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บทคัดย่อ
การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบวิธีผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ สู่การผลิตนวัตกรรม 
ตามแนวคดิหลกัสตูรบรูณาการเพือ่เสรมิสรา้งความสามารถ ในการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมของนกัเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิด
สรา้งสรรค ์กลุม่เปา้หมายทีใ่ช้ ในการวจิยั คือ ผูท้รงคุณวุฒ ิจำานวน 5 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ กรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมิน ความ
เหมาะสมของกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า 
กระบวนการเรยีนรู ้OIC-DET (โอไอซี-เดท) ทีพั่ฒนาข้ึน ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนคอื ขัน้เปดิใจ ขัน้บม่เพาะ 
ความคิด ขั้นสร้างสรรค์ ขั้นออกแบบ ขั้นปฏิบัติ และขั้นทดสอบ และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสม 
ของกรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรง
คณุวฒุต่ิอกรอบแนวคดิกระบวนการฝกึความคิดสรา้งสรรคโ์ดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรบูรณาการ การสังเคราะห์กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
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Abstract
This mixed methods study by integrating qualitative and quantitative research which 

concentrated on two aims: 1) to synthesize a framework thinking of creativity building process 
into innovative production according to integrated high school curriculum to enhance creativity 
and innovation ability, and 2) to evaluate the appropriateness of creativity building process. 
The target group in this research study consisted of 5 purposively selected experts. The 
research Instruments were thinking framework of creativity building process and evaluation 
form regarding the appropriateness of creativity building process. The data were analyzed 
by using mean and standard deviation.

The results revealed that: 1) a framework thinking of creativity building process 
(OIC-DET learning process) with 6 stages consisted of opening mind, incubating, creating, 
designing, executing, and testing, and 2) the quality of the OIC-DET learning process which 
determined by experts was highly appropriate.

Keywords: Integrated curriculum, synthesis of creativity building process, creativity and  
innovation ability

บทนำา
จากการที่เป้าหมายการเรียนรู้ยุคใหม่

ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่ทักษะเพื่อการดำารง
ชวีติ ดว้ยเหตเุพราะกระแสโลกในยุคศตวรรษที ่21  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
ต่างๆ ส่งผลให้คนในยุคปัจจุบันต้องมีทักษะการ
เรียนรู้ที่จำาเป็นเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัว
และรบัมือกับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้ อย่างไร
ก็ตามปญัหาระบบการศกึษาไทยทีผ่า่นมายังคงติด
กับดักกรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม 
ส่งผลให้วิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่สอดรับกับ
เป้าหมายการเรียนรู้อย่างที่ควรจะเป็น ดังผลการ
รายงานของ OECD-UNESCO ทีส่ะทอ้นถงึสภาพ
ปัญหาการศึกษาไทยในช่วงปี พ.ศ.2557-2558 
ไว้ว่า หลักสูตรไทยยังไม่นำาไปสู่การปฏิบัติ อีก
ทั้งวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน ยังคง 

ให้เด็กท่องจำาเนื้อหามากกว่าการพัฒนาทักษะ
ที่จำาเป็น (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2559: 105-107) ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557: 
3) ทีร่ะบวุ่า หลกัสตูรไทยมเีปา้หมายและวิสยัทศัน ์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ไม่ชัดเจน ประกอบกับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไทยในปี พ.ศ.2554-
2559 ของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ผ่านมา ยังพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ที่ 4 คือ ด้าน การคิดสร้างสรรค์ (สมาน อัศวภูมิ, 
2558: 9) จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำาแนวคิด 
การบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มากยิ่ง
ข้ึน โดยเหตุผลหลักที่นักการศึกษาส่วนใหญ่ต่าง
ให้ข้อสรุปถึงความสำาคัญของการบูรณาการอย่าง
สอดคล้องกันไว้ว่า มนุษย์มีความสามารถทางสติ
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ปัญญาและความสนใจในการแสวงหาความรู้ที่ 
แตกต่างกัน อีกทั้งชีวิตคนเราต้องพบเจอกับสิ่ง
ตา่งๆ มากมาย ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
จงึจำาเปน็ต้องใชท้กัษะหลายๆ อยา่งเขา้มาช่วยแก้
ปัญหาท่ีซับซ้อน ดังนั้น การบูรณาการจึงเป็นวิธี
หนึง่ทีส่อดคลอ้งกบัชีวติจรงิของผูเ้รยีนได้มากกวา่ 
โดยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในสิง่
ที่เรียน สามารถมองเห็นแนวทางในการนำาความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั และทีส่ำาคัญยังเปน็
วิธีที่สามารถตอบสนองความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (สิริพัชร์ เจษฎา
วิโรจน์, 2546: 13 ; พูนสุข อุดม, 2548: 61 ; 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2548: 
1-2) นอกจากนีค้ณุคา่ของการพัฒนาหลกัสตูรเพ่ือ
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำาเป็นนั้น ยังถือเป็น
ตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาในฐานะ
องค์กรที่ทำาหน้าท่ีพัฒนาคนในชาติได้ให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
โลกในยุคปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำาและ
การสร้างงานที่อาศัยความสามารถในสร้างสรรค์
และนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
สังคม ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based 
society) (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560: 10) จากเหตผุลขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความ
จำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือให้
สามารถนำาไปสูก่ารปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน 
การวิจัยในคร้ังนี้จึงมุ่งศึกษาและสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์สู่การ
ผลิตนวัตกรรมตามแนวคิดหลักสูตรบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยข้อสรุปและกรอบแนวคิดที่ได้จะนำาไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด
หลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายได้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ 
ดงักลา่ว ถอืเปน็การเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน
ใหม้คีณุลกัษณะของคนไทยในยคุ 4.0 ทีส่อดคลอ้ง
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งหวัง โดย
อาศัยความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นฐาน ในการ
ทำางานและการดารงชวีติในโลกยคุดจิิทลั สามารถ
สร้างสรรค์ผลผลิตใหม่ๆ คือ นวัตกรรมที่มีคุณค่า
และเกิดความหมายทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .  เพื่ อ สั ง เ ค ร าะห์ ก รอบแนวคิ ด

กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิต
นวัตกรรมตามแนวคิดหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เพือ่ประเมนิความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์

ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม
จำานวน 5 คน ซึ่งได้จาก การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ด้านหลักสูตร 2 คน ด้านเนื้อหา 1 คน ด้านการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้1 คน และดา้นการวดั และ
ประเมินผล 1 คน

2. ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ 
กรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
และตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการ
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมของนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การดำาเนินการวิ จัยแบ่งออกเป็น 2  

ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิด
กระบวนการฝกึความคดิสรา้งสรรค ์มขีัน้ตอนการ
ดำาเนินงาน ดังนี้

1. ศกึษาขอ้มลูจากหนังสอื ตำารา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary research) โดยมีขอบเขต
เนื้อหาที่ศึกษา คือ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการสร้างชิ้นงาน  
 (Constructionism) และแนวคิดกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (design thinking) 

2. นำาข้อมูลที่ ไ ด้มาสังเคราะห์และ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิด
สร้างสรรค์

3. สรา้งแบบประเมนิความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ นำาเสนออาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 
ของภาษาและข้อคำาถาม แล้วนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน 
จากผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่.60-1.00 
แสดงว่าข้อคำาถามของแบบประเมินใช้ได้ทุกข้อ 
จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญ

4. นำาโครงร่างกรอบแนวคิดกระบวนการ
ฝึกความคิดสร้างสรรค์พร้อมแบบประเมินความ
เหมาะสม นำาเสนอผูท้รงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสม

5. ดำาเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมิน
ดว้ยตนเอง โดยได้รบัแบบประเมนิคนืครบทกุฉบบั

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม 
ของกรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิด
สร้างสรรค์สู่การผลิตนวัตกรรม

1. นำาข้อมูลที่ ได้จากแบบประเมิน 
ความเหมาะสมของกรอบแนวคดิ กระบวนการฝกึ 
ความคิดสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเทียบกับ
เกณฑ์และแปลผล จากนั้น นำาเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง โดยมีระดับความเหมาะสม 
มี 5 ระดับ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545: 141) ดังนี้

 4.51-5.00 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม 
มากที่สุด

 3.51-4.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม 
มาก

 2.51-3.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม 
ปานกลาง

 1.51-2.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม 
น้อย

 1.00-1.50 หมายถงึ มคีวามเหมาะสม 
น้อยที่สุด

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินต้องอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป หรือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จึง
จะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่งผลการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า กรอบ
แนวคิดกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน 
ระดับมาก

2. นำาข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนำาเสนอในรูปแผนภาพ 
พร้อมเขียนคำาอธิบายประกอบ
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ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิด

กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิต
นวัตกรรมตามแนวคิดหลักสูตรบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์และ

นวตักรรมของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายจาก
การวเิคราะหแ์นวคดิกระบวนการคดิเชงิออกแบบที่
นำาไปสู่การผลิตนวัตกรรม โดยได้ผลเปรียบเทียบ
แนวคิดต่างๆ ไว้ ดังปรากฏในตาราง 1

ต�ร�ง 1 การวิเคราะห์กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

แนวคิดกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ

นักคิดสร้�งสรรค์/นวัตกร/หน่วยง�น/องค์กร
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1. แรงบันดาลใจ/การจุดประกายความคิด √
2. การสังเกต √ √
3. การค้นหา/การทาความเข้าใจปัญหา √ √ √ √ √
4. การวินิจฉัยปัญหา √ √
5. การปรับมุมมองสู่การสร้างโอกาส √
6. การบ่มเพาะ √
7. การระดมความคิด √ √ √ √
8. ทีมงาน √
9. การทาสิ่งเดิมด้วยวิธีคิดที่ต่างจากเดิม √
10. การคิดริเริ่ม/การคิดจินตนาการ/การใช้ความคิดสร้างสรรค์ √ √
11. การตัดสินใจ √
12. การออกแบบ/การทาแนวคิดให้เห็นเป็นภาพ √
13. การเตรียมการ/การวางแผนงาน √
14. การลงมือปฏิบัติ/การพัฒนา/การสร้างต้นแบบ √ √ √ √ √ √ √
15. การประเมิน √
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จากตาราง 1 พบว่า นักคิดสร้างสรรค์/
นวัตกร หน่วยงาน หรือองค์กรส่วนใหญ่ มีแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่คล้ายคลึง
กัน ส่วนกระบวนการอื่นๆ ที่เพิ่มเติมถือเป็นขั้น
ตอนย่อยที่นักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรต้องการ
ให้ความสำาคัญร่วมด้วย ดังนั้นกระบวนการ
ส่วนใหญ่มักเริ่มจากการทาความเข้าใจปัญหา  
 (understand) การระดมความคิด (ideate) การ
คดิจนิตนาการ (imagine) การออกแบบ (design) 
การสร้างต้นแบบ (prototype) และการทดสอบ 
(test) 

จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์และทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างช้ินงาน 
และแนวคดิกระบวนการคดิเชิงออกแบบดังขา้งตน้ 
โดยนำามาผนวกให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ จึงได้ข้อสรุปกรอบแนวคิด
กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน  
ซึ่งเรียกตามอักษรนาในแต่ละขั้นว่า OIC-DET  

โดยมีขั้นตอนที่สำาคัญตามลาดับ ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเปิดใจ (open mind) เป็นการ
ปรับกรอบความคิดในเชิงบวก เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองร่วมกับการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นว่า  
ความคิดสร้างสรรค์เป็น สิ่งที่สามารถฝึกฝนและ
พัฒนาได้

ขั้นที่ 2 ขั้นบ่มเพาะความคิด (incubate)  
เป็นการกระตุ้นและจุดประกายความคิดผ่าน
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้ จักคิด 
เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบ่มเพาะความ
คิดที่เกิดจากการผสมผสานความคิดของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่มเพื่อนำาไปสู่แนวคิดใหม่

ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ (create) เป็นการ
คิดริเริ่มที่อาศัยการคิดจินตนาการ เป็นจุดกำาเนิด
ของความคิดสร้างสรรค์

ต�ร�ง 1 การวิเคราะห์กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (ต่อ) 

แนวคิดกระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ

นักคิดสร้�งสรรค์/นวัตกร/หน่วยง�น/องค์กร
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16. การทดสอบ/การตรวจสอบ/การเก็บข้อมูลย้อนกลับจาก 
ผู้ใช้/การปรับปรุง/การปรับใช้

√ √ √ √ √ √ √

17. การนำาไปใช้จริง/การต่อยอด √ √
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ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบ (design) เป็นการ
รวบรวมแนวคิดที่ได้จากขั้นที่ 3 มาประกอบกัน 
เป็นรูปร่างโดยถ่ายทอดความคิดออกมาเป็น 
ผลงานในลักษณะรูปภาพจำาลอง (Paper  
prototyping) 

ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติ (execute) เป็นการ
ดำาเนินงานตามแผนงานที่กำาหนด และการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype)  
ให้เกิดขึ้น

ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบ (test) เป็นการ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน ด้วยการนำา 
ชิน้งานตน้แบบไปใหก้ลุม่ผู้ใชท้ดลอง จากนัน้นำาผล
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและทดสอบชิ้นงานต้นแบบ
ก่อนนำาไปใช้จริง

จากกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุป
เป็นภาพเพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยง รวมถึง
กระบวนการ วธิกีาร และผลลพัธท์ีต่อ้งการให้เกดิ
ขึ้นในแต่ละขั้นตอน ดังปรากฏ ในภาพ 1

 

 

 

ภาพ 1  กระบวนการ  วธิกีาร  และผลลพัธต์ามกรอบแนวคดิ OIC-DET ภ�พ 1 กระบวนการ วิธีการ และผลลัพธ์ตามกรอบแนวคิด OIC-DET
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์
โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจากผลการประเมนิความเหมาะ

สมของกรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิด
สร้างสรรค์ หรือ กระบวนการเรียนรู้ OIC-DET 6 
ขั้นตอน ได้ผลการประเมิน ดังปรากฏในตาราง 2

ต�ร�ง 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร�ยก�รประเมิน S.D. แปลผล

ช่วงเพาะต้นกล้าทางความคิด (Plant) 

 1. ขั้น เปิดใจ 4.60 .55 มากที่สุด

 2. ขั้น บ่มเพาะความคิด 4.60 .55 มากที่สุด

ช่วงเติบโตทางความคิด (Grow) 

 3. ขั้น สร้างสรรค์ 4.46 .77 มาก

 4. ขั้น ออกแบบ 4.50 .50 มาก

ช่วงเก็บเกี่ยวความคิด (Harvest) 

 5. ขั้น ปฏิบัติ 4.40 .79 มาก

 6. ขั้น ทดสอบ 4.40 .55 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 .53 มาก

จากตาราง 2 พบว่า กรอบแนวคิด 
กระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก ( =4.50, S.D.=.53) และ
เม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ทกุขัน้ตอนมค่ีาเฉลีย่
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด โดย
มีความเหมาะสมตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด

อภิปรายผล
กรอบแนวคิ ดกระบวนการ เ รี ยนรู้   

OIC-DET ถือเป็นกระบวนการที่สำาคัญของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึง
ตามแนวคิดหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากการ
ศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎี 

ความคิดสรา้งสรรคข์อง Anderson (1957 อา้งถงึ
ในอารี พันธ์มณี (2557: 11), Osborn (1957: 
23), De Bono (อ้างถึงในลักขณา สริวัฒน์, 
2549: 149-150) และแนวคิด AUTA Model 
ของ Davis (1973: 10-20 อ้างถึงใน อรจิรา  
จะแรบรัมย์, 2545: 23-24) ร่วมกับทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างชิ้นงานของ 
Papert (1991) โดยผู้วิจัยได้นำามาเป็นฐานคิด
หลกั ในการกำาหนดขอบเขตและทศิทางของกรอบ
แนวคิดกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์ ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ ซึ่ง
สอดคล้องกับประสาท เนืองเฉลิม (2558: 7) 
ที่กล่าวว่า ควรเน้นออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ในลักษณะองค์รวม ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทางปัญญาผ่านการลงมือกระทำาจริงและ 
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การทำางานร่วมกันเพื่อสร้างความรู้จากการ 
บ่มเพาะท้ังพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
พร้อมกันน้ีผู้วิจัยยังได้นำากระบวนการคิดเชิง
ออกแบบมาเป็นแนวคิดสำาคัญเพื่อนำาไปสู่การ
ผลิตนวัตกรรม ซึ่งจากการสังเคราะห์ได้ข้อสรุป
กระบวนการฝึกความคดิสรา้งสรรค ์6 ขัน้ตอน คือ 
ขั้นเปิดใจ ขั้นบ่มเพาะความคิด ขั้นสร้างสรรค์ ขั้น
ออกแบบ ข้ันปฏบัิต ิและขัน้ทดสอบ ซึง่แตล่ะขัน้ตอน 
มทีีม่าและความสำาคัญ โดยเรยีงตามลำาดับขัน้ตอน 
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเปิดใจ เป็นขั้นของการปรับกรอบ
ความคิดเชิงบวก (growth mindset) เพื่อส่งเสริม
ความตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาความ
สามารถของตนเองและการสร้างแรงบันดาลใจ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำาการเปิดใจมาจัดเป็นขั้นแรกของ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อ
การเรยีนรูม้คีวามตระหนักถงึศกัยภาพของตนเอง 
รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ  ขัน้ที ่2 ขัน้บ่มเพาะความคดิ เปน็ขัน้ของการ
สั่งสมแนวคิดใหม่ๆ ที่หลากหลายที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างความคิดที่เกิดจากรายบุคคล
และความคิดที่ได้จากกลุ่มเพื่อนำาไปสู่แนวคิดใหม่ 
ขั้นที่ 3 ข้ันสร้างสรรค์ เป็นขั้นของการคิดริเร่ิม
ท่ีอาศัยจินตนาการเป็นจุดกำาเนิดของความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่ง Osborn (1957 อ้างถึงใน อารี 
พันธ์มณี, 2557: 10-11) ได้กล่าวไว้ว่า การคิด
จินตนาการถือเป็นลักษณะสำาคัญของความคิด
สร้างสรรค์ที่ นำาไปสู่ผลิตผลที่แปลกใหม่ และเป็น 
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆ  
ขั้นที่ 4 ขั้นออกแบบ เป็นขั้นของการถ่ายทอด
ความคิดออกมาเป็นผลงานในลักษณะรูปภาพ
จำาลอง (paper prototyping) โดย Anderson ได้
กล่าวถึงขั้นตอนน้ีในกระบวนการคิดสร้างสรรค์  
คอื การถ่ายทอดจินตนาการใหเ้ห็นในเชิงประจกัษ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Google Design Sprint 
Kit (2019) ท่ีได้นำาขั้นตอนของการวาดภาพ
แนวคิด (Sketch) มาไว้ในกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบรว่มดว้ย ขัน้ที ่5 ขัน้ปฏบิตั ิเปน็ขัน้ของการ
ลงมอืปฏบิตัเิพือ่สรา้งชิน้งานตน้แบบ (Prototype)  
ในขั้นน้ีนักคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มีแนวคิดที่
สอดคล้องกัน โดยเห็นว่าเป็นข้ันตอนสำาคัญท่ี
สามารถนำาไปสู่การพัฒนาชิ้นงานให้เกิดขึ้นได้ 
ขณะเดียวกันเพื่อให้ชิ้นงานต้นแบบสามารถนำาไป
ใช้งานได้จริงและสามารถตอบโจทย์ปัญหาหรือ
ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้ จงึกำาหนดให้มกีารทดสอบ
ประสทิธภิาพของชิน้งานไวด้ว้ย โดยผูว้จิยัไดจ้ดัไว้
เป็นขั้นที่ 6 คือ ขั้นทดสอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ของกระบวนการเรยีนรู ้และจากผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดกระบวนการฝึก
ความคิดสร้างสรรค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ทุก
ขั้นตอนของกระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสร้างขั้นตอนเป็นไปตาม
หลกัการของทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการสร้างชิ้นงาน 
รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ โดยทุกข้ันตอนได้กำาหนดให้มีความ 
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน รวมถึงสามารถนำาไป
ปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดนักคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรของหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลก  
อาท ิIDEO (2019), Naiman, (2019), Machtley 
(2019), UK Design Council (2018), Google 
Design Sprint Kit (2019), Bartlett (2019), 
หรือ Stanford d.school (2019) โดยพบว่า 
ส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบที่สอดคล้องกัน คือ มุ่งสร้างผลงาน
นวัตกรรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการที่เกิดขึ้น ภายใต้การทำาความเข้าใจ
ปัญหา การระดมความคิด การคิดจินตนาการ 
การออกแบบ การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ 
เป็นต้น ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ OIC-DET จึง
เปน็กระบวนการสำาคญั ทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถ
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ผลิตนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจาก
การเปิดใจให้พร้อมเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ต่อ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ การกระตุ้นและบ่มเพาะการคิด
เชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมใน 
รูปแบบต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติ
สร้างชิ้นงาน ทดสอบ และปรับปรุง จนกระทั่งได้
ชิน้งานต้นแบบท่ีสมบรูณ ์อย่างไรกต็ามผูเ้รยีนควร
ไดร้บัการฝึกฝนดว้ยเทคนคิวธิกีารทีเ่หมาะสมและ 
ต่อเน่ืองจนกระทั่งเกิดเป็นทักษะหรือความ
สามารถที่คงทน สามารถนำาไปปรับประยุกต์ใช้ใน
การทำางานและ การดารงชีวิตได้

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไป

ใช้ประโยชน์

ในการนากรอบแนวคิดกระบวนการ 
เรยีนรู ้OIC-DET ไปใช้นัน้ สถานศกึษาควรให้ความ
สำาคัญกับการจัดเตรียมครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และควรให้การสนับสนุนการจัดสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนในทุกด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้าน
สมอง และด้านอารมณ์ ไปพร้อมกัน จึงจะทาให้
กระบวนการเรยีนรู ้OIC-DET เกิดประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
ที่มุ่งหวังได้

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในครั้ง
ต่อไป

การวิ จั ยครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ กษาและ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดแนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งกำาหนดเทคนิควิธีการสอน สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ บทบาทครูผู้สอน และผู้เรียน  
และแนวการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิต
นวตักรรม โดยใหท้กุองคป์ระกอบเปน็ไปในทศิทาง
เดยีวกนั ภายใตแ้นวคดิการพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการสนับสนุน
ใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูม้ขีอบเขตและทศิทาง
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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