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“Creativity is putting your imagination to work, and it's 
produced the most extraordinary results in human culture” 
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ค าน า 
 

OECD มีประสงค์ที่จะพัฒนาแบบวัดให๎มีความชัดเจนและสอดคล๎องกับยุคสมัยแหํงนวัตกรรมมากขึ้น จึง
พยายามที่จะพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเพ่ือน ามาผนวกกับแบบวัดเดิม โดยมีทั้งแบบที่เป็น Summative ที่วัดเพ่ือรู๎
สถานะหรือระดับ และเครื่องวัดแบบ Authentic Assessmentที่สํงเสริมให๎เกิดทักษการคิดข้ึนมาเพ่ือใช๎ควบคูํกัน โดย
เครื่องมือดังกลําวนักการศึกษาหรือนักวัดผลเรียกกันวํา “Rubric” ที่เรารู๎จักเป็นเครื่องมือวัดผลของผู๎เรียนตัวหนึ่งที่ 
ใช๎เป็นเครื่องมือพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู๎เรียน ชํวยผู๎เรียน ตัดสินคุณภาพ ชิ้นงานอยํางมีเหตุผล ครู
ประเมินได๎ยืดหยุํน กรณีผู๎เรียนหลากหลายความสามารถ และถือวําเป็นหัวใจของการประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพ
จริง  เป็นการใช๎เทคนิคประเมินผลที่ใช๎วิธีการหลากหลาย มีความสอดคล๎องเหมาะสม และคลอบคลุมสิ่งที่ต๎องการ
ประเมิน เป็นการประเมินกระบวนการ หรือในขณะที่ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน จนถึงได๎ผลงานที่ส าเร็จ
สมบูรณ์  ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริงนี้จะต๎องสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง จึงได๎พยายาม
สร๎างเครื่องมือที่มี Platform ที่จะสนับสนุนให๎เกิดทั้งพฤติกรรมที่สื่อระดับความสามารถเห็นเดํนชัด และเครื่องมือวัด
ประเมินตามสภาพจริง เพ่ือให๎เกิดการเหนี่ยวน าให๎ผู๎สอนเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนไป  ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 ที่
ผํานมา สพฐ. จึงริเริ่มที่จะลองน าเครื่องมือที่นําสนใจนี้มาทดลองใช๎ในประเทศไทยกับโรงเรียนจ านวน 60 โรง  ด๎วย
เจตนาที่จะให๎ประเทศไทยตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกได๎ทัน  

โดยปีการศึกษา 2561 นี้ ศูนย์ PISA มีความตั้งใจที่จะขยายผลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์สร๎างสรรค์ในชั้นเรียน เพิ่มอีกหลายเทําตัว โดยประมาณ 440 โรงเรียน ทวําในการขยายผลและ
ตํอยอด กระบวนการพัฒนา ทักษะความคิดสร๎างสรรค์ ในห๎องเรียน ให๎รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น เป็นไปได๎อยําง
ยากล าบาก ด๎วยปัจจัยและข๎อจ ากัดทั้งปวง ดังนั้นโครงการพัฒนา Applicationเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือ
เสริมสร๎างทักษะความคิดวิเคราะห์สร๎างสรรค์ โดย โดยศูนย์ PISA จึงเกิดขึ้น โดยมีความมุํงหวังที่จะขยายผลการ
พัฒนาทักษะความคิดสร๎างสรรค์จากกลุํมเล็กๆ ไปทั่วประเทศ โดยอาศัย Application เป็นเครื่องมืออ านวยความ
สะดวกและเสริมประสิทธิภาพในการขยายผลและตํอยอด โดย Application ที่ได๎พัฒนาขึ้นนี้ เป็น Application ที่
จ าเป็นอยํางยิ่ง ที่จะต๎องใช๎ควบคูํกันกับการสอนแบบ Active Learning ดังนั้นในคูํมือนี้ โดยสํวนใหญํแล๎วจึงเป็นองค์
ความรู๎ที่ถํายทอดเกี่ยวกับการจัดการ ห๎องเรียนเพ่ือพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และการจัดกระบวนการ เรียนรู๎แบบ 
Active Learning ในขั้นต๎น จากนั้นจึงเป็นการอธิบายวิธีการบูรณาการเทคโนโลยีที่เรียกวํา i-profiler เข๎าไปใช๎ใน
ห๎องเรียน โดย Application ดังกลําวใน Version ของประเทศไทย จะถูกสร๎างโดย Concept จักรวาลแหํงความคิดที่
ไร๎ขอบเขตมาชํวยท าให๎การขยายผลดังกลําวประสบความส าเร็จ และท าให๎ครู ผู๎ที่ต๎องการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนได๎มี
เครื่องมือที่ทันสมัยสะดวกและมีประสิทธิภาพชํวยเหลือให๎การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือ
พัฒนาความคิดวิเคราะห์สร๎างสรรค์ให๎แกํผู๎เรียน สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
คูํมือฉบับนี้ส าเร็จลุํลวงไปได๎ด๎วยการสนับสนุนจากผู๎ทรงคุณวุฒิมากมาย จากหนํวยงานภาคีเครือขํายหลาย 

หนํวยงานด๎วยกันคือ ที่สนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณและองค์ความรู๎ตํางๆ จากส านักงานสังคมแหํงการเรียนรู๎และ
คุณภาพเยาวชน ที่มี ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช และ นายแพทย์ศุภกร บัวสาย ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎การสนับสนุน    
ดร.ไกรยส ภัทราวาส ที่เป็นผู๎ประสาน สนับสนุนและที่ปรึกษา คุณกนิษฐา คุณาวิศรุต  และ    คุณณภัทร สัตยุตม์ ที่
ดูแลอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตลอดโครงการ ผู๎สนับสนุนจาก  สสวท.  ทําน ดร.สุพัตรา ผาติวิสันต์ 
อาจารย์ธันยกานต์ กุลศุภกร ดร.อลงกต ใหมํด๎วง ดร.พุตเตย ตาฬวัฒน์ ผู๎สนับสนุนจากศูนย์ PISA คือทําน                  
ดร. ณัฐา เพชรสมบูรณ์ และอาจารย์จรูญศรี แจบไธสง และทีมงานศึกษานิเทศก์ที่ เข๎มแข็ง ผู๎สนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ในด๎านการจัดท าฐานข๎อมูล ผศ .ดร.วีรชาติ กิเลนทอง และ  ดร.ภัทรพรรณ อดทน และ
คณะท างาน ตลอดจนทํานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ที่อนุญาตให๎ผู๎เขียนแบํงเวลามาท างานวิจัยและด าเนินกิจการตํางๆในโครงการ  
 

 นอกจากนี้ขอขอบคุณผู๎เกี่ยวอ่ืนๆ ทุกๆทํานที่ยังไมํได๎เอํยนาม ไมํวําจะเป็นคณะนักวิจัย คณะครู ผู๎บริหาร
โรงเรียนที่ให๎ความรํวมมือในการด าเนินงานเสมอมา  

 จึงขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอ านวยพรให๎กุศล ผลบุญ ของทุกทํานที่ได๎อุทิศ
ตนเพื่อการศึกษาไทย จงมีอายุ วัณโน สุขขัง พะลัง เทอญ  
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บทที่ 1 

บทน า 

จากบทวิเคราะห์ของผู๎เชี่ยวชาญจากองค์การความรํวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD : Orgainsation of 
Economic Cooperation Development) ที่กลําวเอาไว๎วําปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกก าลังเปลี่ยนไป แนวโน๎มการ
จ๎างงานวําจะลดลงอยํางตํอเนื่อง ที่ส าคัญคือ 60% ของงานในอนาคตจะเป็นสิ่งที่แปลกใหมํที่โรงเรียนหรือผู๎ท า
หลักสูตรไมํสามารถคาดการณ์ได๎ นั้นหมายความวําเด็กยุคใหมํนําจะมีทักษะที่แข็งแกรํงมากกวําความรู๎ที่ถูกพร่ าสอน 
และจะดีขึ้นไปอีกถ๎าผู๎ส าเร็จการศึกษาสามารถสร๎างสรรค์งานได๎เอง ท าให๎การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน
ได๎เสริมสร๎างประสบการณ์ที่ดีให๎นักเรียน  ด๎วยการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่กระตุ๎นให๎เกิดความอยากจะคิด แรงจูงใจใน
การหาค าตอบ เป็นส าคัญ โดย ผู๎บริหารและครูต๎องเปลี่ยนมุมมอง รู๎จักท๎าทายกฎตายตัว จึงจะสามารถสร๎างวิสัยทัศน์
ใหมํให๎แกํเยาวชนได๎ โดยคุณสมบัติของครูที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด โดยสรุป ครูต๎องเปลี่ยน
บทบาทใหมํเป็นผู๎ เปิดโลกทัศน์ สร๎างความท๎าทาย ด๎วยกิจกรรมให๎นักเรียนได๎ลงมือท าจริงทุกคน ทุกคนในห๎องเรียน
เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และชํวยฝึกให๎นักเรียนมีการฝึกการควบคุมอารมณ์ และการสะท๎อนอยํางตํอเนื่อง 
องคาพยพด๎านการศึกษาของประเทศจะต๎อง Focus ไปที่การเสริมสร๎าง 5 อุปนิสัยแหํงการก าเนิดความคิดสร๎างสรรค์ 
(ความอยากรู๎อยากเห็น ท างานเป็นระบบ ยืนหยัดมุํงมั่น ท างานรํวมกัน จินตนาการ) รํวมกันให๎นิยามใหมํของค าวํา 
ความความคิดสร๎างสรรค์ หรือพฤติกรรมที่สร๎างสรรค์ และสนับสนุนกันและกันในการจัดกระบวนทัศน์การเรียนรู๎
ใหมํๆ ในชั้นเรียนของเด็กๆ ซึ่งค าถามท่ีตามมาคือ ถ๎าเราเปลี่ยนแปลงทุกอยํางไปแล๎ว และเราจะรู๎ได๎อยํางไรวําวิธีการ
ของเราพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ไปแล๎วจริงๆ ค าตอบคือสิ่งที่สะท๎อนออกมาจะเป็นภาพของนักเรียนที่มีความตั้งใจ
เรียนมากขึ้นและค าพูด สีหน๎า ของนกเรียนที่แสดงออกวําสิ่งที่พวกเค๎าก าลังเรียนรู๎เป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็น
ประโยชน์ตํอนักเรียนอยํางแท๎จริง 

ดังนั้น ส านักงานสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณภาพเยาวชน สสค. จึงเดินหน๎าท าวิจัยรํวมกับ OECD 
พัฒนาเครื่องมือประเมินและสํงเสริมทักษะความคิดสร๎างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ทาง OECD เองเชื่อวํา 
เป็นแบบวัดที่สอดคล๎องกับโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เครื่องมือวัดดังกลําวจะเหนี่ยวน าพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของครูทั่วโลกให๎เน๎นทักษะการคิดให๎ผู๎เรียน และในทีสุดเครื่องมือวัดนี้จะกลายเป็นคานงัดที่พลิกแนวคิดในการจัด
การศึกษาจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว๎างไปทั่วโลก ซึ่ง OECD คาดหวังไว๎วําในปี 2021 เครื่องมือวัดดังกลําวจะ
ถูกน ามาใช๎เป็นสํวนหนึ่งของข๎อสอบ PISA  อีกด๎วย  โดยโครงการดังกลําวมีประเทศภาคีที่รํวมท าวิจัยทั้งสิ้น 14 
ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งหลังจากท่ีโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือสํงเสริมและประเมินทักษะความคิดสร๎างสรรค์ และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน  มีการด าเนินการเลือกกลุํมตัวอยํางโรงเรียนเพ่ือเข๎ารํวมโครงการเป็นโรงเรียนที่อยูํใน
จังหวัดปฎิรูปการเรียนรู๎ของ สสค. จ านวน 3  จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต โดยกลุํม
ตัวอยํางจะแบํงออกเป็น 2 ระดับชั้น คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2  มีโรงเรียนเป็นกลุํมทดลอง  
และควบคุม เทําๆกัน จากนั้นจึงด าเนินการแปรรูปเครื่องมือจากต๎นฉบับภาษาอังกฤษและมีการตรวจสอบจาก
ผู๎เชี่ยวชาญในแตํละสาขา ซึ่งสามารถแบํงเป็นเครื่องมือตํางๆ ดังนี้  
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1) แบบวัดความรู๎ 
2) เครื่องมือวัดและพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (EPoC) 
3) แบบสอบถาม นักเรียน ครู โรงเรียน และผู๎ปกครอง เพ่ือส ารวจข๎อมูลพื้นฐาน 
4) แบบประเมินความคิดสร๎างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ตามสภาพจริงด๎วย Rubrics 

โดยรายการเครื่องมือในล าดับที่ 1-3 เป็นรายการเครื่องมือที่ครูทุกคนในโครงการจะได๎ใช๎ ยกเว๎นล าดับที่ 4 ที่เฉพาะ
กลุํมทดลองเทํานั้นที่จะได๎ใช๎ นั่นก็คือ “แบบประเมินความคิดสร๎างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ตามสภาพจริงด๎วย 
Rubrics”  ซึ่ง Rubric ใน Version ของ OECD วํา เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการ ที่น าเอา หัวใจส าคัญของ ระบบ
การศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย์ 2 สิ่งมาผสมผสานกัน  

นั่นคือ การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning กับ Formative Assessment จนเกิดเป็นกระบวนการใหมํ
ในชั้นเรียน ที่เก้ือหนุนกันจนท าให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ 

โดยคณะครูในโครงการกลําววํา Rubric ของ OECD เหนี่ยวน าพฤติกรรมการสอนของครูด๎วย แบบฟอร์ม 
กติกา และวิธีการใช๎ที่ชํวยกรอบความคิดและกระบวนการของครูให๎จัดการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน๎นเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมที่ท๎าทายสนุกสนานให๎แกํผู๎เรียนมากขึ้นซึ่งครูคิดวํา Rubric มาพร๎อมกับ  
“กุศโลบาย” อุปมากับ วัตถุมงคลสักชิ้นที่เจ๎าของมักได๎มาพร๎อมวิธีสักการะบูชา วําจะต๎องรักษาศีลมีจิตเมตตา คนที่
เชื่อถือก็ท าตาม จนเหนี่ยวน าให๎เจ๎าของเกิดพฤติกรรมที่ดี 

นอกจากนี้คณะครูในโครงการกลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบใหมํที่เน๎นกิจกรรม เป็นสิ่งที่ต๎องเรียนรู๎และ
พัฒนาผํานการลงมือปฏิบัติจริงในชั้นเรียนจริง ไมํใชํการอบรมตามโรงแรม เปรียบกับการวํายน้ าที่ต๎องลงน้ าเทํานั้นถึง
จะวํายเป็น แตํครั้นจะให๎ลองผิดลองถูกทดลองสอนเลยก็ยังไมํมั่นใจแตํ Rubric ของ OECD เปรียบได๎กับเครื่องมือที่
ชํวยประคองให๎ครูกล๎าและ อํุนใจ จนสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดให๎แกํผู๎เรียนได๎ 

จากบทสนทนาของคุณครูในโครงการโดยสํวนใหญํแล๎วเชื่อวํา ประเภทของครูสามารถจ าแนกเป็น 2 สาย  

 สายกระบวนการ ที่เน๎นสร๎างกระบวนการคิดให๎ผู๎เรียนเป็นหลัก ไมํเน๎นเนื้อหาวิชาการหรือความเข๎มงวด
เกี่ยวกับระเบียบ วินัย และกติกาทางสังคมมากนัก 

 สายวิชาการ ที่เน๎นเนื้อหาวิชาการหรือความเข๎มงวดเกี่ยวกับระเบียบ วินัย และกติกาทางสังคม ไมํได๎ให๎
ความส าคัญกับกระบวนการคิด 

โดยคุณครูเชื่อวํา สุดท๎ายแล๎ว Rubric จะเป็นตัวชํวยปรับในเรื่องการจัดการเรียนรู๎ทั้ง 3 สํวน อยําง เรื่องวินัย วิชาการ 
และกระบวนการคิด ให๎แกํครูทั้ง 2 สาย ให๎มีความสมดุลย์กันมากที่สุด 

จากนั้นทางโครงการฯ เตรียมความพร๎อมของครูผู๎ทดลองใช๎เครื่องมือ (Treatment Group) โดยได๎รับความ
อนุเคราะห์จาก OECD ในการมอบหมายให๎  Mr. Paul Collard มาให๎ความรู๎แกํครูผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการประเมินความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งสรุปได๎วําเราไมํสามารถประเมินทักษะการคิดด๎วยข๎อสอบ 
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แตํต๎องใช๎กิจกรรมที่รีดเร๎น การใช๎กระบวนการคิดเต็มศักยภาพของผู๎เรียนออกมา ด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย ท๎าทาย 
และไมํได๎วัดความคิดที่ใช๎จินตนาการหรือไอเดียแปลกใหมํเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํครูทุกทํานต๎องประเมิน 5 
องค์ประกอบตามหลักการของ 5 Habits of Mind 5 อุปนิสัยเพ่ือการเป็นนักสร๎างสรรค์ ให๎ครบ กลําวคือ  นิสัยแรก
อยากรู๎อยากเห็นท๎าทายสมมติฐาน  นิสัยที่ยืนหยัด 2 มุํงมั่น อดทนกับความไมํแนํนอน นิสัยที่ 3 จินตนาการ เลํนกับ
ความเป็นไปได๎ สร๎างความเชื่อมโยง ใช๎ปรีชาญาณ นิสัยที่ 4 ท างานเป็นระบบ ประดิษฐ์และปรับปรุง พัฒนาเทคนิค 
วิเคราะห์ วิจารณ์ นิสัยที่ 5 ท างานรํวมกัน รํวมมืออยํางเหมาะสมให๎และรับข๎อเสนอแนะ แบํงปัน “ผลผลิต”  

จากนั้นครูแตํละคนจึงต๎องไปกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มพัฒนาเครื่องมือที่ได๎รับมาจนเกิดเป็นแผนการสอน 
Active Learning  และแบบประเมิน ของตนเอง ที่มี สํวนประกอบ 3 สํวนหลักๆ ด๎วยกันคือ  

1. รายละเอียด จุดมุํงหมายในรายวิชาที่คาดหวัง 
2. แผนกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ Active Learning  
3. เกณฑ์ในการประเมินตนเองตามกรอบการวัดความคิดสร๎างสรรค์ของ OECD 

โดยหลังจากการน าเอานวัตกรรม มาประยุกต์ใช๎ในห๎องเรียนเทื่อเราท าการวิเคราะห์เพ่ือถอดบทเรียนแล๎ว เรา
สามารถจ าแนกประเภทของ การน าเอานวัตกรรม ไปใช๎ได๎ออกเป็น 2 ประเภทกลําวคือ  Learning Model จากการ
น าข๎อตกลงรํวมกันไปใช๎จัดการเรียนการสอน และ Learning Model จากการน าทฤษฎีการเรียนรู๎ตํางๆมาประยุกต์ใช๎
ควบคูํกับ Rubric ซึ่งจะแตกตํางกันตรงที่วํา แบบน าข๎อตกลงรํวมกันไปใช๎จัดการเรียนการสอน จะเหมาะกับครูที่ยังไมํ
คํอยมีประสบการณ์การในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นกิจกรรมสํงเสริมการคิดให๎แกํผู๎เรียนไมํมากนัก ในการจัด
กิจกรรมเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ของโครงการนี้  โดยกระบวนการเรียนรู๎ที่ถือเป็นข๎อตกลงรํวมกันของกลุํม  

ซึ่งนับได๎วําเป็นสิ่งที่งํายและปฏิบัติได๎จริง ในขณะที่ Learning Model จากการน าทฤษฎีการเรียนรู๎ตํางๆมา
ประยุกต์ใช๎ควบคูํกับ Rubric เป็นการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีทางการเรียนรู๎ที่เราเคยรู๎จัก และสอดคล๎องกับการจัดกิจกรรม
สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ ให๎กับผู๎เรียน เชํน การน าแนวคิด QSCCS  มาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน
ควบคูํกับการใช๎ Rubric นอกจากนี้ ยังมีตัวอยํางกรณีการใช๎ Learning process ตามแนวคิด Constructionism ที่
กลําวถึงหลัก 3R Rethinking Redoing และ Reflecting ซึ่งมีความใกล๎เคียงกับกระบวนการเรียนรู๎ที่เป็นกติกา
พ้ืนฐานที่ได๎ตกลงกันไว๎ โดย Rubric ตัวนี้ นอกเหนือจากเป็นตัววัดระดับทักษะแล๎ว ยังเป็นตัวเหนี่ยวน าพฤติกรรมใน
การพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนเองและยังเหนี่ยวน าพฤติกรรมในการปรับกระบวนการ วิธีการเรียนการสอน
ของครูอีกด๎วย เนื่องจากขีดความสามารถในแตํละขั้นของทุกคนในชั้นเรียนจะถูกเปิดเผยออกมาให๎เห็นรํวมกันและครู
จะต๎องคิด กลยุทธ์หรือวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและนําสนใจ จนท าให๎ผู๎เรียนสามารถบรรลุขีด
ความสามารถในแตํละระดับโดยอาจจะมีการก าหนดเป้าระยะสั้นรํวมกันกับผู๎เรียนเป็นรายสัปดาห์และท าการประเมิน
แบบตํอเนื่อง ซึ่งกระบวนจัดกิจกรรมการประเมินผู๎เรียนจากการสังเกตห๎องเรียนก็จะมีรูปแบบที่แตกตํางกันไปตามที่
ครูผู๎ใช๎เครื่องมือเป็นผู๎ออกแบบ  
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 อยํางไรก็ตามภาพรวมทุกห๎องเรียนของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนการจัดกิจกรรมของครูระหวํางการคิด
แบบ Divergent กับ Convergent แล๎วคํอนข๎างจะใกล๎เคียงกัน เพียงแตํเมื่อแยกเป็นรายวิชา จะเริ่มเห็นความตํางกัน 
ชี้ให๎เห็นวําในภาพรวมการจัดกิจกรรมสํงเสริมการคิดของครูทั้ง 2 รูปแบบไมํตํางกันมากนัก แตํจ าแนกออกเป็นวิชาๆ
แล๎วพบวํา  มีความแตกตํางกัน เชํน ในวิชาศิลปะจากผล เห็นได๎ชัดเจนวํา ครูสอนศิลปะเป็นระดับที่ครูสามารถ
พัฒนาการคิดแบบอเนกนัยได๎ดี ตํางจากแบบเอกนัยที่น๎อยมาก หรือในวิชาคณิตสาสตร์ ซึ่งตรงกันข๎ามกับวิชาศิลปะที่
ผลออกมาวําสํวนใหญํแล๎วครูจะเน๎นในการจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมการคิดแบบอเนกนัย  อาจจะเป็นเพราะเป็น
วิชาที่วําด๎วยหลักการและเหตุผลเป็นสํวนใหญํ ท าให๎การเรียนการสอนสํวนใหญํของครูยังไปในทิศทางของ Logic 
คํอนข๎างมาก ซึ่งทั้งสิงวิชาครูเองนําจะต๎องการเวลาในการปรับตัวและเรียนรู๎เพ่ิมเติมในสํวนที่ยังขาดไป สํวนใหญํ
กิจกรรมของครูยังอิงเนื้อหาอยูํ มักจะใช๎วิธีท๎าทายด๎วยค าถาม และชี้แนะเกี่ยวกับหลักคิดหรือทฤษฎีและกํอนการลง
มือปฏิบัติ ซึ่งครูจะรวบยอดแนวคิดและทฤษฎีหรือตกผลึกองค์ความรู๎เสียกํอนจึงจะเริ่มลงมือปฏิบัติ เน๎นการสร๎าง
ทักษะผํานการปฏิบัติตามข้ันตอนหรือแนวทางที่ครูก าหนดไว๎ จึงเป็นที่มาวําเหตุใดในปีการศึกษาใหมํ ที่เป็นระยะที่ 2 
ที่มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นถึง 5 เทํา คือประมาณ 120 โรงเรียน จ าเป็นจะต๎องมีการพัฒนาคูํมือที่จะสามารถแนะน า หรือเป็น
แนวทางในการพัฒนา แผนการสอนและ Rubric ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู๎เรียนได๎อยํางครอบคลุมมากข้ึน 
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บทท่ี 2 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

1. ผู้เรียนยุคใหม่...ยุค Gen Z 
 

 
คุณเคยตั้งค าถามกับตัวเองใช่ไหมว่า...ผู้เรียนยุคใหม่มีลักษณะอย่างไร? 
และวันนี้คุณคงได้ค าตอบแล้วใช่ไหมครับ? 
 

  หนังสือ 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times ได๎ระบุถึงลักษณะ 8 ประการของเด็ก
สมัยใหมํเอาไว๎ดังนี้ 

. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะของตน 

. ต๎องการดัดแปลงสิ่งตํางๆ ให๎ตรงตามความพอใจและความต๎องการของตน (customization & 
personalization) 

. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง (scrutiny) 

. เป็นตัวของตัวเองและสร๎างปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น เพ่ือรวมตัวกันเป็นองค์กร  

. ความสนุกสนานและการเลํน เป็นสํวนหนึ่งของงาน การเรียนรู๎และชีวิตทางสังคม 

. การรํวมมือและความสัมพันธ์ เป็นสํวนหนึ่งของทุกกิจกรรม 

. ต๎องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข๎อมูล และตอบค าถาม 

. สร๎างนวัตกรรมตํอทุกสิ่งทุกอยํางในชีวิต 
  นอกจากนั้น ยังมีผู๎ให๎ความเห็นตํอเด็กยุคใหมํนี้วํา เป็นคนยุค Generation Z ซึ่งลักษณะของคนในยุค
ดังกลําวนี้คือ จะมีพฤติกรรมที่ชอบใช๎อินเทอร์เนตมาก หรือเรียกตัวเองสั้นๆ วําเป็น ชาวเน็ต (netizen) โดย
การศึกษาลักษณะนิสัยของเด็กยุคนี้ในครั้งแรกท าเพ่ือประโยชน์ทางการตลาด แตํข๎อมูลที่ได๎มานี้ผู๎สอนก็สามารถน ามา
ปรับใช๎กับการเรียนการสอนได๎ด๎วย โดยน ามาเป็นข๎อมูลเพื่อออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับ
ลักษณะนิสัยของผู๎เรียนยุคใหมํนั่นเอง 
 
 เมื่อเราได๎ทราบลักษณะและอุปนิสัยของเด็กยุคนี้พอสังเขปแล๎ว ผู๎เขียนจะขอสรุปปัจจัยด๎านการเรียนรู๎ของ
เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ไว๎ 5 ข๎อ ดังตํอไปนี้ 

. Authentic learning 

. Mental model building 

. Internal motivation 

. Multiple intelligence 

. Social learning 
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. Authentic learning 
 
 การเรียนรู้ที่แท้จริงคือการได้เรียนรู้จากของจริง การเรียนการสอนที่เกิดในห๎องเรียนยังไมํใชํการเรียนรู๎ที่
แท๎จริง เพราะการเรียนรู๎จะขึ้นอยูํกับบริบทหรือสภาพแวดล๎อมในขณะเรียนรู๎ แตํการเรียนรู๎ในห๎องเรียนไมํใชํบริบทที่
จะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ในมิติท่ีลึก เพราะห๎องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ไมํเหมือนการเรียนจากของจริง การ
สมมติสถานการณ์ที่คล๎ายจะเกิดในชีวิตจริงก็ท าได๎สมจริงเพียงบางสํวน เป็นการเรียนรู๎ที่ดีกวําการเรียนตามต ารา แตํ
หากผู๎เรียนไปเรียนในสภาพจริงได๎ ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎ในมิติที่ลึกและกว๎างกวําสถานการณ์สมมติมาก  
 ดังนั้น ผู๎สอนจึงต๎องออกแบบการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนในสภาพที่ใกล๎เคียงกับของจริงที่สุด เพราะการ
ออกแบบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมจะท าให๎ผู๎เรียนเกิด “การเรียนรู้ที่แท้ (Authentic learning)” ถึงแม๎จะสภาพที่มี
ข๎อจ ากัดมากมายทั้งด๎านเวลาและทรัพยากรอ่ืนๆ ก็ตาม ก็นับเป็นความท๎าทายส าหรับผู๎สอนในยุคนี้  
 
 

. Mental model building 
 
 การอบรมบ่มนิสัย การเรียนรู๎วิธีการน าประสบการณ์มาสั่งสมจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ (ความเชื่อ คํานิยม) 
และท่ีส าคัญก็คือ การสั่งสมประสบการณ์ใหมํ เพื่อน ามาโต๎แย๎งความเชื่อหรือคํานิยมเดิม ท าให๎ละจากความเชื่อเดิม
แล๎วเปลี่ยนมายึดถือความเชื่อหรือกระบวนทัศน์ใหมํแทน สิ่งที่กลําวมานี้เป็นการเรียนรู๎ที่เรียกวํา learning how to 
learn, how to unlearn, how to relearn ไปพร๎อมๆ กัน ท าให๎เป็นคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์ชัดเจน และ
เกิดการเรียนรู๎เชิงกระบวนทัศน์ใหมํได๎ แตํการจะมีทักษะหรือความสามารถขนาดนี้ ผู๎เรียนก็ต๎องมีความสามารถใน
การรับรู๎หลักฐานหรือข๎อมูลใหมํๆ แล๎วน ามาสังเคราะห์เป็นความรู๎เชิงกระบวนทัศน์ใหมํได๎ 
 

. Internal motivation 
 
 เด็กเรียนเพราะอยากเรียน การเรียนรู๎ที่แท๎จริงจะเกิดจากความอยากหรือแรงขับจากฉันทะภายในตัวเอง 
ไมํใชํมาจากอ านาจของพํอแมํผู๎ปกครองหรือของครู เด็กที่เรียนเพราะตามใจพํอแมํหรือเพราะครูบอก จะเรียนได๎ไมํดี
เทํากับเด็กท่ีเรียนเพราะอยากที่จะเรียน ดังนั้น เมื่อเด็กมีความอยากท่ีจะเรียนแล๎ว ก็ควรได๎รับการสํงเสริมที่ถูกต๎อง
และเหมาะสมจากครู จะท าให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในมิติที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงได๎มากขึ้นเอง 
 

. Multiple intelligence 
 
 คนเรามีพหุปัญญา (Multiple intelligence) เป็นความเชื่อที่เชื่อถือกันทั่วไปเรียบร๎อยแล๎ว เพราะคนเราแตํ
ละคน ผู๎เรียนแตํละคนมีความถนัดหรือปัญญาที่ติดตัวมาแตํก าเนิดแตกตํางกันออกไป รวมทั้งสไตล์การเรียนรู๎ของแตํ
ละคนก็มีความแตกตํางกันด๎วย ดังนั้น ความท๎าทายจึงตกมาที่ตัวของผู๎สอนที่จะจัดการเรียนรู๎อยํางไรโดยค านึงถึง
ความแตกตํางของผู๎เรียนแตํละคน อีกท้ังจัดให๎การเรียนรู๎สํวนหนึ่งเป็นการเรียนรู๎เฉพาะตัว (personalized learning) 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในบทที่ 3) ซึ่งเรื่องนี้มีการวิจัยและการออกแบบการเรียนรู๎มากมาย ตัวอยํางเชํน Universal 
Design for Learning เป็นเครื่องมือที่สร๎างความยืดหยุํนและความหลายหลายส าหรับออกแบบการเรียนรู๎ ซึ่ง
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สามารถดูเพ่ิมเติมได๎ที่ http://www.cast.org/udl/index.html และ https://www.washington.edu/doit/cude 
ดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.cast.org/our-work/about-udl.html) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.washington.edu/doit/cude) 
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. Social learning 
 
 การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม เมื่อผู๎สอนยึดหลักการนี้เมื่อจะต๎องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ ก็จะ
สามารถออกแบบกระบวนการทางสังคมเพ่ือให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางสนุกสนาน และเกิดนิสัยรักการเรียน เพราะการ
เรียนที่ผํานการออกแบบมาเป็นอยํางดีนี้จะไมํใชํกิจกรรมที่นําเบื่ออีกตํอไป 
 มีตัวอยํางท่ีนําสนใจเป็นวีดีโอที่ได๎เลําผลการวิจัยจากชีวิตจริงของ Sugata Mitra นักการศึกษาชาวอินเดียที่ 
www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education ซึ่งเป็นวีดีโอที่แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา 
เด็กๆ มีความสนใจใครํรู๎เป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว และเด็กๆ ก็มีความสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองหากสภาพแวดล๎อม
เอ้ืออ านวยตํอการเรียนรู๎ของพวกเขา และที่ส าคัญ ครู มีผลตํอการเรียนรู๎ของเด็กๆ ที่สุด โดยตัวของผู๎เขียนเองนั้นมี
ความเชื่อวํา ครูที่ดีจะชํวยเพิ่มพลังและคุณคําการเรียนรู๎ได๎  
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education) 
 
 
  การที่เราทราบลักษณะและปัจจัยการเรียนรู๎ของเด็กยุคใหมํนี้ ก็เพ่ือออกแบบกระบวนการเรียนรู๎และจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับพวกเขา เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ตามที่สังคมและโลกยุคใหมํ
ต๎องการ  
  ดังนั้น การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู๎ โดยรํวมกัน
สร๎างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นที่องค์
ความรู๎ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับคนยุคใหมํ เพื่อใช๎ในการด ารงชีวิตในสังคมแหํงความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ๎างถึงโมเดลที่พัฒนามาจากเครือขํายองค์กรความรํวมมือเพ่ือทักษะแหํงการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st century skills) ที่มีชื่อวํา เครือขําย P21 ซึ่งได๎พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการ
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เรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู๎ ทักษะเฉพาะด๎าน ความช านาญการ และความรู๎เทําทันด๎านตํางๆ 
เข๎าด๎วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู๎เรียนทั้งด๎านการท างานและการด าเนินชีวิต ซึ่งกรอบแนวคิดนี้พัฒนามาจากนัก
การศึกษาหลายพันคน รวมทั้งสถานศึกษาหลายร๎อยแหํงในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ รํวมกันสร๎างกรอบ
แนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 นี้ขึ้นมา เพ่ือใช๎เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ของโลกยุคใหมํนี้ ซึ่งผู๎เขียนจะกลําวถึง
รายละเอียดของกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 นี้ในหัวข๎อตํอไป 
 
 

2. กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 
กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 เป็นที่ยอมรับในการสร๎างทักษะการเรียนรู๎ใน

ศตวรรษท่ี 21 (Model of 21 Century Outcomes and Support System) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยํางกว๎างขวาง เนื่อง
ด๎วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน๎นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู๎เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด๎านความรู๎สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) และทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เตรียมความพร๎อมในหลากหลายด๎าน รวมทั้งระบบ
สนับสนุนการเรียนรู๎ ได๎แกํ มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล๎อมที่
เหมาะสมตํอการเรียนในศตวรรษที่ 21  

  
กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 โดยภาคีเพ่ือทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 มีดังนี 
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วิชาแกน (core subjects)  
 ภาษาอังกฤษ (English) การอ่าน (reading)  

หรือศิลปะการใช้ภาษา (language arts)  
 ภาษาส าคัญของโลก (world language) 
 ศิลปะ (arts) 
 คณิตศาสตร์ (mathematics)  
 เศรษฐศาสตร์ (economics)  
 วิทยาศาสตร์ (science)  
 ภูมิศาสตร์ (geography)  
 ประวัติศาสตร์ (history)  
 การปกครองและหน้าที่พลเมือง (government and civics)  

 
 
แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 

 ความตระหนักเก่ียวกับโลก (global awareness)  
 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (financial, 

economics, business and entrepreneurial literacy)  
 ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง (civic literacy)  
 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ (health literacy)  
 ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม (environmental literacy)  

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation)  
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation)  
 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) 
 การสื่อสารและการร่วมมือกัน (communication and collaborative) 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ 
 ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ 
 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ทักษะชีวิตและการท างาน  
 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
 การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการชี้น าตัวเอง 
 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
 การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด 
 ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ 
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ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ 21  
 มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษท่ี 21 
 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษท่ี 21 
 การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษท่ี 21 
 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 

 

 
ที่มา: ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

 
 จากกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 สรุปได๎วํา การเรียนสมัยใหมํต๎องไมํใชํการเรียนเพื่อความรู๎
แตํต๎องเป็นการเรียนเพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิด ทักษะ โดยสภาการศึกษาได๎สรุปออกมาเป็นคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 
21: ความต้องการก าลังคนยุค 4.0 เรียกวํา “หลัก 3Rs x 8Cs เด็กไทยในฝัน” ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.krusmart.com/student-3rs8cs/) 
 
 
 

 
 

http://www.krusmart.com/student-3rs8cs/
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 3Rs  
. Reading (อ่านออก) 
. (W)Riting (เขียนได้) 
. (A)Rithemetics (คิดค านวณเปน็) 

 
**  3Rs ยังหมายรวมถึง การเกิดนสิัยรักการอ่าน อ่านแล้วเกดิความสุนทรี มีความสุขกับการอ่าน สามารถอ่านจับ

ใจความเป็น เขียนวิจารณไ์ด้ เขยีนย่อความได้ เขียนสรุปความได้ เขียนได้หลากหลายรูปแบบ และการคิดค านวณ 
ต้องคิดเป็นนามธรรมไดด้้วย 

 
8Cs 
. Critical Thinking and Problem Solving (การคิดอย่างมวีิจารณญาณและการแก้ปัญหา)     
. Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
. Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม)   
. Collaboration, Teamwork and Leadership (ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า)  
. Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสาร สารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ) 
. Computing and ICT Literacy (คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 
. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 
. Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินัย คณุธรรม จรยิธรรม) 

 
 

ที่มา: สภาการศึกษา 
 
นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นที่ตํางกันออกไปถึง C ตัวที่ 8 โดยสภาการศึกษาก าหนดไว๎วํา Compassion ซ่ึง

หมายถึง ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม แตํในขณะที่มุมมองของ  เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผํองศรี 
วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ และณัฐวิทย์ พจนตันติ (2559: 217) จะเน๎น C ตัวที่ 8 คือค าวํา Change ซ่ึง
หมายถึง การเรียนรู๎อยูํกับการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังได๎กลําวถึง 2Ls ด๎วยวํา L 
ตัวที่ 1 คือ Learning (ทักษะการเรียนรู๎) และ L ตัวที่ 2 คือ Leadership (ภาวะผู๎น าและความรับผิดชอบ) เพ่ิมข้ึนมา
เป็น   3Rs, 8Cs, 2Ls s เป็นต๎น 
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3. จิต 5 ลักษณะส าหรับอนาคต 
 

 
การตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เป็นดัชนีบํงชี้ความต๎องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎ชีวิตของ

มนุษยใ์ห๎สามารถรับมือหรือเข๎ากันได๎กับการเปลี่ยนแปลงนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงจะต๎องเรียนรู๎วิธีการปรับเปลี่ยน
ความเป็นวิถีชีวิตเดิมให๎เข๎ากับสังคมที่ใหมํกวํา โดย Gardner (2007) ได๎พูดถึงการไมํได๎คิดเผื่อในเรื่องการปรับตัวให๎
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว๎วํา 

 
“...we elders have failed to provide convincing responses to 

critiques that embody a postmodern perspective…” 
 

“การศึกษา โดยเนื้อแท้จริงของมันแล้วคือ ปัญหาว่าด้วยจุดมุ่งหมายและคณุภาพของมนุษย”์ 
 

ด๎วยเหตุนี้เองเขาจึงได๎น าเสนอแนวคิดออกมาเป็น “จิต 5 ลักษณะส าหรับอนาคต” วําเป็นเครื่องมือหลักที่
ควรน ามาประยุกต์ใช๎กับการศึกษาเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะการใช๎ชีวิตในสังคมแหํงศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://16things21stcenturyskills.blogspot.com/) 
 

 
1. จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) 

 
เป็นการเชี่ยวชาญในการคิด เกี่ยวกับวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่ง การท างานอยํางสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนา

ทักษะและความเข๎าใจ นั่นคือ การตั้งมั่นจะเรียนรู๎ฝึกฝนทักษะให๎เชี่ยวชาญ รู๎ลึก รู๎จริง เข๎าใจอยํางถํองแท๎ ในระดับที่
เรียกกวํา เชี่ยวชาญ (Master)  

จิตด๎านนี้เกิดจากการฝึกฝนอยํางตํอเนื่องและมีวินัยเพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญให๎เป็นเลิศอยูํเสมอ โดยทั่วไป
คนเราจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะใช๎เวลาประมาณ 10 ปีเพื่อเรียนรู๎และฝึกฝนกํอนจะได๎ชื่อวําเป็น
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ผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ จริงๆ แตํส าหรับวิทยาการความก๎าวหน๎าที่มีอยูํในปัจจุบันนี้ ทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให๎เราอาจเกิดความเชี่ยวชาญได๎เร็วขึ้น 
 ความเชี่ยวชาญอาจเกิดจากการศึกษาในห๎องเรียน หรือจากการท างานหลัก หรือเป็นทักษะที่ได๎มาแฝงก็ได๎ 
แตํสุดท๎ายเมื่อบรรลุความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล๎ว การฝึกฝนและขัดเกลาความเชี่ยวชาญนั้นตํอไปเรื่อยๆ ยัง
เป็นเรื่องจ าเป็นและต๎องท าอยํางยิ่ง  

ดังนั้น ความเชี่ยวชาญประกอบด๎วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ การเรียนรู๎ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ และ
ความมีวินัยในตนเอง 
 และทุกวันนี้...ความเชี่ยวชาญมากกวําหนึ่งสาขาเป็นที่ต๎องการอยํางมาก 
 สิ่งที่พึงระวังคือ ผู๎ที่เชี่ยวชาญมากเกินไปมักจะมีความเชื่อและแนวปฏิบัติเดียวกันส าหรับใช๎กับทุกปัญหา ไมํ
วําจะเป็นเรื่องวิชาชีพหรือเรื่องสํวนตัว ท าให๎ผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญแตํฝึกฝนให๎เชี่ยวชาญอยูํเสมอ และไมํใฝ่เรียนรู๎เรื่อง
อ่ืนเพิ่มเติมอีก จะกลายเป็นผู๎ที่มีความรู๎เพียงสํวนเดียว ด๎านเดียว แตํไมํครอบคลุมเนื้อหาและทักษะเรื่องนั้นๆ อยําง
รอบด๎านจนรอบรู๎จริง อาจท าให๎คนที่ประกาศตัววําเป็นผู๎รู๎แบบสหวิทยาการคือคนที่รู๎เหมือนเป็ด คือไมํเชี่ยวชาญใน
ด๎านใดจริงสักอยํางนั่นเอง 
  

2. จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) 
 

เมอร์เรย์ เกลล์แมนน์ เจ๎าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ได๎กลําววํา “ในศตวรรษท่ี 21 จิตที่มีคุณค่ามากท่ีสุด
คือ จิตรู้สังเคราะห์ เป็นจิตที่ส ารวจแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย รู้ว่าอะไรส าคัญ รู้ว่าอะไรควรค่าแก่ความสนใจ 
โดยเฉพาะในยุคที่มีการอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีและสื่อใหม่โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของข้อมูล
อย่างมหาศาลตลอดเวลา การรู้จักฉลาดเลือกข้อมูลจึงเป็นทักษะที่จ าเป็น คนที่รู้จักสังเคราะห์ข้อมูลให้ตนเองได้เก่งจะ
กลายเป็นบุคลากรแถวหน้า และใครที่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่ายจะกลายเป็นครู นักการสื่อสารและ
ผู้น าที่ทรงคุณค่า” 
            

ลักษณะของคนที่มีจิตรู๎สังเคราะห์ ผู๎สังเคราะห์ต๎องมีความรู๎ความช านาญในเรื่องนั้นๆ เข๎าใจรูปแบบของการ
สังเคราะห์ มองเห็นภาพรวม และตระหนักวําสิ่งใดเหมาะส าหรับตนเองและผู๎ที่จะใช๎ประโยชน์จากงานสังเคราะห์นั้น
บ๎าง 
 จิตรู๎สังเคราะห์มีความจ าเป็นยิ่งส าหรับคนในศตวรรษที่ 21 ใครก็ตามที่ไมํมีทักษะนี้จะเหมือนคนที่มีแตํเนื้อหา 
แตํไมํสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ได๎ ดังแนวคิดของ Paulo Frere (1970: 57) ที่ได๎วิพากษ์บุคคลเหลํานี้ไว๎วํา 
 

“…deposits which the students patiently receive, memorize, and 
repeat. This is the "banking" concept of education, in which the scope 
of action allowed to students extends only as far as receiving, filing, 
and storing the deposits…” 
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แนวคิดนี้ของ Paulo Frere ได๎เปรียบคนไมํมีจิตรู๎สังเคราะห์เหมือนกับ Banking Concept of 
Education กลําวคือ เหมือนการฝากเงินเข๎าธนาคารแบบไมํได๎ดอกเบี้ย แคํสะสมเงินไว๎และไมํยอมถอนเงินนั้นมา
ลงทุนฉันใด การสะสมความรู๎เข๎าคลังสมองเพียงเพ่ือการทํองจ าก็ไร๎ประโยชน์ฉันนั้น 
 

3. จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) 
 
ผู๎ที่มีจิตสร๎างสรรค์จะแตกตํางจากผู๎เชี่ยวชาญทั่วไปตรงที่รู๎จักคิดนอกกรอบ รู๎จักแผ๎วถางทางใหมํขึ้นมา ยุคนี้ 

สังคมเราได๎มาถึงจุดที่เห็นคุณคําของผู๎พยายามสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ เฝ้าค๎นหาแนวคิดและแนวปฏิบัติใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง 
คนที่อยากมีจิตสร๎างสรรค์ต๎องมีบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่แข็งแกรํง มีความกระหายที่จะเสี่ยง ท๎าทายตํอ
อุปสรรค์ กล๎าที่จะล๎มและลุกขึ้นพร๎อมรอยยิ้มที่พร๎อมจะสู๎อีกครั้ง และเรียนรู๎จากความผิดพลาดนั้น เป็นต๎น 

ผู๎เรียนยุคใหมํต๎องมีทักษะสร๎างสรรค์สิ่งใหมํอยํางมีเหตุผล ทั้งนี้จิตนี้สามารถเกิดข้ึนได๎ด๎วยการตั้งค าถามใหมํ
ในค าตอบเดิม และการหาค าตอบใหมํในค าถามเดิม Gardner ได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับจิตสร๎างสรรค์ไว๎วํา คนที่ไมํมีทักษะ
นี้จะถูกครอบง าโดยกรอบแนวคิดและจารีตเกําๆ เดิมๆ และจะยึดติดกับแหลํงที่มานั้น โดยไมํคิดจะสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ
กวํา จนท าให๎ไมํสามารถรับมือกับสิ่งใหมํได๎ 
 

 
 
 

4. จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) 
 
ตั้งแตํแรกเกิด เด็กทารกสามารถรับรู๎ได๎ถึงมนุษย์คนอ่ืน สามารถแสดงออกวําสนใจใครํรู๎อะไรก็ตามที่มีหน๎าตา

หรือเสียงคล๎ายมนุษย์ ความผูกพันระหวํางแมํกับลูกมีแนวโน๎มที่จะพัฒนาในชํวงเดือนแรกๆ ธรรมชาติและความ
แนํนแฟ้นของความผูกพันนี้ จะเป็นตัวก าหนดความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนตลอดชีวิต  

ประสบการณ์สํวนตัว ทัศนคติของคนใกล๎ชิด และผู๎อาวุโสที่ใกล๎ชิดจะเป็นตัวก าหนดวํา เราจะชื่นชม เทิดทูน 
เคารพ เกลียด กลัว หลีกเลี่ยง ใครหรือไมํ 

ผู๎มีจิตเคารพสามารถเปิดใจต๎อนรับบุคคลและกลุํมที่หลากหลาย อยากพบ อยากท าความรู๎จักและชื่นชอบ
ผู๎คนจากแดนไกล จะเชื่อในคุณงามความดีของผู๎อื่น มอบความไว๎เนื้อเชื่อใจในเบื้องต๎น พยายามเชื่อมสัมพันธ์และไมํ
ดํวนตัดสินใจใคร โดยมีความเชื่อวํา "ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ดี และโลกจะน่าอยู่ขึ้นเมื่อคนเรารู้จักเคารพซึ่งกันและ
กัน"  
 สิ่งที่พึงระวังคือ คนที่มีจิตรู๎เคารพบางคนจะมีความล าเอียง การขาดขันติธรรม และบางคนจะมีความเคารพ
แบบจอมปลอมหรือที่เรียกวํา "ปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ" 
 ผู๎เรียนยุคนี้ต๎องมีทักษะเคารพความตําง ไมํวําจะเป็นความตํางด๎านลัทธิ ความเชื่อ ความคิด และเชื้อชาติ โดย
ผู๎ที่ไมํมีจติลักษณะนี้จะไมํได๎รับความเคารพจากคนอ่ืน และในที่สุดก็จะเป็นคนที่สังคมไมํต๎องการ หรืออาจจะเป็นคนที่
บํอนท าลายสังคม 
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5. จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) 
 

"เรารับผิดชอบต่อสิ่งที่ท ายังไม่พอ เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราไม่ได้ท า
ด้วย" 

-Jean Baptiste Moliere- 
 

การรู๎จักเคารพผู๎อื่นเป็นสิ่งที่สั่งสมตั้งแตํเด็ก จุดยืนทางจริยธรรมนั้นไมํได๎ขัดแย๎งกับแนวคิดเรื่องความเคารพ 
ทวําเป็นจุดยืนที่ซับซ๎อนส าหรับบุคคลกลุํมตํางๆ มากกวํา ผู๎มีจิตรู๎จริยธรรมจะสามารถนึกถึงตนเองในเชิงนามธรรมได๎ 
นอกจากนี้ ผู๎มีจิตรู๎จริยธรรมยังนึกถึงตนเองในบริบทที่เป็นสากล รับรู๎สิทธิและความรับผิดชอบในหน๎าที่ของแตํละคน 
และท่ีส าคัญคือ ผู๎มีจิตรู๎จริยธรรมต๎องประพฤติตนให๎สอดคล๎องกับสิ่งที่ยึดมั่น แม๎วําพฤติกรรมดังกลําวจะขัดกับ
ประโยชน์สํวนตนก็ตาม และเมื่ออายุมากข้ึน การรักษาจริยธรรมของตนให๎อยูํในกรอบยังไมํเพียงพอ แตํเราต๎องขยาย
ความรับผิดชอบให๎ครอบคลุมสังคมท่ีเราเป็นสมาชิกด๎วย 
 ผู๎เรียนยุคนี้ต๎องมีทักษะรู๎จริยธรรมคือ รู๎จัก เข๎าใจและมีความรับผิดชอบตํอบทบาทและสถานภาพของตนเอง
ในสังคม โดยปฏิบัติตามบทบาทและสถานภาพที่มีนั้นๆ โดยแตํละคนจะมีบทบาทและสถานภาพแตกตํางกันออกไป ผู๎
ที่ไมํมีทักษะนี้จะเป็นคนไร๎ความรับผิดชอบ ไร๎ศีลธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให๎สังคมเกิดความวุํนวายและไมํสงบสุข 
 
 จิต 5 ลักษณะส าหรับอนาคต สามารถสรุปออกมาได๎ ดังภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
(ท่ีมาของภาพ: http://www.thailandonlinefocus.com/focus/article_detail/746/) 
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บทท่ี 3 
แนวคิดการเรียนรู้ 

 
 

  ในศตวรรษกํอนหน๎านั้นมีทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู๎ และกระบวนการสอนใหมํ 
ๆ เกิดข้ึน ทฤษฎีที่ได๎รับความนิยมและกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด๎านการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก 
ยกตัวอยํางเชํน ทฤษฎีการสร๎างความรู๎ (Constructivism) และทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ นอกจากนี้ ยัง
มีผลการวิจัยทางด๎านสมอง (Brain research) ซึ่งให๎มุมมองเก่ียวกับการเรียนรู๎และการจัดการเรียนการสอน
ที่แตกตํางไปจากเดิม จากการสอนที่เน๎นให๎ครูเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ให๎แกํผู๎เรียน โดยอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวและจิตวิทยาการสอนสํวนตัว มาเป็นการให๎ครูน าความรู๎ทางด๎านจิตวิทยาของการเรียนรู๎มาใช๎ใน
การจัดเตรียมการสอนการสอน โดยมุํงเน๎นเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น (Instruction) ดังนั้น การ
เรียนรู๎ในศตวรรษนี้ จึงเป็นกระบวนการที่ผู๎เรียนจะต๎องเรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 

 
 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

 
การเรียนรู้ (Learning)  เป็นกระบวนการที่ท าให๎คนเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด คนเราสามารถ

เรียนรู๎ได๎จากการได๎ยิน การสัมผัส การอําน และการใช๎เทคโนโลยี และการเรียนรู๎ของผู๎เรียนสํวนใหญํในทุกวันนี้ มักจะ
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ที่ผู๎สอนน าเสนอ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน โดยที่ผู๎สอนจะเป็นผู๎ที่
สร๎างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดนจะท าให๎เกิดในรูปแบบใดก็ได๎เชํน บรรยากาศของความเป็น
กันเอง บรรยากาศของความเข๎มงวดกวดขัน บรรยากาศของความไมํมีระเบียบวินัย หรือบรรยากาศของความ
สนุกสนาน เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ผู๎สอนจะเป็นผู๎จัดการ ผู๎สร๎าง ผู๎จัดวางเงื่อนไขและสถานการณ์การเรียนรู๎ดังที่กลําวมา
ให๎กับผู๎เรียน ท าให๎ผู๎สอนจะต๎องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอนเพ่ือให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนแตํละกลุํมที่จะไปสอน
เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

มนุษย์สามารถรับข๎อมูลโดยผํานเส๎นทางการรับรู๎ 3 ทาง นั่นคือ แบํงเป็นกลุํมตามการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎีได๎
เป็น 3 กลุํม ได๎แกํ 

1. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
2. ปัญญานิยม (Cognitivism) 
3. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) 
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(ท่ีมาของภาพ: http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2015/08/25) 
 

1) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 

พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มองผู๎เรียนเหมือนกับ กระดานชนวนที่ว่างเปล่า โดยผู๎สอนจะเป็นผู๎ที่
เตรียมประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียนเพ่ือสร๎างประสบการณ์ใหมํให๎กับผู๎เรียน อาจจะกระท าประสบการณ์นั้นซ้ าๆ จน
กลายเป็นพฤติกรรม และผู๎เรียนก็จะท าสิ่งที่ได๎รับฟังจากผู๎สอน แตํจะไมํได๎เป็นผู๎คิดริเริ่มหาหนทางด๎วยตนเอง ไมํวําจะ
เป็นการริเริ่มเพ่ือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งตํางๆ ให๎ดีขึ้น  
 
        สรุปแนวคิดของกลุํมนี้ได๎วํา การเรียนรู ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมหรือจากการฝึกหัด หรือดังแนวคิดของ Driscoll (1994) ได๎ให๎
ความหมายของการเรียนรู๎ไว๎วํา เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรพฤติกรรมที่ท าให๎เกิดปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียน
กับสิ่งแวดล๎อม  
 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎นี้เริ่มตั้งแตํเริ่มต๎นศตวรรษที่ 20 และศึกษาครั้งแรกกับสัตว์ในห๎องทดลอง 
บทบาทของผู๎เรียนจะมีทั้งการรับรางวัลและการลงโทษ ในขณะที่ครูเป็นผู๎บริหารจัดการรางวัลและการลงโทษ อัน
ประกอบด๎วย แบบฝึกหัดและการฝึกปฏิบัติ โดยบทบาทของนักออกแบบการสอนหรือครูผู๎สอนของแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู๎นี้คือ เป็นการสร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีให๎ผู๎เรียนต๎องลงมือท าซ้ าๆ เป็นการชี้น าให๎มีการตอบสนองที่งํายๆ และมีการ
ติดตามด๎วยการให๎ผลย๎อนกลับทันที 
 
 
 
 
 

http://celt.li.kmutt.ac.th/wp/index.php/2015/08/25
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2) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม  
 

พุทธินิยม (Cognitivism) แนวคิดของนักคิดกลุํมนี้จะเริ่มขยายขอบเขตของความคิดที่เน๎นทางด๎าน
พฤติกรรมออกไปสูํกระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของสมอง นักคิดกลุํมนี้เชื่อวํา การเรียนรู๎ของ
มนุษย์ไมํใชํเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองตํอสิ่งเร๎าเพียงเทํานั้น แตํการเรียนรู๎ของมนุษย์มีความ
ซับซ๎อนยิ่งกวํานั้น เพราะการเรียนรู๎เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจาก การสะสมข๎อมูล การสร๎างความหมายและ
ความสัมพันธ์ของข๎อมูล และการดึงข๎อมูลออกมาใช๎ในการกระท าและการแก๎ปัญหาตํางๆ  

 

สรุปแนวคิดของกลุํมนี้คือ การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ในการที่จะสร๎างความรู๎
และสร๎างความเข๎าใจให๎แกํตนเอง เป็นระดับของการถํายโยงความรู๎และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู๎มาแล๎วไปสูํบริบท
และปัญหาใหมํๆ ดังแนวคิดของ Mayer (2002) ที่ได๎ให๎ความหมายของการเรียนรู๎ไว๎วํา เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู๎
ของผู๎เรียน ทั้งด๎านปริมาณและด๎านคุณภาพ คือนอกจากผู๎เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู๎เพ่ิมขึ้นมาแล๎ว ยังสามารถจัดรวบรวม
และเรียบเรียงสิ่งที่ได๎เรียนรู๎เหลํานั้นให๎เป็นระเบียบ เพ่ือที่จะสามารถเรียกกลับมาใช๎ได๎ในเวลาที่ต๎องการ 

 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎นี้เริ่มตั้งแตํ 1950s 1960s 1970s โดยศึกษาการเรียนรู๎ของมนุษย์ใน

ห๎องทดลอง ซึ่งบทบาทของผู๎เรียนจะเป็นผู๎รับข๎อมูลขําวสาร และบทบาทของผู๎สอนจะเป็นผู๎น าเสนอข๎อมูลขําวสารใน
รูปแบบตํางๆ ตามแนวคิดนี้ ข๎อมูลขําวสารจะถูกถํายทอดโดยตรงจากครูผู๎สอนไปยังผู๎เรียน โดยบทบาทของครูจะเป็น
ผู๎สร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎ผู๎เรียนดูดซับข๎อมูลขําวสารเหลํานั้นผํานสื่อการสอนตํางๆ อาทิ ต าราเรียน การ
บรรยายในห๎องเรียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นต๎น 
 

 
 
 

3) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา 
 
 การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) มีหลักแนวคิดที่เชื่อวํา การเรียนรู๎ ของ
ผู๎เรียนจะเกิดข้ึนไมํใชํเป็นเพียงการจดจ ามาเทํานั้น แตํจะประกอบด๎วยการน าประสบการณ์เดิมหรือความรู๎ความเข๎าใจ
เดิมที่ตนเองมีมากํอน มาสร๎างเป็นความรู๎ความเข๎าใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งแตํบุคคลจะสร๎าง
ความหมายที่แตกตํางกันออกไป เพราะมีประสบการณ์หรือความรู๎ความเข๎าใจเดิมที่แตกตํางกัน แตํก็จะมีหลักที่ส าคัญ
คือ ผู๎เรียนจะต๎องสร๎างความรู๎ขึ้นเอง โดยครูเป็นแคํเพียงผู๎ชํวยหาวิธีการจัดการข๎อมูลขําวสารที่มีความหมายแกํผู๎เรียน
หรือให๎โอกาสผู๎เรียนได๎มีโอกาสค๎นพบด๎วยตนเอง  
 
 สรุปแนวคิดของกลุํมนี้คือ การเรียนรู้ เป็นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู๎เรียน โดยที่ผู๎เรียนเป็น
ผู๎สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง โดยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล๎อมหรือสารสนเทศใหมํที่ได๎รับ มา
เชื่อมโยงกับความรู๎ความเข๎าใจที่มีอยูํเดิม แล๎วมาสร๎างเป็นความเข๎าใจของตนเอง หรือเรียกวําเป็นโครงสร๎างทาง
ปัญญา (Cognitive structure) นั่นคือ ความรู้ นั่นเอง 
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 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู๎นี้เริ่มตั้งแตํ 1980s และ1990s โดยศึกษาการเรียนรู๎ของมนุษย์ในสภาพการ

เรียนรู๎ที่แท๎จริงเพ่ิมมากข้ึน โดยบทบาทของผู๎เรียนจะเป็นผู๎ที่ลงมือกระท า ในขณะที่บทบาทของผู๎สอนจะเป็นเพียงผู๎
แนะแนวทางเทํานั้น และเป็นผู๎ที่สร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีผู๎เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์อยํางมีความหมายกับเนื้อหาทางวิชาการ   
 

 Behaviorism Cognitivism Constructivism 
1. การเกิดการเรียนรู้ - เกิดขึ้นจากการ

สังเกต 
= เกิดขึ้นจาก
การคิดวิเคราะห ์

- เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ชีวิต 

 
2. ปัจจัยท่ีสง่ผล 

ต่อการเรียนรู้ 
- การเสรมิแรง - ความรู ๎

- ประสบการณเ์ดิม 
- สภาพแวดล๎อมของ

สังคม 
- ข๎อตกลงของสังคม 
 

3. การเกิดกา
ถ่ายทอด 

- การตอบสนอง 
- สิ่งเร๎า 

- การเรียนรู๎ซ้ าๆ   
จากผู๎รู ๎

- การขัดเกลาทาง
สังคม 

 
4. บทบาท 

ของความจ า 
- สิ่งที่ชํวยย้ าเตือน 
- สิ่งที่ท าไปแล๎วจะได๎

สิ่งดีหรือ ไมํดตีอบ
แทน 

 

- การเก็บข๎อมูล 
- การแก๎ไขปัญหา 
- การไขรหสั 

- การรวมกันของ
ความรู๎เดิมและ
ความรู๎ใหม ํ

5. การเรียนรู้ท่ีควร
จัดตามทฤษฎ ี

- จัดการเรยีนรูผ๎ําน
การจัดงาน 

- การให๎เหตุผล 
- การบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
- การแก๎ไขปัญหา 
 

- การเข๎าสังคม 
- การสร๎างปัญหาให๎

รํวมกันแก๎ไข 

6. ตัวอย่างการจัด 
การเรียนรู้ 

= ทํองสูตรคณู 
= ตารางธาต ุ
= การให๎รางวัลเมื่อ

สอบไดค๎ะแนนด ี
= การลงโทษ 

เมื่อมาสายโดยการ
หักคะแนน 
 

= การถามเพื่อให๎
นักเรียนลองคิด
วิเคราะหด์๎วยตัวเอง 

= การอธิบายการเกิด
ของปรากฏการณ ์

= การจ าลอง
สถานการณ ์

= การท าโครงงาน
เป็นกลุํม 
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รูปแบบการเรียนรู้ 
 

 
ในปัจจุบัน การเรียนรู๎สามารถจ าแนกออกได๎อีกเป็นแนวทางในการเรียนรู๎ได๎ 6 รูปแบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ที่

ตอบสนองตํอการสร๎างเสริมด๎วยตัวผู๎เรียนเอง กลําวคือ เป็นรูปแบบตามแนวทางที่เกิดการเรียนรู๎โดยการถูกกระตุ๎นให๎
รับรู๎เพ่ือรับสาร และน าเอาประสบการณ์และความเข๎าใจมาใช๎ประมวลผล เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ทางความคิด นับเป็นการ
กํอเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง ซึ่งการศึกษาทั้ง 6 รูปแบบ (ศิโรฒน์ คล๎ามไพบูลย์, 2544) ประกอบด๎วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพรูปแบบการเรยีนรู้ 6 รูปแบบ 
 

การเรียนรู๎ทั้ง 6 รูปแบบจะมีการเรียนรู๎ได๎ในรูปแบบที่แตกตํางกันออกไป ซึ่งแตํละแบบจะให๎ผลการเรียนรู๎ 
ประสบการณ์ และการตีความที่แตกตํางออกไป โดยผู๎เรียนจะเป็นผู๎ที่เลือกการรับรู๎ตามกฎเกณฑ์ในการเรียนรู๎ตามแตํ
ความถนัดของตน ซึ่งการเรียนรู๎จะเริ่มจากการรับรู๎จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 และจะถูกแปลความหมายตาม
ประสบการณ์ของผู๎รับรู๎ และเกิดการสร๎างความคิดรวบยอด และปฏิกิริยาการตอบสนองในการเรียนรู๎ จนเกิดเป็น
ความรู๎ใหมํๆ ขึ้นมา ซึ่งการเรียนรู๎ในรูปแบบตํางๆ เหลํานี้จะมีการกลําวลงไปในรายละเอียดตามทฤษฎี ทั้งในเรื่องของ
ลักษณะเฉพาะ การเข๎าใช๎งาน และความต๎องการของพ้ืนที่การเรียนรู๎ในรูปแบบตํางๆ เพ่ือจ าแนกความสัมพันธ์ของ
การเรียนรู๎ทั้ง 6 รูปแบบ โดยแตํละรูปแบบมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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1) การเรียนรู้โดยผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 เป็นลักษณะของการสื่อสารผํานผู๎สํงสารและผู๎รับสาร โดยมีห๎องเรียนเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร พื้นที่
ห๎องเรียนจะประกอบไปด๎วย พื้นที่ส าหรับการสอน สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการสอน 
และในปัจจุบันจะเพ่ิมเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด๎วย 

 
2) การเรียนรู้โดยผ่านการอภิปราย  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 เป็นลักษณะของการที่บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไปพูดแสดงความรู๎ความคิดเห็นกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎และความคิดเห็น หรืออาจเพื่อเสนอแนะแนวทางแก๎ไขปัญหาและด าเนินการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง การอภิปรายจึงมีความส าคัญในการที่ชํวยให๎เกิดความคิดท่ีกว๎างขวางขึ้น และสามารถตัดสินใจแก๎ไข
ปัญหาเรื่องตํางๆ ได๎ 
 
 



27 
 

3) การเรียนรู้โดยผ่านการยกตัวอย่าง  
 การเรียนรู๎ผํานการยกตัวอยํางหรือการเรียนรู๎ผํานการจัดนิทรรศการ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ผําน
การน าวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อมาผสมผสารกัน เชํน ภาพ ของจริง ของจ าลอง เอกสาร สไลด์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพ่ือให๎ผู๎
ดูสนใจและเข๎าใจเนื้อหาของนิทรรศการได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู๎ที่ใกล๎เคียงกับประสบการณ์ตรง โดยที่ผู๎ชม
สามารถรับรู๎ได๎จากประสาทสัมผัสครบทั้งห๎าด๎าน 

 
4) การเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบตัิจริง 

 เป็นการใช๎ทักษะการคิดเพ่ือค๎นหาค าตอบในสถานการณ์ตํางๆ โดยอาศัยประสบการณ์ และการฝึก
ปฏิบัติจริง เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและจัดการภาวะตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม และเป็นการเรียนรู๎ที่เรียก
ได๎วํา ผู๎รับสารจะรับสารได๎อยํางรวดเร็วและจดจ าได๎นานที่สุด  
 

5) การเรียนรู้โดยผ่านการคน้คว้า 
 การค๎นคว๎า หมายถึง การหาข๎อมูลเพื่อตอบค าถามปัญหา และเพ่ือยืนยันข๎อมูลของการด าเนินการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ในรูปแบบตํางๆ จากการตั้งปัญหาและความสงสัย เป็นการด าเนินการทาง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาค าตอบ ซึ่งสถานที่ที่เหมาะส าหรับการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบนี้มีหลายหลายทาง
ที่จะสามารถเข๎าถึงได๎ อาทิ ห๎องสมุด แหํงบริการสารสนเทศ การค๎นคว๎าหาความรู๎โดยการสอบถามจากผู๎รู๎ เป็นต๎น 
 

6) การเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยี 
 การเรียนรู๎ผํานทางเทคโนโลยี (e-learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู๎ที่
เป็นอยูํเดิมไปอยํางสิ้นเชิง มาเป็นรูปแบบการเรียนที่ใช๎เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า เชํน อินเทอร์เน็ต วีดีทัศน์ เป็นต๎น มาเป็น
สื่อกลางในการเรียนการสอน ดังนั้น การเรียนรู๎รูปแบบนี้จึงหมายรวมถึง การเรียนทางไกล การเรียนผํานเว็บ 
ห๎องเรียนเสมือนจริง เข๎าไปด๎วย ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางของการเรียนรู๎  
 
 

 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
การจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการ

เรียนรู๎ได๎เต็มตามศักยภาพ ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องรู๎จักผู๎เรียนครอบคลุมและรู๎จักอยํางรอบด๎าน และสามารถ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู๎ได๎สอดคล๎องกับผู๎เรียน 

 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให๎ความส าคัญกับผู๎เรียน สํงเสริมให๎

ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล๎องกับความสามารถและความต๎องการของตนเอง เพ่ือที่ผู๎เรียนจะ
ได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่ ซึ่งทุกวันนี้อยากให๎ผู๎สอนได๎ลองส ารวจดูวํา เรามีการเปิดโอกาสให๎กับผู๎เรียน
ในเรื่องตํางๆ เหลํานี้บ๎างหรือไมํ อาทิ... 
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. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเนื้อหาสาระที่สนใจเองหรือไม่  

. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่  

. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดเองหรือไม่ 

. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เป็นคนสืบหาข้อมูลและรวบรวมความรู้เองหรือไม่ 

. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่  
 
ในเรื่องของการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ทิศนา แขมมณี (2543) ได๎น าเสนอแนวคิด

เอาไว๎ โดยกลําววําในการจัดการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ จะเน๎นที่การเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในด๎าน
ตํางๆ ให๎มากท่ีสุดโดยบอกเอาไว๎วํา กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในหลากหลายด้าน 
ดังตํอไปนี้ 

 
. มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย (physical participation)  

 เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือชํวยให๎ประสาทการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ตื่นตัว พร๎อมที่จะรับข๎อมูลและการเรียนรู๎ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น เพราะการรับรู๎เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู๎ ถ๎าผู๎เรียนอยูํ
ในสภาพที่ไมํพร๎อม แม๎จะมีการให๎ความรู๎ที่ดีๆ ผู๎เรียนก็ไมํสามารถจะรับได๎ ตัวอยํางเชํน ถ๎าปลํอยให๎ผู๎เรียนนั่งนานๆ 
ในไมํช๎าผู๎เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืนๆ แตํถ๎าให๎มีการเคลื่อนไหวทางกายบ๎างก็จะท าให๎ประสาทการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนตื่นตัวและพร๎อมที่จะรับและเรียนรู๎สิ่งตํางๆได๎ดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดให๎ผู๎เรียน ควรเป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียน
เคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัย ระดับความสนใจ และกิจกรรมการเรียนรู๎นั้นๆ 
 

. มีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา (intellectual participation)  
 เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาคือ กิจกรรมที่ท๎าทายความคิดของผู๎เรียน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ๎นสมองของผู๎เรียนให๎เกิดการคิด โดยเรื่องท่ีน ามาให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมต๎องไมํยากเกิน
จะคิดได๎ หรือไมํงํายเกินไปจนท าให๎ผู๎เรียนหมดสนุกที่จะคิด 
 

. มีส่วนร่วมทางด้านสังคม (social participation)  
 เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว เนื่องจากการ
เรียนรู๎ของคนเรามีอยูํหลากหลายแบบ การเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันเป็นหมูํคณะ การเรียนรู๎ที่จะปรับตัวเข๎ากับผู๎อ่ืน 
เรียนรู๎ที่จะปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมตํางๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน
จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ทางด๎านสังคมทั้งเรื่องของการท างาน และการใช๎ชีวิตประจ าวันในเรื่องอ่ืนๆ ด๎วย 
 

. มีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ (emotional participation)  
 เป็นกิจกรรมที่สํงผลตํออารมณ์และความรู๎สึกของผู๎เรียน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความหมายตํอผู๎เรียน โดยปกติ
แล๎ว การมีสํวนรํวมทางอารมณ์มักเกิดข้ึนพร๎อมกับกิจกรรมอ่ืนๆ อยูํแล๎ว ดังนั้น ในทุกครั้งที่ครูให๎ผู๎เรียนเคลื่อนที่ 
เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม จะท าให๎ผู๎เรียนจะเกิดอารมณ์และความรู๎สึกบางอยํางตามมาด๎วยเสมอ อาจเป็นความ
พอใจ ไมํพอใจ หรือเฉยๆ ก็ได๎ การรู๎จักสังเกตและศึกษาอารมณ์ของผู๎เรียนไว๎ จะสามารถท าให๎การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ท าได๎เหมาะสมกับผู๎เรียนได๎มากข้ึน และตรงตามความต๎องการของผู๎เรียนได๎ดียิ่งขึ้นด๎วย 
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จากแนวคิดที่กลําวถึงข๎างต๎นเป็นที่มาของ “CIPPA” ซึ่งเป็นการระบุ องค์ประกอบส าคัญในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
C -  Construct 
I  -  Interaction 
P -  Physical Participation 
P  -  Process Learning 
A  -  Application 
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Construct = การสร๎างความรู๎ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรรค์สร๎างความรู๎

(Constructivism) โดยครูสร๎างกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีโอกาส
สร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมทาง
สติปัญญา 
 

Interaction = การมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่นหรือสิ่งแวดล๎อมรอบตัว กิจกรรมการเรียนรู๎
ที่ดีจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล
และแหลํงความรู๎ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ทางสังคม 

 
Physical 
Participation  

= การให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เคลื่อนไหวรํางกายโดยการท ากิจกรรมใน
ลักษณะตํางๆ เป็นการชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมทางกาย 
 

Process Learning  = การเรียนรู๎กระบวนการตํางๆ กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ดีควรเปิดโอกาส
ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการตํางๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น เชํน 
กระบวนการแสวงหาความรู๎ กระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา 
กระบวนการกลุํม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต๎น การเรียนรู๎
กระบวนการเหลํานี้เป็นสิ่งส าคัญเชํนเดียวกับการเรียนรู๎เนื้อหา และ
ชํวยให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมทางด๎านสติปัญญาอีกด๎วย 
 

Application = การน าความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประโยชน์จากการเรียน โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เชื่อมโยงระหวําง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง ซึ่งจะท าให๎การเรียนรู๎มีประโยชน์และมี
ความหมายกับผู๎เรียน 
 

 
 

ตัวอย่างแนวคิดการเรียนรู้แบบต่างๆ  

 
หลักการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2553 ได๎กลําววํา เป็น

การพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
ถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค์จรรโลง ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ การ
สร๎างองค์ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อม สังคม การเรียนรู๎ และปัจจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎ได๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
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เมื่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นี้ได๎เปลี่ยนรูปแบบของการสอนมาเป็นการเรียนรู๎ และเน๎นผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู๎แทนที่ผู๎สอนจะเป็นคนสอนหรือให๎ข๎อมูลเนื้อหาเหมือนที่ผํานมา  ดังนั้น การจัดการเรียนการ
สอนหรือแนวคิดการเรียนรู๎ในศตวรรษนี้จึงต๎องมีแนวคิดที่จะต๎องสอดรับกับความต๎องการของผู๎เรียน และสิ่งที่มุํงหวัง
ที่จะพัฒนาให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คนในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิดแบบองค์รวม การเรียนรู๎
รํวมกัน การท างานเป็นทีม การแสวงหาความรู๎ และการสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง เป็นต๎น ผู๎เขียนจึงขอยกตัวอยําง
แนวคิดการจัดการเรียนรู๎ที่นําสนใจไว๎พอสังเขป ดังนี้ 

 
 
 

1) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย การเรียนรู๎ตามอัธยาศัยเป็นวิธีเรียนรู๎ในการท างานโดยไมํต๎องใช๎ระเบียบเครํงครัด ไมํต๎อง
เตรียมการ และไมํต๎องมีตารางเวลา หากเปรียบเทียบกันแล๎ว การเรียนรู๎แบบทางการเหมือนกับการข้ึนรถโดยสาร
ประจ าทาง คนขับเป็นผู๎ตัดสินใจวําจะไปทางไหน ผู๎โดยสารเพียงแคํนั่งไปตามทาง แตํการเรียนรู๎ตามอัธยาศัย
เหมือนกับการข่ีจักรยาน คนขี่จะเป็นผู๎เลือกที่หมาย ความเร็ว และเส๎นทาง ผู๎ขี่สามารถใช๎เวลาชื่นชมทัศนียภาพ
ระหวํางทางได๎ตลอด หรืออาจจะแวะซื้อของกิน กินกาแฟตรงไหนเมื่อไรก็ได๎ นั่นคือ การเรียนรู๎ตามอัธยาศัย จะเอ้ือให๎
ผู๎เรียนก าหนดและเลือกวิธีการเรียนด๎วยตัวเอง สามารถเรียนได๎ตลอดเวลา  
 
 ลักษณะ ของการเรียนรู๎แบบนี้จะแตกตํางไปจากการเรียนรู๎แบบทางการคํอนข๎างมาก เพราะการ
เรียนรู๎แบบทางการมักจัดขึ้นในห๎องเรียน แตํการเรียนรู๎ตามอัธยาศัยนั้นเกิดขึ้นได๎ทุกที่ ทั้งที่บ๎านหรือที่ท างาน 
สภาพแวดล๎อมแบบนี้ท าให๎การเรียนรู๎ไมํมีขอบเขตและไมํจ าเป็นจะต๎องมีใครมาคอยบริหารจัดการการเรียนรู๎ นั่นคือ
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เป็นการเรียนรู๎ที่เป็นความรับผิดชอบของผู๎เรียนเอง และเครื่องมือส าหรับการเรียนรู๎แบบนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ
อินเทอร์เน็ต 
 
 ประเภท ของการจัดการเรียนรู๎แบบนี้ Schugurensky (2008) เสนอวํามี 3 ประเภท ได๎แกํ 1) การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed learning) เป็นการเรียนรู๎ที่ก าหนดโดยผู๎เรียนและไมํจ าเป็นต๎องได๎รับความ
ชํวยเหลือจากผู๎สอน เป็นเรื่องของความตั้งใจ เพราะมีจุดมุํงหมายบางอยํางที่ต๎องการจะเรียนรู๎ 2) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ (Incidental learning) เป็นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมิได๎มีความตั้งใจมากํอนวําจะต๎องเรียนรู๎ในสิ่งนั้น แตํเมื่อ
ได๎รับประสบการณ์เหลํานั้นมาก็จะท าให๎เขารับรู๎ได๎วําเขาได๎เรียนรู๎แล๎ว เรียกได๎วํา ไมํตั้งใจแตํรู๎สึกตัว (unintended 
but conscious) 3) การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการรู๎ในคุณคํา ทัศนคติ พฤติกรรม หรือทักษะตํางๆ ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 กรณีตัวอย่าง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขอยกตัวอยํางกิจกรรมของ NASA เป็นการเรียนรู๎นอกชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมการศึกษาตามอัธยาศัยเก่ียวกับโลกวิทยาศาสตร์ที่เรียกวํา Earth System Science 
(ESE) ของ NASA ได๎เปิดโอกาสให๎คนทุกวัยได๎มาเรียนรู๎ตามความสนใจ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในแหลํงความรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร์นี้ มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบคือ 1) ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ได๎แกํ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ท๎องฟ้าจ าลอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า เป็นต๎น       2) พ้ืนที่ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ได๎แกํ สวนสาธารณะ ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติ อนุสรณ์สถาน โบราณสถาน เป็นต๎น 3) สื่อผสม ได๎แกํ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต สื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นต๎น   4) กลุ่มเยาวชน ได๎แกํ ลูกเสือ อนุกาชาด เป็นต๎น 5) กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ได๎แกํ ศูนย์ผู๎สูงอายุ 
องค์กรประชาชน สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นต๎น และ 6) ห้องสมุด 
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ความส าคัญ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบนาทีตํอนาทีในทุกวันนี้ รูปแบบการเรียนรู๎
แบบเดิมๆ คือครูที่มีแตํความรู๎ตายตัวมาป้อนมาสอนให๎เด็กก็ไมํตอบสนองความเป็นไปของสังคมอีกตํอไปแล๎ว เพราะ
ความรู๎ความเข๎าใจเป็นพลวัตมากขึ้น เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การเรียนด๎วยวิธีป้อนความรู๎ทางเดียว
เหมือนเดิมมีแตํจะท าให๎เด็กไมํมีความรู๎ที่จะน าไปใช๎ได๎ แถมยังบั่นทอนความรู๎สึกกระหายใครํรู๎ของผู๎เรียนซึ่งเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่สุดของการเรียนไปอีกด๎วย ในเมื่อยุคสมัยนี้ เราทุกคนสามารถสืบค๎นข๎อมูลความรู๎ได๎อยํางรวดเร็วและงํายดาย 
และเม่ือเราเปิดพ้ืนที่ให๎ทุกคนสามารถพาตัวเองเข๎าไปประสบกับสิ่งตํางๆ โดยตรง แล๎วตกผลึกความคิดที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ กํอนจะเข๎าสูํกระบวนการ แล๎วสรุปออกมาเป็นทฤษฎีเพ่ือน าไปปฏิบัติในชีวิตจริง ท าให๎การเรียนรู๎จึงมี
พลังและเห็นผลชัดเจน  
 ลักษณะ การเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงจะมีได๎มากมายหลายรูปแบบ เชํน การอํานหนังสือ การดูวีดี
ทัศน์ การสนทนาพูดคุย การทดลอง การทบทวน ไตรํตรอง นั่นหมายรวมถึง การน าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาครุํนคิด 
ใครํครวญ แล๎วเรียนรู๎จากสิ่งนั้นๆ เชํน เขียนบันทึกสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ การสนทนาหรือการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เป็น
ต๎น 
 แนวคิด ของการเรียนรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์เป็นแนวคิดของ David Kolb โดยได๎เผยแพรํรูปแบบ
การเรียนรู๎ของเขาในปี 1984 โดยทฤษฎีการเรียนรู๎เชิงประสบการณ์ของ Kolb ท างานได๎สองระดับคือ วัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 ขั้นตอน และ รูปแบบการเรียนรู้ 4 รูปแบบ โดยหลักของทฤษฎีของ Kolb นี้สํวนใหญํจะเก่ียวข๎องกับ
กระบวนการคิดภายในของผู๎เรียน ดังภาพ 
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 ขั้นตอน การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพจะเห็นได๎เมื่อบุคคลด าเนินไปในวัฏจักรสี่ขั้นตอน นั่นก็คือ 1) มี
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม 2) สังเกตและสะท๎อนประสบการณ์ 3) สร๎างแนวคิดวิเคราะห์หรือแนวคิดรวบยอด และ 
4) ทดสอบสมมติฐานสถานการณ์ในอนาคตอันจะสํงผลให๎เกิดประสบการณ์ใหมํๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (ท่ีมาของภาพ: https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html) 
  

สรุป กระบวนการเรียนรู๎นี้เป็นการเรียนรู๎ที่เหมาะส าหรับเด็กซ่ึงเป็นวัยแหํงการเรียนรู๎เพราะจิตใจของ
พวกเขาเต็มไปด๎วยความอยากรู๎อยากเห็น ความสนุกที่จะได๎ทดลอง และไมํกลัวที่จะท าผิดพลาด ดังนั้น การใช๎
กระบวนการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์นี้จึงไมํเพียงเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทํานั้น แตํยังเหมาะกับลักษณะที่
แท๎จริงของเด็กๆ อีกด๎วย 

2) การเรียนรู้จากการลงมือท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://parnward8info.wordpress.com) 
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 ความหมาย Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนได๎ลงมือกระท า และได๎ใช๎
กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาได๎กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู๎ภายใต๎สมมติฐาน 2 ประการคือ การเรียนรู๎
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และคนแตํละคนมีแนวทางในการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน โดยความรู๎ที่ได๎เกิด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนต๎องได๎มีโอกาสลงมือกระท ามากกวําฟังเพียงอยํางเดียว เกิดการเรียนรู๎จากการ
อําน การเขียน การโต๎ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการคิดขั้นสูง ได๎แกํ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินคํา 
 
 แนวคิด Action Learning สามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ในองค์กรได๎อยํางมี ประสิทธิผล
อยํางมาก เพราะวํามิได๎เรียนรู๎เฉพาะแนวคิดทฤษฎีเพียงอยํางเดียว แตํยังน าประเด็น ปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จริงมาเข๎ากระบวนการคิดวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาด๎วย ซึ่งประโยชน์โดยตรงคือ ผู๎เรียนจะมีความรู๎ความเข๎าใจ
แนวคิดลึกซึ้งมากกวําการเรียนในต าราหรือจากผู๎สอนเพียงด๎านเดียว เพราะได๎สัมผัสใกล๎ชิดกับสภาพจริง ซึ่งสอดคล๎อง
กับแนวคิดท่ีเรียกวํา Learning by doing คือการเรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติจริงนั่นเอง 
 
 ลักษณะ การจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning หรือการเรียนรู๎ผํานการลงมือท าสามารถสรุป
ออกมาได๎ ดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2548) 

. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางการคิดและแก๎ปัญหา 

. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ 

. ผู๎เรียนสร๎างองค์ความรู๎และจัดระบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียน สร๎างองค์ความรู๎ สร๎างปฎิสัมพันธ์ รํวมมือกัน 

. ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎หน๎าที่ความรับผิดชอบรํวมกัน และเรื่องวินัยในการท างาน  

. เป็นกระบวนการสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนอําน พูด ฟัง คิด 

. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นทักษะการคิดข้ันสูง 

. เป็นกิจกรรมที่ให๎ผู๎เรียนบูรณาการข๎อมูลสูํการสร๎างความคิดรวบยอด 

. ผู๎สอนจะเป็นผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนปฏิบัติด๎วยตนเอง 

. ความรู๎เกิดจากประสบการณ์ สร๎างองค์ความรู๎และสรุปของผู๎เรียนเอง 
 
 กรณีศึกษา การเรียนรู๎แบบ Action Learning กับการประยุกต์ใช๎จริง หากเป็นในห๎องเรียนอาจเห็น
ภาพได๎ชัด แตํผู๎เขียนอยากยกตัวอยํางการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนเราตัวอยํางเชํน บริษัท Motorola ใน
สหรัฐอเมริกา ที่เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับในการน าแนวคิดการเรียนรู๎ผํานการ
ปฏิบัติมาประยุกต์ใช๎ในองค์กร โดยเน๎นไปที่การพัฒนาคน ทีมและองค์การ ซึ่งน ามาใช๎ผํานกระบวนการที่ เรียกวํา 
The Motorola GOLD Press เป้าหมายเพ่ือรักษาความได๎เปรียบในการแขํงขันทางธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 
โดยจุดเริ่มต๎นของการน า Action Learning มาใช๎ตอนแรกก็เพ่ือการพัฒนาผู๎น ารุํนใหมํของบริษัท เพื่อน าพาบริษัทฝ่า
คลื่นการแขํงขันเพ่ือความอยูํรอดและความรุํงเรืองของธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21 ไปให๎ได๎ บริษัทนี้จึงจัดให๎มีหลักสูตร
การพัฒนาภาวะผู๎น า ในหนํวยงานขึ้นเรียกวํา The Global Organization Leadership Program (GOLD) 
โดยก าหนดเป็นหลักสูตร21 วัน แบํงเป็น 3 ชํวง ในเวลา 3 เดือน เป็นต๎น 
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3) การเรียนรู้แบบองค์รวม 
 

 แนวคิด การจัดการเรียนรู๎แบบองค์รวม (Conceptual Framework Holistic Education) ของ
สถาบันอาศรมศิลป์ (2560) ใช๎หลักการพัฒนา Heart Hand Head ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

. HEART-- การพัฒนาคุณภาพภายในด้านคุณค่า (Core Value) ของความเป็นครู เพ่ือให๎เป็นผู๎มี
หัวใจและมีจิตวิญญาณความเป็นครูคือ มีสติสัมปชัญญะที่มุํงพัฒนาศิษย์ด๎วยความเป็น
กัลยาณมิตร มีความเมตตา กรุณา สร๎างแรงบันดาลใจให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์
ปัญญาได๎เต็มศักยภาพ 

. HEAD-- การพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับครู (Core Knowledge) เพ่ือให๎เป็นครูผู๎มีความรู๎และ
เชาว์ปัญญา กลําวคือ มีความรอบรู๎ทั้งศาสตร์พื้นฐานและรอบรู๎เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะตน
อยํางเทําทันกระแสการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

. HAND-- การพัฒนาทักษะความเป็นครู (Core Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให๎เป็นครูผู๎มีทักษะและเชี่ยวชาญประยุกต์ใช๎ศาสตร์แหํงการเรียนรู๎ (pedagogy) กลําวคือ 
สามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎พ้ืนฐานในหมวด HEAD สูํการปฏิบัติการในชั้นเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิผล 

4) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
 ความหมาย การเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่มีจุดประสงค์ให๎ผู๎เรียนได๎
พัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการแก๎ปัญหาแทนการทํองจ าค าตอบของค าถามที่ตั้งไว๎ลํวงหน๎าผํานการท๎าทาย
ด๎วยปัญหา การตั้งค าถาม หรือ สถานการณ์จ าลองการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎นั้น ได๎รับการยอมรับวําเป็น
กระบวนการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎สิ่งใหมํๆอยํางไมํมีที่สิ้นสุด 

 
รูปแบบ การจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งครูเป็นผู๎ที่มีบทบาทหลัก 

นักเรียนเป็นผู๎มีบทบาทหลัก ตลอดครูและนักเรียนเป็นผู๎มีบทบาทหลักรํวมกัน ก็ได๎มีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎อธิบาย
และเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบนี้ โดยจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยหลากหลาย
แหลํง ผู๎เขียนมีความคิดท่ีสอดคล๎องกับแนวคิดของ Orloch & other (2001) ที่ได๎กลําววําแนวคิดการเรียนรู๎แบบนี้
แบํงออกเป็น 2 แนวทาง ได๎แกํ 

. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยคร ูเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มีบทบาทรํวมกัน
ระหวํางครูกับนักเรียน แตํครูจะเป็นคนคอยควบคุมประเด็นตํางๆ เพื่อสร๎างให๎นักเรียนได๎คิด
และสรุปเป็นองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 

. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้โดยนักเรียน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มีบทบาทรํวมกัน
ระหวํางครูและนักเรียนเชํนเดียวกัน แตํจะเป็นกิจกรรมกลุํมหรือมีปฏิสัมพันธ์รํวมกันระหวําง
นักเรียน โดยครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู๎ควบคุมประเด็นปัญหาตํางๆ มาเป็นผู๎กระตุ๎นให๎
นักเรียนรํวมกันแก๎ปัญหาและรํวมกันสรุปองค์ความรู๎ออกมารํวมกัน 
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 ขั้นตอน การจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎นี้ นักการศึกษาจากกลุํม BSCS (Biological 
Science Curriculum Society) ได๎เสนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนสร๎างองค์ความรู๎ใหมํโดย
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู๎เข๎ากับประสบการณ์หรือความรู๎เดิม เป็นความรู๎หรือแนวคิดของผู๎เรียนเอง เรียกรูปแบบการสอนนี้
วํา Inquiry cycle หรือ 5Es (BSCS. 1997) มีข้ันตอนดังนี้  

. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration) 

. ขั้นอภิปราย (Explanation) 

. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
 

. Engage: การสร้างความสนใจ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู๎ที่จะน าเข๎าสูํบทเรียน 
ท าให๎ผู๎เรียนสนใจกิจกรรม ควรเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู๎เดิมกับปัจจุบัน และควรเป็น
กิจกรรมที่คาดวําจะเกิดขึ้น จะท าให๎ผู๎เรียนคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมได๎ 

. Explore: การส ารวจและค้นหา เป็นขั้นตอนที่ท าให๎ผู๎เรียนมีรํวมกันพัฒนาทักษะการคิด โดย
ให๎ผู๎เรียนส ารวจและค๎นหาสิ่งที่ต๎องการจะรู๎ แล๎วเอามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ท าให๎ฝึกคิดพิจารณาตรวจสอบข๎อมูลของตนเองวําถูกต๎องสมบูรณ์หรือไมํด๎วย 

. Explain: การอธิบาย เป็นขั้นตอนที่ผู๎เรียนได๎อธิบายความคิดรวบยอดท่ีได๎มาจากการส ารวจ
และค๎นหาด๎วยตัวเอง ครูจะชี้แนะผํานกิจกรรมเทํานั้น เพ่ือให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดและ
อธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได๎อยํางเต็มที่ โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและสิ่งใหมํเข๎า
ด๎วยกัน 

. Elaborate: การขยายความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผู๎เรียนขยายหรือเพ่ิมเติมความรู๎ให๎กว๎างขวางและ
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน เป็นฝึกทักษะในการหาค าตอบในสิ่งที่ยังสับสนอยูํ ขั้นนี้จะเป็นการให๎ผู๎เรียนได๎
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือจะท าให๎เกิดความคิดและทักษะเพิ่มขึ้น 

. Evaluate: การประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู๎เรียนจะได๎รับข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎สอน ครูจะ
ประเมินและให๎ค าแนะน าเพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้นในกิจกรรมในครั้งตํอไป 

 
5) การเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาเป็นฐาน  

 

 Problem-based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู๎ที่ใช๎ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนใฝ่หาความรู๎เพื่อมาแก๎ปัญหา เป็นแนวคิดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง 
เป็นผู๎ตัดสินใจแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เผชิญหน๎ากับปัญหาด๎วยตัวเอง และรู๎จักท างานรํวมกันเป็นทีมภายในกลุํม 
โดยผู๎สอนมีสํวนรํวมด๎วยน๎อยที่สุด ซึ่งการเรียนรู๎นี้ปัญหาอาจมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได๎ 
 
 ลักษณะ การเรียนรู๎แบบนี้จะใช๎ปัญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ จะมีการจัดผู๎เรียนเป็นกลุํม
ยํอยๆ เพ่ือท างานรํวมกัน ให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ โดยลักษณะปัญหาจะสัมพันธ์กับชีวิตจริง และค าตอบ
ของปัญหาอาจมีได๎หลากหลายแนวทาง ไมํมีใครถูกผิด โดยผู๎เรียนต๎องใช๎ทักษะก าหนดเป้าหมาย วางแผน ตัดสินใจ 
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แบํงงาน และลงมือท า ในการหาค าตอบของปัญหานั้น ผู๎เรียนเป็นผู๎แก๎ปัญหาโดยการแสวงหาข๎อมูลใหมํๆ ด๎วยตนเอง 
สํวนผู๎สอนท าหน๎าที่เพียงเป็นผู๎ให๎ค าแนะน า ก าหนดโจทย์ กระตุ๎นความอยากรู๎ คล๎ายเป็นโค๎ช สํวนการประเมินผลจาก
สถานการณ์จริง จากผลงาน ความสามารถในการปฏิบัติของผู๎เรียน และพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู๎ 
 
 คุณสมบัติเด่น การเรียนรู๎ด๎วยแนวนี้ มีคุณสมบัติเดํนที่ควรน ามาใช๎จัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน มี
ดังตํอไปนี้ 

. เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

. เป็นการเรียนรู๎ที่ใช๎ปัญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ 

. เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนพัฒนาทักษะการคิด 

. เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นการเรียนรู๎รํวมกัน 

. เป็นการเรียนรู๎เน๎นการแสวงหาความรู๎ 

. เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นการบูรณาการความรู๎ 

. เป็นการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนควบคุมและประเมินเรียนรู๎ (Meta cognition) 

. เป็นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนก ากับตนเองในการเรียนรู๎ (Self-directed Learning) 
 

 คุณค่า ของการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน เหมาะสมกับการน ามาจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเป็นอยําง
มาก เพราะชํวยเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการเรียนรู๎ตํางๆ อาทิ 

. เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู๎ 

. พัฒนาการคิดอยํางมีวิจารณญาณ 

. การปรับตัวรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  

. เรียนรู๎การท างานรํวมกับผู๎อ่ืน  

. สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของตนเอง 

. เสริมสร๎างการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

ความหมาย การจัดการเรียนรู๎แบบใช๎โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มีครูเป็นผู๎กระตุ๎นความ
สนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาท ากิจกรรมค๎นคว๎าหาความรู๎ของนักเรียน น าไปสูํการเพ่ิมความรู๎ที่ได๎จากการลงมือปฏิบัติ 
การฟังและการสังเกตจากผู๎เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู๎ผํานกระบวนการท างานเป็นกลุํมที่จะน ามาสูํการสรุป
ความรู๎ใหมํ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได๎ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา
และคณะ, 2557) 

 
ลักษณะเด่น ของการเรียนรู๎แบบนี้ McDonell (2007) ได๎กลําววํา การเรียนรู๎แบบโครงงานเป็น

รูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ท างานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยูํ เป็น
เรื่องท่ีสนใจและรู๎สึกสบายใจที่จะท า นักเรียนได๎รับสิทธิในการเลือกวําจะตั้งค าถามอะไร ต๎องการผลผลิตอะไรจากการ
ท างานชิ้นนี้ โดยครูเป็นผู๎สนับสนุนอุปกรณ์ จัดประสบการณ์ให๎แกํนักเรียน สนับสนุนการแก๎ไขปัญหา และสร๎าง
แรงจูงใจให๎แกํนักเรียน โดยลักษณะของการเรียนรู๎แบบโครงงาน มีดังนี้ 

. นักเรียนก าหนดการเรียนรู๎ของตนเอง 

. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล๎อมจริง 

. มีฐานจากการวิจัยหรือองค์ความรู๎ที่เคยมี 

. ใช๎แหลํงข๎อมูลหลายแหลํง 

. ฝังตรึงด๎วยความรู๎และทักษะบางอยําง (embedded with knowledge and skills) 

. ใช๎เวลามากพอในการสร๎างผลงาน 

. มีชิ้นงาน 
 

 แนวคิดส าคัญ ของการเรียนรู๎แบบโครงงานนั้นมีแนวคิดสอดคล๎องกับ John Dewey เรื่อง “learning 
by doing” ซึ่งได๎กลําววํา “Education is a process of living and not a preparation for future living.” 
(Dewey John, 1897: 79 cite in Douladeli Efstratia, 2014) ซึ่งเป็นการเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให๎นักเรียนได๎พัฒนาทักษะตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom 
ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู๎ความจ า (Remembering) ความเข๎าใจ (understanding) การประยุกต์ใช๎ (Applying) การ
วิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินคํา (Evaluating) และการคิดสร๎างสรรค์ (Creating) ซึ่งการจัดการเรียนรู๎แบบนี้
ถือได๎วําเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองทุกข้ันตอน  
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 ขั้นตอน การจัดการเรียนรู๎แบบนี้มีหลายแนวคิด แตํที่ผู๎เขียนสนใจโมเดลที่เรียกวํา “จักรยานแห่งการ
เรียนรู้แบบ PBL” ของวิจารณ์ พาณิช (2555) ที่มีความเชื่อวํา การเรียนรู๎ที่มีพลังและฝังในตัวผู๎เรียนได๎ ต๎องเป็นการ
เรียนรู๎โดยการลงมือท าเป็นโครงงาน (Project) ซึ่งและวงล๎อของจักรยานแหํงการเรียนรู๎แบบ PBL มีรายละเอียดดัง
ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

(ท่ีมาของภาพ: https://candmbsri.wordpress.com/2015/04/08/) 
 
 

. Define การท าให๎สมาชิกมีความชัดเจนรํวมกันวํา ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความท๎าทายของ
โครงการคืออะไร และเพ่ือเรียนรู๎อะไร 

. Plan การวางแผนการท างานในโครงการ นักเรียนต๎องวางแผน แบํงหน๎าที่ ประชุมทีม 
แลกเปลี่ยนข๎อค๎นพบ ค าถาม วิธีการ ท าความเข๎าใจให๎ชัดเจน 

. Do การลงมือท า นักเรียนจะได๎เรียนรู๎ทักษะการแก๎ปัญหา ท างานรํวมกัน ภายใต๎สภาวะ
กดดัน การบันทึกผล วิเคราะห์ผล เป็นต๎น 

. Review การทบทวนการเรียนรู๎ วํางานแตํละข้ันตอนให๎บทเรียนอะไรบ๎าง ทั้งความส าเร็จและ
ความล๎มเหลว ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู๎แบบทบทวนไตรํตรอง (reflection) หรือในภาษา KM 
เรียกวํา AAR (After Action Review) 

. Presentation การน าเสนอโครงการ ในรูปแบบที่ถนัดและตามความสนใจ อยํางอิสระ อาทิ 
สร๎างชิ้นงาน เขียนเป็นรายงาน รายงานหน๎าชั้น ใช๎ Prezi/ PowerPoint ท าวีดีทัศน์ แสดง
ละคร เป็นต๎น 
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7) การเรียนรู้แบบส่วนบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://www.thaiphysicsteacher.com/personalized-learning-by-mark-zucker/) 
 
 คงปฏิเสธไมํได๎วํา Facebook แทบจะกลายเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตของคนเราไปแล๎ว และผู๎ที่เป็นเจ๎าของ
ก็คือ Mark Zuckerberg ที่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล๎วได๎ไปเยี่ยมเยียนคุณครูและนักเรียนที่โรงเรียน Everest Public 
ในเมือง Redwood รัฐ California ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของ Summit Public และท่ีนี่ท าให๎ Mark ได๎พบวํา 
โรงเรียนให๎การสนับสนุนการเรียนรู๎แบบสํวนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให๎ Mark สนใจ และผู๎เขียนก็สนใจการเรียนรู๎
เชํนเดียวกัน 
 ลักษณะ ของการเรียนรู๎แบบสํวนบุคคลนี้ Mark (2016) ได๎อธิบายไว๎อยํางชัดเจนวํา เป็นการเรียนรู๎ที่
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยวิธีที่เหมาะสมกับแตํละคน บางคนอาจชอบเรียนรู๎ด๎วยการดูวีดีโอ บางคนชอบอํานหนังสือ 
แตํบางคนอาจชอบท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เป็นต๎น แล๎วถ๎าเมื่อเรียนแล๎วสามารถเรียนได๎เร็วกวําเพื่อนคนอ่ืนๆ และสามารถ
เรียนได๎จบเรื่องนั้นๆ กํอนก็ไมํมีปัญหาอะไร ก็ไปเรียนรู๎เรื่องตํอไปได๎ แตํถ๎าใครเรียนไมํทันก็จะจัดสรรเวลาเรียนเพิ่มให๎
ตามท่ีผู๎เรียนต๎องการ 
 การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท า การเรียนรู๎แบบนี้จะชํวยให๎นักเรียนเรียนรู๎ทักษะการแก๎ไขปัญหาเป็น
ส าคัญ แทนที่จะจดจ าค าตอบหรือความรู๎ส าเร็จรูปเพียงอยํางเดียว Mark (2016) ได๎ลองสอบถามผู๎เรียนคนหนึ่งและ
ค าตอบที่ได๎รับก็คือ “การเรียนที่นี่มีโปรเจคที่ต๎องท าหลายอยําง ซึ่งก็เหมือนกับการท างานในโลกแหํงความเป็นจริง ท า
ให๎เรารู๎สึกได๎วําเราได๎ท าสิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆ” ซึ่งท าให๎ Mark มองเห็นวํา การจัดการเรียนรู๎แบบสํวนบุคคลนี้ นําจะ
เป็นความหวังใหมํส าหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งจากการศึกษาของ Gates Foundation พบวํา นักเรียนใน
โรงเรียนที่ได๎เรียนรู๎ด๎วยโมเดลการเรียนรู๎แบบสํวนบุคคลจะมีคะแนนคณิตศาสตร์และการอํานเพิ่มข้ึนอยํางมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี้ ครู 90% ของโรงเรียนในเครือตํางก็แนะน าบอกตํอวิธีการเรียนรู๎แบบนี้ให๎กับเพ่ือนครูคนอ่ืนๆ อีกด๎วย 
 Facebook สนับสนุน จากการมาเยือนโรงเรียนแหํงนี้ก็เพราะ Mark เชื่อวํา วิธีการเรียนรู๎ที่เน๎นการ
เรียนรู๎สํวนบุคคลเป็นวิธีการที่เหมาะสมอยํางยิ่งตํอการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เพราะเนื้อหาความรู๎นั้นผู๎เรียนสามารถ
หาอํานได๎งํายมากในอินเทอร์เน็ต แตํทักษะการจัดกระท าความรู๎หรือการน าไปใช๎ยังไมํคํอยมีคนให๎ความส าคัญนัก 
ดังนั้น Mark จึงได๎บอกเพ่ิมเติมวํา เขาและวิศวกรจาก Facebook ก าลังสร๎าง Platform ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่เอ้ือตํอ
การเรียนรู๎สํวนบุคคล ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์สามารถปรับแตํงได๎ตามความต๎องการของครู เพ่ือสามารถจัดการเรียนรู๎ให๎เข๎า
กับการเรียนรู๎ของนักเรียนแตํละคนที่มีความแตกตํางกันนั่นเอง (Mark, 2016) 



42 
 

บทที่ 4  
ทักษะพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 
 

 

4.1 ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น 
 
- ความหมาย 

 
 การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการค๎นคว๎าหาความรู๎อยํางมีระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธี
อันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์แตํละศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง (คณะท างานยกรํางจรรยาบรรณนักวิจัยส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหํงชาติ, 2540) 
 

- ลักษณะ 
 
 การวิจัยที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
 

1. การวิจัยเป็นการค านวณที่ต๎องอาศัยความรู๎  ความช านาญและความมีระบบ 
2. การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุผลและเป้าหมาย 
3. การวิจัยจะต๎องมีเครื่องมือหรือเทคนิคเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เที่ยงตรง เชื่อถือได๎   
4. การวิจัยต๎องรวบรวมข๎อมูลใหมํและได๎ความรู๎ใหมํ กรณีท่ีใช๎ข๎อมูลเดิมจุดประสงค์ต๎องแตกตํางไป

จากเดิม ความรู๎ที่อาจได๎จากความรู๎เดิมเพ่ือตรวจสอบซ้ า 
5. การวิจัยมักเป็นการศึกษาค๎นคว๎าที่มุํงข๎อเท็จจริง เพ่ือให๎อธิบายรูปปรากฏการณ์หรือพัฒนา

กฎเกณฑ์ ทฤษฎี หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ตํางๆ หรือเพ่ือวางนัยทั่วไป 
(Generalization) หรือเพ่ือแก๎ปัญหาตํางๆ 

6. การวิจัยต๎องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล๎าหาญ บางครั้งต๎องเฝ้าติดตามและบันทึก
ผลอยํางละเอียด ใช๎เวลานาน บางครั้งผลการวิจัยคัดแย๎งกับความเชื่อของบุคคลอื่นอันอาจจะให๎
ได๎รับการโจมตี ผู๎วิจัยจ าต๎องใช๎ความกล๎าหาญเสนอผลการวิจัยตามความเป็นจริงที่ค๎นพบ 

7. การวิจัยจะต๎องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอยํางระมัดระวัง 
 
 
 การวิจัยยํอมปรากฏผลทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แตํจะมีประโยชน์มากน๎อยยํอมขึ้นอยูํกับลักษณะข๎อมูล 
วิธีการเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลและการให๎ความหมายข๎อมูลวํามีความเชื่อถือและเที่ยงตรงได๎หรือไมํเพียงใด ถ๎า
ข๎อมูลเป็นเท็จก็จะกลับเป็นอันตรายอยํางยิ่งตํอการน าผลไปใช๎แตํอยํางไรก็ตามงานวิจัยที่ดียํอมมีคุณประโยชน์ พอ
สรุปได๎ ดังนี้ 
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1. ท าให๎ได๎ความรู๎ใหมํที่ท าให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าทางวิชาการใหมํๆ ทั้งในด๎านทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. ท าให๎เกิดความเข๎าใจในปรากฎการณ์และพฤติกรรมตํางๆ ที่มีอยูํให๎ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ

ท านายสิ่งเหลํานี้ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. ท าให๎ทราบข๎อเท็จจริงตํางๆ ที่จะน าไปเป็นประโยชน์ในการแก๎ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาด๎านตํางๆ 

ให๎ดียิ่งขึ้น 
4. ท าให๎ศึกษาค๎นคว๎า อันกํอให๎เกิดความเคลื่อนไหวในด๎านวิชาการอยูํเสมอ 
5. ชํวยวางแผนและก าหนดนโยบายให๎ถูกต๎องและเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 
6. มีประโยชน์ตํอผู๎ท าวิจัยทั้งในด๎านวิชาการ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เชํน เป็นคนรอบรู๎ ทันสมัย 

ในเชิงวิชาการ มีความคิดริเริ่ม มีเหตุผล อดทน สุขุมรอบคอบ ตลอดจนสามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ 

 
- ประเภท 

 
 แบํงตามวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล แบํงออกเป็น 7 ประเภท ได๎แกํ 
 

1. การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิจัยที่ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากเอกสาร รายงาน แล๎วเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ 

2. การวิจัยจากการสังเกต (Observation research) เป็นการวิจัยที่ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ด๎วยวิธีการสังเกต 

3. การวิจัยแบบส ามะโน (Census research) เป็นการวิจัยที่ผู๎วิจัยท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากทุก 
ๆ หนํวยของประชากร 

4. การวิจัยแบบส ารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) เป็นการวิจัยที่ผู๎วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 

5. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เป็นการวิจัยที่นักสังคมสงเคราะห์นิยมใช๎มาก เพราะเป็น
การศึกษาเรื่องที่สนใจในขอบเขตจ ากัดหรือแคบ ๆ และใช๎จ านวนตัวอยํางไมํมากนัก 

6. การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Panel study) เป็นการศึกษาที่มีการเก็บข๎อมูลเป็นระยะๆ เพ่ือดูการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของกลุํมตัวอยําง 

7. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการวิจัยที่ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลมาจากการทดลอง 
ซึ่งเป็นผลมาจากการกระท า 

 
 แบํงตามลักษณะการวิเคราะห์ข๎อมูล แบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่น าเอาข๎อมูลทางด๎านคุณภาพเป็น
ข๎อมูลที่ไมํเป็นตัวเลขแตํจะเป็นข๎อความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ของสิ่งตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  เป็นการวิจัยที่น าเอาข๎อมูลเชิงปริมาณมา
วิเคราะห์กลําวคือใช๎ตัวเลขประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล 
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ขั้นตอนการท าวิจัย 
 
 เพ่ือให๎งานวิจัยด าเนินไปได๎อยํางดีโดยไมํเกิดข๎อผิดพลาดอันจะเป็นผลเสียหายตํองานวิจัย ผู๎วิจัยจ าเป็น
จะต๎องด าเนินการวิจัยไปตามล าดับขั้นของการวิจัยอยํางเป็นระเบียบ ซึ่งล าดับขั้นในการวิจัยที่ส าคัญ ๆ (Major step) 
นั้น มีดังตํอไปนี้ 
 

1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย  
(Selecting a topic of research)  
เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตหรือขอบขํายของงาน 
 

2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พ้ืนฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
(Review literature and related research)  
เพ่ือให๎ผู๎วิจัยมองเห็นวิวัฒนาการของความรู๎หรือทฤษฎีนั้นๆ วํามีพัฒนาการมาอยํางไร ใครเป็น
คนต๎นคิด มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ๎างแล๎ว มีตัวแปรใดบ๎างที่เข๎ามาเกี่ยวข๎อง แบบแผนการวิจัยทั่ว 
ๆ ไปเป็นเชํนใด ฯลฯ สิ่งตํางๆ เหลํานี้จะชํวยให๎ผู๎วิจัยมองเห็นปัญหาแจํมชัดขึ้น 
 

3. ให้ค าจ ากัดความหัวข้อปัญหาที่จะท าการวิจัย  
(Formulating research problem)  
ในขั้นนี้ผู๎วิจัยจะต๎องเขียนบรรยายถึงความเป็นมาของปัญหาที่จะวิจัย ทฤษฎีพื้นฐาน ความมํุง
หมายของการวิจัย ความส าคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข๎อตกลงเบื้องต๎น ค านิยาม
ศัพท์เฉพาะ วิธีด าเนินการ กลุํมตัวอยําง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ข๎อมูล 
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 

 
4. สร้างสมมติฐาน  

(Formulating research hypothesis)  
การสร๎างสมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาที่จะท าการวิจัยวํา ควรจะเป็นไปใน
ลักษณะใด โดยอาศัยหลักของเหตุผลซึ่งอาจได๎มาจากประสบการณ์หรือเอกสารงานวิจัยที่ค๎นคว๎า
มาอนุมาน (Deductive) วําปัญหานั้นควรจะตอบได๎เชํนไร ค าตอบที่ได๎จากการเดาหรือคาดคะเน
นี้  

5. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล  
(Source of data)  
คือผู๎วิจัยจะต๎องระลึกอยูํเสมอวําก าลังท าวิจัยเรื่องอะไร ข๎อมูลท าวิจัยคืออะไร  
อยูํที่ไหน เป็นใคร จะได๎มาอยํางไร และเลือกกลุํมตัวอยํางโดยวิธีใด เป็นต๎น 
 

6. สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย  
(Formulating research instrument)  
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คือการเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎พร๎อมกํอนที่จะท าการวิจัย โดยพิจารณา
จากรูปแบบของการวิจัยและความต๎องการประเภทของข๎อมูลเป็นส าคัญ เพ่ือที่ผู๎วิจัยจะได๎ก าหนด
และเลือกเครื่องมือให๎เหมาะสมกับงานวิจัยได๎มากที่สุด งานในขั้นนี้ผู๎วิจัยควรจะได๎มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวํา 
มีความเท่ียงตรงและเชื่อถือได๎หรือไมํ ซึ่งเราเรียกลักษณะการท างานอยํางนี้วํา Pilot study คือ
ทดลองใช๎กับกลุํมยํอย ๆ เพ่ือหาข๎อบกพรํองและฝึกการแก๎ปัญหา และเป็นการประเมินงานวิจัย
เบื้องต๎นวําจะมีคุณคํา คุ๎มกับเวลา คําใช๎จําย ก าลังกายและก าลังสมองที่จะท าตํอไปหรือไมํ 
 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
(Collecting data)  
คือการน าเอาเครื่องมือไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางจริงๆ ในการวิจัย ถ๎าเป็นวิจัยแบบทดลองก็เริ่มลงมือ
ทดลองนั่นเอง 
 

8. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Scrutinizing data and Analysis of data)  
เป็นการเลือกสรรข๎อมูล จัดประเภทข๎อมูลหรือจัดหมวดหมูํของข๎อมูล เพ่ือให๎สะดวกตํอการที่จะ
น าไปวิเคราะห์ในอันที่จะน าไปตรวจสอบสมมติฐานตลอดจนพิจารณาเลือกใช๎สถิติที่จะวิเคราะห์
ให๎เหมาะสมกับข๎อมูล เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลแล๎วก็คิดหาวิธีการน าเสนอคําสถิติที่ได๎วําควรจัดเสนอ
แบบใดจึงจะเหมาะสม และมีความหมายมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ในการเขียนรายงานการวิจัย 

 
9. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุป  

(Interpretation of data)  
ในทางปฏิบัติมีวิธีตีความหรือให๎ความหมายข๎อมูลอยูํ 2 วิธี ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีผู๎นิยมใช๎พอ ๆ กัน คือ
วิธีหนึ่งจะอธิบายเฉพาะผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยเทํานั้น ไมํน าข๎อคิดเห็นสํวนตัว
หรือทฤษฎีหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาประกอบข๎อสรุป กลําวคือให๎ตัวเลขหรือผลที่ได๎จากการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเทํานั้นเป็นสิ่งแสดงข๎อเท็จจริง ผู๎อํานจะเป็นผู๎วินิจฉัยเอง สํวนอีกวิธีหนึ่งจะอธิบาย
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยสอดแทรกความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะที่อ๎างอิงมาจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข๎องมาประกอบเข๎ากับผลของการวิเคราะห์ที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้ โดยเชื่อวํา
จะชํวยให๎การตีความผลการวิเคราะห์ข๎อมูลมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น 
 

10. การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์  
(Research report and publishing)  
เป็นการรายงานข๎อเท็จจริงที่ค๎นพบเพ่ือประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน ผู๎วิจัยจะต๎องเขียนด๎วยภาษา
ที่เข๎าใจงําย ชัดเจน และรัดกุม แล๎วตรวจดูความถูกต๎องอีกครั้งหนึ่งกํอนที่จะจัดพิมพ์ตํอไป 
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 เค้าโครงการวิจัย หมายถึง แผนการวิจัยที่วางและเขียนไว๎ลํวงหน๎ากํอนลงมือด าเนินการวิจัย แผนการวิจัย
ต๎องผํานการคิดอยํางถี่ถ๎วนรอบคอบ ซึ่งเปรียบเสมือนแบบแปลนบ๎านที่เขียนขึ้น 
โดยสถาปนิก สามารถออกแบบตามขนาด เนื้อที่ วัสดุกํอสร๎าง งบประมาณและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  
เค๎าโครงการวิจัยมีสํวนประกอบด๎วยหัวข๎อ ดังนี้ 
 

1. ชื่อเรื่องหรือหัวข๎อปัญหาวิจัย  
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัยหรือภูมิหลัง  
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือความมุํงหมายของการวิจัย  
4. แนวคิดส าคัญ หรือสมมุติฐานของการวิจัย (ถ๎ามี)  
5. ขอบเขตของการวิจัย  
6. ข๎อตกลงเบื้องต๎น  
7. ประโยชน์ของการวิจัย  
8. ค านิยามศัพท์เฉพาะหรือค าจ ากัดความที่ใช๎ในการวิจัย  
9. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
10. วิธีด าเนินการวิจัย  

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
- เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
- ทดลองและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
- การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- การวิเคราะห์ข้อมูล  
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

11. แผนการด าเนินงานวิจัย  
12. งบประมาณด าเนินงานวิจัย  
13. ผู๎รับผิดชอบโครงการวิจัย 
14. บรรณานุกรม 

 
( 
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4.2  ทักษะการคิด 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: http:// www.vcharkarn.com) 
 

 
- การคิดเชิงวิพากษ์ 

 
 การคิดวิพากษ์ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ประเมินและตัดสินสิ่งตํางๆหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่
มีข๎อสงสัยหรือ ข๎อโต๎แย๎ง โดย การพยายามแสวงหาค าตอบที่มีความสมเหตุสมผล โดยการคิดวิพากษ์นั้นจะเกิดข้ึน 
เมื่อมีการเผชิญสถานการณ์แปลกๆ ที่ไมํคาดหวัง การพบปัญหาที่ยากๆ เกิดความสงสัยหรือเกิดข๎อโต๎แย๎ง ในเหตุผล
หรือข๎ออ๎างนั้น การที่ต๎องการตรวจสอบ และสืบค๎นความจริง 
 
 ทฤษฎีด๎านการคิดเชิงวิพากษ์มีพ้ืนฐานมาจากผลงานของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ในปี 1956 
ที่ได๎จัดหมวดหมูํพฤติกรรม การเรียนรู๎ด๎านสติปัญญา โดยพัฒนาวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ให๎ชัดเจน และให๎ครู
ทดลองปฏิบัติในการสอนเป็นเวลาสองทศวรรษ แนวความคิดของเขาเป็นที่ยอมรับอยํางกว๎างขวาง และใช๎สอนใน
โปรแกรมการฝึกหัดครูทั่วสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศอ่ืนรวมทั้งประเทศไทยก็น าแนวคิดของบลูม มา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนเชํนเดียวกัน 
 

 Analytic thinking 
 
 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ
ตํางๆ ของข๎อมูลหรือปัญหาตํางๆออกเป็นประเด็นยํอยๆ ในหลายๆแงํมุม รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหวํางองค์
ประกอบเหลํานั้น แล๎วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุที่แท๎จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได๎อยํางเป็นระบบ 
  
 5 ขั้นตอนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เพ่ือแก๎ไขปัญหา ได๎แกํ 
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(ท่ีมาของภาพ: https://www.sasimasuk.com/15848561) 
 
 

1. ระบุปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน (Define the problem) 
2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Gather and interpret information) 
3. พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (Develop possible solution) 
4. น าแนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ (Test possible solutions) 
5. เลือกแนวทางที่ดีท่ีสุดไปด าเนินการใช้ (Select and implement a solution) 

  
 ถ๎าเกิดปัญหาแล๎วแก๎ปัญหาในมุมของเราคนเดียวจะเกิดอะไรขึ้น กํอนตอบค าถามนี้ ผู๎เขียนอยากเลําเรื่องที่
ได๎อํานเรื่องเลําเรื่องหนึ่งจาก นิทานตาบอดคล าช้าง โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปกวํา 
  
 เรื่องเลําวํา ในอดีตกาลมีนิทานเรื่องตาบอดคล าช๎าง เป็นนิทานที่พระพุทธเจ๎าทรงเลําให๎สาวกของพระองค์
ฟัง เรื่องมีอยูํวําในอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งให๎หาช๎างมาให๎คนตาบอดแตํก าเนิดเก๎าคนดู คนตา
บอดท้ังเก๎านั้นตํางก็ใช๎มือลูบคล าสํวนตํางๆ ของช๎าง แล๎วบอกวํา ช๎างเป็นเชํนนี้ๆ  
  
 เมื่อถูกพระราชาตรัสถามวํา ช๎างเหมือนอะไร  

. คนที่คล าศีรษะช้างกราบทูลว่า "เหมือนหม้อน้ า"  

. คนที่คล าหูก็กราบทูลว่า "เหมือนกระด้ง"  

. คนคล างาก็ว่า "เหมือนเสาอินทขีล (หลักเมือง)"  

. คนที่คล างวงก็ว่า "เหมือนงอนไถ"  

. คนที่คล าร่างกายก็ว่า "เหมือนฉางข้าว"  

. คนที่คล าเท้าก็ว่า "เหมือนเสาเรือน"  

. คนคล าหลังก็ว่า "เหมือนครกต าข้าว"  
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 แตํละคนก็วํา ตนเทํานั้นถูกต๎อง คนอ่ืนผิดหมด วําแล๎วก็ลงไม๎ลงมือตะลุมบอนกันอุตลุด เห็นไหมวําหากมี
เหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้นมา แล๎วเรามองมุมเดียวในความคิดของเรา หรือดํวนสรุป จะได๎เพียงมุมมองเดียว ซึ่ง
อาจจะไมํใชํสาเหตุหรือปัจจัยที่แท๎จริง ซึ่งเมื่อจะน าไปหาหนทางแก๎ไข ปรับปรุง หรือเสนอแนะ อาจจะไมํเกิด
ประสิทธิภาพดีที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://www.sasimasuk.com/15848561) 
  Problem Detective 

 
 การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นกระบวนการใช๎เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาและสืบหาปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการใช๎
ข๎อมูลและการแก๎ปัญหา เพ่ือชํวยตัดสินใจอยํางมีเหตุผล เกี่ยวกับสิ่งที่จะท าหรือเชื่อตํอไป มีหลักฐานจากการวิจัย
จ านวนมากที่สนับสนุนความคิดท่ีวํา คนเราสามารถเรียนรู๎วิธีคิดในการตัดสินใจและการแก๎ปัญหา หรือกฏตํางๆ ที่เป็น
นามธรรม การใช๎เหตุผลในการคิดหรือการหาปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นสิ่งที่สอนและฝึกได๎  
 
 การฝึกจะชํวยให๎คนเราคิดหา สาเหตุที่ซํอนเร๎นไว๎ของเหตุการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน มียุทธวิธีหลายอยําง 
(Strategies) ที่ชํวยให๎เราคิดเชิงวิเคราะห์ ประเมินปัญหาและตัดสินใจแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ (Feldman, 1996: 
274) ดังนี้ 
 

1. การระบุและคิดทบทวนปัญหา (Redefine the problems) 
2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Adopt a critical perspective) 
3. ใช้หลักการของเหตุผล (Use analogies) 
4. คิดหลากหลาย (Think divergently) 
5. ใช้แนวคิดแบบองค์รวม (Use heuristics) 
6. ทดลองแก้ปัญหาหลายๆ แบบ (Experiment with various solutions) 
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 คนเราต๎องใช๎ทักษะการคิดในการท ากิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน เพื่อชํวยตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต๎อง
ของข๎อมูล เพ่ือเลือกสิ่งตํางๆ จากตัวเลือก (Choices) ทั้งหลายที่มีอยูํมากมาย  
ผู้ที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์จะสามารถท ากิจกรรมตํางๆ (Morrison, 2000) ดังนี้ 
 

1. ระบุประเด็นส าคัญได้ 
2. เปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกต่างกัน 
3. ตัดสินใจได้ว่าข้อมูลใดใช้ได้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ 
4. ตั้งค าถามที่เหมาะสมได้ 
5. แยกแยะระหว่างความจริงกับความคิดเห็นได้ และตัดสินได้ว่าการกระท าใดเป็น การกระท าท่ี 

สมเหตุสมผล 
6. ตรวจสอบความคงที่ได้ (Checking consistency) 
7. ระบุความคิด/สมมุติฐานที่แฝงไว้ (Unstated ideas) ได้ 
8. รู้ว่าอะไรเป็นการพูดแบบ Stereotype คือ การคิดถึงลักษณะของคนใดคนหนึ่งแล้วเหมารวมว่า

คนอ่ืนๆ จะเป็นเช่นเดียวกัน 
9. รู้ว่าข้อมูลใดเบี่ยงเบน (Bias) ข้อมูลใดเป็นการชวนเชื่อ หรือล าเอียง 
10. รับรู้ถึงค่านิยมที่แตกต่างกันและรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี 
11. ประเมินได้ว่าข้อมูลที่จ าเป็นมีอะไรบ้าง ต้องใช้ข้อมูลมากเพียงใด 

 
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการคิดในการใช้แก้ปัญหา 
 
 ทักษะตํางๆ ตํอไปนี้ เป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่หากมีทักษะดังกลําวเหลํานี้ จะท าให๎คนนั้นๆ สามารถ
คิดในการใช๎เหตุผลและน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎ 
 

. การวิเคราะห์ (Analyzing) ส ารวจบางสิ่งบางอย่าง ระบุส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบเหล่านั้น ได้อย่างชัดเจน 

. การสรุป (Inferring) ใช้เหตุผลสรุปจากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ 

. การเปรียบเทียบหาสิ่งที่เหมือนกันและต่างกัน (Comparing and Contrasting) 

. การท านาย (Predicting) สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากสถานการณ์ที่มีอยู่ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

. การตั้งสมมุติฐาน (Hypothesizing) จากการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆ ที่มีอยู่แล้วหาค าตอบที่
อาจจะเป็นไปได้ หาวิธีแก้ปัญหาหลายๆ วิธี โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วย 

. การคิดเชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) โดย การส ารวจข้อมูล ส ารวจ
หลักฐานและข้อถกเถียงต่างๆ อย่างรอบคอบ ไม่มีการล าเอียง เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ 

. การใช้เหตุผลแบบอนุมาน (Deductive Reasoning) เป็นการใช้กฏ ทฤษฎี หรือหลักการเพื่อ
วิเคราะห์หารายละเอียดปลีกย่อย 

. การใช้เหตุผลแบบอุปมาน (Inductive Reasoning) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบส่วนย่อยแล้ว
สรุปเป็นกฎ ทฤษฎีหรือหลักการ 
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. การจัดระเบียบ การจัดการ (Organizing) สิ่งต่างๆ โดยใช้เหตุผลประกอบ 

. การจ าแนกประเภท (Classifying) – จัดสิ่งต่างๆ เป็นเป็นประเภทเดียวกัน 

. การตัดสินใจ (Decision Making) – ส ารวจทางเลือกท้ังหลายอย่างมีเหตุผลแล้วเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

. การแก้ปัญหา (Problem Solving) – วิเคราะห์สถานการณ์ที่ยุ่งยาก คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ปัญหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://nhanhoc07.blogspot.com/2010/03/) 
 Information Taxonomy 

 
 การใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํประกอบการวิเคราะห์และวิพากษ์เพ่ือให๎เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
เริ่มต๎นด๎วย ค าถาม หรือความอยากรู๎อยากเห็นเพ่ือน าไปสูํ 
 

1. การตั้งค าถาม:  
 
นับวําคือหัวใจส าคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ นักคิดเชิงวิพากษ์ที่ดีนั้นต๎อง ไมํรีบดํวน-ตัดสินใจ แตํจะต๎อง

ฝึกหัดในการตั้งค าถามกํอนเสมอ การแก๎ปัญหาในโลกความจริงนั้น มักไมํมีค าตอบหรือวิธีแก๎ที่ถูกต๎องจริงๆ มีแตํ
ค าตอบใดดีกวํากันเทํานั้น เชํน นักเรียนที่มีปัญหาต๎องรู๎สิ่งตํอไปนี้ 

- รู้ปัญหา เช่นเรียนจบ ม. 6 แล้วจะหาที่เรียนต่อได้อย่างไร  
- ตั้งค าถามเก่ียวกับปัญหานั้น ๆ เช่น ฉันควรสมัครเรียนต่อที่ไหนดี  
- รวบรวมข้อมูล เช่น มหาวิทยาลัยใด สถานศึกษาใดก าลังเปิดรับสมัครและเปิดสอนสาขาใดบ้าง 
- ได้ค าตอบที่เป็นไปได้ และคิดว่าอาจจะมีข้อมูลใหม่ที่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นอีก 

 
2. การกระตุ้นให้มีการตั้งค าถาม 

 
 การกระตุ๎นให๎มีการตั้งค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการ ถามชี้ให๎เห็นวําผู๎ถามอยากรู๎อยากเห็น 
สงสัยและไมํแนํใจ ก าลังคิดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตํโดยทั่วไปคนสํวนใหญํมัก 
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ไมํกล๎าที่จะตั้งค าถาม และมีคนสํวนน๎อยมากที่ชอบถาม อาจเป็นเพราะไมํกล๎าถาม รู๎สึกอายกลัวคนอ่ืนคิดวําเป็น
ค าถามโงํๆ หรือคิดไมํออกวําจะถามอะไร ดังนั้นผู๎ฝึกอบรมจึง ควรกระตุ๎นให๎มีการถามมากๆ ซึ่งอาจจะมี ถามค าถามที่
นําสนใจบ๎าง ค าถามที่ไมํนําถามบ๎าง ค าถามที่ไมํเกี่ยวข๎องกับเรื่องท่ีก าลังศึกษากันอยูํบ๎าง ท าให๎เสียเวลาบ๎าง อยําคิด
วําค าถามเหลํานั้นไมํดี ไมํควรแสดงอาการบางอยํางออกมาทันที และไมํเหมาะสม ท าให๎เข็ดขยาดไมํอยากถามตํอไป ผู๎
ฝึกอบรมควรคิดกํอนแสดงอาการโต๎ตอบที่ไมํเหมาะสมออกไป คิดวําทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง บางทีค าถามเป็นเพียง
สัญญาณที่บอกให๎รู๎วําพวกเราเพียงแตํต๎องการการยอมรับ ต๎องการความสนใจจากผู๎อ่ืนหรือเพ่ือนๆ เทํานั้น 

 

3. การหลีกเลี่ยงการแสร้งท าเป็นว่ารู้ค าตอบทั้งๆที่ไม่รู้  
 
 ควรหลีกเลี่ยงการตอบค าถามที่ไมํรู๎แตํตอบออกมาผิดๆ ทั้งๆ ที่ไมํรู๎วําค าตอบที่แท๎จริงคืออะไร เพราะจะ
ท าให๎ผู๎รับการอบรมขาดความเชื่อมั่นในตัวคนบอก คนสอน หรือผู๎ที่ให๎ความรู๎ การที่เรายอมรับวําไมํรู๎ไมํใชํเรื่อง
เสียหาย แตํท าให๎ผู๎ฟังคิดวํา ผู๎ที่ก าลังบอกเรา สอนเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันยํอมมีสิ่งที่ไมํรู๎ได๎ ชํวยให๎ผู๎ฟังหรือผู๎
ที่เข๎าอบรมมีความเชื่อมั่น และความรู๎สึกที่ดีตํอวิทยากร สิ่งส าคัญคือ ผู๎สอนก็ควรรู๎แหลํงและวิธีหาค าตอบและชํวย
พัฒนาผู๎รับการอบรม ให๎มีความรู๎และให๎เรื่องทักษะกระบวนการหาค าตอบด๎วยตนเอง 
 

การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
 

การเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดข้ึนเมื่อการคิดแบบ Critical Thinking เชื่อมโยงกับสิ่งที่
ก าลังเรียน ผู๎รับการอบรมต๎องสร๎าง ความหมายในการเรียนรู๎ให๎ตนเองจากหลักสูตรที่ก าหนดให๎เรียน จะเป็นการ
เรียนรู๎ที่ลึกซึ้งและคงอยูํได๎นาน ล าดับขั้นของสิ่งผู๎รับการอบรมเรียนรู๎มีทั้งหมด 4 ระดับด๎วยกันคือ 
 

1. ความจริง (Facts) 
การได๎ข๎อมูลที่เป็นความจริง ซึ่งเมื่อรู๎แล๎ว ประมาณ 90 % ของข๎อมูลที่ได๎จะลืมไป เป็นสิ่งที่ท าให๎
เกิด แรงจูงใจน๎อย 
 

2. ความคิดรวบยอด (Concepts) 
การประมวลผลข๎อมูล การพัฒนาความสัมพันธ์และความเข๎าใจ ความรู๎ประเภทนี้ท าให๎เกิด
แรงจูงใจ มากกวําระดับแรก 
 

3. สิ่งที่มีความหมายส าหรับตนเอง (Personal Meanings)  
การบูรณาการ และ การซึมซับความรู๎ ความรู๎ระดับนี้จะอยูํได๎นาน คงทน ท าให๎เกิดแรงจูงใจมาก
ที่สุด 
 

4. การเรียนรู้อย่างเข้าใจ (Comprehensive Learning) 
การเรียนในระดับนี้ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงถาวร ด๎านทัศนคติและ/หรือ ความสามารถ 
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(ท่ีมาของภาพ: http://reachinghighernh.org/2018/07/02/) 
- การคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: http:// www.vcharkarn.com) 
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 ความคิดสร้างสรรค์ (ธันยวิช วิเชียรพันธ์, 2559) เป็นกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิด
ได๎หลากหลายและแปลกใหมํจากเดิม โดยสามารถน าไปประยุกต์ทฤษฎี 
หรือหลักการได๎อยํางรอบคอบและมีความถูกต๎อง จนน าไปสูํการคิดค๎นและสร๎างสิ่งประดิษฐ์ที่ 
แปลกใหมํหรือรูปแบบความคิดใหมํ นอกจากลักษณะการคิดสร๎างสรรค์ดังกลําวนี้แล๎ว ยังสามารถ 
มองความคิดสร๎างสรรค์ได๎หลากหลาย ซึ่งอาจจะมองในแงํที่เป็นกระบวนการคิดมากกวําเนื้อหา 
การคิด โดยที่สามารถใช๎ลักษณะการคิดสร๎างสรรค์ในมิติท่ีกว๎างขึ้น เชํน การมีความคิดสร๎างสรรค์ 
ในการท างาน การเรียนหรือกิจกรรมที่ต๎องอาศัยความคิดสร๎างสรรค์ด๎วย อยํางเชํน การทดลองทางวิทยาศาสตร์  หรือ
การเลํนกีฬาที่ต๎องสร๎างสรรค์รูปแบบเกมให๎หลากหลายไมํซ้ าแบบเดิม เพ่ือไมํให๎ 
คูํตํอสูํรู๎ทัน เป็นต๎น ซึ่งอาจกลําวได๎วําเป็นลักษณะการคิดสร๎างสรรค์ในเชิงวิชาการ แตํอยํางไรก็ตาม ลักษณะการคิด
สร๎างสรรค์ตํางๆ ที่กลําวนั้นตํางก็อยูํบนพ้ืนฐานของความคิดสร๎างสรรค์ โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ดี 
 

 Mind Map 
 Mind map (แผนที่ความคิด) คือเครื่องมือด๎านความคิดท่ีออกแบบโดยเลียนแบบการท างานของสมอง 
คิดค๎นโดยชาวอังกฤษชื่อ Tony Buzan (2009) ซ่ึง Tony บอกวําเครื่องมือนี้คือ “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับท่ี
สมองคิด ใช๎ได๎ทั้งการน าข๎อมูลเข๎า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) 
 
 Mind map มีลักษณะส าคัญคือ มีการเชื่อมโยง จากไอเดียหลักตรงกลาง แตกก่ิงออกไปเรื่อยๆ ประกอบ
ไปด๎วย “ค าส าคัญ” และ “รูปภาพ” โดยองค์ประกอบเหลํานี้มีการเชื่อมโยงถึงกันด๎วย “เส๎น” และมีการกระตุ๎นด๎วย
การใช๎ “สี” เพราะสมองมักจะจ าเป็นภาพ เห็นเป็นสี เชื่อมโยงสิ่งตํางๆ สามารถคิดและจินตนาการได๎ โดยสมองเรา
สองซีกท างานไมํเหมือนกัน รายละเอียดตามตารางข๎างลําง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://marialorenalehman.com/) 
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สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 

ใช๎ตรรกะ ใช๎ความรู๎สึก 

เน๎นรายละเอียด เน๎นภาพรวม 

ข๎อเท็จจริง จินตนาการ 

ค าและภาษา สัญลักษณ์และรูป 

ปัจจุบันและอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

 คณิต และ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ ศาสนา 

สามารถเข๎าใจได๎ลึกซ้ึง สามารถเข๎าใจแบบ เก็ตละ! 

รู๎ เชื่อ 

รับทราบ ซาบซึ้ง 

รับรู๎ล าดับ/แบบแผน รับรู๎โดยต าแหนํงเชิงพ้ืนที่ 

รู๎ชื่อวัตถุ รู๎หน๎าที่ของวัตถุ 

ยึดหลักความเป็นจริง ยึดหลักจินตนาการเพ๎อฝัน 

คิดกลยุทธ์ บอกถึงความเป็นไปได๎ 

คิดถึงการปฏิบัติได๎จริง ท าเลย หุนหัน ใจเร็ว 

เน๎นมั่นคง ปลอดภัย ชอบความเสี่ยง 

 ประโยชน์ของ Mind map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.ebooks.in.th/covers) 
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- เห็นภาพรวมของสิ่งตํางๆ 
- จ าสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น  
- สามารถค้นพบไอเดียใหม่ๆ 
- หาข๎อบกพรํอง/จุดอํอน 
- วางแผนการท างาน 
- จัดล าดับ Presentation ผลงาน/ story board 
- ชํวยตัดสินใจ 
- คิดได๎อยํางเป็นระบบ คิดครบ 
- คิดสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ วิธีการใหมํๆ 
- จด/ สรุป สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้รวดเร็ว/ ทบทวนง่าย 
- ชํวยเรื่อง Stakeholder mapping/ connection 
- เพลิดเพลินในการอํานด๎วยภาพและสี 

 
 หลักการของ Mind map 
 การเขียน Mind map ดูเหมือนมีความซับซ๎อน และอาจจะยาก แตํจริงๆ มีหลักการ 
เขียน mind map ที่ถ๎าได๎อํานแล๎วจะสามารถท าให๎การเขียน mind map ไมํได๎ยากอยํางที่คิด  
ด๎วยวิธีการดังตํอไปนี้หัวเรื่องที่เป็นข๎อใหญํใจความได๎รับการกลั่นกรองจนตกผลึกเป็นภาพ “แก่นแกน”  
ตรงกลาง ประเด็นส าคัญกระจายเป็นรัศมีออกมาเป็น “ก้าน” แตกแขนงออกจาก “แกํนแกน” 
กิ่งที่แตกแขนงออกมาแตํละกิ่งรองรับ ค า/ภาพ โดยมีเส๎นเชื่อมเป็นรายละเอียดออกมารอบๆ 
กิ่งก๎านตํางๆ ต๎องเชื่อมตํอยึดโยงกันดุจกิ่งไม๎หรือรากไม๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/) 
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 วิธีการเขียน Mind Map 
 

- เตรียมกระดาษเปลําไมํมีเส๎นและวางกระดาษภาพแนวนอน 
- วาดเป็นภาพสีหรือเขียนค าหรือข๎อความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องจะท า Mind Map กลางหน๎ากระดาษ 

โดยใช๎สีอยํางน๎อย 3 สี และต๎องไมํตีกรอบด๎วยรูปทรงเรขาคณิต 
- คิดถึงหัวเรื่องส าคัญที่เป็นสํวนประกอบของเรื่องที่ท า Mind map โดยให๎เขียนเป็นค า ที่มีลักษณะ

เป็น keyword สั้นๆ ที่มีความหมายบนเส๎น ซึ่งแตํละเส๎นจะแตกออกมาจากศูนย์กลางและไมํควร
เกิน 8 กิ่ง 

- แตกความคิดของหัวเรื่องส าคัญในข๎อ 3 แตํละเรื่องออกเป็นกิ่งๆ แตกแขนงไปหลายกิ่ง โดยเขียนค า
หรือวลีบนเส๎นที่แตกออกไป 

- แตกความคิดรองลงไปที่เป็นสํวนประกอบของแตํละกิ่ง โดยเขียนค าหรือวลีลงบนเส๎นที่แตกออกไป
ด๎วย และจะสามารถแตกความคิดออกไปได๎อีกเรื่อยๆ 

- ควรเขียน Keyword หรือค าหลักท่ีความหมายชัดเจน  
- ค า วลี สัญลักษณ์หรือรูปภาพใดที่ต๎องการเน๎น อาจใช๎วิธีการท าให๎เดํน เชํน การล๎อมกรอบ หรือใสํ

กลํอง เป็นต๎น 
- ตกแตํง Mind map อยํางสนุกสนานและให๎มีลูกเลํนสวยงามด๎วยการใช๎ภาพ สี และแนวคิดท่ี

เชื่อมโยงตํอกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/) 
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 Force Connection 
 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมาของภาพ: http://www.123rf.com/photo_36509750) 
 วิธีการคิดสร๎างสรรค์ โดย Force Connections ก าหนดปัญหาที่ต๎องการจะหาค าตอบหรือแก๎ให๎ชัดเจน
เขียนแกนของปัญหาในด๎านตํางๆ ออกมา ในแนวระนาบเขียนทางออกของแตํละแกนของปัญหาออกมาให๎มากท่ีสุด 
ในแนวดิ่งเชื่อมโยงในแตํละทางออกของแตํละแกนปัญหาเพ่ือได๎แนวทางในการแก๎ปัญหาที่หลากหลายและมีระบบ 
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 SCAMPER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://stacyclaudia.weebly.com/scamper.html) 
 
 SCAMPER เป็นเทคนิคท่ีจะชํวยให๎คุณจุดประกายความคิดสร๎างสรรค์และเอาชนะความท๎าทายตําง ๆ ที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันและในหน๎าที่การงาน เพราะ SCAMPER คือ checklist (รายการตรวจสอบสิ่งที่จะต๎องท า) ที่
เป็นการตั้งค าถามเชิงกระตุ๎นให๎เกิดความคิด เหมาะกับงานที่ต๎องการความหลากหลายของความคิดและการท า
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กิจกรรม ซึ่งสามารถน ามาปรับใช๎ในเรื่องทั่วๆไป หรือเรื่องที่มีเป้าหมายชัดเจน อีกท้ังเป็นหลักการที่ใช๎งานงํายและ
กํอให๎เกิดประสิทธิภาพได๎อยํางนําประหลาดใจ คิดค๎นโดย Bob Eberle ในชํวงต๎นศตวรรษท่ี 70 และยังคงเป็นเทคนิค
ที่นิยมใช๎มาจนถึงปัจจุบัน 
 

SCAMPER มีพ้ืนฐานของความคิดท่ีวํา สิ่งใหมํๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูํเดิม ซึ่งตัวอักษร
ยํอของ SCAMPER แตํละตัวดังตํอไปนี้ แสดงให๎เห็นถึงวิธีการที่แตกตํางกันที่จะท าให๎คุณเกิดความคิดใหมํๆ การใช๎
เทคนิค SCAMPER ขั้นแรกต๎องระบุหัวข๎อที่ต๎องการจะแก๎ปัญหา หรือความคิดท่ีจะน ามาพัฒนาตํอยอด ซึ่งอาจจะเป็น
เรื่อง ๆทัว่ไปในชีวิตประจ าวันหรือในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับสินค๎าและบริการหรือกระบวนการที่ต๎องการจะ
ปรับปรุง หลังจากระบุเรื่องที่ท๎าทายได๎แล๎วขั้นตอนตํอไปคือการตั้งค าถามในปัญหาหรือความคิดนั้นๆ โดยใช๎ 
checklist 7 รายการเป็นแนวทางในการตั้งค าถามดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://egyptinnovate.com) 
 

S  =  Substitute (การทดแทน) 
C  =  Combine (การผสมผสาน) 
A  =  Adapt (การปรับใช้) 
M  =  Magnify/Modify (การขยาย/การปรับปรุง) 
P  =  Put to Other Uses (การประยุกต์ใช้) 
E  =  Eliminate (การตัดออก)  
R  =  Rearrange/Reverse (การเรียงใหม่/การย้อนกลับ)  
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 S = Substitute (การทดแทน) 
 ลองคิดดูวํา บางสํวนของผลิตภัณฑ์/ กระบวนการ/ ปัญหา เราหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนได๎หรือไมํ เชํน สตาร์บัคส์
ใช๎กาแฟสายพันธุ์ใหมํ เครื่องส าอางใสํสารต๎านอนุมูลอิสระ สารธรรมชาติ  
 C = Combine (การผสมหรือผนวกรวม) 
 เป็นการน าสิ่งสองสิ่งหรือ มากกวํามารวมกันเพ่ือให๎เกิดสิ่งใหมํ แตกตํางไปจากเดิม เชํน การสร๎างรถไฮบริด
เพ่ือการประหยัดและลดมลภาวะ เมดิคอลสปา เพื่อไลฟ์สไตล์คนรุํนใหมํ การท าคอนเวอร์เจนซ์ผนวกรวมเทคโนโลยี
แบบมีสายไร๎สาย อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี การโอนเงินและความบันเทิงหลายรูปแบบเข๎าด๎วยกันเป็นนวัตกรรมการ
บริการแบบใหมํ 
 A = Adapt (การปรับเปลี่ยนให้ก้าวหน้า/ดีขึ้น) 
 ตัวอยํางการปรับเปลี่ยน แนวคิดของโรงพยาบาล (ที่ดูนํากลัว) ให๎มีการบริการ/ ความสวยงามเหมือน
โรงแรมซึ่งเป็นคอนเซปต์ในชื่อที่เรียกกันวํา Hospitel (Hospital + Hotel) 
 M = Modify (การดัดแปลงแก้ไข) 
 การขยายให๎ใหญํขึ้น คุณภาพดีขึ้น/ การท าให๎เล็กลง/ เบาลง/ ช๎าลง ความถี่ลดลง)เชํน การคิดค๎นจอ LCD 
แบบพิเศษท่ีเล็กลง/ เบาลง เป็นทั้งจอ TV, จอ Computer, จอวงจรปิด ฯลฯ  
 P = Put to other purposes/ uses 
 การน าไปใช๎เพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อ่ืนคิดวําเราจะใช๎ผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่เรามีอยูํไปใช๎
ประโยชน์อยํางอ่ืนอยํางไร หรือน ากลับมาใช๎ (Reuse) ได๎อยํางไร หรือจะน าผลิตภัณฑ์ของเราไปขายในตลาดอื่นได๎
อยํางไร เชํน การน ามูลสัตว์มาท าก๏าซชีวภาพ การน าวัชพืชมาถักทอเป็นกระเป๋า/ เครื่องใช๎ส าหรับตลาดระดับสูง 
 E = Eliminate 
 การตัดทิ้ง/การขจัดออกอะไรจะเกิดขึ้น ถ๎าเราตัดบางสํวนของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/ออกไป หรืออาจจะ
ตัดสํวนนั้นทั้งหมดท้ิง ถ๎าเราเปรียบเทียบดูผลิตภัณฑ์ของใช๎ในบ๎าน เชํน เตียงนอน/ รถยนต์ ในอดีตและปัจจุบัน จะ
ตัดทิ้งหลายสํวนออกไป ท าให๎ดูงําย สวยงาม ไมํเทอะทะ 
 R = Rearrange/Reverse 
 จัดระบบใหมํ/เปลี่ยนทิศทางใหมํลองคิดดูวําเราจะท าอยํางไร ถ๎าบางสํวนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/
ท างานกลับทาง หรือแตกตํางจากระบบเดิม หรือจะท าอยํางไร ถ๎าเราต๎องเปลี่ยนระบบ/วิธีการท างานใหมํ เชํน การใช๎
นักเรียนสอนนักเรียน การใช๎ตู๎เย็นฟอกอากาศ เป็นต๎น 
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 Lateral Thinking 
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://tandlhub.wordpress.com/2013/07/01/lateral-thinking-starter-activities/) 
 
 

ความคิดแนวข้าง (ธันยวิช วิเชียร์พันธ์, 2559) เป็นทักษะการคิดสร๎างสรรค์อีกรูปแบบหนึ่ง ความคิดแนว
ข๎างจะเนน๎การปรับเปลี่ยนมุมมองของข๎อมูลที่มีอยูํเพื่อให๎สามารถใช๎ประโยชน์ในการแก๎ปัญหาและในการปฏิบัติจริง
ได๎มากข้ึน ซึ่ง เดอ โบโน (1970: 122) บอกวําการปฏิบัติหรือการลงมือใช้จริงนั้นมีความส าคัญมากกว่าการเข้าใจตัว
กระบวนการคิดเองยิ่งนัก คนทั่วไปเข๎าใจวําการคิดแบบเดิมๆหรือการคิดแนวตั้งนั้นเป็นวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพ แตํ
ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดข้ึนมีความซับซ๎อนมากขึ้น ซึ่งการคิดแบบแนวตั้งเพียงอยํางเดียวไมํสามารถรับมือกับปัญหาได๎  
 

ความคิดแนวข้าง... 
 
...เป็นเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบและมุมมองในแง่มุมต่างๆ 
...เป็นทัศนคติและเป็นวิธีการใช้ข้อมูล 
...ตรงกับพฤติกรรมของจิตใจในการจัดการข้อมูล 
...จะมีเครื่องมือทางภาษาที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการโดยเฉพาะ 

 
 
 



63 
 

ความแตกต่างระหว่างความคิดแนวตั้งกับความคิดแนวข้าง 
  
 

 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://squareone.blog/lateral-thinking-a-practice-much-needed-today/) 
 
 
 
 Lateral thinking (การคิดแนวข้าง) เป็นวิธีที่ตรงข๎ามกับ Vertical Thinking หรือการคิดแนวตั้งซึ่งเน๎น
การใช๎เหตุผลมุํงไปสูํการหาทางออกท่ีดีที่สุด เป็นไปได๎มากที่สุด เมื่อได๎ค าตอบที่ถูกต๎องที่สุดแล๎วก็ไมํมองหาค าตอบ
อ่ืนๆอีก Lateral Thinking คิดค๎นโดย เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน โดยเน๎นการแก๎ปัญหาด๎วยวิธีแปลกๆหลายๆทาง โดยมอง
จากมุมตํางๆที่คนอ่ืนไมํมองเนื่องจากดูเหมือน 
ไมํมีเหตุผล ซึ่งหลักการส าคัญของการคิดแนวข๎างก็คือ "มุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ เป็นหนึ่งในมุมมองที่สามารถเป็นไป
ได้" โดยส ารวจมุมมองอ่ืนๆ แล๎วปรับโครงสร๎างและจัดเรียงข๎อมูลที่มีอยูํใหมํ 
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(ท่ีมาของภาพ: http://squareone.blog/lateral-thinking-a-practice-much-needed-today/) 
 
 
 

การคิดแนวตั้ง...เป็นอย่างไร? 
 
จะหาวิธีที่ตัดสิน พิสูจน์ ก าหนดประเด็นหรือความสัมพันธ์ 
จะบอกว่าเป็นแนวทางพิจารณาสิ่งต่างๆที่ถูกต้องและดีที่สุด 
จะต้องถูกต้อง คงท่ี แน่นอนทุกข้ันตอน 
จะเป็นการวิเคราะห์ สร้างความต่อเนื่องมีหลักฐาน มีข้อสรุป 
จะเลือกว่าสิ่งใดควรพิจารณาตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองเดิม 
จะเป็นกระบวนการแบบปิด อย่างน้อยจะได้หนึ่งค าตอบ 
 

การคิดแนวข้าง...เป็นอย่างไร? 
 
จะมีจุดหมายเปลี่ยนจากแนวคิดหนึ่งไปยังอีกแนวคิดหนึ่ง 
จะเป็นการเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง          
จะพยายามหาวิธีคิดเพ่ิมหรือเปลี่ยนแนวทางในการคิด 
จะไม่ได้มองหาสิ่งที่ถูกต้องแต่มองหาสิ่งแตกต่าง 
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จะน าความคิดท่ีผิดของแนวตั้งมาใช้ก็ได้ 
จะเป็นกระบวนการแบบเปิด ไม่แน่ใจจะได้ค าตอบหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ มีโอกาสจะได้ค าตอบที่หลัก
แหลมจ านวนมากแน่นอน 

เทคนิคการคิดแนวข้าง 
 

เทคนิค 1 การใช้เครื่องมือเหนี่ยวน าความคิด 
 
 เลือกค าสุํมหรือภาพสุํมแล๎วหาความเชื่อมโยงวําจะใช๎ค านั้นหรือภาพนั้นชํวยแก๎ปัญหาได๎อยํางไรบ๎าง วิธีนี้จะ
ท าให๎ค าหรือภาพนั้นชํวยเบี่ยงเบนการแก๎ปัญหาของเราออกไปจากการคิดแบบที่เราคุ๎นเคย  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http:// www.vcharkarn.com) 
 
 
 
 

 เทคนิค 2 การสมมุติว่าเราเป็นคนอ่ืนแล้วคิด 
 
 ให๎ลืมการคิดในแนวทางแบบที่เราคิด แล๎วให๎คิดวําเราเป็นคนอ่ืน ใครก็ได๎ ที่มีหลักการคิด และรูปแบบการ
คิดเดํนชัดแล๎วใช๎จินตนาการวํา ถ๎าคนนั้นเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาที่คุณเผชิญอยูํ คนนั้นจะท าอยํางไร  
 
 เทคนิค 3 การคิดแบบหามุมที่คนส่วนใหญ่มองข้าม 
 
 คิดวําทางออกของปัญหานี้ที่ชัดเจน และคนสํวนมากคิดคืออะไร แล๎วหาทางอ่ืนๆนอกจากแนวทางท่ีชัดเจน
ในข๎อ 1 หลังจากนั้นท าสมองให๎ยืดหยุํน ไมํปิดกั้นความคิดที่เข๎ามา แล๎วจะคิดหาทางแก๎ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได๎โดย 
“บังเอิญ” 
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(ท่ีมาของภาพ: http:// images.clipartpanda.com/u-turn-clipart-thumb) 
 
  
 เทคนิค 4 คิดไอเดียที่หลุดโลก 
 
 บางครั้งการคิดอะไรที่หลุดโลกหรือหลุดกรอบความเป็นจริง จะท าให๎เราได๎ความคิดแปลกๆ แหวกแนวอีก
หลายความคิด แล๎วคํอยให๎ความคิดที่หลุดโลกหรือหลุดกรอบเหลํานั้น น าไปสูํแนวความคิดที่เป็นไปได๎และใช๎ได๎จริงอีก
หลายแนวความคิด 
 
 

3.3  ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://medium.com/@faya/unleashing-the-power-of-knowledge-sharing) 
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- ความหมาย 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การที่กลุํมคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
รํวมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ด๎วยความสมัครใจ เพ่ือรํวมสร๎างความเข๎าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่อง
นั้นๆ 

- องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญๆ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ (Knowledge Sharing) มีอยูํด๎วยกัน 3 
องค์ประกอบ ได๎แกํ 
 

1. คน (People) – ถือวําเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหลํงศูนย์รวมของความรู๎ที่
สมควรน าออกมาแบํงปันเป็นอยํางยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนที่มีความรู๎จากการปฏิบัติจริงและอยาก
แบํงปันและแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎วยความเต็มใจ 
 

2. สถานที่และบรรยากาศ (Place) – เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให๎การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎มีชีวิตชีวาเพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดีมีความเหมาะสมกับแตํละกลุํมคน 
จะท าให๎คนเหลํานั้นมาเจอกันพูดคุยกัน ปรึกษากัน วิเคราะห์ปัญหา แบํงปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกันอยํางสบายใจ 

 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) – เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีชํวยให๎การ

แบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกิดได๎งํายและสะดวกข้ึน เชํน กระดานส าหรับเขียน คอมพิวเตอร์
ส าหรับการสรุปและจัดเก็บความรู๎รวมถึงการแบํงปัน(Share) หรือการสํงตํอข๎อมูล 
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- ปัจจัยหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://kminbusiness.wordpress.com/2009/12/26-knowledge/) 
 
 
 เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 ประการพร๎อมแล๎ว การที่จะท าให๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นั้นประสบความส าเร็จ 
และใช๎ประโยชน์ได๎จริง ก็ควรค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญๆของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่มีประสิทธิผล (Effective 
Knowledge Sharing) ดังนี้ 
 
 ปัจจัยหลักของการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 6 ประการ ได๎แกํ 
 

1. ก าหนดเปูาหมายการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจน 
2. สร้างผู้น าที่เป็นแบบอย่าง 
3. สร้างเครือข่ายของผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ (Human Networks)     
4. ก าหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร 
5. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น าไปใช้ในงานประจ าวันได้  
6. สร้างแรงจูงใจที่สนับสนุนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 การจัดเวทีเพ่ือให๎มีการแบํงปันความรู๎ในตัวผู๎ปฏิบัติ ท าให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน อันน าไปสูํการสร๎างความรู๎
ใหมํ ที่แตํละคนสามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติงานได๎ตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: http://blog.velpic.com/lms-future-knowledge-sharing2/) 
 
 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีหลักการส าคัญๆ ได้แก่ 
 

1. การเล่าเรื่อง (story telling): เลําเรื่องที่ท าจริง โดยพูดถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้น 
2. การฟังอย่างลึกซ้ึง (deep listening): เป็นการฟังอยํางมีสติ ฟังอยํางปราศจากอคติ ฟังด๎วย

เจตนาอันบริสุทธิ์ ปราศจากการประเมินคําหรือตีความขณะฟัง ฟังตั้งแตํต๎นจนจบ ฟังด๎วยทําที
เคารพตํอผู๎พูดอยํางจริงใจ 

3. การสะท้อน (reflection): เป็นสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ สะท๎อนอารมณ์ความรู๎สึกของตัวเองขณะได๎
ฟังเรื่องเลํา รวมถึงสะท๎อนอารมณ์ความรู๎สึก คุณลักษณะผู๎เลํา 

4. การแลกเปลี่ยน (sharing): เป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องเลําของตนเอง ที่เคยมีประสบการณ์ใน
ประเด็นเดียวกัน 
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 วิธีการและขั้นตอนการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

1. ก าหนดหัวปลา หรือประเด็นเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
2. คัดเลือกผู๎เข๎ารํวมกระบวนการ จ านวนไมํควรเกิน 10-12 คน ผู๎เข๎ารํวมกระบวนการต๎องเป็นผู๎มี

ประสบการณ์ เป็นผู๎ปฏิบัติจริงในประเด็นที่น ามาใช๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในครั้งนั้นๆ 
3. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และบันทึกข๎อมูล 
4. น าข๎อมูลที่ได๎มาประมวลและร๎อยเรียง 

 
 

 
(ท่ีมาของภาพ: https://www.dreamstime.com/) 
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 บทบาทในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีต าแหนํงที่ส าคัญๆ 4 ต าแหนํง ได๎แกํ คุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณลิขิต และคุณกิจ 
แตํละต าแหนํงก็มีหน๎าที่ บทบาทแตกตํางกันไป 
 

1. คุณเอ้ือ (chief knowledge officer: CKO)  
 ท าหน๎าที่บริหารจัดการ ประสานให๎เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตั้งแตํการก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แตํละครั้ง การประสานท าความเข๎าใจทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึง
อ านวยความสะดวกในทุกๆ ด๎าน เพื่อให๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นไปอยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 
2. คุณอ านวย (Knowledge facilitator: KF)  

 เป็นผู๎สร๎างบรรยากาศ อ านวยความสะดวกให๎วงเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎ได๎อยํางอิสระ โดย
เตรียมความพร๎อมให๎สมาชิกในวงสามารถเลําเรื่องได๎ตรงประเด็นตามหัวปลา ฟังอยํางลึกซึ้งเป็น คอยถาม จุดประกาย 
กระตุ๎นให๎วงสะท๎อนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ชวนสมาชิกรํวมกันก าหนดกติกา และควบคุมเวลาได๎อยํางเหมาะสม 

 คุณอ านวยมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ 
– มีทักษะในการจับประเด็น 
– มีทักษะในการตั้งค าถาม 
– มีสมาธิในการฟัง 
– เทคนิคในการสร้างบรรยากาศ การสังเกต  
– การประเมินบรรยากาศของวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ไม่เคร่งเครียด 
– มีท่าทีเป็นมิตร ให้เกียรติและยอมรับความแตกต่างของคน 
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 
3. คุณลิขิต (knowledge note taker: KN)  

 ท าหน๎าที่จับประเด็นและบันทึกเรื่องราวการท างานตามหัวปลายํอย 
 คุณลิขิตมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ 

- ทักษะ มีสมาธิในการฟัง 
- มีทักษะในการจัดประเด็น 
- มีทักษะในการบันทึกเร็ว 

 
4. คุณกิจ (knowledge practitioner: KP)  

 เป็นผู๎มีประสบการณ์ตรง เป็นคนลงมือท า (เอง) จริง มีวิธีการท างานที่ส าเร็จ ตามประเด็นหัวปลา 
ไมํใชํความส าเร็จเรื่องอ่ืนที่ไมํตรงกับหัวปลาที่จะท าการเรียนรู๎ 
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4.4  ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
 
 

ทฤษฎี Constructionism ไว๎วํา เป็นทฤษฎีที่ให๎ความส าคัญกับโอกาสและวัสดุในการเรียนการสอนที่ผู๎เรียน
สามารถน าไปสร๎างความรู๎ให๎เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียนเองได๎ (แบงกอก, 2542) ไมํใชํมุํงการสอนที่ป้อนความรู๎ให๎กับ
ผู๎เรียนแตํผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎จากการลงมือท า ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ด าเนินกิจกรรมการเรียน ลงมือปฏิบัติ
หรือสร๎างงานที่ตนเองสนใจแล๎วสร๎างองค์ความรู๎ขึ้นมาด๎วยตนเอง โดยผสมผสานระหวํางความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํจาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎ของบุคคลที่สามารถสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองเมื่อได๎รับประสบการณ์และ
สภาพแวดล๎อมใหมํๆ  

 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข๎อมูลของโครงการตามสื่อตํางๆ และการสังเกตการปฏิบัติงานของ บุคลากร
ในภาคสํวนตํางๆ หลังจากนาข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล๎วได๎ออกมาเป็นขั้นตอนการฝึกอบรมแบบ โครงงานเกษตร 
(Farming Project–Based Learning) ตามแนว Constructionism ทั้งหมด 8 ขั้นตอน (ธันยวิช วิเชียร์พันธ์, 2560) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ขั้นตอนที่ 1: เริ่มจากสิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมสนใจ  
 
 ขั้นตอนนี้เริ่มต๎นที่ความสนใจของผู๎รับการฝึกอบรม โดยผู๎รบัการฝึกอบรมจะมาประชุมเพ่ือหาความสนใจ 
รํวมกันกํอนเปิดภาคเรียนวําในภาคเรียนนี้อยากเรียนโครงงานเกษตรใด ให๎แตํละคนพูดเรื่องที่ตนเองสนใจออกมา ให๎
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เพ่ือนๆ ทราบผู๎รับการฝึกอบรมแตํละคนก็จะมีความสนใจในหัวข๎อที่แตกตํางกันออกไป แตกํารฝึกอบรมแบบ 
Constructionism จะจัดกลุํมรวมผู๎รับการฝึกอบรมที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันหรือคล๎ายกันให๎มาทางานรํวมกัน  
 

ขั้นตอนที่ 2: วิทยากรกระบวนการบูรณาการวิชาศาสตร์ต่างๆ ลงในโครงงานเกษตร  
 

 เมื่อได๎กลุํมผู๎รับการฝึกอบรมตามความสนใจแล๎ว ขั้นตอนนี้วิทยากรกระบวนการจะบูรณาการวิชาการตาม 
หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์เกษตรเชื่อมโยงกับโครงงานเกษตรที่ผู๎รับการฝึกอบรมสนใจ เชนํ การใช๎ อุปกรณ์ Device 
เพ่ือการเข๎าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร การบันทึกข๎อมูลในการดาเนินงานด๎านการเกษตร เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแก๎ปัญหา การบริหารจัดการ ปัจจัยการผลิตการเชื่อมโยงการผลิต แรงงานและ ทุน การผลิตสินค๎า
เกษตรตามมาตรฐาน GAP และ GMP กระบวนการผลิตที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ โดยใช๎ เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
ตลอดจนเตรียมเชิญผู๎เชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาให๎ความรู๎ และเตรียมหาแหลํงความรู๎เพื่อนาผู๎รับ การฝึกอบรมไปทัศน
ศึกษายังสถานที่จริงและฝึกอบรมจากผู๎มีความรู๎จริงในเรื่องนั้นๆ 
 

ขั้นตอนที่ 3: วิทยากรกระบวนการและผู๎รับการฝึกอบรมวางแผนการฝึกอบรมรํวมกัน  
 
 ขั้นตอนนี้ วิทยากรกระบวนการและผู๎รับการฝึกอบรมจะรํวมกันวางแผนวําโครงงานเกษตรจะมีกิจกรรม 
ใดบ๎างในแตํละวัน ตลอดโครงงาน ผู๎รับการฝึกอบรมจะมีภาพแผนงานของตัวเองและกลุํมตั้งแตํเริ่มต๎นจนจบ โครงงาน
เกษตร วิทยากรกระบวนการในฐานะ Facilitator จะนาแผนภาพความคิดจากข้ันตอนที่ 2 มานาเสนอให๎ ผู๎รับการ
ฝึกอบรมแตํละคนเห็นภาพรวมของโครงงานเกษตรทั้งหมด แล๎วให๎ผู๎รับการฝึกอบรมลองเขียน Mind Mapping  
 

เมื่อผู๎เข๎ารํวมอบรมวางแผนการฝึกอบรมในแตํละหัวข๎อ รวมทั้งท าตารางเวลาเรียนในแตํละหัวข๎อยํอยด๎วย
ตัวของผู๎รับการฝึกอบรมเอง เชํน เรื่องใดเรียนกํอนในสัปดาห์แรก จะท ากิจกรรมใดกํอน-หลัง ไปทัศนศึกษาสัปดาห์ใด
ที่จะเชื่อมกับหัวข๎อที่ฝึกอบรม เป็นต๎น ท าให๎ผู๎รับการฝึกอบรมมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของโครงงานเกษตรและทาให๎มีความ
กระตือรือร๎นที่จะฝึกอบรมอีกด๎วย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/team-working/) 
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 ขั้นตอนที่ 4: ลงมือทาจริงในกระบวนการฝึกอบรมด๎วย Constructionism  
 
 ผู๎รับการฝึกอบรมจะเป็นผู๎ที่ลง มือทาจริงทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตํการหาข๎อมูลเรื่องที่ตนเองอยากรู๎ เมื่อผู๎รับ
การฝึกอบรมทราบวําอยากจะรู๎เรื่องอะไร จะหาข๎อมูลนั้นๆ ได๎จากที่ใด ก็จะให๎ผู๎รับการฝึกอบรมได๎เริ่มหาข๎อมูลจาก
ด๎วยตนเอง โดย facilitator จะแนะนาให๎ วําข๎อมูลนั้นๆ สามารถหาได๎จากที่ใดบ๎าง เชํน ผู๎รับการฝึกอบรมอยากทราบ
เรื่องการพัฒนาดินด๎วย เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยากรก็แนะนาแหลํงข๎อมูลให๎ เชํน หนังสือ วารสาร Internet ฯลฯ เมื่อ
ผู๎รับการฝึกอบรมได๎ ข๎อมูลมาแล๎วก็จะนามาใช๎ประกอบการทากิจกรรมทั้งการทดลอง ทดสอบสมมตุิฐานและสร๎าง
ชิ้นงานจริง รวมไปถึง การไปทัศนศึกษาเพ่ือฝึกอบรมจากผู๎เชี่ยวชาญและสถานที่จริง เพ่ือให๎ผู๎รับการฝึกอบรมเข๎าใจสิ่ง
ที่ฝึกอบรมอยําง ลึกซึ้ง มิใชํฝึกอบรมจากข๎อมูลดิบในห๎องเรียนเพียงอยํางเดียวเทํานั้น การฝึกอบรมแบบนี้จะทาให๎ผู๎รับ
การฝึกอบรม ได๎ข๎อมูลสํวนที่เป็นประโยชน์มาเป็น สารสนเทศที่เป็นประโยชน์แล๎วข๎อมูลนั้นก็จะถูกสังเคราะห์ไปเป็น
องค์ความรู๎ จะนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน ความรู๎ใหมํที่ได๎มาเม่ือนามารวมกับความรู๎หรือประสบการณ์เดิมและ
มี จริยธรรมเป็นตัวกากับในทุกข้ันตอน สุดท๎ายก็ได๎มาซึ่งความรู๎ใหมํ หลังจากนั้น ผู๎รับการฝึกอบรมจะเข๎าสูํ
กระบวนการแลกเปลี่ยนฝึกอบรม โดยจะนาความรู๎ที่สร๎างขึ้นนั้น นาเสนอตํอเพ่ือนในกลุํม วิทยากรกระบวนการจะ
สามารถตรวจสอบได๎วําข๎อมูลถูกต๎องครบถ๎วนหรือไมํ ถ๎ายังไมํ สมบูรณ์จะได๎แนะนาให๎ผู๎รับการฝึกอบรมย๎อนกลับไป
เริ่มต๎นหาข๎อมลูมาเพ่ิมเติมให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระหวํางการทา กิจกรรมและการนาเสนอผลงานนั้น ผู๎รับการฝึกอบรมจะ
บันทึกผลการทดลองและผลการฝึกอบรมด๎วยทุกครั้งนี้ เรียกวํา  
 
 ขั้นตอนที่ 5: สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน  
 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสรุปความรู๎ที่ผู๎รับการฝึกอบรมจะบันทึกองค์ความรู๎ที่ได๎จากการเรียนใน 
โครงงานเกษตรด๎วยตัวเอง โดยผู๎รับการฝึกอบรมจะเก็บบันทึกผลงานของตัวเองทั้งในรูปแบบของบทความ สมุดบันทึก  
 
 ขั้นตอนที่ 6: จัดกิจกรรมชุมชนการฝึกอบรมทางวิชาชีพทางการเกษตร  
 
 ขั้นตอนนี้เป็นการจัดแสดงผลงานที่ผู๎รับการฝึกอบรมได๎ฝึกอบรม กิจกรรมที่ผู๎รับการฝึกอบรมได๎ทาและ 
ทดลองจากในโครงงานเกษตรเพ่ือให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เพ่ือนรํวมวิชาชีพ  
ที่สนใจเข๎าชม ซักถาม และ เสนอแนะเรื่องตํางๆ ให๎กับผู๎รับการฝึกอบรมนาไปตํอยอดความรู๎ในโครงงานเกษตรตํอๆไป 
โดยกิจกรรมชุมชนการ ฝึกอบรมทางวิชาชีพทางการเกษตรการแสดงผลงานจะมีข้ึนทุกๆปี โดยที่ผู๎รับการฝึกอบรมจะ
เป็นผู๎คิดวางแผน งาน คิดวิธีการนาเสนอและดาเนินการจัดงานด๎วยตัวของผู๎รับการฝึกอบรมเอง  
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 ขั้นตอนที่ 7: วิเคราะห์และประเมินผลแบบ 360 องศา  
 
 ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการประเมินผลผู๎รับการฝึกอบรม การประเมินผลผู๎รับการฝึกอบรมตามรูปแบบการ 
ฝึกอบรมแบบ Constructionism จะใช๎วิธีการประเมินผลหลายวิธี เชํน เป็นวิธีการประเมินผู๎รับการฝึกอบรมโดย ให๎
ผู๎รับการฝึกอบรมประเมินตนเอง feedback จากเพ่ือน วิทยากรกระบวนการและผู๎ทรงคุณวุฒิทุกสัปดาห์ ผล การ
ประเมินทีผู่๎รับการฝึกอบรมได๎ทราบเพ่ือให๎ผู๎รับการฝึกอบรมนามาวิเคราะห์และพัฒนาตนเอง  
 
 ขั้นตอนที่ 8: การต่อยอดองค์ความรู้ (Modify action)  
 
 เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของกระบวนการ ภายหลังจากท่ีฝึกอบรมมาจนจบโครงงานเกษตรและได๎องค์ความรู๎ 
มาแล๎ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการนาสิ่งที่ได๎ฝึกอบรมเหลํานั้นไปใช๎พัฒนาตนเองกํอนจะคิดเริ่มทาโครงงานเกษตรที่ใหญํ ขึ้น 
ลึกขึ้น หรือเป็นเรื่องใหมํๆ ในโครงงานเกษตรถัดไป เมื่อเริ่มโครงงานเกษตรถัดไป วงจรการฝึกอบรมก็จะเริ่มจาก
ขั้นตอนแรกจนถึงจบกระบวนการในข้ันตอน สุดท๎ายและจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนพัฒนาเป็นนิสัยการฝึกอบรมที่จะ
ติดตัวผู๎รับการฝึกอบรมไปตลอดชีวิต แนวความคิดดังกลําวนี้สอดคล๎องกับแนวความคิดของ Peter M. Senge ที่กลําว
ไว๎วํา “การฝึกอบรมนั้นเป็น เหมือนรูปก้นหอยเจดีย์หงาย (Spiral Model) ที่แต่ละรอบการฝึกอบรมจะนาไปสู่การ
ฝึกอบรมสิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุด”  
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บทที่ 5 
ประเภทของนักคิดและอุปนิสัยแห่งความสร้างสรรค์ 

 
ประเภทของนักคิดและอุปนิสัยแห่งความสร้างสรรค์ 
 

เพ่ือให๎ความเข๎าใจของของครูผู๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎เข๎าใจนิยามของนักคิดตามแบบแผนของ 
OECD เพ่ือการน าไปเขียนเกณฑ์การประเมินของตนเองในขณะที่น าเครื่องมือไปทดลองใช๎  โครงการวิจัยจึงท าการ
สรุปประเภทของนักคิด 8 แบบ เมื่อมีทักษะการคิดแตํละแบบลงไปผสมผสานกันในบุคคลนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยแนวคิดของ OECD ในการสร๎างกรอบปรัชญาในการด าเนินงาน ได๎มีการพยายามที่จะรวบรวมข๎อมูลจาก
ทั่วโลกเพ่ือจะได๎พัฒนากรอบการท างานรํวมกันในคณะครูและนักวิจัยทั่วโลก โดยระบุวําการที่มนุษย์จะสามารถมา
รถสร๎งสรรค์ผลงานขึ้นมาอยํางสมบูรณ์แบบด๎วยตัวคนเดียว มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีแบบการคิด 3 มิติ 
ประกอบกันกลําวคือ มิติการสร๎าง หรือการลงมือท า ที่จะต๎องมีความมุํงมั่นตั้งใจและพิถีพิถัน มิติการสืบเสาะ หา
ข๎อมูลเพิ่มเติม จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มาเป็นองค์ความรู๎ในการน าพาให๎การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปใช๎
ได๎จริง และมิติสุดท๎าย คือด๎านจินตนาการ ที่จะต๎องมีความแปลกใหมํ แหวกแนว และนําตื่นตาตื่นใจ ถ๎าใครก็ตามที่มี
สมดุลทั้ง 3 มิติ นั่นคือจะเป็นผู๎ที่มีความสมบูรณ์แบบ แตํอยํางไรก็ตามในความเป็นจริงแตํละคนจะมีความเข๎มแข็ง 
และจุดอํอนในแตํละมิติแตกตํางกันไปจนสามารถท่ีจ าแนกบุคคลเหลํานั้นได๎ออกเป็นนักคิด 8 แบบ ดังภาพ 
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นักคิดสร้างสรรค์ (Creator) 
 
 
 
 
 
 
 
นักคิดฝัน (Dreamer) 
 
 
 
 
 
 
 
นักคิดสุ่ม (Wildcard) 
 
 
 
 
 
 
 
นักคิดลอกเลียน (Mimic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกองค์ประกอบสมดุลย์และกลมกลืนกันจะสามารถสร๎างสรรค์อะไร
ได๎อยํางงํายดาย 

พ้ืนที่สีเหลือง (Do) น๎อย คิดเกํง หาข๎อมูลและวางแผนแตํมีปัญหา
เรื่องการน าไปปฏิบัติและสร๎าง  

 

พ้ืนที่สีฟ้า (Inquire) น๎อย คิดเกํง จินตนาการดี ปฏิบัติและสร๎าง
ได๎จริง แตํไมํสามารถเชื่อมโยงวาสิ่งที่สร๎างจะเป็นประโยชน์กับ
สังคม หรือคุ๎มคํากับการสร๎างหรือไมํ 

 

พ้ืนที่สีชมพู (Imagination) น๎อยเกํงเรื่องการเลียนแบบ หรือ ท า
ตาม และ มักมีปัญหาเรื่องการริเริ่มอะไรใหมํๆ 
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นักคิดปฏิบัติ (Producer)  
 
 
 
 
 
 
 
นักคิดปะติดปะต่อ (Complicator) 
 
 
 
 
 
 
 
นักคิดพิสดาร (Crazy) 
 
 
 
 
 
 
 
นักคิดเสพ (Consumer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่สีเหลือง (Do) โดดเดํนด๎านเดียว เกํงเรื่องการลงมือท า ถ๎าไมํมีค าสั่ง
หรือขั้นตอนอยํางชัดเจน ก็จะประสบปัญหาในการด าเนินงาน 

 

พ้ืนที่สีฟ้า (Inquire) โดดเดํนด๎านเดียวหลงใหลกับข๎อมูลขําวสารตํางๆ และ
น ามาปะติดปะตํอกัน แตํไมํได๎น ามาใช๎เพื่อสร๎างงานใดๆ 

พ้ืนที่สีชมพู (Imagination) โดดเดํนด๎านเดียว จินตนาสูงคิดอะไรแหวกแนว
ไมํเหมือนใคร ไมํสนใจสังคมรอบข๎าง คนรอบข๎างมักมองวําเพ้ียนเพราะอะไร
จะเกิดขึ้นไมํสามารถคาดเดาไมํได๎เลย   
 

ไมํมีด๎านใดโดดเดํน ไมํคิดสิ่งใด ไมํศึกษาข๎อมูลขําวสารใดๆ และไมํท าอะไร 
คิดแตํเพียงจะบริโภคสิ่งตํางๆ บนโลกอยํางไร  
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ซึ่งจากรูปแบบการคิดของมนุษย์ที่ได๎ถูกจ าแนกทั้ง 8 นั้น ยํอมไมํแตกตํางจากคุณลักษณะสํวนบุคคลของ
ผู๎เรียนแตํละคน ซึ่งถ๎าเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะได๎ก็จะทราบวําผู๎เรียนเองมีจุดอํอน จุดแข็งในเรื่องใดเพ่ือที่
ครูผู๎สอนจะสามารถ Focus การพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลได๎มากขึ้น ดังนั้น OECD จึงน าหลักคิดดังกลําวมาพัฒนา
เป็นกรอบการพัฒนาเกณฑ์การประเมินแบบ Curriculum Embedded Assessment ขึ้น ในรูปแบบของ Matrix 
โดยในรายละเอียดของสมรรถนะด๎านตําง เป็นการประมวลเอาแนวคิด “5 Habits of mind”  ดังภาพ    
 
 
 
 
 
 
บทที ่3 
ห้าอุปนิสัยแห่งความสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย 5 Habit of Mind หรืออุปนิสัยแหํงความคิดสร๎างสรรค์ มีนิยามในแตํละอุปนิสัยเอาไว๎วํา 
 

นิสัยที่ 1 อยากรู้อยากเห็น สงสัยและตั้งค าถาม ส ารวจและสืบเสาะ ท้าทายสมมติฐาน 
นิสัยที่ 2 ยืนหยัดมุ่งมั่น อดทนกับความไม่แน่นอนยืนหยัดต่อความยากล าบาก กล้าที่จะแตกต่าง 
นิสัยที่ 3 จินตนาการ เล่นกับความเป็นไปได้ สร้างความเชื่อมโยง ใช้ปรีชาญาณ 
นิสัยที่ 4ท างานเป็นระบบ ประดิษฐ์และปรับปรุง พัฒนาเทคนิค วิเคราะห์ วิจารณ์ 
นิสัยที่ 5 ท างานร่วมกัน ร่วมมืออย่างเหมาะสมให้และรับข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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บทที่ 6 
“บทบาทครู”เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดให้ผู้เรียน 

 
 บทบาทของครูที่จัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาทักษะทางการคิดนั้นจะมีความแตกตํางไปจากครูที่จัดการเรียนการ
สอนในที่ผํานมา กลําวคือ ครูได๎ปรับบทบาทเดิม ไปเป็นผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนที่เป็นสื่อกลางในการชํวย
เสริมและชํวยสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎ เป็น “กระบวนกร” ผู๎ที่คอยกระตุ๎นความคิดของผู๎เรียน คอยอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนและเป็นผู๎ให๎ค าปรึกษาคอยชํวยชี้แนะแนวทางให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ โดย 
facilitator จะมีบทบาทส าคัญในการ เลือก เติม เสริม แต่ง (Shaping) ประสบการณ์การเรียนรู๎และการตอบสนอง
ของผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิผล บทบาทที่ facilitator จะชํวยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎
ให๎กับผู๎เรียนนั้นมี บทบาทหลัก เชํน สร๎างประสบการณ์ท่ีส าคัญและจ าเป็นตํอการเรียนรู๎ เชํน ชํวยให๎ผู๎เรียนตั้งใจเรียน 
มีการตอบสนองตํอการเรียนรู๎ มีความตระหนักในคุณคําของการเรียนรู๎และสามารถเชื่อมโยงสิ่งตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่ง
ที่เรียนรู๎ได๎ เป็นต๎น บทบาทรอง เชํน สร๎างความตื่นเต๎นและท๎าทายในการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักวาง
แผนการท างานและให๎ผู๎เรียนสามารถก ากับตนเองได๎ เป็นต๎น บทบาทดังกลําวผู๎สอนสามารถเลือกเปลี่ยนบทบาทให๎
เหมาะสมกับเวลาและโอกาส (บทเรียน ผู๎เรียน บริบท) และเพ่ือให๎ผลการวิเคราะห์บทบาทการเป็น facilitator ที่
ผู๎วิจัยได๎มาจากการเก็บข๎อมูลจากโรงเรียนต๎นแบบการเรียนรู๎แบบ Constructionism มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู๎วิจัย
จึงจ าแนกและจัดหมวดหมูํของ facilitator ใหมํได๎เป็น 8 บทบาท เรียกวํา “CLIP STEP” เป็นชื่อที่ได๎มาจากตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของแตํละบทบาทมาเรียงกันเพ่ือให๎งํายตํอการจดจ าเมื่อน าไปถํายทอดแกํกลุํมตัวอยําง 
รายละเอียดในแตํละบทบาทมีดังนี้ 
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บทบาทที่ 1: การสร้างความมั่นใจในตนเองแก่ผู้เรียน (Confidence) 

 บทบาทของ facilitator ที่จะชํวยเสริมสร๎างความรู๎สึกเชื่อมั่นในตนเองให๎แกํผู๎เรียนในชั้นเรียนคือ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ผู๎เรียนทุกคนตํางสลับสับเปลี่ยนกันมาเป็นผู๎น าของกลุํมได๎ตามความถนัดของตนเอง 
เลือกใช๎สื่อประกอบการเรียนรู๎และใช๎ค าถามให๎เหมาะสมกับความสามารถของผู๎เรียนให๎มากที่สุด กิจกรรมที่ให๎
นักเรียนท าต๎องมีความท๎าทาย ไมํงํายจนนําเบื่อ แตํไมํยากจนท๎อแท๎ อีกทั้งระหวํางที่ผู๎เรียนท ากิจกรรมอยูํ facilitator 
สามารถเสริมแรงทางบวกให๎กับผู๎เรียนได๎ด๎วย เชํน พูดให๎ก าลังใจเมื่องานยังไมํบรรลุผล และกลําวชื่นชมเมื่อเห็นผู๎เรียน
ท าได๎ดี เป็นต๎น เมื่อผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นตนเอง ผู๎เรียนก็จะมีความกล๎าที่จะก๎าวไปข๎างหน๎าและกล๎าที่จะพัฒนาตนเอง
ตํอไป จากการสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา สิ่งนี้นับวําเป็นสิ่งส าคัญมากในกระบวนการเรียนรู๎แบบนี้ เปรียบเสมือนผู๎เรียนมี
พลังชํวยขับเคลื่อนให๎มีแรงจูงใจในการท างาน กล๎าคิด กล๎าท า และประการส าคัญที่สุดคือ ผู๎เรียนจะได๎ เข้าใจ และ 
เข้าถึง จุดมุํงหมายที่แท๎จริงของสิ่งที่ท า 

 ตัวอย่างเช่น  กรณี Rubric “แผนการสอนเรื่องลอนดอนก าลังพังลงมา” ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา   
 ในกิจกรรมผู้เรียนจะได้ตรวจสอบเรื่องมุม เส้น รูปทรงเรขาคณิต แต่คุณครูกลับพยายามที่จะจัดกิดกิจกรรม ที่มี
การมอบหมายภารกิจต่างที่มีความหลากหลาย และการจะบรรลุภารกิจดังกล่าวได้จะต้องใช้ความถนัดหลายๆ ด้าน
เข้ามา จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนต้องผลัดกัดเข้ามาเป็นผู้น า เช่น จะต้องมีการใช้ทักษะด้านศิลปะในการออกแบบ ใช้ทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการหาข้อมูลสัมภาษณ์ ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ในการค านวณทิศทางลม และแน่นอนต้องใช้ทักษะ
ในการค านวณด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 9) 

 

 บทบาทที่ 2: การช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสิ่งต่างๆ ได้ (Linkage)  

 บทบาทของ facilitator ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ในชั้นเรียนกับสิ่งตํางๆ ได๎นั้นคือ การอธิบาย 
ชี้แนะและกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดเชื่อมโยงกันระหวํางสิ่งที่เรียน เนื้อหาสาระ ประสบการณ์การเรียนรู๎ ประสบการณ์
เดิมที่ได๎เรียนผํานมาแล๎วและประสบการณ์ใหมํๆ ที่จะได๎เรียนรู๎ในอนาคต  นอกจากนี้ facilitator ต๎องสร๎าง
สถานการณ์ตํางๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกประยุกต์ใช๎เนื้อหาที่เรียนในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันด๎วย จาก
การสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา ความสามารถในการคิดเชื่อมโยงจะเกิดขึ้น เมื่อ facilitator ท าหน๎าที่เป็นสื่อกลางการ
เรียนรู๎ในการชํวยให๎ผู๎เรียนเชื่อมโยงประเด็นที่เรียนรู๎กับสิ่งอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันในทันทีทันใด โดย facilitator ต๎องท าให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ คิดไตรํตรอง เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบตัวและสนใจที่จะสืบหาความสัมพันธ์ของ
สิ่งเหลํานั้น facilitator ต๎องให๎ผู๎ เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู๎ ในปัจจุบันกับในอดีต แล๎วสรุปเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู๎ใหมํ ท๎ายสุดก็คือ ให๎นักเรียนหาวิธีเชื่อมโยงความรู๎ใหมํนี้ไปสูํอนาคตข๎างหน๎าที่กว๎างขวางมาก
ขึ้นด๎วย  
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 ตัวอย่างเช่น  กรณี Rubric “ท้องถิ่นของฉัน: อดีตและอนาคต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 กิจกรรมนี้จะใช้ประวัติศาสตร์เป็นกรอบส าหรับค้นหาหรือตรวจสอบงานศิลปะและปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนส ารวจช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคของตนเองในอดีตและเทคโนโลยีของในช่วงเวลานั้น 
โดยจะเน้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ผู้เรียนจะได้ฝึกตั้งค าถามที่มาจากความคิดหรือไอเดียใหม่ๆ ที่อาจะเป็นจริงในภูมิภาคของผู้เรียนจากจินตนาการ
นอกเหนือไปจากเรื่องที่ได้มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้ว (เช่น มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ปรากฎหรือบันทึกไว้) 
และกลายมาเป็นงานศิลปะหรือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ที่เป็น
วิชาเลือก และแบบฝึกหัดที่จะได้ท าในกิจกรรมนี้จะน าไปสู่การให้เห็นภาพในอนาคต โดยผู้เรียนจะได้น าเสนอไอเดีย
และแนวทางแก้ปัญหาที่ช่วยส่งเสริมความต้องการที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคของผู้เรียนนั่นเอง จึงท าให้
ผู้เรียนเข้าใจทั้งความเชื่อมโยงของวิทยาการต่าง และยังเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับชีวิตประจ าวัน
โดยเฉพาะเรื่องท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 9) 
 

 บทบาทที่ 3: การช่วยเสริมสร้างความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้เรียน (Individual) 

 บทบาทของ facilitator ที่ชํวยเสริมสร๎างความเป็นปัจเจกบุคคลของผู๎ เรียนที่ผู๎วิจัยพบในชั้นเรียนคือ 
facilitator จะเป็นต๎นแบบเรื่องการแสดงออกถึงการยอมรับในความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยไมํยึดความคิดหรือ
ความเชื่อของตนเองเป็นหลัก บทบาทด๎านนี้จะเริ่มจากสํงเสริมให๎ผู๎เรียนยอมรับวําคนเรามีความแตกตํางกัน ทั้ง
แนวคิด สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการสร๎างงานที่แปลก
ใหมํและหลากหลายขึ้น จากการสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา ความเป็นปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อ facilitator ดึง
เอาความเป็นปัจเจกบุคคลและความแตกตํางระหวํางบุคคลออกมาให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน อีกทั้งสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่เขาสนใจด๎วยตนเองเมื่อผู๎เรียนพร๎อมที่จะเรียนแล๎ว สิ่งตํางๆ ดังที่กลําว
มานี้คือ แนวทางส าคัญท่ีจะชํวยตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคลของผู๎เรียน 

 ตัวอย่างเช่น ในการจัดการเรียนรู้ด้วย เครื่องมือที่เรียกว่า “Rubric ของ OECD”  

 โดยผู้เรียนจะต้องมีการฝึกฝนเรื่องของ การประเมินตนอง ทั้งในแง่พฤติกรรมและแง่ของขีดความสามารถ 
ดังนั้นความเป็นปัจเจกของทุกคนในชั้นเรียนจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นร่วมกันและครูจะต้องคิด กลยุทธ์  ที่จะท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจ ในความส าคัญของกระบวนการวิเคราะห์คนเอง และความเข้าใจตลอดจนยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผ่านบรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง เป็นธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องจนเกิดการ “อ่านตนออก 
บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตนชัด พัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ” 

 (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 6 หัวข้อ การประเมินตนเอง) 
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 บทบาทที่ 4: การช่วยผู้เรียนให้มีการวางแผน (Planning) 

 บทบาทของ facilitator ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีการวางแผนการท างานคือ facilitator จะเป็นแบบอยํางในการ
ก าหนดจุดประสงค์ของบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วยการเลําประสบการณ์ของตนเองในการเรียนรู๎สิ่งตํางๆ ให๎
ผู๎เรียนฟัง จากนั้นจึงเริ่มสํงเสริมให๎ผู๎เรียนตระหนักในความส าคัญของการวางแผนและก าหนดจุดมุํงหมายที่เป็นไปได๎  
แล๎วจึงแนะแนวทางผู๎เรียนทั้งเรื่องการวางแผน กระตุ๎นให๎มีการพัฒนาและทบทวนแผน ถ๎าเห็นวําแผนที่วางไว๎ยังควร
ต๎องมีการพัฒนา facilitator ก็จะชี้แนะผู๎เรียนให๎ปรับเปลี่ยนแผนให๎มีความเหมาะสมและจะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมุมานะ
ที่จะท าสิ่งนั้นให๎บรรลุผลตามแผนเสมอๆ เมื่อมีโอกาส จากการสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา การวางแผนจะเกิดขึ้นได๎ก็
ตํอเมื่อ facilitator ได๎แนะน าและก าหนดทิศทางให๎ผู๎เรียนได๎วางแผน ก าหนดจุดมุํงหมายและด าเนินการจนบรรลุ
จุดมุํงหมายตามข้ันตอนที่ชัดเจน สิ่งที่กลําวมานี้ถือวําเป็นกระบวนการส าคัญที่ผู๎เรียนแตํละคนควรมีเพ่ือไปสูํเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว๎ แผนจะต๎องมีความนําเชื่อถือและสามารถท าให๎ส าเร็จได๎ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ แผนควรมีความยืดหยุํนและ
สามารถปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ได๎  ทั้งหมดที่กลําวมาผู๎เรียนเป็นผู๎ที่ต๎องคิดได๎ด๎วยตัวเอง โดย 
facilitator เป็นเพียงผู๎ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือเทํานั้น 

 ตัวอย่างเช่น กรณี Rubric “แผนการสอนเรื่องเครื่องเล่นเส้นขนานหรรษา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           
วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 
 
 ในคาบท่ี 2 ผู้สอนมีการมอบหมายภารกิจด้วยการแจกกระดาษ Flip Chart ให้แต่ละกลุ่มในการวางแผนการ
สร้างเครื่องเล่นรางขนานนี้ ให้เวลาประชุมงาน โดยต้องเขียนแบบแปลน และร่างออกมาเป็นภาพส าหรับน าเสนอ
ภายในกลุ่มกันเองด้วย โดยพิจารณาถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความยาว ความไกล ความขนานของราง และที่ส าคัญ
ที่สุดคือความเป็นไปได้ โดยตลอดเวลาการวางแผนครูจะคอยให้ค าแนะน าตามสมควร กระตุ้นให้มีการพัฒนาและ
ทบทวนแผน ถ้าเห็นว่าแผนที่วางไว้ยังควรต้องมีการพัฒนา เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 9) 
  

บทบาทที่ 5: การช่วยให้ผู้เรียนมีการก ากับตนเองในการเรียนรู้ (Self-regulation)  

 บทบาทของ facilitator ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถก ากับตนเองในการเรียนรู๎คือ facilitator จะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียน
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู๎ จากนั้น facilitator จะสํงเสริมให๎ผู๎เรียนตั้งเป้าหมายและคิดหาวิธีการที่จะ
บรรลุเป้าหมายนั้นตามขั้นตอนที่ได๎วางแผนไว๎ด๎วยความมีสมาธิเพ่ือให๎งานส าเร็จตามก าหนด อีกทั้งยังคอยสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองด๎วย จากการสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา การก ากับตนเองจะเกิดขึ้นได๎ก็
ตํอเมื่อ facilitator ได๎สอดแทรกสิ่งที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นเพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต๎องควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องความมีสติ ไตรํตรอง และตั้งใจในการท างาน โดยจุดมุํงหมายส าคัญของการ
เสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนรู๎จักก ากับตนเองและควบคุมพฤติกรรมตนเองคือ การมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรับผิดชอบใน
พฤติกรรมของตนเอง รู๎จักเลือกตอบสนองสิ่งเร๎าอยํางเหมาะสมและฝึกวิเคราะห์งานเพ่ือปรับพฤติกรรมตนเองให๎



84 
 

เหมาะสม กลําวโดยสรุปก็คือ การสร๎างให๎ผู๎เรียนมีการก ากับตนเอง จะท าให๎ผู๎เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตน
เพ่ือจะได๎ท ากิจกรรมการเรียนรู๎จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว๎ได๎นั่นเอง 

 

 ตัวอย่างเช่น กรณี Rubric “แผนการสอน Dust in the air” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียน
จักรค าคณาธร จังหวัดล าพูน 

 การเชื่อมโยงเรื่องท่ีเกี่ยวกับมลพิษในอากาศของภาคเหนือ หมอกควันภาคเหนือเกิดจากการเผาไหม้จากการ
เกิดไฟปุาจ านวนหลายครั้ง การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูก การเผาเพ่ือเก็บผลผลิต
จากปุา การเผาขยะจากบ้านเรือนชุมชน การก่อไฟให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวการเผาไหม้ เหล่านี้ท าให้เกิดปัญหาฝุุน
ละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่างๆ โดยในคาบที่ 3- 5 นักเรียนจะบทบาทสมมติ การเป็นคณะผู้บริหารเมืองที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับฝุุนละอองในอากาศที่มีภารกิจ  เริ่มตั้งแต่รับค้นคว้าความรู้เกี่ยวอันตรายของฝุุนละอองในอากาศ 
สร้างองค์ประชุม อภิปราย ถกปัญหา วางนโยบาย รวมทั้งเสนอการท างบประมาณส าหรับการแก้ปัญหา เกี่ยวกับฝุุน
ละอองในอากาศ ตลอดไปจนถึงขั้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการปูองกันฝุุนละอองในอากาศ ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการ
ครูจะเปิดพ้ืนที่ให้นักเรียนบริหารจัดการงานเต็มที่ ให้อิสระในการท างาน สังเกตเฝูามองอยู่ห่างๆ เพ่ือหาโอกาสเข้าไป
ชี้แนะ หรือ Stand by ในกรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 9)   
 

 บทบาทที่ 6: บทบาทในการช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนตนเอง (Transformative) 

 บทบาทของ facilitator ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนปรับเปลี่ยนตนเองได๎ จากที่ผู๎วิจัยสังเกตเห็นในชั้นเรียนคือ facilitator 
จะชํวยเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนตระหนัก เข๎าใจ เห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนตนเอง ยอมรับและพร๎อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเอง บทบาทของ facilitator ในด๎านนี้คือ facilitator จะเป็นแบบอยํางในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์เก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่เกิดข้ึน จากนั้นจะกระตุ๎นและสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีแรงจูงใจและมุํงมั่นที่
จะพัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น โดยต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนประเมินความก๎าวหน๎าและตรวจสอบการปรับเปลี่ยน
ตัวเองอยํางสม่ าเสมอด๎วย จากการสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา การปรับเปลี่ยนตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อ facilitator พยายาม
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนตระหนักในศักยภาพของตนเองที่สามารถปรับเปลี่ยนได๎ ตลอดจนเห็นคุณคําและความส าคัญของการ
ปรับเปลี่ยนด๎วย ลักษณะของผู๎เรียนที่เริ่มตระหนักในการปรับเปลี่ยนคือ เริ่มรู๎จักและเข๎าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง คาดหวังถึงความก๎าวหน๎าในอนาคต (ระดับของความเชื่อเชิงบวกในความสามารถของตนเอง) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ และที่ส าคัญต๎องมีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นั่นหมายถึง เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล๎ว ผู๎เรียนจะยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได๎  เมื่อผู๎เรียนเห็นคุณคําของการปรับเปลี่ยน
ตัวเองวําเป็นประโยชน์กับตนเองแล๎ว ผู๎เรียนจะพยายามพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองให๎ดีขึ้นด๎วยตัวของผู๎เรียนเองใน
ที่สุด 
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     ตัวอย่างเช่น  กรณี Rubric “แผนการสอนต านานดินภาค 2” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ของ  
โรงเรียนวัดมโนรมย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 เป็นแผนการสอนที่ดัดแปลงจากแผนการสอนของโรงเรียนจักรค าคณาธร จังหวัดล าพูน ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งในแผนงานมีการเชื่อมโยงความส าคัญของการทดสอบ กรด และ เบส ของดินว่าสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร โดยการน าบทสัมภาษณ์ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จจากการปรับสภาพดิน 
และวิดิทัศน์เรื่องข หลักทฤษฎีการ “แกล้งดิน” ในโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยมีการขังน้ าไว้ในพ้ืนที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้
ดินเปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ าออกแล้วปรับสภาพฟ้ืนฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ใน
การเพาะปลูกได้ มาให้นักเรียนฟัง ท าให้เด็กเชื่อมโยงได้ว่าในชีวิตประจ าวันเหตุใด เราจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
เลือกการทดสอบสภาพดิน และยังเชื่อมโยงไปให้นักเรียนเข้าใจว่าการจะกระท ากิจการใดๆให้ส าเร็จก็ตามจ าเป็น
จะต้องใช้ความรู้ ในการปรับสภาพดิน นอกเหนือจากความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับดินแล้ว นักเรียนยังเข้าใจถึงความ
จ าเป็นในการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของสารเคมีชนิดต่างๆ เพ่ือจะน าไปใช้ในการปรับสภาพดินให้ส าเร็จได้ซึ่ง
ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นการสร้างแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองจากที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ มาเป็นรู้
และเข้าใจให้ไดท้ั้งสิ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 9) 

 

 บทบาทที่ 7: การช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกตื่นเต้นท้าทายในการเรียนรู้ (Exciting) 

 บทบาทของ facilitator ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกท๎าทายในการเรียนรู๎ จากท่ีผู๎วิจัยสังเกตเห็นในชั้นเรียนคือ 
facilitator จะกระตุ๎นความสนใจใฝ่รู๎ของผู๎เรียนด๎วยการน าเสนอสถานการณ์การเรียนรู๎ที่แปลกใหมํ ท๎าทายและ
ซับซ๎อน พร๎อมสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมานะพยายามที่จะลงมือท างานนั้น และจะต๎องสร๎างความท๎าทายให๎มากขึ้นด๎ วยการ
เพ่ิมสถานการณ์ที่ยากและซับซ๎อนขึ้นอีกเมื่อมีโอกาส facilitator จะเป็นเพียงผู๎สังเกตการณ์และจะชี้แนะแนวทางให๎
ผู๎เรียนในบางโอกาสที่เหมาะสมเทํานั้น เมื่อผู๎เรียนได๎ท าผลงานจนส าเร็จ facilitator จะให๎ผู๎เรียนแตํละคนน าผลงาน
มา Show & Share เพ่ือเป็นแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนตั้งใจท าผลงานมากยิ่งขึ้น จากการสังเกตของผู๎วิจัย พบวํา ความท๎า
ทายจะเกิดขึ้นเมื่อ facilitator ชํวยผู๎เรียนก าหนดแนวทางการท ากิจกรรม ระบุขั้นตอนการท างานและท๎าทายผู๎เรียน
ให๎ลองท าในสิ่งที่ยากและแปลกใหมํ ความตื่นเต๎นและท๎าทายในการเรียนรู๎จะเป็นสิ่งที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดแรงจูงใจและ
กระตือรือร๎นที่จะท างานนั้นๆ ให๎ส าเร็จ เกิดความรู๎สึกอยากเอาชนะสิ่งที่ตนเองไมํรู๎ แม๎วํางานนั้นจะเป็นงานที่แปลก
ใหมํ ยากและมีความซับซ๎อนเพียงใดก็ตาม 
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 ตัวอย่างเช่น  กรณี Rubric “ไขปริศนา ความลับพีระมิดชาวอียิปต์” ชั้นมัธยมศึกษา วิชาคณิตสาสตร์ 

 ครูใช้เรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้น โดยใช้หนึ่งในปริศนาลี้ลับที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือ เหตุใดชาวอียิปต์
โบราณจึงมีความสามารถในการสร้างพีระมิดแห่งกิซ่าได้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์ที่สืบทอด
กันมายาวนาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้ เชี่ยวชาญคนใดสามารถไขปริศนานี้ได้ แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีปัจจุบันก็ตาม ซึ่ง
ความตื่นเต้นท้าทายอยู่ที่นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางด้านเรขาคณิต พีชคณิต สูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูป
หลายเหลี่ยม และต้องอาศัยการตีความของแผนภาพเพื่อที่จะไขความลับสู่ความส าเร็จของชาวอียิปต์ ถือเป็นความท้าทาย
ผู้เรียนถ้าครูใช้วิธีการเดินกิจกรรมด้วยวลีเด็ดอย่าง ไขความลี้ลับ ไขปริศนา พิสูจน์ปรากฏการณ์ที่ยังไม่มีค าตอบ นอกจากนี้
นอกจากเรื่องเล่า การด าเนินกิจกรรมที่แสนท้าทาย ในกิจกรรมต้องมีภารกิจที่น่าตื่นเต้น มีการวางเงื่อนไข ข้อจ ากัด จนผู้เรียน
มีความรูส้ึกว่าจะต้องรีดเร้นความสามารถของตนออกมาพิชิตโจทย์ท้าทายต่างๆ  
 เช่น  ในกิจกรรมนี้ มีภารกิจที่ผู้เรียนจะต้องออกแบบการล าเลียงก้อนหินจากเหมืองมายังฐานพีระมิดอย่างง่าย ใช้อุปกรณ์
อะไรในการขนส่งก้อนหินแต่ละก้อน ใช้แรงงานคนหรือสัตว์จ านวนเท่าไหร่ ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเคลื่อนย้ายก้อนหิน
เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพ่ือให้ได้พีระมิดที่ดีและได้มาตรฐาน ฐานของพีระมิดต้องเรียบและมีขนาด 65 เฮกตาร์ 
(250x250 เมตร) และก้อนหินต้องไม่มีรอยบาก รอยขรุขระหรือมีโพรงหลุมมากกว่า 0.3 เมตร หรือน้อยกว่าค่า
มาตรฐานที่ตั้งไว้ และจะทราบได้อย่างไรว่า ชิ้นงานที่ออกมาคือระดับที่ตั้งไว้ ให้ท าการคิดค้นการส ารวจ และ
ตรวจสอบระบบเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของชิ้นงาน ผู้เรียนต้องแน่ใจว่าผังชั้นแรกของพีระมิดนั้นมีความถูกต้อง 
กล่าวคือต้องเป็นเส้นตรง (แต่ละด้านยาว 250 เมตร) และมุม 90 องศาพอดี ไม่สามารถคลาดเคลื่อนเป็น 89.5 หรือ 
90.5 องศา เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 9)  
 

 บทบาทที่ 8: การช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจและตอบสนองต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Participation)  

 นอกจากค าอธิบายที่วํา ถ๎าครูจะชํวยให๎ผู๎เรียนตั้งใจและตอบสนองตํอการเรียนรู๎ในชั้นเรียนได๎ จะต๎องสามารถ
วางบทบาทของตนได๎ครบทั้ง 7 บทบาทที่กลําวมานั่นคือ การสร๎างความมั่นใจในตนเองแกํผู๎เรียน ชํวยให๎ผู๎เรียน
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู๎กับสิ่งตํางๆ  เสริมสร๎างความเป็นปัจเจกบุคคลของผู๎เรียน ชํวยผู๎เรียนให๎มีการวางแผน 
ชํวยให๎ผู๎เรียนมีการก ากับตนเองในการเรียนรู๎  ชํวยให๎ผู๎เรียนมีการปรับเปลี่ยนตนเอง ให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกตื่นเต๎นท๎า
ทายในการเรียนรู๎ ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรส าคัญคือบุคลิกภาพในการเป็นนักน าเสนอ กลําวคือ การแสดงออกทางสี
หน๎า แววตา ทําทางและค าพูด ไมํวําจะเป็นการรับฟังด๎วยความตั้งใจ แสดงออกถึงความสนใจ ใสํใจเวลาผู๎เรียนท า
กิจกรรม มีความรู๎สึกรํวม ยินดีที่จะอธิบายซ้ าเมื่อผู๎เรียนไมํเข๎าใจ เป็นต๎น สิ่งตํางๆ ดังที่กลําวมานี้ล๎วนเป็นสิ่งที่ชํวย
เสริมสร๎างความตั้งใจและตอบสนองการเรียนรู๎ในชั้นเรียนของผู๎เรียนทั้งสิ้น ดังนั้น การท าให๎ผู๎ เรียนผู๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําและเห็นความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันของกิจกรรมนั้นๆ กับตัวของเขาเอง
และบริบททางวัฒนธรรม การวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลายและนําสนใจ  และการ
แสดงออกทางสีหน๎า แววตา ทําทางและค าพูดของครู ที่มีตํอผู๎เรียนในชั้นเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยเสริมสร๎าง
ความตั้งใจและการตอบสนองของผู๎เรียนให๎เกิดขึ้นในชั้นเรียนได๎  
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บทที่ 7 
“High Functioning Classroom” 

ห้องเรียนแห่งกระบวนการเพื่อสร้างศักยภาพทางการคิด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของ High Functioning Classroom 

การเรียนในห๎องเรียนมีองค์ประกอบมากมายที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ ไมํวําจะเป็นครู นักเรียน กระบวนการ
เรียนการสอน การจัดต าแหนํงโต๏ะเก๎าอ้ี หรืออุปกรณ์ตํางๆ แตํ หัวใจของห้องเรียนประสิทธิภาพสูงคือ “ครู” ด๎วย
เนื้อหาเดียวกัน ห๎องเรียนขนาดเทํากัน นักเรียนกลุํมเดียวกัน แตํครูตํางคนกัน หรือ กระทั่งครูคนเดียวกันที่มีความคิด
ที่ตํางไป ผลลัพธ์ที่นักเรียนได๎รับก็หํางกันลิบลับ ไมํวําห๎องเรียนจะวํางเปลําหรือขัดสนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงใด 
แตํ “คร”ู ก็สามารถท าให๎ห๎องเรียนนั้นเป็นห๎องเรียนที่สร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตแกํนักเรียน
ทุกคนได๎ อยํายึดติดกับเนื้อหาและอุปกรณ์เกินกวําความสุขในการเรียนรู๎ของครูและผู๎เรียน บทบาทของครูใน
ห๎องเรียนไมํใชํการสํงตํอเพียงแตํข๎อมูลความรู๎ แตํคือการประคับประคอง สนับสนุน และสร๎างสิ่งแวดล๎อม มอบ
สถานการณ์ที่ดีพอให๎เด็กได๎เรียนรู๎ ครูจึงมีหน๎าที่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้” หรือ “กระบวนกร” 
(facilitator) อย่างที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า  “ผมไมํเคยสอนนักเรียนของผมเลย ผมเพียงแตํพยายาม
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เตรียมสิ่งแวดล๎อมที่ท าให๎พวกเขาเรียนรู๎ได๎” “High-Functioning classroom” ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง การ
เปลี่ยนห๎องเรียนธรรมดาให๎กลายเป็นห๎องเรียนประสิทธิภาพสูงจ าเป็นต๎องหนีให๎พ๎นความเคยชินแบบเกํา ครูต๎อง
พร๎อมเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนได๎หลากหลายตามสถานการณ์ เพ่ือประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ดีที่สุดของ
นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ที่ส าคัญครูทุกคนต๎องรู๎วํา เวลาของการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมิได๎หยุด สิ้นสุดแคํเพียงหลังเสียง
กระดิ่ง หากครูท าได๎ดี อารมณ์ ความรู๎สึก การตอบสนอง ทุกอยํางที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนล๎วนด าเนินตํอเนื่องแม๎จบชั่วโมง
เรียนไปแล๎ว เชํนเดียวกับความรู๎และทักษะที่ผู๎เรียนได๎ไปจากชั้นเรียน ดังนั้นคุณครูทุกคนจึงมีทางเลือกที่จะท าให๎
ห๎องเรียนของตนเป็นห๎องเรียน “High-Functioning classroom” หรือ “Low-Functioning classroom” โดยมี 12 
องค์ประกอบที่ก าหนดประเภทของห๎องเรียนทั้ง 2 แบบ (ห๎องเรียน ประสิทธิภาพน๎อย/ห๎องเรียนประสิทธิภาพสูง) 
ได๎แกํ  
 1) บทบาทของครู (ชี้น า/ท๎าทาย)  
 2) รูปแบบกิจกรรม (วางรูปแบบไว๎หมดแล๎ว/อะไรก็เกิดขึ้นได๎)  
 3) การบริหารเวลา (ตายตัว/ยืดหยุํน)  
 4) การจัดการห๎องเรียน (นั่งแยกแบบห๎องเรียนปกติ/นั่งเรียนรํวมกัน)  
 5) งานที่มอบหมาย (รายบุคคล/เป็นกลุํม)  
 6) ความชัดเจนของกระบวนการ (ไมํชัดเจน/ชัดเจน)  
 7) สถานที่ประกอบกิจกรรม (จุดเดียว/เคลื่อนที่)  
 8) บทบาทของผู๎เรียน (ไมํมี/ศูนย์กลาง)  
 9) อารมณ์ของผู๎เรียน (ละเลย/ตอบสนอง)  
 10) การมีสํวนรํวมของผู๎เรียน (มีบ๎าง/ทุกคน)  
 11) ผู๎เรียน (ถูกสั่งการ/จัดการตนเอง)  
 12) การสะท๎อนตนเอง (น๎อย/ตลอดเวลา) 
 

จึงจะเห็นได๎วําห๎องเรียนประสิทธิภาพสูงการใช๎ผู๎เรียนทุกคนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนการสอน ครู
เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีบทบาทในการใช๎ความคิดและจินตนาการเพ่ือสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางเต็มที่ 
ผํานกิจกรรมที่ครูออกแบบมาอยํางยืดหยุํนและมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง ไมํใชํการนั่งฟังครูพูดอยูํนิ่งๆ ตลอด 1 
ชั่วโมงโดยไมํมีโอกาสแสดงความคิดและจินตนาการ อยํางที่เคยเป็น จึงอาจกลําวได๎วําห๎องเรียน 4 เหลี่ยมที่นําเบื่อได๎
ถูกเปลี่ยนเป็นสนามแหํงการเรียนรู๎ที่ไมํมีรูปแบบตายตัว เป็นพ้ืนที่ที่ตํางฝ่ายตํางได๎เรียนรู๎ จึงเป็นความท๎าทายที่ไมํซ้ า
กันในทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน เชํน ครูคณิตศาสตร์สอนตรีโกณมิติด๎วยกับพาเด็กออกไปวัดสํวนสูงของ บ๎าน วัด 
โรงเรียน ด๎วยเทคนิคที่ได๎เรียนในห๎องเรียนโดยไมํต๎องแตะอาคารสถานที่เหลํานั้นเลย ครูวิทยาศาสตร์ให๎นักเรี ยนท า
โครงงานมาสํงวํากลุํมดาวในจักรราศีของทุกคนในครอบครัวของตนเองมีก าหนดขึ้นกลางท๎องฟ้าในเวลาใดบ๎าง เป็นต๎น 
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ดังนั้นการเป็นครูในห๎องเรียนประสิทธิภาพสูงจึงไมํใชํการท าสิ่งซ้ าเดิมตามขั้นตอนที่ถูกวางไว๎เป็นแบบแผนเพ่ือป้อน
ข๎อมูลความรู๎สูํผู๎เรียน แตํเป็นออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เดินทางรํวมกับครูไปจนถึงเป้าหมาย ที่ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎และทักษะที่จะติดตัวไปกับผู๎เรียนในอนาคตโดยทาง OECD เอง ได๎พยายามให๎แนวคิดเพ่ิมเติมวํา      
การออกแบบกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ให๎มี ประสิทธิภาพได๎นั้น
นอกเหนือจากศิลปะ และเทคนิคการถํายทอดของครูแล๎ว อีกกรรมวิธีที่ส าคัญคือการร๎อยเรียงขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ ที่จะก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เกิดการฝึกฝนกระบวนการคิด ซึ่งตามแนวทางของ 
OECD ได๎แนะน าเอาไว๎วําในการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดควรมีการจัดการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเข๎ามามี
บทบาท มีบรรยากาศและสภาพห๎องเรียน 6 ขั้นตอนที่จ าเป็นไว๎ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การประเมินระดับการคิดผู๎เรียน 
ขั้นตอนที่ 2:  การกระตุ๎นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู๎   
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนพัฒนาตนเองรํวมกัน  
ขั้นตอนที่ 4: เรียนรู๎ด๎วยการลงมือท าจริง 
ขั้นตอนที่ 5: ผู๎เรียนประเมินตนเอง 
ขั้นตอนที่ 6: คิดตํอยอดองค์ความรู๎ 
 

ขั้นตอนที่ 1: การประเมินระดับการคิดผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในล าดับแรกครูจะต๎องท าการวิเคราะห์ผู๎เรียนกํอนวําความสามารถในด๎านการคิดของผู๎เรียนนั้นอยูํในระดับใด
ซึ่งในการวัดระดับการคิดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ในกรณีที่เป็นการวัดภาพรวมเราอาจจะใช๎วิธีการจัดกลุํม และให๎
แก๎ปัญหาท๎าทายอะไรรํวมกันสักอยํางเพ่ือให๎มองเห็นพฤติกรรมการแก๎ปัญหาในภาพรวมๆ ของชั้นเรียนนั้นๆ  
เชํน 
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 เกม “สี่เหลี่ยมที่ซ่อนอยู่”  ทดสอบการวิเคราะห์เชิงจ าแนก แยกแยะ ด๎วยการนับจ านวนสี่เหลี่ยมที่ทับซ๎อนกันอยูํ 
เพ่ือวัดภาพรวมของชั้นเรียนในเรื่องความสามารถด๎านการวิเคราะห์แยกแยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกม“ทางออกรถบรรทุก” เป็นเกมการทดสอบการวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากการที่จะได๎มาซึ่ง
ค าตอบในเกมนี้ไมํสามารถใช๎เฉพาะแตํเพียงข๎อมูลที่มีอยูํในกรอบตรงหน๎าเทํานั้น แตํจะต๎องมีการใช๎จินตนาการถึง
รถบรรทุกที่มนุษย์เราใช๎กันอยูํวํามีคุณสมบัติอยํางไร เพราะในข๎อมูลจะระบุภารกิจและเงื่อนไขแคํวําพารถบรรทุกไปให๎
ถึงทางออก โดยเลี้ยวได๎เฉพาะแยกที่หัวมุมมีลักษณะโค๎งเทํานั้น ไมํได๎กลําวถึงคุณสมบัติของรถบรรทุกทั่วๆไป วํามี
เกียร์ถอยหลัง นั่นหมายถึงผู๎ถูกทดสอบ ถ๎าจะได๎ค าตอบต๎องมีการจินตนาการถึงสิ่งที่อยูํนอกเหนือการมองเห็น และ
น ามาประกอบการอนุมานเป็นค าตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
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เกม “3 เพลงดาบ” เป็นเกมที่เน๎นเรื่องของการคิดสร๎างสรรค์ ที่ผู๎สอนจะต๎องพยายามาท๎าทายให๎ผู๎เรียนในห๎อง
พยายามชํวยกันคิดหาวิธีการตัดเค๎กให๎ได๎ 8 ชิ้น ด๎วยการหั่นเพียง 3 ครั้ง ให๎ได๎มากท่ีสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ท๎าทาย และต๎อง
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ ในกรณีที่สามารถตอบได๎จ านวนมาก และรวดเร็ว  นั่นหมายความวําผู๎เรียนในห๎องมีพ้ืน
ความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์ดีอยูํแล๎ว แตํถ๎าในไมํเป็นเชํนนั้น ผู๎สอนก็จะทราบวําควรเรํงพัฒนาเรื่องความคิด
สร๎างสรรค์ในห๎องดังกลําว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซึ่งทั้ง 3 เกมเป็นตัวอยํางของการประเมินศักยภาพผู๎เรียนเป็นรายกลุํม แตํถ๎าจะให๎มีความละเอียดมากขึ้น เรา
สามารถวัดทักษะการคิดเป็นรายบุคคลเราอาจจะใช๎เครื่องมือวัดทักษะการคิดในเชิงจิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร์ 
หรือการทดสอบเชาว์ตํางๆ แล๎วน ามาประมวลผล ซึ่งคูํมือฉบับนี้ได๎มีการน าตัวอยํางของตํางประเทศ ทั้งหมดเอาไว๎ใน
บทที่ 7 ไมํวําจะเป็น EPoC (Evaluation Potential of Creativity) ที่เป็นแบบวัดเชิงจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยปารีสเด
การ์ต เป็นเครื่องมือประเมินและสํงเสริมทักษะความคิดสร๎างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีทั้งเกม Quest อยูํ
บนกระดาษหรือเกม Computer online ด๎านศิลปะและดนตรี ด๎านคณิตศาสตร์ ด๎านวิทยาศาสตร์ โดยในแตํละด๎าน
จะแบํงการวัดการคิดออก 2 แบบ คือแบบเอกนัย (Convergent) และอเนกนัย (Divergent)      
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และแบบทดสอบทักษะการคิดของ OECD ที่ผนวกเนื้อหาวิชาลงไป เชํน VAM (Visual Art and Music) และ STEM 
(Science Technology and Mathmatic) ที่โจทย์มองผิวเผินจะเหมือนเป็นการวัด Content แตํแท๎จริงแล๎ว เป็น
การวัดทักษะทางการคิดผํานข๎อค าถามที่ใช๎เรื่องราวเกี่ยวข๎องกับวิชาดังกลําวมาเป็นตัวน า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งตัวอยํางแบบวัดรายบุคคลทั้งหมด ผู๎อํานสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดในบทที่ 7 ที่น าทุกแบบวัดมาอธิบายลง
ลึกอีกครั้งหนี่ง ซึ่งก็จะพอเห็นวําในชั้นเรียนนั้นๆ ภาพรวมของทักษะทางการคิดเป็นอยํางไร และสามารถย๎อนกลับไป
ดูระดับความสามารถเป็นรายบุคคลด๎วย หลังจากท าการทดสอบแล๎วครูก็จะมีข๎อมูลวําผู๎เรียนมีระดับการคิด แตํละ
ด๎านหรือประเภทเป็นอยํางไร ซึ่งจะท าให๎ครูน าไปใช๎ในการทบทวน ปรับเปลี่ยน แทรกเสริม กิจกรรมที่ได๎วางแผนไป
แล๎วได๎ตรงประเด็น (Focus) จุดเน๎นในการพัฒนาผู๎เรียนได๎ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 
ขั้นตอนที่ 2:การกระตุ้นความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอยํางมากและครูสํวนใหญํมักจะละเลยไป ครูจะต๎องใช๎ความพยายามให๎มาก

ที่สุดในการที่จะท าให๎ ผู๎เรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งที่ก าลังจะเรียนให๎ได๎ ไมํวําจะใช๎การอธิบาย
เชื่อมโยงกับโลกและชีวิตจริงวําสิ่งที่ก าลังจะเรียนจะน าเอาไปใช๎ท าอะไร หรือการพาออกนอกห๎องเรียนเพ่ือไปเห็น
สภาพความเป็นจริง หรือปัญหาจริง หรือพาผู๎รู๎ ผู๎เชี่ยวชาญเจ๎าของวิชาชีพมาพูดคุย หรือการน าขําวสารบ๎านเมือง สาร
คดี ตํางมาถํายทอด ชวนคิด จนท าให๎ผู๎เรียนมีความตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังจะเริ่มต๎นเรียนรู๎ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจ
ขับเคลื่อนตนเองให๎มีความมํุงมั่นตั้งใจเรียนรู๎  
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ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาและการเปลี่ยนแปลง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้มีการน าเอาวีดีทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติของโลกมาเปิดให้นักเรียนชม และท าการให้
เด็กวิพาษ์อภิปราย จนเกิดความเข้าใจถึงผลกระทบจากการขาดความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติ และธรณีวิทยา นอกจากนี้
ยังมีการใช้แผนที่และข่าวที่เป็นเหตุการณ์จริงเป็นสื่อ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาก จนเกิดความ
ตระหนักในการจะเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นแรงบันดาลใจซ้ าด้วยการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ผ่าน
การทัศนศึกษาครึ่งวันที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จนผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ตลอดการเรียนรู้ในบทเรียน
ดังกล่าว  

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3: วางแผนพัฒนาตนเองร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 ในการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นการพัฒนากระบวนการคิดนั้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเป็นการรํวมกันพัฒนา
ระหวํางครูผู๎ออกแบบการเรียนการสอน และผู๎เรียนที่จะต๎องรํวมพัฒนาตนเอง ซึ่งจุดส าคัญในการที่จะท าให๎ผู๎เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได๎นั้น ผู๎เรียนจะต๎องเข๎าใจในตนเองกํอนดังค ากลําวที่วํา “อํานตนออก บอกตนได๎ ใช๎ตนเป็น 
เห็นตนชัด พัฒนาตนอยํางสม่ าเสมอ” ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูอาจจะเริ่มจากการเอาผลการประเมินระดับการคิดที่ได๎วัดไป
ในขั้นตอนแรกมาพูดคุยกัน จากนั้นจึงน าเสนอแผนการเรียนรู๎ที่ครูได๎ออกแบบมา วํามีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎อะไร



94 
 

ผลปลายทางที่คาดหวังคืออะไรบ๎าง ตลอดจนเกณฑ์การวัดผลตํางๆที่ครูได๎ตั้งอาไว๎ในแผน (ซึ่งอาจจะแจก Rubric)  
เพ่ือให๎เกิดความเต็มใจที่จะได๎รับการพัฒนาศักยภาพจากครู และรํวมแรงรํวมใจพัฒนาตนเอง 

 ตัวอยํางดังในกิจกรรม ตามแบบฟอร์ม Rubric เรื่อง “Dust in the Air” หลังจากที่ผู๎สอนสร๎างความตระหนัก 
และแรงบันดาลใจในการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนแล๎ว ผู๎สอนจึงได๎ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายกับผู๎เรียนใน 2 ด๎าน คือ
ด๎านเนื้อหาวิชาการ และทักษะทางการคิด โดยน าเอาแบบประเมินใน Rubric ที่ครูได๎วางแผนไว๎ มาน าเสนอและ
พูดคุยกับผู๎เรียนวํา มีความสอดคล๎องกับสิ่งที่ตนสนใจจะศึกษาและพัฒนาหรือไมํเพียงใด เมื่อตกลงกันได๎แล๎วผู๎เรียนก็
จะท าการบันทึกเป็นแผนการเรียนของตนเอง เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ และสํวนรํวมในแผนการเรียนรู๎ 
ตลอดจนรู๎เป้าหมายของการเรียน ท าให๎การเรียนมีเป้าหมาย (Purposeful) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4: เรียนรู้ด้วยการลงมือท าจริง 

 

 

 

 

 

 

 ในขั้นตอนนี้ ครูจ าเป็นจะต๎องพยายามที่จะเครํงครัดกับการ ละทิ้งความหํวง กังวลของตนเองที่จะเปิดพ้ืนที่ให๎
ผู๎เรียนจะเป็นผู๎ที่ลงมือท าจริง ลองผิดลองถูกเอง (Learning by doing) ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตํการหาข๎อมูลเรื่องที่
ตนเองอยากรู๎ เมื่อผู๎เรียนทราบวําอยากจะรู๎เรื่องอะไรจะหาข๎อมูลนั้นๆ ได๎จากที่ใด ก็จะให๎ผู๎เรียนได๎เริ่มหาข๎อมูลจาก
ด๎วยตนเอง โดย facilitator จะแนะน าให๎วําข๎อมูลนั้นๆ สามารถหาได๎จากที่ใดบ๎าง เชํน นักเรียนอยากทราบเรื่อง
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วิวัฒนาการของจรวด ก็แนะน าแหลํงข๎อมูลให๎ เชํน หนังสือ วารสาร Internet ฯลฯ เมื่อผู๎เรียนได๎ข๎อมูลมาแล๎วก็จะ
น ามาใช๎ประกอบการท ากิจกรรมทั้งการทดลอง ทดสอบสมมุติฐานและสร๎างชิ้นงานจริง รวมไปถึงการไปทัศนศึกษา
เพ่ือเรียนรู๎จากผู๎เชี่ยวชาญและสถานที่จริง เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจสิ่งที่เรียนรู๎อยํางลึกซึ้ง มิใชํเรียนรู๎จากข๎อมูลดิบใน
ห๎องเรียนเพียงอยํางเดียวเทํานั้น การเรียนรู๎แบบนี้จะท าให๎ผู๎เรียนได๎ข๎อมูลสํวนที่เป็นประโยชน์มาเป็น สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์แล๎วข๎อมูลนั้นก็จะถูกสังเคราะห์ไปเป็นองค์ความรู๎ที่จะน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ความรู๎ใหมํที่
ได๎มาเม่ือน ามารวมกับความรู๎หรือประสบการณ์เดิมและมีจริยธรรมเป็นตัวก ากับในทุกขั้นตอน สุดท๎ายก็ได๎มาซึ่งความรู๎
ใหมํ หลังจากนั้น นักเรียนจะเข๎าสูํกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยจะน าความรู๎ที่สร๎างขึ้นนั้นน าเสนอตํอเพ่ือนใน
กลุํม ผู๎สอนจะสามารถตรวจสอบได๎วําข๎อมูลถูกต๎องครบถ๎วนหรือไมํ ถ๎ายังไมํสมบูรณ์จะได๎แนะน าให๎ผู๎เรียนย๎อนกลับไป
เริ่มต๎นหาข๎อมูลมาเพ่ิมเติมให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระหวํางการท ากิจกรรมและการน าเสนอผลงานนั้น นักเรียนจะบันทึกผล
การทดลองและผลการเรียนรู๎ด๎วยทุกครั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอีกด๎วย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎นี้เรียกวํา “กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Action)”  

ตัวอยํางกิจกรรม  Rubric ก าเนิดภูเขาไฟ ของโรงเรียนบ๎านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี ครูได๎พยายามให๎ผู๎เรียนได๎สืบ
หา ค๎นคว๎าข๎อมูลเรื่องภูเขาไฟกํอนจึงคํอย วางแผนที่จะลงมือสร๎าง ภูเขาไฟที่ผสมผสานระหวํางความเป็นจริงตาม
หลักการตามธรรมชาติ กับจินตนาการของผู๎เรียนเอง หลังจากนั้นให๎ผู๎เรียนพยายามศึกษาเรื่องของสารเคมีที่ท าให๎เกิด
การจ าลองระเบิดได๎สูงและนานที่สุด โดยผู๎เรียนเองจะได๎รับการพัฒนาทักษะการคิดทั้ง 2 ด๎าน และยังได๎รับการฝึกฝน
ทักษะการเรียนด๎วยตนเองอีกด๎วย โดยหลังจากการทดลองผลการสร๎างภูเขาไฟเสร็จสิ้น ครูจะตรวจสอบวําสิ่งที่ผู๎เรียน
เข๎าใจในประเด็นหลักๆถูกต๎องและครบถ๎วนหรือไมํ ถ๎ายังครูจะมอบหมายงานเพิ่มเติมให๎แกํผู๎เรียนได๎กลับไปสืบค๎นเพ่ือ
ปรับปรุงแก๎ไขงานของตนอีกครั้งหนึ่ง 
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ขั้นตอนที่ 5: ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

Rubric  นอกเหนือจากเป็นตัวเครื่องมือที่ใช๎วัดระดับทักษะแล๎ว ยังเป็นตัวเหนี่ยวน าพฤติกรรมในการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู๎เรียนเองและยังเหนี่ยวน าพฤติกรรมในการปรับกระบวนการ วิธีการเรียนการสอนของครูอีก
ด๎วย เนื่องจากขีดความสามารถในแตํละขั้นของทุกคนในชั้นเรียนจะถูกเปิดเผยออกมาให๎เห็นรํวมกันและครูจะต๎องคิด 
กลยุทธ์หรือวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและนําสนใจ จนท าให๎ผู๎เรียนสามารถบรรลุขีดความสามารถใน
แตํละระดับโดยอาจจะมีการก าหนดเป้าระยะสั้นรํวมกันกับผู๎เรียนเป็นรายสัปดาห์และท าการประเมินแบบตํอเนื่อง ซึ่ง
กระบวนจัดกิจกรรมการประเมินผู๎เรียนจากการสังเกตห๎องเรียนก็จะมีรูปแบบที่แตกตํางกันไปตามที่ครูผู๎ใช๎เครื่องมือ
เป็นผู๎ออกแบบ โดยผู๎วิจัยได๎จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลักๆด๎วยกันดังนี้ 

รูปแบบ Radar Graph 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ครูได๎รับการถํายทอดจาก Mr. Paul Collard ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์แหํง สหราชอาณาจักร ในชํวงแรกของโครงการ โดยรูปแบบการประเมินนี้จะใช๎กิจกรรมการสะท๎อนสิ่งที่
ผู๎เรียนเป็นผํานเทปกาวที่ถูกแปะลงบนพ้ืนตามหัวข๎อที่ก าหนด ซึ่งนักเรียนทํานอ่ืน ก็จะต๎องฝึกการเป็น Good 
Listening การประเมินตัวเองด๎วยการ Plot กราฟใยแมงมุมด๎วยผ๎าเทปลงบนพ้ืนเปรียบเหมือนเป็นการตีแผํสิ่งลี้ลับ
ภายในผู๎เรียนรายบุคคลให๎ออกมาให๎เพ่ือนและครู ที่เปรียบเสมือนครอบครัวเห็นเพ่ือพัฒนาทักษะให๎แกํกันและกัน 
เป็นต๎น  
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 รูปแบบ Linear  

เนื่องจากการประเมินตนเองเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎วุฒิภาวะในการวิเคราะห์ตนเองอยํางละเอียด ซึงกิจกรรมและ
บรรยากาศที่ครูจัดให๎กับผู๎เรียนตามความสามารถและวัยของผู๎เรียน จะเป็นตัวชํวยที่ส าคัญที่จะท าให๎กิจกรรมประเมิน
ตัวเองด๎วยการใช๎ Rubric ได๎ ส าหรับระดับประถมศึกษาการใช๎กิจกรรม Radar graph อาจจะยากและซับซ๎อนเกินไป
ส าหรับนักเรียนในวัยนี้ ครูจึงพยายามที่จะดัดแปลงรูปแบบให๎งํายขึ้น เป็นแบบ Linear กลําวคือใช๎เป็นเส๎นจากจุดเริ่ม
ไปถึงจนจบเป็นการบอกระดับความเข๎มข๎นของความสามารถ หรือใช๎การแบํงแบบหยาบๆเป็นแถวๆแตํละระดับ และ
ลงรายละเอียดภายในแถวอีกครั้งโดยโดยให๎เด็กแตํละคนเรียงล าดับโดยจัดเป็น Ranking ด๎วยตนเองเพ่ือการฝึกความ
เข๎าใจในตนเองและยอมรับในผู๎อื่น    

 

 

 

 

 

 รูปแบบ 360° Reflection 
d 
    การจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งไมํเน๎นกระบวนการไรที่ซับซ๎อนแตํจะใช๎เวลาสื่อสารกัน พูดคุยกัน รับฟังกันอยําง
ลึกซึ้ง โดยกิจกรรมดังกลําวนี้จะแบํงออกเป็น 2 ชํวงกลําวคือ ชํวงแรก จะเป็นการจับคูํกัน Reflection โดยนักเรียนจะ
สามารถเลือกคํูที่ตนรู๎สึกเชื่อใจและไว๎ใจ หลังจากที่คุยกันแล๎ว ทั้งคูํก็จะตกผลึกและเตรียมไปน าเสนอกับกลุํมท่ีใหญํขึ้น 
หลังจากนั้นครูจะสรุปจุดเรียนรู๎ที่เป็นประโยชน์และจากนั้นจะคุยถึงเกณฑ์ตํางๆใน Rubric เทียบเคียงกับสถานการณ์
และยกตัวอยํางของนักเรียนในห๎องท่ีถือเป็น Idol ซ่ึงแตํละคนอาจจะเป็นระดับ Champion ในแตํละหัวข๎อ ท าให๎
นักเรียนสามารถเห็นต๎นแบบที่เป็นตัวบุคคล เป็นรูปธรรมในแตํละเรื่องได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ขั้นตอนที่ 6: คิดต่อยอดองค์ความรู้  

 

 

 

 

 

 เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของกระบวนการ ภายหลังจากที่เรียนรู๎มาจนจบและได๎องค์ความรู๎มาแล๎ว ขั้นตอนนี้จะเป็น
การที่ครูชวนคุย ชวนคิด ให๎นักเรียนน าสิ่งที่ได๎เรียนรู๎เหลํานั้นไปใช๎พัฒนาตนเองกํอนจะคิดเริ่มเรียนรู๎ในสิ่งที่ยากขึ้น 
ลึกขึ้น หรือเป็นเรื่องใหมํๆ ที่เป็นการตํอยอดจากองค์ความรู๎เดิม ซึ่งการชวนคุยเพ่ือวางอนาคตในลักษณะนี้ก็เป็นการ
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ตกผลึก และการคิดสร๎างสรรค์ตํอยอดได๎เป็นอยํางดี  

 

 

 

 

 

ตัวอยํางเชํน ในกิจกรรม Food for Health หลังจากที่ผู๎เรียนได๎จบภารกิจในทุกกิจกรรม และน าเสนอและประเมิน
ตนเองเรียบร๎อยแล๎ว ครูจึงได๎เริ่ม ชวนคุย ชวนคิด ให๎นักเรียนน าสิ่งที่ได๎เรียนรู๎เหลํานั้นไปเรียนรู๎ในสิ่งที่ยากขึ้น ลึกขึ้น 
หรือเป็นเรื่องใหมํๆ จึงเริ่มเป็นแนวคิดของการเรียนรู๎ทางด๎าน เทคนิคการออกแบบอาหารเพ่ือรักษาสุขภาพ มีการคุย
กันถึงเรื่องการออกแบบ Clean Food แตํละเมนู หรือ Energy ball ส าหรับนักกีฬาและนักเพาะกาย และบางกลุํม
สนใจเรื่องของ การศึกษาความเป็นไปได๎การเติมอิเล็คตรอน อิออน ประจุลบลงในอาหารเพ่ือให๎กลายเป็นอาหารที่มี
คุณคําทางโภชนาสูงขึ้นอีกด๎วย (ซึ่งในเรื่องนี้แม๎ครูจะทราบค าตอบอยูํแล๎ววํามีความเป็นไปได๎หรือไมํได๎ แตํครูจะเปิด
โอกาสให๎นักเรียนคิดตามอิสระไมํปิดกั้น) ท าให๎ผู๎เรียนปลดปลํอยจินตนาการ ควบคูํการคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ 
และประโยชน์อยํางไรก็ตามการวางแผนการเรียนรู๎จะสามารถท าได๎ครบทุกขั้นตอนจริงหรือไมํ ให๎พิจารณาบริบทของ
ชั้นเรียนด๎วย เพราะไมํใชํทุกกิจกรรมจะสามารถด าเนินได๎ครบทุกขั้นตอน แตํขอให๎พิจารณาผู๎เรียน ทรัพยากร เนื้อหา 
และสภาพแวดล๎อมทางการเรียนรู๎เป็นส าคัญ  
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 ซึ่ง OECD มีความเชื่อว่า เมื่อครูสามารถจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรม ให้ครบวงจรการเรียนรู้ 
โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกจนถึงจบกระบวนการในขั้นตอนสุดท้ายและจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนก็จะถูกพัฒนา จนพัฒนาเป็นนิสัยการเรียนรู้ที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต แนวความคิดดังกล่าวนี้สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Peter M. Senge ที่กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้นั้นเป็นเหมือนรูปก้นหอยเจดีย์หงาย”   ที่แต่ละรอบ
การเรียนรู้จะน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุด”  
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บทที่ 8 
เทคนิคการสร้างเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ 

 
 จากการที่ทาง OECD ได๎เชิญนักวิชาการจากทั่วโลกมารํวมท าการวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินทักษะ
ทางการคิด และได๎ยืนยันวําวิธีการที่ดีท่ีสุดคือการใช๎กฎเกณฑก์ารให๎คะแนนแบบ Scoring Rubrics มีประสิทธิภาพสูล
สูงเนื่องจาก 
 
 - Rubric ชํวยนิยามความคาดหวังของผู๎สอน (ผู๎ท าการวัดประเมิน) ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 - Rubric นิยามผลการเรียนรู๎ที่ซับซ๎อน/เป็นนามธรรมมีความชัดเจนขึ้น 
 - Rubric ชํวยให๎ได๎สารสนเทศป้อนกลับ (Feedback) ไปยังผู๎เรียนได๎ทันเหตุการณ ์
 - Rubric ท าให๎แรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนเพิ่มสูงข้ึน โดยอาศัยตัวแบบผลผลิตและการปฏิบัติงานที่มี 
    คุณภาพเป็นสิ่งเสริมแรง 
 - Rubric ชํวยให๎ผลการวัดประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎านเดียวกันมีความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่น 
 - Rubric ชํวยให๎การสื่อสารกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับการวัดประเมินเข๎าใจตรงกัน 
 - Rubric ให๎แนวทางใน “การปรับการเรียน” ของผู๎เรียนและ “เปลี่ยนการสอน” ของผู๎สอน 
 - Rubric กระตุ๎นการคิดอยํางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และสํงเสริมทักษะการวัดประเมินการเรียนรู๎  
           ของตนเองตลอดชีวิต 
 - Rubric เอ้ืออ านวยการตรวจให๎คะแนนด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 โดย OECD ได๎ท าการระบุเทคนิคในการก าหนดกฎเกณฑ์การให๎คะแนนแบํงเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 
 

1) การสร้างเกณฑ์แบบองค์รวม (Holistic Rubric) 
 
เป็นการบรรยายคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน (สิ่งที่ต๎องการวัดประเมิน) แบบกว๎างๆ โดยรวม 1 คํา 

  (A single overall or global scoring) เข๎าด๎วยกัน 
 

สเกล ค าบรรยายคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน 
(ดีเลิศ) 
(Exemplary) 

ค าบรรยายฯ (1.แสดงถึงการดีเลิศ... 
เมื่อพิจารณาจากทุกมิติ/เกณฑ์คุณภาพไปพร๎อมๆ กัน) 

พอใช๎ 
(Acceptable) 

ค าบรรยายฯ (2.แสดงถึงการพอใช๎... 
เมื่อพิจารณาจากทุกมิติ/เกณฑ์คุณภาพไปพร๎อมๆ กัน) 

ต๎องปรับปรุง 
(Unacceptable) 

ค าบรรยายฯ (3.แสดงถึงการต๎องปรับปรุง... 
เมื่อพิจารณาจากทุกมิติ/เกณฑ์คุณภาพไปพร๎อมๆ กัน) 
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ข้อดี  
   1. ส าหรับใช๎วัดประเมินการปฏิบัติงานอยํางรวดเร็ว 
   2. ใช๎เมื่อให๎ความส าคัญด๎านความรวดเร็วมากกวําความถูกต๎องแมํนย า 
   3. ใช๎กับผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เรียบงํายไมํซับซ๎อน 
ข้อจ ากัด 
   1. อาจมีผู๎เรียนได๎คะแนนเทํากันด๎วยเหตุผลหรือใช๎สมรรถนะแตกตํางกัน 
   2. ไมํเหมาะส าหรับการระบุจุดแข็ง/จุดอํอนของผู๎เรียน 
   3. ไมํเหมาะส าหรับผู๎เรียนน าไปใช๎เพ่ือวัดประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

 
2) แบบวิเคราะห์ (Analytic Rubric) : ตัดสินโดยรวมหรือรายด้าน  

 
  กฎเกณฑ์แบบวิเคราะห์ (Analytic rubrics)เป็นการบรรยายคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน (สิ่งที่ต๎องการวัด
ประเมิน) แบบแบํงแยกสํวนในแตํละองค์ประกอบจ าเป็น (Component) หรือลักษณะส าคัญ (Feature) ที่ใช๎เป็น
เกณฑ์การวัดประเมิน (Separate scoring for each of the criteria of the assessment scale) 
 
ตัวอยําง 
 ผลการเรียนรู๎: ผู๎เรียนจะต๎องเขียนเรียงความภายในชั้นเรียน 3 หน๎า (กระดาษ A4) โดยต๎องประกอบด๎วย ค า
น า เนื้อเรื่องและสรุปเพ่ือแสดงข๎อคิดเห็นเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เสนอให๎อําน 
 
 
 
 

        มิต/ิเกณฑ์ 
สเกล 

ค าน า 
(Introduction) 

เนื้อเรื่อง 
(Body) 

สรุป 
(Conclusion) 

ภาษา 
(Langauge) 

(ดีเลิศ) 
(Exemplary) 

ค าบรรยายฯ 
(1,1) 

ค าบรรยายฯ 
(1,2) 

ค าบรรยายฯ 
(1,3) 

ค าบรรยายฯ 
(1,4) 

พอใช๎ 
(Acceptable) 

ค าบรรยายฯ 
(2,1) 

ค าบรรยายฯ 
(2,2) 

ค าบรรยายฯ 
(2,3) 

ค าบรรยายฯ 
(2,4) 

ต๎องปรับปรุง 
(Unacceptable) 

ค าบรรยายฯ 
(3,1) 

ค าบรรยายฯ 
(3,2) 

ค าบรรยายฯ 
(3,3) 

ค าบรรยายฯ 
(3,4) 
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 ข้อดี 
   1. ใช๎เมื่อให๎ความส าคัญด๎านความละเอียดถูกต๎องในการบรรยายคุณภาพมากกวําความรวดเร็ว 
   2. ส าหรับใช๎เป็นสารสนเทศป้อนกลับให๎ผู๎เรียนน าไปพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนรู๎ของตน 
   3. ใช๎กับผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ซับซ๎อนและต๎องใช๎มิติ/เกณฑ์หลายด๎านส าหรับใช๎บํงชี้ 
       คุณภาพของงานจึงจะครอบคลุมและชัดเจน 
 ข้อจ ากัด 
   1. ใช๎เวลาและก าลังสมองมากในการตรวจให๎คะแนน 
   2. ใช๎เวลาในการเรียนรู๎นาน 
   3. อาจไมํเหมาะส าหรับใช๎วัดประเมินงานที่มุงํเน๎นด๎านกระบวนการมากกวําผลผลิต 
 
กฎเกณฑ์การให้คะแนนรูปแบบพ้ืนฐาน 
 
 
 

 
 

มาตรระดับ 1 มาตรระดับ 2 มาตรระดับ 3 

ด๎าน 1 
ระดับการปฏิบัติ 
เบื้องต๎น 

ระดับการปฏิบัติ 
ผํานมาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 
สูงสุด 

ด๎าน 2 
ระดับปฏิบัติ 
เบื้องต๎น 

ระดับการปฏิบัติ 
ผํานมาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 
สูงสุด 

ด๎าน 3 
ระดับปฏิบัติ 
เบื้องต๎น 

ระดับการปฏิบัติ 
ผํานมาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 
สูงสุด 

ด๎าน 4  
ระดับปฏิบัติ 
เบื้องต๎น 

ระดับการปฏิบัติ 
ผํานมาตรฐาน 

ระดับการปฏิบัติ 
สูงสุด 

 
  
แนวทางการเลือกใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละประเภท 
 
 แบบองค์รวม 
   1. เมื่อไมํสามารถก าหนดเกณฑ์หรือก าหนดได๎แตํเกณฑ์ส าหรับตัดสินคุณภาพมีสาระทับซ๎อน 
      ไมํชัดเจน 
   2. มีจุดมุํงหมายการวัดประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู๎ (Summative Assessment) เชํน วัดประเมิน 
       ชํวงปลายภาคเรียน 
   3. มีผู๎เรียนเป็นจ านวนมากและเวลาจ ากัดในการตรวจให๎คะแนน 
   4. ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานที่มอบหมายได๎หลายแนวทาง (หรือไมํได๎มีค าตอบถูกต๎องค าตอบเดียว)  
          เชํน การปฏิบัติงานทางศิลปะหรืองานสร๎างสรรค์อ่ืนๆ  

ถ้าพิจารณา

คุณภาพแยก

ตามแต่ละมิติ

เราจะเรียก 

Analytic 

rubrics แต่ถ้า

พิจารณาทุกมิติ

โดยรวมจะ

เรียก Holistic 

rubrics 

ระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance level) บ่งชี้มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละระดับ 
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 แบบวิเคราะห์ 
   1. เมื่อสามารถก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินคุณภาพของผลการปฏิบัติงานได๎ชัดเจน  
   2. มีจุดมุํงหมายวัดประเมินเพ่ือติดตาม/ตรวจสอบความก๎าวหน๎าในผลการเรียนรู๎ (Formative  
       Assessment) เชํน วัดประเมินระหวํางภาคเรียน 
   3. มุํงน าผลการวัดประเมินเป็นข๎อมูลป้อนกลับไปพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (และการจัดการเรียนรู๎ 
       ของผู๎สอน) 
   4. มีผู๎เรียนเป็นจ านวนไมํมาก และ/หรือเวลาไมํจ ากัดในการตรวจให๎คะแนน 
   5. มีผู๎ตรวจจ านวนหลายคน และต๎องการให๎ผลการตรวจคงเส๎นคงวา (คลาดเคลื่อนต่ า)  
   6. เมื่อบุคคลภายนอกหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียต๎องการตรวจสอบผลการให๎คะแนน 
  
ลักษณะท่ีดีในการเขียนและน ากฎเกณฑ์การให้คะแนนไปใช้ 
 
 1. ผลการเรียนรู๎ที่จะท าการวัดประเมินจะต๎องนิยามอยํางเจาะจงและชัดเจน 
 2. มิติ (หรือเกณฑ์) จะต๎องมีลักษณะดังนี้ 
     - บํงชี้สํวนส าคัญในคุณภาพของผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานที่ต๎องการวัดประเมิน 
     - มีความชัดเจน มีความหมายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เข๎าใจตรงกันระหวํางผู๎เรียน (ผู๎ถูกวัดประเมิน)  
       และผู๎สอน (ผู๎วัดประเมิน) 
     - สัมพันธ์กับมาตรฐานเนื้อหาและผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการวัดประเมิน 
     - ครอบคลุมตลอดชํวงคุณภาพในผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานที่ต๎องการวัดประเมิน 
 3. เลือกประเภทกฎเกณฑ์การให๎คะแนน (แบบองค์รวม VS แบบวิเคราะห์) ได๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย 
     และลักษณะผลผลิต (หรือผลการปฏิบัติงาน) ที่ต๎องการวัดประเมิน 
 4. ตัวบอกสมรรถนะ (Descriptor – หรือข๎อความบรรยายคุณภาพ) จะต๎องบํงชี้คุณภาพในผลผลิต  
     (หรือ ผลการปฏิบัติงาน) แตํละระดับได๎อยํางชัดเจน อีกท้ังบํงชี้ความแตกตํางในคุณภาพระหวําง 
     ระดับตําง ๆ ออกจากกันได๎อยํางชัดเจน 
 5. การตรวจให๎คะแนนโดยใช๎กฎเกณฑ์ท่ีสร๎างข้ึนจะต๎องมีความเป็นปรนัยไมํล าเอียง และคงเส๎นคงวํา  
      เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน 
 6. ระบบการตรวจให๎คะแนนโดยใช๎กฎเกณฑ์ท่ีสร๎างข้ึนจะต๎องกระท าได๎ในทางปฏิบัติจริง 
 
ข้อแนะน าการใช้ Rubric  
 1. ควรแจกจํายข๎อมูลให๎ผู๎เรียนทราบทั้งงานท่ีมอบหมายให๎ปฏิบัติและเกณฑ์การให๎คะแนน 
 2. แจกกฎเกณฑ์การให๎คะแนนและเกรดแสดงผลการปฏิบัติงานกลับคืนพร๎อมกันไปยังผู๎เรียน 
 3. มีผู๎เรียนชํวยในการพัฒนากฎเกณฑ์การให๎คะแนนส าหรับการวัดประเมินผลการเรียนรู๎ใดๆ 
 4. มีผู๎เรียนใช๎กฎเกณฑ์การให๎คะแนนส าหรับวัดประเมินการเรียนรู๎ของตนเองและของเพ่ือนรํวมชั้น 
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ตัวอย่างการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดประเมิน ด้าน Critical Thinking   
การคิดเชิงวิจารณญาณ คือ การท างานของสมองที่มีการคิด พิจารณาไตรํตรองอยํางรอบคอบเกี่ยวกับข๎อมูล 

หรือสภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยใช๎ความรู๎ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองในการส ารวจหลักฐานอยํางละเอียด 
เพ่ือน าไปสูํข๎อสรุปที่สมเหตุสมผลกํอนที่จะยอมรับหรือสรุป 

Critical Thinking Skill (ตัวอยา่ง) 
วิพากษ์ปัญหา/สถานการณ์โดยการอธิบายสรุปผลการตัดสินใจได๎อยํางมีเหตุผล โดยใช๎ข๎อมูล ข๎อเท็จจริง ที่

หลากหลาย   
          สเกล 
 
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 
มาตรฐาน 
1 

เกือบผ่าน 
มาตรฐาน 
2 

 ผ่าน 
มาตรฐาน 
3 

เกินกว่า 
มาตรฐาน 
4 

การอธิบาย 
ข้อปัญหา 

ประเด็น/ปัญหา
(พูด/เขียน)ไว๎แตํ
ไมํได๎อธิบายหรือ
ชี้แจง 

ประเด็น/ปัญหา
ระบุ(พูด/เขียน)ไว๎
แ ตํ ไ มํ ไ ด๎ ร ะ บุ
อธิบายบางค า , 
ข อ บ เ ข ต ก า ร
ส า ร ว จ มี ค ว า ม
คลุมเครือและ/
หรือไมํอธิบายภูมิ
หลัง 

ให๎ความส าคัญกับ
ประเด็นปัญหาที่
พิจารณาคือมีการ
ระบุ(พูด/เขียน)ไว๎
อธิบายและชี้แจง
ได ๎

ให๎ความส าคัญกับ
ประเด็น/ปัญหาที่
พิจารณาอยํางยิ่ง
คื อ มี ก า ร ร ะ บุ
( พู ด / เ ขี ย น ) ไ ว๎
อยํางชัดเจนและ
อ ธิ บ า ย ไ ด๎
ครอบคลุม ข๎อมูล
ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง
ทั้งหมดที่จ าเป็น
ส า ห รั บ ก า ร
พิจาณาได๎ 

 
ตัวอย่างกฎเกณฑ์การให้คะแนน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

             สเกล 
 
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 
มาตรฐาน 
1 

เกือบผ่าน 
มาตรฐาน 
2 

 ผ่าน 
มาตรฐาน 
3 

เกินกว่า 
มาตรฐาน 
4 

หลักฐาน น าข๎อมูลจาก
หลายแหลํง แตํ
ไมํสามารถ
ตีความ/ประเมิน
ได๎ 

น าข๎อมูลจาก
หลายแหลํง
สามารถตีความ/
ประเมินได๎แตํไมํ
เพียงพอที่จะ
พัฒนาเชื่อมโยง
ไปสูํการวิเคราะห์
สังเคราะห์ 

น าข๎อมูลจาก
หลายแหลํง
เพียงพอส าหรับ
การตีความและ
การประเมินผลมี
ความสอดคล๎อง
ในสํวนการ
วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ 

น าข๎อมูลจาก
หลายแหลํง
เพียงพอส าหรับ
การตีความและ
การประเมินผลมี
ครอบคลุมทั้งใน
สํวนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 
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ตัวอย่างกฎเกณฑ์การให้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

             สเกล 
 
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 
มาตรฐาน 
1 

เกือบผ่าน 
มาตรฐาน 
2 

 ผ่าน 
มาตรฐาน 
3 

เกินกว่า 
มาตรฐาน 
4 

สรุปผลและ
ผลลัพธ์ที่
เกี่ยวข้องกัน 

ข๎อสรุปบางสํวนไมํ
เชื่อมโยงกันกับ
บางสํวนของข๎อมูล
ที่กลําวถึง 
ผลลัพธท์ี่เก่ียวข๎อง
กัน มีความสมจริง
สมจัง 

ข๎อสรุปมีการ
เชื่อมโยงไปยัง
ข๎อมูลที่มีเหตุผล 
บางผลลัพธ์ที่
เก่ียวข๎องกัน มีการ
ระบุอยํางชัดเจน 

ข๎อสรุปมีการ
เชื่อมโยงไปหา
เหตุผลในบางชํวง 
มีมุมมองสองด๎าน
และ 
ผลลัพธท์ี่เก่ียวข๎อง
กัน มีการระบุ
อยํางชัดเจน 

ข๎อสรุปและเหตุผล
เก่ียวข๎องเป็นตรรกะ
กันและสะท๎อนให๎
เห็นถึงการ
ประเมินผลข๎อมูล
และความสามารถ
ในการจัดล าดบั
ความส าคัญของ
หลักฐานและ
มุมมอง 

 
ตัวอย่างกฎเกณฑ์การให้คะแนน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

          สเกล 
เกณฑ ์

1 2 3 4  

การอธิบายข้อ
ปัญหา 

ให๎ความส าคัญ
กับประเด็น / 
ปัญหาที่พิจารณา
อยํางยิ่งคือมีการ
ระบุไว๎อยําง
ชัดเจนและ
อธิบาย
ครอบคลุม 
สามารถเชื่อมโยง 

ให๎ความส าคัญ
กับประเด็น / 
ปัญหาที่พิจารณา
อยํางยิ่ง คือ มี
การระบุไว ๎
อธบิายและชี้แจง 

ประเด็น / 
ปัญหาระบไุว ๎แตํ
ไมํได๎ระบุ
ค าอธิบายบางค า
ขอบเขตการ
ส ารวจมีความ
คลุมเครือและ / 
หรือไมํอธิบาย
ภูมิหลัง 

ประเด็น / 
ปัญหาระบไุว ๎แตํ
ไมํได๎อธิบายหรือ
ชี้แจง 

 

หลักฐาน น า ข๎ อ มู ล จ า ก
ห ล า ย แ ห ลํ ง 
เพียงพอส าหรับ
การตีความและ
การประเมินผล 
มีครอบคลุมทั้ ง
ใ น สํ ว น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สังเคราะห์ 

น า ข๎ อ มู ล จ า ก
ห ล า ย แ ห ลํ ง 
เพียงพอส าหรับ
การตีความและ
การประเมินผล 
มีความสอดคล๎อง
ใ น สํ ว น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห รื อ
สังเคราะห ์

น า ข๎ อ มู ล จ า ก
ห ล า ย แ ห ลํ ง 
สามารถตีความ 
/ ประเมิน ได๎แตํ
ไมํเพียงพอที่จะ
พัฒนาเชื่อมโยง
หรื อ วิ เ ค ร า ะห์
สังเคราะห ์

น า ข๎ อ มู ล จ า ก
หลายแหลํง แตํ
ไ มํ ส า ม า ร ถ
ตีความ  / 
ประเมิน ได๎ 

 

คะแนน 
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สรุปผลและ
ผลลัพธ์ที่
เกี่ยวข้องกัน 

ข๎อสรุปและผลที่
เก่ียวข๎องเป็น 
ตรรกะและสะท๎อน
ให๎เห็นถึงการ
ประเมินผลข๎อมูล
ของนักเรียนและ
ความสามารถที่จะ
ให๎ล าดับ
ความส าคัญของ
หลักฐานและ
มุมมอง 

ข๎อสรุปมีการ
เชื่อมโยงไปหา
เหตุผลในแตํละ
ชํวงรวมถึง
มุมมองตรงข๎าม 
ผลลัพธท์ี่
เก่ียวข๎องกัน มี
การระบุอยําง
ชัดเจน 

ข๎อสรุปมีการ
เชื่อมโยงไปยัง
ข๎อมูลที่มีเหตุผล 
บางผลลัพธ์ที่
เก่ียวข๎องกัน มี
การระบุอยําง
ชัดเจน 

ข๎อสรุปบางสํวน
ไมํเชื่อมโยงกัน
กับบางสํวนของ
ข๎อมูลที่กลําวถึง 
ผลลัพธท์ี่
เก่ียวข๎องกัน มี
ความสมจริงสม
จัง 

 

 
อยํางไรก็ตามการก าหนดเกณฑ์ หรือสร๎างเกณฑ์เพ่ือน ามาประเมินทักษะทางการคิดนั้นเป็นเรื่องที่มีความยากและ

ท๎าทาย อาจจะต๎องเป็นผู๎มีประสบการณ์ในการสอนมาในระดับหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือให๎คณะครูสามารถ เขียนเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานในรูปแบบของ Rubric ได๎งํายขึ้น  อาจารย์กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ และคณะ () จากส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงท าการสังเคราะห์กรอบการน าทักษะการคิดสูํการ
พัฒนาผู๎เรียน ที่ได๎ท าการจัดรวบรวมประมวลทักษะการคิดมาท าการจัดเป็น หมวดใหญํ 2  หมวดด๎วยกันอันได๎แกํ   

หมวดที่ 1 ความสามารถในทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด๎วย 2 กลุํมทักษะ ได๎แกํ กลุํมทักษะการคิดที่ใช๎ใน
การสื่อสาร ที่มีทักษะเชิงพฤติกรรมที่สามารถน ามาสร๎างเป็นแบบประเมินทางการคิดยํอยลงไป 4 ทักษะยํอย และกลุํม
ทักษะการคิดที่เป็นแกนอีก   18 ทักษะยํอย 

หมวดที่ 2 ความสามารถในทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด๎วย 3 กลุํมทักษะ ได๎แกํกลุํมทักษะการคิดซับซ๎อน ที่มี
ค าชี้น าที่มีทักษะเชิงพฤติกรรมที่สามารถน ามาสร๎างเป็นแบบประเมินทางการคิดยํอยลงไปอีก 18 ทักษะยํอย กลุํมทักษะ
เพ่ือพัฒนาลักษณะการคิด 9 ทักษะยํอย และ กลุํมทักษะกระบวนการคิดอีก 6 ทักษะยํอย  

 โดยได๎ท าการแจกแจงความหมาย กระบวนการน าไปพัฒนาผู๎เรียนของทั้ง  55 ทักษะยํอย จากทั้ง 2 หมวดเอาไว๎
ในรูปแบบของตาราง ซึ่งจะท าให๎ครูสามารถมาเลือกเอาไปใช๎ บรรจุลงใน Rubric ของ OECD เพ่ือใช๎ในการวัดและ
ประเมินผลผู๎เรียนตาม แผนการเรียนรู๎ที่ได๎อยํางสอดคล๎องกับกิจกรรม โดยมีรายละเอียดในหน๎าถัดไปดังนี้ 
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หมวดที่ 1 ความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

 กลุ่มทักษะการคิดทีใ่ช้ในการสื่อสาร 

ทักษะการคิด ความหมาย 
๑. การฟัง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน การได้ยนิเป็น

ความสามารถ ที่จะได้รบัรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับใจความสิ่งที่
รับรู้น้ัน เข้าใจและจดจ าไว้ 
 

๒. การพูด การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคิด และความรูส้กึของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รบัรู้และเกดิการ
ตอบสนอง 
 

๓. การอ่าน การรับรู้ข้อความในการเขียนของตนเองหรือของผู้อื่น รวมทั้ง
การรับรู้ความหมายจากเครื่องหมายและสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น 
สัญลักษณ์จราจร 
 

๔. การเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรูส้ึก และความต้องการของ
บุคคลออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่น
เข้าใจ 
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         กลุม่ทักษะการคิดที่เป็นแกน 

ทักษะการคิด ความหมาย 
๑. การสังเกต การรับรู้และรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้

ประสาทสมัผัสทั้งห้า เพ่ือให้ได้รายละเอียดเกีย่กับสิ่งนั้นๆ 
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์ที่ไม่มีการใช้ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นจากผู้สังเกตในการเสนอข้อมูล ข้อมูลจาก
การสังเกตมีทั้งข้อมลูเชิงคุณภาพและข้อมลูเชิงปริมาณ 
 

๒. การส ารวจ การพิจารณษตรวจสอบสิ่งที่สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้น 
 

๓. การส ารวจค้นหา การค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้หรือรู้น้อยมากอย่างมี
จุดหมายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด 
 

๔. การตั้งค าถาม การพูดหรือการเขียนสิง่ที่สงสัย หรือสิ่งที่ตอ้งการรู ้
 

๕. การระบ ุ การบ่งชี้สิ่งต่างๆ หรอืบอกส่วนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
หรือลักษณะของสิ่งที่ศกึษา 
 

๖. การรวบรวมข้อมูล การใช้วิธีการต่างๆเก็บข้อมูลทีต่้องการรู ้
๗. การเปรียบเทียบ การจ าแนกระบุสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในสิ่งที่

เหมือนกัน และสิ่งทีต่่างกัน 
 

๘. การคัดแยก การแยกสิ่งที่มีลักษณะต่างกันตั้งแต ่๑ อย่างขึ้นไปออก
จากกัน 

๙. การจัดกลุม่ การน าสิ่งต่างๆที่มีคุณสมบัตเิหมือนกันตามเกณฑ์มา
จัดเป็นกลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่มมเีกณฑ์ต่างกัน 
 

๑๐. การจ าแนกประเภท การน าสิ่งต่างๆ มาแยกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ทีไ่ด้รับการ
ยอมรับทางวิชาการหรือยอมรับโดยทั่วไป 
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ทักษะการคิด ความหมาย 
๑๑. การเรียงล าดับ การน าสิ่งต่างๆมาจดัเรยีงไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้

เกณฑ์การจัดเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 
 

๑๒. การแปลความ การเรียบเรียงและถ่ายทอดข้อมลูในรูปแบบ/วิธีการใหม่ที่
แตกต่างไปจากเดมิ แตย่ังคงสาระเดมิ 
 

๑๓. การตีความ การบอกความหมายหรือความสมัพันธ์ของข้อมูลหรอืสาระ
ที่แฝงอยู่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยการเชื่อมโยงกับ
บริบทความรู้/ประสบการณ์เดิม หรือข้อมูลอืน่ๆ 
 

๑๔. การเชื่อมโยง การบอกความสัมพันธร์ะหว่างข้อมูลอย่างมีความหมาย 
 

๑๕. การสรุปย่อ การจับเฉพาะใจความส าคัญของเรื่องทีต่้องการสรุป และ
น ามาเรียบเรียงให้กระชับ 
 

๑๖. การสรุปอ้างอิง การน าความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาใช้ในการสรุปลง
ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
 

๑๗. การให้เหตุผล การอธิบายเหตุการณ์หรือการกระท าต่างๆ โดยเชื่อมโยงให้
เห็นถึงสาเหตุและผลทีเ่กิดขึ้นในเหตุการณ์หรอืการกระท า
นั้นๆ 
 

๑๘. การน าความรู้ไปใช ้ การน าความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจไปใช้ให้เกิดความ
ช านาญ 
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หมวดที่ 2 ความสามารถในทักษะการคิดขั้นสูง 

ทักษะการคิด ความหมาย 
๑. การท าให้กระจ่าง การท าให้รายละเอียดหรือค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัย

หรือคลุมเครือ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
๒. การสรุปลง
ความเห็น 

การให้ความคิดเห็นเกีย่วกับข้อมูล/เรื่องที่ศึกษา โดยการ
เชื่อมโยง และอ้างอิงจากความรู้ หรือประสบการณ์เดิม หรือ
จากข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งเหตุผล 

๓. การให้ค าจ ากัด
ความ 

การระบุลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีต้องการ
นิยาม 

๔. การวิเคราะห ์ การจ าแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหน่ึง/เรือ่งใดเรื่องหนึ่ง เพื่อค้นหา
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 
เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจในเรื่องนัน้ 

๕. การสังเคราะห ์ การน าความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์มาผสมผสานสร้างสิ่งใหม่ที่มี
ลักษณะต่างจากเดิม 

๖. การประยุกต์ใช้
ความรู้ 

การน าความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่มลีักษณะแตกต่าง
ไปจากเดิม 

๗. การจัดระเบียบ การน าข้อมูลหรือสิ่งต่างๆ มาจัดให้เป็นระเบียบในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เพื่อใหส้ะดวกแก่การด าเนินการ 

๘. การสร้างความรู ้ การสร้างความรู้ของตนเองจากการท าความเข้าใจเช่ือมข้อมูล
ใหม่กับข้อมูลเดมิ 

๙. การจัดโครงสร้าง การน าความรู้มาจัดใหเ้ป็นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล/ข้อความรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างน้ันๆ 
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กลุ่มทักษะการคิดซับซอ้น (ตอ่) 

ทักษะการคิด ความหมาย 
๑๐. การปรับโครงสร้าง การน าข้อมูลมาปรับ/เปลี่ยน/ขยายโครงสร้างความรู้เดมิ 
๑๑. การหาแบบแผน การหาชุดความสัมพันธ์ของลักษณะหรอืองคป์ระกอบในสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง 
๑๒. การพยากรณ ์ การคาดคะเนสิ่งที่จะเกดิขึ้นล่วงหน้า โดยอาศยัการสังเกต 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หรือใช้ความรู้ทีเ่ป็นหลักการ 
กฎ หรือทฤษฎี ในเรื่องนั้นมาช่วยในการท านาย 

๑๓. การหาความเชื่อ
พื้นฐาน 

การใช้หลักเหตุผลค้นหาความเชื่อที่ก าหนดการกระท าของ
บุคคลนั้น 

๑๔. การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเนค าตอบทีย่ังมาได้พิสูจน์ บนฐานข้อมูลจาก
การสังเกตปรากฏการณ์ ความรู้ และประสบการณ์เดิม 

๑๕. การพิสูจน์ความจริง การหาข้อมูลที่เชือ่ถือได้มาสนับสนุนข้อสรุปหรือค าตอบว่า
เป็นจริง 

๑๖. การทดสอบ
สมมติฐาน 

การหาข้อมูลที่เป็นความรู้เชิงประจักษ์เพื่อใช้สนับสนุนหรือ
คัดค้านค าตอบล่วงหน้าที่คาดคะเนไว ้

๑๗. การตั้งเกณฑ ์ การบอกประเด็น/หัวข้อที่ใช้เป็นแนวทางในการประมิน 
๑๘. การประเมิน การตัดสินคุณค่าหรือคณุภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการน า

ผลจากการวัดไปเทียบกับระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
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 กลุ่มทักษะการพัฒนาลกัษณะการคิด 

ลักษณะการคิด ความหมาย 
๑. คิดคลอ่ง การให้ได้ข้อมลูจ านวนมากอย่างรวดเร็ว 

 

๒. คิดหลากหลาย การให้ได้ข้อมลูหลายประเภท 
 

๓. คิดละเอียด การให้ได้ข้อมลูที่เป็นรายละเอียดของสิ่งที่ตอ้งการคิด 
 

๔. คิดชัดเจน การคิดที่ผู้คิดรู้ว่าตนรู้และไม่รูอ้ะไร เข้าใจและไม่เข้าใจอะไร 
และสงสัยอะไรในเรื่องที่คิด 
 

๕. คิดอย่างมเีหตุผล การใช้หลักเหตุผลในการคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 

๖. คิดถูกทาง การคิดที่ท าให้ได้ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมและเป็น
ประโยชน์ระยะยาว 
 

๗. คิดกว้าง การคิดพิจารณาถึงองค์ประกอบ/แง่มุมต่างๆ ของเรื่องที่คิด
อย่างครอบคลุม 
 

๘. คิดไกล การคิดที่ท าให้สามารถอธิบายเหตุการณ์ในอนาคตได ้
 

๙. คิดลึกซึ้ง การคิดที่ท าให้เข้าใจความซับซ้อนของโครงสร้างและระบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในโครงสร้างของเรื่องที่คิด 
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 กลุ่มทักษะกระบวนการคิด 

ลักษณะกระบวนการ
คิด 

ความหมาย 

๑. กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดเพื่อให้ได้
ความคิดที่รอบคอบ สาเหตุที่จะเชือ่หรือจะท าโดยผ่านการ
พิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างไกล ลึกซึ้ง และผ่านการ
พิจารณากลั่นกรอง ไตร่ตรอง ทั้งทางด้านคุณ-โทษ และคุณค่าที่
แท้จริงของสิ่งนั้นมาแลว้ 
 
 

๒. กระบวนการคิด
ตดัสินใจ 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาเลือกตัวเลอืกที่
มีตั้งแต่ ๒ ตัวเลอืกขึ้นไป ทางเลือกนั้นอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ 
หรือแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือด าเนินการ
เพื่อให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
 

๓. กระบวนการคิด
แก้ปัญหา 

กระบวนการแกป้ัญหาทั่วไป 
 การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนการเผชิญฝ่าฟันอุปสรรค 

และแก้ไขสถาณการณ์เพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป 
กระบวนการแก้ปัญหา (เฉพาะโจทย์ปัญหาตัวเลข) 

 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ขั้นตอนในการ
หาค าตอบของโจทย์ปัญหา 

 

๔. กระบวนการวิจัย การวิจัย หมายถึง ขั้นตอนที่ใช้หาค าตอบของปัญหาเป็นผลให้
พบองค์ความรู้ใหม่ ขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหานั้น มีความเป็นล าดับ
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
 

๕. กระบวนการคิด
สร้างสรรค ์

ความคิดที่แปลกใหม่ทีจ่ะน าไปสู่สิ่งต่างๆ ผลผลิตใหม่ๆ ทาง
เทคโนโลยี และความสามารถในการประดิษฐค์ิดค้นสิ่งแปลกใหม่ 
 

๖. กระบวนการคดิ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

การคิดค้นหาปัญหาอย่างแท้จริง ชัดเจน เปิดรับข้อมูล ความคิด 
พิสูจน์ แยกแยะ ให้ไดค้วามคิดเห็นท่ีดีทีสุ่ด และแปลงความคดิ
ไปสุ่การปฏิบัติอย่างสรา้งสรรค ์
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บทที่ 9 
เทคนิคการตั้งค าถามเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด 

 
ค าวํา “Teach Less Learn more” เป็นการเตือนให๎ครูพยายามที่จะลดบทบาทของการให๎ค าตอบ หรือให๎

ข๎อมูลแกํผู๎เรียนลง แตํกลับให๎พยายามที่จะเอํยปากให๎น๎อยที่สุด แตํผู๎เรียนกลับมีพัฒนาการสูงสุดซึ่ง  
กัญญา  วีรยวรรธน นักวิจัย สังกัดกรมอาชีวะ ได๎ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการคิด ซึ่ง
ผลปรากฎวําปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู๎คือ เทคนิคการตั้งค าถามของครู ซึ่งการ
ใช๎ค าถามเป็นเทคนิคส าคัญในการเสาะแสวงหาความรู๎ที่มีประสิทธิภาพ   เป็นกลวิธีการสอนที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่
พัฒนาทักษะการคิด  การตีความ  การไตรํตรอง  การถํายทอดความคิด  สามารถน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎เป็นอยํางดีการถามเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎  ชํวยให๎ผู๎เรียนสร๎าง
ความรู๎  ความเข๎าใจ และพัฒนาความคิดใหมํ ๆ กระบวนการถามจะชํวยขยายทักษะการคิด   ท าความเข๎าใจให๎
กระจําง  ได๎ข๎อมูลป้อนกลับทั้งด๎านการเรียนการสอน  กํอให๎เกิดการทบทวน  การเชื่อมโยงระหวํางความคิดตําง 
ๆ  สํงเสริมความอยากรู๎อยากเห็นและเกิดความท๎าทาย โดย กัญญา  วีรยวรรธน ได๎ท าการแบํงระดับการตั้งค าถาม
ออกเป็น 2 ระดับ เอาไว๎อยํางนําสนใจดังนี้ 
 
            1)  ค าถามระดับพื้นฐาน   เป็นการถามความรู๎  ความจ า  เป็นค าถามที่ใช๎ความคิดท่ัวไป หรือความคิด
ระดับต่ า  ใช๎พื้นฐานความรู๎เดิมหรือสิ่งที่ประจักษ์ในการตอบ  เนื่องจากเป็นค าถามที่ฝึกให๎เกิดความคลํองตัวในการ
ตอบ  ค าถามในระดับนี้เป็นการประเมินความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนเรียน  วินิจฉัยจุดอํอน – จุดแข็ง  และสรุปเนื้อหา
ที่เรียนไปแล๎ว ค าถามระดับพื้นฐานได๎แกํ 
                  1.1)  ค าถามชวนคิดตั้งข้อสังเกต   เป็นค าถามที่ให๎ผู๎เรียนคิดตอบจากการสังเกต  เป็นค าถามที่
ต๎องการให๎ผู๎เรียนใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎าในการสืบค๎นหาค าตอบ  คือ  ใช๎ตาดู  มือสัมผัส  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นชิม
รส  และหูฟังเสียง  ตัวอยํางค าถามเชํน ในขณะที่นักเรียนจะต๎องเริ่มใช๎เครื่องมือวัดและสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์
ตัวหนึงที่เรียกวํา EPoC ”  (สามารถดูรายละเอียกิจกรรมเพ่ิมเติมได๎ใน บทที่ 7)  ผู๎สอนสามารถตั้งค าถามกระตุ๎น
เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการสังเกตได๎ เชํน  “เมื่อนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร”  “ภาพนี้มีลักษณะอย่างไร”  
“พ้ืนผิวของวัตถุในภาพเป็นอย่างไร” หรือตัวอยํางจากกิจกรรม ธรณีวิทยากับความเปลี่ยนแปลง  หรือต านานดิน เมื่อ
มีการเก็บตัวอยํางดินมาท าการทดลอง ”  (สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพ่ิมเติมได๎ในเอกสารประมวลตัวอยําง
แผนการจัดกิจกรรมฯ)  “สารเคมีใน  2  บีกเกอร์ ต่างกันอย่างไร” 
                  1.2)  ค าถามชวนคิดทบทวนความจ า   เป็นค าถามที่ใช๎ทบทวนความรู๎เดิมของผู๎เรียน  เพ่ือใช๎
เชื่อมโยงไปสูํความรู๎ใหมํกํอนเริ่มบทเรียน  ตัวอยํางค าถามเชํน  

 ในกิจกรรมโลกและก าเนิดภูเขาไฟ อาจจะใช๎ค าถามวํา ลาวาคืออะไร และแม็กมํา คืออะไร   
 ในกิจกรรมศิลปะกับดวงดาว ในสํวนการท า โมบายดวงดาว เราอาจจะใช๎ค าถามวํา ดาวเคราะห์ดวง
ใดที่มีขนาดใหญํที่สุดเพ่ือทวนความจ ากํอนเริ่มงาน   
 “เมื่อเกิดอาการแพ๎ยาควรโทรศัพท์ไปที่เบอร์ใด”   
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                  1.3)  ค าถามชวนคิดถึงค านิยาม เป็นการถามความเข๎าใจ โดยการให๎บอกความหมายของข๎อมูลตํางๆ 
ตัวอยํางค าถามเชํน  

 ในกิจกรรมเครื่องเลํนเส๎นขนานหรรษา 
ผู๎สอนจะใช๎การให๎ผู๎เรียนทบทวน   ความรู๎เดิมด๎วยการลากเส๎นมาน าเสนอหน๎าห๎องกํอนและวําเส๎นแบบใด        
ที่นักเรียนเขียนมากันแนํ คือ เส๎นขนานที่แท๎จริง  และจึงตั้งค าถามวํา  “สรุปแล๎วเส๎นขนานมีนิยามวํา  
อยํางไร” กิจกรรมศิลปะกับดวงดาว ทีอ่าจจะถามนักเรียนวํา “ความหมายของทางช๎างเผือกคืออะไร”  
หรือ ตัวอยํางในกิจกรรม ความลับของหญิงและชายที่ใช๎ค าถามวํา  
“อวัยวะสืบพันธุ์คืออะไร” 

 
        1.4)  ค าถามชวนคิดระบุ   เป็นค าถามที่ให๎ผู๎เรียนบํงชี้หรือระบุค าตอบจากค าถามให๎ถูกต๎อง  ตัวอยํางค าถาม
เชํน  

 ภาพที่ปรากฏบนกระดานภาพใดบ๎างท่ีเป็นดาวฤกษ์   
 สิ่งใดบ๎างที่เป็นแรํอนินทรีย์  
 เส๎นคูํใดไมํใชํเส๎นขนาน   
 ให๎ระบุวําสัตว์ชนิดใดที่มีกระดูกสันหลัง  
 
 2)  ค าถามระดับสูง   เป็นการถามให๎คิดค๎น  หมายถึง  ค าตอบที่ผู๎เรียนตอบต๎องใช๎ความคิด
ซับซ๎อน  เป็นการสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎สมองทั้งซีกซ๎ายและซีกขวา
ในการคิดหาค าตอบ  โดยอาจใช๎ความรู๎หรือประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการคิดและตอบ
ค าถาม  ตัวอยํางค าถามระดับสูงได๎แกํ 

 
             2.1)  ค าถามชวนให้คิดพรรณนา   เป็นการถามโดยให๎ผู๎เรียนตีความหมาย ขยายความโดยการ
ให๎อธิบายแนวคิดของข๎อมูลตําง ๆ ตัวอยํางค าถามเชํน  
 เพราะเหตุใดดาวฤกษ์จึงมีแสงสวํางในตัวเอง  

 สถานีพลังงานไฟฟ้าต๎องมีคุณสมบัติอยํางไร  
 นักเรียนจะสามารถคุมก าเนิดได๎อยํางไร  
 นักเรียนจะปฏิบัติตนอยํางไรจึงจะท าให๎รํางกายแข็งแรง    
               
  2.2)  ค าถามชวนคิดเปรียบเทียบ   เป็นการตั้งค าถามให๎ผู๎เรียนสามารถจ าแนกความเหมือน – 
ความแตกตํางของข๎อมูลได๎ตัวอยํางค าถามเชํนพืชใบเลี้ยงคูํตํางจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยํางไร  
  DNA  กับ  RNA  แตกตํางกันหรือไมํ อยํางไร (รายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมฯหน๎า 99-103)  
 แม็กมําและลาวาตํางกันหรือไมํอยํางไร  
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       2.3)  ค าถามชวนคิดวิเคราะห์   เป็นค าถามให๎ผู๎เรียนวิเคราะห์ แยกแยะปัญหา  จัดหมวดหมูํ
วิจารณ์แนวคิด หรือบอกความสัมพันธ์และเหตุผล  ตัวอยํางค าถามเชํน 
                      
 อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให๎เกิดภาวะโลกร๎อน  

  วัฒนธรรมแบํงออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบ๎าง  
  สาเหตุใดที่ท าให๎คนในปัจจุบันมีบุตรยาก                                                                        
 การเกิดแผํนดินไหวมาจากสาเหตุใด  
       
        2.4)  ค าถามชวนคิดยกตัวอย่าง   เป็นการถามให๎ผู๎เรียนใช๎ความสามารถในการคิด  น ามา  
ยกตัวอยําง  ตัวอยํางค าถามเชํน 
                         
 รํางกายขับของเสียออกจากสํวนใดบ๎าง  
  นอกจากก๎อนหินที่ถูกดีดออกจากเครื่องยิงในสมัยอียิปต์ มีอะไรอีกบ๎างที่ เคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 

ไขปริศนา  
 หินอัคนีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางไรบ๎าง  
 อะไรบ๎างที่จะท าให๎เราไมํหมกมุํนกับเรื่องทางเพศ   

           
 
                  2.5)  ค าถามชวนคิดสรุปประมวล   เป็นการใช๎ค าถามเมื่อจบบทเรียน  เพ่ือให๎ทราบวําผู๎เรียนได๎รับ
  ความรู๎หรือมีความก๎าวหน๎าในการเรียนมากน๎อยเพียงใด  และเป็นการชํวยเน๎นย้ าความรู๎ที่ได๎เรียนไป
  แล๎ว  ท าให๎สามารถจดจ าเนื้อหาได๎ดียิ่งข้ึน  ตัวอยํางค าถามเชํน 
                       

 เหตุผลใดที่ท าให๎เราต๎องเรียนรู๎เรื่องของดิน   

 เมื่อนักเรียนอํานขําวเกี่ยวกับภัยพิบัตนิี้แล๎วนักเรียนได๎ข๎อคิดอะไรบ๎าง  
 จงสรุปแนวทางในการใช๎ชีวิตรํวมกันในกลุํมสังคมท่ีมีเพศตรงข๎ามได๎อยํางมีความสุข 
 สรุปกระบวนการที่น าไปสูํการน าสารอาหารไปใช๎เป็นพลังงาน  
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                  2.6)  ค าถามชวนคิดประเมินสถานการณ์ เป็นการใช๎ค าถามที่ให๎ผู๎เรียนเปรียบเทียบหรือใช๎ 
         วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีหลากหลาย  ตัวอยํางค าถามเชํน 
                         

 การขึ้นที่สูงกับการเข๎าไปหาที่หลบในถ้ าหลังการเกิดแผํนดินไหว  อยํางไหนเป็นที่หลบที่ปลอดภัย
มากกวํากัน  
 ระหวํางการคุมกันเนิดด๎วยถุงยางอนามัยกับการใช๎ยาคุม แบบใดดีกวํา เพราะเหตุใด 
 ดินรํวน  ดินทราย  และดินเหนียว  ดินชนิดใดเหมาะแกํการปลูกมะมํวงมากกวํากัน 
  ไกํทอดกับสลัดไกํ  นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใด  เพราะเหตุใด 

 
                  2.7)  ค าถามชวนคิดประยุกต์   เป็นการถามให๎ผู๎เรียนใช๎พื้นฐานความรู๎เดิมที่มีอยูํมาประยุกต์ใช๎ใน                  
                  สถานการณ์ใหมํหรือในชีวิตประจ าวัน  ตัวอยํางค าถามเชํน 
                          

 จากบทเรียนนักเรียนมีวิธีการประหยัดพลังงานอยํางไรบ๎าง 
 นักเรียนจะเอาความรู๎เรื่องดินไปใช๎ในการเกษตรได๎อยํางไร  
 ถ๎านักเรียนเผชิญกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดนักเรียนจะมีวิธีเอาตัวรอดอยํางไร 
 นักเรยีนจะให๎ความรู๎รุํนน๎องในการป้องกันโรงติดตํอทางเพศในเรื่องอะไร และอยํางไร 
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            2.8)  ค าถามชวนคิดเชิงนวัตกรรม   เป็นลักษณะการถามให๎ผู๎เรียนคิดสร๎างสรรค์ผลงานใหมํ ๆ ที่
ไมํซ้ ากับผู๎ อ่ืนหรือที่มีอยูํแล๎ว   เราอาจจะน าเทคนิคหนึ่งที่นักออกแบบทั่วโลกใช๎กันนั่นคือหลัก 
SCAMPER เป็นเทคนิคที่สามารถน ามาใช๎เพ่ือจุดประกายการสร๎างสรรค์ และชํวยให๎จัดการกับความท๎าทาย 
SCAMPER เป็นชื่ออันเกิดจากอักษรยํอดังตํอไปนี้  

 
 S = Substitute (การทดแทน) 
 C = Combine (การผสมผสาน) 
 A = Adapt (การปรับใช๎) 
 M = Magnify/Modify (การขยาย/การปรับปรุง) 
 P = Put to Other Uses (การประยุกต์ใช๎) 
 E = Eliminate (or Minify) (การตัดออก)  
 R = Rearrange/Reverse (การเรียงใหม/ํการย๎อนกลับ)  
 
S = Substitute (การทดแทน) 
ลองคิดดูวํา บางสํวนของผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ / ปัญหา เราหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนได๎หรือไมํ  

ค าถามท่ีใช๎ถาม คือ อะไรที่เราจะน ามาทดแทน เพ่ือท าให๎ดีขึ้น ? เราจะทดแทนสถานที่/เวลา/วัสดุ/หรือคนได๎อยํางไร 
?เราจะเปลี่ยนข๎อก าหนดตําง ๆ ได๎ไหม? เราจะใช๎สํวนผสมหรือวัสดุอื่นได๎ไหม?  
เราจะใช๎กระบวนการ/ระเบียบปฏิบัติอื่นได๎ไหม? 

C = Combine (การผสมหรือผนวกรวม) 
เป็นการน าสิ่งสองสิ่งหรือ มากกวํามารวมกันเพ่ือให๎เกิดสิ่งใหมํ แตกตํางไปจากเดิม เชํน การสร๎างรถไฮบริด 

(ไฟฟ้า+ปิโตรเลียม) เพ่ือการประหยัดและลดมลภาวะ เมดิคอลสปา (การผนวกรวมแพทย์สมัยใหมํกับแพทย์แผน
ตะวันออก)เพ่ือไลฟ์สไตล์คนรุํนใหมํ การท าคอนเวอร์เจนซ์ผนวกรวมเทคโนโลยีแบบมีสาย ไร๎สาย อินเตอร์เน็ต เคเบิล
ทีวี การโอนเงินและความบันเทิงหลายรูปแบบเข๎าด๎วยกันเป็น นวัตกรรมการบริการแบบใหมํค าถามที่ใช๎ถามคือ จะใช๎
วัสดุ/รูปแบบ/กระบวนการ/ คน/ผลิตภัณฑ์/สํวนประกอบใดมาผนวกรวมกันได๎บ๎างเราจะรวมหรือรวมในแบบใหมํของ
เป้าประสงค์การใช๎งานของสํวนตําง ๆ ได๎อยํางไร เราจะประกอบหรือผสมมันเข๎ากับสํวนอ่ืน ๆ ได๎ไหม ? อะไรที่เรา
สามารถน ามาประกอบเข๎าด๎วยกันเพื่อให๎มีการใช๎งานได๎มากข้ึน? วัตถุดิบอะไรที่สามารถจับมาประกอบกันได๎?  

A = Adapt (การปรับเปลี่ยนให๎ก๎าวหน๎า/ดีขึ้น) 
เชํน การปรับเปลี่ยน แนวคิดของโรงพยาบาล (ที่ดูนํากลัว) ให๎มีการบริการ/ความสวยงามเหมือนโรงแรม ซึ่งเป็น

คอนเซ็ปต์ของ Hospitel (Hospital + Hotel)ค าถามที่ใช๎ถามคือ เสื้อผ๎าที่ไมํใช๎แล๎วนักเรียนจะน าไปดัดแปลงเป็นสิ่ง
ใดเพ่ือให๎เกิดประโยชน์? กลํองหรือลังไม๎เกํา ๆ สามารถดัดแปลงกลับไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎อยํางไร? เราจะเปลี่ยน
สํวนใดของผลิตภัณฑ์ได๎บ๎าง? เปลี่ยนไปเพ่ืออะไร? ถ๎าเปลี่ยนแล๎วบุคลิกของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไหม?มีอะไรที่
เหมือนกับมันไหม (ในบริบทที่แตกตําง)อะไรที่เราสามารถที่จะคัดลอก หยิบยืม หรือขโมยมาใช๎ได๎อะไรที่เราสามารถ
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สร๎างเลียนแบบได๎แนวความคิดอะไรที่เราสามารถน ามารวมกันเพ่ือท าให๎ดีขึ้นได๎? กระบวนการอะไรที่เราสามารถปรับ
ให๎ดีขึ้นได?๎ มุมมองที่แตกตํางอะไรที่เราสามารถใสํแนวความคิดใหมํ ๆ เข๎าไปได๎? แนวความคิดอะไรที่อยูํภายนอกงาน
ที่เรารับผิดชอบที่จะน ามาใช๎ได๎? 

M = (Magnify/ Minify) 
การขยายให๎ใหญํขึ้น คุณภาพดีขึ้น/การท าให๎เล็กลง/เบาลง/ช๎าลง ความถี่ลดลง)เชํน การคิดค๎นจอ LCD แบบ

พิเศษที่เล็กลง/เบาลงเป็นทั้งจอ TV, จอComputer, จอวงจรปิด ฯลฯค าถามที่ใช๎ถามคือ นักเรียนสามารถจะ ยํอหรือ
ขยายจนท าให๎การใช๎งานดีขึ้นหรือไมํ? จะเกิดอะไรขึ้น ถ๎าเราดัดแปลงกระบวนการบางอยําง? จะเกิดอะไรขึ้น ถ๎าเรา
เพ่ิมสํวนประกอบให๎มากขึ้น/ใหญํขึ้น?จะเกิดอะไรขึ้น ถ๎าเราท าให๎มันสูงขึ้น/ใหญํขึ้น/แข็งแรงขึ้นM = อาจหมายถึง 
Magnify/Minify  อะไรที่เราสามารถท าซ้ าได๎?อะไรที่เราสามารถท าการคัดลองหลาย ๆ ครั้งได๎?อะไรจะเกิดขึ้นถ๎าเรา
ท าให๎มัน ใหญํโต/กลําวถึงมัน เกินความเป็นจริง?เราสามารถเพ่ิมลักษณะหน๎าตาหรือคุณคําให๎พิเศษออกไปได๎ไหม? 
     P = Put to other purposes/uses  
        การน าไปใช๎เพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อ่ืน  คิดวําเราจะใช๎ผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่เรามีอยูํไปใช๎ประโยชน์
อยํางอ่ืนอยํางไร หรือน ากลับมาใช๎ (reuse) ได๎อยํางไร หรือจะน าผลิตภัณฑ์ของเราไปขายในตลาดอื่นได๎อยํางไร เชํน 
นักเรียนสามารถใช๎อะไรทดแทนพลังงานความร๎อนเพ่ือที่จะให๎เชื้อโรคในอาหารตายได๎บ๎าง? การน ามูลสัตว์มาท าก๏าซ
ชีวภาพ การน าวัชพืชมาถักทอเป็นกระเป๋า/เครื่องใช๎ส าหรับตลาดระดับสูงค าถามที่ใช๎ถามคือ มีตลาดอื่นไหมที่สามารถ
ใช๎ผลิตภัณฑ์นี้?เราอาจใช๎ผลิตภัณฑ์นี้กับใคร หรือคนที่อ่ืนได๎อีกไหม ? เด็ก/คนชราใช๎ได๎ไหม? 
      E = Eliminate  
         การตัดทิ้ง/การขจัดออก อะไรจะเกิดขึ้น ถ๎าเราตัดบางสํวนของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/ออกไป หรืออาจจะตัด
สํวนนั้นทั้งหมดท้ิง ถ๎าเราเปรียบเทียบดูผลิตภัณฑ์ของใช๎ในบ๎าน เชํน เตียงนอน/รถยนต์ในอดีตและปัจจุบันเราจะเห็น
การตัดทิ้งหลายสํวนออกไป ท าให๎ดูงําย ๆ สวยงาม ไมํเทอะทะค าถามที่ใช๎ถามคือ นักเรียนสามารถจะตัดสํวนที่ไมํ
จ าเป็นสํวนใดออกได๎บ๎าง? จะเกิดอะไรขึ้น ถ๎าเราตัดบางสํวนออก? มีวิธีอ่ืนที่จะท าให๎เราสัมฤทธิ์ผลได๎โดยไมํใช๎วิธีการที่
เราเคยท าไหม?เราสามารถขจัดกฎเกณฑ์ที่ใช๎กับมันทิ้งไปได๎ไหม? จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าเราท าให๎มันเล็กลง คุณลักษณะใด
ที่เราสามารถทิ้งไป/ท าให๎มันลดลงได๎บ๎าง? เราแยกมันเป็นสํวนยํอยได๎ไหม?  เราท าให๎มันเล็กกะทัดรัดได๎ไหม? 

R = Rearrange/Reverse  
จัดระบบใหมํ/เปลี่ยนทิศทางใหมํลองคิดดูวําเราจะท าอยํางไร ถ๎าบางสํวนของผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ/ท างานกลับทาง หรือแตกตํางจากระบบเดิม หรือจะท าอยํางไร ถ๎าเราต๎องเปลี่ยนระบบ/วิธีการท างาน
ใหมํ เชํน การใช๎นักเรียนสอนนักเรียน การใช๎ตู๎เย็นฟอกอากาศ เป็นต๎น ค าถามที่ใช๎ถามเสมอคือ  จะเกิดอะไร ถ๎าเรา
กลับทิศทางการท างาน/หรือล าดับการท างานใหมํ? เราจะท าให๎เกิดผลในทางตรงกันข๎ามได๎อยํางไร?เราสลับเปลี่ยน
ชิ้นสํวนได๎ไหม?มีรูปแบบ/การจัดเรียง/ล าดับการใช๎งานอ่ืน ๆ ที่เราน ามาใช๎ได๎ไหม? เราสามารถสลับเหตุกับผลได๎ไหม? 
เราสลับข๎อดีและข๎อด๎อยได๎ไหม? เราสามารถกลับทิศ (บน/ลําง)ได๎ไหม?  จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าเราพิจารณาในทิศทางตรง
ข๎าม? จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าเราท าในสิ่งตรงข๎ามกับท่ีตั้งใจออกแบบ  
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            การตั้งค าถามระดับสูงจะท าให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการคิดระดับสูง  และเป็นคนมีเหตุผล  ผู๎เรียนไมํเพียงแตํ
จดจ าความรู๎  ข๎อเท็จจริงได๎อยํางเดียวแตํสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการแก๎ปัญหา  วิเคราะห์ และประเมินสิ่งที่ถาม
ได๎  นอกจากนี้ยังชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจสาระส าคัญของเรื่องราวที่เรียนได๎อยํางถูกต๎องและกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนค๎นหาข๎อมูล
มาตอบค าถามด๎วยตนเองการตอบค าถามระดับสูง  ผู๎สอนต๎องให๎เวลาผู๎เรียนในการคิดหาค าตอบเป็นเวลามากกวําการ
ตอบค าถามระดับพ้ืนฐาน  เพราะผู๎เรียนต๎องใช๎เวลาในการคิดวิเคราะห์อยํางลึกซ้ึงและมีวิจารณญาณในการตอบ
ค าถาม  ความผิดพลาดอยํางหนึ่งของการตั้งค าถามคือ  การถามแล๎วต๎องการค าตอบในทันทีโดยไมํให๎เวลาผู๎เรียนใน
การคิดหาค าตอบ 
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บทที่ 10 
“ตัวอย่างกิจกรรมและแผนการสอน” เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในชั้นเรียน 

ตามรูปแบบของ OECD 
 

ในบทนี้เป็นการน าเนอตัวอยํางกิจกรรมและแผนการสอนเพ่ือสํงเสริมทักษะการคิดในชั้นเรียนตามรูปแบบ
ของ OECD ที่เนื้อหาในบทจะแบํงออกเป็น 2 หมวดด๎วยกันคือ หมวดตัวอยํางกิจกรรมน าเข๎าสูํบทเรียนเพ่ือกระตุ๎น
ความตื่นตัวของสมอง ที่คณะนักวิจัยได๎ท าการถอดบทเรียนมาจาก การฝึกอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมน าเข๎าสูํ
บทเรียนเพื่อกระตุ๎นความตื่นตัวของสมองที่ Mr.Paul Collard ได๎อบรมให๎กับคณะครูแกนน าไปเมื่อ ชํวงเดือนตุลาคม 
2559 กับอีก หมวดที่เป็นตัวอยํางแผนการเรียนรู๎และเกณฑ์การประเมินที่ครูได๎พัฒนาขึ้นในแบบฟอร์ม Rubric ของ 
OECD ที่ผู๎อํานสามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางพัฒนาตํอยอดได๎ โดยตัวอยํางตํางๆ มีดังรายการดังนี้ 
 
หมวดที่ 1 ตัวอย่างกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวของสมอง 
 
กิจกรรมที่ 1 ท าความรู้จักกัน (15 นาที) 

มีประโยชน์ในการ:  เตรียมความพร๎อมรํางกายและจิตใจ  ท าความรู๎จักกับคนที่ก าลังจะได๎ท างานรํวมกัน  
 
สิ่งที่ต๎องเตรียม: 

• พ้ืนที่วํางส าหรับท ากิจกรรม 
• ควรมีการเตรียมค าถามในการท ากิจกรรมไว๎ลํวงหน๎า  
 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
คล๎ายกับกิจกรรม Stop Go  แตํเพ่ิมขั้นตอนให๎นักเรียนจับกลุํมกันและท าความรู๎จักกัน  ครูบอกให๎นักเรียนเดินไป
มาแล๎วจับกลุํมกัน ครั้งละ 2-5 คน  ท าความรู๎จักกันโดยการบอกชื่อและเลําเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง  ท าซ้ า  4 ครั้ง ให๎
นักเรียนเปลี่ยนไปอยูํกลุํมใหมํในแตํละรอบ 
ตัวอยํางของค าถามที่สามารถน าไปใช๎ในกิจกรรมได๎: 
รอบท่ี 1 อะไรคือสิ่งที่เรากระตือรือร๎นอยากท าท่ีสุด 
รอบท่ี 2 จุดเดํนของตนเอง 1 ข๎อ 
รอบท่ี 3 ความคิดสร๎างสรรค์อะไรที่เป็นเรื่องเสี่ยงที่สุดที่เคยท ามา 
รอบท่ี 4 อธิบายงานที่ท าอยูํวําเป็นอยํางไร 
หลังจากท าครบ 4 รอบ  ให๎ทุกคนกลับมานั่งล๎อมวงกัน ผลัดกันออกไปยืนกลางวงกลม เพ่ือนๆ ที่อยูํรอบวงชํวยกันเลํา
สิ่งที่ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับเพ่ือนในวงกลม เวียนไปจนครบทุกคน  
กิจกรรมที่ 2 
BACK TO BACK DRAWING (40 – 50 นาที) 
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มีประโยชน์ในการ:  ค๎นหาและเรียนรู๎ทักษะและกลยุทธ์ในการสื่อสาร ส ารวจการรํวมมือกันท างาน และ
ส ารวจวิธีการที่หลากหลายในการสร๎างและตีความเรื่องเลํา 
มีประโยชน์ในการส ารวจวิธีการเรียนรู๎ของคน 
สิ่งที่ต๎องเตรียม: 

•  กระดาษเปลํา 
•  โปสการ์ด หรือ รูปภาพจากนิตยสาร 
•  ดินสอ 

 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

• นักเรียนจับคูํและนั่งหันหลังให๎กัน 
• ครแูจกรูปภาพหนึ่งรูปให๎นักเรียนหนึ่งคนในแตํละคํู   คนที่ได๎รับภาพต๎องไมํให๎เพ่ือนเห็นภาพของตนเอง และ

ให๎ศึกษารายละเอียดของภาพที่ได๎รับ 2 - 3 นาที  คนที่ไมํได๎รับภาพจะได๎รับดินสอและกระดาษ 
• ครูอธิบายวํา แตํละคูํมีเวลา 10 นาทีเพ่ือวาดภาพให๎เหมือนรูปภาพที่ได๎รับ โดยใช๎เพียงการบอกด๎วยค าพูด

เทํานั้น โดยคนที่ได๎รับภาพจะใช๎ค าพูดอธิบายให๎คนที่ได๎รับกระดาษและปากกาวาดตาม  ห๎ามให๎คนวาดเห็นภาพ
ต๎นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• เมื่อครบ 15 นาที ครูให๎สัญญาณหมดเวลา ผู๎เลําและผู๎วาดสํงภาพให๎ครโูดยยังไมํให๎อีกฝ่ายดูภาพของตนเอง   
• ครู 4 แจกกระดาษและดินสอให๎คนที่เลําเรื่องจากรอบที่แล๎ว  และแจกภาพที่คูํอ่ืนวาดจากรอบที่แล๎ว ให๎กับ

คนวาด  แตํละคูํมีเวลา 10 – 15 นาที ในการบรรยายและวาดภาพอีกครั้ง  ในระหวํางนั้น ครูจัดวางภาพต๎นฉบับที่
แจกในรอบแรกไว๎บนโต๏ะ  หลังจากที่แตํละคูํวาดภาพเสร็จแล๎วสามารถแลกเปลี่ยนกันดูภาพได๎  จากนั้นจึงน าภาพที่
วาดไปตามหาต๎นฉบับ  เมื่อเจอแล๎ววางภาพที่วาดใหมํไว๎ข๎าง ๆ ต๎นฉบับ ให๎ทุกคนเดินดูภาพตามโต๏ะ  จากนั้นครูน า
นักเรียนทุกคนกลับมานั่งเป็นวงกลมในห๎อง เพ่ือท าการสะท๎อนถึงสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ 
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บทบาทของคร:ู  
• จัดเตรียมกิจกรรม 
• สังเกตการณ์ท างานของแตํละคู ํ
• น าอภิปรายหลังกิจกรรม 

 
หมายเหตุ: 
ค าถามที่เหมาะส าหรับน าไปใช๎ในชํวงการสะท๎อนความคิด เชํน : ในฐานะคนวาด อะไรที่เอ้ือประโยชน์ในการวาด
ที่สุด?  อะไรที่ไมํมีประโยชน์?  ในฐานะคนบรรยาย ท าการอธิบายภาพอยํางไร?  มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การ
อธิบายในขณะท างานหรือไมํ หรืออธิบายเหมือนเดิมตั้งแตํต๎นจนจบ?   
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กิจกรรมที่ 3 วาดภาพตามสั่งด้วยรูปเรขาคณิต  (90 นาที)  
 
สิ่งที่ต๎องเตรียม: 

 ค าชี้แจงส าหรับภาพวาดที่ครูสร๎างขึ้น 6 ค าสั่ง ที่เป็นการระบุรูปรํางเรขาคณิต ต าแหนํง ขนาด และสี 
 กระดาษม๎วนใหญํ 
 ปากกามาร์กเกอร์สีด า 
 สีเมจิกและสีอะคลิริค  
 ไม๎บรรทัด 
 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม กลุํมละ 4 คน 
 แตํละกลุํมได๎รับชุดค าสั่งของการวาดภาพ และกระดาษแผํนใหญํหนึ่งแผํน 
 แตํละกลุํมพยายามสร๎างภาพวาด ตามค าสั่งโดยใช๎ปากกามาร์คเกอร์ สีเมจิก ดินสอ  
 ครฉูายภาพต๎นแบบบนจอโปรเจคเตอร์  
 แตํละกลุํมได๎รับกระดาษอีกหนึ่งแผํน จากนั้นให๎วาด/ระบายสีสนามเด็กเลํนในอุดมคติ โดยให๎ใช๎เฉพาะรูป

สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี  ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก จุด สํวนของเส๎นตรงและมุมเทํานั้น  
จากนั้นให๎เขียนค าสั่งสั้น ๆ อธิบายวิธีการวาด/ระบายสี รูปดังกลําว ค าสั่งนี้จะถูกสํงตํอให๎กับอีกกลุํมหนึ่งเพ่ือวาดภาพ
ตามค าสั่ง   
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กิจกรรมที่ 4 ส่งปรบ (30 นาที) 
มีประโยชน์ในการ: ชํวยให๎คนในกลุํมได๎ปรับตัวเข๎าหากันผํานการสบตา ใช๎จังหวะ และสมาธิ  
 
สิ่งที่ต๎องเตรียม: ไมํมี 
 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 ครใูห๎ทุกคนยืนล๎อมเป็นวงกลม 
 ให๎คนใดคนหนึ่งเริ่ม โดยหันไปหาคนข๎าง ๆ เริ่มปรบมือและให๎คนข๎าง ๆ ปรบมือพร๎อมกัน 
 คนข๎าง ๆ หันไปหาคนถัดไป ปรบมือพร๎อมกันและสํงผํานการปรบมือให๎คนถัดไป   
 ขณะที่การปรบมือถูกสํงผํานไปรอบวง  ครอูาจเติมการสํงปรบซ๎อนลงไปอีกได๎ ท าให๎มีการสํงปรบในวงมากกวํา

หนึ่งชุด 
 ในขณะที่สํงปรบผํานไปรอบวง  ให๎นักเรียนมองดูที่คนอื่น ๆ หากสบตากับใครก็ให๎สลับต าแหนํงที่ยืนกับคนนั้น

โดยไมํต๎องพูดอะไรกันเลย  โดยการสลับที่นี้ต๎องไมํท าให๎การสํงปรบขาดชํวง  
 ถ๎าการสํงปรบหยุดลง หรือหายไป  ครูควรหยุดกิจกรรมและน าอภิปรายรํวมกันวําเกิดอะไรขึ้น กํอนที่จะเริ่ม

กิจกรรมใหมํอีกครั้ง  
บทบาทของคร:ู  
ครูถามนักเรียนวําพวกเขาจะสามารถประสานงานกันให๎ดีขึ้นได๎อยํางไร (ใช๎การสบตา รักษาจังหวะ เตรียมพร๎อมรับ
การปรบมือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

กิจกรรมที่ 5 การส ารวจความน่าจะเป็นผ่านกรอบอ้างอิง 
มีประโยชน์ในการ:  เริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับความนําจะเป็น และใช๎ข๎อมูลในการคาดการณ์ผลลัพธ์ ส ารวจการ
เปลี่ยนแปลงของวิธีการสอบถามข๎อมูลโดยยังคงความยืดหยุํนไว๎  ส ารวจการสร๎างความเป็นเอกฉันท์ของความคิดและ
การสอบถามข๎อมูล 
 
เหมาะส าหรับใช๎ส ารวจแงํมุมของการคิดวิเคราะห์และการคิดสร๎างสรรค์ตํอไปนี้: 

 เข๎าใจบริบท/กรอบ และขอบเขตของปัญหา 
 ทบทวนทฤษฎีและความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นไปได๎  แล๎วเปรียบเทียบเพ่ือหามุมมองตําง ๆ ของปัญหา 
 ระบุจุดแข็งและจุดอํอนของหลักฐาน ข๎อโต๎แย๎ง  ค ากลําวอ๎าง และความเชื่อ 
 ท๎าทายสมมติฐาน ตรวจสอบความถูกต๎อง วิเคราะห์ชํองวํางในความรู๎ 
 รู๎สึก เอาใจใสํ สังเกต อธิบายข๎อมูลและประสบการณ์ ที่เก่ียวข๎อง 
 ส ารวจ  เสาะแสวงหา และสร๎างแนวคิดใหมํ          
 เชื่อมโยง บูรณาการมุมมองจากหลากหลายสาชาวิชา 
 ยืดหยุํน ชอบเลํนชอบลองกับแนวคิดแปลกใหมํ/แนวคิดท๎าทาย/แนวคิดสุดโตํง 

สิ่งที่ต๎องเตรียม: 

ภาพถํายหนึ่งชุด และภาพถํายเดิมอีกชุดหนึ่งที่เปิดให๎เห็นแตํละภาพเพียงสํวนเล็ก ๆ  
 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 แบํงนักเรียนเป็นกลุํมยํอย ให๎พิจารณารูปภาพที่เปิดให๎เห็นเพียงสํวนเล็ก ๆ 
 จากนั้นให๎แตํงข๎อความ 6 ข๎อความ วําภาพทั้งภาพนําจะเป็นอยํางไร 
 ข๎อความแตํละข๎อความควรจะขึ้นต๎นด๎วย: 

o มันคือ......แนํนอน   
o มันเป็นไปได๎อยํางมากที ่… 
o มันเป็นไปได๎ที่ … 
o มันไมํนําเป็นไปได๎ที่ … 
o มันไมํนําเป็นไปได๎อยํางมากที่ …. 
o มันเป็นไปไมํได๎ที่ …. 

 ครเูปิดภาพให๎เห็นทั้งภาพ  นักเรียนพยายามตอบค าถามตํอไปนี้: 
o ภาพที่เห็นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว๎หรือไมํ  ทั้งในภาพรวม หรือในแงํของอารมณ์/ความรู๎สึก   
เพราะเหตุใด ความเข๎าใจของทํานตํอสํวนหนึ่งของภาพที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปอยํางไรเมื่อเห็นภาพเต็ม 

 ให๎นักเรียนอภิปรายกันวําจะถามค าถามใดกับบุคคลในภาพ 
 หาข๎อสรุปที่เป็นเอกฉันท์รํวมกันเกี่ยวกับภาพดังกลําว 
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หมายเหตุ: 
ในระหวํางการสะท๎อน ให๎ถามนักเรียนวํา:  สิ่งที่ได๎เห็นจริง ๆ มีมากแคํไหน และอะไรที่จินตนาการไปเองวําได๎เห็น  
การได๎เห็นสิ่งที่ค๎ุนเคยในลักษณะที่แตกตํางออกไปมีประโยชน์อยํางไร 
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กิจกรรมที่ 6 พายชีวิต (45 นาที) 
 
มีประโยชน์ในการ: ส ารวจแผนภูมิวงกลม การบริหารงานและเวลา การวางแผนการท างาน 
เหมาะส าหรับใช๎ส ารวจแงํมุมของการคิดวิเคราะห์และการคิดสร๎างสรรค์ตํอไปนี้: 

 ระบุประสบการณ์และข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง 
 ส ารวจ  เสาะแสวงหา และสร๎างแนวคิดใหมํ          
 เชื่อมโยง บูรณาการมุมมองจากหลากหลายสาชาวิชา 
 ยืดหยุํนและเลํนกับความคิด 

 
สิ่งที่ต๎องเตรียม:  

 กระดาษฟลิปชาร์ตส าหรับทุกคน 
 ปากกามาร์กเกอร์เส๎นหนาอยํางน๎อย 3 สี ให๎นักเรียนทุกคนได๎รับครบทุกส ี
 กระดาษโพสต์อิท 
 สิ่งของที่สามารถใช๎วาดวงกลมขนาดใหญํได๎ 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 เริ่มกิจกรรมโดยให๎นักเรียนเขียนถึงทุกสิ่งที่มี/ที่ต๎องท าในขณะนี้ ให๎คิดถึงทุก ๆ ด๎านของชีวิต ทั้งชีวิตสํวนตัว
และการงานอาชีพ ลงบนกระดาษ (เชํนในสมุด) 

 เมื่อทุกคนท ารายการเสร็จแล๎ว ให๎น ารายการนั้นไปสร๎างเป็นพายชิ้นหนึ่ง  แตํละสํวนควรจะเขียนด๎วยสีที่
แตกตํางกันตามหัวข๎อ เชํน สีน้ าเงินแทนความคิดสร๎างสรรค์ สีแดงแทนชีวิตสํวนตัว สีเขียวแทนการงานอาชีพ 

 ครขูอให๎นักเรียนจินตนาการวํา วงกลม/พาย แทนชํวงเวลาหนึ่งในชีวิต อาจจะนานที่สุดได๎ถึง 1 ปี แตํไมํควร
น๎อยกวํา 1 สัปดาห์  วงกลมยังใช๎แทน 100% ของเวลาหรือพลังงานของแตํละคนอีกด๎วย 

 นักเรียนใสํรายการที่เขียนไว๎ลงบนพาย  โดยครูกระตุ๎นให๎ท าด๎วยวิธีใดก็ได๎ เชํน แบํงเป็นชิ้นสามเหลี่ยมฐาน
โค๎ง แบํงด๎วยเส๎นโค๎งไปโค๎งมา วาดภาพ หรือหลาย ๆ แบบผสมกัน สิ่งส าคัญที่ต๎องพิจารณาคือการเป็น
สัดสํวน - กิจกรรมใดต๎องใช๎เวลา พลังงาน หรือสมองมากที่สุด  

 เมื่อท าเสร็จ ครขูอให๎นักเรียนจับคูํกัน ผลัดกันน าเสนอพายของตนเอง  
 จากนั้น นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพายของตนได๎  แล๎วจึงน าออกมาวางให๎ทุก ๆ คนได๎เห็น  ทุกคน

สามารถให๎ข๎อเสนอแนะหรือถามค าถามได๎โดยใช๎การเขียนลงบนโพสต์อิท 
 ขั้นตอนสุดท๎ายคือ ให๎แตํละคนอธิบายพายของตนเอง  มันบอกอะไรแกํพวกเขา และมีข๎อเสนอแนะใดหรือไมํ

ที่กระตุ๎นให๎เกิดความคิดหรือมุมมองใหมํ ๆ ที่มีประโยชน์ 
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บทบาทของคร:ู  

 เตรียมพายและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 เตรียมการท ากิจกรรม แบํงเป็นสองข้ัน คือ การจัดล าดับความส าคัญและท าการพาย 
 น าการท ากิจกรรมการจัดล าดับความส าคัญ ให๎นักเรียนได๎เขียนรายการอยํางอิสระแตํต๎องรักษาเวลา 
 น าการอภิปรายหลังกิจกรรม 

หมายเหตุ: 
กิจกรรมนี้เหมาะส าหรับครู ในการให๎พวกเขาพิจารณา เวลา ความสนใจ และการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งตําง ๆ 
ในชีวิตของตนการก าหนดความเร็วในการท ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งส าคัญมาก เชํนเดียวกับกิจกรรมที่ต๎องให๎ท าการ
ไตรํตรองอ่ืน ๆ นักเรียนจ าเป็นต๎องใช๎เวลาเพ่ือคิด เขียน วิเคราะห์ แปลง และสะท๎อน จึงอาจไมํเหมาะส าหรับการ
อบรมที่มนีักเรียนจ านวนมาก 
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กิจกรรมที่ 7 สมการละครใบ้  (45 นาที) 
มีประโยชน์ในการ: ส ารวจสมการและเชื่อมโยงสูํประสบการณ์ในชีวิตจริง 
 
เหมาะส าหรับใช๎ส ารวจแงํมุมของการคิดวิเคราะห์และการคิดสร๎างสรรค์ตํอไปนี้: 

 รู๎สึก เอาใจใสํ สังเกต อธิบายข๎อมูลและประสบการณ์ ที่เก่ียวข๎อง 
 ส ารวจ  เสาะแสวงหา และสร๎างแนวคิดใหมํ          
 เชื่อมโยง บูรณาการมุมมองจากหลากหลายสาชาวิชา 
 ยืดหยุํน ชอบเลํนชอบลองกับแนวคิดแปลกใหมํ/แนวคิดท๎าทาย/แนวคิดสุดโตํง 
 เข๎าใจบริบท / กรอบ และขอบเขตของปัญหา 
 ทบทวนทฤษฎีและความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นไปได๎  แล๎วเปรียบเทียบเพ่ือหามุมมองตําง ๆ ของปัญหา 

 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 แบํงนักเรียนเป็นกลุํม กลุํมละ 5 คน 
 นักเรียนแตํละคนเลําเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนหรือสถานที่อ่ืน ๆ 
 หลังจากทุกคนเลําเรื่องจนครบ นักเรียนแตํละกลุํมเลือกเรื่องมา 1 เรื่องเพ่ือสาธิตผํานการแสดง เชํน นักเรียน

อาจเลําวํา     การวิ่งบนทางเดินหน๎าห๎องเรียนท าให๎ไปชนนักเรียนคนหนึ่ง และล๎มลงเป็นผลให๎ได๎รับบาดเจ็บ 
จะได๎สมการ คือ คน ๆ หนึ่งวิ่ง + นักเรียนอีกคนหนึ่ง = การล๎มลงและได๎รับบาดเจ็บ  

 นักเรียนแตํละกลุํมแสดงสมการให๎กลุํมอ่ืน ๆ ชม  
 จากนั้นนักเรียนจะได๎รับแจกสูตรคณิตศาสตร์ เพ่ือให๎สร๎างเรื่องราวหรือรูปภาพแทนสมการดังกลําว 

แตํละกลุํมแสดงสมการให๎กลุํมอ่ืน ๆ ชมอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

กิจกรรมที่ 8 หาสมบัติ  (45 นาที) 
 

มีประโยชน์ในการ:   สํงเสริมให๎เกิดการสะท๎อนอวัจนะภาษาของนักเรียนเพ่ือบํงบอกความรู๎สึกภายในห๎องเรียนอยําง
ตํอเนื่อง จนเกิดการการตรวจสอบและพัฒนาให๎เกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต๎องยืดหยุํนและปรับเปลี่ยนให๎
เหมาะสมกับความต๎องการของนักเรียน  
 
เหมาะส าหรับใช๎ส ารวจแงํมุมของการคิดวิเคราะห์และการคิดสร๎างสรรค์ตํอไปนี้: 

 เข๎าใจบริบท / กรอบ และขอบเขตของปัญหา 
 รู๎สึก เอาใจใสํ สังเกต อธิบายข๎อมูลและประสบการณ์ ที่เก่ียวข๎อง 

 
สิ่งที่ต๎องเตรียม:ไมํมี 
 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม  
       ขั้นตอนที่ 1 

 เลือกอาสาสมัคร 1 คน ให๎ออกไปรอนอกห๎อง  นักเรียนที่เหลือจะเลือกสิ่งของในห๎องมา 3 ชิ้น เพ่ือให๎
อาสาสมัครกลับเข๎ามาแตะ  อาจเลือกให๎ยากหรืองํายได๎ตามความต๎องการ (ถ๎าเลือกสิ่งของที่เข๎าถึงได๎ยาก ก็จะ
ท าให๎เกมนําสนใจมากข้ึน)  เมื่อเลือกได๎แล๎ว จึงเรียกอาสาสมัครกลับเข๎ามาในห๎องเพ่ือท าการค๎นหา 

 คนในห๎องให๎ความชํวยเหลืออาสาสมัครในการค๎นหา โดยการให๎ข๎ อมูลป้อนกลับเป็นการปรบมือ เมื่อ
อาสาสมัครเคลื่อนที่ไปได๎ถูกทิศทางและเข๎าใกล๎สิ่งของที่เลือกไว๎  ยิ่งอาสาสมัครเข๎าใกล๎สิ่งของมากขึ้นก็ให๎
ปรบมือดังและเร็วขึ้น  ถ๎าอาสาสมัครเคลื่อนที่ไปผิดทิศทางก็ให๎หยุดปรบมือ ถ๎าข๎อมูลป้อนกลับมีประสิทธิภาพ 
ก็จะน าทางให๎แกํอาสาสมัครได๎อยํางถูกต๎อง เมื่ออาสาสมัครสัมผัสสิ่งของได๎ถูกต๎องทั้งห๎องก็จะยืนขึ้นปรบมือ แตํ
หากไมํเข๎าใกล๎สิ่งของทั้งห๎องก็จะเงียบกริบ   
 
ขั้นตอนที่ 2 

 เตรียมการเหมือนกับในข้ันตอนที ่1. 
 เลือกอาสาสมัคร 1 คน ให๎ออกไปรอนอกห๎อง  นักเรียนที่เหลือจะเลือกสิ่งของในห๎องมาอีก 3 ชิ้น เพ่ือให๎

อาสาสมัครกลับเข๎ามาแตะ  เมื่อเลือกได๎แล๎ว จึงเรียกอาสาสมัครกลับเข๎ามาในห๎องเพ่ือท าการค๎นหา 
 คราวนี้ คนในห๎องให๎ความชํวยเหลืออาสาสมัครในการค๎นหาโดยการให๎ข๎อมูลป้อนกลับเป็นภาษากาย เมื่อ

อาสาสมัครเคลื่อนที่ไปได๎ถูกทิศทางและเข๎าใกล๎สิ่งของที่ เลือกไว๎ก็ให๎แสดงความสนใจและอยากมีสํวนรํวม ถ๎า
อาสาสมัครเคลื่อนที่ไปผิดทิศทางก็ให๎เปลี่ยนภาษากาย โดยให๎แสดงออกวําไมํสนใจ เบื่อ และไมํอยากมีสํวนรํวม 
การที่อาสาสมัครจะค๎นหาสิ่งของได๎อยํางถูกต๎อง อาสาสมัครจะต๎องสามารถอํานภาษากายของคนในห๎องได๎   
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ขั้นตอนที่ 3 

 เตรียมการเหมือนกับในข้ันตอนที ่1 และ 2 
 เลือกอาสาสมัคร 1 คน ให๎ออกไปรอนอกห๎อง  นักเรียนที่เหลือเลือกสิ่งของในห๎องมาอีก 3 ชิ้น เพ่ือให๎

อาสาสมัครกลับเข๎ามาแตะ  เมื่อเลือกได๎แล๎ว จึงเรียกอาสาสมัครกลับเข๎ามาในห๎องเพ่ือท าการค๎นหา  
 คราวนี้ คนในห๎องให๎ความชํวยเหลืออาสาสมัครในการค๎นหาโดยการให๎ข๎อมูลป้อนกลับเป็นลมหายใจ เมื่อ

อาสาสมัครเคลื่อนที่ไปได๎ถูกทิศทางและเข๎าใกล๎สิ่งของที่เลือกไว๎ก็ให๎หายใจตามปกติ ถ๎าอาสาสมัครเคลื่อนที่ไป
ผิดทิศทางก็ให๎กลั้นหายใจ การที่อาสาสมัครจะค๎นหาสิ่งของได๎อยํางถูกต๎อง อาสาสมัครจะต๎องสามารถ อําน
ข๎อมูลป้อนกลับของคนในห๎องได๎จากการสื่อสารผํานลมหายใจเทํานั้น  

 
หมายเหตุ: 

ในขณะที่ก าลังให๎ข๎อมูลป้อนกลับผํานภาษากายและลมหายใจ เป็นไปได๎ที่คนในห๎องจะพยายามสํงภาษาใบ๎
ให๎กับอาสาสมัคร สามารถปลํอยให๎นักเรียนท าได๎ แตํสิ่งส าคัญก็คือ จะต๎องให๎อาสาสมัครและคนในห๎องได๎มี
ประสบการณ์วําข๎อมูลป้อนกลับที่ไมํใชํภาษาพูด แม๎แตํสิ่งที่เล็กน๎อยมากอยํางการหายใจ มีพลังเพียงใด บํอยครั้งที่
อาสาสมัครจะกลั้นหายใจเมื่อเคลื่อนที่ไปผิดทิศทางหรือไมํสามารถค๎นหาสิ่งของได๎ อาจถามอาสาสมัครและคนในห๎อง
วําสิ่งเหลํานี้มีผลกระทบตํอการท ากิจกรรมอยํางไร 
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กิจกรรมที่ 9 นับถึง 20  
 

มีประโยชน์ในการ: ฝึกสมาธิ สร๎างความสัมพันธ์ในกลุํม ฝึกวินัย  
 
สิ่งที่ต๎องเตรียม:ไมํมี 
 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 มีจุดประสงค์ให๎คนในกลุํมรํวมกันนับเลขถึง 20 หรือนับเทํากับจ านวนคนในกลุํม 
 ให๎ทุกคนยืนล๎อมวงกันและหลับตา 
 ให๎ใครบางคนเริ่มนับ 1 แล๎วคนอ่ืน ๆ นับตํอ 
 ทุกคนต๎องหลับตาไว๎ตลอดเวลา และห๎ามไมํให๎สํงสัญญาณใด ๆ เพ่ือเป็นการบอกใบ๎วําใครจะเป็นคนนับคน
ตํอไป เชํน การจับมือ      เป็นต๎น 
 ถ๎ามีคนสองคนนับพร๎อมกัน ทั้งกลุํมจะต๎องกลับไปเริ่มหนึ่งใหมํ 
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กิจกรรมที่ 10 รูปขนาดจัมโบ้  (20–45 นาที) 
 
มีประโยชน์ในการ: ท าการเปรียบเทียบกันในกลุํม ท าความรู๎จักซึ่งกันและกัน เริ่มต๎นการพัฒนาวิธีการท างานและการ
ใช๎ภาษารํวมกัน เริ่มต๎นการสนทนาเกี่ยวกับการเรียนรู๎และความคิดสร๎างสรรค์ กิจกรรมนี้สํงเสริมความตระหนักรู๎ใน
ตนเองและการสะท๎อนรํวมกันในกลุํม ทั้งยังสนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ที่จะหยุดและสํงตํอชิ้นงานให๎ผู๎ อ่ืน ซึ่ง
จ าเป็นต๎องใช๎การท างานรํวมกัน การลดความควบคุม การตอบสนองตํอผู๎อ่ืน และการสร๎างชิ้นงานรํวมกัน กิจกรรมนี้
ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบมาตรฐาน ซึ่งจะใช๎ในตอนจบโครงการ กิจกรรมนี้ยังใช๎ได๎ดีกับผู๎ที่มี
วิธีการเรียนรู๎หลากหลายแบบ (เชํน มีทั้งการวาดภาพและการเคลื่อนไหว) 
 
เหมาะส าหรับใช๎ส ารวจการคิดวิเคราะห์และการคิดสร๎างสรรค์ตํอไปนี้: 

 ท างานร่วมกัน: รํวมมืออยํางเหมาะสม 
 อยากรู้อยากเห็น: สงสัยและตั้งค าถาม  
 ยืนหยัดมุ่งม่ัน: อดทนกับความไมํแนํนอน 
 ช่างจินตนาการ: สร๎างความเชื่อมโยง 
 ช่างจินตนาการ: เลํนกับความเป็นไปได๎ 

สิ่งที่ต๎องเตรียม: 

 กระดาษม๎วนขนาดใหญํ หรือ กระดาษฟลิปชาร์ตหลาย ๆ แผํน ตํอกัน 
 ปากกาเคมีและปากกาเมจิกหลาย ๆ สี 

 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 ครปููกระดาษเป็นแนวยาวบนพื้น วางปากกาสีตําง ๆ ไว๎รอบ ๆ 
 กิจกรรมนี้เน๎นบทบาทของศิลปิน/อาชีพท่ีต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค์  
 ครบูอกให๎นักเรียนท าสิ่งตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 

 วาดรูปที่แสดงถึงสิ่งที่คุณเป็นอยูํในขณะนี้ ในฐานะศิลปิน 
 ขยับไปยังต าแหนํงอื่น 
 วาดรูปที่แสดงถึงความรู๎สึกของคุณในการท างานรํวมกับครูและนักเรียน 
 ขยับไปยังต าแหนํงอื่น 
 วาดรูปที่แสดงสิ่งที่คุณต๎องการได๎รับจากการอบรมนี้ 

หรือ 
 วาดรูปที่แสดงถึงสิ่งที่คุณต๎องการจะเป็นเมื่อจบโครงการ 

 ครกูระตุ๎นให๎เกิดการสะท๎อนโดยการถามค าถามให๎นักเรียนพูดถึงรูปที่ตนเองวาด  
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บทบาทของครู: แนะน าการท ากิจกรรมและกระตุ๎นให๎เกิดการสะท๎อนโดยการถามค าถามให๎นักเรียนพูดถึง
รูปที่ตนเองวาด  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 

 นักเรียนอาจใช๎การเขียนข๎อความเพ่ือชํวยในการแสดงออกถึงสิ่งที่ต๎องการน าเสนอ 
 ควรใช๎กระดาษและปากกาท่ีมีคุณภาพดีเพ่ือแสดงให๎นักเรียนเห็นวํามีผู๎เห็นคุณคําผลงานของตน 
 อาจให๎นักเรียนสะท๎อนโดยการถามค าถามที่เป็นจุดเน๎นของกิจกรรม ดังตํอไปนี้ : ตอนเริ่มท างานชิ้นนี้คุณมี

ความรู๎สึกอยํางไร สิ่งที่คุณกังวลคืออะไร ทักษะการคิดสร๎างสรรค์ท่ีคุณมีอยูํจะชํวยให๎คุณประสบความส าเร็จ
ในบทบาทนี้ได๎อยํางไร  

 อาจใช๎กิจกรรมนี้ในการให๎นักเรยีนระบุปัญหาที่พบในตอนเริ่มต๎นสัปดาห์ (หรือกิจกรรม หรือโครงการ) 
 จัดวางรูปที่ได๎ไว๎และเตือนให๎นักเรียนสะท๎อนความคิดของตนลงในรูปในระหวํางสัปดาห์ 
 เมื่อเวลาผํานไป ให๎กลับมาดูรูปอีกครั้งเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง 
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กิจกรรมที่ 11 ซองจดหมาย (30–45 นาที)  
 

มีประโยชน์ในการ: สร๎างความเชื่อมโยงในกลุํม แนะน าวิธีการท างาน แนะน าแนวคิด ส ารวจสถานที่ แนะน าการ
สะท๎อน กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเน๎นความส าคัญของการท างานเป็นทีม การมีสํวนรํวมอยํางตั้งใจ และการ
ประเมินผล การรํวมกันสะท๎อนจะท าให๎เกิดการใช๎ภาษารํวมกัน การสะท๎อนจะท าเป็นกลุํมยํอย การท ากิจกรรมนี้ควร
มีการให๎ท างานที่จะสํงเสริมแนวคิดหลักของกิจกรรมด๎วย ไมํใชํเฉพาะการตอบค าถามเทํานั้น 
 
สิ่งที่ต๎องเตรียม: 

 ซองจดหมาย (ขนาดใดก็ได๎) 
 กระดาษระบุค าสั่ง งาน หรือ ข๎อความ 
 อุปกรณ์อ่ืนใดที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการท างานตามค าสั่งในซองจดหมาย (เชํน บัตรรายชื่อของสื่อตําง ๆ เชํน 
ดนตรี ภาพยนตร์ โรงละคร การเขียน การพูด ฟุตบอล เป็นต๎น ให๎นักเรียนเลือก) 

 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 กํอนเริ่มกิจกรรม ครนู าซองจดหมาย 4 – 6 ซอง ไปซํอนไว๎รอบ ๆ บริเวณ 
 ในซองจดหมายแตํละซองมีค าสั่งให๎ท างานที่ต๎องใช๎ความรํวมมือและความคิดสร๎างสรรค์ และอธิบายวิธีการ

สะท๎อนตํองานนั้น ๆ 
ตัวอยํางงานที่แนะน า: 
o จงพิจารณาภาพถํายสามใบนี้ และเลือกมาหนึ่งภาพที่เป็นที่สนใจของคนในกลุํมมากที่สุด ภาพถํายนี้ท า

ให๎เกิดค าถามอะไรบ๎าง เขียนค าถามลงบนกระดาษโพสต์อิทแล๎วติดไว๎กับภาพถํายภาพนั้น 
o กิจกรรมการทดลองทางความคิด: เมื่อนึกถึงความล๎มเหลวคุณคิดถึงสิ่งใด อภิปรายรํวมกันในกลุํม 

พร๎อมจดบันทึกลงในกระดาษ 
o นึกถึงความรู๎สึกของคุณเมื่อคุณเดินทางมาถึงที่นี่  ให๎สร๎างประติมากรรมมนุษย์ โดยใช๎การแสดงภาษา

ทําทางรํวมกันของคนในกลุํมเพ่ือแสดงออกถึงความรู๎สึกนี้ และให๎วิทยากรถํายภาพไว๎ 
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o ออกไปข๎างนอก (ถ๎าอากาศอ านวย) และคิดหากิจกรรมอํุนเครื่องสนุก ๆ ที่สามารถท าได๎ในเวลาสั้น ๆ 
o มองหาบริเวณหนึ่งในสถานที่แหํงนี้ที่คุณคิดวําไมํเคยมีใครสังเกตเห็นมากํอน แตํงเรื่องสั้นเกี่ยวกับ

บริเวณดังกลําว ถํายรูปบริเวณนั้นไว๎ และน ามาอภิปรายรํวมกัน 
o ถ๎าความคิดสร๎างสรรค์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง คุณคิดวํามันจะเป็นสัตว์อะไร มีคุณลักษณะอยํางไร วาดรูป

ตามความคิดของคุณ 
o เลือกท าอะไรก็ได๎ที่ต๎องการ! 
o คุณชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณอยํางไร ให๎แตํละคนในกลุํมเลือกบัตรที่ระบุสื่อที่คุณชอบใช๎ใน

การแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณ ท าเครื่องหมายโดยการติดสติ๊กเกอร์ลงบนบัตรที่คุณชอบ: 
ฟุตบอล แกะสลัก การพูด โรงละคร ดนตรี การเขียน การเต๎นร า ภาพยนตร์ ภาพถําย หรือ อื่น ๆ 

o ถ๎า อยากรู้อยากเห็น เป็นประเทศประเทศหนึ่ง ค าพูดยอดนิยม 10 อันดับแรกของคนในประเทศนั้น
คืออะไร เขียนค าเหลํานั้น  ตัวโต ๆ ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต  

o ออกแบบอุปกรณ์การเรียนรู๎ชนิดใหมํโดยการรวมอุปกรณ์ท่ีมีอยูํแล๎ว 2 ชนิด เชํน แผนที่กับเทปกาว 
 

บทบาทของคร:ู 

 สร๎างชุดค าสั่งและงานส าหรับใสํลงในซองจดหมาย (งานควรจะตํางไปตามกลุํมนักเรียน) 
 น าซองจดหมายไปซํอน 
 สังเกตการท างานรํวมกันในกลุํม 
 น าอภิปรายหลังจบกิจกรรม 
 ในชํวงการสะท๎อนอาจถามนักเรียนวํา รู๎สึกอยํางไรกับการท างานลักษณะนี้ คนในกลุํมมีการรํวมมือกัน

อยํางไร รู๎สึกอยํางไรกับงาน เป็นต๎น 
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กิจกรรมที่ 12 นับ One-2-Three (15 นาที) 
 
มีประโยชน์ในการ: ฝึกสมาธิและความสนใจ การท างานเป็นคูํ ฝึกวินัยและความอดทน 
 
สิ่งที่ต๎องเตรียม:ไมํมี 
 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 จับคูํ หันหน๎าเข๎าหากัน 
คนที่ 1 นับ 1 
คนที่ 2 นับ 2 
คนที่ 1 นับ 3               ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนท าได๎ถูกต๎อง 

 เปลี่ยนจากการนับ 1 เป็นการดีดนิ้ว ได๎เป็น 
คนที่ 1 ดีดนิ้ว 
คนที่ 2 นับ 2 
คนที่ 1 นับ 3                ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 

 เพ่ิมความยากขึ้นไปอีก 
คนที่ 1 ดีดนิ้ว 
คนที่ 2 เปลี่ยนจากการนับ 2 เป็นการกระทืบเท๎า 
คนที่ 1 นับ 3               ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 

 สุดท๎ายเป็นรอบท่ียากท่ีสุด 
คนที่ 1 ดีดนิ้ว 
คนที่ 2 กระทืบเท๎า 
คนที่ 1 เปลี่ยนจากการนับ 3 เป็นการตบมือ              ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง 
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กิจกรรมที่ 13 SPEED GRAFFITI (15–20 นาที) 
 
มีประโยชน์ในการ: รวบรวมความคิด ระดมสมอง ท าความเข๎าใจสถานการณ์ หาจุดเริ่มต๎น เปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐาน พัฒนาความคิดของนักเรียนโดยกระตุ๎นให๎เห็นวําความคิดที่ดีที่สุดอาจมาจากการมีความคิดหลาย ๆ แบบ 
และการผสมผสานเข๎ากับแนวคิดของผู๎อื่น 
 
เหมาะส าหรับใช๎ส ารวจอุปนิสัยสร๎างสรรค์ตํอไปนี้: 

 อยากรู้อยากเห็น: ส ารวจและสืบเสาะ 
 ยืนหยัดมุ่งม่ัน: กล๎าที่จะแตกตําง 
 ช่างจินตนาการ: ใช๎สัญชาตญาณ  
 ช่างจินตนาการ: เลํนกับความเป็นไปได๎ 

 
สิ่งที่ต๎องเตรยีม: 

 กระดาษฟลิปชาร์ต 
 ปากกาเคมีสีตําง ๆ 
 หมุดหรืออุปกรณ์ส าหรับติดฟลิปชาร์ตเข๎ากับก าแพง 
 เทปกาวส าหรับก าหนดต าแหนํงเริ่มต๎นบนพื้น 
 รางวัล เชํน ขนมหนึ่งกลํอง ส าหรับให๎กลุํมที่ชนะแบํงกัน 

 
ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

 ติดกระดาษฟลิปชาร์ตบนก าแพง 
 แบํงนักเรียนออกเป็นหลายทีม ทีมละเทํา ๆ กัน 
 เกมนี้คล๎าย ๆ การวิ่งผลัด – แตํละทีมจะต๎องเขียนแนวคิดเกี่ยวกับหัวข๎อที่ก าหนดให๎ ให๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ 

เชํน การเรียนรู๎แบบสร๎างสรรค์มีลักษณะอยํางไร ให๎คนหนึ่งคนจากแตํละกลุํมผลัดกันออกไปเขียนค าตอบหนึ่ง
ค าตอบลงบนกระดาษ จะเขียนข๎อความหรือวาดภาพก็ได๎ 

 เมื่อเขียนเสร็จแล๎วให๎กลับเข๎าไปที่กลุํมและสํงตํอปากกาให๎กับเพ่ือนรํวมกลุํมคนถัดไป แล๎วไปตํอด๎านหลังของ
แถว คนถัดไปก็จะต๎องวิ่งออกไปเขียนค าตอบ แตํละคนสามารถออกมาเขียนได๎ครั้งละหนึ่งค าตอบเทํานั้น 
และห๎ามเขียนค าตอบซ้ ากับคนกํอนหน๎าในทีม  

 เมื่อหมดเวลา (ประมาณ 3 นาที) ทีมท่ีเขียนค าตอบได๎มากท่ีสุดชนะ 
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บทบาทของคร:ู 

 เลือกหัวข๎อ 
 เตรียมอุปกรณ ์
 จับเวลา 
 นับจ านวนค าตอบและมอบรางวัลให๎กับทีมท่ีชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 

 แตํละทีมควรใช๎ปากกาสีตํางกัน 
 อาจปรับกิจกรรมโดยให๎มีอุปนิสัยสร๎างสรรค์หนึ่งข๎ออยูํบนฟลิปชาร์ตแตํละแผํน  – ยืนหยัดมุํงมั่น ชําง
จินตนาการ ท างานรํวมกัน ท างานเป็นระบบ และอยากรู๎อยากเห็น  
 อาจปรับกิจกรรมให๎เป็นการรวบรวมความคิดเพ่ือให๎เกิดค าศัพท์หรือรายการกิจกรรมที่ผู๎สอน/ผู๎มีอาชีพที่ต๎อง
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์/ผู๎เรียน สามารถน าไปใช๎ให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ในบทเรียน  
 ในชํวงการสะท๎อน ให๎นักเรียนอภิปรายวําระหวํางการท ากิจกรรมรู๎สึกอยํางไร กิจกรรมได๎ท าให๎เกิดสิ่งที่มี
ประโยชน์เอาไปใช๎งานตํอได๎หรือไมํ จะสามารถท าอะไรกับข๎อมูลที่รวบรวมมาได๎บ๎าง 

     ส ารวจข๎อดีของการกระตุ๎นให๎เกิดความคิดตําง ๆ มากมาย และการน าไปใช๎ประโยชน์ในบริบทของการเรียนรู๎อยําง  
     สร๎างสรรค์ เชํน การให๎คุณคําตํอความคิดทุกความคิด โดยไมํมุํงเน๎นเฉพาะการได๎ค าตอบที่ถูกต๎องเทํานั้น 
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บทท่ี 11 

เทคโนโลยี I-Profiler เพื่อจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างและประเมินความคิดสร้างรรค์ 

 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเกิดข้ึนมากมาย ท าให้การจัดการเรียนรู้เพื่อ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และวิเคราะห์ของผู้เรียนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากเรารู้จัก
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ในโครงการการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวคิดท่ีจะต่อยอด ด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพ่ือท าให้ ครูผู้จัดการ
เรียนการสอนที่อยู่ในโครงการมีความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ด้วยนวัตกรรมใหม่มากขึ้น ซึ่งมีแนวคิดที่จะ
พัฒนา ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาสักฐานข้อมูลหนึ่งเพ่ือใช้ในการ จัดเก็บ และเป็นกลไกให้ผู้สอนได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนทั้งนี้ ระบบดังกล่าว ได้รับแนวคิดจาก มหาวิทยาลัยปารีสเดการ์ต เกี่ยวกับ เทคโนโลยี 
สนับสนุน การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า i-Creative Profiler น ามาพัฒนา ต่อยอด ให้สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทย และ เพ่ิมสีสันเพื่อให้มีความน่าดึงดูดในการใช้มากข้ึน  โดยแนวคิดในการพัฒนาระบบนี้
เป็นแนวคิดในการพัฒนา ระบบเพื่อเสริมสร้างและประเมินความคิดสร้างสรรค์ดังนั้น จึงเป็นแนวความคิด อยู่บน
ปรัชญาของความไร้กรอบขอบเขต ของความคิดนั่นเอง โครงการฯ จึงเลือก User Interface ที่มีธีมเป็น อวกาศซึ่ง
ไร้ขอบเขต ลึกลับซับซ้อนมีความเป็นพลวัตน์ น่าค้นหาน่าตื่นเต้น ซึ่งระบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่าจักรวาลแห่งความ
สร้างสรรค์ หรือ Galaxy of creativity โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นระบบที่ท างานแบบออนไลน์ในระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่เราเรียกกันว่า web based Learning โดยผูใ้ช้จะเข้าท่ีเว็ปไซต์ 
https://www.galaxyofcreativity.com/  เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมระบบฐานข้อมูลย่อยเอาไว้หลาย
ระบบด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นระบบย่อยทั้งหมด 5 ระบบ ได้แก่   

1) ระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรการเรียนรู้ เรียกว่า (learning Kingdom)   
2) ระบบคลังแผนการสอน Active Learning เพ่ือเสริมสร้าง ทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ 
           ให้กับผู้เรียน (Pedagogy Planet) 
3) ระบบการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาชีพครู (Creative Profiler)  
4) ระบบการวัดและประเมินความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของผู้เรียน (Creative Challenge) 
5) ระบบจัดเก็บเครื่องมือการประเมินและเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์  (Creative Tool) 

 

 

https://www.galaxyofcreativity.com/
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ภาพหน้าจอหลักของระบบ Galaxy of creativity 
 

 
 

1) ฐานข้อมูลกลางอาณาจักรดิจิทัล                                 
 
เป็นระบบแม่ข่ายที่ควบคุมระบบย่อยทั้งหมด มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่สาหรับบริหารจัดการระบบย่อยท่ีมีทั้ง 
ความซับซ้อน และหลากหลายแตกต่างกัน ทาให้เกิดความครอบคลุมในด้านเนื้อหาสาระจนเกิด  
เป็นระบบสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีข้อมูลเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี  จนเปรียบเสมือนกับ
อาณาจักรที่หล่อหลอมความหลากหลายเข้าด้วยกัน โดย แนวคิดในการออกแบบได้จากการทั้งภาพ 
และเสียง ผู้ออกแบบได้ท าการจัดท า Focus Group ประชาชนอายุ 13-20 ปี จ านวน 10 คน ใน 
ฐานะของ User เกี่ยวกับหน้าจอของ ระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนรู้ที่รวมสื่อหลายๆประเทศเข้ าไว้
ด้วยกัน และ  ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะนึกถึงและอยากให้มีความคล้ายกับ อาณาจักรจากนวนิยาย 
และ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเทพนิยายเรื่อง “เดอะเนพีอาห์ (The Napeah)” ที่มีอาณาจักรลอยฟูา  
ซึ่งมปีราสาทใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมหลักของอาณาจักรชื่อว่า “ปราสาทอาครีเซีย”  
แต่ในส่วนสถาปัตยกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ภาพหน้าแรกก่อนเช้าใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้า Map เพ่ือเลือกเข้าใช้งานแต่ละส่วน 
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1.1 E-Learning Space ส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูล e-Learning เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่เปรียบเหมือนกับครูผู้รู้ ผู้ออกแบบจึงได้แรง
บันดาลจากฉากหนึ่งของภาพยนตร์หลายๆเรื่องของค่าย MARVEL ซึ่งก็คือ ที่พ านักของกลุ่ม
เทพแห่ง “ความรู้และปรีชาญาณ” มหาปราสาทกลัดส์เฮม (Gladsheim) ในอาณาจักรอัสการ์ด  
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในคติชนของชาวสแกนดิเนเวีย ตามหลัก เทวศาสตร์วิทยาตะวันตก   
โดยความเชื่อในมุมของผู้คนปัจจุบันเชื่อว่า อาณาจักรอัสการ์ด จริงๆแล้วคือดาวเคราะห์อีกดวง 
ที่มีวิทยาการก้าวหน้ากว่าดาวเคราะห์โลก ท าให้สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบขึ้น จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของโลกอนาคตหรือยุคอวกาศ ที่ Theme สีจะเป็น Metallic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเคลื่อนไหว  Pop up and Rotate ส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูล e-Learning 
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Learning จ านวน 96 เรื่อง (โดยบัญชี e-Learning พร้อมตัวอย่างหน้าจอเป็น

ดังภาคผนวก) โดยแบ่งออก 2 หมวด ดังนี้  
หมวดที่ 1 ทักษะแรงงานเพ่ืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 
หมวดที่ 2 STEM และภาษาเพ่ืออาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าหลักส่วนก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล e-Learning 
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1.2 Exam Storage เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมแบบทดสอบ  
ข้อสอบ ต่างๆที่เปรียบเหมือนกับสถานที่ทดสอบศักยภาพของคน ผู้ออกแบบจึงได้แรงบันดาล
จาก มหาวิหารแวงค์ (Vank Cathedral) เมืองอิสฟาฮาน ประเทสอิหร่าน ซึ่งเป็นสถานที่ 
ทดสอบความสามารถของผู้ที่มีความต้องการจะเข้ารับราชการ มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17  
ซึ่ง สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นส่วนผสมของสไตล์ซาฟาวิดในศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูสูง 
และโดมสไตล์อิสลาม มหาวิหารแห่งนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
ของคริสตจักรจ านวนมากในอิหร่านและภูมิภาคเมโสโปเตเมีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเคลื่อนไหว  Pop up and Rotate ส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูลคลังข้อสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าหลักส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูลคลังข้อสอบ 
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1.3 Culture Museum เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ ผู้ออกแบบจึงได้แรงบันดาลจากพระอุโบสถ พระอารามหลวงในประเทศไทย  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในจังหวัดชลบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเคลื่อนไหว  Pop up and Rotate ส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าหลักส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
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1.4 Book Castle เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากร e-Book ขนาดใหญ่  
และถือเป็นสถานที่หลักของอาณาจักร ผู้ออกแบบจึงได้แรงบันดาลใจมาจากปราสาทอาครีเซีย  
ซึ่งเป็นปราสาทใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมหลักของอาณาจักรชื่อเดียวกันกับนวนิยายชื่อ เดอะเนพีอาห์ 

(The Napeah) ที่เป็นอาณาจักรลอยฟูา ตามท่ีได้ข้อมูลจากการ Focus Group  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเคลื่อนไหว  Pop up and Rotate ส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูล e-Book 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเคลื่อนไหว Menu Sliding ในหน้าหลัก ส่วนก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล e-Book 
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1.5 Professional Community Dome เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ออนไลน์ (e-PLC: Electronic Professional Learning Community) เป็นเครื่องมือสนับสนุน 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นช่องทางในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาและจรรโลง
สังคม ที่สามารถจัดให้แลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ือช่วยคณะครู และแรงงานต่างๆ พัฒนา
ตนเองได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนกับสถานที่ ที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถก 
อภิปราย ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก อาคารรัฐสภาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เป็นชุมชนวิชาชีพด้านการเมืองการปกครอง ให้เหล่านักการเมือง นักปกครอง 
นักวิชาการด้านนโยบาย ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจนได้ข้อสรุปเป็นนโยบายในการ
พัฒนาประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเคลื่อนไหว  Pop up and Rotate ส่วนก่อนเข้าสู่ ฐานข้อมูล  
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ภาพผังกระบวนการพฒันาระบบ 
 

4) 

1) 

2) 

3) 

5) 

4) 
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ระบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลนป์ระกอบด้วย ส่วนผู้ดูแลระบบ ระบบส าหรับสมาชิก ระบบส าหรับบุคคลทั่วไป การ
ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบภาษาสครปิต์ที่ควบคุมการท างานทั้งหมดในระบบ การออกแบบการแสดงผลส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ ส าหรับสมาชิก ส าหรับบุคคลทั่วไป 

 
1)                                       ออกแบบระบบและฐานข้อมูลย่อยในแต่ละส่วน 

 
2)                        ออกแบบกระบวนการและส่วนหน้าจอเพ่ือการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน                      

                       ไม่ว่าจะเป็น ตัวอย่างแผนกิจกรรม บทความ และผลการประเมินแผน 
                       กิจกรรมยอดเยี่ยม เพื่อแนะน าให้เข้าชมเป็นพิเศษ 
 
 

3)                        ออกแบบกระบวนการเชื่อมโยงกับระบบประชุมทางไกลเพ่ือแลกเปลี่ยน      
                       เรียนรู้กัน ทั้งนี้เชื่อมโยงกับ Google Hang Out และก าหนดให้ประชุมได้   
                       ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน เพื่อไม่ให้เกิดการกระตุกเมื่อใช้งาน  
 

4)                                  ออกแบบระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการเนื้อหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยน     
                                 เรียนรู้หรือการวิพากษ์ กิจกรรมที่ได้น าเสนอในส่วนของ Show Room                 
 

5)                           ออกแบบเส้นทางเชื่อมโยงกับระบบอาณาจักรเพ่ือการเรียนรู้ ให้เกิด     
                         ความสะดวกและรวดเร็ว และสามารถกระตุ้นให้ครูได้พยายามน า   
                          ระบบใหญ่ไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนกิจกรรมการเรียนการสอนของตนต่อไป 

 
 
 
 

การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)  
ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบระบบตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้ว และอีกส่วนหนึ่ง  คือ ได้ออกแบบส่วนที่

ติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface Design) โดยมีส่วนที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งาน เมนูสมัครสมาชิก,  การจัดเก็บ
ความรู้ต่าง ๆ, Show Room, Reflection Room 

 

 เมนูสมัครสมาชิก 
. คลิกท่ีเมนู สมาชิก และกดปุุมสมัครสมาชิก 
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ภาพเมนู สมาชิก และปุุมสมัครสมาชิก 

 การจัดเก็บความรู้ต่าง ๆ 
. การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ จะสามารถท าได้หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว โดยหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเมื่อคลิก

เมนูสมาชิก ก็จะแสดงรายการ บทความ ที่สมาชิกจะสามารถ Upload ให้จัดเก็บในระบบนี้ได้ 
. เอกสารที่จะสามารถ Upload เพ่ือน าเสนอ Best Practice ได้ อาทิ รูปภาพ เนื้อหาความรู้ เอกสาร

ประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ วีดิทัศน์ คลิปวีดิโอ ลิงก์จากเว็บไซต์ การนัดหมายวันและเวลาใน
การเข้า Reflection Room หรือนัดประชุม Online เป็นต้น ทั้งนี้ จะมีกระบวนการในการคัดกรองและ
จ าแนก Best Practice ออกมาได้ 2 ระดับ ระดับ Best Practice รายบุคคล กล่าวคือ ผู้น าเสนอมีสิทธิ์
น าเสนอได้ ถ้าการเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ที่มีความเป็น Active Learning ส่วนระดับที่ 2 เป็น Best 
Practice ในระดับประเทศ ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น เป็นโครงงานที่ได้รับรางวัล หรือได้น าเสนอใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติเป็นต้น 
 

 

ภาพเมนูรายชื่อบทความ 
 

. ส่วนการแนบวีดิทัศน์ประกอบ ให้เปิดวีดิทัศน์ที่ต้องการ แล้วให้คลิกที่ Share หลังจากนั้นให้คลิกที่ 
Embed และ Copy ค่ามาวางในเว็บไซต์ e-plc โดยวางในช่องวีดิทัศน์ประกอบ (YouTube) 
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ภาพ เมนูการเพิ่มบทความ 
 

 Show Room 
. คลิกท่ีเมนู Show & Share แล้วเลือกเรื่องท่ีสนใจ และกดปุุม อ่านต่อ 
. คลิกท่ีเมนู Show Room เพ่ือเข้าดูบทความย้อนหลัง และกดปุุม อ่านต่อ  

 

 

ภาพเมนู Show Room เพื่อเข้าดูบทความ 
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 Reflection Room 
. Reflection Room เป็นส่วนของการประชุม Online ที่ให้ครูผู้สอนสามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ที่

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน แสดงความรู้ ความ
คิดเห็น ร่วมกับคนร่วมวิชาชีพเดียวกัน 

. วิธีการเข้าร่วม ให้กดที่ปุุมเข้าร่วม และระหว่างที่มีการประชุมแลกเปลี่ยนก็ยังสามารถกดปุุม Like และ
สามารถ Share ไปยัง Facebook ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ Comment ถามตอบและร่วม
เสนอความคิดเห็นได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

ภาพ เมนู Share ไปยัง Facebook 
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2) ระบบจัดเก็บแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
 
 
 เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนเป็นระบบที่จัดท าและรวบรวม แผนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพที่คิดค้นร่วมกันระหว่างทีมวิจัยคณะครูจากประเทศไทยและจากองค์และองค์การ OECD รวมถึงที่ได้
จากการแปลแผนการสอนที่สมาชิกในโครงการอีก 14 ประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งนี้ในการจัดเก็บจะมีการ
แบ่งหมวดหมู่ ตาม 10 อุตสาหกรรมใหม่  
New S-Curve เพ่ือเตรียมการรองรับ สถานการณ์ไทยแลนด์ 4.0 นั่นเอง ดังภาพจะเห็นได้ว่า จะแบ่ง 10 
อุตสาหกรรม แห่งอนาคตออกได้ดังต่อไปนี้  

1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
2) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  
3) การบินและการขนส่ง  
4) เชื้อเพลิงเคมีชีวภาพ  
5) ยานยนต์สมัยใหม่  
6) การแพทย์ครบวงจร  
7) พลังงานเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพ 
8) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
9) การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ   
10) อุตสาหกรรม Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหน้าจอหลัก ระบบจัดเก็บแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
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หลังจากท่ีท าการคลิกเลือกหัวข้อย่อยแล้ว ก็จะสามารถเข้าไป เลือกดาวน์โหลดแผนการสอนไดต้ามหัวข้อน้ันๆ ในรูปของไฟล์
เอกสารทีส่ามารถน าไปใช้ปรับปรงุแก้ไขได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพหน้าจอเพ่ือเลือกเอกสารแผนการสอนในแต่ละหัวข้อ 
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3) ระบบการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ ในวิชาชีพครู (Creative Profiler) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าจอเมนูหลักระบบ Creative Profiler  
 
 Creative Profiler เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ต้นฉบับมาจากมหาวิทยาลัยปารีสเดการ์ตที่
คิดค้นวิจัยจนมั่นใจแล้วว่าเป็นระบบที่มี User interface ที่ทันสมัย ทรงพลัง สามารถรักษาระดับความ
สนใจในช่วงการทดลองใช้งาน ให้ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน Creative Profiler เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมินศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยแรงงานแล้ว 
นั่นหมายความว่าเหมาะส าหรับการวัดความคิดสร้างสรรค์ของครู  10 ด้าน และแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 
(ลักษณะเฉพาะตัวด้านสมองและด้านพฤติกรรม) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติ
ต้องการและนิยมมากที่สุด ในการน าไปใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานที่ เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์จึงถูก
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการนี้เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะเฉพาะ ไม่มีมาตร
วัดที่จะใช้เป็นมาตรฐานตายตัว ระบบดังกล่าวนี้จึงสร้างตัวชี้วัดที่มาจากความไม่แน่นอน ในเรื่องการคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ออกมาฃ 2 ประการคือ 
 1) ประเมินจากระดับความเชี่ยวชาญในการใช้การคิดและวิจารณญาณเพ่ือตอบค าถาม ซึ่งกลุ่ม
ความเชี่ยวชาญกลุ่มนี้ จะท าหน้าที่เป็นเปูาหมายเพื่อการประเมิน 
 2) ประเมินโดยจากทัศนคติ หรือพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต กลุ่มของผู้ประเมินเองในการระบุ
จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน 
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 โดยการวิธีประเมินทั้ง 2 แบบนี้ถูกคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ระดับโลก ที่ท าการ
วิเคราะห์ว่าวิธีการประเมินจากระดับความเชี่ยวชาญและทัศนคติเป็นวิธีประเมินที่สอดคล้องที่สุดแล้วทั้งนี้
ทั้งโครงการขอน าเสนอหน้าจอโปรแกรมการประเมินทักษะความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ไว้บาง หน้าจอ 
เพ่ือให้พอเห็นภาพ ของโปรแกรมจะไม่น าเสนอทั้งหมด เนื่องจากปริมาณหน้าจอมีจ านวนมากตัวอย่างการ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                            ภาพหน้าจออธิบายวิธีการใช้โปรแกรม 
 
  ในหน้าแรกจะเป็น ค าแนะน าและอธิบายการใช้ ระบบซึ่งมีการอธิบาย ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
โปรแกรมรวมถึงการประสานกับผู้พัฒนาเพื่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพหน้าจอแบบวัดพฤติกรรม 
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 ภาพบนจะเริ่มเป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการคิด ว่าผู้ที่ถูกทดสอบมีพฤติกรรมเป็น
อย่างไร โดยค าถามที่ถูกออกแบบจับไม่ได้เป็นการถามแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการถาม ถึงพฤติกรรมซึ่ง
ผู้ตอบจะไม่ทราบว่า ทิศทางในการตอบที่จะท าให้ได้คะแนนมากหรือน้อยเป็นทิศทางใด สิ่งที่จะได้จาก
ค าตอบที่ผู้ตอบตอบจึงเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การพยายามที่ปรุงแต่งค าตอบเพ่ือผลไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพหน้าจอแบบวัดพฤติกรรม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพหน้าจอกิจกรรมเกมทายภาพ  
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 ในภาพบนเป็นกิจกรรมเกมทายภาพซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการทดสอบเรื่องของการคิดเชื่อมโยง
และความยืดหยุ่นในการคิดว่ามีมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ในขั้นนี้จะทดสอบด้วยวิธีการแสดงรูปในหน้าจอทีละ 
1 รูป และให้ตอบว่าเป็นรูปใด จากนั้นจึงคลิกที่ปุุมขั้นถัดไปรูปก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยซึ่งในการ
เปลี่ยนแต่ละครั้ง ก็จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าเปลี่ยนเป็นภาพใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ภาพหน้าจอกิจกรรมเกมทายภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการเพ่ิมเอกลักษณ์หรือสีสันให้สิ่งของหรือสินค้า 
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 เป็นตัวอย่างในการท าให้สิ่งของหรือสินค้าที่ไม่มี เอกลักษณ์หรือสีสันให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
โดยใส่แนวความคิดลงในกล่องข้อความบรรทัดละ 1 idea โดยจะดูที่ปริมาณของไอเดียว่ามีมากน้อย
เพียงใดและคิดคล่องเพียงใดซึ่งถือเป็นการวัดความคิดสร้างสรรค์แบบอเนกนัย Divergent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าจอทดสอบเรื่องของความหลากหลายในการรับรู้ 
 

 ในกิจกรรมนี้เป็นการทดสอบเรื่องของความหลากหลายของการรับรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามี
ความหลากหลายเพียงใดหรือ มีมุมมอง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ที่มีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด ภาพ
ที่ไม่ชัดเจนคลุมเครือจะปรากฏเพียง 3 วินาที จากนั้นผู้รับการทดสอบจะเริ่มพิมพ์รายการสิ่งที่ได้เห็น รับรู้ 
หรือตีความจากภาพนั้นๆ เวลาในการแสดงภาพจะถูกก าหนดชัดเจน ซึ่งไม่สามารถย้อนกลับมาท าใหม่ได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประเมินความคิดในการเชื่อมโยงและจัดกลุ่มข้อมูล 
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 ในการจัดกิจกรรมนี้เป็นการประเมินความคิดในการจัดกลุ่มข้อมูลและการเชื่อมโยง ข้อมูลต่างๆ
เข้าด้วยกัน โดยข้อค าถามจะเป็นการให้เราเลือกค า 3 ค า ในช่องด้านซ้ายมือมาใส่ในกล่องข้อความจากนั้น
จึงหา อีกหนึ่งค าเพ่ือเชื่อมโยงกับ 3 กลุ่มค าท่ีก าหนดไว้ด้วยตนเองก่อนหน้าในอีกกล่องข้อความ 
มิติต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพหน้าจอการประมวลผลการวัดความคิดสร้างสรรค์ 10 ด้าน 

 
 เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ จะประเมินทั้ง 10 ด้าน  หลังจากที่มีการใช้เครื่องมือวัดความคิด
สร้างสรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์นี้  จะประมวลผลคะแนน ที่ได้ท าการวัด 
จาก 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และ ส่วนทัศนคติ/พฤติกรรมใน
การด ารงชีวิต จะออกมาเป็น ผลคะแนนที่มีการจ าแนกในแต่ละมิติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดทั้งสิ้น โดยจากภาพจะสังเกตได้ว่าลักษณะของการประมวลผลจะออกมาในรูปของ
ภาพกราฟิก ที่เป็นลักษณะของกราฟใยแมงมุมที่ท าให้เรามองเห็นพ้ืนที่ที่เป็นจุดแข็งและพ้ืนที่ที่เป็น
จุดอ่อนเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนท าให้เข้าใจภาพรวมของสมรรถนะด้านการคิดของ ผู้ที่เข้ารับการ
ประเมินผ่านโปรแกรมนี้ โดยการแบ่งมิติด้านการกิน 10 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) ด้านการคิดแบบเอกนัย 
 เป็นการคิดแบบทวีคูณ ซึ่งจะอ้างอิงจากความคิดเริ่มต้นอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของค า 
รูปภาพ เรื่องเล่า การคิดแบบเอกนัยในระดับสูงนั้นจะหมายถึงประสิทธิภาพของอุดมการณ์ และความ
ยืดหยุ่นทางความคิดในระดับหนึ่ง 
2) ด้านความยืดหยุ่นทางความคิด 
 เป็นความสามารถในการเปลี่ยนมุมมอง  เปลี่ยนกรอบความรู้ความเข้าใจเดิม ๆ เพ่ือส ารวจ
ทิศทางใหม่ เปรียบเป็นความคล้อยตามทางจิตใจและความสามารถในการเปรียบเทียบระหว่าการ
ประมวลข้อมูลหลายชนิด 
3) ด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ 
 เป็นความสามารถระดับสากลเฉพาะบุคคลในด้านเหตุผลและการใช้ตรรกะเพ่ือให้ผ่านแต่ละด่าน
ได้โดยสมบูรณ์ 
4) ด้านความคิดเชื่อมโยง  
 ความสามารถในการประมวลผลและเชื่อมโยงองค์ประกอบหรือชุดขององค์ประกอบที่ต่างกัน
หรือไม่เชื่อมโยมกันเข้าด้วยกัน 
5) ด้านการจ าแนกและเชื่อมโยง 
 ความสามารถของบุคคลในการสร้างการเปรียบเปรยเพ่ือถ่ายโอนข้อมูลจากกลุ่มที่ก าหนดไปยัง
กลุ่มอ่ืนๆซึ่งอยู่แบบเอกเทศเพ่ือหาการเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์  
6) ด้านความเปิดใจ 
 ก าหนดแนวโน้มในการค้นหาหรือชอบความแปลกใหม่ การทดลองสิ่งใหม่ ๆ และ 
มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ตรงข้ามกับการท าตามต าราหรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ  
7) ด้านการยอมรับต่อสิ่งคลุมเครือ 
 เป็นลักษณะเฉพาะของความสามารถในการแก้ปัญหาแสดงถึงความอดทนต่อสถานการณ์ ข้อมูล
ที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ข้อมูลขัดแย้ง หรือข้อมูลตกหล่น 
8) ด้านความคิดเชิงหยั่งรู้  
   ความสามารถของบุคคลเรื่องความเร็วในการเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริง สัญชาตญาณต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ การรู้ฉับพลันโดยที่ไม่ต้องคิดถึงปัญหาเปูาหมาย 
9) ด้านการรับมือกับความเสี่ยง 
  แนวโน้มของแต่ละบุคคลที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงได้ดี  มีความรอบคอบระมัดระวัง  
10) ด้านแรงจูงใจในการสร้าง 
 มีความตั้งใจที่จะสร้างงานเพื่อรองรับความต้องการ หรือตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เป็น
เครื่องมือที่เปิดใช้งานความรู้ ที่เชื่อมโยงในการสร้างสรรค์ผลงาน  
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4) ระบบการวัดความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของผู้เรียน (Creative Challenge)  
 
 
  เป็นระบบการสอบออนไลน์ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงอายุ โดยก่อนจะเริ่มท าการทดสอบ นักเรียนจะต้องท าการกรอกข้อมูลของตนเองเพ่ือให้
ระบบท าการจ าแนกว่าจะต้องใช้แบบทดสอบทดสอบชนิดใดโดยในการทดสอบแต่ละครั้ง จะมีการสุ่ม
ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ท าการทดสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบ
ได้ ไม่เร็วไปกว่าสัปดาห์ละครั้ง โดยเครื่องหรือระบบจะท าการบันทึกเวลาเอาไว้ในการสอบแต่ละครั้งก็จะ
มีการดันด าไม่ให้มีข้อที่ซ้ ามากจนเกินไป ซึ่งในข้อสอบแต่ละช่วงอายุ จะมีบรรจุข้อสอบเอาไว้แล้วประมาณ 
300 ข้อ ดังนั้นโอกาสที่จะท าให้ได้ข้อค าถามซ้ าจึงมีโอกาสน้อยลง  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพหน้าจอเข้าสู่ระบบการวัดความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพหน้าจอเข้าสู่ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 



165 
 

หน้าแรกเป็นหน้าการเข้าระบบโดยหลังจากผ่านหน้าแรกแล้วผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกข้อมูล
ทั้งหมดลงในหน้าจอดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหน้าจอแบบทดสอบ 

หลังจากท่ีได้กรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบก็จะท าการเลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับช่วงอายุจากนั้นก็จะมีข้อ
ค าถาม ให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ท าการ ตอบโดยค าถามจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ และทางขวาจะเป็นการเกาะ
ค าตอบ ซึ่งหลังจากท่ีท า การทดสอบเรียบร้อยก็จะมีการประมวลผลและแจ้งคะแนนเป็นตัวเลขให้กับผู้เข้ารับการ
ทดสอบ โดยในการทดสอบแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเข้าในระบบเมื่อใดก็ตามที่มีการกลับเข้ามาท าข้อสอบซ้ าก็จะมี
คะแนนเก่าข้ึนเปรียบเทียบให้ดูเพ่ือให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้เห็นพัฒนาการ ในแต่ละครั้งเปรียบเทียบกัน 
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5) ระบบจัดเก็บเครื่องมือการประเมินและเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์    
(Creative Tool) 
 
 
 เป็นระบบจัดเก็บเครื่องมือในการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ที่คิดค้นขึ้นจาก
องค์การ OECD และประเทศภาคีเครือข่าย โดยเครื่องมือจะเป็นเครื่องมือเสริมสร้างที่ผสมผสานการประเมินลงใน
เครื่องมือโดยเครื่องมือแรกเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า EPoC เป็นเครื่องมือทดสอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ที่
มีลักษณะคล้ายกับเกม โดยการคิดที่ถูกวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการคิดแบบอเนกนัย Divergent 
Thinking และการคิดแบบเอกนัย Convergent Thinking กับเครื่องมือ ถัดมาคือเป็นการวัดการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะ ดนตรี ที่เรียกว่า STEM และVAM 

 
EPoC Tools  เป็นเครื่องมือวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทางการคิด

วิเคราะห์สร้างสรรค์ไปในคราวเดียว ผู้ที่ใช้จะถูกเหนี่ยวน าให้เกิดพัฒนาการทางด้านการคิดไปในตัว โดยลักษณะ
ทั่วไปของเครื่องมือชนิดนี้จะคล้ายกับเกมที่มีความท้าทาย มีค าถามที่มีความน่าสนใจ เป็นปริศนาที่น่าค้นหาท าให้ 
ผู้ใช้เครื่องมือตัวนี้เกิดความสนุกสนาน การฝึกสมอง โดยแบ่งการคิดที่ถูกตัดออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ   

 การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการทดสอบ  เน้นปริมาณเน้นความ 
คล่อง คิดรวดเร็ว  คิดนอกกรอบ 

 การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) ที่เป็นเครื่องมือใช้การทดสอบ การคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์แบบรวบยอดแบบรวมข้อมูลสู่ศูนย์กลาง ซึ่งต้องอาศัย ความเข้าใจ ในเปูาหมาย และ Concept 
ของ ประเด็นที่ต้องการควบรวมพอสมควร 
 

 
 

ภาพตัวอย่าง EPoC 
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โดยเครื่องมือทั้งหมดผู้ที่ต้องการใช้สามารถกดดาวน์โหลดออกจากระบบไปใช้ในแบบออฟไลน์ได้ด้วย 
 
STEM และ VAM เป็นเครื่องมือการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้ ใน กลุ่มสาระต่างๆ 

ทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศิลปะดนตรี เครื่องนี้จะมีลักษณะ   เหมือนกับแบบทดสอบ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆทั่วๆไป ซึ่งเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากข้อสอบ PISA ขององค์การ OECD ซึ่ง ครูสามารถดาวน์โหลด น าไปใช้
เพ่ือทดสอบ ผู้เรียน และฝึกฝน ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน หลังจัดการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี  

 

ภาพหน้าจอ STEM and VAM tools  

สรุปแล้วระบบดังกล่าวที่มีทั้งหมด 5 ระบบย่อย จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เปรียบเสมือน ตัวช่วยหรือ
เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้คุณครูได้จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ ใน
ห้องเรียนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่ได้ถูกใช้ควบคู่กับ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เนื่องจากผู้พัฒนา ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ กรอบแนวคิดท่ีว่าทักษะในการ
เรียนรู้ไม่สามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนแบบท่องจ า ดังนั้นเครื่องมือตัวนี้ ไม่สามารถใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
แบบ Lecture Based Learning  จึงมองว่า ระบบนี้มีประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือเป็นระบบที่จะเหนี่ยวน าให้
ผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ ให้เป็น Active Learning ไปในตัวด้วย 
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