย@  สราญชาติ (2533 : 8) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถของสมองในการคิด 

ผสมผสาน และดัดแปลงจากความรูHและประสบการณ@ แลHวแปรความคิดออกมาใชHในการแกHปsญหา ซึ่งอาจจะ

อยูBในรูปของการกระทำหรือผลผลิตท่ีแปลกใหมBออกไปจากเดิม 

Torrance (1963 : 47) ไดHใหHความหมายของความคิดสรHางสรรค@วBา เปZนความสามารถของบุคคลใน

การคิดสรHางสรรค@ ผลผลิตหรือสิ่งแปลกๆ ใหมBๆ ที่ไมBรูHจักมากBอน ซึ่งสิ่งตBางๆ เหลBานี้อาจเกิดจากการรวบรวม

เอาความรูHตBางๆ ที่ไดHจากประสบการณ@แลHวรวบรวมเปZนสมมติฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานแลHวรายงาน

ผลท่ีไดHรับจากการคHนพบ 

อารี รังสินันท@ (2532 : 5) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนกระบวนการทางสมองที่คิดไดHหลาย

แนวทาง ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ@คิดคHนพบสิ่งแปลกใหมB ดHวยการดัดแปลงตลอดจนความเดิมผสมผสานกันใหH
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เกิดสิ่งใหมB ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ@คิดคHนพบสิ่งตBางๆ ตลอดจนมีการคิดทฤษฎีหลักการไดHสำเร็จ ความคิด

สรHางสรรค@จะเกิดขึ้นไดHนั้นไมBใชB การคิดสิ่งที่เปZนไปไดH หรือสิ่งที่เปZนเหตุเปZนผลอยBางเดียวเทBานั้น หากแตB

ความคิดจินตนาการก็เปZนสิ่งสำคัญยิ่งที่จะกBอใหHเกิดความแปลกใหมB แตBตHองควบคูBกันไปกับความพยายามที่จะ

สรHางจินตนาการใหHเปZนไปไดH 

กรมวิชาการ (2534 : 27) ไดHใหHความหมายของความคิดสรHางสรรค@วBา ความคิดสรHางสรรค@ หมายถึง 

ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ@ของสิ่งตBางๆ โดยมีสิ่งเรHาเปZนตัวกระตุHน ทำใหHเกิดความคิดใหมB

ตBอเนื่องกันไป และความคิดสรHางสรรค@นี้ ประกอบดHวยความคลBองในการคิด ความยืดหยุBน และความคิดที่เปZน

ของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิม 

จากนิยามขHางตHนสามารถสรุปไดHวBา ความคิดสรHางสรรค@ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น

ความสัมพันธ@ของสิ่งตBางๆ คิดไดHหลากหลายทิศทาง โดยอาศัยประสบการณ@เดิมหรือประสบการณ@ใหมBที่ไดHรับ

การสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@นี้ประกอบดHวย ความคลBองในการคิด ความยืดหยุBน และความคิดที่เปZนของ

ตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิม 

จากความหมายของความคิดสรHางสรรค@ท่ีไดHกลBาวมาจึงพอสรุปไดHวBา ความคิดสรHางสรรค@เปZน

ความสามารถ    ในการคิดสิ่งที่แปลกใหมBออกไปจากเดิมโดยอาศัยประสบการณ@ที่มีอยูBออกมาดัดแปลงแกHไข 

และสามารถนำไปใชHแกHปsญหาไดH สามารถนึกคิดประดิษฐ@สิ่งใหมBๆ ตลอดจนโยงความสัมพันธ@ระหวBางวัตถุหรือ

เหตุการณ@ตBางๆ ไดHอยBางรอบคอบและมีความถูกตHอง 

ความสำคัญของความคิดสรJางสรรค9 
 

ความคิดสรHางสรรค@ไดHชBวยพัฒนาเด็กดังน้ี  

1) ความเปZนอิสระ กิจกรรมที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@จะเปZนการสBงเสริมอิสรภาพในการ

ทำงาน เชBน กิจกรรมทางดนตรี วาดภาพ การแสดง เปZนตHน 

2) สุนทรียภาพ เด็กจะรูHสึกชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตBอสิ่งตBางๆ ซึ่งผูHใหญBควรทำเปZนตัวอยBาง

โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพทำโดยใหHเด็กเห็นวBา

ทุกๆ อยBางมีความหมายสำหรับเขา 

3) ความพอใจและความสนุกสนานขณะท่ีเด็กทำกิจกรรมสรHางสรรค@ตBางๆ การเปwดโอกาสใหH

เด็กแสดงความสามารถทางสรHางสรรค@จะชBวยใหHเด็กตระหนักถึงคุณคBาความเปZนมนุษย@ 

ชBวยสBงเสริมใหHเขามีกำลังใจเขHาใจตนเองวBามีความคิดท่ีดีและมีความสามารถ 

4) การผBอนคลายอารมณ@ การทำงานสรHางสรรค@เปZนการผBอนคลายอารมณ@ ลดความกดดัน            

ความคับขHองใจ และความกHาวรHาวลง 
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5) สรHางนิสัยการทำงานท่ีดี มีระเบียบ 

6) การพัฒนากลHามเนื้อมือเด็กทำกิจกรรมที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ เด็กจะพัฒนา

กลHามเน้ือมือ กลHามเน้ือเล็กและใหญBไดH 

7) การคHนควHาทดลองและการสำรวจ เด็กชอบทำกิจกรรมที่ใชHวัสดุตBางๆ ซ้ำๆ กัน เพื่อสรHาง

สิ่งตBางๆ ซ่ึงเปZนโอกาสที่เด็กจะใชHความคิดริเริ่มและจินตนาการของเขาสำรวจฝyกฝนสิ่งท่ี

สรHางข้ึนมาใหมB 
 

ความสำคัญของความคิดสรHางสรรค@ คือ ชBวยใหHบุคคลกระทำสิ่งตBางๆ ไดHประสบผลสำเร็จ รูHจักวิธี

แกHปsญหาตBางๆ ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนคุณสมบัติที่ทุก

หนBวยงานและสังคมตHองการ เพราะบุคคลที่มีความคิดสรHางสรรค@จะพยายามหาโอกาสปรับปรุงและแกHไข

สภาพการทำงานในรูปแบบเดิมดHวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวBาเดิม นอกจากนี้ยังสามารถดำรงตนใน

สังคมไดHอยBางมีความสุขอีกดHวย 

อนงค@ แสงเงิน (2533 : 58) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนคุณลักษณะท่ีควรไดHการสBงเสริมและ

ปลูกฝsง เพื่อชBวยผBอนคลายอารมณ@และสรHางนิสัยที่ดีใหHกับเด็กสามารถนำความรูHไปใชHในการแกHปsญหาใน

ชีวิตไดH ดังนั้น ความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนสิ่งสำคัญที่จะชBวยใหHคนสามารถนำไปใชHแกHปsญหาชีวิตของตนเอง

ไดH อีกทั้งยังสามารถใชHเปZนประโยชน@ตBอสังคมและชุมชนไดHอีกดHวย จึงควรจัดใหHมีการสBงเสริมสนับสนุนใหH

นักเรียนเกิดความคิดสรHางสรรค@ อันจะชBวยใหHสังคมเจริญกHาวหนHาตBอไปในอนาคต 

ความคิดสรHางสรรค@มีความสำคัญมาก ดังที่ไดHกลBาวมาจะเห็นวBา ความคิดสรHางสรรค@มีประโยชน@

ตBอบุคคลและสังคม ชBวยใหHเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีและถูกตHอง หากคนรูHจักนำความคิดสรHางสรรค@ไปใชH

ใหHเกิดประโยชน@ตBอมนุษยชาติ 

ลักษณะของความคิดสรJางสรรค9 
 

Guilford (1967 : 138) อธิบายวBา ความคิดสรHางสรรค@ เปZนความสามารถทางสมองที่คิดไดH

กวHางไกล หรือหลายทิศทาง ท่ีเรียกวBาการคิดแบบอเนกนัย ซึ ่งเปZนการคิดแบบกระจาย (Divergent 

thinking) ประกอบดHวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคลBองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุBนใน

การคิด (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมB แตกตBางจากความคิดธรรมดา  

ความคิดริเริ่มเกิดจากการนำเอาความรูHเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต@ใหHเกิดเปZนสิ่งใหมBขึ้นเปZนลักษณะ

ที่เกิดขึ้นเปZนครั้งแรก ตHองอาศัยลักษณะ ความกลHาคิด กลHาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน บBอยครั้งตHอง
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อาศัยความคิด จินตนาการ หรือที่เรียกวBา ความคิดจินตนาการประยุกต@ คือ ไมBใชBคิดเพียงอยBางเดียว แตB

จำเปZนตHองคิดสรHางสรรค@ และหาทางทำใหHเกิดผลงานดHวย ความคิดริเร่ิมน้ันสามารถอธิบายไดHตามลักษณะ

ดังน้ี  

1) ลักษณะทางกระบวนการ คือ เปZนกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจากของเดิมไปสูB

ความคิดแปลกใหมBท่ีไมBซ้ำซHอนกับของเดิม 

2) ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม จะเปZนบุคคลที่มีเอกลักษณ@ของตนเองเชื่อม่ัน

ในตนเอง  กลHาคิด กลHาลอง กลHาแสดงออก ไมBขลาดกลัวตBอความไมBแนBนอน  หรือคลุมเครือ

แตBเต็มใจและยินดีที่จะเผชิญและเสี่ยงกับสภาพการณ@ดังกลBาว  บุคคลที่มีความคิดสรHางสรรค@

จึงเปZนบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีดHวย 

3) ลักษณะทางผลิตผล ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มจึงเปZนงานที่แปลกใหมB ไมBเคยปรากฎมา

กBอน มีคุณคBาท้ังตBอตนเอง และเปZนประโยชน@ตBอสังคมสBวนรวม คุณคBาของงานจึงมีต้ังแตBระดับ

ตHน เชBน ผลงานที่เกิดจากความตHองการแสดงความคิดอยBางอิสระ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจของ

ตนเอง ทำเพื่อสนองความตHองการของตนเองโดยไมBคำนึงถึงคุณภาพของงาน และคBอยๆ 

พัฒนาข้ึนโดยเพ่ิมทักษะบางอยBาง ตBอมาจึงเปZนข้ันงานประดิษฐ@ ซ่ึงเปZนส่ิงท่ีคิดคHนใหมBไมBซ้ำกับ

ใคร นอกจากน้ันก็พัฒนางานประดิษฐ@ใหHดีข้ึนจนเปZนข้ันสูงสุด 

ความคลBองในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบไดHอยBาง

คลBองแคลBว รวดเร็ว และมีคำตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจำกัด แบBงออกเปZน 

1) ความคิดคลBองแคลBวทางดHานถHอยคำ (Word Fluency) ซึ่งเปZนความสามารถในการใชHถHอยคำ

อยBางคลBองแคลBวน่ันเอง 

2) ความคิดคลBองแคลBวทางดHานการโยงสัมพันธ@ (Associational Fluency) เปZนความสามารถท่ี

คิดหาถHอยคำท่ีเหมือนกันหรือคลHายกันไดHมากท่ีสุดเทBาท่ีจะมากไดHภายในเวลากำหนด 

3) ความคลBองแคลBวทางดHานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปZนความสามารถในการ

ใชHวลีหรือประโยค คือ ความสามารถที่จะนำคำมาเรียงกันอยBางรวดเร็วเพื่อใหHไดHประโยคท่ี

ตHองการ 
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4) ความคลBองแคลBวในการคิด (Ideational Fluency) เปZนความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ตHองการ

ภายในเวลาท่ีกำหนด เปZนความสามารถอันดับแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟ«นใหHไดHความคิด

ที่ดีและเหมาะสมที่สุด จึงจำเปZนตHองคิดออกมาใหHไดHมากหลายอยBางและแตกตBางกัน แลHวจึง

นำเอาความคิดที่ไดHทั้งหมดมาพิจารณาแตBละอยBาง เปรียบเทียบกันวBาความคิดอันใดจะเปZน

ความคิดท่ีดีท่ีสุด 

 ความยืดหยุBนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบไดH

หลายประเภทและหลายทิศทาง แบBงออกเปZน 

1) ความคิดยืดหยุBนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เปZนความสามารถที่จะพยายาม

คิดไดHหลายอยBาง อยBางอิสระ 

2) ความคิดยืดหยุBนทางดHานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เปZนความสามารถที่จะคิดไดH

หลากหลาย และสามารถคิดดัดแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเปZนหลายส่ิงไดH 

 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียด เพ่ือตกแตBง หรือขยายความคิด

หลักใหHไดHความหมายสมบูรณ@ยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดลออเปZนคุณลักษณะที่จำเปZนยิ่งในการสรHางผลงานท่ี

มีความแปลกใหมBใหHสำเร็จ 
 

องค9ประกอบของความคิดสรJางสรรค9 
 

  กิลฟอร@ด (1967 : 138) ไดHใหHรายละเอียดเก่ียวกับองค@ประกอบของความคิดสรHางสรรค@ ไวHดังน้ี 

1) ความคิดคลBองแคลBว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมBซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน แบBงเปZน             

1.1) ความคลBองแคลBวทางดHานถHอยคำ (Word Fluency) เปZนความสามารถในการใชHถHอยคำ   

1.2) ความค ิดคล Bองแคล Bวทางด Hานการโยงส ัมพ ันธ @  (Associational Fluency) เปZน

ความสามารถท่ี  

       จะคิดหาถHอยคำท่ีเหมือนหรือคลHายกันไดHมากท่ีสุดเทBาท่ีจะมากไดHภายในเวลาท่ีกำหนด 

1.1) ความคิดคลBองแคลBวทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เปZนความสามารถใน

การใชHวลีหรือประโยค และนำมาเรียงกันอยBางรวดเร็ว เพ่ือใหHไดHประโยคท่ีตHองการ 
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1.2) ความคลBองแคลBวในการคิด (Ideational Fluency) เปZนความสามารถที่จะคิดในสิ่งท่ี

ตHองการภายในเวลาท่ีกำหนด เชBน ใหHคิดประโยชน@ของหนังสือพิมพ@ใหHไดHมากท่ีสุดภายใน

เวลาท่ีกำหนดใหH 

2) ความคิดริเริ ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกใหมBไปจากความคิดธรรมดา หรือ

ความคิดท่ีแตกตBางไปจากบุคคลอ่ืน 

3) ความคิดยืดหยุBน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด โดยแบBงออกเปZน 

3.1) ความคิดยืดหยุ Bนที ่เกิดขึ ้นในทันที (Spontaneous Flexibility) ความสามารถที ่จะ

พยายามคิดไดHหลายทางอยBางอิสระ คนที่มีความคิดยืดหยุBนในดHานน้ีจะคิดประโยชน@ของหนังสือพิมพ@วBามี

อะไรบHางไดHหลายทิศทาง ในขณะท่ีคนซ่ึงไมBมีความคิดยืดหยุBนจะคิดไดHเพียงทางเดียว 

3.2) ความคิดยืดหยุBนทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการ

ดัดแปลงความรูHหรือประสบการณ@ใหHเกิดประโยชน@หลายๆ ดHาน ซึ่งมีประโยชน@ตBอการแกHปsญหา คนที่มี

ความคิดยืดหยุBนจะคิดไดHไมBซ้ำกัน 

4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี ่ยวกับรายละเอียดที่ใชHในการ

ตกแตBง เพ่ือทำใหHความคิดริเร่ิมสมบูรณ@แบบย่ิงข้ึน 

  จากที่ไดHกลBาวมาพอสรุปไดHวBา องค@ประกอบของความคิดสรHางสรรค@ประกอบดHวย ความคิด

คลBองแคลBว ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ซึ่งองค@ประกอบเหลBานี้จะชBวยใหHคนสามารถคิดไดHหลาย

ทิศทางและเปZนประโยชน@อยBางย่ิงตBอการแกHปsญหาอันสลับซับซHอนภายในสังคมท่ีกำลังเปZนอยูBในทุกวันน้ี 
 

การสCงเสริมความคิดสรJางสรรค9 
 

เด็กทุกคนมีความคิดสรHางสรรค@ และความคิดสรHางสรรค@สามารถสBงเสริมใหHพัฒนาเด็กไดH เด็กที่มี

ความคิดสรHางสรรค@จะเจริญเติบโตเปZนผูHใหญBที่มีความคิดสรHางสรรค@สูงนั้น จะตHองไดHรับการสBงเสริม

คุณลักษณะดHานความคิดสรHางสรรค@ใหHไดHพัฒนาอยBางเต็มที่ตั้งแตBในวัยเด็ก โดยมีหลักการสBงเสริมความคิด

สรHางสรรค@ไวH ดังน้ี 1) ยอมรับคุณคBาและความสามารถของบุคคลอยBางไมBมีเงื่อนไข 2) แสดงและเนHนใหH

เห็นวBาความคิดของเขามีคุณคBาและสามารถนำไปใชHใหHเกิดประโยชน@ 3) ใหHความเขHาใจและเห็นใจในตัวเขา 

และความรูHสึกของเขา4) อยBาพยายามกำหนดแบบเพื่อใหHทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน 5) อยBา

สนับสนุน หรือใหHรางวัลเฉพาะผลงานที่มีผูHทดลองทำเปZนที่ยอมรับกันแลHว ควรใหHผลงานแปลกใหมB มี
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โอกาสไดHรับรางวัลและคำชมบHาง 5) สBงเสริมใหHใชHจินตนาการของตนเอง โดยยกยBองเมื่อใชHจินตนาการท่ี

แปลก และมีคุณคBา 6) กระตุHนและสBงเสริมใหHเรียนรูHดHวยตนเองอยBางตBอเนื่องอยูBเสมอ 7) สBงเสริมใหHถาม

และใหHความสนใจตBอคำถาม รวมทั้งชี้แนะแหลBงคำตอบ 8) ตั้งใจและเอาใจใสBความคิดแปลกๆ ของเขา

ดHวยใจเปZนกลาง 9) พึงระลึกเสมอวBาการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@จะตHองใชHเวลาและคBอยเปZนคBอยไป 

บรรยากาศที่กBอใหHเกิดความคิดสรHางสรรค@ เปZนบรรยากาศที่เต็มไปดHวยการยอมรับ และการ

กระตุHนใหHแสดงความคิดเห็นอยBางอิสระ ซ่ึงจะชBวยใหHเขาไดHพบความคิดใหมBๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพ

ทางดHานความคิดสรHางสรรค@ใหHเจริญกHาวหนHาตามขีดความสามารถของเขา 

จากการศึกษาของเกล (Gale. 1961. อHางอิงในอารี รังสินันท@ 2532 : 1) พบวBา ความคิด

สรHางสรรค@เปZนความสามารถที่สBงเสริมและพัฒนาขึ้นไดH ความคิดสรHางสรรค@ไมBไดHถBายทอดทางยีน (Gene) 

ของบิดามารดา หากแตBเปZนพฤติกรรมที่ไดHรับภายหลัง ฉะนั้นความคิดสรHางสรรค@ของบุคคลจะมากหรือ

นHอยเพียงไรยBอมขึ้นอยูBกับประสบการณ@ที่บุคคลไดHรับ ไมBใชBพรสวรรค@พิเศษที่คนเพียงสBวนนHอยเปZนเจHาของ 

หากแตBเปZนสมรรถภาพซึ่งมนุษย@เปZนเจHาของไดH เกลใหHความเห็นวBาโรงเรียนและพBอแมBเปZนตัวจักรสำคัญใน

การสBงเสริมใหHเด็กเกิดความคิดสรHางสรรค@ เขาอธิบายวBาความคิดสรHางสรรค@ ไมBไดHเกิดจากการเรียนรูHโดย

การบังคับจิตใจ หรืออยูBภายใตHอิทธิพลของการสอนที่เครBงครัดระเบียบ แตBเปZนผลผลิตในเชิงจิตวิทยาและ

สังคมที่มีอิสระ บHานและโรงเรียนมีสBวนทำใหHเด็กเปZนคนที่มีความคิดสรHางสรรค@ มีอิสรเสรีในการแสดง

ความคิดเห็นตBางๆ ตรงกันขHาม ถHาโรงเรียนและพBอแมBควบคุมเด็กใหHอยูBในกรอบประเพณีเพื่องBายตBอการ

ปกครอง ซ่ึงการกระทำเชBนน้ีเปZนการสกัดก้ันความคิดใหมBๆ แปลกๆ คือความคิดสรHางสรรค@โดยส้ินเชิง 

แนวการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ 

รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ มีดHวยกันหลายรูปแบบ แตBวิลเลียมส@ (1967 : 

175) ไดHสรุปถึงรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ เปZน 3 มิติ ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ดHานเนื้อหา (Content) หมายถึง การสอนเพื่อสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@นั้นยังคงยึด

หลักสูตรเปZนแกน และจัดการเรียนการสอนใหHสอดคลHองกับเน้ือหาท่ีกำหนดไวHในหลักสูตร 

มิติที่ 2 ดHานพฤติกรรมการสอนของครู (Teacher Behavior) หมายถึง ในการสอนของครูเพ่ือ

พัฒนาความคิดสรHางสรรค@ของเด็กนั้น วิลเลียมส@เนHนเทคนิควิธีสอน และการเสนอกิจกรรมอันเปZนหัวใจ

สำคัญในการเสริมสรHางพฤติกรรมสรHางสรรค@ เขากลBาววBาครูสามารถสอนเนื้อหากลุBมสาระการเรียนรูHท่ี

กำหนดในหลักสูตร และใชHเทคนิควิธีสอน การจัดกิจกรรมท่ีมุBงสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ไดH 

มิติที่ 3 ดHานพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (Pupil Behavior) หมายถึง ในการสอนเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมความคิดสรHางสรรค@ของนักเรียนน้ัน วิลเลียมส@ใหHความสำคัญท้ังทางดHานสติปsญญาและดHานจิตใจ 
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หรือความรูHสึกของเด็กซึ่งมีความสัมพันธ@กันอยBางใกลHชิด โดยเขาแบBงพฤติกรรมออกเปZน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

ลักษณะที่ 1 ดHานความรูH ความเขHาใจ หรือสติปsญญา (Cognitive Behavior) ซึ่งเปZนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางดHานกลไกและการทำงานของสมองแบBงออกเปZน 4 ดHาน ดังน้ี 1) ความคลBองในการคิด           

2) ความคิดยืดหยุBน 3) ความคิดริเริ่ม 4) ความคิดละเอียดลออ ลักษณะที่ 2 ดHานความรูHสึกหรือจิตใจ 

(Affective Behavior) ซึ่งเปZนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดHานความรูHสึก เจตคติ คBานิยม เปZนตHน ซ่ึง

แบBงออกเปZน 4 ดHาน ดังน้ี 1) ความอยากรูHอยากเห็น 2) ความพรHอมใจที่จะเสี่ยง 3) ความพอใจที่จะทำส่ิง

ซับซHอน 4) ความคิดจินตนาการ 

นอกจากน้ีไดHมีนักจิตวิทยา และนักการศึกษาท่ีกลBาวถึง เทคนิคในการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@ท่ี

เปZนมาตรฐาน เพ่ือใชHในการฝyกฝนบุคคลท่ัวไป ใหHเปZนผูHท่ีมีความคิดสรHางสรรค@สูงข้ึน เทคนิคเหลBาน้ีไดHแกB 

 1. การระดมพลังสมอง (Brainstorming) หลักสำคัญของการระดมพลังสมอง คือ การใหHโอกาส

คิดอยBางอิสระท่ีสุด โดยเล่ือนการประเมินความคิดออกไปไมBมีการวิพากษ@วิจารณ@ในระหวBางท่ีมีการคิด การ

วิจารณ@หรือการประเมินผลใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหวBางการคิดจะเปZนสิ่งขัดขวางความคิดสรHางสรรค@

จุดประสงค@ของการระดมพลังสมองก็เพื่อจะนำไปสูBการที่สามารถแกHปsญหาไดH Alex F. Osborn (1957 : 

23) เปZนผูHคิดเทคนิคนี้ขึ้น โดยแบBงขั้นตอนการระดมพลังสมองออกเปZน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ตัดการวิจารณ@

ออกไป ชBวยทำใหHเกิดการรับรูHโดยมีสถานการณ@ที่สรHางสรรค@ ซึ่งจำเปZนตBอการเกิดจินตนาการ ขั้นที่ 2 ใหH

อิสระ ยิ่งมีความคิดที่กวHางไกลมากเทBาใดก็ยิ่งดี เพราะเปZนไปไดHที่วBาความคิดที่ดูจะไรHสาระ อาจจะนำไปสูB

บางสิ่งที่มีจินตนาการไดH ขั้นท่ี 3 ตHองการปริมาณ ขั้นนี้จะสะทHอนใหHเห็นถึงจุดหมายของการระดมพลัง

สมอง ยิ่งมากความคิดก็จะไดHมีโอกาส     ที่จะพบกับความคิดดีๆ มากยิ่งขึ้น ขั้นที่ 4 การผสมผสานและ

ปรับปรุงความคิด น่ันคือการขยายความคิดใหHกวHางไกลออกไป ในระหวBางการอภิปรายนักเรียนจะ

พิจารณาความคิดของตนเองและของเพ่ือนตามลำดับ 

 2. Attribute listing ผูHสรHางเทคนิคนี้ คือ Robert P. Crawford (1979 : 143) เปZนเทคนิคท่ีมี

ลักษณะเปZนการสรHางแนวคิดใหมBโดยอาศัยแนวคิดเดิม วิธีการใชHแบBงเปZน 2 ลักษณะ คือวิธี Attribute 

modifying คือ การปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการของแนวคิดหรือผลงานเดิม เชBน สี พื้นผนังหHอง แลHว

ปรับเปลี่ยนแตBละสBวน เมื ่อนำมารวมกันก็จะไดHรูปแบบของหHองในแนวใหมBเกิดขึ ้นมากมาย และวิธี 

Attribute Transferring คือ การคิดถBายโยงลักษณะบางประการจากสถานการณ@หน่ึงมาใชHในอีก

สถานการณ@หนึ่ง      เชBน การถBายโยงลักษณะของงาน คาร@นิวัลมาใชHเปZนแนวคิดในการจัดงานป�ใหมBของ

โรงเรียน เปZนตHน 
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 3. Morphological Synthesis ผูHสรHางเทคนิคนี้ คือ Alex F. Osborn (1957 : 23) เปZนเทคนิคท่ี

ใชHในการสรHางความคิดใหมBๆ โดยใชHวิธีการแยกแยะองค@ประกอบของความคิดหรือปsญหา ใหHองค@ประกอบ

หนึ่งอยูBบนแกนตั้งของตาราง ซึ่งเรียกวBาตาราง เมทตริกซ@ และอีกองค@ประกอบหนึ่งอยูBบนแกนนอน เม่ือ

องค@ประกอบบนแกนต้ังมาสัมพันธ@กับองค@ประกอบบนแกนนอนในชBวงตารางก็จะเกิดความคิดใหมBข้ึน 

 4. Idea Checklist ผูHสรHางเทคนิคนี้ คือ Alex F. Osborn (1957 : 23) เปZนเทคนิคที่ใชHในการ

คHนหาความคิดหรือแนวทางที่ใชHในการแกHปsญหาตBางๆ ที่เกิดขึ้นไดHอยBางรวดเร็ว โดยอาศัยกระบวนการ

ตรวจสอบความคิดที่มีผูHทำไวHแลHว เชBน อาจใชHสมุดโทรศัพท@หนHาเหลืองเปZนรายการตรวจสอบความคิดใน

การคHนหาอาชีพตBางๆ ไดH หรือใชH 73 Idea-Spurring Questions ของออสบอร@น สามารถเปZนรายการ

ตรวจสอบความคิดใหHโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑ@ไดHมากมายหลายแนวทาง 

 5. Synectics Methods โดยรากศัพท@ Synectics หมายความวBา การเชื่อมเขHากันของสิ่งที่ไมB

เกี่ยวขHองกัน William j.j. Gordon เปZนผูHคิดขึ้น โดยการสรHางความคุHนเคยที่แปลกใหมB และความแปลก

ใหมBท่ีเปZนท่ีคุHนเคย จากน้ันจึงสรุปเปZนแนวคิดใหมB กระบวนการของการคิดเปZนของ Gordon มี 4 ประการ 

คือ 

 5.1) การสรHางจินตนาการข้ึนในจิตใจของเรา หรือการพิจารณาความคิดใหมB 

 5.2) การประยุกต@เอาความรูHในสาขากลุBมสาระการเรียนรูHหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาแกHปsญหา 

ท่ีเกิดข้ึน 

 5.3) การประยุกต@ใชHการเปรียบเทียบ หรืออุปมาในการแกHปsญหา 

     5.4) การประยุกต@เอาความคิดใดๆ ก็ตามท่ีเกิดจากจินตนาการมาใชHแกHปsญหา 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคนิคการสอนเพื่อชBวยใหHเกิดการพัฒนาทักษะความคิดสรHางสรรค@        

ท่ีกลBาวมาขHางตHนน้ี ช้ีใหHเห็นแลHววBาความคิดสรHางสรรค@น้ันสามารถสอนกันไดH 

 และจากผลงานของ Sund และ Trowbridge (อHางถึงใน กรมวิชาการ 2534) ที ่ไดHรวบรวม

ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดสรHางสรรค@ของนักเรียน ซึ่งมีผลตBอการเรียนการสอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สรุปไดHดังน้ี 1) ความคิดสรHางสรรค@จะเกิดไดHกับทุกคน และทุกวัยในบางสิ่งบางอยBาง 2) 

ความสามารถและการแสดงออกซึ่งความคิดสรHางสรรค@ของแตBละคนนั้นจะแตกตBางกัน 3) ความอิสระเสรี

ในการคิดสรHางสรรค@เปZนสิ ่งสำคัญมากและมีผลตBอสุขภาพจิตดHวย 4) เด็กๆ จะเรียนรูHไดHดีที ่สุดเม่ือ

สถานการณ@เรียนรูHน้ันอยูBในภาวะสรHางสรรค@ 
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กิจกรรมสCงเสริมความคิดสรJางสรรค9 

Torrance (1963 : 55) ไดHเสนอกิจกรรมที่สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ไวH 3 ลักษณะ ดังนี้ คือ 

ลักษณะที่ 1 ความไมBสมบูรณ@ การเปwดกวHาง (Incompleteness Openness) ลักษณะพื้นฐานแรกที่สุดใน

กิจกรรมกระบวนการเรียนรูHโดยวิธีสรHางสรรค@ และการแกHปsญหา คือ ความไมBสมบูรณ@ หรือความเปwดกวHาง 

คนที่มีความคิดสรHางสรรค@ เปZนจำนวนมากไดHเสนอแนะวBา ความไมBสมบูรณ@จะทำใหHเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนรูHและผลสัมฤทธ์ิ เชBน การใชHคำถามท่ีย่ัวยุทHาทายใหHผูHเรียนคิดหาคำตอบหรือหาขHอมูลในทางท่ีแปลกๆ 

ใหมBๆ หรือใหHคาดการณ@พยากรณ@จากขHอมูลที่มีจำกัด ลักษณะที่ 2 การสรHางบางอยBางขึ้นมา และนำมาใชH

ใหHเกิดประโยชน@ (Producing Something and Using It) ลักษณะที่ 3 การใชHคำถามของเด็ก (Using 

Pupil Question) 
 

ความหมายและความสำคัญของการคิดวิเคราะห9 

ความหมายของการคิดวิเคราะห@ ผู HเชB ียวชาญหลายทBานไดHอธิบายถึงความหมายของการคิด

วิเคราะห@ในหลายความหมาย โดยมีรายละเอียดดังนHี  

ก©ูด (1973 : 680) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@ เปZนการคิดอยBางรอบคอบตามหลักของการ

ประเมินและมีหลักฐานอHางอิงเพBือหาขHอสรุปท่ีนBาจะเปZนไปไดHตลอดจนพิจารณาองค@ประกอบท่ีเกBียวขHองทHัง

หมดและใชHกระบวนการตรรกวิทยาไดHอยBางถูกตHองสมเหตุสมผล  

ทิศนา แขมมณีและคณะ(2545 : 401) กลBาววBาการคิดวิเคราะห@ หมายถึง การคิดท่ีตHองใชHคำตอบ

แยกแยะขHอมูลและหาความสัมพันธ@ของขHอมูลที่แยกแยะนHันหรืออีกนัยหนBึงคือการเรียนรูHในระดับที่ผHูเรียน

สามารถจับไดHวBาอะไรเปZนสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจ ท่ีอยูBเบHืองหลังปรากฏการณ@ใด ปรากฏการณ@หนBึง  

สุวิทย@ มูลคำ (2550) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง ความสามารถในการจำแนก 

แยกแยะ องค@ประกอบตBางๆ ของสBิงใดสิ่งหนึ่งซBึงอาจจะเปZนวัตถุ สิ่งของ เรBืองราว หรือเหตุการณ@และหา

ความสัมพันธ@เชิงเหตุผลระหวBางองค@ประกอบเหลBานHันเพ่ือคHนหาสภาพความเปZนจริงหรือสBิงสำคัญ ของสBิง

ท่ีกำหนดใหH  

เครือวัลย@ กาญจนคูหา (2548 : 25) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง ความสามารถใน

การจำแนกแจกแจง แยกแยะ มองเห็น มองออก จากการอBานเรBืองราว เหตุการณ@ หรืองานเขียนตBางๆ 
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เพื่อหาความสัมพันธ@เชิงเหตุผลระหวBางองค@ประกอบของเน้ือหานั้นๆ เพื่อคHนหาสาเหตุทBีแทHจริงหรือ สBิงทBี

สาคัญของเรBืองราวตBางๆ โดยอาศัยการใครBครวญ ไตรBตรอง หาเหตุผลประกอบอยBางรอบคอบ กBอนทBีจะ

ตัดสินใจ  

กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ@ (2548 : 30) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง ความสามารถใน

การจำแนกแยกแยะหรือรวบรวมขHอมูลใหHเปZนระบบและสามารถสืบคHนขHอเท็จจริงในการเปรียบเทียบใหH

เห็นความสัมพันธ@และใหHเหตุผลไดH  

เกรียงศักด@ิ เจริญวงศ@ศักด@ิ (2549 : 2) ใหHความหมายการคิดวิเคราะห@วBา หมายถึง การจำแนก

แยกแยะ องค@ประกอบของสิ่งใดสBิงหนึ่งออกเปZนสBวนๆ เพื่อคHนหาวBาทำมาจากอะไร มีองค@ประกอบอะไร     

ประกอบขHึนมาไดHอยBางไร เช่ือมโยงสัมพันธ@กันอยBางไร  

จากความหมายของการคิดวิเคราะห@ดังกลBาว สรุปไดHวBา การคิดวิเคราะห@ หมายถึง การรวบรวม 

จำแนก แยกแยะ เปรียบเทียบขHอมูล เพBือหาความสัมพันธ@หรือองค@ประกอบของสBิงเหลBานHันพรHอมกับ

เช่ือมโยงใหHเกิดความถูกตHองชัดเจนและนำไปสูBการตัดสินใจไดHอยBางมีประสิทธิภาพ  

ความสำคัญของการคิดวิเคราะห9 นักการศึกษาไดHเสนอแนวคิดในเรื่องความสำคัญของการคิด

วิเคราะห@ ดังนHี  

สุวิทย@ มูลคำ (2547 : 39) ไดHกลBาวถึงความสำคัญของการคิดวิเคราะห@ ไวHดังน้ี  

1) ชBวยใหHรH ูขHอเท็จจริง ขHอเท็จจริงเปZนฐานความรHูในการนำไปใชHในการตัดสินใจแกHปsญหาการ

ประเมินและการตัดสินใจเรBืองตBางๆ ไดHอยBางถูกตHอง  

2) ชBวยในการสำรวจความสมเหตุสมผลของขHอมูลท่ีปรากฏและไมBดBวนสรุปตามอารมณ@ความรHูสึก     

หรือ อคติ แตBสืบคHนตามหลักเหตุผลและขHอมูลท่ีเปZนจริง  

3) ชBวยใหHไมBดBวนสรุปสBิงใดงBายๆ แตBสBือสารตามความเปZนจริงขณะเดียวกันจะชBวย ใหHเราไมBหลงเชBือ

ขHออHางท่ีเกิดจากตัวอยBางเพียงอยBางเดียว แตBพิจารณาเหตุผลและปsจจัยเฉพาะในแตBละกรณีไดH  

4) ชBวยในการพิจารณาสาระสำคัญอBืนๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจครั้งแรกทำใหHเรามอง

อยBางครบถHวนในแงBมุมอBืนๆ ทBีมีอยBู  
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5) ชBวยพัฒนาความเปZนคนชBางสังเกต การหาความแตกตBางของสิ่งทBีปรากฏ พิจารณา ตามความ

สมเหตุสมผลของสBิงท่ีเกิดขHึนกBอนทBีจะตัดสินสรุปส่ิงใดลงไป  

6) ชBวยใหHหาเหตุผลทBีสมเหตุสมผลใหHกับสBิงทBีเกิดข้ึนจริง ณ เวลาน้ันโดยไมBมีอคติ  

7) ชBวยประมาณการความนBาจะเปZน โดยสามารถใชHขHอมูลพื้นฐานทBีมีวิเคราะห@ รBวมกับปsจจัยอBืนๆ     

ของสถานการณ@ ณ เวลานHันอันจะชBวยคาดการณ@ความนBาจะเปZนไดHสมเหตุสมผล มากกวBา  

เกรียงศักด@ิ เจริญวงศ@ศักด@ิ (2549 : 33) ไดHกลBาวถึงความสำคัญของการคิดวิเคราะห@ ไวHดังน้ี  

1) ชBวยสBงเสริมความฉลาดทางสติปsญญา คนเราจะเฉลียวฉลาดนั้นตHองประกอบดHวย ความฉลาด 3 

ดHาน คือ ความฉลาดในการสรHางสรรค@ ความฉลาดในการวิเคราะห@ และความฉลาดในการปฏิบัติ 

โดยในสBวนของความฉลาดในการวิเคราะห@นH ันหมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห@และ

ประเมินแนวคิดทBีคิดขHึน ความสามารถในการคิดนำมาแกHปsญหาและความสามารถในการตัดสินใจ 

โดยธรรมชาติคนเราจะมีจุดอBอนดHานความสามารถทางการคิดหลายประการ การคิดวิเคราะห@จะ

ชBวยเสริมจุดอBอนทางความคิดเหลBานHี 

2) ชBวยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของกลุBมตัวอยBางในการสรุปเรื่องตBางๆ สBวนมากไมBไดHคำนึงถึง

จำนวนขHอมูลทBีสามารถบBงชี้ความสมเหตุสมผลของเรื่องนั้น แตBดBวนสรุป สิ่งตBางๆ ไปตามอารมณ@

ความรูHสึก ซ่ึงทาใหHเกิดการเขHาใจผิดไดH การสรุปเชBนนHีเรียกวBา การสรุปแฝงดHวยความมีอคติ ดังนHัน 

ควรสืบคHนตามหลักการและเหตุผลขHอมูลทBีเปZนจริงใหHชัดเจนกBอนจะมีการสรุป  

3) ชBวยลดการอHางประสบการณ@สBวนตัวเปZนขHอสรุปทBัวไป การสรุปเรBืองตBางๆ มีคน จำนวนไมBนHอยทBี

ใชHประสบการณ@ที่เกิดกับตนเองมาสรุปเปZนเรBืองทั่วๆ ไป การอHางเชBนนี้กBอใหHเกิดความผิดพลาดไดH

เพราะมีปsจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมBไดHกลBาวถึงเปZนสาเหตุใหHเกิดสBิงน้ันไดH  

4) ชBวยขุดคHนสาระของความประทับใจครHังแรก ความประทับใจครHังแรกทBีมีตBอสBิงใดสBิงหนBึงจะทำใหH

เรารHูสึกดีตBอสBิงนHัน ยิ่งเมื่อถูกกระตุHนดHวยความประทับใจตBอๆ มา ยBอมจะเปZนเหตุ ใหHเราสรุปวBา

สBิงนHันจะเปZนเชBนนHันตลอดไป อันเปZนเหตุใหHเกิดความลำเอียงในการใหHเหตุผลกับสิ่งนHันตาม

กาลเวลาและบริบทที่เปลBียนแปลงไป และการคิดวิเคราะห@นHีเองจะชBวยในการพิจารณาสาระ 

สำคัญอBืนๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรก ทำใหHเรามองอยBางครบถHวนในแงBมุม

อ่ืนๆ ท่ีมีอยBู  
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5) ชBวยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูHเดิม การคิดวิเคราะห@ ชBวยในการประมาณการความ

นBาจะเปZน โดยสามารถใชHขHอมูลพื้นฐานทBีมีวิเคราะห@รBวมกับปsจจัยอื่นๆ ของสถานการณ@ ณ เวลา

น้ันจะชBวยคาดการณ@ความนBาจะเปZนไดHอยBางสมเหตุสมผล  

6) ชBวยวินิจฉัยขHอเท็จจริงจากประสบการณ@สBวนบุคคล โดยไมBมีอคติทBีกBอตัวอยBูในความทรงจำและทำ

ใหHเราสามารถประเมินสBิงตBางๆ ไดHอยBางสมจริง  

7) เปZนพHืนฐานการคิดในมิติอื่นๆ การคิดวิเคราะห@นับวBาเปZนปsจจัยที่ทำหนHาทBีเปZนปsจจัยหลักสำหรับ

การคิดในมิติอ่ืนๆ ไมBวBาจะเปZนการคิดเชิงวิพากษ@ การคิดเชิงสรHางสรรค@ ซึ่งการคิดวิเคราะห@จะ

ชBวยเสริมสรHางใหHเกิดมุมมองเชิงลึกในอันท่ีจะนำไปสBูการตัดสินใจและการแกHปsญหาไดH  

8) ชBวยในการแกHปsญหา การคิดวิเคราะห@เกBียวขHองกับการจำแนกแยกแยะองค@ประกอบตBางๆ และ

การทำความเขHาใจในสBิงที่เกิดขึ้น ดังนHันเมBือพบปsญหาใดๆ ใหHสามารถวิเคราะห@ไดHวBาปsญหานHันมี

องค@ประกอบอะไรบHาง เพราะเหตุใดจึงเปZนเชBนนHันซBึงจะนำไปสูBการแกHปsญหาไดHอยBางตรงประเด็น 

9) ชBวยในการประเมินและตัดสินใจ การคิดวิเคราะห@ชBวยใหHสามารถประเมินสถานการณ@และ

ตัดสินใจเรBืองราวตBางๆ ไดHอยBางแมBนยำกวBาการทBีมีเพียงขHอเท็จจริงทBีไมBไดHผBานการวิเคราะห@และ

ทำใหHรูHสาเหตุของปsญหา เห็นโอกาสความนBาจะเปZนในอนาคต  

10) ชBวยใหHความคิดสรHางสรรค@สมเหตุสมผล การคิดวิเคราะห@ชBวยใหHการคิดตBางๆ อยBูบนฐานของ

ตรรกะและความนBาจะเปZนไปไดHอยBางมีเหตุผลมีหลักเกณฑ@สBงผลใหHมีการคิด จินตนาการ หรือการ

สรHางสรรค@สBิงใหมBๆ มีการเชBือมโยงสัมพันธ@ระหวBางสBิงทBีจินตนาการกับการนำมาใชHในโลกแหBง

ความเปZนจริง สิ่งประดิษฐ@ที่เราพบเห็นในปsจจุบันลHวนเปZนผลลัพธ@อันเกิดจากการวิเคราะห@วBาใชH

การไดH กBอนทBีจะนำมาใชHจริง  

11) ชBวยใหHเขHาใจแจBมกระจBาง การคิดวิเคราะห@ชBวยใหHประเมินและสรุปสBิงตBางๆ บน ขHอเท็จจริงท่ี

ปรากฏ ไมBใชBสรุปตามอารมณ@และความรH ูสึกหรือการคาดการณ@วBานBาจะเปZนเชBนนี ้ การคิด

วิเคราะห@ทำใหHไดHรับขHอมูลทBีเปZนจริงซึ่งจะเปZนประโยชน@ตBอการตัดสินใจจากประโยชน@ของการคิด

วิเคราะห@ท่ีกลBาวมา  

ดังนHัน สรุปไดHวBาการคิดวิเคราะห@มีประโยชน@ทBีชBวยสBงเสริมใหHเราเปZนคนชBังสังเกต ไมBดBวนสรุป

เหตุการณ@กBอนที่จะมีการพิจารณาสาระสำคัญอBืนๆ ซึ่งชBวยลดการอHางประสบการณ@เดิมของตนเองและ ยัง

เปZนการปูพื้นฐานการคิดในดHานอื่นๆ ท่ีจะนำไปปรับ ใชHในการประเมินการตัดสินใจสถานการณ@ ที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคตไดHอยBางมีประสิทธิภาพ  
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การสCงเสริมการคิดวิเคราะห9 

วิมล ทองผิว (2556 : 3) รูปแบบการสอนที ่สามารถนำมาใชHพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห@              

มีหลากหลายวิธี เชBน  

1) เทคนิคการคิดโดยใชHปsญหาเปZนฐาน  

2) เทคนิคการต้ังคำถาม 

3) เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบหมวก 6 ใบ  

4) เทคนิคกรณีตัวอยBาง 

5) เทคนิคการจัดการเรียนรูHตามวัฎจักรการเรียนรูH 7 ข้ัน 

6) เทคนิคการจัดการเรียนรูHมโนมิติรูปตัววี  

7) เทคนิคการจัดการเรียนรูHแบบสืบเสาะ 

8) เทคนิคการจัดการเรียนรูH 4 MAT  

9) เทคนิคการสอนแบบผังกราฟwก (Graphic Organizer Instructional Model) ซึ่งเปZนรูปแบบ

การเรียนการสอนที่สรุปความคิดรวบยอดจากการรวบรวมอยBางเปZนระบบ โดยสามารถจัด

กิจกรรมทBีเปZนการบูรณาการเนHือหาหลายๆ เรื่องเขHาไวHในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อใหHเขHาใจงBาย 

กระชับ ชัดเจน ซBึงในการจัดกระทำขHอมูลตHองใชHทักษะการคิดวิเคราะห@ของนักเรียนแตBละคน 

จึงเปZนรูปแบบการสอนที่สBงเสริมใหHมีการพัฒนาดHานการใหHทักษะการคิด หลักเหตุผล และการ

เช่ือมโยงของขHอมูล ของนักเรียนไดHเปZนอยBางดี 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 15) ไดHกลBาวถึง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวBา

ประกอบดHวย  

1) สอนดHวยการต้ังคำถาม ทHังคำถามเดียวและคำถามแบบชุด 

2) สอนโดยใชHแผนทBีความคิด (Mind Mapping) ฝyกการวิเคราะห@และสังเคราะห@  

3) การเรียนรูHแบบปรึกษาหารือ  

4) บันทึกการเรียนรูH บันทึกขHอสงสัยความรูHสึกสBวนตัว ความคิดท่ีเปลBียนไป 

5) การถามตนเอง ในการวางแผน จัดระเบียบ คิดไตรBตรองในเร่ืองการเรียนรHูของตนเอง 

6) การประเมินตนเองเพBือประเมินความคิด และความรHูสึกของตนเอง  
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ทั้งนี้ ประเวศ วะสี (2542 : 26) ไดHกลBาววBา การฝyกใหHผHูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห@

ตHองสรHางนิสัยแหBงการคิดใหHเกิดในตัวผูHเรียนโดยมีวิธีฝyกดังตBอไปน้ี  

1) การฝyกสังเกต สังเกตในสBิงที่เห็น สังเกตสBิงแวดลHอม สังเกตการทำงานการฝyกสังเกตจะทำใหH

เกิดปsญญามาก โลกทัศน@และวิธีคิด สติ - สมาธิ จะเขHาไปมีผลตBอการสังเกตและส่ิงทBีสังเกต  

2) การฝyกบันทึก เมBือสังเกตอะไรแลHว ควรฝyกบันทึกโดยการวาดรูปหรือบันทึกขHอความ หรือ

ถBายภาพ ถBายวิดีทัศน@ จะบันทึกละเอียดมากนHอยเพียงใด ควรใหHเหมาะสมกับวัยและ

สถานการณ@ การบันทึกชBวยพัฒนาปsญญาไดHอยBางดี  

3) การฝyกนำเสนอตBอทBีประชุมเมBือมีการทำงานกลุBม ไดHเรียนรHูอะไรมาก ควรมีการนำเสนอแลก 

เปลBียนความรูH การนาเสนอเปZนการพัฒนาปsญญาท้ังของผHูนำเสนอและของกลุBม  

4) การฝyกการฟsง การรHูจักฟsงคนอ่ืนทำใหHบุคคลฉลาดขHึน โบราณเรียกวBาเปZนพหูสูต  

5) การฝyก ปุจฉา-วิสัชนา เพBือมีการนำเสนอและการฟsงแลHวฝyก ปุจฉา – วิสัชนา หรือ ถาม – 

ตอบ ซBึงเปZนการฝyกใชHเหตุผล วิเคราะห@ สังเคราะห@ ทาใหHเกิด ความแจBมแจHงในเร่ืองน้ันๆ  

6) การฝyกตั้งสมมติฐาน และตHังคำถาม เมBือเรียนรHูอะไรไปแลHว ควรฝyกตั้งคำถามใหHไดHวBา สBิงนHีคือ

อะไร    ส่ิงน้ันเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน@ ทำอยBางไรจะสำเร็จประโยชน@อันน้ัน  

7) การฝyกการคHนหาคำตอบเมBือมีคำถามแลHวก็ควรไปคHนหาคำตอบจากหนังสือตารา อินเตอร@เน็ต

หรือไปคุยกับคนเฒBาคนแกB แลHวแตBธรรมชาติของคำถามบางคำถามเมBือคHนหาคำตอบทุก 

วิถีทางจนหมดแลHวก็ไมBพบ ตHองหาคำตอบตBอไปดHวยการวิจัย  

8) การวิจัย การวิจัยเพBือหาคำตอบเปZนสBวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูHทุกระดับ การวิจัยจะทำ

ใหHคHนพบความรHูใหมBและมีประโยชน@มาก  

9) การเชื่อมโยงบูรณาการและการเขHาใจตนเอง เกิดการรHูตัวเองตามความเปZนจริงวBาสัมพันธ@กับ

คนอBืนและส่ิงอ่ืนอยBางไร ซ่ึงจะทำใหHเกิดจริยธรรมขHึนในตนเอง  

10) การฝyกเขียนและเรียบเรียงทางวิชาการ การใหHผHูเรียนฝyกการเขียนเรียบเรียงกระบวนการ

เรียนรHู และความรHูใหมBที่ไดHมาทำใหHเกิดการคHนควHาหาหลักฐานทBีถูกตHองนBาเชBือถือและเปZน

ประโยชน@      สุวิทย@ มูลคำ (2547 : 21) ไดHกลBาวถึงเทคนิคในการสอนใหHนักเรียนเกิดการคิด

วิเคราะห@ โดยใชHเทคนิค 5W1H ซBึงมีลักษณะการสอน ดังนHี  

1) What (อะไร) ปsญหาหรือสาเหตุทBีเกิดขHึน - เกิดอะไรขHึนบHาง มีอะไรที่เกBียวขHองกับ

เหตุการณ@นH ีหลักฐานท่ีสำคัญท่ีสุดคืออะไร สาเหตุท่ีทำใหHเกิดเหตุการณ@น้ีคืออะไร 

2)  Where (ที่ไหน) สถานที่หรือตำแหนBงทBีเกิดขHึน - เรื่องนHีเกิดขHึนทBีไหน เหตุการณ@น้ี

นBาจะเกิดข้ึนทBีใดมากทBีสุด  

3) When (เมB ือใด) เวลาทB ีเหตุการณ@น้ันเกิดหรือจะเกิดขึ ้นเหตุการณ@นั ้นนBาจะ

เกิดขHึนเมBือใด เหตุการณ@น้ันนBาจะเกิดขHึนท่ีใดมากท่ีสุด  
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4) Why (ทำไม) สาเหตุ หรือมูลเหตุที ่ทำใหHเกิดขH ึน เหตุใดตHองเปZนคนนH ี เวลาน้ี 

สถานทBีนHี เพราะเหตุใดเหตุการณ@นHีจึงเกิดขHึน ทำไมจึงเกิดเรBืองนH ี

5) Who (ใคร) บุคคลสำคัญเปZนตัวประกอบหรือเปZนผูHเกี่ยวขHองทBีจะไดHรับผลกระทบ

ทHัง ดHานบวกและดHานลบ ใครอยูBในเหตุการณ@บHาง ใครนBาจะเก่ียวขHองกับเหตุการณ@น้ีบHาง - ใคร

นBาจะเปZนคนทBีทำใหHสถานการณ@นHีเกิดมากทBีสุด - เหตุการณ@ทBีเกิดขHึนใครไดHประโยชน@ ใครเสีย

ประโยชน@  

6) How (อยBางไร) รายละเอียดของสBิงทBีเกิดขHึนแลHวหรือกำลังจะเกิดขึ้นวBามีความ

เปZนไปไดHในลักษณะใด – เขาทำสBิงนHีไดHอยBางไร - ลำดับเหตุการณ@นี้วBาเกิดขึ้นไดHอยBางไรบHาง 

เหตุการณ@นHีเกิดข้ึนไดHอยBางไร - มีหลักในการพิจารณาคนดีอยBางไรบHาง  

การสอนคิดวิเคราะห@โดยใชHเทคนิค 5W1H จะสามารถชBวยไลBเรียงความชัดเจนในแตBละเรBืองไดH

เปZนอยBางดี ทำใหHเกิดความครบถHวนสมบูรณ@ นอกจากการใชHเทคนิค 5W1H แลHวยังใชHเทคนิคการตHังคำถาม

ในลักษณะอBืนๆ ไดHเชBน  

1)  คำถามเกBียวกับจำนวน เชBน เหตุการณ@ทBีเกิดข้ึนมีผูHเก่ียวขHองจำนวนก่ีคน  

2)  คำถามเชิงเงื่อนไข เชBนถHา..........จะเกิด..........ถHาเหตุการณ@นHีเกิดขึ้นเมื่อ 5 ป�ที่แลHวใครจะเปZนผHู

ไดHประโยชน@แลHวใครจะเปZนผูHเสียประโยชน@  

3)  คำถามเกBียวกับการจัดลำดับความสำคัญ เชBน ใครเปZนคนสำคัญที่สุดของเรB ืองประเด็นใด         

เปZนประเด็นหลัก ประเด็นใดเปZนประเด็นรอง  

4)  คำถามเชิงเปรียบเทียบ เชBน ระหวBาง......... กับ.......... สBิงใดสำคัญกวBาระหวBางความตายกับการ

พรากจากความรัก สBิงใดสำคัญกวBา จากการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห@ท่ีกลBาววBา พอ

สรุปไดHวBาการสอนจะตHองใหHผูHเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรHูและเขHาใจกระบวนการคิดของตนเอง มี

เหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธ@ระหวBางเหตุและผลตลอดจนสามารถควบคุมตรวจสอบการคิดของตนไดH 

ดังนั ้นการสอนคิดวิเคราะห@จึงเปZนสิ ่งสาคัญตBอการพัฒนาเยาวชนใหHเติบโตเปZนพลเมืองทBีมีคุณภาพ 

สรHางสรรค@สังคมและพัฒนาประเทศใหHมีความเจริญอยBางย่ังยืนสืบตBอไป  

สรุปไดHวBาการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห@รูปแบบทBีจะเสริมสรHางใหHผHูเรียนมี

ทักษะการคิดวิเคราะห@ มีดังน้ี สอนดHวยการตHังคำถาม การสอนโดยใชHแผนท่ีความคิด การรHูจักสังเกต สังสัย 

และการเรียนรHูแบบปรึกษาหารือ บันทึกการเรียนรูHและขHอสงสัย การจัดระเบียบและการเชื่อมโยงบูรณา

การและการเขHาใจตนเอง เกิดการรHูตัวเองตามความเปZนจริงวBาสัมพันธ@  
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สติปVญญากับความคิดสรJางสรรค9และการคิดวิเคราะห9 
 

 มีงานวิจัยมากมายที่ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ@ระหวBางสติปsญญากับความคิดสรHางสรรค@หรือ

อาจกลBาวอีกนัยหนึ่งวBา บุคคลท่ีมีสติปsญญาสูงหรือผลสัมฤทธิ์สูงจะตHองมีความคิดสรHางสรรค@สูงหรือไมB             

ซ่ึงผลการวิจัยตBางๆ มีปรากฏดังน้ี 

 งานวิจัยชิ้นที่ 1 ไดHศึกษาความสัมพันธ@ระหวBางทัศนคติตBอกลุBมสาระการเรียนรูHคณิตศาสตร@ 

ความคิดสรHางสรรค@ การยอมรับตนเอง และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร@ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป�ที่ 7 ซึ่งมีจำนวน 203 คน ความคิดสรHางสรรค@มีความสัมพันธ@กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร@อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คBาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ@เทBากับ 0.3128 และนักเรียน

มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ซึ่งมีจำนวน 200 คน ความคิดสรHางสรรค@มีความสัมพันธ@กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร@อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คBาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@เทBากับ 0.02240 ในขณะท่ี

งานวิจัยชิ้นที่ 2 ไดHศึกษาความสัมพันธ@ระหวBางความคิดสรHางสรรค@ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร@ 

ลักษณะความเปZนผูHนำและความเชื่อที่ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร@ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 

กลุBมตัวอยBางเปZนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 275 คน ผลการวิจัยในสBวนของ

ผลสัมฤทธิ์พบวBาความคิดสรHางสรรค@ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร@ มีความสัมพันธ@กันทางสถิติ

ในทางบวก โดงานวิจัยชิ้นที่ 3 ไดHศึกษาความสัมพันธ@ระหวBางความคิดสรHางสรรค@ สมรรถภาพสมองทาง

สัญลักษณ@และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร@ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 จำนวน 412 คน ผล

ปรากฏวBาความคิดสรHางสรรค@กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร@ มีความสัมพันธ@กันอยBางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีคBาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ@เทBากับ 0.1436 และงานวิจัยที่ 4 ศึกษาความสัมพันธ@

ระหวBางความสามารถในการแกHปsญหาคณิตศาสตร@ความคิดสรHางสรรค@ เจตคติตBอกลุBมสาระการเรียนรูH

คณิตศาสตร@ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร@ มีความสัมพันธ@กันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 ซ่ึงมีคBาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ@เทBากับ 0.4815 

การศึกษามีสBวนสำคัญอยBางยิ่งตBอการพัฒนาของการพัฒนาประชากร พระบรมราชโอวาทตอน

หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแดBครูใหญBและนักเรียน ณ พระ

ตำหนัก จิตรดารโหฐาน ความวBา “การศึกษาเปZนเคร่ืองมือพัฒนาความรูH ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 

คBานิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อเปZนพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยBางยิ่งประชากรที่มีคุณภาพ

จำเปZนตHองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ การมีความคิดสรHางสรรค@ (กรมวิชาการ 2534 : 1) เพราะผลผลิต

ทางดHานความคิดสรHางสรรค@ตHองอาศัยทั้งความคิดฝsน ความคิดจิตนาการ บวกความอุตสาหะ พากเพียร มุ
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มานะ ไมBยอมเลิกลHมความคิดงBายๆ จนกระท้ังคิดไดHสำเร็จ ความคิดสรHางสรรค@จึงนับวBาเปZนความสามารถท่ี

สำคัญอยBางหนึ่งของมนุษย@ซึ่งมีคุณภาพมากกวBา ความสามารถดHานอื่นๆ และเปZนปsจจัยที่สำคัญในการ

สBงเสริมความเจริญกHาวหนHาของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงเอา

ศักยภาพเชิงสรHางสรรค@ของคนในประเทศออกมาใชHใหHเกิดประโยชน@ไดHมากเทBาใดก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและ

เจริญกHาวหนHามากกวBาน้ัน (อารี รังสินันท@ 2532 : 5) ซ่ึงก็สอดคลHองกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดHประกาศใชH

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใหHการจัดการการเรียนรูHในหลักสูตรดังกลBาวไดHใหH

ความสำคัญกับการพัฒนาผูHเรียนทางดHานการคิดและการนำความรูHไปใชHในชีวิตอยBางมีคุณภาพ (แนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูHเพื่อพัฒนาทักษะคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 : คำนำ) จะเห็นไดHวBาความคิดสรHางสรรค@เปZนองค@ประกอบสำคัญในกระบวนการสรHางคนที่มีคุณภาพ

ไปพัฒนาประเทศชาติ เพราะความคิดสรHางสรรค@ (Creative Thinking) เปZนกระบวนการทางสมองของ

มนุษย@ในการรับรูHเรียนรูHและเกิดเชาวน@ปsญญาไหวพริบ ทำใหHสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ@ของสิ่งท่ี

ประทับใจหรือจินตนาการท่ีพึงพอใจของตนและเกิดแรงบันดาลใจ ใหHมีความพยายามประยุกต@สรHางส่ิงใหมB

โดยอาศัยกระบวนการความคิด ทฤษฎี และหลักการคิดพิจารณาดำเนินการสรHางใหHเกิดผลงานขึ้นจาก

ความคิดนั้นที่ตHองอาศัยความชำนาญ ความรูH เชาวน@ปsญญา ไหวพริบ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของ

มนุษย@รBวมกันจึงจะเกิดความคิดสรHางสรรค@ไดHความคิดสรHางสรรค@จึงเปZนความสามารถของมนุษย@และเปZน

ปsจจัยจำเปZนในการสBงเสริมความเจริญกHาวหนHาของมนุษย@   

  ในปsจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายทBานไดHทำการศึกษาคHนควHาวิจัยเกี ่ยวกับความคิดสรHางสรรค@         

พบวBามนุษย@ทุกคนมีความสามารถในการคิดสรHางสรรค@และสามารถพัฒนาสBงเสริมความสามารถดHานนี้ใหH

สูงขึ้นไดHดHวยการสอนและการฝyกที่ถูกวิธีตลอดจนมีขHอเสนอแนะวBาควรฝyกฝนความคิดสรHางสรรค@ใหHเด็กแตB

เยาว@วัย (อารี รังสินันท@ 2532 : 5) ดังนั้นความคิดสรHางสรรค@ จึงเปZนคุณลักษณะที่ควรไดHรับการเสริมสรHาง

และพัฒนาใหHสูงขึ้น เพื่อใหHเด็กไดHเจริญเติบโตเปZนผูHที่มีความคิดสรHางสรรค@สูง และพรHอมที่จะสรHางสรรค@

ประโยชน@แกBประเทศชาติตBอไป กอร@ดอน (Gordon 1961 : 6) กลBาววBา ความคิดสรHางสรรค@เปZนสBวนหน่ึง

ของงานในชีวิตประจำวันและการใชHชีวิตสBวนตัวของเราทุกคนโดยถูกนำมาใชHในการเพิ่มศักยภาพในการ

แกHปsญหา ทำใหHเขHาใจผูHอื ่นมากขึ้นและยังสBงเสริมใหHความสัมพันธ@ในสังคมใหHดีขึ ้นดHวย และความคิด

สรHางสรรค@ก็เกิดขึ้นไดHในทุกสาขากลุBมสาระการเรียนรูHไมBใชBเฉพาะกลุBมสาระการเรียนรูH ศิลปะหรือกลุBม

สาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร@เทBานั้น ดังที่ (วิชัย วงษ@ใหญB 2543 : 22) ไดHกลBาววBาความคิดสรHางสรรค@

สัมพันธ@กับการเรียนรูHและการจัดประสบการณ@ที่เหมาะสม ถHาผูHเรียนไดHรับการกระตุHนอยBางถูกวิธีและมี

ปริมาณที่เหมาะสมเปZนระบบและตBอเนื ่องความคิดสรHางสรรค@ก็จะเจริญเติบโตอยBางเต็มศักยภาพ
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สอดคลHองกับ (อารี พันธ@มณี 2547 : 1 - 2) วBาความคิดสรHางสรรค@พัฒนาไดHดHวยการสอน ฝyกฝนและการ

ปฏิบัติที่ถูกวิธีถHาสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ ตั้งแตBเด็กวัยเยาว@ไดHเทBาใดก็ยิ่งจะเปZนผลดีมากขึ้นเทBาน้ัน 

เพราะเปZนชBวงที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดHานความคิดสรHางสรรค@ของเด็กกำลังพัฒนา หากเด็กวัยน้ี

ไดHรับประสบการณ@หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมตBอเนื่องกันไป เปZนลำดับ นับเปZนการเริ่มตHนที่ดีในการพัฒนา

ความคิดสรHางสรรค@เทBากับเปZนการวางรากฐานที่มั ่นคงในวัยตBอมา แตBการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนา

เครื่องมือการเรียนรูHทักษะแหBงศตวรรษที่ 21 นั้นการออกแบบกระบวนเรียนรูHและการออกแบบวัดและ

ประเมินผลนั้นยังขาดกระบวนการพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@ที่สBงเสริม

ความคิดสรHางสรรค@ในรูปแบบของ Curriculum Embedded Assessment  

ดังนั้นเมื่อกลBาวโดยสรุปแนวคิดและความคิดสรHางสรรค@เปZนความสามารถทางสมองของมนุษย@ท่ี

จะทำใหHเกิดการคิดแกHปsญหาไดHหลายแนวทาง และการแกHปsญหาน้ันจะสำเร็จลุลBวงไปดHวยดี โดยผนวก

กระบวนการคิดตามวิธีการขั้นสูง จนสามารถทำใหHไดHผลผลิตที่แปลกใหมBมีคุณภาพและไดHมาตรฐาน จน

เกิดผลผลิตตBางๆ แตBจะมีลักษณะพิเศษตรงที่วBา ความคิดสรHางสรรค@อาศัยทักษะกระบวนการจนกBอใหHเกิด

การพัฒนาทางดHานสติปsญญา การแกHปsญหา และการคHนหาความรูHใหมBๆ อยBางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 4 

องค@ประกอบ คือ  

1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลกใหมBไมBซ้ำกันกับความคิดของคนอื่น และแตกตBางจาก

ความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยูBแลHวใหHแปลกแตกตBางจากที่เคยเห็น หรือ

สามารถพลิกแพลงใหHกลายเปZนส่ิงท่ีไมBเคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจเปZนการนำเอาความคิดเกBามาปรุงแตBง

ผสมผสานจนเกิดเปZนของใหมB ความคิดริเร่ิมมีหลายระดับซ่ึงอาจเปZนความคิดคร้ังแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไมBมีใคร

สอนแมHความคิดน้ันจะมีผูHอ่ืนคิดไวHกBอนแลHวก็ตาม  

2) ความคิดคลBองแคลBว หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมBซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน โดยแบBงออกเปZน 4 

ประเภท ดังน้ี 

2.1) ความคลBองแคลBวทางดHานถHอยคำ เปZนความสามารถในการใชHถHอยคำอยBางคลBองแคลBว 

2.2) ความคิดคลBองแคลBวทางดHานการโยงสัมพันธ@ เปZนความสามารถที่จะคิดหาถHอยคำท่ี

เหมือนกันไดHมากท่ีสุดเทBาท่ีจะมากไดHภายในเวลาท่ีกำหนด 

2.3) ความคลBองแคลBวทางดHานการแสดงออก (Expression Fluency) เปZนความสามารถใน

การใชHวลีหรือประโยค กลBาวคือ สามารถที่จะนำคำมาเรียงกันอยBางรวดเร็วเพื่อใหHไดH

ประโยคท่ีตHองการ 
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2.4) ความคลBองแคลBวในการคิด เปZนความสามารถที่จะคิดคHนสิ่งที่ตHองการภายในเวลาท่ี

กำหนด เชBน ใชHคิดหาประโยชน@ของกHอนอิฐใหHไดHมากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดซึ่งอาจ

เปZน 5 นาที หรือ 10 นาที 

3) ความคิดยืดหยุBน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบBงออกเปZน 

3.1) ความคิดยืดหยุBนท่ีเกิดข้ึนทันที เปZนความสามารถท่ีจะพยายามคิดไดHหลายทางอยBางอิสระ 

ตัวอยBางของคนที่มีความคิดยืดหยุBนในดHานนี้จะคิดไดHวBาประโยชน@ของหนังสือพิมพ@มี

อะไรบHาง ความคิดของผูHที่ยืดหยุBนสามารถจัดกลุBมไดHหลายทิศทางหรือหลายดHาน เชBน 

เพื่อรูHขBาวสาร เพ่ือโฆษณาสินคHา เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไมBมีความคิดสรHางสรรค@

จะคิดไดHเพียงทิศทางเดียว คือ เพ่ือรูHขBาวสาร เทBาน้ัน 

3.2) ความคิดยืดหยุBนทางดHานการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลงความรูH 

หรือประสบการณใหHเกิดประโยชน@หลายๆ ดHาน ซึ่งมีประโยชน@ตBอการแกHปsญหา ผูHที่มี

ความยืดหยุBนจะคิดดัดแปลงไดHไมBซ้ำกัน 

4) ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปZนขั้นตอน สามารถอธิบายใหHเห็น

ภาพชัดเจน หรือเปZนแผนงานที่สมบูรณ@ขึ้น ความคิดละเอียดลออจัดเปZนรายละเอียดที่นำมาตกแตBง ขยาย

ความคิดครั้งแรกใหHสมบูรณ@ขึ้น ซึ่งเมื่อบุคคลใดมีการประมวลความคิดครบครันทั้ง 4 องค@ประกอบ ก็จะ

เกิดปรากฏการณ@ที่บุคคลสรHางสรรค@ “สิ่งใหมB” เปZนความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกที่หลากหลาย         

ใชHความคิดที่หลากหลาย แสวงหาความเปZนไปไดHใหมBๆ และนอกกรอบ คัดสรร หาทางเลือกใหมBๆ และ

พยายามปรับปรุงใหHดีข้ึนเรื่อย ซึ่งมีคุณคBาการจะตีความเกี่ยวกับ “ความใหมB” ขึ้นอยูBกับผูHสรHางสรรค@หรือ

สังคม หรือแวดวงที่สิ่งใหมBนั้นเกิดขึ้น เชBน สิ่งประดิษฐ@ การคิดวิธีดำเนินการ กระบวนการผลิต วิธีการใหมB

ในการแกHไขปsญหา เปZนตHน ซ่ึงมนุษย@ทุกคนมีความสามารถในการคิดสรHางสรรค@และสามารถพัฒนาสBงเสริม

ความสามารถดHานนี้ใหHสูงขึ้นไดH ดHวยการสอนและ การฝyกที่ถูกวิธี ตลอดจนมีขHอเสนอแนะวBา ควรฝyกฝน

ความคิดสรHางสรรค@ใหHเด็กแตBเยาว@วัย ดังนั ้นความคิดสรHางสรรค@ จึงเปZนคุณลักษณะที่ควรไดHรับการ

เสริมสรHางและพัฒนาใหHสูงขึ้น เพื่อใหHเด็กไดHเจริญเติบโตเปZนผูHที่มีความคิดสรHางสรรค@สูง และพรHอมที่จะ

สรHางสรรค@ประโยชน@แกBประเทศชาติตBอไป ซึ่งความคิดสรHางสรรค@จะเปZนสBวนหนึ่งของงานในชีวิตประจำวัน

และการใชHชีวิตสBวนตัวของเราทุกคนโดยถูกนำมาใชHในการเพิ่มศักยภาพในการแกHปsญหา ทำใหHเขHาใจผูHอ่ืน

มากขึ้นและยังสBงเสริมใหHความสัมพันธ@ในสังคมใหHดีขึ้นดHวย และความคิดสรHางสรรค@ก็เกิดขึ้นไดHในทุกสาขา

กลุBมสาระการเรียนรูHไมBใชBเฉพาะกลุBมสาระการเรียนรูH ศิลปะหรือกลุBมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร@เทBาน้ัน 

แตBความคิดสรHางสรรค@สัมพันธ@กับการเรียนรูHและการจัดประสบการณ@ที่เหมาะสม ถHาผูHเรียนไดHรับการ



34 

กระตุHนอยBางถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะเปZนระบบและตBอเนื่อง ความคิดสรHางสรรค@ก็จะเจริญเติบโตอยBาง

เต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาไดHดHวย การสอน ฝyกฝนและการปฏิบัติที่ถูกวิธีถHาสBงเสริมความคิดสรHางสรรค@ 

ตั้งแตBเด็กวัยเยาว@ไดHเทBาใด ก็ยิ่งจะเปZนผลดีมากขึ้นเทBานั้น เพราะเปZนชBวงที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพ

ดHานความคิดสรHางสรรค@ของเด็กกำลังพัฒนา หากเด็กวัยนี้ไดHรับประสบการณ@หรือกิจกรรมที่เหมาะสม

ตBอเน่ืองกันไปเปZนลำดับ นับเปZนการเร่ิมตHนท่ีดีในการพัฒนาความคิดสรHางสรรค@เทBากับเปZนการวางรากฐาน

ที่มั่นคงในวัยตBอมา ผูHวิจัยจึงมีความตระหนักมีแนวคิดที่จะพัฒนา เครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะ

ความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ ในรูปแบบของ Curriculum Embedded Assessment 

เพื่อสBงเสริมและประเมินความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@เพื่อเปZนแนวทางใหHครูไดHจัดกิจกรรม

ตลอดจนออกแบบเครื ่องมือสBงเสริมและประเมินเพื ่อพัฒนาทักษะนี้ โดยเปZนไปตามสมรรถนะตาม

หลักสูตรแกนกลางที่สอดคลHองตามตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลHองกับการเรียนรูHในแตBละบุคคล ซึ่งผูHวิจัยไดHทบทวน

วรรณกรรมพบวBายังไมBมีผูHใดไดHศึกษากระบวนดังกลBาวไวHเปZนเครื่องมือใหHครูไดHใชHตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงสนใจพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินทักษะทางการคิดที่สBงเสริม

ความคิดสรHางสรรค@ สำหรับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อใหHไดHองค@ความรูHใหมBดHานการออกแบบเครื่องมือ

สBงเสริมและประเมินผล ตลอดจนสามารถนำไปใชHพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหHมีทักษะทางการคิดท่ี

สBงเสริมความคิดสรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ตBอไปในอนาคต 
 

3) แนวคิดและทฤษฎีเทคนิคการเปWน Coach ตามแนวทาง High Functioning Classroom  

 เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ มุBงประเด็นไปที่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ผูHเรียนเปZนศูนย@กลาง

การเรียนรู H เมื ่อไดHศึกษาทฤษฎีการเรียนรู H พบวBาทฤษฎีขององค@การ OECD คือ High Functioning 

Classroom เปZนวิธีการเรียนรูHที่เหมาะกับยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและแขBงขันสูงมากที่สุด เพราะ

นอกจากจะมีการใชHเทคโนโลยีเปZนเครื่องมือในการเรียนรูHแลHว ยังสรHางบรรยากาศทางการเรียนรูHที่เอื้อใหH

ผูHเรียนสรHางองค@ความรูHดHวยตนเองตามธรรมชาติ คำวBา ธรรมชาติ หมายถึง 1) การเรียนรูHของผูHเรียนจะ

เกิดจากสิ่งที่เขาสนใจหรือเกี่ยวขHองกับชีวิตของเขา 2) การสรHางองค@ความรูHดHวยตนเอง และ 3) เรียนรูHทุก

สิ่งแบบองค@รวมไมBแยกสBวน ระบุวBาการจัดการเรียนการสอนที่ใกลHเคียงกับคำวBาธรรมชาติมากที่สุด ก็คือ 

การเรียนรู Hแบบกิจกรรม Active Learning ที ่สามารถเรียนวิชาปกติในโรงเรียนผBานการทำกิจกรรม 

Active Learning รBวมกัน    

 ดHวยเหตุน้ีงานวิจัยฉบับนี ้จึงเลือกวิเคราะห@และสังเคราะห@กระบวนการจัดการเรียนรู H High 

Functioning Classroom เพราะยังไมBเคยมีการบันทึกแนวทางจัดการศึกษาที่เปZนรูปธรรมในเอกสารใดๆ 
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เนื่องจากยังเปZนนวัตกรรมอันใหมBที่ยังไมBแพรBหลายและมีความซับซHอน ผูHวิจัยจึงเก็บขHอมูลแบบฝsงตัวใน

โรงเรียนตHนแบบ คือ โรงเรียนดรุณสิกขาลัยแหBงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี โดยเร่ิมศึกษา

ปsจจัยความสำเร็จและกระบวนการจัดการเรียนรูH แลHวนำมาวิเคราะห@และสังเคราะห@จนไดHรูปแบบ ข้ันตอน

และกระบวนการ ในการจัดการเรียนรูH High Functioning Classroom ในท่ีสุด 

3.1) ทฤษฎีการเรียนรูJ High Functioning Classroom 

ทฤษฎีการเรียนรูH High Functioning Classroom เปZนแนวคิดพื้นฐานและหลักการของทฤษฎี

ตามแนว High Functioning Classroom ตามท่ีองค@การ OECD ไดHเปรียบเทียบความแตกตBางระหวBาง

ทฤษฎี Constructivism และทฤษฎี High Functioning Classroom รวมทั้งใหHคำจำกัดความถึงหัวใจ

ของทฤษฎี High Functioning Classroom องค@การ OECD ยืนยันวBาในโลกยุคตBอไปจะเปZนยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็ว ความสามารถในการเรียนรู HเปZนสิ ่งที ่สำคัญที่สุดและควรเปZนสิ ่งที ่ตHองใหH

ความสำคัญเปZนอันดับแรกของการศึกษา เปZนไปไมBไดHที่ผูHสอนจะสอนทุกสิ่งที่เด็กๆ ควรจะรูHในอนาคต ซ่ึง

บางสิ่งบางอยBางเหลBานั้นอาจยังไมBไดHรับการพัฒนาหรือแมHแตBคิดคHนขึ้นในขณะนี้ ความสามารถในการ

เรียนรู Hสิ ่งใหมBและความสามารถที่มีความเชี ่ยวชาญในทักษะใหมBเหลBานั ้นไดHอยBางรวดเร็วจะเปZนขHอ

ไดHเปรียบอยBางมาก แมHในอดีตเราจะเช่ือกันวBา ความรูHท่ีเราเรียนต้ังแตBเด็กจะสามารถนำมาใชHในการทำงาน

ไดHตลอดชีวิต แตBในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็วเชBนน้ีทำใหHความเปZนไปไดHเชBนน้ันไมBมีอีกตBอไป ใน

อดีตโรงเรียนจำนวนมากคาดหวังวBา เมื่อเด็กๆ เรียนจบแลHวพวกเขาควรรูHวBาจะนำความรูHที่ถูกสอนนั้นไป

ใชHไดHอยBางไร แตBในโลกยุคใหมBเราตHองการคนท่ีรูHวBาควรจะทำอยBางไรกับสิ่งที่ไมBรูHและไมBเคยถูกสอนมากBอน 

ดังนั ้น รูปแบบความสัมพันธ@ระหวBางผู Hสอนกับผู Hเร ียนตามแนวคิดของทฤษฎี High Functioning 

Classroom คือ ผูHสอนสามารถเรียนรูHไปพรHอมๆ กับผูHเรียนไดH ซึ่งเปZนการเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่วBาผูHสอนท่ี

เกBงที่สุด คือ คนที่รูHทุกอยBาง จึงมีเพียงผูHสอนเทBานั้นที่สามารถสอนความรูHสำเร็จรูปนั้นไดH ในทางตรงกัน

ขHามทฤษฎี High Functioning Classroom ไดHเปwดวิสัยทัศน@ท่ีวBาผูHสอนสามารถทำงานรBวมกันกับผูHเรียนใน

งานที่ท้ังสองคนไมBเคยประสบพบเห็นมากBอนไดH ดังนั้น ผูHสอนจะสอนใหHผูHเรียนรูHวBาควรเรียนรูHอยBางไร ส่ิงใด

ที่ตHองการและเมื่อไรที่จะตHองการความรูHนั ้น โดยมุBงเนHนที่กระบวนการเรียนรูH (Learning Process) ท่ี

เกิดขึ้นในระหวBางน้ันเปZนหลัก ประเด็นทางการศึกษาที่สืบเนื่องจากแนวคิดดังกลBาว สามารถนำไปสูBการ

ปฏิบัติจริงและชBวยประหยัดทรัพยากรทางการศึกษาไดH คือ การฝyกอบรมผูHสอนที่ไมBจำเปZนตHองแยกออก

จากการฝyกสอนจริง และเพื ่อสะทHอนใหHเห็นบทบาทใหมBของผู Hสอนที ่ชัดเจนตามแนวทฤษฎี High 

Functioning Classroom จึงมีการนิยามคำวBา “ผู Hสอน” ขึ ้นใหมBวBา “วิทยากรพี ่เลี ้ยง (Coach)” 

นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของทฤษฎี High Functioning Classroom ยังขึ้นกับปsจจัยสำคัญอีก
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ประการหน่ึงท่ี เรียกวBา ความคลBองแคลBวทางเทคโนโลยี (Technology Fluency) หมายถึง ความสามารถ

ในการจัดการเทคโนโลยีที่มีอยูBไดHอยBางคลBองแคลBวและกBอใหHเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะเปZนเครื่องมือ

ชBวยในการคิด การเรียนรูHและการทำงาน การที่ผูHเรียนมีทักษะทางดHานเทคโนโลยีที่ดีจะชBวยสรHางเสริมการ

เรียนรูHสิ่งตBางๆ ของผูHเรียนไดHโดยใชHเทคโนโลยีเปZนเครื่องมือชBวยสนับสนุนการเรียน ซึ่งทักษะดHานนี้จะมี

ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ คือ จะเปZนคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเปZนของการศึกษาเทียบเทBากับการอBานออก

เขียนไดHและการคิดเลขในปsจจุบัน  

วิธีการของทฤษฎี High Functioning Classroom จะชBวยสรHางบรรยากาศทางการเรียนรูHที่เอ้ือ

ใหHเด็กสามารถที่จะเรียนวิชาปกติในโรงเรียนผBานการทำโครงการรBวมกัน (Collaborative Learning) โดย

โครงการเหลBานี้ตHองเลือกเฟ«นและออกแบบมาเปZนอยBางดีเพื่อกBอใหHเกิดโอกาสของการชBวยเหลือเกื้อกูลซ่ึง

กันและกัน รวมทั้งมีการแบBงปsนความรูHกันระหวBางเด็กกับเด็ก เด็กกับผูHสอน และผูHสอนกับผูHสอนดHวย 

นอกจากนี้เทคโนโลยียังชBวยขยายขอบเขตความเปZนไปไดHของการสBงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมในเด็ก โดยเอื้ออำนวยใหHเด็กสามารแลกเปล่ียนโครงการของตนกับบุคคลอ่ืนท่ีอยูBในพ้ืนท่ีหBางไกล

ไดH จากจุดน้ีเองจะทำใหHเด็กเกิดความตระหนักในความคิดและคBานิยมท่ีแตกตBางกันของแตBละบุคคล แตBละ

ชุมชนและแตBละวัฒนธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เด็กทุกคนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ@ท่ี

แตกตBางของพวกเขาไดH เปZนการแลกเปลี่ยนเรียนรูHวัฒนธรรมของกันและกัน สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ แลHวก็

จะสามารถเกิดขึ้นกับผูHใหญBไดHเชBนเดียวกัน จากที่กลBาวมา สามารถสรุปแนวคิดใหHสอดคลHองกับ High 

Functioning Classroom วBาเปZนการเรียนที่ผูHเรียนเปZนผูHสรHางความรูHไมBใชBเปZนผูHรับจากผูHสอนหรือผูHสอน

อยBางเดียว โดยความรูHที ่ดีนั ้นรวมถึงปฏิกิริยาระหวBางความรูHในตนเอง ประสบการณ@และสิ่งแวดลHอม

ภายนอก หมายความวBา บุคคลสามารถเก็บขHอมูลจากสิ่งแวดลHอมภายนอกและสรHางเปZนโครงสรHางความรูH

ในสมองตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรูHภายในที่มีอยูBแลHวแสดงออกมาใหHเขHากับสิ่งแวดลHอม

ภายนอกไดH จะเปZนวงจรแบบนี ้ตBอไปเรื ่อยๆ สรุปไดHวBาบุคคลจะเรียนรู Hเองจากประสบการณ@และ

สิ่งแวดลHอมภายนอก แลHวนำขHอมูลเหลBานั้นกลับเขHาไปในสมองเพื่อไปผสมผสานกับความรูHภายในที่มีอยูB 

แลHวแสดงความรูHออกมาสูBส่ิงแวดลHอมภายนอก 

ดังนั้นทฤษฎี High Functioning Classroom จึงใหHความสำคัญกับโอกาสและวัสดุในการเรียน

การสอนที่ผูHเรียนสามารถนำไปสรHางความรูHใหHเกิดขึ้นภายในตัวผูHเรียนเองไดH ไมBใชBมุBงการสอนที่ป«อนความรูH

ใหHกับผูHเรียน แตBผูHเรียนจะไดHเรียนรูHจากการลงมือทำ และผูHสอนควรเปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHดำเนินกิจกรรม

การเรียน ลงมือปฏิบัติหรือสรHางงานที่ตนเองสนใจ แลHวสรHางองค@ความรูHขึ้นมาดHวยตนเอง โดยผสมผสาน
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ระหวBางความรูHเดิมกับความรูHใหมB จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูHของบุคคลท่ีสามารถสรHางองค@ความรูH

ดHวยตนเองเม่ือไดHรับประสบการณ@และสภาพแวดลHอมใหมBๆ แบBงเปZน 4 ข้ันตอนหลัก ดังน้ี  

1. Explore หรือ การสำรวจตรวจคHน ขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสำรวจตรวจคHนหรือพยายามทำความ

เขHาใจกับสิ่งใหมB (Assimilation) จะเกิดขึ้นเมื่อไดHพบหรือปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลHอมใหมBๆ ที่ไมBมีอยูBใน

สมองของตน แลHวพยายามรับหรือดูดซึมเก็บเขHาไปเปZนความรูHใหมB  

2. Experiment หรือ การทดลอง ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสำรวจไปแลHว เปZนการปรับ

ความแตกตBาง (Accommodation) เมื่อไดHพบหรือปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลHอมใหมBๆ ที่สัมพันธ@กับความคิด

เดิมที่มีอยูBในสมอง นั่นหมายความวBา เริ่มจะปรับความแตกตBางระหวBางของใหมBกับของเดิมจนเกิดความ

เขHาใจวBาควรจะทำอยBางไรกับสิ่งใหมB เชBน ในการตBอเลโกH หลังจากสำรวจชิ้นสBวนตBางๆ และเก็บเปZนความรูH

ไวHในสมองแลHวจะเปZนการทดลองสรHางอาจสรHางตามตัวอยBางในคูBมือ ทดลองตBอเปZนชิ้นงานที่ตนเอง

อยากจะทำหรืออาจทดลองตBอตามเพื่อน แตBบางคนพยายามปรับตัวโดยถามเพื่อน ขั้นตอนนี้อาจจะมีการ

ลองผิดลองถูกบHางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ@และสรHางเปZนองค@ความรูHเก็บไวHในสมองของตนเอง อยBางไรก็

ตามขั้นตอนนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (Assimilation) และการปรับตามความแตกตBาง (Accommodation) 

ผสมผสานกันไป 

3. Learning by Doing หรือ การเรียนรูHจากการกระทำ ขั้นตอนนี้เปZนการลงมือปฏิบัติกิจกรรม

อยBางใดอยBางหนึ่ง หรือการไดHปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลHอมที่มีความหมายตBอตนเอง แลHวสรHางเปZนองค@ความรูH

ขึ้นมา   ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผBานมา โดยขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ

ความแตกตBาง (Accommodation) ผสมผสานกันไปเชBนเดียวกัน 

4. Doing by Learning หรือ การทำเพ่ือท่ีจะทำใหHเกิดการเรียนรูH ข้ันตอนน้ีตHองผBานข้ันตอนท้ัง 3 

ที่กลBาวมาจนประจักษ@แกBใจตนเองวBาการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยBางใดอยBางหนึ่ง หรือการไดHปฏิสัมพันธ@กับ

สิ่งแวดลHอมที่มีความหมายนั้น สามารถทำใหHเกิดการเรียนรูHไดH เมื่อเขHาใจแลHว ก็จะเกิดพฤติกรรมในการ

เรียนรูHที่ดี รูHจักคิดแกHปsญหา รูHจักการแสวงหาความรูH ปรับตนเองใหHเขHากับสิ่งแวดลHอมใหมBๆ ฯลฯ นั่นก็คือ 

เกิดภาวะที่เรียกวBา “Powerful Learning” คือ เกิดการเรียนรูHที่จะดูดซึม (Assimilation) และปรับความ

แตกตBาง (Accommodation) อยูBตลอดเวลา อันนำไปสูBคำกลBาวที่วBา “คิดเปZน ทำเปZน แกHปsญหาเปZน” 

น่ันเอง 

  วิธีการสอนตามแนวทางทฤษฎี High Functioning Classroom เปZนการเรียนการสอนที่เนHนใหH

ผูHเรียนเรียนรูHจากการสรHางสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนั้นผูHสอนควรมีหลักในการสอนเพื่อใหHเกิด

กระบวนการเรียนรูHท่ีดีแกBผูHเรียน โดยมีข้ันตอนในการถBายทอดความรูHคลHายๆ กัน ดังน้ี 
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1. การแนะนำตนเอง เปZนการสรHางความสัมพันธ@ที่ดีระหวBางวิทยากรและผูHเขHารับการอบรม 

(ตBอไปขอเรียกวBา "ผูHเรียน") หลังจากนั้น มีการพูดคุยเพื่อเชื่อมโยงเขHาสูBเรื ่องที่จะเรียน เปZนการแนะ

แนวทางและบอกเป«าหมายใหHผูHเรียนทราบ  

2. ผูHเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดHวยตนเอง คือ ใหHผูHเรียนไดHรับโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรมดHวย

ตนเอง การใหHผูHเรียนลงมือปฏิบัตินั้น อาจมีความแตกตBางกันบHางในขั้นตอน โดยพิจารณาจากพื้นฐานของ

ผูHเรียน ถHาผูHเรียนมีพื้นฐานนHอยหรือไมBมีพื้นฐานมากBอน ก็ควรสอนพื้นฐานที่จำเปZนและพอเพียงกับผูHเรียน 

หลังจากนั้นใหHผูHเรียนไดHลองปฏิบัติดHวยตนเองซักระยะหนึ่ง แลHวคBอยใหHผูHเรียนคิดหัวขHอที่อยากจะทำ หรือ

ถHาผูHเรียนมีพ้ืนความรูHมาแลHวก็ใหHคิดหัวขHอท่ีอยากจะทำและใหHลงมือปฏิบัติไดHเลย  

3. การมอบหมายงาน แบBงไดH 2 ลักษณะตามกลุBมทำงาน คือ งานที่ทำคนเดียว และงานที่ทำเปZน

กลุBม ในกรณีที่เปZนงานเดี่ยว ก็ใหHผูHเรียนคิดหัวขHอที่จะทำดHวยตนเอง แตBถHาเปZนงานกลุBม ผูHสอนจะมีวิธีการ

แนะนำใหHผู HเรียนแตBละคนเสนอหัวขHอที่อยากจะทำ เมื่อทุกคนเสนอหัวขHอเรียบรHอยแลHว วิทยากรจะ

รวมกลุBมผูHที่สนใจทำในหัวขHอคลHายๆ กัน อยูBรวมเปZนกลุBมเดียวกัน แลHวจึงใหHปฏิบัติงานรBวมกัน การใหH

ผูHเรียนคิดหัวขHอที่อยากทำดHวยตนเองนั้น เปรียบเสมือนการใหHผูHเรียนกำหนดเป«าหมายที่อยากจะทำดHวย

ตนเอง ดังนั้นผูHเรียนจะพยายามไปสูBจุดมุBงหมายนั้นจนสำเร็จดHวยตนเอง หรือการที่รวมกลุBมคนที่อยากจะ

ทำอะไรคลHายๆ กันเขHาดHวยกัน จะเปZนการสรHางความรูHสึกมีสBวนรBวมของความคิดที่คลHายๆ กันและสรHาง

ความรูHสึกวBางานนั้นเปZนสBวนหนึ่งของกลุBมที่จะตHองชBวยกันคิดชBวยกันทำและผลักดันใหHกลุBมดำเนินงานจน

บรรลุเป«าหมาย  

4. การลงมือปฏิบัติงาน ผูHเรียนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปเรื่อยๆ และมีการสอนเนื้อหาบHางเปZน

บางครั้ง โดยผูHสอนจะเปZนผูHพิจารณาเนื้อหาที่สอนวBาควรสอนเนื้อหาใด เชBน ผูHสอนอาจสังเกตเห็นวBาการ

สรHางงานของผูHเรียนสBวนใหญBมักพบปsญหาบางอยBางคลHายๆ กัน ผูHสอนจะพิจารณาวBาปsญหานั้น เกิดจาก

ผู Hเรียนขาดทักษะใด ผู Hสอนก็จะสอนเนื ้อหานั ้นใหHแกBผู Hเรียน สBวนการสอนทั่วไปผู HสอนจะใชHเทคนิค 

Interactive Teaching คือ การเขHาไปมีปฏิสัมพันธ@กับผูHเรียน เดินไปสังเกตการทำงานของผูHเรียนแตBละคน

วBามีปsญหาใด รวมทั้งพิจารณาวBาปsญหานั้นผูHสอนตHองเขHาไปสอนเพราะอะไร เพราะปsญหาที่ยากเกินไป

สำหรับผูHเรียนหรือผูHเรียนมีความพรHอมที่จะรับเนื้อหานั้นแลHว ผูHสอนก็จะถBายทอดเนื้อหานั้นใหHกับผูHเรียน 

สBวนวิธีการถBายทอดเนื้อหาจะเปZนการถBายทอดรายบุคคลดHวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับผูHเรียนนั้นๆ 

(เนื่องจากผูHเรียนแตBละคนมีความแตกตBางกันในการเรียนรูHหรือความพรHอมดHานทักษะตBางๆ) ดังนั้น การ

ถBายทอดเนื้อหาความรูHใหHกับผูHเรียนแตBละคนจะมีวิธีการที่ไมBเหมือนกัน บางคนตHองการแคBคำแนะนำ บาง
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คนตHองทำใหHดู บางคนตHองชBวยกันคิดชBวยกันทำ เร่ืองเหลBาน้ีผูHสอนตHองเขHาไปสัมผัสกับผูHเรียนและพิจารณา

ดHวยตนเอง 

5. การนัดพูดคุยกับผูHเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอปsญหาที่พบหลังจากที่ผูHเรียนไดH

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไประยะหนึ ่งแลHว อีกทั ้งผู HสอนไดHพิจารณาวBาผู HเรียนไดHมีประสบการณ@ในการ

ปฏิบัติงานพอสมควรแลHว อาจมีการนัดพูดคุยกับผูHเรียนทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอ

ปsญหาบางอยBางที่ผูHเรียนพบจากการปฏิบัติงาน โดยเปwดโอกาสใหHผูHเรียนแสดงความคิดเห็นอยBางอิสระ 

ซักถามขHอสงสัยหรือนำเสนอผลงานของตนท่ีไดHสรHางไปแลHว ข้ันน้ีผูHสอนจะตอบปsญหาขHอสงสัย แสดงความ

คิดเห็นหรือยกตัวอยBางปsญหาบางอยBางที่พบใหHผูHเรียนชBวยกันแกHไข แตBโดยภาพรวมแลHว ผูHสอนจะพยายาม

ตะลBอมใหHผูHเรียนประจักษ@แกBใจตนเองวBา ตนไดHเรียนรูHสิ่งใดดHวยตนเองไปแลHวบHาง สBวนการที่ผูHเรียนจะนำ

ขHอมูลที่ไดHไปวิเคราะห@เองหรือรBวมวิเคราะห@กับเพื่อนๆ นั้น ไมBอาจกำหนดใหHชัดเจนไดHวBาควรจะทำตอน

ไหน แตBผูHสอนเองจะเปZนผูHพิจารณาวBาเมื่อใดที่ควรนัด เพราะการสอนแตBละครั้งน้ันจะมีตัวแปรที่แตกตBาง

กัน ผูHสอนผูHสอนเทBาน้ันท่ีจะเปZนผูHท่ีรูHดีท่ีสุดวBาควรจะนัดประชุมเม่ือใด 

6. กำหนดเวลาในการนำเสนอผลงาน ในการจัดการเรียนรูHท่ีใหHผูHเรียนสรHางงานนั้น ผูHสอนควร

กำหนดระยะเวลาในการทำงาน โดยใหHผูHเรียนทราบลBวงหนHาพอสมควร วBาจะตHองนำเสนอผลงานเมื่อใด 

เพ่ือผูHเรียนจะไดHวางแผนการทำงานใหHเสร็จทันตามกำหนด  

7. การนำเสนอผลงาน หลังจากที่ผู Hเรียนปฏิบัติกิจกรรมจนเสร็จสิ้นแลHว ผูHสอนจะใหHผู Hเรียน

นำเสนอผลงานของตนเอง ขั้นตอนนี้เปZนการเปwดโอกาสใหHผูHเรียนมีความกลHาแสดงออกตBอหนHาบุคคลอื่นๆ 

(ภายใตHบรรยากาศที่เปZนมิตร) ผูHเรียนจะนำเสนอความคิดและความรูHของเขาออกมาจากผลงานที่เขาเปZน

ผูHสรHางขึ้นมาเอง ขั้นตอนนี้ผูHสอนสามารถตรวจสอบความคิดของผูHเรียนและสามารถวิจารณ@เชิงสรHางสรรค@

ถึงผลงานของผูHเรียนไดH รวมทั้งเปwดโอกาสใหHเพื่อนๆ ไดHแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอไดHอีก

ดHวย 

8. กระบวนการหลังการนำเสนอผลงาน หลังจากการนำเสนอผลงานของผูHเรียนเสร็จสิ้นแลHว 

ผูHสอนและผูHเรียนก็จะพูดคุยถึงกระบวนการเรียนรูHที่ไดHจากการปฏิบัติทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

อาจจะมีการตอบปsญหาขHอสงสัย หรือพูดคุยแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนนี้ผูHสอนพยายามสรุปประเด็นเพ่ือ

ดึงความคิดของผูHเรียนใหHประจักษ@แกBใจตนเองวBา ตนไดHเรียนรูHสิ่งใดดHวยตนเองไปแลHวบHาง รวมทั้งพยายาม

ช้ีแนะเก่ียวกับการนำความรูHท่ีไดHไปประยุกต@ใชHใหHเปZนประโยชน@ในชีวิตจริงไดH 

จากหลักการที่วBาการเรียนรูHตามแนวทางของทฤษฎี High Functioning Classroom หHองเรียนท่ี

มีประสิทธิภาพ เปZนการเรียนการสอนที่ผูHเรียนไดHเรียนรูHจากการสรHางสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ผูHสอนจะ
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เปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHดำเนินกิจกรรมการเรียนดHวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ หรือสรHางงานที่ตนเอง

สนใจ ขณะเดียวกันก็เปwดโอกาสใหHสัมผัสและแลกเปล่ียนความรูHกับสมาชิกในกลุBมดHวย 

ดังนั้นการสอนลักษณะน้ี จะเนHนการสอนโดยใหHผูHเรียนเปZนศูนย@กลางการเรียนรูH คือ วิธีการสอนท่ี

ผูHเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรูHดHวยตนเองเปZนสBวนใหญB ผูHเรียนสามารถเลือกสรHางงาน หรือปฏิบัติในสิ่งท่ี

มีความหมายกับตนเอง หรือสิ่งที่ตนเองสนใจ แตBในขณะเดียวกันก็มีบางชBวงที่ผูHสอนไดHสอนเนื้อหาความรูH 

จะเห็นวBาในชBวงแรกนั้น ผูHสอนจะมีบทบาทคBอนขHางมาก ที่ตHองสอนพื้นฐานที่จำเปZนกับผูHเรียน แตBเม่ือ

กำหนดใหHผูHเรียนสรHางงานเองแลHว ผูHสอนก็จะลดบทบาทตนเองลง เปZนเพียงผูHใหHคำแนะนำและชBวยเหลือ

ผูHเรียนเทBานั้น จะเห็นไดHวBา วิธีการสอนตามแนวทางทฤษฎี High Functioning Classroom จะไมBกำหนด

ลงไปวBาจะตHองใหHผูHเรียนเปZนศูนย@กลางเพียงอยBางเดียว แตBจะเปZนการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในแตBละชBวง

ใหHเหมาะสมตลอดเวลาโดยท่ีเนHนผูHเรียนเปZนศูนย@กลางการเรียนรูHน่ันเอง 

 

แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีนำมาใชJในการดำเนินงาน  

การเรียนรูJตามแนว High Functioning Classroom  

 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู Hเพื ่อเสริมสรHางทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ดHวยโครงงาน

นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

นวัตกรรมดังกลBาวน้ี มีจุดกำเนิดเริ่มตHนมาจากการประชุมรBวมกันของ 14 ประเทศสมาชิกดHาน

การศึกษา และองค@การ OECD เม่ือป�การศึกษา 2559 จนถึงป�การศึกษา 2562 ท่ีรBวมกันสรHางกระบวนการ

เรียนรูH ท่ีเช่ือวBาจะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ใหHแกBเด็กนักเรียนท่ัวโลกไดH ซ่ึงในกระบวนการ

เรียนรูHดังกลBาว มีทั้งเรื่องเครื่องมือในการเสริมสรHาง รวมถึงการประเมิน อยBางไรก็ตามในการนำมาใชHของ

ประเทศไทย พบวBา กระบวนการและเครื่องมือดังกลBาว ยังมีความไมBสมบูรณ@ในหลายเรื่องและมีอีกหลาย

แงBมุม ที่ไมBสามารถนำมาใชHในบริบทของประเทศไทยไดH กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงไดH

มอบหมายใหHมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีและมูลนิธิเพื่อทักษะแหBงอนาคต ไดHทำการปรับปรุงและ

ประยุกต@ใหHมีความสอดคลHองกับภูมิสังคมของประเทศไทย หลังจากนั้นทั้งสองสถาบันผูHรับทุนสนับสนุน

จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงทำการสังเคราะห@กระบวนการเรียนรูHใหมB ที่เนHนปsญหา

จากชุมชน และการเรียนรู HผBานการลงมือปฏิบัติ ผBานสถานการณ@จริง เพื ่อสรHางแรงจูงใจและความ

ปรารถนาในการมีคุณคBาในตัวตนของเด็กและวัยรุBน จนแลHวเสร็จและไดHมีการนำไปทดลองใชHในหลายภาค

สBวน พบวBา มีผลสัมฤทธิ์ในการเกิดความเปลี่ยนแปลงดHานทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ โดยในการ

พัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรูHแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community Innovation 

Project) หรือเรียกสั้นๆวBา CIP มีทฤษฎีปฐมภูมิ คือ ทฤษฎี High functioning Classroom ดังรูปภาพ

ดHานลBาง 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หHองเรียนประสิทธิภาพสูง: High Functioning Classroom” ที่สถาบัน Creativity Culture & 

Education หรือ CCE แหBงสหราชอาณาจักร และองค@การ OECD รBวมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเปZนแนวทางใน

การพัฒนาหHองเรียนแหBงศตวรรษที่ 21 ที่เนHนการสรHางผูHเรียนใหHมีทักษะการคิดและการทำงาน การเรียน

ในหHองเรียนมีองค@ประกอบมากมายที่สBงผลตBอการเรียนรูH ไมBวBาจะเปZนครู นักเรียน กระบวนการเรียนการ

สอน การจัดตำแหนBงโต©ะเกHาอี้ หรืออุปกรณ@ตBางๆ แตB หัวใจของหJองเรียนประสิทธิภาพสูง คือ “ครู” 

ดHวยเนื้อหาเดียวกัน หHองเรียนขนาดเทBากัน นักเรียนกลุBมเดียวกัน แตBครูตBางคนกัน หรือ กระทั่งครูคน

เดียวกันท่ีมีความคิดท่ีตBางไป ผลลัพธ@ท่ีนักเรียนไดHรับก็หBางกันลิบลับ ไมBวBาหHองเรียนจะวBางเปลBา หรือขัดสน

วัสดุอุปกรณ@ที่ทันสมัยเพียงใด แตB “ครู” ก็สามารถทำใหHหHองเรียนนั้นเปZนหHองเรียนที่สรHางประสบการณ@

การเรียนรูHที่ประทับใจที่สุดในชีวิตแกBนักเรียนทุกคนไดH อยBายึดติดกับเนื้อหาและอุปกรณ@เกินกวBาความสุข

ในการเรียนรูHของครูและผูHเรียน บทบาทของครูในหHองเรียนไมBใชBการสBงตBอเพียงแตBขHอมูลความรูH แตBคือการ

ประคับประคอง สนับสนุน และสรHางสิ่งแวดลHอม สรHางสถานการณ@ที่ดีพอใหHเด็กไดHเรียนรูH ครูจึงมีหนHาท่ี

เปZน “ผู$ออกแบบกระบวนการเรียนรู$” หรือ “กระบวนกร” (facilitator) อย*างที่อัลเบิร3ต ไอน3สไตน3 เคย

กล*าวไว;ว*า “ผมไมBเคยสอนนักเรียนของผมเลย ผมเพียงแตBพยายามเตรียมสิ่งแวดลHอมท่ีทำใหHพวกเขา

เรียนรูHไดH” “High-Functioning classroom” หJองเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง การเปลี่ยนหHองเรียน

ธรรมดาใหHกลายเปZนหHองเรียนประสิทธิภาพสูงจำเปZนตHองหนีใหHพHนความเคยชินแบบเกBา ครูตHองพรHอม

เปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนไดHหลากหลายตามสถานการณ@ เพ่ือประสบการณ@การเรียนรูHท่ีดีท่ีสุด ของ

นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ที่สำคัญครูทุกคนตHองรูHวBา เวลาของการเรียนรูHของผูHเรียนมิไดHหยุด สิ้นสุดแคB

เพียงหลังเสียงกระดิ่ง หากครูทำไดHดี อารมณ@ ความรูHสึก และการตอบสนอง ทุกอยBางที่เกิดขึ้นกับผูHเรียน

ลHวนดำเนินตBอเนื่องแมHจบชั่วโมงเรียนไปแลHว เชBนเดียวกับความรูHและทักษะที่ผูHเรียนไดHไปจากชั้นเรียน 

ดังนั้นครูทุกคนจึงมีทางเลือกที่จะทำใหHหHองเรียนของตนเปZนหHองเรียน “High-Functioning classroom” 
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หรือ “Low-Functioning classroom” โดยมี 12 องค@ประกอบที่กำหนดประเภทของหHองเรียนทั้ง 2 

แบบ (หHองเรียนประสิทธิภาพนHอย/หHองเรียนประสิทธิภาพสูง) ไดHแกB  

1) บทบาทของครู (ช้ีนำ/ทHาทาย)  

2) รูปแบบกิจกรรม (วางรูปแบบไวHหมดแลHว/อะไรก็เกิดข้ึนไดH)  

3) การบริหารเวลา (ตายตัว/ยืดหยุBน)  

4) การจัดการหHองเรียน (น่ังแยกแบบหHองเรียนปกติ/น่ังเรียนรBวมกัน)  

5) งานท่ีมอบหมาย (รายบุคคล/เปZนกลุBม)  

6) ความชัดเจนของกระบวนการ (ไมBชัดเจน/ชัดเจน)  

7) สถานท่ีประกอบกิจกรรม (จุดเดียว/เคล่ือนท่ี)  

8) บทบาทของผูHเรียน (ไมBมี/ศูนย@กลาง)  

9) อารมณ@ของผูHเรียน (ละเลย/ตอบสนอง)  

10) การมีสBวนรBวมของผูHเรียน (มีบHาง/ทุกคน)  

11) ผูHเรียน (ถูกส่ังการ/จัดการตนเอง)  

12) การสะทHอนตนเอง (นHอย/ตลอดเวลา) 

จึงจะเห็นไดHวBาหHองเรียนประสิทธิภาพสูงการใชHผูHเรียนทุกคนเปZนศูนย@กลางของกระบวนการเรียน

การสอน ครูเปwดโอกาสใหHผูHเรียนมีบทบาทในการใชHความคิดและจินตนาการเพื่อสรHางกระบวนการเรียนรูH

ของตนเองอยBางเต็มที่ ผBานกิจกรรมที่ครูออกแบบมาอยBางยืดหยุBนและมีการเปลี่ยนแปลงอยBางตBอเนื่อง 

ไมBใชBการฟsงครูพูดอยูBน่ิง ๆ ตลอด 1 ช่ัวโมงโดยไมBมีโอกาสแสดงความคิดและจินตนาการ จึงอาจกลBาวไดHวBา

หHองเรียนส่ีเหลี่ยมที่นBาเบื่อไดHถูกเปลี่ยนเปZนสนามแหBงการเรียนรูHที่ไมBมีรูปแบบตายตัว เปZนพื้นที่ที่ตBางฝ�าย

ตBางไดHเรียนรูH จึงเปZนความทHาทายท่ีไมBซ้ำกันในทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน เชBน ครูคณิตศาสตร@สอน

ตรีโกณมิติดHวยการพาเด็กออกไปวัดสBวนสูงของบHาน วัด โรงเรียน ดHวยเทคนิคที่ไดHเรียนในหHองเรียนโดยไมB

ตHองแตะอาคารสถานท่ีเหลBาน้ันเลย ครูวิทยาศาสตร@ใหHนักเรียนทำโครงงานมาสBงวBากลุBมดาวในจักรราศีของ

ทุกคนในครอบครัวของตนเองท่ีกำหนดข้ึนกลางทHองฟ«าในเวลาใดบHาง เปZนตHน 

ดังนั้นการเปZนครูในหHองเรียนประสิทธิภาพสูงจึงไมBใชBการทำสิ่งซ้ำเดิมตามขั้นตอนที่ถูกวางไวHเปZน 

แบบแผนเพื่อป«อนขHอมูลความรูHสูBผูHเรียน แตBเปZนออกแบบกระบวนการเรียนรูHใหHผูHเรียน ไดHเดินทางรBวมกับ 

ครูไปจนถึงเป«าหมายที่ผูHเรียนเกิดการเรียนรูHและทักษะที่จะติดตัวไปกับผูHเรียนในอนาคตโดยทางองค@การ 

OECD เอง ไดHพยายามใหHแนวคิดเพิ ่มเติมวBาการออกแบบกระบวนการเรียนรู Hเพื ่อสBงเสริมความคิด

สรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ใหHมีประสิทธิภาพไดHนั้น นอกเหนือจากศิลปะและเทคนิคการถBายทอดของ

ครูแลHว อีกประเด็นสำคัญ คือ การรHอยเรียงขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูHที่จะกำหนดพฤติกรรมการ

เรียนรูHของผูHเรียนใหHเกิดการฝyกฝนกระบวนการคิด ตามแนวทางของ OECD ท่ีโครงการวิจัยไดHนำมาปรับใชH

และทำการนำมาปรับปรุงจนเกิดเปZนกระบวนการใหมB คือ การจัดการเรียนรูHแบบ “โครงงานนวัตกรรมเพ่ือ
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ชุมชน (Community Innovation Project หรือ CIP)” ซึ ่งมีกระบวนการสรHางบรรยากาศและสภาพ

หHองเรียน 6 ข้ันตอนท่ีจำเปZนไวH ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1: การประเมินระดับการคิดของผูHเรียน 

ข้ันตอนท่ี 2: การกระตุHนความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรูH   

ข้ันตอนท่ี 3: วางแผนพัฒนาตนเองรBวมกันระหวBางครูและนักเรียน 

ข้ันตอนท่ี 4: เรียนรูHดHวยการลงมือทำจริง 

ข้ันตอนท่ี 5: ผูHเรียนประเมินตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 6: คิดตBอยอดองค@ความรูH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



44 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสรHางและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และการ

คิดวิเคราะห@ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแตBเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง 

เดือนมิถุนายน 2564  ไดHดำเนินงานโครงการดังข้ันตอนตBอไปน้ี 

1. การประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีการประสานงานศึกษานิเทศก@ผูHท่ี

เก่ียวขHองและรับผิดชอบในเร่ืองน้ี เพ่ือนัดหมายช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ รBวมกับโรงเรียนนำรBอง 

2. จัดการประชุมชี ้แจงการดำเนินงานโครงการใหHก ับเขตพื ้นที ่การศึกษา ประกอบดHวย 

ผูHอำนวยการหรือรองผูHอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผูHอำนวยการโรงเรียน หัวหนHาฝ�ายวิชาการ ครูผูHสอน

วิชาคณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@ และศิลปะ และเก็บขHอมูลแบบสอบถามโรงเรียน ครู พรHอมท้ังแนะนำวิธีการ

เก็บขHอมูลแบบสอบถามและการทำแบบทดสอบใหHกับครูไดHเลือกนักเรียนจำนวน 1 หHองเรียนมาทำ

แบบสอบถามและการทำแบบทดสอบกBอนเรียน 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชHเครื ่องมือสBงเสริมการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ดHวยโครงการ

นวัตกรรมชุมชน ( CIP)  ระยะเวลา 1 วัน โดยมีกลุ Bมเป«าหมายที ่ 1) ผู Hอำนวยการโรงเรียน 2) รอง

ผูHอำนวยการหรือหัวหนHาฝ�ายวิชาการ 3) ครูผู Hสอนวิทยาศาสตร@ คณิตศาสตร@ และศิลปะ ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาป�ที่ 2 โดยในแตBละกลุBมมีวัตถุประสงค@ที่แตกตBางกันไป สำหรับผูHอำนวยการโรงเรียน มีความ

จำเปZนอยBางยิ่งที่ตHองเขHาใจกระบวนการและเครื่องมือที่ใชHในการจัดการเรียนรูH เนื่องจากการนำเครื่องมือ

ไปใชHในหHองเรียนนั้นตHองมีการปรับระบบการจัดตารางสอนหรือระบบการบูรณาการรายวิชา ซึ่งมีผลตBอ

ตารางเรียน การที่ผูHอำนวยการเขHาใจและเห็นความสำคัญของเครื่องมือจะสBงผลตBอการสนับสนุนครูผูHสอน

ใหHสามารถใชHเครื่องมือในหHองเรียนไดHอยBางมีประสิทธิภาพ  รองวิชาการหรือหัวหนHาฝ�ายวิชาการ เปZน 

กลไกสำคัญอีกสBวนในการขับเคลื่อนในโรงเรียน การใชHเครื่องมือสBงเสริมการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@นั้น จะ

เปZนตHองมีการปรับใหHเขHากับบริบทของสถานศึกษา ไมBวBาจะเปZนการเลือกรูปแบบของการใชHในรายวิชา 

หรือการปรับตารางเรียนใหHเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูH ซึ่งประเด็นดังกลBาว รองผูHอำนวยการหรือ

หัวหนHาวิชาการจะมีอำนาจหนHาที่ความรับผิดชอบโดยตรง ครูผูHสอน เนื่องจากเครื่องมือการสBงเสริมการคิด

วิเคราะห@สรHางสรรค@นั้น เนHนไปที่การบูรณาการ ทั้งสามรายวิชาเปZนเบื้องตHนเพื่อใหHเกิดการเปลี่ยนแปลง

การจัดการเรียนรูHจึงมุBงไปท่ี ครูผูHสอนท้ังสามรายวิชา   
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การจัดการเรียนรูJแบบ Active Learning ดJวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ 

OECD 

  การจัดการเรียนการสอนในหHองเรียน (Q-Classroom) ของโรงเรียนในโครงการ TSQP2 รุBน

ที่ 1 ตBอเนื่องในป� 2563 เปZนการจัดการเรียนรูHโดยเนHนการสรHางบรรยากาศในหHองเรียนใหHเปZนหHองเรียน

ประสิทธิภาพสูง หรือ High functioning Classroom โดยการจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning ดHวย

โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community Innovation Project: CIP) ตามแนวทางของ OECD  

เพื่อพัฒนาใหHผูHเรียนเกิดทักษะแหBงศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning)  รวมทั้งปลูกฝsงคุณลักษณะ

อันพึงประสงค@ตBางๆ  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูHมีทั้งหมด 6 ข้ันตอน คือ (1) การประเมินระดับการคิด

ของผูHเรียน (Pretest)  (2) การคิดประเด็นการเรียนรูHจากการสรHางแรงบันดาลใจ  (3) รBวมมือวางแผนการ

เรียนรูH  (4) เรียนรูHดHวยการลงมือทำจริง  (5) ผูHเรียนประเมินตนเอง  และ (6) เนHน ย้ำ ซ้ำ ทวน และชวนคิด

ตBอยอดองค@ความรูH 

 

 

ภาพ การจัดการเรียนรูHแบบ Active Learning 
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PLC Classroom 
Coaching & 
Mentoring 

อบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร 1 

วนั 

อยBางไรก็ดีกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการใชHเครื่องมือการสBงเสริมการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@

คือ ศึกษานิเทศก@ที่อยูBในพื้นที่ ดังนั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จึงตHองมีศึกษานิเทศก@ที่รับผิดชอบเขHา

รBวมดHวยเนื่องจากเปZนการสรHางความเขHาใจและประสบการณ@ในการเปZน  Coaching & Mentoring ใหHกับ

ศึกษานิเทศก@ดHวย  
 

 

 

 

 

 

กระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนนำรCอง 

       4. Coaching & Mentoring กระบวนการดังกลBาวจะเกิดขึ้นระหวBางครูผูHสอนและนักวิจัยประจำ

พื้นท่ี ภายหลังจากการอบรมเรียบรHอยแลHว สิ่งที่สถานศึกษาตHองดำเนินการคือ การพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรูHบูรณาการเพื่อพัฒนาโครงงานนวัตกรรมชุมชน ในขั้นตอนนี้ ครูผูHสอนจะประสานงานกับนักวิจัยท่ี

รับผิดขอบในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูHใหHสอดคลHองกับแนวทางของโครงงาน

นวัตกรรมชุมชน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูHแบบ Active Learning  กBอนท่ีจะนำไปใชHจริงในหHองเรียน 

ในขั้นพตอนนี้หลายเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก@ที่รับผิดชอบมีบทบาทเปZนอยBางมาก เนื่องจาก ศึกษานิเทศก@จะ

ลงพื้นที่โรงเรียนไดHสะดวกกวBา จึงมีการพูดคุยและวางแผนกับครูผูHสอน เพื่อปรับปรุงแผนการสอนบูรณา

การมากBอนที่จะมาปรึกษากับนักวิจัย ดังนั้น ครูผูHสอนจึงมีเวลาที่จะทบทวนแผนและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูHของตนเอง กBอนท่ีจะมา Coach โดยนักวิจัยประจำพ้ืนท่ี 

      5. Classroom เปZนขั ้นตอนที่จะสังเกตชั ้นเรียนของโรงเรียนตHนแบบ ในการสังเกตชั ้นเรียนน้ัน 

โครงการเนHนการสังเกตชั้นเรียนอยูB 3  ชBวงเวลาคือ ในขั้นตอนที่ 2 ของ Learning process  ขั้นตอนที่ 4  

การจัดการเรียนรูH และ ขั้นตอนที่ 6 การเนHนซ้ำย้ำทวนชวนคิดตBอยอด การสังเกตชั้นเรียนนั้นเปZนการ

สังเกตรBวมกันระหวBางนักวิจัยกับศึกษานิเทศก@ อยBางไรก็ดีในการดำเนินการที่ผBานมาเนื่องจากสถานการณ@

โควิด-19 การเดินทางขHามพ้ืนท่ีของนักวิจัยเปZนไปไดHยากเน่ืองจากขHอจำกัดของการแพรBกระจายโรคของแตB

ละพื้นที่ ดังนั้น ศึกษานิเทศก@จึงมีบทบาทเปZนอยBางมากในประเด็นการสังเกตชั้นเรียน นักวิจัยจะทำหนHาท่ี

ใหHการสังเกตผBานออนไลน@ หรือใหHคำแนะนำและปรึกษาตามประเด็นที่ศึกษานิเทศก@พบในชั้นเรียน หรือ 

ครูผูHสอนตHองการคำแนะนำ  
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       6. เก็บขHอมูลแบบสอบถามโรงเรียน ครู และเก็บขHอมูลแบบสอบถามและการทำแบบทดสอบนักเรียน

หลังจบโครงการ 

       7. PLC กับผู Hเชี ่ยวชาญจาก CCE ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 การ PLC ขHามพื้นที่เขตพื้นท่ี

การศึกษาแทน เนื่องจากใหHยึดหยุBนไปตามสถานการณ@ของการจัดการเรียนรูH โดยประเด็นที่จัด PLC น้ัน 

จะเปZนการแลกเปล่ียนเรียนรูHในแตBละข้ันตอนของ CIP  
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บทที่ 4 ผลการทดลอง 

 

จากการทดลองใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@ในโรงเรียนนำรBองจำนวน 84 โรงเรียน จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 42 

เขตพ้ืนท่ี เปZนระยะเวลา 1 ป�การศึกษา ประจำป� 2563 ทีมวิจัยมีวิธีการติดตามผลการใชHงานเคร่ืองมือ  

โดยแบBงการติดตามออกเปZน 3 ข้ันตอน ไดHแกB  

1) การพัฒนาแผน 

1.1) ครูผูHรับผิดชอบสBงแผนใหHผูHประสานงาน และนำสBงผูHเช่ียวชาญใหHขHอเสนอแนะ 

1.2) ครูปรับแผนการดำเนินตามขHอเสนอแนะและความเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

1.3) ครูสรุปการทำกิจกรรมรายสัปดาห@ และสBงสิ่งที่ตHองการใหHโครงการสนับสนุนใหHผูH

ประสานงาน เชBน องค@ความรูHเฉพาะเรื่อง แหลBงขHอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

หรืองบประมาณท่ีขอสนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ@นอกเหนือจากงบรายหัว 

2) การสังเกตช้ันเรียน 

2.1) ผูHประสานงานหรือผูHเชี่ยวชาญนัดหมายเขHาพื้นที่เพื่อสังเกตการณ@ทำกิจกรรม

การเรียนรูHผBานการลงมือทำ  

2.2) ผูHประสานงานหรือผูHเชี่ยวชาญลงพื้นที่พรHอมพี่เลี้ยงในพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัด

กิจกรรม 

2.3) ผู Hประสานงานหรือผู H เช ี ่ยวชาญใหHข HอเสนอแนะตBอการจัดกิจกรรมและ

แลกเปล่ียนกระบวนการดำเนินงานกับครูผูHสอน  

3) การใหHขHอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาในภาคเรียนตBอไป  

3.1) การวิเคราะห@ภาพรวมของการจัดกิจกรรมเปZนรายเขตระหวBางผูHประสานงาน 

ผูHเช่ียวชาญ และศึกษานิเทศก@ในพ้ืนท่ี 

3.2) สรุปผลการดำเนินงานรายเขต เพื่อใหHศึกษานิเทศก@และครูดำเนินงานรBวมกันตBอ

ไดHในภาคเรียนถัดไป 

 

และเม่ือจบเทอมก็ไดHมีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูH PLC รBวมกันระหวBางเขตพ้ืนท่ี กับผูHเช่ียวชาญ

จาก CCE โดยมี Mr. Paul Collard อดีตผูHกBอตั้งสถาบันพัฒนาความคิดสรHางสรรค@แหBงสหราชอาณาจักร

รBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูHในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2564 โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนในทุกภูมิภาค เพื่อใหH 

Mr. Paul Collard ไดHสัมผัสกับประสบการณ@จริงของครูและศึกษานิเทก@จากแตBละพื้นที่ ที่มีบริบทของ

โรงเรียนท่ีแตกตBางกันออกไป การแลกเปล่ียนเรียนรูH แบBงเปZน 3 หัวขHอเร่ืองใหญBๆ ไดHแกB 
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1) การวางแผนการเรียนรูHแบบโครงงาน โดย เนHนใหHผูHเรียนมีสBวนรBวมในหHองเรียน มีปsญหา 

อุปสรรคหรือเทคนิคการจัดการเรียนรูHในหHองเรียนอยBางไรบHาง สรHางแนวทางการประเมินใน

หHองเรียนที่มุBงเนHนเรื่อง องค@ความรูH พฤติกรรมการเรียนรูHและทัศนตติของผูHเรียนไปพรHอมๆ 

กัน 

2) ปsจจัยแหBงความสำเร็จ การดำเนินงานในแตBละโรงเรียนมีปsจจัยแหBงความสำเร็จคือ การ

สนับสนุนจากผูHบริหาร และ ความมุBงมั่นพัฒนาชั้นเรียนของครู  ดังนั้น การดำเนินงานที่เนHน

การทำความเขHาใจแบบองค@รวม ทำใหHกระบวนการประสบผลสำเร็จไดH 

3) แนวทางการพัฒนาตBอไป พัฒนาทักษะดHานเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหHองเรียน

ไดHอยBางเหมาะสม และ การเชื่อมโยงสาระวิชาการเรียนรูHเขHากับบริบทของชุมชนไดHอยBางเปZน

ธรรมชาติ 

และผลการทดลองเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@ท่ีเกิดข้ึนจากการถอดบทเรียนในแตBละเขตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย พบวBา 

 

1. วิธีท่ีใชJในการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนนำรBอง ไดHดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชHเครื ่องมือสBงเสริมทักษะความคิด

สรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ แบบเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 2 ดHวยการบูรณาการ โครงงาน

นวัตกรรมชุมชนรBวมกับวิชาคHนควHาอิสระ โดยนำขั ้นตอนการจัดการเรียนรู H (Learning Process) 

โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 2 : การคิดประเด็นการเรียนรูHจากการสรHางแรงบันดาลใจ โดยใชHเครื ่องมือของ

โครงการ ตั้งแตB  Brain Storming, Force Connection, และ FILA Mapping แตBอยBางไรก็ดี เนื่องดHวย

สถานการณ@การแพรBระบาดของโรคโคโรนาไวรัส ในชBวงเวลาที่จัดการเรียนรูH จึงทำใหHบางเขตพื้นที่ที่มีการ

แพรBระบาดหนัก ไมBสามารถลงสำรวจชุมชนไดH ครูแกนนำและผูHบริหารจึงไดHปรึกษากับทางนักวิจัย โดย

ปรับการดำเนินการเปลี่ยนเปZนการสรHางประเด็นการเรียนรูHจากสถานการณ@โควิด-19 โดยการใหHนักเรียน

วิเคราะห@ปsญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นแลHวนำมาพัฒนาเปZนตHนแบบนวัตกรรม แตBบางพื้นที่ที่ยังสามารถลง

สำรวจชุมชนไดHทางคุณครูก็ไดHพาผูHเรียนลงชุมชนเพื่อเปwดประสบการณ@ ใหHผูHเรียนไดHพบกับปsญหาในชุมชน

ที่แทHจริง ไดHพูดคุยกับชาวบHาน และนำมาพูดคุย วิเคราะห@ หาวิธีการในการแกHปsญหารBวมกัน ทำใหHผูHเรียน

ตระหนักวBาการเรียนรูHที่กำลังจะเกิดขึ้น เปZนการเรียนเพื่อนำมาใชHประโยชน@ และทุกองค@ความรูHที่เกิดข้ึน 

คือส่ิงท่ีนำมาใชHในการสรHางสรรค@ส่ิงประดิษฐ@ท่ีคิดข้ึนมาใหHประสบความสำเร็จ น่ันคือสBวนของข้ันตอนท่ี 3 : 

หลังจากน้ัน ข้ันตอนท่ี 4 ผูHเรียนก็ไดHเรียนรูHผBานการลงมือทำและจัดกิจกรรมการเรียนรูHตามทฤษฎีหHองเรียน

ประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom ซึ่งครูจะใชHทฤษฎีนี้คอยสังเกตบรรยากาศในหHองเรียน
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ของตนเอง เพื่อใหHนักเรียนเกิดการเรียนรูHที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อจบการเรียนรูHแตBละกิจกรรมครูจะใหH

ผูHเรียนไดHมีโอกาสในการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินตนเองในขั้นตอนที่ 5 สBวนใหญBโรงเรียนนำรBองจะชวนนักเรียนเรียนรูHมาถึงขั้นตอนน้ี 

เนื่องจากเวลาเรียนหายไปจากสถานการณ@ที่ไมBปกติ โรงเรียนนำรBองจะจัดการเรียนรูHใหHครบ

ขั้นตอนตามรูปภาพ 6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูHแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนในป�การศึกษา

ตBอไป 
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จากการเก็บขHอมูลกBอนและหลังการดำเนินโครงการทั้งแบบสอบถามและแบบทดสอบไดHผลการ

ทดสอบดังน้ี 

สCวนท่ี 1 นักเรียนและโรงเรียน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตCอโรงเรียน 

ตารางท่ี 1 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตBอ

โรงเรียนกBอน และหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 
SD 

 
SD effect size 

ฉันรูHสึกวBาคนท่ีน่ีมิตร 3.46 0.62 3.49 0.72 0.05 

ฉันเปZนสBวนหน่ึงของโรงเรียน 3.32 0.68 3.34 0.65 0.03 

ฉันรูHสึกเบ่ือ เม่ืออยูBในโรงเรียน 2.70 0.78 2.53 0.73 -0.22 

โรงเรียนเปZนท่ีท่ีชBวยใหHฉันมีความคิดสรHางสรรค@ 3.47 0.64 3.52 0.64 0.08 

โรงเรียนเปZนท่ีท่ีชBวยใหHเขHาใจความคิดในมุมมองท่ี

แตกตBาง 

3.42 0.64 3.53 0.67 0.17 

ฉันจะเรียนเฉพาะส่ิงท่ีสนใจ 2.49 0.91 2.19 0.85 -0.33 

 

 

ความรูJสึกของนักเรียนระหวCางการเรียนในวิชา 

ตารางท่ี 2 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลความรูHสึกของนักเรียนระหวBางการ

เรียนในวิชากBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 
SD 

 
SD effect size 

มีความสุข 3.42 0.57 3.46 0.60 0.07 

มีความกังวล 2.92 0.64 2.86 0.65 -0.09 

มีความม่ันใจ 3.05 0.60 3.09 0.60 0.07 

มีการแขBงขัน 2.85 0.81 2.81 0.75 -0.05 

มีความกดดัน 2.86 0.79 2.85 0.73 -0.01 

สนุกสนาน 3.56 0.60 3.59 0.63 0.05 

สับสน 2.87 0.75 2.80 0.74 -0.09 

อยูBในความควบคุม 3.11 0.81 3.02 0.76 -0.11 

เบ่ือหนBาย 2.72 0.86 2.54 0.77 -0.21 

มีสBวนรBวม 3.44 0.62 3.46 0.64 0.03 
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การรับรูJเม่ือลองคิดถึงการเรียนวิชาน้ีอีกคร้ังของนักเรียนระหวCางการเรียนในวิชา 

ตารางท่ี 3 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลความรูHสึกของนักเรียนระหวBางการ

เรียนในวิชากBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 
SD 

 
SD effect size 

ฉันตHองใชHจินตนาการ 3.06 0.58 3.14 0.55 0.14 

ฉันตHองแกHปsญหาดHวยวิธีการท่ีหลากหลาย 3.11 0.59 3.16 0.55 0.08 

ฉันตHองทHาทายความคิดและการต้ังสมมติฐาน 3.00 0.66 3.24 0.63 0.36 

ฉันตHองคHนหามุมมองท่ีแตกตBางเก่ียวกับปsญหาหรือ

หัวขHอท่ีไดHรับ 

3.05 0.60 3.10 0.59 0.08 

ฉันตHองมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ@กันระหวBางวิชา

ตBางๆ 

3.09 0.63 3.12 0.67 0.05 

ฉันตHองเรียนรูHดHวยตนเอง 3.01 0.78 3.05 0.70 0.05 

ฉันมีการเรียนรูHดHวยการทบทวนส่ิงท่ีผูHอ่ืนพูดหรือทำ

ไปแลHว 

2.94 0.65 2.99 0.66 0.08 

ฉันมีความเขHาใจวBาวิชาตBางๆ ท่ีเรียน มีความสำคัญ 

ในชีวิตประจำวันอยBางไร 

3.20 0.63 3.23 0.62 0.05 

ฉันไดHมีการประเมินจุดแข็ง จุดดHอย ในแนวคิดหรือ

งาน  

จากส่ิงท่ีเรียน 

3.08 0.65 3.15 0.65 0.11 
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สCวนท่ี 2 กิจกรรมหลังเลิกเรียน 

ตารางท่ี 4 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลการทำกิจกรรมยามวBางนอกเวลา

เรียน ของนักเรียนระหวBางการเรียนในวิชากBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 
SD 

 
SD effect size 

ฉันใชHจินตนาการอยBางมาก 2.76 0.72 2.74 0.70 -0.03 

ฉันมักจะแกHปsญหาดHวยความคิดเห็นใหมBๆ 2.80 0.68 2.81 0.65 0.01 

ฉันสนุกกับการคHนหาคำตอบตBางๆ  2.97 0.72 2.99 0.67 0.03 

ฉันพยายามทำความเขHาใจวBา ทำไมคนถึงมีแนวคิด

เดิมๆ  

2.81 0.74 2.88 0.70 0.09 

ฉันมักสงสัยกับหลายส่ิงท่ีแตกตBางกัน 3.04 0.72 3.06 0.70 0.03 

ฉันชอบทำหรือประดิษฐ@ส่ิงตBางๆ ดHวยตัวฉันเอง 2.93 0.83 3.01 0.80 0.10 

ฉันชอบพิจารณาปsญหาในมุมองท่ีแตกตBาง  2.81 0.74 2.87 0.69 0.08 
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สCวนท่ี 3 ขJอมูลเพ่ิมเติม การคิดสรJางสรรค9ของนักเรียน 

ตารางท่ี 5 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลการเรียนรูHการคิดสรHางสรรค@ของ

นักเรียน กBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 
SD 

 
SD effect size 

สมศักด์ิเปZนคนท่ีชอบคิดแบบเดิมๆ ในการเรียน

โครงงานท่ีเก่ียวกับรถยนต@ ครูใหHเขาลองคิดวBา ในอีก 

20 ป� ขHางหนHา รถยนต@จะมีลักษณะเปZนอยBางไร 

สมศักด์ิไดHเสนอลักษณะของรถยนต@ 3 แบบ ท่ี

นBาสนใจ คือ สามารถพัฒนาการจราจร ลดมลภาวะ 

และสถานการณ@ในอนาคตท่ีอาจจะปราศจาก 

การใชHรถยนต@ สมศักด์ิเปZนคน ... 

2.89 0.83 2.90 0.80 0.01 

เม่ือสมชายมีสBวนรBวมในการอภิปรายของช้ันเรียน 

ทุกคร้ัง 

เขาจะหาศัพท@ใหมBๆ มาพูดย้ำในส่ิงท่ีครูและเพ่ือน

เคยพูดไปแลHวสมชายเปZนคน ... 

2.50 0.88 2.61 0.79 0.13 

      

ปwติมักหาความสัมพันธ@และเช่ือมโยงส่ิงตBางๆ ในวิชา

ประวัติศาสตร@ เขามักจะนำแนวคิดท่ีรูHจักกันดีหรือ

ขHอเท็จจริงจากวิชาอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาเพ่ิมมุมมอง

ในหัวขHอของการเรียน 

ปwติเปZนคน ... 

3.06 0.79 3.09 0.72 0.04 
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 การคิดวิเคราะห9ของนักเรียน 

ตารางท่ี 6 คBาเฉล่ีย สBวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลการเรียนรูHการคิดวิเคราะห@ของ

นักเรียน กBอนและหลังการดำเนินโครงการ 

รายการ กBอน หลัง ขนาดอิทธิพล 

 
SD 

 
SD effect size 

มานีเปZนคนท่ีมีความสามารถในการหาขHอมูลมา

อHางอิงส่ิงตBางๆ ในการเตรียมความพรHอมสำหรับการ

อภิปรายเร่ือง โลกรHอน มานีคHนควHาวBาพลังงานท่ี

เก่ียวขHองแตBละชนิดมีความแตกตBางกันอยBางไร เธอ

ไมBเขHาใจในขHอมูลท้ังหมด แตBเธอก็อภิปราย 

ดHวยความเช่ือท่ีต้ังอยูBบนขHอมูลท่ีเธอหามา มานีเปZน

คน ... 

2.79 0.75 2.78 0.70 -0.01 

เม่ือใดท่ีทำงานเก่ียวกับการเรียน มะลิจะเลือกอยูBใน

สถานการณ@ท่ีคุHนเคย ในวิชาประวัติศาสตร@ เธอมัก

พบวBามันยากท่ีจะเขHาใจ วBาทำไมผูHคนในแตBละ

ประเทศ ดูเหมือนจะทำในส่ิงท่ีแตกตBางออกไป เธอ

กลBาววBาทุกคนในท่ีสุด ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับคน

ในประเทศของเธอ มะลิเปZนคน ... 

2.54 0.83 2.67 0.77 0.17 

กานดาไมBเห็นดHวยกับบางส่ิง เพียงเพราะคนอ่ืนๆ 

ยอมรับมันสำหรับงานท่ีเธอไดHรับมอบหมายในวิชา

ศิลปะสมัยใหมB เธอเปรียบเทียบดHวยความคิดเห็นท่ี

แตกตBางวาอะไรท่ีเปZนศิลปะหรือไมBใชBศิลปะ 

หลังจากประเมินจุดเดBนและจุดดHอยของงาน เธอไดH

แสดงความคิดเห็นของตนเองและยกตัวอยBางมา

สนับสนุนความคิดเห็นน้ัน กานดาเปZนคน ... 

2.93 0.85 2.86 0.78 -0.08 
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การทดสอบคCาเฉล่ียสำหรับ 2 กลุCมตัวอยCาง กรณีท่ี 2 กลุCมตัวอยCางมีความสัมพันธ9กัน 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกBอนและหลังการทดลอง  

 

กลุCมทดลอง n Mean SD t-value t-prob 

1. กBอนการทดลอง 300 14.10 1.44 -49.67 .00 

2. หลังการทดลอง 300 27.82 4.57   

  

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบดHวยคBาสถิติ t-test แบบจับคูB (Paired-Samples t-test) พบวBา 

คะแนนกBอนและหลังการทดลองของกลุBมทดลองแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 

คะแนนหลังการทดลอง มากกวBาคะแนนกBอนการทดลองอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุBม

ทดลอง 

 

การทดสอบคCาเฉล่ียสำหรับขJอมูล 2 กลุCมตัวอยCาง กรณีท่ี  2 กลุCมตัวอยCางเปWนอิสระตCอกัน 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนกBอนการทดลอง  

 

กCอนการทดลอง n Mean SD t-value t-prob 

กลุBมทดลอง 300 14.10 1.44 -13.77 .00 

  

 จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบดHวยคBาสถิติ t-test แบบ 2 กลุBมตัวอยBางเปZนอิสระตBอกัน พบวBา 

คะแนนกBอนการทดลองระหวBางกลุBมทดลองและกลุBมควบคุมแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 คือ คะแนนกBอนการทดลองของกลุBมควบคุม มากกวBาคะแนนกBอนการทดลองของกลุBมทดลองอยBางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดลอง  

หลังการทดลอง n Mean SD t-value t-prob 

กลุBมทดลอง 300 27.82 4.57 19.18 .00 

 จากตารางท่ี 9 ผลการทดสอบดHวยคBาสถิติ t-test แบบ 2 กลุBมตัวอยBางเปZนอิสระตBอกัน พบวBา 

คะแนนหลังการทดลองระหวBางกลุBมทดลองและกลุBมควบคุมแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 คือ คะแนนหลังการทดลองของกลุBมทดลอง มากกวBาคะแนนหลังการทดลองของกลุBมควบคุมอยBางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการทดลองใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@ในโรงเรียนนำรBองจำนวน 84 โรงเรียน จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 42 

เขตพ้ืนท่ี เปZนระยะเวลา 1 ป�การศึกษา ประจำป� 2563 ทีมวิจัยมีวิธีการติดตามผลการใชHงานเคร่ืองมือ  

โดยแบBงการติดตามออกเปZน 3 ข้ันตอน ไดHแกB  

1) การพัฒนาแผน 

1.1)   ครูผูHรับผิดชอบสBงแผนใหHผูHประสานงาน และนำสBงผูHเช่ียวชาญใหHขHอเสนอแนะ 

1.2) ครูปรับแผนการดำเนินตามขHอเสนอแนะและความเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

1.3) ครูสรุปการทำกิจกรรมรายสัปดาห@ และสBงสิ่งที่ตHองการใหHโครงการสนับสนุนใหHผูH

ประสานงาน เชBน องค@ความรูHเฉพาะเรื่อง แหลBงขHอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

หรืองบประมาณท่ีขอสนับสนุนในการจัดซ้ืออุปกรณ@นอกเหนือจากงบรายหัว 

2) การสังเกตช้ันเรียน 

2.1) ผูHประสานงานหรือผูHเชี่ยวชาญนัดหมายเขHาพื้นที่เพื่อสังเกตการณ@ทำกิจกรรม

การเรียนรูHผBานการลงมือทำ  

2.2) ผูHประสานงานหรือผูHเชี่ยวชาญลงพื้นที่พรHอมพี่เลี้ยงในพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัด

กิจกรรม 

2.3) ผู Hประสานงานหรือผู H เช ี ่ยวชาญใหHข HอเสนอแนะตBอการจัดกิจกรรมและ

แลกเปล่ียนกระบวนการดำเนินงานกับครูผูHสอน  

3) การใหHขHอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาในภาคเรียนตBอไป  

3.1) การวิเคราะห@ภาพรวมของการจัดกิจกรรมเปZนรายเขตระหวBางผูHประสานงาน 

ผูHเช่ียวชาญ และศึกษานิเทศก@ในพ้ืนท่ี 

3.2) สรุปผลการดำเนินงานรายเขต เพื่อใหHศึกษานิเทศก@และครูดำเนินงานรBวมกันตBอ

ไดHในภาคเรียนถัดไป 

และเม่ือจบเทอมก็ไดHมีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรูH PLC รBวมกันระหวBางเขตพ้ืนท่ี กับผูHเช่ียวชาญ

จาก CCE โดยมี Mr. Paul Collard อดีตผูHกBอตั้งสถาบันพัฒนาความคิดสรHางสรรค@แหBงสหราชอาณาจักร

รBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูHในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2564 โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนในทุกภูมิภาค เพื่อใหH 

Mr. Paul Collard ไดHสัมผัสกับประสบการณ@จริงของครูและศึกษานิเทก@จากแตBละพื้นที่ ที่มีบริบทของ

โรงเรียนท่ีแตกตBางกันออกไป การแลกเปล่ียนเรียนรูH แบBงเปZน 3 หัวขHอเร่ืองใหญBๆ ไดHแกB 
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4) การวางแผนการเรียนรูHแบบโครงงาน โดย เนHนใหHผูHเรียนมีสBวนรBวมในหHองเรียน มีปsญหา 

อุปสรรคหรือเทคนิคการจัดการเรียนรูHในหHองเรียนอยBางไรบHาง สรHางแนวทางการประเมินใน

หHองเรียนที่มุBงเนHนเรื่อง องค@ความรูH พฤติกรรมการเรียนรูHและทัศนตติของผูHเรียนไปพรHอมๆ 

กัน 

5) ปsจจัยแหBงความสำเร็จ การดำเนินงานในแตBละโรงเรียนมีปsจจัยแหBงความสำเร็จคือ การ

สนับสนุนจากผูHบริหาร และ ความมุBงมั่นพัฒนาชั้นเรียนของครู  ดังนั้น การดำเนินงานที่เนHน

การทำความเขHาใจแบบองค@รวม ทำใหHกระบวนการประสบผลสำเร็จไดH 

6) แนวทางการพัฒนาตBอไป พัฒนาทักษะดHานเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมในหHองเรียน

ไดHอยBางเหมาะสม และ การเชื่อมโยงสาระวิชาการเรียนรูHเขHากับบริบทของชุมชนไดHอยBางเปZน

ธรรมชาติ 
 

และผลการทดลองเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะ

การคิดวิเคราะห@ท่ีเกิดข้ึนจากการถอดบทเรียนในแตBละเขตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย พบวBา 

1. วิธีท่ีใชJในการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนนำรBอง ไดHดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชHเครื ่องมือสBงเสริมทักษะความคิด

สรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ แบบเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 2 ดHวยการบูรณาการ 

โครงงานนวัตกรรมชุมชนรBวมกับวิชาคHนควHาอิสระ โดยนำขั้นตอนการจัดการเรียนรูH (Learning 

Process) โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 2 : การคิดประเด็นการเรียนรูHจากการสรHางแรงบันดาลใจ โดยใชH

เครื่องมือของโครงการ ตั้งแตB  Brain Storming, Force Connection, และ FILA Mapping แตB

อยBางไรก็ดี เนื่องดHวยสถานการณ@การแพรBระบาดของโรคโคโรนาไวรัส ในชBวงเวลาที่จัดการเรียนรูH 

จึงทำใหHบางเขตพื้นที่ที ่มีการแพรBระบาดหนัก ไมBสามารถลงสำรวจชุมชนไดH ครูแกนนำและ

ผูHบริหารจึงไดHปรึกษากับทางนักวิจัย โดยปรับการดำเนินการเปลี่ยนเปZนการสรHางประเด็นการ

เรียนรูHจากสถานการณ@โควิด-19 โดยการใหHนักเรียนวิเคราะห@ปsญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นแลHวนำมา

พัฒนาเปZนตHนแบบนวัตกรรม แตBบางพ้ืนที่ที่ยังสามารถลงสำรวจชุมชนไดHทางคุณครูก็ไดHพาผูHเรียน

ลงชุมชนเพื่อเปwดประสบการณ@ ใหHผูHเรียนไดHพบกับปsญหาในชุมชนที่แทHจริง ไดHพูดคุยกับชาวบHาน 

และนำมาพูดคุย วิเคราะห@ หาวิธีการในการแกHปsญหารBวมกัน ทำใหHผูHเรียนตระหนักวBาการเรียนรูHท่ี

กำลังจะเกิดขึ้น เปZนการเรียนเพื่อนำมาใชHประโยชน@ และทุกองค@ความรูHที่เกิดขึ้น คือสิ่งที่นำมาใชH

ในการสรHางสรรค@สิ่งประดิษฐ@ที่คิดขึ้นมาใหHประสบความสำเร็จ นั่นคือสBวนของขั้นตอนที่ 3 : 

หลังจากนั้น ขั้นตอนที่ 4 ผูHเรียนก็ไดHเรียนรูHผBานการลงมือทำและจัดกิจกรรมการเรียนรูHตามทฤษฎี



59 

หHองเรียนประสิทธิภาพสูง High Functioning Classroom ซึ ่งครูจะใชHทฤษฎีนี ้คอยสังเกต

บรรยากาศในหHองเรียนของตนเอง เพื่อใหHนักเรียนเกิดการเรียนรูHที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อจบ

การเรียนรูHแตBละกิจกรรมครูจะใหHผูHเรียนไดHมีโอกาสในการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินตนเองในขั้นตอนที่ 5 สBวนใหญBโรงเรียนนำรBองจะชวนนักเรียนเรียนรูHมาถึงขั้นตอนน้ี 

เนื่องจากเวลาเรียนหายไปจากสถานการณ@ที่ไมBปกติ โรงเรียนนำรBองจะจัดการเรียนรูHใหHครบ

ขั้นตอนตามรูปภาพ 6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูHแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนในป�การศึกษา

ตBอไป 
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2. ผลลัพธ9ท่ีเกิดข้ึน  

จากการติดตามหHองเรียนของโรงเรียนนำรBอง เนื่องจากเปZนโรงเรียนที่มีการสอนที่เปZน

ลักษณะการทำโครงงานอยูBแลHว พบวBา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ กระบวนการมีสBวนรBวมในการทำ

โครงงานของนักเรียนเปลี่ยนไปอยBางชัดเจน นั้นคือ โครงงานที่นักเรียนเลือกที่จะทำขึ้นในภาค

เรียนท่ี 2 ในรายวิชาคHนควHาดHวยตัวเองน้ันเปล่ียนแปลงเปZนส่ิงท่ีนักเรียนคิดและมีความตHองการทำ

มากขึ้น ครูผูHสอน กลBาววBา จากเดิมโครงงานมักจะมีแตBเรื่องที่ไมBตBางจากรุBนกBอนมากนั้น เนื่องจาก

นักเรียนมักจะทำตามแนวทางที่มีเปZนตัวอยBาง  แตBเมื่อเปลี่ยนวิธีกระตุHนคิด จากเครื่องมือสBงเสริม

การคิด ทำใหHผูHเรียนมีความคิดที่แตกตBางและหลากหลาย สBงผลใหHเกิดโครงงานที่มีความแตกตBาง

จากรุBนกBอน รวมถึงมีความหลากหลายของการคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้น บรรยากาศในการทำ

โครงงานมีความสนุกสนานมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากมีการเปwดพ้ืนท่ีใหHนักเรียนคิดและลองทำมากย่ิงข้ึน 

ทำใหHเกิดการแกHปsญหาของผูHเรียนมากยิ่งขึ้น การเปwดพื้นที่ในหHองจึงสBงผลใหHผูHเรียนไดHมีโอกาสไดH

ใชHทักษะมากย่ิงข้ึน   

2.1 ผลการเปล่ียนแปลงของผูJสอน  

 1) ครูมีความสนุกสนานในการสอน มีความสุขในการทำงาน ยิ ้มแยHมแจBมใส แตBงกาย

เรียบรHอย และพูดจาไพเราะกับเพ่ือนครูและนักเรียนมากข้ึน 

 2) ครูมีการทำงานเปZนทีม รBวมมือ รBวมแรง รBวมพลังเปZนชุมชนแหBงการเรียนรูHทางวิชาชีพ 

PLC เพ่ือพัฒนาคน พัฒนาผูHเรียนมากข้ึน 

 3) ครูมีปฏิสัมพันธ@ท่ีดีกับผูHบริหาร ครู ผูHปกครอง และนักเรียนมากข้ึนกวBาเดิม  

 4) ครูรูHจักใชHขHอมูลสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานมากข้ึน 

  5) ครูใหHความใสBใจ และรูHจักเด็กเปZนรายบุคคลมากขึ้น สามารถแยกแยะเด็กเปZนรายบุคคล 

รายกลุBมไดHเปZนอยBางดี 

 6) ครูเปwดพ้ืนท่ีความปลอดภัยใหHนักเรียน กลHาเขHามาพบ มาพูด มาคุย และขอคำปรึกษา   

           หารือกับครูมากข้ึน 

 7) ครูปรับ Mind set ของตนเอง มองโลกในแงBดี คิดเชิงบวกมากข้ึน 

 8) ครูใหHความใสBใจในการติดตาม แกHไขปsญหาของนักเรียน ทั้งปsญหาดHานการเรียน ปsญหา 

ดHานพฤติกรรม ปsญหาทางครอบครัว และปsญหาอ่ืน ๆ มากข้ึน  

 9) ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน ใหHนักเรียนไดHเรียนรูHจากการ

ปฏิบัติจริง โดยผBานกระบวนการคิด และเช่ือมโยงกับการนำไปใชHในชีวิตประจำวันมากข้ึน 

 10) ครูมีการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกHไขกระบวนการทำงาน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนอยูBเสมอ โดยมีเป«าหมายของโรงเรียนเปZนกรอบคิดใน

การทำงานของตนเอง 
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 11) ครูมีการเปwดใจใหHกับเพื่อนรBวมงานมากขึ้น รับฟsงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการ

สะทHอนคิดที่เปZนประโยชน@ สามารถนำไปแกHปsญหาไดHจริง  และมีความภาคภูมิใจที่มีผูHเยี่ยมชม

หHองเรียน (Open Class) 

 12) ครูมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มีวิธีการจัดการเรียนรูHที่หลากหลาย ยืดหยุBน 

สอดคลHองกับความตHองการของนักเรียน 

 13) ครูสนใจดูแลนักเรียนทุกคน ใหHโอกาสในการเรียน และรBวมกิจกรรมการเรียนรูHที่ครู

จัดอยBางเทBาเทียมกันทุกคน 

 14) ครูมีความรูH ความเขHาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูHแนวใหมBมากย่ิงข้ึน 

 15) ครูตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินการเพ่ือใหHครูผูHสอนจัดการเรียนรูHดHวย

กิจกรรม Active Learning และกิจกรรมท่ีสBงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนที่สอดคลHองกับศตวรรษ

ท่ี 21 

 16) ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูHมากข้ึน และพัฒนาเม่ือไดHรับความรูHใหมBๆ 

 17) ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ CIP ตามแนว OECD เพื่อพัฒนาผูHเรียน

และคHนพบศักยภาพของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 18) ครูมีภาวะผูHนำ และการเปZนโคHชใหHกับเพ่ือนครู และนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

 19) ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนHนการลงมือปฏิบัติโดยนักเรียนมากข้ึน 

 20) ครูมีสัมพันธภาพกับผูHปกครองและชุมชนที่ดีขึ้น รBวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

สนับสนุนดHานตBางๆ เพ่ือใหHผูHเรียนไดHเรียนรูHดีข้ึน 

 

 ครูแกนนำจากเดิมท่ีมีความชำนาญในวิชาที่ตนเองสอนอยูBแลHว นั้นคือวิชาคณิตศาสตร@ 

และวิทยาศาสตร@ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ การเปwดพื้นที่ใหHนักเรียนไดHมีสBวนรBวมในการจัดการเรียนรูH 

จากการพูดคุยกับนักเรียนของทั้งสองโรงเรียน สิ่งที่พบ คือ นักเรียนมีความสุขกับการทำโครงงาน

รBวมกับครูแกนนำมาก เนื่องจากการเปwดพื้นที่ใหHคิดใหHพูดใหHแสดงความคิดเห็นของครู ทำใหH

นักเรียนสนุกที่จะคิดและจะทำ อยBางไรก็ดี ตอนที่นักเรียนผลิตนวัตกรรมนั้น นักเรียนก็สะทHอนวBา 

กลัวไมBสำเร็จเหมือนกัน กลัวที่จะถูกตำหนิวBา “คิดการใหญBเกินตัว” “คิดอะไรไมBเขHาทBา”  แตBใน

ท่ีสุดตอนท่ีเคHารBวมมือกันทำ นักเรียนก็บอกวBา เพราะวBา ครูไมBคาดหวังวBาจะสำเร็จ ทำใหHลดความ

กดดันและพยายามทำใหHดีที่สุด ตอนที่เห็นงานสำเร็จดีใจมาก แตBไมBกลHาโชว@มาก เพราะมีเพื่อนท่ี

ทำไมBสำเร็จ เพราะเวลานHอย กลัวเพ่ือนเสียใจ  

บางพื้นที่ครูผูHสอน ไดHนำเทคนิค  SCAMPLE มาใชHในการกระตุHนคิดใหHกับผูHเรียน และ

เครื่องมือการประเมินตนเองไดHถูกนำมาใชHในหHองเรียน นอกจากนั้นแลHวยังมีนำเอาเทคนิคการ

ปรับแบบสอบถาม EPoC  เพื ่อใชHในการจัดการเรียนรู HอีกดHวย สิ ่งที ่เห็นการเปลี่ยนแปลงใน

ครูผูHสอนที่ชัดเจน คือ เรื่องของการสอนแบบ Active Learning เนื่องจากครูผูHสอนหลายทBานมี
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การออกแบบกิจกรรมท่ีเปwดโอกาสใหHนักเรียนมีสBวนรBวมมากข้ึน หHองเรียนมีลักษณะของความเปZน 

AL จากนักเรียนมากยิ่งขึ้น และมีการขยายผลเครื่องมือไปยังกลุBมวิชาอื่นๆ นอกจากวิชาแกนนำ

ของโครงการ 

ครูเขHาใจเรื่องเขHาใจหลักการพัฒนาผูHเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมตามชBวงวัย  มี

ทัศนคติที่ดีตBอการจัดการเรียนการสอนที่เนHนใหHผูHเรียนลงมือปฎิบัติจริง  การเปwดโอกาสใหHครูลง

มือทำจริงจะทำใหHเขHาใจวBาผูHเรียนรูHสึกอยBางไรและควรเขHาไปสนับสนุนในขั้นตอนไหนเพื่อใหHเกิด

ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมไดH  สามารถเลือกใชHสื่อการสอนหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค@การดำเนินงานของตนเองไดH รวมถึงการสรHางเครือขBายรBวมกันในระดับเขต เพื่อทำ

การ PLC หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูHกระบวนการทำงานรBวมกัน บริบทการดำเนินงานที่ใกลHเคียงกัน

จะชBวยใหHการใชHประโยชน@จากขHอมูลในโรงเรียนมีประสิทธิภาพตามไปดHวย  ครูเรียนรูHเทคนิคการ

ประเมินแบบตBางๆ ที ่ชBวยประเมินองค@ความรู H  ทักษะหรือทัศนคติของผู HเรียนไดHอยBางเปZน

ธรรมชาติ และสามารถนำขHอมูลเร่ืองการประเมินมาพัฒนาพฤติกรรมตBอการเรียนรูHของผูHเรียนไดH  

การจัดการเรียนรูHแบบดังกลBาว นอกจากโรงเรียนจะมีการบูรณาการในกลุBมสาระวิชาท่ี

หลากหลายมากข้ึนแลHว ยังมีบางโรงเรียนท่ีมีการบูรณาการรBวมกับโครงการอ่ืนๆ  เชBน PBL / การ

สอนแบบโครงการ / STEM / Thinking School / บHานนักวิทยาศาสตร@นHอย โดยเปZนการบูรณา

การแนวคิดรBวมกัน เพื่อใหHการดำเนินการจัดการเรียนรูH และมีการพัฒนาตBอยอดงานเดิมใหH

สมบูรณ@ย่ิงข้ึน 
 

2.2 ผลการเปล่ียนแปลงในตัวผูJเรียน 

ผูHเรียนพัฒนาตนเองผBานการลงมือทำในกิจกรรม Active Learning สิ่งที่พบเห็นไดHใน

การเปล่ียนแปลงของผูHเรียน คือ  

1) พฤติกรรมการเรียนรูH จากการที่ผูHเรียน คือ ผูHรับสาร หรือ ทำตามคำแนะนำของครู 

ปรับเปZนผูHเรียนมีสBวนรBวมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูHผBานการสำรวจ หรือขั้นตอนที่ 2 

ของกระบวนการเรียนรูH จากนั้นออกแบบแผนการเรียนรูHรBวมกันครู การแสดงความคิดเห็น หรือ 

ระดมสมองในชBวงแรก ผูHเรียนตHองใชHเวลาคิดนานเนื่องจากไมBคุHนชินกับการเรียนรูHแบบ 2 ทาง 

ประกอบกับความไมBแนBใจเรื ่องการตอบสนองของครู จึงทำใหHชBวงแรกของการปรับเปลี ่ยน

กระบวนการเปZนไปอยBางชHาๆ เมื่อองค@ประกอบเรื่องความมั่นใจ ทักษะการคิดวิเคราะห@และความ

เชื่อใจในตัวครูเกิดขึ้น ก็ทำใหHการเรียนรูHเปZนไปอยBางมีความหมาย ซึ่งการพัฒนาผูHเรียนในการทำ

กิจกรรม Active Learning จะพัฒนาใน 3 ดHานควบคูBกันไปไดHแกB องค@ความรูHที ่เกี ่ยวขHองกับ
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หลักสูตร ทักษะของผูHเรียนในศตวรรษที่ 21 และทัศนคติในการพัฒนาตนเองดHวยความยืนหยัด

มุBงม่ัน 

2) แรงบันดาลใจภายใน ผูHเรียนมีความมั่นใจขึ้นในหHองเรียนเนื่องจากไดHสรุปและ

นำเสนอสิ่งที่ตนเองไดHลงมือทำ มีการใหHเหตุผลที่เหมาะสมและสอดคลHองกับผลสำเร็จหรือความ

ลHมเหลวที่เกิดขึ้น ในบรรยากาศการเรียนรูHที่มุBงเนHนเรื่องกระบวนการเปZนหลัก ทำใหHผูHเรียนมีแรง

บันดาลใจในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูHของตนเองเพื่อใหHเกิดความสำเร็จในการเรียนรูH 

เพราะมีเป«าหมายวBาถHาการเรียนรูHเกิดผลสำเร็จ จะมีผลกระทบทางดีตBอตนเอง ผูHอื่นและสังคมไดH 

การที่ครูใหHพื้นที่นักเรียนในการวางแผน  ลงมือทำและสรุปผลของตนเอง ชBวยสรHางความมั่นใจ

ภายในท่ีจะพัฒนาตนเองตBอเพ่ือสรHางผลกระทบท่ีดีในสังคมหลังเรียนจบตBอไป 

3) คุณภาพของแนวคิด ผูHเรียนสะทHอนความคิดเห็นของตนเองไดH  เปwดใจรับฟsงความ

คิดเห็นที่แตกตBางของเพื่อนในหHองและนำมาพัฒนากระบวนการทำงานของตนเองไดH  มุBงเนHนท่ี

ผลสำเร็จมากกวBาความไมBถูกใจของตนเอง และแสดงออกไดHอยBางเหมาะสมตามชBวงวัย  

 ผูHเรียนแตBละโรงเรียนจะมีลำดับขั้นของพัฒนาการไมBเหมือนกัน เน่ืองจากมีพื้นฐาน

การเรียนรูHที่แตกตBางกัน เชBน โรงเรียนประจำจังหวัดจะไดHรับการสนับสนุนที่ดี ในดHานองค@ความรูH  

อุปกรณ@ประกอบการเรียนรูHและผูHเชี่ยวชาญดHานที่เกี่ยวขHองกับการเรียนรูH สBวนโรงเรียนประจำ

อำเภอ จะมีจุดเดBนเรื่องบริบทพื้นที่สอดคลHองกับการใชHชีวิตจริง มีทรัพยากรคนและสิ่งแวดลHอมท่ี

สามารถนำมาตBอยอดไดHรอบตัว ดังนั้น ครูจึงมีสBวนสำคัญในการเรียนรูH ถHาครูสังเกตและวิเคราะห@

ผูHเรียนอยBางจริงจัง รBวมกับแนวคิดการพัฒนาผูHเรียนใหมBๆ จะชBวยใหHเกิดการพัฒนาผูHเรียนเปZน

รายบุคคล ตามบริบทของตนเองไดH  

 

 การเกิด Core Learning Outcome ของนักเรียน และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
 

 การเกิด Core Learning Outcome ของนักเรียน 

 การเกิด Core Learning Outcome ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ Active Learning ดHวยโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD 

ใน 6 ขั้นตอน พบความเชื่อมโยงและสBงผลใหHนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะตาม Core Learning 

Outcome เพ่ิมมากข้ึนตามการพัฒนาท่ีมีมาอยBางตBอเน่ือง ดังน้ี 
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 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินทักษะดHานการคิดของผูHเรียนทั้งการประเมินกBอน (Pretest) และ

ประเมินหลัง (Posttest) ดHวยเครื่องมือ EPOC เปZนการประเมินการคิดคลBองของผูHเรียนวBาใครจะคิด

สรHางสรรค@จากภาพที่ใหHไดHมากกวBากัน หรือมากที่สุดเทBาที่สามารถทำไดHตามศักยภาพ และเปZนการ

ประเมินความคิดรวบยอดจากหลายสิ่งหลายอยBางมาสรHางสรรค@งานไดHอยBางไร  อันเปZนการประเมินเพื่อใหH

เห็นพ้ืนฐานดJานการคิดสรJางสรรค9ของผูHเรียนตาม Core Learning Out come 

 

 ข้ันตอนท่ี 2 การกำหนดประเด็นการเรียนรูHโดยการสรHางแรงบันดาลใจ 

• จากการพานักเรียนไปสำรวจชุมชนเพื่อฝyกใหHนักเรียนสังเกตสิ่งแวดลHอมรอบ ๆ 

ชุมชนวBา  มีสิ่งใดบHางที่นักเรียนสนใจ อยากรูH เปZนการฝyกใหHนักเรียนรูHจักการสังเกต การจดบันทึก การ

สืบเสาะหาขHอมูล การคิดวิเคราะห9ขHอมูล และการส่ือสารพูดคุยกับชุมชนท่ีตนเองอยูBอาศัย 

• การกำหนดใหHนักเรียนนำสิ่งที่สังเกตเห็นมาจัดหมวดหมูB และหาความเชื่อมโยงของ

สิ่งที่สนใจในการเรียนรูH เปZนการฝyกใหHนักเรียนไดHรูHจักการคิดวิเคราะห9 แยกแยะ และพูดคุยกันดHวยเหตุผล

ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และสามารถคิดเชื่อมโยงความสนใจของสมาชิกในกลุBมเพื่อกำหนดประเด็นการเรียนรูH

รBวมกันไดH 

• การใชH FILA Mapping เพื ่อวิเคราะห@แยกแยะประเด็นการเรียนรู Hว BาอะไรเปZน

ขHอเท็จจริง (Fact) ของประเด็นการเรียนรูHนั้น อะไรเปZนพื้นฐานความรูHเดิมที่ผูHเรียนมีอยูB และจะนำมา

กำหนดเปZนนวัตกรรมหรือความคิดสรJางสรรค9ใหมB ๆ (Innovation Idea) และส่ิงที่ผู HเรียนตHองเรียนรูH 

(Learning Issue) สืบเสาะหาความรูHใหมBเพื่อสรHางนวัตกรรม และตHองกำหนดแผนการดำเนินการตาม

ขั้นตอนอยBางไร (Action Plan) เปZนการฝyกใหHผูHเรียนรูHจักการคิดในการใชJเหตุและผลในการวางแผนการ

ทำงานรBวมกัน ทำใหHผูHเรียนเกิดทักษะและศักยภาพตาม Core Learning Out come ทั้งทักษะการคิด

อยCางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9 คิดสรJางสรรค9 

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดการเรียนรูH เปZนขั้นตอนที่ครูผูHสอนและผูHเรียนตHองมารBวม

กันวางแผนการจัดการเรียนรูH วBาจะตHองมีข้ันตอนการดำเนินการอยBางไร ส่ิงท่ีตHองเรียนรูHใดบHางท่ีผูHเรียนตHอง

ไปสืบเสาะหาความรูHดHวยตนเอง ดHวยวิธีการตBาง ๆ ตามศักยภาพของผูHเรียน และมีสิ่งใดบHางที่คุณครูตHอง

จัดการเรียนรูHใหHกับนักเรียน เปZนการฝyกทักษะการสืบเสาะหาความรูJดHวยตนเองของผูHเรียน ทักษะการวาง

แผนการทำงานรCวมกันเปWนทีม 

 ขั้นตอนที่ 4 การจัดการเรียนรูH ซึ่งเปZนขั้นตอนที่นักเรียนตHองลงมือปฏิบัติ ลองผิด ลองถูก 

อันเปZนการพัฒนาทักษะการแกJไขปVญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวBางการปฏิบัติ เกิดการทำงานเปWนทีม การมีวินัย

ในตนเอง และวินัยตCอเพื่อนรCวมทีม  การมีจิตสาธารณะตBอกลุBม หรือตBอสังคมในหHองเรียนและสังคมใน

โรงเรียน  มีการชBวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังตัวอยBางเชBน  พี่ชBวยเหลือนHอง  เพื่อนชBวยเหลือเพ่ือน 

เปZนการพัฒนาและควบคุมอารมณ@ตนเองจนเกิดทักษะความเปWนผูJนำ ตาม Core Learning Out come 

ของโครงการไดHเปZนอยBางดี 
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 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินตนเองของผูHเรียน เปZนการฝyกใหHผูHเรียนรูHจักการประเมินตนเอง

ตามลักษณะนิสัยของผูHมีความคิดสรHางสรรค@ ทั้ง 5 ดHาน คือ ดHานจินตนาการ ดHานความอยากรูHอยากเห็น 

ดHานความมุBงมั่นทุBมเทไมBยBอทHอตBอปsญหาและอุปสรรค ดHานความมีวินัย และดHานการทำงานรBวมกันเปZนทีม 

โดยมีระดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยหลังจากใหHผูHเรียนประเมินตนเองแลHว ก็ใหHมีการสะทJอนคิด (Reflect) 

กับเพื่อนวBาเห็นควรหรือไมBเห็นควร อยBางมีวิจารญาณ รอบคอบ เพื่อใหHเพื่อนไดHมีโอกาสประเมินเพื่อนบHาง 

และถHาตนเองอยากจะพัฒนาตนเองใหHสูงขึ้นจะทำอยBางไร เปZนการเปwดโอกาสใหHผูHเรียนไดHวางแผนพัฒนา

ตนเอง 

 ขั้นตอนที่ 6 การเนHนย้ำซ้ำทวนชวนคิดตBอยอด โดยใชHเครื่องมือ SCAMBER เพื่อใหHผูHเรียน

ไดHตBอยอดนวัตกรรมของตนเองใหHมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปZนการฝyกใหHผูHเรียนมีทักษะความคิดสรJางสรรค9ท่ี

สูงขึ้น ทำใหHเกิด 1 นวัตกรรม 1 หHองเรียน , 1 นวัตกรรม 1 ชBวงชั้นเรียน และ 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน  

อันนำไปสูBการมีทักษะอาชีพในอนาคตขHางหนHาตBอไป   
  

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome และอ่ืนๆ  

มีรายละเอียดดังตารางท่ี 10 
 

ตารางท่ี 10 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนตาม Core Learning Outcome และอ่ืนๆ 

Core Learning Outcome การเปล่ียนแปลงของนักเรียน 

ทักษะการคิดวิเคราะห@  

คิดแกHปsญหา และ 

วิพากอยBางมีวิจารณญาณ 

• นักเรียนมีการสังเกต และใหHความสนใจในการคHนควHาหาความรูHในส่ิง

แวดท่ีอยูBรอบ ๆ ชุมชนของตนเอง  สามารถคิดวิเคราะห@ พิจารณา

อยBางรอบคอบ  และเช่ือมโยงสูBการคHนควHาหาองค@ความรูHเพ่ิมเติม 

• นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห@ คิดสังเคราะห@ และคิดอยBางมี

วิจารณญาณเพ่ิมข้ึน จากเรียนรูHและลงมือปฏิบัติในกิจกรรม CIP  

ทักษะการคิดสรHางสรรค@ นักเรียนมีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมสรHางสรรค@ใหมBๆ ในการเรียนรูHและ

ลงมือปฏิบัติใหHเกิดนวัตกรรม CIP โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูHกันในกลุBม 

และนำเสนอใหHเพ่ือนๆในกลุBมเห็นดHวยกับส่ิงท่ีตนเองคิด  และยอมรับฟsง

ความคิดเห็นของเพ่ือน  

ทักษะการส่ือสาร 

และ ทักษะดHานเทคโนโลยี 

• นักเรียนกลHาคิด กลHาพูด กลHาแสดงออก กลHาแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมข้ึน ยกตัวอยBาง เชBน จากนักเรียนท่ีไมBกลHาพูด กลHาแสดงออก 

กลับกลายเปZนผูHนำเสนอผลงานไดHอยBางชัดเจน 

• นักเรียนสามารถนำเสนอใหHเพ่ือนๆในกลุBมเห็นดHวยกับส่ิงท่ีตนเองคิด 

และยอมรับฟsงความคิดเห็นของเพ่ือน และยอมรับในส่ิงท่ีในกลุBมไมB

เลือก 
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Core Learning Outcome การเปล่ียนแปลงของนักเรียน 

• นักเรียนมีทักษะดHานเทคโนโลยี เชBน การถBายคลิป VDO ในการสรHาง

นวัตกรรมของตน หรือของกลุBม การตัดตBอคลิป VDO ในการนำเสนอ

เพ่ือการส่ือสารตBอท่ีสาธารณะไดH  และสามารถนำไปประยุกต@ใชHใน

ชีวิตประจำวันไดH 

ทักษะอาชีพ นักเรียนสามารถนำกระบวนการเรียนรูHไปสูBการดำรงชีวิตประจำวัน และ

สรHางสรรค@ตBอยอดในผลงาน CIP สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตไดH   

ทักษะชีวิต • นักเรียนมีทักษะการทำงานรBวมกัน รูHจักตนเอง ยอมรับฟsงความ

คิดเห็นของผูHอ่ืน 

• นักเรียนมีทักษะการแกHปsญหา ทำใหHมีการวางแผนในการทำงานมากข้ึน 

การมีวินัย นักเรียนมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบตBอการทำงานรBวมกันเปZน

ทีมมากข้ึน 

ความซ่ือสัตย@ นักเรียนมีความซื่อสัตย@ตBอหนHาที่ และสBวนรBวม  ยกตัวอยBางเชBน  การจัด

จำหนBายผลผลิต CIP  มีการทำบัญชีรายรับรายจBาย และแจกแจงใหH

เพ่ือนในกลุBมไดH 

มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีความตระหนักถึงสBวนรBวมมากขึ้น เกิดการอาสาสมัครในการ

ทำกิจกรรมมากข้ึน   

 
 

2.3 ผลการเปล่ียนแปลงของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

จากการที่ทาง สพฐ. และทีมวิจัยชBวยกันคัดเลือกโรงเรียนนำรBอง จำนวน 2 โรงเรียน ใน

แตBละเขตพื้นที่ ที่มีความแตกตBางกัน โดยมีทั้งโรงเรียนขนาดใหญBและเปZนโรงเรียนประจำอำเภอ 

ท่ีมีนักเรียนจำนวนมาก มีจำนวนหHองเรียนมาก และบางพื้นที่โรงเรียนนำรBองเปZนโรงเรียนมัธยมท่ี

มีขนาดไมBใหญBมาก จำนวนหHองเรียนนHอย ศึกษานิเทศก@ที่ลงติดตามและสนับสนุนการใชHงาน

เครื่องมือไดHสะทHอนใหHเห็นวBา เพื่อจะทำใหHเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางเขตตHองใหHการสนับสนุนท่ี

แตกตBางกัน ดังน้ี  

1) การสนับสนุนจากทางเขตพื้นที่ ในเชิงนโยบายที่สอดคลHองกับการจัดการเรียน

การสอนที่สBงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@และการประเมินผลท่ี

สอดคลHองชBวยสBงเสริมใหHโรงเรียนใชHเคร่ืองมือน้ีไดHอยBางดี 

2) ขนาดของโรงเรียนกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีผล ดังนี้ โรงเรียน

ขนาดใหญBพิเศษ ถHาผูHอำนวยการและครูแกนนำ ใหHความสำคัญ จะชBวยใหHใชH
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กระบวนการและเครื่องมือไดHอยBางดี และหากทั้งสองโรงเรียนไดHเลือกหHองเรียน

ที่เปZนนักเรียนในแผน วิทยาศาสตร@-คณิตศาสตร@ ซึ ่งมีการจัดการเรียนรู Hใน

รายวิชาคHนควHาอิสระ (IS) สามารถดำเนินการใชHเครื่องมือไดHอยBางรวดเร็ว สBวน

โรงเรียนที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง สามารถขับเคลื่อนไดHในหลายวิชาที่สามารถ

บูรณาการรBวมกัน มีความคลBองตัวในการขับเคล่ือนมากกวBาโรงเรียนขนาดใหญB 

3) ความใสBใจ ในการติดตาม ดูแลของศึกษานิเทศก@ ทำใหHโรงเรียนในหลายเขต

พื้นที่ประสบความสำเร็จในการใชHงานเครื่องมือ ดูไดHจากการสะทHอนผลที่ผูHเรียน 

ที่ผูHเรียนมีความสุขในการเรียนรูH สามารถออกแบบและลงมือแกHปsญหาที่เกิดข้ึน

ในชุมชนรBวมกันกับเพ่ือนๆในหHองเรียนไดH  
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ขJอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงเคร่ืองมือสCงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรJางสรรค9 

และทักษะการคิดวิเคราะห9 

 

ขHอเสนอแนะจากผูHทดลองใชHเครื่องมือฯเพื่อการพัฒนาการทดลองใชHเครื่องมือสBงเสริม

และประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในช้ันเรียน ประกอบดHวย 

แนวทางในการจัดตารางเรียน 

 การจัดตารางเรียนนั้นขึ้นอยูBกับบริบทของสถานศึกษา ในการพิจารณาการจัดตาราง

เรียนเกี่ยวกับการบูรณาการ จากการดำเนินงานที่ผBานมา พบแนวทางที่เปZนประโยชน@ในการจัด

ตารางเรียน โดยการสอดแทรกเครื่องมือการสBงเสริมและประเมินทักษะการคิดวิเคราะห@และ

ทักษะความคิดสรHางสรรค@ ไดHดังน้ี  

แนวทางท่ี 1 :  การจัดรBวมกับวิชาโครงงานอิสระ (IS) จากผลการดำเนินงานท่ีผBานมาเห็น

วBา แนวทางดังกลBาวมีความเหมาะสมเปZนอยBางยิ่งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษา เนื่องจากมีความสอดคลHองกันในประเด็นของการพัฒนาโครงงาน แตBอยBางไรก็ดีตHอง

มีการปรับรูปแบบของที่ปรึกษาโครงงาน  เนื่องจากในรายวิชาโครงงานอิสระของหลายโรงเรียน 

ลักษณะของโครงงานจะถูกกำหนดกรอบของโครงงานตามความถนัดของที่ปรึกษาโครงงานดังน้ัน 

จึงตHองมีการปรับลักษณะของที่ปรึกษาโครงงานโดยดำเนินการเปZน ทีมที่ปรึกษา เพื่อใหHขอบเขต

ของโครงงานนั้นเปZนไปตามที่นักเรียนตHองการทำอยBางแทHจริง  ซึ่งตHองผBานการทำงานของคณะ

ผูHบริหารและคณะครูในแตBละสถานศึกษาในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนผูHเรียนอยBางสูงสุด  

แนวทางที่ 2 : การจัดในรายวิชาหลักใด วิชาหนึ่ง ในหลายสถานศึกษาไมBสามารถจัด

รายวิชาในรายวิชาโครงงานอิสระ จึงใชHแนวทางในการ จัดรายวิชาใดวิชาหนึ่งเปZนหลัก แลHวใหH

ครูผู Hสอนในรายวิชาอื่นเติมเต็มในประเด็นที่เกี ่ยวขHอง กรณีศึกษาที่เดBนชัดของแนวทางนี้คือ 

โรงเรียนปทุมนันทมุนี  ไดHดำเนินการดังนี้ หHองเรียนตัวอยBางของโรงเรียนเปZนหHองเรียนแผน 

คณิตศาสตร@- วิทยาศาสตร@ มีรายวิชาคณิตศาสตร@เลือกเสรี ที่นักเรียนเลือกเรียนตามแผนวิชา น้ัน

หมายความวBา นักเรียนในแผนการเรียนน้ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร@มากกวBาปกติ  ดังน้ันในชBวงของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูHตามแนวทางสBงเสริมการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ ซึ่งอยูBในชBวงเวลา 4 

สัปดาห@ ครูผูHสอนวิชาคณิตศาสตร@จึงเปZน หลักในการติดตามและกระตุHนใหHนักเรียนไดHทำโครงงาน

นวัตกรรมชุมชนในชBวงคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร@  ทางรองผูHอำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบไดH

มอบหมายใหHครูวิทยาศาสตร@และครูศิลปะเขHามาชBวยเติมเต็มประเด็นความสมบูรณ@ของโครงงาน

ตามความเฉพาะของสาขาวิชาใหHกับนักเรียนตามความเหมาะสม  

แนวทางที่ 3 : นำเครื ่องมือใชHในรายวิชาแตBละวิชา เพื่อสBงเสริมความคิดวิเคราะห@

สรHางสรรค@ ในหลายโรงเรียนที่ไมBสามารถดำเนินการในการบูรณาการไดH ก็เลือกที่จะใชHเครื่องมือ

สBงเสริมการคิดนำไปปรับใชHกับกระบวนการจัดการเรียนรูHในแตBละรายวิชามากกวBา  เนื่องดHวยการ
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จัดการเรียนรูHในระดับมัธยมศึกษานั้น คBอนขHางมีเนื้อหารายวิชาที่มาก และเนHนไปที่การจัดการ

การเรียนรูHแบบ Subject Based Learning ซึ่งแยกเนื้อหาความรูHออกเปZนรายวิชา ดังนั้นการบูร

ณาการหรือการที่ตHองนำรายวิชามาเชื่อมโยงกันนั้น อาจะไมBสอดคลHองกับหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือ

ไมBใหHกระทบกับแนวทางในการจัดการเรียนรูHแบบเดิม หลายสถานศึกษาจึงเลือกที่จะนำเครื่องมือ

ไปใชHสBงเสริมการคิดในแตBละหลายวิชา และแตBละวิชาจะมีโครงงานเปZนของตนเอง เชBน โรงเรียน

แหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปZนโรงเรียนที่อยุ Bในพื้นที่สีแดงตามประกาศของ ศคบ. 

โรงเรียนตHองจัดการเรียนรูHแบบออนไลน@ใหHกับนักเรียน อยBางไรก็ดี นักเรียนไมBมีความพรHอมมาก

นักเกี่ยวกับอุปกรณ@ที่จะจัดการเรียนรูHแบบออนไลน@ จึงไดHปรับกระบวนการจัดการเรียนรูHเปZน On 

hand เพื่อใหHเหมาะสมกับผูHเรียน ในชBวงเวลาดังกลBาว ครูผูHสอนวิชาภาษาไทย ซ่ึงเปZนครูแกนนำ

ในโครงการจึงเลือกใชHเครื่องมือของโครงการในการปรับกิจกรรมการเรียนรูHเปZนการสรHางโครงงาน

ของนักเรียน ผBานการเรียนรูHวิชาภาษาไทย แทน  

ศึกษานิเทศก9  

แนวทางในการทำงานของศึกษานิเทศก@ในแตBละพื้นที่มีความแตกตBางกันไปตามบริบท

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกตัวอยBางเชBน กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ

เพียงแคBจังหวัดเดียวนั้น สBวนใหญBจะแบBงการทำงานเปZน ศึกษานิเทศก@หลักประจำงาน เชBน 

ศึกษานิเทศก@ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะ PISA  ศึกษานิเทศก@ที่รับผิดชอบเรื่อง

การอBานออกเขียนไดH  ศึกษานิเทศก@ท่ีรับผิดชอบเร่ือง คณิตศาสตร@ เปZนตHน อยBางไรก็มี แตBละพ้ืนท่ี

มักมีการตั ้งศึกษานิเทศก@เฉพาะโรงเรียน เพื ่อทำหนHาที ่เปZนที ่ปรึกษาใหHกับโรงเรียนนั ้นๆ 

ยกตัวอยBางเชBน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ จะมีการแตBงตั้งศึกษานิเทศก@ประจำโรงเรียน 

ใหHศึกษานิเทศก@ดูแลโรงเรียนคนละ 2 โรงเรียนเปZนอยBางนHอย ทำหนHาที่ในการใหHคำปรึกษาทุก

เร่ืองและติดตามงานทุกเร่ืองของสถานศึกษา  

ดังนั้นการประสานงานหรือการเชื่อมโยงการทำงานของคณะวิจัยจึงตHองอาศัยกลไกการ

ทำงานของศึกษานิเทศก@ที่มีอำนาจและหนHาที่โดยตรงกับโรงเรียน หรือ ควรไดHรับการมอบหมาย

โดยตรงเกี่ยวกับการติดตามหHองเรียน และเพื่อใหHสอดคลHองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการ

ดำเนินงานนั้น  ศึกษานิเทศก@ที่ทำหนHาที่  ติดตามหHองเรียน ตHองเขHาใจกระบวนการจัดการเรียนรูH

ที่สBงเสริมความคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@  หรือเขHาใจถึงกระบวนการของ Learning Process ของ

โครงการเปZนอยBางดี เนื่องดHวยจากการ Coach หHองเรียน หรือ การติดตามผลการดำเนินงานน้ัน

ควรสอดคลHองกับวิธีการ   

จากการดำเนินงานที่ผBาน พบขHอเสนอบางประการที่นBาสนใจ  นโยบายของเขตพื้นท่ี

การศึกษาเปZนปsจจัยสนับสนุนที่สำคัญของการดำเนินงานโครงการ ถึงแมHวBา กระทรวงศึกษาธิการ

จะมียุทธศาสตร@การดำเนินงานที่มอบหมายไปยังเขตพื้นที่เพื่อดำเนินงานแลHว ในแตBละเขตพื้นท่ี

จะมียุทธศาสตร@และนโยบายของตนเองที่เปZนจุดเนHนในแตBละพ้ืนที่ ซึ่งจะสอดคลHองไปกับผลการ
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จัดศึกษาของแตBละพื้นที่ ดังนั้น หากเขตพื้นที่ใดที่มีนโยบายที่สอดคลHองกับวัตถุประสงค@หรือ

เป«าประสงค@ของโครงการ จะไดHรับการสนับสนุนและติดตามอยBางมีประสิทธิภาพ หากไมB

สอดคลHองการดำเนินงานจะเปZนไปในลักษณะของการใหHความรBวมมือ ซึ่งข้ึนอยูBกับความสนใจ

ของผูHบริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก@ท่ีดำเนินงาน  

อยBางไรก็ดี ศึกษานิเทศก@ท่ีมีอำนาจหนHาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับโรงเรียนโดยตรง จะสามารถ

ขับเคลื ่อนการดำเนินการไดHเปZนอยBางดี นักวิจัยในโครงการตHองประสานงานอยBางใกลHชิด 

โดยเฉพาะในสถานการณ@โควิด เปZนสถานการณ@ที่ยืนยันไดHวBา จำเปZนตHองมี โคHชในพื้นที่ ทำหนHาท่ี

ติดตามหHองเรียนอยBางใกลHชิด  

การติดตามหJองเรียน  

หHองเรียนตHนแบบหรือหHองเรียนบูรณาการที่สBงเสริมการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ ที่จัดตาม

แนวทางของโครงงานนวัตกรรมชุมชน มักจะประสบปsญหาเกี่ยวกับขั้นตอนของการคิดประเด็น

การเรียนรูHจากการสรHางแรงบันดาลใจ เนื่องจากเปZนกระบวนการที่เปZนจุดเริ่มตHนของโครงงาน

นวัตกรรมชุมชน ดังนั้นการติดตามหHองเรียน จึงควรเนHนไปที่ชBวงของการจัดกิจกรรมดังกลBาว 

อยBางไรก็ดี มักจะประสบปsญหาวBา ในชBวงเวลาดังกลBาวนั้นจะไมBสามารถติดตามหHองเรียนไดH

ทั้งหมดโดยนักวิจัย หากตHองมีการติดตามในพื้นที่ ดังนั้น กระบวนการติดตามหHองเรียนควร

เพิ่มเติมขึ้นในนขั้นตอนดังกลBาว โดยเพิ่มเปZนการจัด PLC ออนไลน@ เพื่อรBวมแลกเปลี่ยนประเด็น

การเรียนรูHในขั้นตอนดังกลBาว ซึ่งสามารถจัดรBวมกันระหวBางเขตพื้นที่เพื่อใหHเกิดความหลากหลาย

ของกรณี และการเชื่อมโยงใหHเห็นปsญหาและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูH

ใหHดีข้ึน  

จากการติดตามหHองเรียน สิ่งที่พบและเห็นวBาเปZนประเด็นที่นBาสนใจคือ ครูผูHสอนมักจะ

ประสบปsญหา “ไมBมั่นใจในการดำเนินงาน”, “ที่ทำอยูBใชBหรือไมB”, “ทำแบบนี้ไดHหรือเปลBา”  โดย

ชBวงที่ครูผูHสอนมักจะประสบปsญหาคือ ในขั้นตอนที่ 2  ของการจัดการเรียนรูH ดังนั้นในชBวงเวลา

ดังกลBาว จึงเปZนชBวงที ่นักวิจัยของโครงการ ควรสนับสนุนครูผู Hสอน ขั ้นตอนที ่ 3 ของการ

ดำเนินงานในเรื่องของการออกแบบแผนบูรณาการ ในขั้นตอนนี้นั้น สBวนใหญBจะไมBคBอยประสบ

ปsญหาในการเขียนแผน จะเปZนไปในลักษณะของการทบทวนเรื่องของการวัดผลประเมินผลใหH

สอดคลHองมากกวBา โดยสBวนใหญBโรงเรียนที่เขHารBวมโครงการจะมีกระบวนการเบื้องตHนในการ

ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูHมาแลHวภายในโรงเรียน เมื่อโรงเรียนเขียนแผนการจัดการเรียนรูH

จะสBงใหHศึกษานิเทศก@ตรวจสอบ ซึ่งขึ้นอยูBกับการดำเนินงานในแตBละเขตพื้นที่ ดังนั้นนักวิจัย

โครงการ จะทำหนHาท่ีเพียง ตรวจสอบวBา แผนการสอนท่ีครูออกแบบมาสอดคลHองกับส่ิงท่ีนักเรียน

ไดHดำเนินการกBอนหนHานี้หรือไมB และชี้ใหHเห็นถึงประเด็นความสำคัญของการเชื่อมโยงดังกลBาว 

เพื ่อใหHครูไดHมีโอกาสในการทบทวนตัวเอง  ตะหนักถึงกระบวนการและวิธีในการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูHของตนเอง เพื่อใหHเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูH
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แบบบูรณาการในครั้งตBอไป ขั้นตอนที่ 4 การจัดการเรียนรูH เนื่องจากในปsจจุบัน โรงเรียนในสังกัด

ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสBวนใหญBในประเทศไทย มีการปรับการจัดการเรียนรูHเปZน 

Active Learning  แลHว แตBการจัดการเรียนรูHแบบ AL ของแตBละโรงเรียนนั้นขึ้นอยูBกับบริบทของ

ครูผูHสอน นโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปZนพื้นฐาน นอกจากน้ัน

แลHวยังมีธรรมชาติของวิชาที่ครูผูHสอนรับผิดชอบเปZนพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูH

แบบ Active Learning  อีกดHวย ดังนั้นในขั้นตอนนี้ เพื่อใหHการดำเนินงานของโครงการเปZนไปใน

ลักษณะของการพัฒนาการจัดการเร ียนรู H  น ักว ิจ ัยจึงมีบทบาทในการเปZน Coaching & 

Mentoring ในการใหHคำแนะนำการออกแบบกิจกรรม  เนื่องจากมีความแตกตBางกันตามสภาพ

การจัดการเรียนรูHขHางตHน นักวิจัยในโครงการจำเปZนตHองมีการวิเคราะห@และสังเคราะห@รูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูHของแตBละสถานศึกษาและใหHคำแนะนำที่เปZนประโยชน@ตBอครูผูHสอน ดังน้ัน

การใหHคำแนะนำของนักวิจัยจึงเปZนไปในรูปแบบของการแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูH 

การชี้ประเด็นที่นBาสนใจ หรือการเชื่อมโยงไปยังทฤษฎีตBางๆ เพื่อใหHเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ

ใหHกับอาจารย@ผูHสอน  ดังนั้นการใหHคำแนะนำจึงไมBไดHมีประโยชน@เพียงแคBการดำเนินงานในครั้งน้ี

เทBานั ้น แตBเปZนไปในลักษณะของการสรHางองค@ความรู Hร Bวมกัน แลกเปลี ่ยนเพื ่อใหHเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต มากกวBา สิ่งที่มีผลตBอการเปลี่ยนแปลงของครูในขั้นตอนนี้อีกประเด็นท่ี

สำคัญคือ การไดHแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูดHวยกันเอง หลายครั้งในวงสนทนาของครูกับนักวิจัย ท่ี

พบวBา ครูจากหลายสถานศึกษามีแนวทางที่ใกลHเคียงกันหรือวิธีการของครูจากตBางสถานศึกษาท่ี

สามารถแกHไขปsญหานี้ไดH นักวิจัยจึงตHองมีบทบาทในการ Matching ประเด็นที่สามารถแกHปsญหา

น้ันไดH เขHาดHวยกัน  สBวนการติดตามในข้ันตอนอ่ืนน้ันไมBพบประเด็นท่ีนBากังวลแตBอยBางใด  
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 แนวทางขยายผลเพ่ือขยายผลไปยังโรงเรียนประเภทตCางๆ หรือบริบทตCางๆ ในเขตพ้ืนท่ี 

การขยายผลไปยังโรงเรียนประเภทตCาง ๆ  

1. ในการขยายผลการจัดการเรียนรูHที่สBงเสริมการคิดวิเคราะห@สรHางสรรค@ ตHองมีการคำนึงถึง

ขนาดของโรงเรียนในการขยายผล เนื่องจากบริบทของขนาดโรงเรียนที่ตBางกัน จะมี

สภาพการจัดการเรียนรูHที่ตBางกันไป ดังนั้น หากเปZนโรงเรียนขนาดใหญBที่มีการจัดการ

เรียนรูHในลักษณะที่มีวิชาเฉพาะที่มีการทำโครงงานอยูBแลHว หรือเปZนโรงเรียนที่มีจุดแข็ง

เกี ่ยวกับการจัดการโครงงานวิทยาศาสตร@อยู BแลHว ก็ใหHดำเนินงานในลักษณะที ่นำ

เครื่องมือของโครงการเขHาไปบูรณาการและเสริมหนุนใหHมีความเขHมแข็งมากขึ้น  แตB

อยBางไรก็ดี โรงเรียนที่มีบริบทดังกลBาว ก็ไมBมีความจำเปZนตHองติดตามอยBางใกลHชิด 

โครงการสามารถเสริมความเขHมแข็งใหHกับโรงเรียนไดH และติดตามเฉพาะกรณีที่โรงเรียน

ตHองการเทBาน้ัน  

2. โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง เปZนโรงเรียนที่ไมBคBอยประสบปsญหาเรื่อง ครูผูHสอน ซึ่งจำนวน

ของครูผู HสอนมักพอในแตBละระดับชั ้น อยBางไรก็ดี ในโรงเรียนดังกลBาวจะตHองมีการ

สBงเสริมใหHเกิดการบูรณาการระหวBางรายวิชาใหHมากขึ ้น และเนHนไปที่การสรHางทีม

ครูผูHสอนบูรณาการ ที่มีการขHามกลุBมสาระวิชาใหHมากขึ้น เนHนไปที่การจัดการเรียนรูHท่ี

หลากหลายของผู Hเรียน ดHวยธรรมชาติของโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียนตBอ

ระดับชั้นจะไมBมากนัก เชBน ในระดับมัธยมศึกษาป�ที่ 2  มีเพียงแคB 2 หHองเรียนเทBาน้ัน 

ดังนั้นจึงสามารถจัดกิจกรรมใหHกับนักเรียนไดHทั ้งหมด  แตBการใหHอาจารย@ทBานเดียว

รับผิดชอบโครงการนักเรียน ทั ้งหมดในชั ้นอาจจะเปZนเรื ่องที ่ทำใหHเกิดความไมB

หลากหลายของโครงงานไดH ดังนั้น หากโรงเรียนขนาดกลาง สรHาง ทีมครูบูรณาการขึ้นมา

ในโรงเรียนใหHรับผิดชอบรBวมกัน ก็จะสามารถสรHางความเขHมแข็งใหHกับการจัดการเรียนรูH

ไดH  

3. โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ที่มีจุดเนHนเรื่องของการสรHางอาชีพ ควรมีการเนHนไปที่ความ

รBวมมือของชุมชน หรือการแกHปsญหารBวมกับชุมชนเปZนหลัก ครูผูHสอนอาจไมBสามารถสรHาง

เปZนทีมไดH เนื่องจากขHอจำกัดของจำนวนบุคลากร ควรมีการบูรณาการรBวมกับพื้นที่เพ่ือ

สรHางทางเลือกในการเรียนรูHท่ีเช่ือมโยงกับอาชีพและชุมชนใหHมากข้ึน  
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แนวทางการขยายผลการใชJประโยชน9 จากเคร่ืองมือดังกลCาวในประเทศไทย ดังน้ี 

จากการถอดบทเรียนจากผูHทดลองใชHและขHอเสนอแนะท่ีไดHรับจากผูHทดลองใชHเคร่ืองมือ ทาง

โครงการวิจัยไดHสรุปมาเปZนขHอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 

1) เนื ่องจากครูตHองการความตBอเนื ่องในการดำเนินโครงการการทดลองใชHเครื ่องมือฯ เพ่ือ

ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการคิดใหHแกHผู Hเรียน เพราะโครงการวิจัยนี ้เปZนการเปwด

ประสบการณ@ใหมBใหHแกBครูและผูHเรียนเปZนครั้งแรก ครูบางทBานยังไมBคุHนเคยและเชี่ยวชาญในการ

ปรับแผนการเรียนการสอนที่พัฒนาผูHเรียนใหHเกิดทักษะการคิด จึงควรมีการจัดทำโครงการวิจัย

อยBางตBอเนื่องและผลักดันใหHเกิดกระบวนการและทักษะกับผูHสอนติดตัวไป แมHไมBมีโครงการวิจัย

แลHวแตBครูก็ยังมีเครื่องมือที่ชBวยพัฒนาผูHเรียนดHานทักษะการคิดไดH ดังนั้นจึงควรจัดทำฐานขHอมูล

สารสนเทศเพื่อพัฒนาเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@ในช้ันเรียน ตBอไป 

2) ควรทดลองใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@

พรHอมทั้งติดตามและเก็บขHอมูลจากการทดลองใชHเครื่องมือฯ ของครูในสถานศึกษานำรBองอยBาง

ตBอเน่ือง และเพ่ิมจำนวนหHองเรียนท่ีใชHงานเคร่ืองมือ ในโรงเรียนเดิมใหHมากข้ึน 

3) ควรมีการอบรมและสรHางเครือขBายศึกษานิเทศก@ใน 42 เขตพื้นที่อยBางตBอเนื่อง และเพิ่มหลักสูตร

ศึกษานิเทศก@พันธุ@ใหมB เพื่อเตรียมความพรHอมสำหรับการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะ

ความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษา 

4) ควรเก็บขHอมูลแผนการจัดการเรียนการสอนของครูอยBางตBอเนื่องและจัดทำคูBมือ/แผนการจัดการ

เรียนรู Hของครูที ่เขHารBวมโครงการและตัวอยBางผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู Hจาก

เครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ลงในเว็บไซต@

เพ่ือเตรียมการขยายผลในป�การศึกษาตBอไป 

5) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อสนับสนุนการพัฒนาครูเพื่อสBงเสริมและประเมินทักษะความคิด

สรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียนของไทยพรHอมทั้งวิทยากรแกนนำและครูพี่เลี้ยง          

ในโรงเรียน 

6) ควรมีการอบรมการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิด

วิเคราะห@ในชั้นเรียนใหHแกBศึกษานิเทศก@นำรBองเพื่อจะไดHดูแลและคอยชBวยเหลือใหHคำแนะนำ

คุณครูในเขตพื้นที่ที่ตนดูแลและสามารถขยายผลไดHตBอไปในอนาคต เพื่อใหHครูแตBละโรงเรียนไดHมี

ทีมชBวยสอน ไมBตHองสอน ดHวยวิธีการน้ีเพียงลำพังอีกตBอไป 
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แผนปฎิบัติการในอนาคต  

1) วิจัยสังเคราะห@และถอดบทเรียนผลการดำเนินการขยายผลการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งเขตพื้นที่ ใน

เขตพ้ืนท่ีนำรBอง  

2) สรHางวิทยากรแกนนำเพื่อสรHางเครือขBาย สำหรับการใชHเครื่องมือสBงเสริมและประเมินทักษะ

ความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษา  

3) จัดทำตHนแบบแผนการจัดการเรียนรูHของครูท่ีเกิดจากการเรียนรูHจากเคร่ืองมือสBงเสริมและประเมิน

ทักษะความคิดสรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@  

4) จัดทำขHอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับขยายผลการใชHเคร่ืองมือสBงเสริมและประเมินทักษะความคิด

สรHางสรรค@และทักษะการคิดวิเคราะห@ไปในช้ันเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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ภาคผนวก
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ฐานขJอมูลครูแกนนำโรงเรียนนำรCอง และศึกษานิเทศก9ในเขตพ้ืนท่ี 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู3/เบอร7โทร e-mail ตำแหน3ง โรงเรียน เขตพื้นที่ 

1.  นางสาวธนาภรณ- เจริญผล 554 หมู9 3 ถ. เพชร

เกษม ตำบล ไร9เก9า 

อำเภอสามรEอยยอด 

ประจวบคีรีขันธ- 77180 

 ครูแกนนำ  

วิชาวิทยาศาสตร- 

โรงเรียนสามรEอย

ยอดวิทยาคม 

สพม.

ประจวบคีรีขันธ- 

2. นายสิทธิโชค มะเดื่อ ลขที่ 567 ม.6 ต.ปราณ

บุรี อ.ปราณบุรี จ. 

ประจวบคีรีขันธ- 77120 

 ครูแกนนำ วิชา

วิทยาศาสตร- 

โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา

พัฒนาการ 

สพม.

ประจวบคีรีขันธ- 

3. นางสาวปารณีย- ขวัญกิจวงศ-ธร 300 ถ.ดำเนินเกษม ต.

คลองกระแชง อ.เมือง

เพชรบุร ี จ.

เพชรบุร ี 76000 

 ศึกษานิเทศก-  สพม.10 (เดิม) 

สพม.

ประจวบคีรีขันธ- 

4. นางสาวจันทร-จิรา แซ9ลิ้ม 54 หมู9 2 ถนนกท-ปทุม 

ตำบลบางหลวง อำเภอ

เมืองปทุมธาน ีจังหวัด

ปทุมธาน ี12000 

 ครูแกนนำ

คณิตศาสตร- 

โรงเรียนปทุมธานี"

นันทมุนีบำรุง" 

สพม.ปทุมธาน ี

5 นายอุดมทรัพย- ใจด ี 69 ซอย หมู9บEานจารุณี 

ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ

คลองหลวง ปทุมธานี 

12120 

  โรงเรียน

ธรรมศาสตร-คลอง

หลวงวิทยาคม 

สพม.ปทุมธาน ี

6. นางสาวกิติยา พรหมสอน 17/13-14 ถนนปทุม

สัมพันธ- ตำบลบางปรอก 

อำเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 12000 

 ศึกษานิเทศก-  สพม.ปทุมธาน ี

7. นายทรงฤทธิ์ พันธ-ดารา 158 หมู9ที่ 2 ตำบลเตา

ปูน อำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี 70120 

 ครูผูEสอน โรงเรียนช9องพราน

วิทยา 

สพม.ราชบุร ี

8. นางสาวอริสา พงศ-สุวรรณ 100 ตำบล กรับใหญ9 

อำเภอบEานโปgง ราชบุรี 

70190 

  โรงเรียนกรับใหญ9

ว9องกุศลกิจฯ 

สพม.ราชบุร ี

9. นางสาววนานุช แวงอุEย 421, อาคาร 6 ชั้น 6 

โรงเรียนราชโบริกานุ

เคราะห-, ถนนเสือปgา, 

ตำบลหนEาเมือง อำเภอ

เมือง จังหวัดราชบุร,ี 

70000 

084-569-

6586 

ศึกษานิเทศก-  สพม.ราชบุร ี

10. นายปราโมทย- เจตนเสน ศาลากลางจังหวัด

สุพรรณบุรี ชั้น 2-3 

ตำบลสนามชัย อำเภอ

081-337-

1544 

ศึกษานิเทศก-  สพม.

สุพรรณบุร ี
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู3/เบอร7โทร e-mail ตำแหน3ง โรงเรียน เขตพื้นที่ 

เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด

สุพรรณบุร ี72000 

11. นางสาวโสภิดา แกEวเกิด  135 หมู9 1 ตำบลสาม

ง9าม อำเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม 73150 

  โรงเรียนคงทอง

วิทยา นครปฐม 

สพม.นครปฐม 

12 นางสาวปkทมา โสภิตชาติ  135 หมู9 1 ตำบลสาม

ง9าม อำเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม 73150 

  โรงเรียนคงทอง

วิทยา 

สพม.นครปฐม 

13 นางสาวอุไรรัตน- ชุมสะ 4023 ทางหลวงชนบท 

ตำบล แหลมบัว อำเภอ

นครชัยศรี นครปฐม 

73120 

  โรงเรียนแหลมบัว

วิทยา 

สพม.นครปฐม 

14. นางสาวศุภรัตน- ม9วงทอง  133 หมู9 6 ตำบลโพน

ทอง อำเภอบEานหมี่ 

จังหวัดลพบุรี 

รหัสไปรษณีย- 15110 

  โรงเรียนปlยะบุตร สพม.ลพบุรี 

สิงห-บุรี 

15. นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์ดี  ตำบล สิงห- อำเภอ 

บางระจัน สิงห-บุรี 

16130 

  โรงเรียนบางระจัน

วิทยา 

สพม.ลพบุรี 

สิงห-บุรี 

16. นางสาวแคทรียา แสงดาว

เทียน  

โรงเรียนสิงห%บุร ีตำบล

บางมัญ อำเภอเมือง 

จังหวัดสิงห%บุร ี16000 

080-568-

1004 

ศึกษานิเทศก-  สพม.ลพบุรี 

สิงห-บุรี 

17. นายปkญญา  คลังมนตร ี  087-593-

8525 

   

18. นางสาวอังศุมาลี ทวีเหลือ  เลขที่ 655/12 อำเภอ

พนมสารคาม 

ฉะเชิงเทรา 24120 

  โรงเรียนพนมสาร

คาม “พนมอดุล

วิทยา” 

สพม.

ฉะเชิงเทรา 

19. นางสาวอาภาพร เจือพานิช  209 ถนน องค-การ

บริหารส9วนจังหวัด หมู9 

6 ตำบล เกาะขนุน 

อำเภอพนมสารคาม 

ฉะเชิงเทรา 24120 

  โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

ฉะเชิงเทรา 

สพม.

ฉะเชิงเทรา 

20. นางกนกกร พวงสมบัติ  4017 ทางหลวงชนบท 

ตำบล ลำปลายมาศ 

อำเภอ /ลำปลายมาศ 

บุรีรัมย- 31130 

  โรงเรียนลำปลาย

มาศ 

 

21. นายภาณุวัฒน- เวทำ  ถนน โชคชัย-เดชอุดม 

ตำบลประโคนชัย 

อำเภอประโคนชัย 

บุรีรัมย- 31140 

084-496-

3353 

 โรงเรียนประโคน

ชัยพิทยาคม 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู3/เบอร7โทร e-mail ตำแหน3ง โรงเรียน เขตพื้นที่ 

22. นายภานุวัชร ปุรณะศิริ  15 ถนนนิวาศ ในเมือง 

เมือง บุรีรัมย- 31000 

   สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา

บุรีรัมย- 

23. นายคมกฤช แผนเสือ  เลขที่3 105 / 30 หมู3 

10 ตำบล วัดไทร 

อำเภอเมืองฯ จังหวัด

นครสวรรค7 60000 

0983314647   สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา

นครสวรรค- 

24 นายนิคม บุญเงิน  หมู9 2 100 ตำบล พยุหะ 

อำเภอพยุหะคีรี 

นครสวรรค- 60130 

  โรงเรียนพยุหะ

พิทยาคม จ.

นครสวรรค- 

 

25. ว9าที่รEอยตรีเอกรัตน- โอปkน  320 หมู9 1 ถนน โยธาธิ

การ ตำบล เกEาเลี้ยว 

อำเภอเกEาเลี้ยว 

นครสวรรค- 60230 

  โรงเรียนเกEาเลี้ยว

วิทยา จ.

นครสวรรค- 

 

26. นางกนกวรรณ ตุรงดินานนท-  ลขที่ 238 หมู9ที่ 4 ซอย

ประชาราษฎร- 17 ถนน

ประชาราษฎร- ตำบล

สวนใหญ9 /อำเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

11000 

  โรงรียนรัตนาธิ

เบศร- 

 

27. นางสาวกรวิกา ดีเอี่ย  ตำบลไทรนEอย อำเภอ

ไทรนEอย นนทบุรี 

11150 

  โรงเรียนไทรนEอย  

28. นางสาวศิริมาส เจนหัตถการ

กิจ  

ตำบล ไทรมEา อำเภอ

เมืองนนทบุรี นนทบุรี 

11000 

098-102-

3899 

ศึกษานิเทศก-   

29. นางรจนา เทียนจันทร-  ตำบล ท9าเกษม อำเภอ

เมืองสระแกEว สระแกEว 

27000 

087-144-

4567 

ศึกษานิเทศ   

30. นางสาวนาวี พรวาปq  1 ถนนสุวรรณศร ตำบล 

บEานใหม9หนองไทร 

อำเภออรัญประเทศ 

สระแกEว 27120 

  โรงเรียนอรัญ

ประเทศ 

 

31. นายอรรถวิทย-สุปkตติ  เลขที่ 58 ถนนสุวรรณ

ศร อำเภอเมืองสระแกEว 

สระแกEว 27000 

  โรงเรียนสระแกEว  

32. นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ-  393/2 หมู9ที่ 9 ตำบล 

ในเมือง อำเภอ เมือง

ชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 

081-709-

9909 

  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา

ชัยภูมิ 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู3/เบอร7โทร e-mail ตำแหน3ง โรงเรียน เขตพื้นที่ 

33. นางสาวศรินญา ศรีวงษ-ชัย 372 ก บรรณาการ 

ตำบล ในเมือง อำเภอ

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 

36000 

  โรงเรียน สตรี

ชัยภูมิ 

 

34. นายธนพล ดีนอก ตำบล ในเมือง อำเภอ

เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 

36000 

  โรงเรียนเมืองพญา

แลวิทยา 
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ผลการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู1ระหว5างเขตพ้ืนท่ี  
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การประชุม PLC ระดับเขต: ผูHเช่ียวชาญ ครูและศึกษานิเทศก@สรุปผลการดำเนินงานท่ีผBานมาและพัฒนา

แผนการเรียนรูHเพ่ือนำเสนอในระดับภาค  โดยมีการแจHงเกณฑ@การคัดเลือกโรงเรียนท่ีเปZน Best Practice 

สำหรับนำเสนอในการประชุม PLC ระดับภาคจากแตBละเขต  มีเกณฑ@การคัดเลือกดังตBอไปน้ี  

1. ความครบถHวนของการจัดทำแผนการเรียนรูH 

2. ความกHาวหนHาในการดำเนินงานของครูผูHรับผิดชอบ 

3. หัวขHอการเรียนรูHนBาสนใจ ชBวยสรHางแรงบันดาลใจและการมีสBวนรBวมจากผูHเรียนไดHเปZนอยBางดี  

 

การประชุม PLC ระดับภาค: ครูเขHารBวมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรจาก CCE Mr. Paul Collard 

และหัวหนHาโครงการ รศ. ดร. ธันยวิช  วิเชียรพันธุ@  จากน้ันนำเสนอแผนการสอน Best Practice จากแตB

ละเขต โดยมีตัวอยBางของ Best Practice ประจำเขตดังตBอไปน้ี  

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

1. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ9 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  

  วันท่ี 19 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.  

  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูHใหHนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2/1 โดยใหHนักเรียนนำเสนอชิ้นงาน 

ไดHจากการกระบวนการสำรวจสิ่งสนใจจากแหลBงเรียนรูHในบริเวณโรงเรียน แตBละกลุBมไดHนำเสนอชิ้นงาน

ตามความสนใจ จำนวน 6 กลุBม คือ วิธีสรHางเสาไฟฟ«าใหHสูงขึ้น ไมBกีดขวางการเลBนกีฬาตะกรHอ สรHางถุงใสB

ขวดน้ำสรHางสรรค@ สรHางชั้นวางรองเทHา อุปกรณ@จำกัดขยะในทBอน้ำ ขยะรีไซด@เคิล การเพาะเห็ด ตามลำดับ 

พบวBา นักเรียนสามารถอธิบาย Fila Mapping ซึ่งการเรียนรูHผBานกระบวนการเสริมสรHางทักษะความคิด

สรHางสรรค@และการคิดวิเคราะห@ในชั้นเรียน บรรยากาศภายในชั้นเรียน ครูกระตุHนการเรียนรูHหแกBผูHเรียน

โดยการใชHคำถาม กระตุHนการคิด มีความสนุกสนาน ผBอนคลายเปZนกันเองกับนักเรียน นักเรียนมีสBวนรBวม

ในการเรียนรูHทุกกลุBม/คน นักเรียนกลHาแสดงออก  

 ทHายชั่วโมงการจัดกิจกรรมการเรียนรูH ครูใหHนักเรียนตัวแทนแตBละกลุBมประเมินชิ้นงานของเพื่อน 

สะทHอนคิดการเรียนรูHรBวมกับคุณครู 
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2. โรงเรียนบJานดCานลานหอยวิทยา อำเภอบJานดCานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

  วันท่ี 19 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูHโดยทีมครู 3 ทBาน จัดกิจกรรมการเรียนรูHแกBนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 

2/1 ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูHรBวมกันในกลุBมสาระการเรียนรูHวิทยาศาสตร@ คณิตศาสตร@ 

และศิลปะ บูรณาการขั้นตอนการจัดกิจกรรมกาเรียนรูHตามแนวทางของ OECD ในรายวิชา IS ครูใหH

นักเรียนไดHนำเสนอ Fila mapping นวัตกรรมการเรียนรูHที่ไดHจากสำรวจสรHางแรงบันดาลใจ ไดHแกB คอนโด

แมว เครื่องจำกัดขี้นก ถังขยะรูปผีเสื้อ น้ำยาเช็ดกระจกจากผลเชอรี่ป�า มอเตอร@รดน้ำ เครื่องแยกชิ้นสBวน 

ถอดเกล็ด หั่น และสับปลา จากการสอบถามนักเรียนที่มาของแนวคิดของนวัตกรรม พบวBา นักเรียนไดH

คิดคHนนวัตกรรมจากกิจกรรมที่ไดHไปเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน และในชุมชนของตนเอง ขณะที่นักเรียน

นำเสนอแนวคิดของนวัตกรรม คุณครูไดHใชHคำถามกระตุHนการคิดใหHแกBนักเรียน และจากการสอบถาม

นักเรียน “...การเรียนแบบนี้ทำใหHหนูไดHใชHความคิดและสนุกกวBาการเรียนผBานการจด...” และจากการ

สัมภาษณ@ครู “...มีนักเรียนบางคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูHที่ดีขึ้น...” และจากการสังเกตนักเรียน

ดังกลBาว พบวBา มีพฤติกรรมที่กลHาแสดงออก มีความมั่นใจในการแสดงความคิด และเสนอแนวคิดที่แปลก

ใหมB  

  บรรยากาศโดยรวม นักเรียนเกิดความกระตือรือรHนในการเรียนรูHอยBางมาก สังเกตไดHจากการท่ี

สอบถามนักเรียนแตBละกลุBม/คน สามารถตอบคำถามเชิงวิเคราะห@ในนวัตกรรมที่นำเสนอไดHเปZนอยBางดี 

อธิบายที่มาและแนวคิดนวัตกรรมไดH พอทHายชั่วโมงนักเรียนไดHตBอรองขอเวลาในการเรียนตBอจากคุณครู 

และมีบางกลุBมท่ียังไมBไดHนำเสนอเพ่ือใหHคณะครูไดHชม ก็ขออยูBนำเสนอกBอนออกจากหHองเรียน 

 จากการสังเกตและสนทนากับผูHบริหาร พบวBา ผูHบริหารโรงเรียนสBงเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูHท่ีเสริมสรHางทักษะความคิดสรHางสรรค@และคิดวิเคราะห@ใหHกับผูHเรียน และจากการ

สอบถามคุณครุ “...ผูHอำนวยการจะเรียกสอบถามและเขHาดูหHองเรียนขณะจัดกิจกรรม...” 

 ตBอจากน้ัน สะทHอนคิดรBวมกับคุณครูและทีมผูHบริหารโรงเรียน 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพรC 

3. โรงเรียนรJองกวางนุสรณ9 อำเภอรJองกวาง จังหวัดแพรC 

  นิเทศออนไลน9 วันท่ี 26 มกราคม 2564 , 23 มีนาคม 2564 

  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูHรBวมกับครูศิลปะ โดยเร่ิมจากการประเมินทักษะการคิดของนักเรียน และ

พานักเรียนออกสำรวจชุมชน แลHวมาเขียนสิ่งที่สนใจจากการสำรวจชุมชน จัดหมวดหมูBของสิ่งที่สนใจ 

เลือกคำและสรHางความสัมพันธ@ระหวางหมวดหมูBดHวย Force connection คุณครูกำหนดสาระการเรียน 

เรื่อง สิ่งแวดลHอม และตามดHวยเขียน Fila mapping แลHวคุณครูทBาน 2 ทBานก็รBวมกันเขียนแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูHแบบบูรณาการ 2 กลุBมสาระ คือ วิทยาศาสตร@ และ ศิลปะ ใหHนักเรียนไดHสรHางนวัตกรรม

และลองผิดลองถูก ตลอดจนสืบคHนขHอมูลเพิ่มเติมเกี ่ยวกับประเด็นสาระการเรียนรูHเพื ่อนำไปพัฒนา

นวัตกรรมใหHมีความสมบูรณ@มากที่สุด โดยคุณครูใชHคำถามกระตุHนการคิด ตBอยอดความรูHเดิมของนักเรียน

นำไปสูBการพัฒนานวัตกรรมไดHจนสำเร็จ นักเรียนแตBละกลุBมนำเสนอชิ้นงานของตนเองใหHเพื่อนๆ ไดHชื่นชม 

และประเมินตนเองโดยใชH Spider gram  
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4. โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา อำเภอเมืองแพรC จังหวัดแพรC 

  วันท่ี 23 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูHแบบบูรณาการ 3 กลุBมสาระ คือ วิทยาศาสตร@ คณิตศาสตร@ และศิลปะ 

จากการสอบถามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูH พบวBา เริ่มจากการที่คุณครูใหHนักเรียนไดHประเมินกBอน

การเรียนรูHผBานเว็บ galaxy of creativity ตBอจากนั้นพานักเรียนออกสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน และใหH

นักเรียนสำรวจสิ่งที่อยูBในชุมชนของตนเอง กิจกรรมกลุBมใหHเขียนคำศัพท@สิ่งที่สนใจ จัดหมวดหมูBคำศัพท@ 

เลือกคำ และโยงเสHนสัมพันธ@ Force connection เลBาเรื่อง คุณครูไดHกำหนดสาระการเรียน เรื่อง อาหาร 

นักเรียนออกแบบนวัตกรรมดHวย Fila mapping นักเรียนลงมือปฏิบัติเรียนรูHดHวยตนเอง มีการคิดคHนสูตร

อาหาร การแปรรูปอาหาร เปZนตHน การจัดกิจกรรมการเรียนรูHในขณะที่สังเกตชั้นเรียน เรื่อง “สารอาหาร” 

ทีมคุณครูใหHนักเรียนวิเคราะห@สารอาหารจะไดHรับจากเมนูอาหารที่คุณครูแจกใหHแตBละกลุBม ซึ่งจากการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู Hของนักเรียน พบวBา นักเรียนชBวยกันคิด วางแผน วิเคราะห@สารอาหาร 

(เมนูอาหารจะเปZนอาหารทHองถิ่น เชBน แกงฮังเล น้ำพริกอBอง ผัดกระเพา เปZนตHน) โดยมีคุณครูคBอยกระตุHน

การคิดดHวยคำถาม ตBอจากน้ันแตBละกลุBมออกนำเสนอหนHาช้ันเรียน  

 จากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูHที่ผBานมา พบวBา นักเรียนสามารถอธิบาย

นวัตกรรมทางอาหารของตนเองไดHทุกกลุBม เชBน กลุBมคุกกี้สาหรBาย นักเรียนชี้แจงวBาไดHมีการคิดสูตรในการ

ทำคุกกี้หลายรอบมากๆ ซึ่งจากการทำครั้งแรกไมBสามารถทานไดHเลย จึงชBวยกันคิดสูตรวBาจะทำอยBางไรใหH

คุกกี้สามารถทานไดH ซึ่งไดHลองผิดลองถูกไปถึง 3 ครั้ง จนไดHสูตรที่สามารถทานไดH (นักเรียนภาคภูมิใจมาก 

สังเกตไดHจากการท่ีทุกคนในกลุBมพยายามชBวยกันอธิบาย) และจากการสนทนากับคุณครูการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในหHองเรียนของคุณครูเปZนอยBางไรบHาง “...เด็กๆ จะสนใจเรียนมากขึ้นจะเห็นวBาพอถึงคาบเรียนจะ

รีบมาเรียนและพอหมดเวลาเรียนก็ไมBอยากไปเรียนในวิชาตBอไป...” “...มีนักเรียนหHองอื่นที่เห็นหHอง 2/1 

ไดHเรียนแบบนี้แลHวบอกวBา ผม/หนู อยากเรียนแบบนี้บHาง...” เมื่อถามคุณครูรูHสึกอยBางไร “...การสอนแบบ

นี้ดีมากๆ เวลาเห็นนักเรียนถามวBาวันนี้เราจะทำอะไร...ทำใหHรูHวBานักเรียนอยากเรียนแบบนี้...” ผูHบริหาร

สนับสนุนการจัดกิจกรรการเรียนรูHที่เนHนใหHผูHเรียนลงมือปฏิบัติและไดHคิดดHวยตนเอง สะทHอนคิดจากการ

เรียนรูHรBวมกับคณะครูและผูHบริหาร 
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5. โรงเรียนไมJยาวิทยาคม อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย  

23 กุมภาพันธ9 2564   เวลา  09.00-12.00 น. การลงพ้ืนท่ีสังเกตุหJองเรียนจริง 

โรงเรียนไมHยาวิทยาคม บูรณาการกิจกรรมในรายวิชา IS โดยใชHกระบวนการเรียนรูHทั้ง 6 ขั้นตอน

ควบคูBกับกิจกรรมการเรียนรูHของโรงเรียน เริ่มจากการแบBงกลุBมผูHเรียนเปZน 6 กลุBม  สำรวจสภาพปsญหา

รอบโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน  จากนั้นสรุปรBวมกันในกลุBมวBาลักษณะปsญหาเปZนอยBางไร  จากนั้นระดม

สมองคิดคHนนวัตกรรมในการแกHไขปsญหาตBางๆ  หาขHอมูลเพื่อสรHางนวัตกรรม โดยครูสอดแทรกองค@ความรูH

ในแตBละวิชาเขHาไประหวBางกระบวนการทำ  รวม 5 สาระวิชา ไดHแกB คณิตศาสตร@ วิทยาศาสตร@  ศิลปะ  

สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ  ผูHเรียนวางแผนการผลิตชิ้นงาน สืบคHนกระบวนการทำงานและทดลองสรHาง

ช้ินงานตHนแบบ  นำมาทดลองใชHในโรงเรียนกBอน  ใหHนักเรียนในชBวงช้ันอ่ืนมาทดลองใชHและใหHขHอเสนอแนะ

วBาควรจะปรับปรุงอยBางไรบHาง  แลHวนำมาพัฒนางานของตนเองเพ่ือใหHใชHไดHจริงตBอไป   

จุดเดBนของการวางแผนกิจกรรมของโรงเรียนไมHยาวิทยาคม คือ เนHนการใชHจริงในทุกชิ้นงาน เพ่ือ

สรHางทักษะการคิดวิเคราะห@อยBางเปZนเหตุเปZนผลใหHผู Hเรียน  บริบทของโรงเรียนตั ้งอยู Bในชุมชน มี

ความสัมพันธ@อันใกลHชิด  เปZนสังคมชนบท  ดังน้ัน การออกแบบผลิตภัณฑ@จึงเนHนเร่ืองการใชHงานจริงใหHเกิด

ประโยชน@ไดHเปZนหลัก  แลHวบูรณาการสาระวิชาตBางๆ โดยการสอดแทรกของครูอยBางเปZนธรรมชาติ  จาก

การลงมือทำกิจกรรมแบบมีสBวนรBวม ทำใหHผูHเรียนเกิดความมั่นใจและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา

ชิ้นงาน เพราะผูHใชHประโยชน@อยูBในพื้นท่ี  เมื่อไดHขHอเสนอแนะมา แลHวใชHทักษะการคิดวิเคราะห@ ออกแบบใหH

จูงใจและใชHจริงไดH  เปZนการประเมินช้ินงานเพ่ือการใชHประโยชน@อยBางแทHจริง  
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6. โรงเรียนแมCลาววิทยาคม อ.แมCลาว จ.เชียงราย 

22  กุมภาพันธ9 2564  เวลา 13.00-16.00 น. การลงพ้ืนท่ีสังเกตุหJองเรียนจริง 

 การประยุกต@ใชHในโรงเรียนแมBลาววิทยาคม จัดทำขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร@และบูรณาการสาระ

วิชาคณิตศาสตร@และศิลปะรBวมดHวย  ลักษณะการเรียนรูH  ใหHผูHเรียนสำรวจปsญหา หรือ สถานการณ@ที่เคย

เกิดขึ้นในอ. แมBลาว เชBน แผBนดินไหว หรือ น้ำทBวม แลHวเลือกวBาจะเรียนรูHตBอยอดจากสถานการณ@ใด 

แลHวแตBการสรุปรBวมกันในกลุBม  จากนั้นทำการหาขHอมูลเพิ่มเติมจากบันทึก   หนังสือ หรือผูHที ่อยูBใน

สถานการณ@จริง  จากน้ันสรุปสมมุติฐานวBาปsญหาน้ันเกิดจากอะไร  มีลักษณะอยBางไรและควรมีการป«องกัน

อยBางไร  เมื่อไดHขHอมูลและสรุปเปZนแนวทางการปฏิบัติตัวแลHว นำเสนอใหHชุมชนหรือผูHเคยมีประสบการณ@

ใหHขHอเสนอแนะ และเผยแพรBใหHผูHสนใจใชHเปZนแนวทางไดH เชBน คูBมือการป«องกันน้ำป�าไหลหลาก หรือ 

วิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ@แผBนดินไหว เปZนตHน 

 บริบทของโรงเรียนแมBลาววิทยาคม เปZนโรงเรียนที่อยูBในตัวอำเภอ ผูHเรียนมาจากหลากหลาย

ชุมชน มีลักษณะเปZนชุมชนเมือง จึงไมBมีบริบทเฉพาะพื้นที่ ครูผูHสอนใชHจุดรBวมเรื่องสถานการณ@หรือปsญหา

เพ่ือใหHผูHเรียนฝyกทักษะการคิดวิเคราะห@และแกHไขปsญหาเฉพาะหนHาไดHอยBางมีเหตุผล  ความเปล่ียนแปลงใน

ตัวผูHสอนคือการเปwดโอกาสรับฟsงความคิดเห็นที่แตกตBางและการสืบคHนขHอมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่ ซึ่งไมBไดHมี

กำหนดไวHในหนังสือประกอบหลักสูตร  ครูผูHสอนจึงเกิดทักษะการสืบคHนและการออกแบบหHองเรียนใหHมี

ความนBาสนใจและใชHประโยชน@ไดHจริง  ทักษะที่เกิดกับตัวผูHเรียนคือ การสืบคHนและสรุปขHอมูลเพื่อนำมาใชH

ประโยชน@ไดHจริง  ไดHเรียนรูHเรื่องการหาแหลBงอHางอิงขHอมูล เพื่อออกแบบการดำเนินงานใหHมีประสิทธิภาพ

ท่ีสุด ฝyกทักษะการคิดวิเคราะห@และแกHไขปsญหาเฉพาะหนHาเก่ียวกับงานท่ีทำไดH  
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ภาพการลงพ้ืนท่ีจัดอบรม 
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ตัวอย5างจดหมายเชิญ PLC 
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ท่ี มูลนิธิเพ่ือทักษะแห5งอนาคต 015/2564 

 17 กุมภาพันธD 2564 

เรียน  ผูFอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 

เร่ือง เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรูFทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหDสรFางสรรคDในชั้นเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 

ส่ิงท่ีส-งมาด1วย 1) กำหนดการ             

เนื่องจาก “โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสรFางและประเมินทักษะความคิดสรFางสรรคDและการคิด

วิเคราะหDในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา” ซึ่งไดFรับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา มีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาเครื่องมือส5งเสริมและประเมินทักษะความคิดสรFางสรรคDและทักษะการคิด

วิเคราะหDในชั้นเรียนสำหรับเตรียมความพรFอมผูFเรียนในการประเมิน PISA 2021 ที่สอดคลFองกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของประเทศไทย สรFางวิทยากรแกนนำเพื่อสรFางเครือข5ายครูมัธยม และศึกษานิเทศกDสังกัด 

42 เขตพื้นที่การศึกษามัธยม สำหรับการใชFเครื่องมือส5งเสริมและประเมินทักษะความคิดสรFางสรรคDและทักษะ

การคิดวิเคราะหDในชั้นเรียนใหFแก5ครูผู FสอนในการเตรียมความพรFอมผูFเรียนในการประเมิน PISA 2021 ทั้งน้ี

โรงเรียนนำร5องทั้ง 42 เขตพื้นที่ไดFมีการจัดการเรียนการสอนที่ส5งเสริมทักษะการคิดวิเคราะหDสรFางสรรคDไปแลFว 1 

ภาคการศึกษา  

ในการนี้โครงการฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เขFาร5วมแลกเปลี่ยนเรียนรูFทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหDสรFางสรรคDในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ท5าน คือ ตัวแทนโรงเรียนหนอง

ทะเลวิทยา 1 ท5าน ตัวแทนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะหD 1 ท5าน และนางกมลวรรณ สุวรรณD ศึกษานิเทศกD

ชำนาญการพิเศษ ตามสิ่งที่แนบมาดFวย 1)  ในวันท่ี 1-4 เมษายม 2564 ณ โรงแรมบุหลันอันดาบาบjารีสอรDท 

ตำบลแหลมสัก อำเภออ5าวลึก จังหวัดกระบ่ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหFบุคลากรของท5านเขFาร5วม จะเปkนพระคุณย่ิง 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยD ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธD) 

                                                                                    หัวหนFาโครงการ  

ผูFประสานงาน ดร.ปวีณา จันทรDสุข 087-393-6221 

                     

 

 


